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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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 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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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันงานเขียนไทยมีหลายประเภท สามารถแบงเปนบันเทิงคดีและสารคดี งานเขียน
ที่ใหความรูและความเพลิดเพลินคือ งานเขียนประเภทสารคดี สารคดีในปจจุบันไดรับความนิยม
จากผูอานมาก  ดังท่ี  ชลอ  รอดลอย   (2544 : 11) ไดกลาววา ปจจุบันงานประพันธประเภทสารคดี
ของไทยแพรหลายไปถึงผูอานอยางรวดเร็ว พบวามีสารคดีทุกประเภทไมวาจะเปนสารคดีทองเที่ยว  
สารคดีชีวประวัติ  สารคดีความรูทั่วไป  มีทั้งพิมพเปนเลมและเปนสารคดีขนาดสั้น ตีพิมพใน
นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพทุกฉบับที่วางจําหนาย 

สารคดี (Non – Fiction)  คืองานเขียนท่ีนําเสนอเร่ืองราวจากความจริง  เขียนเพ่ือมุง
แสดงความรู  ความจริง  และทรรศนะความคิดเห็นเปนหลัก  ดวยการจัดระเบียบความคิดใน       
การนําเสนอผสมผสานในการถายทอดเพื่อใหเกิดคุณคาทางปญญา  (ถวัลย มาศจรัส  2538 : 20) 

สารคดีในปจจุบันน้ันมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย  และมีรูปแบบในการนําเสนอที่นาสนใจ  
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอานท่ัวไปโดยไมจํากัดเพศวัยตลอดจนความรูพื้นฐานของผูอานอีกทั้งมี
เนื้อหาที่หลากหลาย เชน สารคดีเชิงประวัติ สารคดีทองเท่ียว สารคดีแนะนํา สารคดีเชิ งวิชาการ 
ตลอดจนสารคดีที่ใหความรูในสาขาวิชานั้น ๆ  

จากท่ีกลาวมาขางตนเห็นไดวางานเขียนสารคดีทุกประเภทนั้นมุงใหความรูเปนหลัก               
ถาผูอานตองการศึกษาความรูเกี่ยวกับความเปนมาหรือประวัติบุคคลที่นาสนใจ  อาจจะตองศึกษา
จากสารคดีเชิงประวัติดังที่  วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน  (2547 : 172)  แสดงความคิดเห็นวา 

 
   สารคดีเชิงประวัติอาจมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติบุคคล  ประวัติสถานท่ี  ประวัติสิ่งของ  
หรือประวัติของความคิดความเช่ือเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  โดยผูเขียน สารคดีมักจะแสดงใหผูอาน
เห็นกําเนิดและวิวัฒนาการของบุคคลหรือสิ่งท่ีกลาวถึงอยางละเอียด สารคดีที่ผูเขียนเลา
ประวัติชีวิตของตนเองเรียกวา  “อัตชีวประวัติ”  เชน  “เกิดวังปารุสก”  ของพระเจาวรวงศ
เธอ  พระองคเจาจุลจักรพงษ  “ชีวประวัติของขาพเจา”  ของมหาตมะคานธี  แปลโดยกรุณา  
กุศลาศัย  และ “ชีวิตเหมือนฝน”  ของคุณหญิงมณี  สิริวรสาร  สวนสารคดีที่ผูเขียนเลา
ประวัติชีวิตของผูอื่นเรียกวา  “ชีวประวัติ”  เชน  “สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ”  ของสมภพ  
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จันทรประภา  “หลากบทชีวิต  ทานผูหญิงพูนศุข   พนมยงค”  ของนรุตม  และ  “พอ :     
พระยาอนุมานราชธน”  ของ สมศรี สุกุมลนันทน”  

งานเขียนสารคดีชีวประวัติในปจจุบันไดรับความนิยมจากผูอานเพิ่มข้ึน  เนื้อหาสาระ
สวนใหญเปนประวัติของบุคคลสําคัญ  คนท่ีมีชื่อเสียงหรือคนที่ประสบความสํา เร็จในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง  ผูเขียนจะตองศึกษาประวัติของเจาของประวัติ  รวมท้ังผลงานหรือความสําเร็จที่ทําใหเขามี
ชื่อเสียงโดยละเอียด  นอกจากนี้ควรเสนอประวัติในแงมุมท่ีนาสนใจเพ่ือเปนประโยชนแกผูอานให
มากท่ีสุด  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองใชศิลปะในการเขียนท่ีเหมาะสมเพื่อใหผูอานสนใจ  (ชลอ       
รอดลอย  2544 : 56) 

สารคดีชีวประวัตินับวาเปนงานเขียนที่มีคุณคามากประเภทหน่ึง  จัดเปนเอกสารสําคัญ
ที่บันทึกเร่ืองราวของบุคคล  เพื่อใหอนุชนไดมีโอกาสรับรูและศึกษาชีวิตของบุคคลน้ัน จันทรเพ็ญ  
ฉันทอภิชัย  (2541 : 1)  ไดกลาวไววา  หนังสือชีวประวัติมีความนาสนใจและมีประโยชนตอผูอาน  
กลาวคือผูอานจะไดทราบถึงประวัติของบุคคลอ่ืนและสามารถนําแนวทางในการดําเนินชีวิตของ
เจาของชีวประวัติมาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของตนเองเพ่ือใหประสบความสําเร็จ
เชนเดียวกับเจาของชีวประวัติ  หรือเปนขอระวังมิใหเกิดขอผิดพลาดเชนเดียวกันเม่ือประสบกับ
เหตุการณที่คลายคลึงกัน 

ในแวดวงงานเขียนปจจุบันมีสารคดีชีวประวัติและอัตชีวประวัติเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก  
ชลอ  รอดลอย  (2544 : 56)  ไดกลาวยกยองสารคดีชีวประวัติเร่ืองหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ  “แมเลาให
ฟง”  ซึ่งเปนพระนิพนธในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร  พระนิพนธเร่ืองนี้เปนพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยางละเอียด  
ตั้งแตประสูติจนถึงป พ.ศ. 2481 ที่ไดรับพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระราชชนนี  ศรีสังวาลย  และยัง
ไดใหความรูทางประวัติศาสตรและความรูดานอ่ืน ๆ เปนอันมาก แสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถ
ขององคผูนิพนธ 

ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับที่  สงศรี  ประพัฒนทอง  (2538 : 55) ไดกลาววา   

  งานหนังสือเปนงานที่สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร  ทรงโปรดปรานเปนพิเศษ  ทรงรักการอาน  การประพันธ  และ    
การจัดทําหนังสือ  ทรงมีแววเปนนักประพันธตั้งแตยังทรงพระเยาว  ทรงเร่ิมตนการนิพนธ
หนังสือในสมัยที่ทรงศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนราชินี  ทรงแปลนิทานสําหรับเด็กจาก
ภาษาอังกฤษตามคําแนะนําของพระราชชนนีที่วาเด็กไทยมีหนังสืออานนอย  จึงทรง         
สนพระทัยที่จะแปลเม่ือทรงแปลแลว  พระราชชนนีทรงแกไขตรวจทานตนฉบับให             
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พระนิพนธฉบับแรกที่ไดรับการตีพิมพแจกในวันประสูติของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรม
ราชาเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา  นับเปนบทแรกในการเริ่มตนการเปนนักประพันธของ
พระองค  สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
ทรงมีพระปรีชาสามารถดานการประพันธ  พสกนิกรพึงถวายพระสมัญญาแดพระองควา  
“เจาฟานักประพันธ” 

จากการเร่ิมตนการเปนนักประพันธของพระองค  ทําใหพระองคทรงพระนิพนธ
เร่ือยมา  จนกระท่ังมีผลงานที่ทรงพระนิพนธหลายเร่ือง ไดแก พระนิพนธเกี่ยวกับราชวงศ 12 เร่ือง 
พระนิพนธแปล 2 เร่ือง พระนิพนธสารคดีทองเท่ียวที่ทรงรวบรวมคลายงานบรรณาธิการ 10 เร่ือง 
พระนิพนธบทความวิชาการ 1 เร่ือง  

จากผลงานพระนิพนธขางตนของพระองค  เปนที่ประจักษไดวา  สมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรงเปนผูที่สนพระทัยการประพันธเปน
อยางมาก  มีพระนิพนธรวมหมดทั้งสิ้น  25  เร่ือง  และบางเร่ืองไดรับการตีพิมพจําหนายซ้ําหลาย
คร้ัง   

จากผลงานดังกลาวทําใหทราบไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีความสามารถในงานพระนิพนธหลายประเภท 
แตงานพระนิพนธประเภทหน่ึงของพระองคที่นาสนใจอยางมาก คือ งานพระนิพนธเกี่ยวกับราชวงศ 
เพราะพระนิพนธสารคดีชีวประวัติของพระองคนั้นเปนพระนิพนธที่วาดวยชีวประวัติของบุคคลท่ี
ใกลชิดกับพระองค และดวยพระองคเปนบุคคลในราชวงศจึงทําใหขอมูลที่นําเสนอมีความชัดเจน 
และนาเชื่อถือ นับวาเปนผลงานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรอยางมาก เพราะโดยท่ัวไปสามัญชนไม
คอยมีโอกาสรับรูขอมูลบางอยางเกี่ยวกับราชวงศมากนัก ดังท่ีมีผูกลาวไวในบทความตอนหน่ึงวา 

คงเปนท่ีทราบกันดีในวงการผูที่สนใจหนังสือประวัติศาสตรไทยวา งานพระนิพนธ
ในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรลวนแต
เปนพระนิพนธที่ทรงคุณคาและมีประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรไทยเปนอยางย่ิง งาน
พระนิพนธหลายเลมฉายภาพประวัติศาสตรบางภาพท่ีเฉพาะบุคคลใกลชิดเทาน้ันจะสามารถ
บันทึกเรื่องราวอันถูกตองได หลายเลมบรรจุขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตรและยังสะทอน
พระอัจฉริยภาพในการประพันธที่ทรงสุขุมรอบคอบ ละเอียดถ่ีถวนสมกับท่ีเปนนักวิชาการ
อยางแทจริง 

                                                                                            (ปรีดี พิศภูมิวิถี 2550 : 43) 
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ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยจะศึกษาสารคดีชีวประวัติพระนิพนธของ
พระองคทั้งหมด 4 เลม ไดแก แมเลาใหฟง เวลาเปนของมีคา เจานายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย และพระราช
ธิดาในรัชกาลท่ี 5 เหตุที่เลือกศึกษาเพียง 4 เลมน้ี เพราะเปนสารคดีชีวประวัติที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
พระองคและพระบรมวงศานุวงศไดแก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ   
พระเจาอยูอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระราชโอรสและ  
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 นับวาเปนผลงานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร สวนสารคดีชีวประวัติเลม
อ่ืนของพระองคเปนการนําเสนอในลักษณะท่ีเปนรูปภาพจํานวนมากและมีเนื้อหาเปนขอความนอย 
ซึ่งมีขอมูลไมเพียงพอที่จะนํามาศึกษาได ผูศึกษาจึงเลือกศึกษาเพียง 4 เลมน้ีเทาน้ัน เพื่อแสดงใหเห็น
คุณคาในดานตาง ๆ ของพระนิพนธดังกลาว 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยพบวา มีผูวิเคราะหกลวิธีการเขียนสารคดี 
ตาง ๆ เชน สารคดีทองเท่ียว สารคดีประวัติสถานท่ี ในท่ีนี้ผูวิจัยจะนําเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
เฉพาะการวิเคราะหวรรณกรรมชีวประวัติและอัตชีวประวัติดังนี้ 

 
ลักษณหญิง  รัตรสาร  (2519)  ศึกษาเร่ือง  “งานเขียนเชิงชีวประวัติของไทยในสมัย

รัตนโกสินทรระหวาง พ.ศ. 2325 – 2475”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติของการเขียนชีวประวัติ
ทั้งของตางประเทศและของไทย  และรวบรวมชีวประวัติของคนไทยใน 150 ปแรกของสมัย
รัตนโกสินทร คือ ระหวาง  พ .ศ.  2325 – 2475  จากการศึกษาพบวา  ในประเทศตะวันตก               
การเขียนประวัติของบุคคลเร่ิมข้ึนตั้งแตสมัยกรีกและโรมันและไดมีวิวัฒนาการเ ร่ือยมา             
สวนการเขียนชีวประวัติในประเทศตะวันออก  มีความแตกตางกันเร่ืองระยะเร่ิมตนแหงการเขียน
กลาวคือ ประวัติบุคคลสําคัญของจีนปรากฏเปนบันทึกทางประวัติศาสตร สวนประวัติบุคคลสําคัญ
ของอินเดียปรากฏในงานดานวรรณกรรม  การเขียนชีวประวัติของไทยในสมัยสุโขทัยเปนตนมา
จนถึงสมัยตนรัตนโกสินทรเปนเพียงการบันทึกซึ่ งกลาวถึงการกระทําของบุคคลสําคัญทํานอง     
ยกยองสรรเสริญ  สมัยพุทธศตวรรษที่  24  มีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้น  งานเขียนของไทย
ไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมของประเทศตะวันตก  ปรากฏวามีการเขียนชีวประวัติมากข้ึน  
ปจจุบันการเขียนสวนใหญจะเปนประวัติบุคคลผูลวงลับแลว  รูปแบบการเขียนที่นิยมใชในปจจุบัน
เปนการเขียนอยางงาย ๆ ตามแบบแผน  หรือเปนการสรรเสริญและไวอาลัย  ตอมามีทํานอง        
การเขียนเชิงวิเคราะหวิจารณ  ซึ่งรูปแบบการเขียนน้ีเพิ่งอยูในระยะเร่ิมตนเทานั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   5 
 

 

เบญญาภา  ดิษฐพิทักษ  (2540)  ศึกษาเร่ือง  “วิเคราะหสารคดีอัตชีวประวัติเร่ือง  ชีวิตท่ี
เลือกไมได ของ กรุณา  กุศลาสัย” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณคาดานวรรณศิลป  และคุณคาดาน
เนื้อหา  จากการศึกษาพบวาสารคดีเร่ือง  ชีวิตท่ีเลือกไมได  เนื้อเร่ืองจะกลาวถึงประวัติชีวิตของ
กรุณา กุศลาสัย ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งอายุ  65   ป  โดยแทรกความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ประวัติศาสตร  การเมือง  และสภาพภูมิประเทศของไทยและตางประเทศ  กลวิธีการเขียน
เปนรูปแบบของจดหมายจากพอถึงลูกและไดยกบทกวีและภาษิตของนักประพันธที่มีชื่อเสียงมา
ประกอบ  สวนการใชภาษาใชระดับภาษาที่เปนแบบแผน  กึ่งแบบแผน  ใชสํานวนภาษาเชิงเสียดสี  
ใชโวหารประเภทตาง ๆ ไดแก  บรรยายโวหาร  พรรณนาโวหาร  อธิบายโวหาร  เทศนาโวหาร  
และสาธกโวหาร  ดานการใชคํามีการใชคําซอน  คําภาษาตางประเทศ  การใชคําแสดงภาพพจน  
ไดแก  การใชอุปลักษ  สัญลักษณ  นามนัย  อติพจน  บุคลาธิษฐาน  ปฏิทรรศน  และคําถามเชิง
วาทศิลป  สวนคุณคาดานเน้ือหา  พบวาผูแตงเปนผูมีประวัติที่นาสนใจ  ไมยอทอตออุปสรรค          
มีอุปนิสัยที่พึงยึดเปนแบบอยาง  นอกจากน้ันเร่ืองน้ียังใหความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  
สภาพสังคม  วัฒนธรรม  ความรูเกี่ยวกับบุคคลสําคัญและความรูทางดานภาษา  

 
จันทรเพ็ญ  ฉันทอภิชัย  (2545)  ศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะหหนังสือชีวประวัติของคน

ไทยที่จัดพิมพระหวาง พ.ศ. 2524 – 2543”  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหนังสือชีวประวัติของคน
ไทยท่ีจัดพิมพระหวาง พ.ศ. 2524 – 2543  ดานผูจัดทํา  เนื้อหา  การนําเสนอ  และองคประกอบของ
หนังสือ  โดยใชแบบบันทึกขอมูลหนังสือชีวประวัติจํานวน 770  ชื่อเร่ือง  จากการศึกษาพบวา  
หนังสือชีวประวัติของคนไทยที่จัดพิมพระหวาง พ.ศ. 2524 – 2543  พบมากที่สุดเปนประเภท
หนังสือชีวประวัติ  รอยละ  88.05  ประเภทหนังสืออัตชีวประวัติ  รอยละ  11.95  หนังสือชีวประวัติ
ของคนไทยสวนใหญเปนชีวประวัติของผูที่ยังมีชีวิตอยู   และมีการนําเสนอแบบเร่ืองเลา              
ดานเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเจาของชีวประวัติในหนังสือชีวประวัติพบวา  มีเนื้อหาดานการปฏิบัติงาน  
ดานผลงาน  ดานการศึกษา  และดานการเกิด  สวนดานเน้ือหาอ่ืน ๆ พบมากท่ีสุดในหมวดสาขา
สังคมศาสตร  และหนังสือชีวประวัติสวนใหญมีภาพประกอบเปนภาพถาย 

 
พาขวัญ  สิงหเทพ  (2547)  ศึกษาเร่ือง  “ทัศนะและกลวิธีการเขียนของพระเจาวรวงศ

เธอ   พระองค เจา จุลจักรพงษ   ในพระนิพนธสารคดีอัตชีวประ วัติ   เ ร่ืองเกิดวังปารุสก”                     
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหทัศนะและกลวิธีการเขียน ของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักร
พงษ ในพระนิพนธสารคดีอัตชีวประวัติ เร่ืองเกิดวังปารุสก  จากการศึกษาพบวา  ดานทัศนะพระเจา        
วรวงศเธอ  พระองคเจาจุลจักรพงษ  ไดเสนอทัศนะดังน้ี  ทัศนะเก่ียวกับพระเจาแผนดินและ      
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พระบรมวงศานุวงศไทย ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  ทัศนะเก่ียวกับการศึกษา  ทัศนะเก่ียวกับ
ครอบครัว  ทัศนะเก่ียวกับหมอมคัทริน ณ พิษณุโลก  ทัศนะเก่ียวกับขนบธรรมเนียม  ทัศนะเก่ียวกับ
หมอมเจาพีระพงษ  ภาณุเดช และการแขงรถ  ทัศนะเก่ียวกับตางประเทศ  ดานกลวิธีการเขียน  
ผูประพันธไดใชกลวิธีการเขียนในดานตาง ๆ คือ  การนําเสนอเร่ือง  ผูประพันธไดนําเสนอเน้ือเร่ือง
สองวิธี คือ  การเลือกผูเลาเร่ือง  ทรงใชสรรพนามบุรุษท่ี  1 “ขาพเจา”  และใชสรรพนามบุรุษท่ี 3  
เปนเร่ืองผูเลาเร่ืองการลําดับเหตุการณ  ทรงลําดับเหตุการณโดยการเลาเหตุการณตามปฏิทิน         
แตบางเร่ืองใชลําดับเหตุการณโดยการยอนกลับไปกลับมา  กลวิธีการถายทอดเนื้อเร่ือง  ทรงใช
กลวิธีการถายทอดเน้ือเร่ือง  โดยใหรายละเอียดถายทอดเน้ือเร่ืองตาง ๆ โดยใชบรรยายโวหาร  ดังน้ี  
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ  สถานท่ี  บุคคล  บรรยากาศ  โดยใหรายละเอียดเพ่ือใหผูอานได
เห็นภาพนั้น ๆ ชัดเจนย่ิงขึ้น  ดานอุปมาโวหาร  ผูประพันธไดนําสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันมาใช
อุปมาสิ่งตาง ๆ 

 
ปทมน  กอตระกูลสิน  (2550)  ศึกษาเร่ือง  “การศึกษาวิเคราะหวิวัฒนาการและคุณคา

ของสารคดีอัตชีวประวัติสมัยรัชกาลที่  5  – รัชกาลที่  9”  ศึกษาท้ังหมดจํานวน  30 เ ร่ือง                     
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะของสารคดีอัตชีวประวัติจําแนกตามสถานะและอาชีพ
ของผูเขียน  ศึกษาวิวัฒนาการของสารคดีอัตชีวประวัติสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลท่ี 9 ใหทราบถึง
ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเน้ือหา  รูปแบบ และกลวิธีการเขียน  และศึกษาคุณคาของ
สารคดีอัตชีวประวัติ  จากการศึกษาพบวา  สารคดีอัตชีวประวัติโดยทั่วไปเปนการเลาเร่ืองราวชีวิต
ของเจาของประวัตติั้งแตวัยเยาวจนถึงชวงใดชวงหนึ่งของชีวิต  ดวยเหตุที่แตละบุคคลมีความเปนมา
ของชีวิตท่ีแตกตางกัน  รายละเอียดของเน้ือหาจึงหลากหลายแตกตางกันไปดวย  อยางไรก็ตาม           
สารคดีอัตชีวประวัติเจาของผูเขียนที่อยูในกลุมสังคมหรืออาชีพเดียวกัน  มักจะมีเนื้อหาสวนหนึ่ง
รวมกันคือการกลาวถึงบริบททางสังคมหรืออาชีพของเจาของประวัติ  การศึกษาวิวัฒนาการของ   
สารคดีอัตชีวประวัติ  พบวา  1)  มีการเปลี่ยนแปลงดานเนื้อหา  2)  ไมพบการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน
ในดานรูปแบบ   3)  ไมพบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดานกลวิธี   ดานคุณคาพบวาสารคดี
อัตชีวประวัติเปนวรรณกรรมท่ีมีคุณคาทั้งดานความรู  ความคิด  และวรรณศิลป 

 
จากการศึกษาวรรณกรรมดังกลาวจะเห็นได วาสารคดีชีวประวัติและอัตชีวประวัติเปน

งานเขียนท่ีมีความนาสนใจในแงที่ผูอานสามารถยึดถือการดําเนินชีวิตท่ีดีของเจาของประวัติมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของตน และมีคุณคาดานสังคมตลอดจนทรรศนะของผูเขียน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษากลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ      

เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
2.  เพื่อศึกษาลักษณะการใชภาษาในสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนาง

เธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 3.  เพื่อศึกษาคุณคาของสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหสารคดีชีวประวัติพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิ

วัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทั้งหมด 4 เลม ไดแก 
1. แมเลาใหฟง  (ฉบับพิมพคร้ังที่ 11) 
2. เวลาเปนของมีคา  (ฉบับพิมพคร้ังที่ 6) 
3. เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย  (ฉบับพิมพคร้ังที่ 3) 
4. พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5  
 

 วิธีดําเนินการศึกษา 
1.  กําหนดความเปนมาและความสําคัญของปญหา  วัตถุประสงค  ขอบเขตของ

การศึกษาคนควา  และขั้นตอนการศึกษาคนควา 
2.  สํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.  ศึกษาและวิเคราะหสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในดานความรูเกี่ยวกับสารคดีชีวประวัติและพระ
ประวัตขิองพระองค กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ ลักษณะการใชภาษาในสารคดีชีวประวัติ และ
คุณคาดานเนื้อหาในสารคดีชีวประวัติ 

4.  เรียบเรียงขอมูลและสรุปผลการศึกษา 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียนในพระนิพนธของพระองค  
2.  ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  สภาพสังคม  ประวัติศาสตร  พระราช

ประวัติ  และสภาพภูมิศาสตร   
3.  เปนแนวทางการศึกษาสารคดีชีวประวัติตอไป 
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บทท่ี 2 

 
ความรูเกี่ยวกับสารคดีชีวประวัติและพระประวัติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

ความหมายของสารคดี 
สารคดีเปนงานเขียนที่นําเสนอเร่ืองราวขอเท็จจริงเพ่ือใหความรูแกผูอาน คําวา สารคดี 

นั้น มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542 : 1182 ) ไดใหความหมายคําวา “สารคดี” ไว
วา เร่ืองท่ีเขียนขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจินตนาการ 

 

หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  (2514 : 56 อางถึงใน พัชรา  แกวพฤก 2552 : 6) 
ไดกลาวถึงความหมายของ สารคดี ไววา 

สารคดี คืองานเขียนที่ไมมีตัวละครสมมติ สารคดีถึงแมวาจะเปนงานเขียนท่ีผูเขียนมี
เจตนาจะใหความรูแกผูอาน แตก็เพงเล็งจะใหความพึงพอใจอันเกิดมาจากการประกอบรูป 
ประกอบแบบ เพงเล็งการเลือกเฟนใชถอยคําในภาษาทําใหเกิดอารมณตามสมควร งานเขียนท่ี
เพงเล็งเชิงความรู เพงเล็งจะสอนโดยไมคํานึงถึงอารมณ ไมถือเปนสารคดี เปนหนังสือความรูหรือ
หนังสือวิชาการ ทั้งน้ีอาจมีงานท่ีผูเขียนเจตนาจะใหความรู แตบังเอิญงานเขียนน้ันทําใหเกิดรส 
กระทบอารมณผูอานดวย สิ่งสุนทรีบางอยางหรือสิ่งท่ีเกิดจากความงามของรูปหรือแบบท่ีประกอบ
ขึ้น หนังสือความรูกลายเปนศิลปกรรมข้ึนมา ดวยเหตุที่ผูเขียนเปนศิลปนโดยธรรมชาติ หนังสือ
ความรูบางเลมน้ันขาพเจาถือวาเปนวรรณกรรมประเภทสารคดีก็ได 

 
ทวีศักดิ์  ญาณประทีป (2525 :  61) ไดใหความหมายของคําวา สารคดี ไววา 
สารคดี ไดแก หนังสือที่ใหเนื้อหาสาระและความรูแกผูอานเปนสําคัญ แตบางทีก็ให

ความเพลิดเพลินดวย ทั้งยังแบงออกไปเปนประเภทยอย ๆ อีกหลายประเภท เชน บทความ เร่ืองเลา
สวนบุคคล ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และความเรียง 
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ถวัลย  มาศจรัส (2538 : 20) ไดใหความหมายไววา 
สารคดี หมายถึง งานเขียนที่ยึดเร่ืองราวจากความจริง นํามาเขียนเพ่ือมุงแสดงความรู 

ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเปนหลัก ดวยการจัดระเบียบความคิดในการนําเสนอผสมผสานใน
การถายทอดตอการสนใจใฝรูของผูอานเพื่อใหเกิดคุณคาทางปญญา  

 

จากความหมายของสารคดีดังท่ีกลาวขางตนพอสรุปไดวา สารคดี คือ งานเขียนท่ีเขียน
ขึ้นจากเร่ืองจริง โดยมุงใหเนื้อหาสาระและความรูแกผูอาน ดวยการนําเสนอผสมผสานการถายทอด
ใหนาสนใจเพ่ือใหเกิดคุณคาทางปญญาและความเพลิดเพลิน 

 

จุดมุงหมายในการเขียนสารคดี 
การเขียนสารคดีผูเขียนตองมีจุดมุงหมายในการเขียนเพื่อใหผูอานไดรับความรูจากการ

อานสารคดีเร่ืองน้ัน ๆ ชลอ  รอดลอย (2544 : 15 – 16) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเขียนสารคดี
ที่ผูเขียนควรพิจารณา 4 ประการ คือ 

1. ใหความรู ขอเท็จจริง และเน้ือหาสาระแกผูอาน 

ผูเขียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเขียนอยางละเอียดและลึกซึ้ง ถาหากผูเขียนให
ความรูที่ถูกตองและแมนยําแลว ผูอานก็จะไดรับประโยชน และผูเขียนก็จะไดรับความเชื่อถือ 
ในทางตรงกันขาม ถาหากผูเขียนเสนอความรูที่ไมถูกตอง ขาดหลักฐานขอมูลที่แนนอน หรือไมอาจ
พิสูจนได เมื่อเร่ืองท่ีเขียนไดรับการเผยแพรออกไปสูผูอานจํานวนมาก ผลเสียยอมจะเกิดข้ึนท้ัง
ผูอานและผูเขียน 

2. ใหคําแนะนําแกผูอานในการนําไปปฏิบัติไดจริง 

สารคดีบางเร่ืองมีการนําเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดวย สารคดีที่อานจะ
ไมมีประโยชนถาผูอานไมนําไปปฏิบัติหรือนําไปปฏิบัติแลวแตไมเกิดผล ดังน้ันผูเขียนสารคดีจึง
ตองมีความรูอยางละเอียด และมีความชํานาญในการปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเขียนดวย เพ่ือจะได
คําแนะนําแกผูอานโดยถูกวิธี และถูกขั้นตอน 

3. ใหความเพลิดเพลินแกผูอาน 

สารคดีเปนงานประพันธที่มุงเนนท่ีเสนอความรู เนื้อหาสาระและขอเท็จจริงเปนหลัก 
แตผูเขียนจะตองทําใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินดวย วิธีจะใหความเพลิดเพลินแกผูอานน้ันเปน
สิ่งที่สําคัญมาก ผูเขียนสารคดีจะตองมีความสามารถเฉพาะตัวดวยประการตาง ๆ 
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4. ใหความจรรโลงใจแกผูอาน 

สารคดีที่จะสามารถจรรโลงใจของผูอานไดนั้นตองเปนเร่ืองท่ีดี เปนเร่ืองท่ีสรางสรรค 
เม่ือผูอานไดอานแลวก็เกิดความสบายใจ และพอใจกับสารท่ีได สารคดีบางเร่ืองอาจจะมีเนื้อหา
สาระที่ชวนใหผูอานเกิดความเครงเครียดหรือไมนาสนใจ แตถาผูเขียนใชวิธีเขียนที่ดี มีความ
ชํานาญใน การใชสํานวนภาษาแลวก็จะทําใหสารคดีเร่ืองนั้นกลายเปนเร่ืองที่นาอาน 

 
ประเภทของสารคดี 

งานเขียนสารคดีมีเนื้อหาที่หลากหลาย มีนักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของสาร
คดีไว ดังนี ้  

 

ธวัช  ปุณโณทก (2527 : 11) ไดแบงสารคดีออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
1. ความเรียง (Essay) คือ งานเขียนท่ีถายทอดความรู อาจจะไดมาจากประสบการณ

หรือตําราวิชาการ มาเปนถอยความตามลําดับขั้นตอนเพื่อใหผูอานเขาใจตามความรู ความคิดท่ี
ผูเขียนเสนอมา บางคร้ังมีผูเรียกวา “สารคดีวิชาการ” 

2. บทความ (Article) คือ งานเขียนที่แสดงความคิดเห็นของผูเขียนตอเร่ืองราวท่ี
ประสบมา หรือตอขอเขียนของผูอ่ืน หรือตอเหตุการณอยางหน่ึงอยางใด ในการเขียนบทความ
ผูเขียนมุงที่จะบอกถึงความเห็น ความรูสึกนึกคิดมากกวาที่จะถายทอดความรูเหมือนความเรียง 

3. สารคดีทองเท่ียว (Travelogue) คือ งานเขียนที่บันทึกการทองเที่ยว และเร่ืองราว   
ตาง ๆ ที่พบเห็นขณะท่ีทองเที่ยว โดยมุงเนนที่จะใหความรูความเพลิดเพลินแกผูอาน 

4. สารคดีชีวประวัติ (Biography) คือ งานเขียนที่บันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล
หนึ่งมุงที่จะใหเห็นสภาพชีวิตประสบการณของบุคคลน้ันทุกแงทุกมุม แตไมใชประวัติศาสตร และ
นิยาย 

5. อนุทิน (Diary) คือ งานเขียนท่ีบันทึกเร่ืองราวประจําวันที่เกิดข้ึนแกตนเอง จะเปน
การบันทึกความรูสึกนึกคิดของตนเองในประจําวัน หรืออาจจะบันทึกประสบการณ หรือเหตุการณ
ในชีวิตประจําวัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเตือนความจํา 

6. จดหมายเหตุ (Archive) คือ งานเขียนท่ีบันทึกเหตุการณสําคัญ ๆ ของทางราชการ
หรือบันทึกเหตุการณสําคัญ ๆ ของสถาบัน หนวยงานหรือตระกูล โดยมีความมุงหมายเพื่อเก็บไว
เปนหลักฐานเชิงประวัติเหตุการณของชาติ ของสถาบัน ของหนวยงานราชการหรือตระกูล 
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 ถวัลย  มาศจรัส (2538 : 24) ไดแบงสารคดีออกเปน 10 ประเภท ดังนี้ 
1. สารคดีบุคคล (Personal Profiles) เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับชีวิตท่ีนาสนใจของบุคคล

ทั่วไปในแงมุมตาง ๆ  
2. สารคดีโอกาสพิเศษ (Seasonal Stories) เปนเร่ืองท่ีเขียนตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ 

ของแตละชาติไดแก วันสําคัญเดือนที่มีความหมายพิเศษ วันพิเศษ ปพิเศษตาง ๆ เชน วันข้ึนปใหม 
วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ปรณรงควัฒนธรรมไทย ฯลฯ เปน
ตน 

3. สารคดีประวัติศาสตร (Historical Features) เปนเร่ืองราวทางประวัติศาสตรที่นํามา
เขียนขึ้นเพื่อย้ําเตือนจิตสํานึกของอนุชนรุนหลัง หรือเพ่ือเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของเร่ืองราว 
ตาง ๆ ใหผูคนในชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของเร่ืองราวดังกลาวน้ัน เชน สงครายุทธหัตถี   
การเสียกรุงศรีอยุธยา การสรางกรุงเทพมหานคร เปนตน 

4. สารคดีทองเท่ียว (Traval Features) เปนการนําเร่ืองราวที่พบเห็นจากการทองเท่ียว
มาเขียนถึงในแงมุมตาง ๆ ตามแตทรรศนะของแตละคน                                                                             

5. สารคดีแนะนําวิธีทํา (How-to-do Features) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการแสดงข้ันตอน 
การทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน การผลิตกีตาร การทําขนม การตัดเย็บเสื้อผา หรืออาหารพิเศษตาง ๆ     
เปนตน 

6. สารคดีเด็ก (Children Features) เปนเร่ืองท่ีเขียนถึงเร่ืองราวของเด็ก อาจจะเปน
จิตวิทยาเด็ก การเล้ียงดู การใชแรงงานเด็ก หรือเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กโดยตรง 

7. สารคดีสตรี (Woman Stories) เปนเร่ืองท่ีเขียนถึงสตรีในแงมุมตาง ๆ เชน สตรีกับ
การพัฒนา บทบาทของสตรีในยุคปจจุบัน สตรีกับการเมือง 

8. สารคดีเกี่ยวกับสัตว (Animal Stories) เปนเร่ืองท่ีเขียนเกี่ยวกับสัตวในแงของการให
ความรูที่เปนสาระ เชน ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม (สารคดีเกี่ยวกับเร่ืองผีเสื้อ) คางคาวกิตติ (เร่ือง
ของคางคาวท่ีเล็กท่ีสุดในโลก เปนตน 

9. สารคดีความทรงจํา (Memory) เปนเร่ืองราวของความทรงจําในอดีตท่ีมีความสําคัญ
สําหรับสังคมท่ีผูเลาไดฟนความหลังใหผูเขียนนํามาเขียนเผยแพร หรืออาจจะเขียนเองจากความ
ทรงจําของตนก็ได เชน การอพยพหนีสงคราม การละเลนสมัยกอน พิธีกรรมเกา ๆ เปนตน 

10. สารคดีจดหมายเหตุ (Archives) เปนเร่ืองของการบันทึกเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรอาจจะเปนทางราชการหรือกึ่งราชการก็ได 
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สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ  (2548 : 107)  ไดแบงสารคดีไวอยางกวางๆ 2  ประเภท  ดังนี ้
1.  สารคดีทั่วไป 

 สารคดีทั่วไปเปนสารคดีที่ตีพิมพอยางแพรหลายโดยไมจํากัดเพศ  วัย  ตลอดจน
พื้นฐานความรูของผูอาน  อีกทั้งมีเนื้อหาหลากหลาย  แบงเปน 

 1.1  สารคดีแนวประวัติ  เปนสารคดีที่เสนอความเปนไปของบุคคล  สถานท่ี  หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 1.2  สารคดีแนวพุทธิปญญา  เปนสารคดีที่เสนอเน้ือหาความรูทั้งทางโลกและทาง
ธรรม  โดยศึกษาผานความรู  ความคิดของผูเขียนที่ปรากฏในสารคดีนั้น ๆ 

 1.3  สารคดีแนวทองเท่ียว  เปนสารคดีที่บอกถึงสถานท่ีที่นาสนใจ  บอกเสนทาง
การเดินทางภาพชีวิตและผูคนท่ีผูเขียนพบเห็น 

 1.4  สารคดีแนะนํา  เปนสารคดีที่ใหขอมูลเชิงแนะนําเร่ืองตาง ๆ หรือใหขอมูล
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  งานอดิเรกหรือกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 2.  สารคดีเชิงวิชาการ 

 สารคดีวิชาการเปนสารคดีที่มี เนื้อหาเ ก่ียวกับเ ร่ืองวิชาการ   เทคโนโลยี  
สังคมศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  เปนตน  จึงเปนศาสตรหรือทฤษฎีที่ใหขอเท็จจริง  เปนท่ียอมรับ
ในทางวิชาการและนํามาเขียนโดยใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินไมเครงเครียดเหมือนการอาน
ตําราหรืองานทางวิชาการ  การอานสารคดีวิชาการน้ี  ผูอานควรอานเพื่อเพ่ิมพูนความรูในศาสตร
นั้น ๆ และอานอยางมีวิจารณญาณ   

 

นอกจากน้ัน ชลอ รอดลอย (2544 : 48 – 50) ไดแบงการศึกษาประเภทสารคดีออกเปน 
4 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

1. สารคดีชีวประวัติและอัตชีวประวัติ หมายถึง ลักษณะของงานเขียนรอยแกว ที่มุงให
ความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวในชีวิตของบุคคลจริง ๆ อาจจะเปนบุคคลท่ีมีชีวิตอยูปจจุบันหรืออดีตก็ตาม 
เปนงานเขียนที่แนะนําใหผูอานทราบวาบุคคลนั้นเปนคนอยางไร และทําไมจึงเปนเชนน้ัน ไมใชเลา
แตเพียงวาเขาเปนใครเทาน้ัน และในขณะเดียวกันก็มุงใหผูอานไดรับความรู ความเพลิดเพลินจาก
ศิลปะการเรียบเรียงเร่ืองของผูเขียนดวย 

2. สารคดีประเภทบทความ หมายถึง งานเขียนประเภทรอยแกวซึ่งผูเขียนข้ึนเพื่อเสนอ
ความรู ความคิด หรือความเพลิอดเพลินในการอานอยางใดอยางหน่ึง โดยอาศัยเคาท่ีมาจากเร่ืองซึ่ง
เปนความจริงในสังคม อาจมีลักษณะเปนการวิเคราะหถึงขอดีขอเสีย หรือขอขัดแยงของเร่ือง ตาง ๆ 
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ที่คนสวนใหญในสังคมกําลังสนใจ หรือมีลักษณะเปนการเสนอปญหาเพ่ือชักนําใหคนหน่ึงมา
สนใจก็ได ขณะเดียวกันก็ตองมีวิธีการที่นาอาน ชวนใหอยากติดตามตอไปดวย 

3. สารคดีประเภทความเรียง หมายถึงงานเขียนสารคดีที่เนนในเร่ืองของการแสดง
ความคิดเห็นเปนงานเขียนรอยแกวที่ไมยากนัก และเปนเร่ืองราวท่ีผูเขียนแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความรูสึกใหปรากฏออกมา ผูเขียนความเรียงอาจจะเขียนเร่ืองไดหลายแบบ เชน เร่ืองจริงจัง 
เร่ืองตลกขบขัน เร่ืองที่ทําใหผูอานสบายใจ หรือเร่ืองที่ทําใหผูอานขุนเคืองใจเปนตน 

4. สารคดีทองเที่ยว หมายถึง งานเขียนประเภทรอยแกว ที่มุงใหความรูเกี่ยวกับ
ประสบการณการทองเท่ียวของผูแตง โดยมีลีลาการเขียนที่กอปรไปดวยศิลปะ เพ่ือใหผูอานเกิด
ความเพลิดเพลินไปพรอมกับไดความรูดวย 

  

ความหมายของสารคดีชีวประวัติ 
คําวา  ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ มีความหมายตางกันอยูบาง ลักษณะหญิง  รัตนสาร  

(2519 : 7 -  9)   ใหความหมายท้ัง 2 คํา โดยสรุปไดวา ชีวประวัติ (biography) หมายถึง  ประวัติของ
ชีวิตของบุคคล  คําวา  biography มาจากภาษากรีกวา  bios  แปลวา  ชีวิต  และ  graphien  แปลวา  
เขียน  สวนอัตชีวประวัติ  (autobiography)  นั้นหมายถึง อัตชีวประวัติเปนประวัติชีวิตซึ่งเจาของ
ประวัติเปนผูเขียนเอง  คําวา  autobiography  มาจากภาษากรีกวา  auto  แปลวา  ตนเอง,  bios  

แปลวา  ชีวิต  และ  graphien  แปลวา  เขียน  อัตชีวประวัติเปนรูปแบบหนึ่งของชีวประวัติ ซึ่ง
เจาของประวัติเปนผูเขียน  โดยมากจะใชสรรพนามบุรุษที่  1  เนื้อหาจะครอบคลุมเหตุการณในชีวิต
ของผูเขียนเปนสวนใหญ  โดยทั่วไปมักจะแยกชีวประวัติและอัตชีวประวัติ  เปนคนละเร่ืองคนละ
ประเภท  แตแทที่จริงทั้ง  2  อยางน้ี  เปนของอยางเดียวกัน  คือ  เปนเร่ืองประวัติชีวิตของบุคคล   

 

A.F. Scott  (1965 อางถึงใน  ลักษณหญิง รัตรสาร 2519 : 7) ไดใหความหมายของ
ชีวประวัติไววา ชีวประวัติเปนเร่ืองราวของชีวิตของบุคคล 

 
หนังสือศัพทบัญญัติวิชาบรรณารักษศาสตร (อางถึงใน ลักษณหญิง รัตรสาร 2519 : 7) 

ใหความหมายของคําวา ชีวประวัติ ไววาประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ คือ  
1. ประวัติชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

2. รวมประวัติของบุคคลหลายบุคคล 

3. แขนงหนึ่งของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการเขียนชีวประวัติ 
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ประทีป  เหมือนนิล (2523 : 104) ไดใหความหมายของ สารคดีชีวประวัติ ไววา 
สารคดีชีวประวัติ  คือ วรรณกรรมที่กลาวถึงเร่ืองราวตาง ๆ ของบุคคลท่ีนาสนใจ เพื่อ

นําประวัติชีวิตมาศึกษาความสําเร็จและความลมเหลว เปนบทเรียนสําหรับการดําเนินชีวิตแกผูอื่น  
 

ธวัช  ปุณโณทก (2527 : 66) ไดกลาวถึงความหมายของ สารคดีชีวประวัติ ไววา 
สารคดีชีวประวัติ หมายถึง วรรณกรรมท่ีบันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคลิกภาพหนึ่ง      

ซึ่งเปนชีวประวัติที่นาสนใจ คือเปนบุคคลสําคัญ หรือเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเปนบุคคลที่
ประสบความสําเร็จ โดยใชศิลปะในการเรียบเรียงใหผูอานเห็นตัวอยางชีวิตที่ดี และมีความคิดคลอย
ตามไปกับเร่ืองราวท่ีเสนอ 

  

จากความหมายของสารคดีชีวประวัติขางตนพอสรุปไดวา สารคดีชีวประวัติ คือ งาน
เขียนที่กลาวถึงประวัติชีวิตของบุคคล 

 

ความเปนมาของสารคดีชีวประวัติ 
งานเขียนชีวประวัตินั้นมีความเปนมายาวนาน ลักษณหญิง  รัตรสาร (พ.ศ.2519 : 29 – 

40)  ไดศึกษาไวสรุปไดดังนี้ 
ตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา ประวัติบุคคลสําคัญของไทย มักจะแทรกอยูในเอกสาร 

หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน ศิลาจารึกและพงศาวดาร ตอมา สมัยรัตนโกสินทรมีการติดตอ
กับตางประเทศจึงไดรับอิทธิพลดานวรรณกรรมของประเทศทางตะวันตกซึ่งมีสวนชวยใหการเขียน
ชีวประวัติเปนท่ีนิยมมากข้ึน ทั้งชีวประวัติและอัตชีวประวัติ รวมทั้งบันทึกสวนตาง ๆ ดวย  
ชีวประวัติไดรับความสนใจจากผูเขียนและผูอานมากข้ึนเปนลําดับ สมัยปจจุบันนับไดวาเปนงาน
เขียนประเภทหน่ึงซึ่งไดรับความสนใจจากผูอานและผูเขียนเปนจํานวนมาก 

สมัยสุโขทัย มีอัตชีวประวัติของพอขุนรามคําแหงปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ตั้งแต
บรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดท่ี 18 กลาวถึงพระประวัติของพระองคกอนจะข้ึนครองราชย สวนชีวประวัติ
สมัยสุโขทัยก็มีปะปนอยูกับขอความในศิลาจารึก ไดแก พระราชกรณียกิจของพอขุนรามคําแหง  
ในศิลาจารึกหลักที่ 1 เปนขอความตอจากอัตชีวประวัติของพระองค ประวัติของสมเด็จพระมหาเถร
ศรีศรัทธาราชจุฬามุนีในจารึกหลักที่ 2 คําจารึกหลักนี้แบงเปนหลายตอน โดยใหเร่ืองราวท่ีควรจะรู
เกี่ยวกับพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี ไดแก ประวัติตั้งแตเยาววัย การศึกษา การออกบวช และ
การบําเพ็ญการกุศลและการสรางถาวรวัตถุตาง ๆ ขอความที่จัดเปนชีวประวัติสมัยสุโขทัยนี้มักเปน
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สวนประกอบของพฤติกรรมหรือวีรกรรมของบรรพบุรุษของไทยมากกวาจะเปนเร่ืองประวัติชีวิต
โดยตรง 

สมัยอยุธยา พระราชประวัติของพระมหากษัตริยและประวัติของบุคคลสําคัญของชาติ
ยังคงกลาวรวมอยูในประวัติเหตุการณบานเมือง ตนพุทธศตวรรษท่ี 23 รัชสมัยของสมเด็จ พระ
นารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 – พ.ศ. 2231) เร่ิมมีการแตงพระราชพงศาวดาร โดยนําเร่ืองบันทึกที่มี
อยูมาเรียบเรียงใหมตามลําดับเวลา ดังน้ันเร่ืองราวเหตุการณบานเมืองและพระราชประวัติของ
พระมหากษัตริยสมัยอยุธยาในอดีตจะปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับนี้ นอกจากสมัย
อยุธยาแลวยังมีหนังสือประกอบพงศาวดารไดแกหนังสือที่โหรแตง หนังสือราชการแตงเปนรายวัน
ราชการทัพ จดหมายเหตุตาง ๆ ทั้งของไทยและตางประเทศ และหนังสือที่บุคคลจดหรือแตงข้ึน
ตามท่ีรูเห็น หรือคําใหการ เอกสารเหลาน้ีมักจะมีเร่ืองประวัติของบุคคลแทรกอยูดวย นอกจากนี้
ชีวประวัติของกวีในสมัยอยุธยาอาจศึกษาโดยอนุมานไดจากผลงาน ซึ่งกวีมักกลาวถึงตนเองดวย  

พุทธศตวรรษที่ 24 สมัยตนรัตนโกสินทร มีหนังสือชื่อพงศาวดารราชินิกูลบางชางเปน
บัญชีรายชื่อของผูที่อยูในตระกูลของราชินิกูลบางชาง พระญาติวงศของสมเด็จพระอมรินทราบรม
ราชินี สมเด็จบรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงกลาวถึงระยะเวลาของหนังสือเลมน้ีวา มีมาต้ังแต
รัชกาลท่ี 2 แตฉบับเดิมสูญหายไปเหลืออยูแตฉบับซึ่งชําระในรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2388 ตอมามี  
การแกไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง ประวัติชีวิตของบุคคลซึ่งปรากฏในหนังสือ จะเปนเกียรติประวัติใน
การทํางานของบุคคลน้ัน ๆ เปนสวนใหญ และบางสวนปรากฏแตชื่อของบุคคลก็มี ปลายของพุทธ
ศตวรรษที่ 24 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวข้ึนครองราชยใน พ.ศ. 2394 ประเทศไทย
เขาสูยุคใหมมีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ วรรณกรรม
สมัยนี้มีลักษณะท่ีแปลกและใหมกวาเดิม เพราะไดรับอิทธิพลของประเทศตะวันตก ประวัติบุคคล
ซึ่งกอนน้ีรวมอยูในเหตุการณบานเมืองก็เร่ิมเปลี่ยนรูปแบบเปนผลงานชีวประวัติเดี่ยว ๆ ไมได
แทรกอยูในหนังสืออ่ืน  

กลาวไดวาตนพุทธศตวรรษท่ี 25 การเขียนชีวประวัติไดรับความสนใจมากข้ึน เพราะ
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 – 2453) มีการสงเสริมการศึกษา
ใหแพรหลายไปในหมูประชาชน คนไทยที่รูหนังสือมีจํานวนมากข้ึน พระองคทรงมุงหวังท่ีจะให
การศึกษาแกประชาชนอยางเต็มที่ ทรงจัดใหมีการสอบชิงทุนเลาเรียนหลวงไปศึกษาตอตางประเทศ 
เม่ือนักเรียนเหลาน้ีกลับมาก็ไดนําเอาวรรณกรรมตางประเทศเขามาเผยแพรดวย  รวมท้ังการเขียน
ประวัติบุคคล นอกจากน้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงเปนผูที่สนพระราชหฤทัย
จดบันทึก จะเห็นไดวาระหวางท่ีเสด็จประพาส มักจะทรงจดบันทึกทรงกลาวถึงสิ่งท่ีไดพบเห็น    
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ตาง ๆ ระหวางการเสด็จประพาสน้ัน ๆ สมัยนี้เร่ิมมีการเขียนชีวประวัติของบุคคลท่ัวไปรวมทั้ง
อัตชีวประวัติและบันทึกสวนตัวแบบตาง ๆ หนังสือชีวประวัติบางเลมไดจัดพิมพออกเผยแพรดวย 

การเขียนชีวประวัติสมัยนี้ แยกออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ ชีวประวัติที่ปรากฏใน
เอกสารของทางราชการ และชีวประวัติที่ปรากฏในหนังสือที่ใชเปนของชํารวยในโอกาสตาง ๆ ซึ่ ง
อาจจะปรากฏในภาคคํานําหรือเปนเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

ชีวประวัติที่ปรากฏในเอกสารของทางราชการ คือ ชีวประวัติในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา หนังสือฉบับนี้มีคอลัมน “ประวัติ” ของขาราชการวาระท่ีขาราชการผูนั้นถึงแกกรรม         
มีลักษณะเปนประวัติการรับราชการ เร่ิมคร้ังแรกเลม 8 พ.ศ. 2434 เปนประวัติของพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย) กอนหนาน้ีมีคอลัมน “ขาวตาย” เปนการแจงขาวตายของทางราชการ พรอมท้ัง
ประวัติการรับราชการอยางสั้น ๆ บุคคลผูควรจะเปนขาวไดแก พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุ
วงศ ขาราชการ และพระภิกษุที่มีสมณศักด์ิ 

ชีวประวัติที่ปรากฏในหนังสือที่ใชเปนของชํารวยในโอกาสตาง ๆ ไดแก งานทําบุญ
อายุและงานฌาปนกิจศพ สําหรับประเพณีการตีพิมพหนังสือแจกเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ
นั้นมีขึ้นเปนคร้ังแรก พ.ศ. 2444 โดยพระดําริของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ 
กรมพระสมมตอมรพันธ 

 ตอนตนพุทธศตวรรษที่ 25 มีการต้ังโรงพิมพหลายแหง ฉะนั้นการพิมพหนังสือแจก
ในการกุศล ทั้งงานมงคลและงานฌาปนกิจศพ จึงไดแพรหลายไปยังประชาชนโดยท่ัวไป ไมใช
เฉพาะแตพระบรมวงศานุวงศและขาราชการชั้นผูใหญเทานั้น 

การเอาประวัติของผูตายมาพิมพไวในหนังสือที่ใชแจกในงานตาง ๆ นั้น เร่ิมอยาง
แทจริงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453 – 2468) 
ดังน้ันกลางพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา การเขียนชีวประวัติ อัตชีวประวัติและบันทึกสวนตัว       
ในระบบตาง ๆ มีผูสนใจและพิมพออกเผยแพร ผูที่เคยมีบทบาทในทางราชการและทาง การเมือง 
อยากบันทึกเร่ืองสวนตัวเหตุการณบานเมือง และประสบการณ เพ่ือใหคนรุนหลังไดรับทราบ       
จึงเกิดบันทึกความทรงจําเหลาน้ีและมีการพิมพเผยแพรมากข้ึน 

การเขียนชีวประวัติในระยะนี้มีที่ยังใชทํานองการเขียนแบบเดิม คือเขียนประวัติชีวิต
จากคําบอกเลาของเจาของประวัติ หรือเขียนจากความคุนเคย และการเขียนชีวประวัติโดยอาศัย
เอกสารและหนังสือที่แตงในสมัยที่เจาของชีวประวัติมีชีวิต ในสมัยตอมาเร่ิมมีหนังสือที่เขียนโดยท่ี
ผูเขียนและเจาของประวัติมีชีวิตอยูคนละสมัย 
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ประเภทของสารคดีชีวประวัติ 
วนิดา  บํารุงไทย  (2545 : 102 – 104) ไดแบงประเภทของหนังสือสารคดีชีวประวัติวา

สามารถจําแนกโดยใชผูเขียนเปนเกณฑ 2 ประเภท ดังนี ้
1.  สารคดีอัตชีวประวัติ คือเร่ืองราวชีวิตท่ีผูเปนเจาของเร่ืองเรียบเรียงเอง  เชน ชีวิต 5 

แผนดินของขาพเจา ของพลโทประยูร ภมรมนตรี เกิดวังปารุสก ของพระองคเจาจุลจักรพงษ 
ความสําเร็จและความลมเหลว  ของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เหลียวหลังแลหนา  ของปวย          
อ้ึงภากรณ โดยรูปแบบของงานเขียนประเภทอัตชีวประวัตินี้อาจมีรูปแบบตาง ๆ ไดแก บันทึกความ
ทรงจํา อนุทินหรือบันทึกประจําวัน จดหมาย  

ขอสังเกตเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอีกประการหนึ่งก็คือ แมวาการเขียนอัตชีวประวัติจะ
เปนการเขียนโดยบุคคลผูเปนเจาของประวัติชีวิต แตก็มีงานเขียนทํานองอัตชีวประวัติบางเร่ืองที่
เจาของประวัติเปนเพียงผูใหขอมูล แลวเรียบเรียงโดยนักเขียนอาชีพ  เชน ชีวิตเหมือนฝน ของ
คุณหญิงมณี สิริวรสาร โดย นรุตม เปนผูเรียบเรียง 

2.  สารคดีชีวประวัติ คือ เร่ืองราวชีวิตของบุคคลที่ผูอ่ืนเปนผูเรียบเรียง  เชน สมเด็จ
พระศรีสวรินทิราฯ และ ในชีวิตดุจเทพนิยายของดอกไมสด ของสมภพ จันทรประภา ชีวิตและงาน
ของเสฐียรโกเศศ ชีวิตและงานของน.ม.ส.  ของประพัฒน ตรีณรงค เปนตน   งานเขียนประเภท
ชีวประวัตินี้ มีจํานวนไมนอยที่เขียนข้ึนโดยรวบรวมจากบันทึกประจําวัน บันทึกความทรงจํา หรือ
จดหมายของเจาของประวัติ  

นอกจากงานประเภทของประวัติบุคคลดังกลาวแลว งานเขียนประเภทบทสัมภาษณ 
นับเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการเสนอประวัติบุคคล ในกรณีที่เปนการสัมภาษณอาจจะเปนเร่ืองราว
ชีวิตของบุคคลหนึ่ง ทั้งหมด หรือเจาะเฉพาะเหตุการณ หรือเฉพาะตอนใดตอนหน่ึงก็ได 

 

ลักษณะของสารคดีชีวประวัติ 
ประทีป  เหมือนนิล (2523 : 105)  ไดกลาวถึงลักษณะของสารคดีชีวประวัติที่ดี ไวดังนี้ 
1.  เปนชีวประวัติของบุคคลจริง ๆ ที่นาสนใจศึกษา 
2.  สามารถแสดงเร่ืองราวของบุคคลวาเปนใคร มีประวัติความเปนมา มีหลักการ         

มีอุดมคติในการดํารงชีวิต มีความสําเร็จและความลมเหลวอยางไร สามารถนําไปใชเปนแบบอยาง
หรือบทเรียนแกชีวิตไดเปนอยางดี 

3.  มีศิลปะในการแตงท่ีดี นาอาน เขาใจงาย และเราความสนใจของผูอานตลอดเวลา  
4.  ผูแตงตองมีคุณธรรม ไมสรรเสริญหรือใสรายปายสี อันกอใหเกิดผลเสียจนเกิน

ความเปนจริง 
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5.  ถาเปนการเขียนอัตชีวประวัติ ควรแสดงหลักการหรือแนวความคิดท่ีตนยึดถือแตไม
เปนไปในทํานองส่ังสอนผูอาน 

 

พระประวัติและพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร 

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ (2542 : 54 - 146) ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
พระประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมลวง
นราธิวาสราชนครินทร พอประมวลไดดังนี้ 

1. พระประวัติ 
 1.1 ปฐมวัย 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราวาสราชนรินทร ทรงเปน

พระธิดาพระองคแรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประสูติเมื่อวันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ พระนามในสูติบัตรเมื่อแรกประสูติ คือ เมย ตามเดือนที่ประสูติ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “หมอมเจา
กัลยาณิวัฒนา” และตอมาเม่ือ พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรง
สถาปนาเปน “พระวรวงศเธอพระองคเจากัลยาณิวัฒนา” และในป พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ทรงเฉลิมพระเกียรติเปน “สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา”  เมื่อทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในป พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพล อดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เปนเจาฟาตางกรมฝายใน
ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี เปนพระองคแรกในรัชกาล โดยทรงพระนามวา “สมเด็จ     
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 

 1.2 การศึกษา 
ปลาย พ.ศ. 2469 สมเด็จพระบรมราชชนกไดทรงนําครอบครัวไปประทับที่เมือง

บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทรทรงเร่ิมศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนพารต (Part School)  เม่ือสมเด็จพระบรมราช
ชนกทรงสําเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยฮารวาด (Harvard) พ.ศ. 2471 จึงไดทรงนํา
ครอบครัวกลับประเทศไทยและประทับ ณ พระตําหนักใหญ วังสระปทุม สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงเขาศึกษาในระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนราชินีจนถึง พ.ศ. 2472 
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ภายหลังจากท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2472 สมเด็จเจาฟาฯ 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประทับอยูที่กรุงเทพฯ ตอไปอีกระยะหน่ึงจนถึง พ.ศ. 2476 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงไดรับพระบรมราชานุญาต นําพระโอรสและพระธิดาท้ัง 
3 พระองค ไปประทับ ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ไดทรงเขาศึกษาในชองโซเลยอีกครั้งหนึ่ง เปนเวลา 2 เดือน แลวจึงเขาศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาช่ือ เมียรมองต (Miremont)  

พ.ศ. 2477  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศสละราชสมบัติ และ
รัฐบาลไดอัญเชิญพระวรวงศเธอพระองคเจาอานันทมหิดลเสด็จข้ึนครองราชยสมบัติสืบตอมา 
หลังจากน้ันสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงนําพระโอรสพระธิดาไปประทับที่บานซึ่งพระราชทาน
นามวา วิลลาวัฒนา (Villa Vadhana) เมืองปุยยี ใกลกับโลซานน  พ.ศ. 2478 สมเด็จเจาฟาฯ กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรี ชื่อ École Supérieure 

de Jeunes Filles de la Ville de Lausanne และทรงสอบเขาไดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จาก
ทั้งหมด 6 ระดับชั้น 

ทรงเรียนภาษาเยอรมันและภาษาละตินดวย  พ.ศ. 2481 ทรงยายไปศึกษาตอท่ีเจนีวา ใน
ลักษณะของนักเรียนประจําท่ี International School of Geneva ทรงสอบผานช้ันสูงสุดของระดับ
มัธยมศึกษาไดดีเยี่ยมเปนที่ 1 ของโรงเรียน และท่ี 3 ของท้ังประเทศสวิตเซอรแลนด  พ.ศ. 2485 ได
เสด็จเขาศึกษาตอที่คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยโลซานนใน ทรงสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี และไดรับ Diplôme de Chimiste A เมื่อ พ.ศ. 2491  

ระหวางท่ีทรงศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโลซานน ไดทรงเขาศึกษา
หลักสูตรของสังคมศาสตร – ครุศาสตร Diplôme de Sciences Sociales Pédagogiques อัน
ประกอบดวยวิชาตาง ๆ ในสาขาการศึกษา วรรณคดี ปรัชญา และจิตวิทยา แมเมื่อทรงสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีแลว ก็ยังทรงศึกษาวิชาวรรณคดีและปรัชญาตอไปอีกดวยความ
สนพระทัย 

 

 1.3 พระอิสริยยศและพระอิสริยศักด์ิ 
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดําริวาสมเด็จ    

พระเจา พ่ีนางเธอ  เจ าฟา กัลยาณิวัฒนา  เปนพระโสทรเชษฐภคินี เธอ  พระองค เดียวของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2 พระองค ไดแก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลฯกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ดวยทรงรับราชโองการสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาตลอด โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองคในหลายวาระ
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และยังทรงรับเปนพระธุระสวนพระองคของสมเด็จพระบรมราชชนนีใหดําเนินลุลวงไปดวยความ
เรียบรอย นอกจากน้ันสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนายังทรงพระอุตสาหะรับเปน
อาจารยสอนในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ และทรงปฏิบัติบริหารกองทุน และมูลนิธิตาง ๆ อยางเต็ม
พระกําลังปรีชาสามารถ  พระราชกรณียกิจทั้งหลายท่ีทรงทําเหลาน้ีเปนคุณประโยชนแก
ประเทศชาติอยางอเนกอนันตมาโดยลําดับ และทรงเปนที่รักเทิดทูนของปวงประชาชนชาวไทย
ทั่วไป ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯจึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เปน สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ       
6 รอบ เปนการเฉลิมพระเกียรติอยางสูง   

 

2. พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง

เปนสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอของพระเจาแผนดินท้ังสองรัชกาล พระองคจึงมีพระปณิธานมาต้ังแต
ตนที่จะอุทิศพระองคในพระราชกิจนอยใหญเพ่ือประชาชน เชนเดียวกับพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชชนนี ดังจะเห็นไดจากการที่สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร นั้นทรงรับพระภาระตาง ๆ ตั้งแตทรงพระเยาววัยและได
ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีไปยังทองถิ่นตาง ๆ ที่หางไกลความเจริญเพื่อสนองงานอยางไม
ยอทอ ดวยพระเมตตา พระกรุณา จนมีความใกลชิดกับทุกคนอยางไมถือพระองค (พลาดิศัย       
สิทธิธัญกิจ  2551 : 133) 

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ดังที่ประมวลไวมีดังนี้  

 

 2.1 ดานการปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองคพระบาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและการปฏิบัติพระราชกิจแทนและสืบสานงานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สมเด็จพระจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง
ปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลายวาระ เชน การเสด็จแทน
พระองคไปทรงเปดสถานที่ตาง ๆ การเสด็จแทนพระองคพระราชทานพระวโรกาสใหคณะบุคคล
ตาง ๆ เฝา การเสด็จแทนพระองคไปทอดพระเนตรการแสดง ตาง ๆ การเสด็จแทนพระองค
พระราชทานเพลิงพระศพและศพในหลายวาระ 
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นอกจากนั้น สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ไดโดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 
ในทุกทองถิ่น ณ จังหวัดตาง ๆ เชน การเสด็จเยี่ยมราษฎร ตํารวจ ทหาร และขาราชการในทองถิ่น
ทุรกันดาร เพื่อพระราชทานสิ่งของ การตรวจสุขภาพและรักษาผูปวยไข ตลอดจนการสงเคราะหผู
ยากไร คนชราอยูเปนเนืองนิตยในคราวท่ีสมเด็จพระบรมราชชนนีไมอาจเสด็จไปทรงงานดวย
พระองคเองก็ไดทรงมอบใหเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนผูแทนพระองคใน
การปฏิบัติพระราชกิจตาง ๆ (สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 2542 : 54 - 55) 

 

 2.2 ดานการศึกษา 
พระราชกรณียกิจดานการศึกษาโดยเฉพาะการสรางโรงเรียนและการใหทุนการศึกษา

นั้น สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีในทองถิ่นทุรกันดารและชายแดน เพ่ือทรงเย่ียมและพระราชทานสิ่งของแกนักเรียนและ
ราษฎรในจังหวัดตาง ๆ นอกจากน้ียังไดพระราชทานเงินทุนสําหรับสรางโรงเรียนหลายแหงและ
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 

พระกรณียกิจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงมีพระวิริยะอุตสาหะม่ันคงท่ีจะสงเสริมการศึกษาของ
เด็ก ทรงตระหนักความสําคัญอันเปนพื้นฐานของการศึกษาชั้นสูง  เคยรับสั่งวาโปรดเด็กเล็กมาก 
และทรงมีพระประสงคที่จะสอนเด็กเล็กมากกวา แตกลับไดไปสอนเด็กโตตามมหาวิทยาลัย ทรง
ประกอบพระกรณียกิจดานการศึกษาท้ังกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เสด็จเยี่ยมศูนยเด็กหลายแห ง 
และเด็กกอนวัยเรียน เมื่อมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.) ในพระอุปถัมภ
ไดดําเนินงานโครงการศิลปะประดิษฐและสื่อการสอน เชิญชวนใหสมาชิก ส.ส.อ.ท และผูสนใจ
ไดมาชวยกันคิดตนแบบสื่อการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนทางการศึกษาของเด็กระดับประถม
และกอนวัยเรียน ในลักษณะเกมชวยการเรียนรูและเสริมทักษะ และจัดพิมพหนังสือคูมือวิธีสราง
สื่อการสอน คณะกรรมการมูลนิธิ ส.ส.อ.ท. ไดนําข้ึนถวายองคอุปถัมภทอดพระเนตร ทรงพระ
กรุณาพระราชทานแนะนําขอความควรแกไขปรับปรุงแกผูคิดแบบเกมสื่อการสอน และทรงสน
พระทัยนําชุดสื่อการสอนเสริมทักษะภาษาไทย คือ เกมไปโรงเรียน เกมบัตรอักษร 3 หมู และเกม
ตอบัตรภาพอักษรไปสาธิตและทดลองแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนหางไกลคมนาคม 
และโรงเรียนของตํารวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เมื่อโดยเสด็จสมเด็จพระราชชนนีไปเยี่ยมราษฎรและนําหนวยแพทยอาสาไปยังทองท่ี
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ทุรกันดารในจังหวัดตาง ๆ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ก็ทรงสนพระทัยสื่อการสอนและบางคร้ังทรงรวมสังเกตในการสาธิตเกมแกเด็ก  

การสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใหความสําคัญตอการศึกษาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรอยางมาก พระองคทรงเปนองคอุปถัมภโครงการโอลิมปกวิชาการ โครงการนี้ไดรับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ตั้งแตคร้ังแรก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เปนตนมา โดยจะเสด็จไปพระราชทานเกียรติบัตร
และพระโอวาทแกนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาคายอบรมเขม และผูไดรับการคัดเลือกไปแขงขัน
โอลิมปกเปนประจําทุกป  

นอกจากนั้นสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร  ทรงมีพระกรุณาธิคุณเปนลนพนตอคณาจารย นักเรียนและผูเกี่ยวของทุกคนในโครงการ
โอลิมปกวิชาการ พระราชทานท้ังเงินและกําลังใจ ทรงหวงใยและติดตามการดําเนินงานของ
โครงการฯ พรอมท้ังไดพระราชทานเงินสวนพระองคและเงิน “ทุนการกุศลสมเด็จยา” จัดต้ังเปน 
“กองทุนสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา เพื่อโครงการโอลิมปกวิชาการ” เพื่อนําดอก
ผลมาชวยเหลือโครงการ 

พระราชกรณียกิจทางดานการศึกษาเก่ียวกับการสอนภาษาฝรั่งเศสน้ัน สมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนริวาสราชนครินทร ทรงเปนอาจารยสอนดานวิชาภาษาและ
วรรณคดีฝร่ังเศสในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พระองคทรงเปนทั้งอาจารยสอนและทรงงานหัวหนาสาขาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศสอีกดวย
(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 2542 : 56 - 90) 

 
 2.3 ดานการกีฬา  
สมเด็จพระเจา พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน                             

ทร ทรงสนพระทัยและทรงเลนกีฬาหลายประเภทมาต้ังแตทรงพระเยาว ไมใชทรงเลนสนุกสนาน
ธรรมดาดังเด็ก ๆ ทั่วไป แตมีระเบียบวินัย ซึ่งเปนแบบอยางอันดีที่สมควรนําไปปลูกฝงแกเด็กและ
เยาวชน  พระองคทรงเลน การกรรเชียงเรือ การตกปลา การขี่จักรยาน การเดินบนภูเขา ตั้งแตยังทรง
พระเยาว 

เมื่อ พ.ศ. 2479 พระชนมายุราว  13 พรรษา ขณะเสด็จไปนอรเวย และเยอรมัน และแวะ
ที่เมืองฟรังเฟรต (Frankfurt) ไดทรงเลาถึงเรือเหาะเซปเปลิน (Zeppelin) ชื่อ  ฮินเดนเบอรก 
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(Hindenburg) ที่จะพานักทองเที่ยวบินไปเหนือเมืองเบอรลิน ซึ่งขณะน้ัน กําลังจะมีการแขงขันกีฬา
โอลิมปก อยู แสดงถุงความสนพระทัยเร่ือง กีฬาโอลิมปก การเดินอากาศ-การบิน ตอมาภายหลังเม่ือ
ทรงเจริญวัยขึ้นก็ทรงฝกบินดวย  

กีฬาหลายอยางท่ีไดทรงเสมอ ไดแก ทรงมา แบดมินตัน และกอลฟ ที่วังสระปทุมมี
คอรทแบดมินตันอยู ปรากฏหลักฐานในหนังสืออนุสรณสมาชิกสโมสรการบินวาทรงเมตตาชวน
ครูฝกบินและสมาชิกสโมสรการบินใหไปเลนแบดมินตัน และกอลฟเล็กที่ “บาน” (วังสระปทุม) ซึ่ง
เปน “กอลฟเล็ก” 9 หลุม และไดเคยทรงกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

การขับเคร่ืองบิน พระองคทรงสมัครเขาเปนสมาชิกการบินพลเรือน ประเภทฝกบิน รุน
ที่ 9 พ.ศ. 2500 ทรงสําเร็จตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือน กองทัพอากาศ ทรงเร่ิมการฝก
บินเมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2500 เวลา 14.00 น. ทรงบินเดี่ยวเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2500 เวลา 04.15 น. 
ใชเวลาในการฝกบิน 37 วัน รวมเวลากอนทรงทําการบินเด่ียว 20 ชั่วโมง 49 นาที ทรงฝกบินขึ้นสูง
จํานวน 195 เที่ยว โดยทรงบินข้ึนลงในวันหน่ึงไมต่ํากวา 12 เที่ยว ซึ่งตามปกติผูฝกบินจะบินได
ประมาณ 4 เที่ยว 

ดานกีฬาเปตองนั้น ทรงสนพระทัยและทรงเลนเปตองรวมกับสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีอยู เสมอ เม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงนํากีฬานี้เขามาใน
ประเทศไทยจนเปนที่เผยแพรกวางขวาง ไดทรงสนับสนุนโดยพระราชทานเงินอุดหนุนสมาคม
กีฬาเปตองถึงปละ 1 ลานบาทเสมอ ชวยใหไดไปแขงขันในตางประเทศ จนชนะเลิศในการแขงขัน
กีฬาเปตองโลก 2 คร้ัง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร พระราชทานเงินอุดหนุนในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบตอมาปละ 
1 ลานบาทในการแขงขันเปตองคร้ังลาสุด ณ ประเทศสวีเดน มีผู เขารวมแขงขัน 26 ประเทศ         
ผลการแขงขันประเทศไทยไดเปนอันดับที่ 7 นับเปนพระกรุณาธิคุณยิ่งตอวงการกีฬาเปตอง 

 

 2.4 ดานศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร และมรดกโลก 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจในดานศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร และมรดกโลก ทรงมี
พระปรีชาสามารถและสนพระทัยในวิชาการดานน้ีอยางจริงจัง พสกนิกรทั่วประเทศก็มักจะไดเฝา
รับเสด็จและไดชื่นชมพระบารมีตามสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ อยูเสมอ ความรูที่ลึกซึ้ง และความสนพระทัยดานประวัติศาสตรและโบราณคดีเปน
อันมากนี้เอง หนวยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนท่ีรับผิดชอบในดานประวัติศาสตร โบราณคดี 
และศิลปวัฒนธรรม จึงไดกราบทูลเชิญเสด็จเพื่อทรงเปนประธานเปดนิทรรศการ หรือโบราณสถาน 
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เพ่ือทอดพระเนตรโบราณสถานที่บูรณะเสร็จเรียบรอยแลว และเพ่ือใหประชาชนไดเขาชมมรดก
ทางวัฒนธรรมเหลาน้ันตอไป  

นอกเหนือจากคํากราบทูลเชิญของหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบดูแลโบราณสถานตาง 
ๆแลว พระองคยังทรงสนพระทัยในสถานที่อ่ืน และทรงมีพระประสงคที่จะเสด็จไปทอดพระเนตร
สถานที่นั้น ๆ ดวยพระองคเอง และยังทรงเปนผูนําคณะบุคคลและสมาคมตาง ๆ ไปทัศนศึกษา
โบราณสถานหลายแหงดวย  การทอดพระเนตรโบราณสถานแตละแหงในแตละพ้ืนท่ี แตในแตละ
จังหวัดน้ัน สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มิไดทรง
รับทราบเพียงขอมูลจากการบรรยายของนักโบราณคดีเทาน้ัน แตทรงศึกษาคนควาเก่ียวกับ
โบราณสถานน้ัน ๆ มากอนดวย และทรงซักถามรายละเอียดอยางลึกซึ้งและรอบดาน ดวยความรัก
และหวงแหนมรดกทางประวัติศาสตรของชาติ ทรงสอบถามวิธีการบูรณะซอมแซมโบราณสถาน 
การขุดสํารวจ การฟนฟูบูรณะ  และผลกระทบตอประชาชนท่ีพักอาศัยอยูบริเวณเดียวกับ
โบราณสถานน้ัน ๆ ทรงพิจารณาดวยหลักวิชาการ และวินิจฉัยดวยเหตุผลทรงแนะนํา พรอมเสนอ
แนวทางแกไขปญหาทุกดาน เพื่อใหสมบัติของชาติอยูพรอมคุณคาตามเวลาและสถานอันสมควร  

 

 2.5 ดานสังคมสงเคราะห 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสน

พระทัยสวัสดิภาพของประชาชนเปนอยางย่ิง ไดโดยเสด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเยี่ยม
และสงเคราะหราษฎรผูยากไรในทองถิ่นทุรกันดารมาตลอด ทรงศึกษาและสังเกตความเปนอยูของ
ราษฎร ทรงสอบถามปญหา ทรงแนะนําใหราษฎรรูจักปฏิบัติตน ดูแลตนเองใหถูกตองเพื่อใหมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณปองกันโรคภัยไขเจ็บที่จะเกิดข้ึนได ทรงมีพระประสงคที่จะใหเด็กดอย
โอกาสไดมีการพัฒนาท้ังรางกายและจิตใจ มีการศึกษาที่ เหมาะสมกับวัย ดวยทรงเห็นวามี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ นอกจากนั้นทรงตระหนักถึง
ปญหาในชุมชนแออัด จึงทรงเสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดหลายแหงในกรุงเทพมหานครเปนการสวน
พระองค เชน ชุมชนคลองเตย ชุมชนวัดพญายัง ชุมชนยานสวนลุมพินี ชุมชนกองขยะซอยออนนุช 
และชุมชนเพชรเกษม 104 เปนตน 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมี
น้ําพระทัยของนักสังคมสงเคราะหอยางเต็มเปยม แมทรงลําบากเพียงใดก็ไมทรงยอทอ นับเปนท่ี 
ปลาบปลื้มแกราษฎรที่ไดเขาเฝาคร้ังน้ันย่ิงนักที่ไดเห็นความมุงม่ันในการทรงงานของพระองคเพื่อ
ประชาชนชาวไทย 
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สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงรับ
มูลนิธิเด็กออนในสลัมไวในพระอุปถัมภเนื่องในโอกาสท่ีมูลนิธิกอตั้งมาครบ 10 ป มูลนิธิเด็กออน
ในสลัมฯ  ไดดําเนินงานสนองพระดํา ริมาโดยตลอดโดยไดรับพระราชทานทุนทรัพยจาก            
“ทุนการกุศลสมเด็จยา” และทุนการกุศล ก.ว.” เปนรายป 

พระกรุณาธิคุณท่ีไดพระราชทานแกมูลนิธิฯ อยางสมํ่าเสมอโดยตลอด เปนการบงช้ี
ความสนพระทัยและเต็มพระทัยที่จะแกปญหา และชวยเด็กดอยโอกาสใหมีความหวังท่ีจะเติบโต
เปนพลเมืองท่ีดี เปนอนาคตท่ีนาภาคภูมิใจของประเทศชาติ (สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของ
ชาติ 2542 : 106 - 110) 

 
 2.6 ดานการแพทยและการสาธารณสุข 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง

เปนประธานและรับพระอุปถัมภมูลนิธิและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ตัวอยางเชน มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชะนี มูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย มูลนิธิหมอมเจาหญิงบุญจิ
ราธร (ชุมล) จุฑาธุช มูลนิธิถันยรักษ ศิริราชมูลนิธิ ทุนการกุศลสมเด็จยา กองทุน “หมอมเจาฟา” 
ทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาการพยาบาล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มูลนิธิเด็กออนในสลัม มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ มูลนิธิสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา มูลนิธิ
โงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิชวยการสาธารณสุขชุมชน มูลนิธิเพ่ือโรงพยาบาลราชานุกูล มูลนิธิชีวิต
พัฒนา มูลนิธิสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน ศูนยเนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ สมาคมปราบ       
วัณโรค เชียงใหม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยถัมภ  

มูลนิธิและองคกรตาง ๆ ที่กลาวมานั้นสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงกอตั้งและรับพระอุปถัมภดวยตนเอง แตบางมูลนิธิและ
องคกรก็เปน “พระราชมรดก” จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งหมดน้ีเปนเพียงสวน
หน่ึงของพระกรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ไดพระราชทานแกวงการแพทยและการสาธารณสุขของประเทศไทย (สํานักงาน
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ 2542 : 111 - 130) 

 
 2.7 ดานการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ได
เสด็จเยือนประเทศตาง ๆ ตามคํากราบทูลเชิญเสด็จเปนทางการและเสด็จเยือนเปนการสวนพระองค
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เมื่อทรงมีความสนพระทัย การเสด็จเยือนตางประเทศ นอกจากเปนการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
เจาของประเทศแลวก็ยังเปนโอกาสท่ีทรงแนะนําใหชาวไทยรูจักประเทศนั้นในแงมุมตาง ๆ อยาง
ถองแท 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร เสด็จ
เยือนตางประเทศหลายคร้ังและหลายประเทศ เชน สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ราชอาณาจักรภูฏาน สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซ
เวียต สาธารณรัฐตุรกี ประเทศกรีซ ประเทศอียิปต ประเทศกลุมสแกดิเนเวีย ราชอาณาจักรสเปน 
ราชอาณาจักรโมรอคโค สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรจอรแดน ประเทศอิสรา เอล 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสและรัฐสุลตานโอมาน 

 

จากที่กลาวมาท้ังหมดนั้นทําใหทราบไดวาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร ทรงมีคุณูปการตอประเทศชาติอยางมาก ในดานตาง ๆ ไดแก 
ดานการปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองคพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและการปฏิบัติพระ
ราชกิจแทนและสืบสานงานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดานการศึกษา ดานการกีฬา  

ดานศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร และมรดกโลก ดานสังคมสงเคราะห 
ดานการแพทยและการสาธารณสุข และดานการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 

 
3. พระนิพนธ 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร              

ทรงตระหนักถึงความสําคัญของหนังสือ ซึ่งเปนสื่อดานความรูสติปญญาที่ดีที่สุด จึงทรงนิพนธ
หนังสือที่รวบรวมขอมูลอันทรงคุณคาไวจํานวนมาก  สามารถใชอางอิงและประกอบการศึกษา
คนควาเชิงศาสตรตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทั้งดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
ปรัชญา วรรณคดี โดยเฉพาะดานภาษา พระนิพนธหลายเลมเปนแบบท่ีดีดานการเขียน การใช
ถอยคําท่ีเรียบงาย ตรงไปตรงมา กระจางชัดรัดกุม สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงศึกษาภาษาตางประเทศ เชน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน ตั้งแตยังทรงพระเยาวจนทรงพระปรีชาสามารถใชประโยชนไดดียิ่งท้ัง
การเขียน การพูด การแปลและการสอน ทรงพระเมตตาพระราชทานคําแนะนํา คําสอนและคํา
วิจารณในการใชภาษาอยูเนือง ๆ 
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งานหนังสือเปนงานท่ีสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงโปรดปรานเปนพิเศษ ทรงรักการอาน การประพันธ และการจัดทํา
หนังสือ ทรงมีแววเปนนักประพันธตั้งแตยังทรงพระเยาว จนพสกนิกรถวายสมัญญาแกสมเด็จพระ
เจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร วา “เจาฟานักประพันธ” 
เนื่องจากพระปรีชาสามารถในเชิงการประพันธของพระองคปรากฏในพระนิพนธจํานวนมาก     
(สงศรี ประพัฒนทอง 2538 : 55) 

พระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ที่รวบรวมไดมีทั้งสิ้น 25 เร่ือง แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

 

 3.1  พระนิพนธเก่ียวกับพระราชวงศ 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดทรง 

นิพนธ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพระราชวงศเทาที่รวบรวมได ทั้งหมด 12 เร่ือง ดังนี้ 
 1. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ พระนามพระราชโอรส ธิดา และพระราชนัดดา  
 2. แมเลาใหฟง* 

 3. พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 

 4. เวลาเปนของมีคา   
 5. เจานายเล็ก ๆ- ยุวกษัตริย   
 6. ไปรษณียบัตรเจาฟา   
 7.  เจาฟาทหารเรือ  พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458 

 8. ตราแผนดิน  ตราราชสกุลและสกุล  อักษรพระนามและนามยอ      
 9. สมเด็จเจาฟามหิดล ฯ และงานศิลปะ   
 10. จดหมายเหตุชาวบาน ขาวสมเด็จยาสวรรคตจากหนังสือพิมพ   
 11. สงสมเด็จยา  ประมวลเร่ืองจากหนังสือพิมพ 
 12. มหามงกุฎราชสันตติวงศ  พระนามพระราชโอรส  พระราชธิดา  พระราชนัดดา 
 

 

* เรื่องแมเลาใหฟงแบงออกเปนสองภาค  ภาคแรกเก่ียวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรี       
นครินทราบรมราชชนนี  สวนภาคท่ีสองเปนภาษิตและคติพจนของนักปราชญที่สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีไดทรงสะสมไว  ซึ่งผูนิพนธไดแปลและนํามารวบรวมไวในหนังสือเลมน้ีดวย  ดังน้ันใน
ภาคที่สองน้ีผูวิจัยจะไมนํามาวิเคราะห 
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 3.2 พระนิพนธแปล 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมี

ความรูความสามารถดานภาษาอยางมาก ทั้งภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศส และภาษาอังกฤษ และโปรด          
การแปลถายทอดจากทั้งสามภาษา พระองคทรงมีงานแปลพระนิพนธ ทั้งหมด  2 เร่ือง ดังนี้ 
  1. นิทานสําหรับเด็ก 

 2. ราชาภิเษกพระเจากรุงสเปน 

 

 3.3 พระนิพนธสารคดีทองเท่ียว* 
พระนิพนธสารคดีทองเท่ียวนั้นจะเปนสารคดีทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย เมื่อมีโอกาส

เสด็จเยือนตางประเทศก็จะทรงรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี มาเขียนถายทอดดวยความพิถีพิถันทั้งภาพและขอมูลเพ่ือประโยชนแกผูอาน ซึ่งสารคดี
ทองเที่ยวมีทั้งหมด 10 เร่ือง ดังนี้ 

 1. 1 โหลในจีน   
 2. ยูนนาน   
 3. สายธารอารยธรรมจีน   
 4. จากโคริโอสูโคเรีย : 8 วัน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี   
 5. ภูฏาน : เกาะเขียวบนแผนดิน     
 6. ที่ไซบีเรียหนาวไหม   
 7. ตุรกี : ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลตานออตโตมัน   
 8. ซินเจียงและกานซู : ภาพจากดินแดนสุดหลาฟาเขียว     
 9. จีนตะวันออกข้ึนเขา  ลงทะเลสาบเขาวัด   
 10. จีนเสฉวน : จากแดนแมนจูสูภูงอไบ   
 

 

* พระนิพนธสารคดีทองเที่ยวของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทรมีลักษณะคลายงานประเภทบรรณาธิการ  พระองคทรงประทานสัมภาษณวา  
พระองคขอนิพนธหนังสือเพียงสองประเภทเทาน้ัน  คือหนังสือสารคดีทองเท่ียวกับเรื่องครอบครัว  สารคดี
ทองเที่ยวน้ันพระองคทรงใหผูที่เสด็จตามไปยังประเทศตาง ๆ บันทึกไวแลวพระองคทรงเปนผูรวบรวม
จัดทําเปนเลม  พระองคทรงเขียนคํานําและคําสงทายหรือคําวิจารณในหนังสือสารคดีทองเที่ยวเลมน้ัน ๆ  
ดวยพระองคเอง  (คุณขาหลวง  2550 : 28) 
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 3.4 พระนิพนธบทความทางวิชาการ 
นอกเหนือจากพระนิพนธทั้ง 3 ประเภทที่กลาวไป คือ พระนิพนธเกี่ยวกับพระราชวงศ 

พระนิพนธแปล พระนิพนธสารคดีทองเท่ียว สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา           
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังทรงนิพนธบทความวิชาการอีกดวยเปนภาษาฝร่ังเศส มีเนื้อหา
กลาวถึงการใชภาษาฝร่ังเศสที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และสื่อสารไดชัดเจนแจมแจง 1 เร่ือง ไดแก   
Du bon  et  du  mauvais  usage   

 

พระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทรทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตนนั้น เปนสิ่งที่แสดงไดวาพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถในดาน
การประพันธอยางมาก โดยเฉพาะพระนิพนธเกี่ยวกับพระราชวงศซึ่ งถือวาเปนพระนิพนธที่
ทรงคุณคา เนื่องจากพระองคทรงเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับพระราชวงศ ดังน้ันงานพระนิพนธ
เกี่ยวกับสารคดีชีวประวัติจึงเปนงานพระนิพนธที่นาสนใจศึกษาอยางยิ่ง 
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บทท่ี 3 

 
เน้ือหาและกลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

 สารคดีชีวประวัติจากพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา         
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนการถายทอดเร่ืองราวชีวิตของบุคคลท่ีพระองคทรงใกลชิด
ทั้งสิ้น นอกจากนั้นเนื้อหา จุดมุงหมายในการเขียนและกลวิธีการเขียนก็มีสวนสําคัญที่จะดึงดูด
ความสนใจจากผูอาน การท่ีเนื้อหาดี มีคุณคา ประกอบกับการเขียนที่ใชกลวิธีสรางความนาสนใจ
ควบคูกันจะชวยใหสารคดีชีวประวัติเลมน้ันดีเดนมากย่ิงข้ึน การศึกษาวิเคราะหกลวิธีการเขียน    
สารคดีชีวประวัตจิากพระนิพนธของพระองค ผูวิจัยไดศึกษาทั้งสิ้น 4 เร่ือง ไดแก เวลาเปนของมีคา 
แมเลาใหฟง เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย  และพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ดังหัวขอตอไปนี้ 
  1. จุดมุงหมายที่ทรงพระนิพนธและเร่ืองยอ 

  2. กลวิธีการเขียน 

 
1.  จุดมุงหมายท่ีทรงพระนิพนธและเร่ืองยอ 
 1.1  พระนิพนธเร่ืองแมเลาใหฟง 
 พระนิพนธเร่ือง แมเลาใหฟง มีลักษณะการเขียนโดยแบงเน้ือหาออกเปน 2 บท* ไดแก 
  

 1. แมเลาใหฟง  มีการแบงหัวขอยอยเปน 8 หัวขอยอย**  ดังนี ้
  1.1 ชีวิตในบาน ตั้งแตเกิดถึง 7 – 8 ขวบ 1.2 จากบานไป 

 

                   

 *ในพระนิพนธเรื่อง  แมเลาใหฟง  ใชคําวา  ภาค โดยแบงเน้ือหาเปน 2 ภาค ไดแก ภาค 1 
“แมเลาใหฟง...”  และภาค 2 “แมสนิทสนมสมาคมกับ...” แตละภาคไมไดแบงเปนบทเปนเพียงหัวขอยอย
เชื่อมโยงกันไปจนจบภาค ดังน้ันผูวิจัยจึงใชคําวา บท แทนคําวา ภาค เพราะมีความเห็นวาคําวา บท มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับกลวิธีการเขียน 

 **หากหัวขอยอยในสารบัญกับเน้ือหาไมตรงกันผูวิจัยจะยึดหัวขอยอยในสารบัญเปนหลัก
และนํามาวิเคราะหการต้ังชื่อเรื่องดวย   
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  1.3 ไปตางประเทศ   1.4 ชีวิตสมรส   
  1.5 ลูกสามคนเกิด   1.6 เปนมาย 

  1.7 โลซานนน    

  1.8 กลับมาเยี่ยมเมืองไทย เปนสมเด็จพระราชชนนี 

 

 2. แมสนิทสนมสมาคมกับ...  มีการแบงหัวขอยอยเปน 8 หัวขอยอย ดังนี้ 
  1.1 Démocrite เดโมคริต                1.2 Epictète เอปคเตท  

  1.3 Descartes เดสคารตส                1.4 La Rochefoucauld ลารอชฟูโคลด 
  1.5 Pascal ปาสคัล                        1.6 Montesquieu มองเตสกิเยอ 
  1.7 Voltaire วอลแตร               1.8 Rousseau รุสโซ 

  
 จุดมุงหมายท่ีทรงพระนิพนธ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรง      
พระนิพนธสารคดีชีวประวัติ เร่ือง แมเลาใหฟง ประทานแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และพิมพขึ้นในวโรกาสท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 
พรรษา วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2523 หนังสือเลมน้ีทรงพระนิพนธจากคําบอกเลาและสัมภาษณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 เร่ือง “แมเลาใหฟง” กลาวถึงพระประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ระหวางป พ.ศ. 2443 – 2481 ตั้งแตประสูติจนถึงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระราชชนนีฯ 
เหตุผลอีกประการหน่ึงที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ที่ทรงพระนิพนธเร่ืองน้ีเพราะ
เปนเร่ืองที่ยังไมทราบกันโดยทั่วไปและมีพระประสงคนําเสนอขอมูลที่ชัดเจนและถูกตอง ดังท่ีทรง
เขียนไวในคําอธิบายซึ่งเปนจุดประสงคที่ทรงพระนิพนธวา “การท่ีเลือกระยะเวลานี้เปนเพราะเปน
เร่ืองที่ไมทราบกันทั่วไป ถึงแมวาจะมีผูที่เขียนไวแลวอยางละเอียดพอสมควร ขาพเจาจึงอยากจะให
มีฉบับที่ชัดและถูกตองย่ิงข้ึน ดวยเหตุวา ขาพเจาเปนผูเดียวที่มีโอกาสอยูกับแมอยางใกลชิดและ
สามารถซักถามซ้ําไปซ้ํามา” (แมเลาใหฟง 2549 : 2) 
 
 เร่ืองยอ 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกิดท่ีนนทบุรี ในวันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 
2443 ปชวด (ค.ศ. 1900) มีผูตั้งช่ือใหวา “สังวาล” เปนบุตรของพอชูและแมคํา ขณะน้ันอาศัยอยูที่
ธนบุรี ซึ่งปจจุบันคือซอยวัดอนงค ครอบครัวของพอและของแมไมถูกกัน เพราะครอบครัวของพอ
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ชูฐานะดีกวาและอาจเปนเหตุผลที่ไมพอใจกันเม่ือพอชูมาแตงงานกับแมคํา เมื่ออายุได 7 – 8 ขวบ 
ปารอดญาติพอชูแนะนําใหพาไปฝากใหคุณจันทร แสงชูโต ซึ่งเปนญาติและเปนพระพ่ีเลี้ยงของ
สมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เพื่อนําขึ้นถวายตัวเปนขาหลวง 

 ตอมาพระองคไดเปนนักเรียนประจําท่ีโรงเรียนของหมอมเจาหญิงมัณฑารพกมลาสน 
แตในที่สุดก็ไมไดเรียนท่ีนั่นเลย เพราะทรงเลิกกิจการโรงเรียน ดังน้ันจึงไปเรียนโรงเรียนแหงหนึ่ง
ที่อยูใกล ๆ วังหลวง ภายหลังโรงเรียนก็ไดปดไปอีก หลังจากนั้นก็เขาโรงเรียนสตรีวิทยา วันหน่ึง
พระองคถูกเข็มทิ่มท่ีฝามือจึงตองไปผาฝามือที่บานพระยาแพทยาคุณ ซึ่งเปนแพทยประจําพระองค
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา คุณหญิงสงวนภรรยาพระยาดํารงแพทยาคุณจึงชวนใหอยูดวย 
พระองคจึงรับทันที 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเขาศึกษาที่โรงเรียนแพทยผดุงครรภและ
หญิงพยาบาลแหงศิริราชและไดทุนนักเรียนพยาบาลไปเรียนยังสหรัฐอเมริกา ไดประทับท่ีเมือง
เบอรคลี่เกือบหนึ่งปและทรงยายไปประทับเมืองบอสตัน ขณะ น้ันสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร      
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกไดเสด็จไปรับนักเรียนท่ีมาใหมจึงทําใหทรงพบกับสมเด็จ           
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนคร้ังแรก และเม่ือวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ทั้ง
สองพระองคไดอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม 

 เมื่ออภิเษกสมรสแลวทั้งสองพระองคไดเสด็จไปสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระมหิตลา           
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตรตอที่ฮารวารดและท่ี         
เอ็มไอที และทรงจัดใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปเขาวิทยาลัยซิมมอนส โดยเปน
นักเรียนพิเศษในหลักสูตรเตรียมพยาบาล หลังจากสําเร็จการศึกษาก็ทรงศึกษาการสาธารณสุข       
ที่ เ อ็มไอทีตอ  เมื่อ  พ .ศ .  2466 (ค .ศ .  1923)  สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร  อดุลยเดชวิกรม                      
พระบรมราชชนก ทรงมีพระประสงคจะเรียนแพทยที่ทรงเร่ิมไวที่สหรัฐอเมริกาใหจบแตดวยที่นั่น
หนาวมาก ทําใหประชวรจึงทรงเลิกเรียน  ระหวางน้ันสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประสูติที่ลอนดอน เมื่อพระองคทรงไดรับโทรเลขบอกขาว     
การประสูติก็ทรงรีบเสด็จกลับ 

 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกและครอบครัวเสด็จกลับกรุงเทพฯ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงยก       
พระตําหนักใหญใหประทับ จากนั้นพระองคเสด็จไปหาคุณเน่ือง จินตดุล เพ่ือใหมาเลี้ยงสมเด็จ  
พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร วันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 
2468 พระองคและครอบครัวเดินทางไปยุโรปอีก วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 8 ไดประสูติที่โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบอรก  ประเทศ
เยอรมันน ี
 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) พระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 
เสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จึงเสด็จกลับประเทศ
ไทย เพื่อถวายพระเพลิงและอยูจนถึงพระราชพิธีบรมราชภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 7 แลวเสด็จกลับโลซานน พ.ศ. 2469 พระองคไดเสด็จลวงหนาไปสหรัฐอเมริกาเพื่อหาท่ีพัก 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พรอมทั้งพระธิดา พระโอรส รวมท้ังพระพ่ีเลี้ยง คือคุณเน่ือง 
จินตดุลก็ไป พระองคทรงเขาเรียนแพทยตอที่ฮารวาด สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็
ทรงเขาเรียนที่วิทยาลัยซิมมอนส และเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพล  อดุลยเดชไดประสูติที่โรงพยาบาลเมานสออเบอรน  เมืองแมตซาจูเซตส  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 พ.ศ. 2471 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและครอบครัว
เสด็จกลับกรุงเทพฯ พระองคไดทรงงานท่ีโรงพยาบาลแม็คคอรมิค จังหวัดเชียงใหม ไมนานก็ตอง
เสด็จกลับกรุงเทพฯ เพราะประชวร และสิ้นพระชนมในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) 
 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1935) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละ
ราชสมบัติ และรัฐบาลไดอัญเชิญพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล เสด็จครองราชยสืบราช
สันตติวงศ และพระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดชและพระวรวงศเธอ พระองคเจากัลยาณิ
วัฒนา ก็ไดรับการสถาปนาเปนเจาฟาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา  สําหรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งขณะน้ันเปนหมอมสังวาล  ไดรับ            
การสถาปนาเปนพระราชชนนีศรีสังวาล และวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ไดสถาปนาเปน 
“สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล” 

 

 1.2  พระนิพนธเร่ืองเวลาเปนของมีคา 
 พระนิพนธเร่ือง เวลาเปนของมีคา มีลักษณะการเขียนโดยแบงเน้ือหาออกเปน 6 บท 
ดังนี ้
 1. การเลนและงานอดิเรก  แบงเปนหัวขอยอย* ดังนี ้
   

 

 *หัวขอยอยดังกลาวไมมีปรากฏในสารบัญ แตปรากฏในเน้ือหาผูวิจัยจึงใชหัวขอยอยท่ี
ปรากฏในเน้ือหาน้ันมาวิเคราะหการต้ังชื่อเร่ือง โดยพิจารณาจากหัวขอยอยที่ตอจากช่ือบทเทานั้น 
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  1.1 การวิ่งเลน การออกกําลังกาย 1.2 การอานหนังสือ 

  1.3 การถายรูป ถายหนัง  1.4 การเรือน 

 2. เคร่ืองกระเบ้ือง  ไมมีการแบงหัวขอยอย   

 3. เคร่ืองเคลือบดินเผา แบงเปนหัวขอยอย ดังนี้ 
  3.1  การปน 
 4. พระพุทธรูป  ไมมีการแบงหัวขอยอย 

 5. ภาพปก  ไมมีการแบงหัวขอยอย 

 6. ดอกไมภูเขา แบงเปนหัวขอยอย ดังนี้ 
  6.1 วิธีทับดอกไม 
  6.2 อัลบั้มดอกไมทับแหง 
 

 จุดมุงหมายท่ีทรงพระนิพนธ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง
นิพนธสารคดีชีวประวัติ เร่ือง เวลาเปนของมีคา ทรงเลาถึงกิจกรรมและงานอดิเรกของสมเด็จ     
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จุดมุงหมายที่ทรงพระนิพนธนั้นก็เพ่ือใหผูอานทราบถึงกิจกรรม
และผลงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หนังสือเลมน้ีอาจนับไดวาเปนเร่ืองราวท่ี  
ทรงพระนิพนธขึ้นตอจากเร่ือง แมเลาใหฟง ดังที่พระองคไดทรงมปีรารภวา 
 

 ผูเคยถามวาขาพเจาจะเขียน “แมเลาใหฟง” ตอหรือไม ทุกครั้งขาพเจาไดตอบวาจะไม
ทํา เพราะชีวิตของแมตั้งแตเปนสมเด็จพระราชชนนีแลวมีหลายดานมากซ่ึงเก่ียวของกับ
ผูคนหลายอาชีพ หลายฐานะ หลายวัย เกินท่ีขาพเจาจะสามารถคนควาติดตามและสอบถาม
ใหครบถวนและถูกตอง การที่จะรบกวนแมอีกก็ไมเห็นสมควรและก็คงไดขอมูลไมครบ 
การเขียนประวัติตามคําบอกเลาน้ันเปนสิ่งท่ียากมาก ทั้งในการหาผูที่จะเช่ือถือไดมา
สัมภาษณและในการดําเนินการสัมภาษณ ขาพเจานึกวาหนังสือของขาพเจาเลมกอน เรื่อง 
“แมเลาใหฟง” คงไมมีขอผิดพลาด เพราะผูที่ถูกสัมภาษณเชื่อถือไดและไดเอกสารท่ีคิดวา
ใหหลักฐานท่ีถูกตอง แตก็มีขอผิดพลาดจนได 
                           (เวลาเปนของมีคา 2538 : คําปรารภ) 
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 เร่ืองยอ  
 เร่ือง “เวลาเปนของมีคา” พระองคทรงเลาเร่ืองโดยแบงเปนหัวขอตามกิจกรรมและงาน
อดิเรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดแก การว่ิงเลน การออกกําลังกาย การอาน
หนังสือ การถายภาพยนตร การทําครัว และการเย็บปกถักรอย  นอกจากน้ันยังมีผลงานประดิษฐ
ไดแก การเขียนเคร่ืองกระเบ้ือง การทําเคร่ืองเคลือบดินเผา การปนพระพุทธรูป การปกภาพ การทับ
และใชดอกไมภูเขามาทํารูปภาพและบัตรอวยพร 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อทรงพระเยาว ชอบวิ่งเลนและปนตนไม ชอบ
เลนกีฬาและเลนมาหลายอยาง เชน เทนนิส แบดมินตัน ขี่มา เดินข้ึนเขาเพื่อเก็บดอกไม และเลนเกม
อ่ืนๆ สําหรับกีฬาสกีพระองคทรงเลนจนถึงอายุ 80 พรรษา และชวงสุดทายของพระชนชีพพระองค
ทรงเลนเปตอง สําหรับการถายรูปพระองคสนพระทัยมาตั้งแตเปนนักเรียนพยาบาลทรงเก็บเงินซื้อ
กลองเปนของตนเอง และทรงเปนสมาชิกของสมาคมถายหนังสมัครเลน คร้ังหน่ึงพระองคทรงถาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรไว ใหสมาชิกของ
สมาคมถายหนังสมัครเลนชมกัน 

 เร่ืองการเรือนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับไดวาเปนงานอดิเรก
มากกวา เม่ือเรียนอยูที่ประเทศไทยพระองคไมเคยหัดทําครัว คร้ันไปอยูที่ Hartfort ปแรกทาง
โรงเรียนไดสอนใหตัดเย็บเสื้อผา ปที่สองสอนใหทําครัว สวนการเย็บปกถักรอยนั้นเม่ือสมัยอยู
โรงเรียนสตรีวิทยา พระองคทรงประดิษฐการฝมือคือการเลาะผาเช็ดหนาและถักโครเชท ตอนเรียน
พยาบาลท่ีศิริราชพระองคทรงเย็บเสื้อใสเอง เมื่อไปอยูที่ Berkeley ลูกสาวของครอบครัว Adamsen 
ก็ไดสอนใหถักไหมพรม เมื่อพระองคไดทรงงานฝมือตาง ๆ พระองคก็มีพระดําริจะจําหนายเพื่อ
การกุศล งานฝมือที่ทรงทําจําหนาย เชน บัตรอวยพรดอกไม ไมกวาดปานศรนารายณ  
 ผลงานประดิษฐประเภทแรกของพระองค ไดแก เคร่ืองกระเบ้ือง งานช้ินแรกคือรูป
นางฟาโปรยดอกไม หลังจากนั้นพระองคทรงสรางช้ินงานอีกหลายช้ิน นอกจากจะวาดเคร่ือง
กระเบื้องไวใชเองแลว พระองคทรงประดิษฐพระราชทานแกผูอ่ืนดวยและบางชิ้นทรงใหนําไปขาย
เพ่ือการกุศล ชิ้นงานประเภทที่สอง ไดแก เคร่ืองเคลือบดินเผา พระองคทรงปนของหลายช้ิน และ
ทรงหัดทําแมพิมพ พระองคทรงปนที่เข่ียบุหร่ีและถวยเล็ก ๆ หลายแบบเพื่อขายเปนการกุศล แต
สวนมากจะพระราชทานเปนของขวัญ งานประดิษฐชิ้นตอไป ไดแก พระพุทธรูป หลังจากท่ีทรง
งานปนอยูหลายปก็ทรงเลือกทดลองปนพระพุทธรูปปางสมาธิและเคลือบสีเขียว และพระราชทาน
เปนของขวัญ 
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 งานอีกประเภทหน่ึง ไดแก ภาพปก เพ่ือนชาวอเมริกันของสมเด็จพระศรีนครินทรา  
บรมราชชนนีชักชวนใหพระองคปกผาผืนใหญ แตพระองคเห็นวาผืนใหญไป และพระองคทรงเห็น
ผาผืนเล็ก ๆ จึงซื้อมาปกบาง และใสกรอบและใหเปนของขวัญหรือใหตามสถานท่ีตาง ๆ ที่ไปพัก
อยูที่ตางจังหวัดและบางสวนก็ขายเพื่อการกุศลบาง งานช้ินสุดทาย ไดแก ดอกไมภูเขา พระองค
โปรดดอกไมและตนไมมาก โดยเฉพาะดอกไมภูเขาที่สวิตเซอรแลนด เมื่อถึงหนาดอกไมวันอาทิตย
จะทรงเก็บดอกไมตาง ๆ ตามวันและเวลาท่ีดอกไมนั้นออกดอก พระองคทรงนํามาจัดในภาชนะ 
เล็ก ๆ ถามีมากก็ทรงวางตามโตะอาหาร หรือทับดอกไมใหแหงเปนของประดับ สิ่งแรกท่ีทรงทําคือ
รูปภาพ บัตรอวยพร และท่ีคั่นหนังสือ  
 

 1.3  พระนิพนธเร่ืองเจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 
 พระนิพนธเร่ือง เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย  มีลักษณะการเขียนโดยแบงเนื้อหาออกเปน  
4 บท ไดแก  
 1.  บทนํา  มีการแบงหัวขอยอยเปน 1 หัวขอยอย ดังนี ้
  1.1  ขยายความพระนามยอที่ใชในหนังสือ 
 2.  เจานายเล็ก ๆ  มีการแบงหัวขอยอยออกเปน 7 หัวขอยอย ดังนี้ 
  2.1  ไฮเดลเบอรก 2468   

  2.2  ปารีส – โลซานน 2469 

  2.3  สหรัฐอเมริกา 2469 – 2471 

  2.4  ลอนดอน – โลซานน – กลับเมืองไทย 

  2.5  กรุงเทพ ฯ 2471 - 2476 

  2.6  เดินทางไปโลซานน 2476 

  2.7  สองปแรกที่โลซานน 2476 – 2478 
 3.  จากเจานายเล็ก ๆ สูยุวกษัตริย ไมมีการแบงหัวขอยอย 
 4.  ยุวกษัตริย  มีการแบงหัวขอยอยเปน 4 หัวขอยอย ดังนี ้
  4.1  ที่โลซานน 2478 – 2481 

  4.2  กลับเมืองไทย 2481 

  4.3  ที่โลซานน 2481 – 2488 

  4.4  กลับเมืองไทย 2488 – 2489 
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 จุดมุงหมายท่ีทรงพระนิพนธ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรง
พระนิพนธสารคดีชีวประวัติ เร่ือง เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย พิมพคร้ังแรกเม่ือเดือนธันวาคม                       
พ.ศ. 2530 เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ  60 พรรษา  เนื้อหานั้นจะกลาวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             
อานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว  จุดมุงหมายท่ี
ทรงพระนิพนธเพื่อระลึกถึงชีวิตวัยเยาวของทั้ง 3 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
อานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ดังคํานําท่ีวา “เจานายเล็กๆ – ยุวกษัตริยไมไดเปน
หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหนังสือที่พี่เขียนใหนองท่ีจะครบ 5 รอบ 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อที่จะระลึกดวยกันถึงทุกขสุขสมัยที่เปนเด็กและเยาวชนดวยกัน          
โดยแบงใหผูอ่ืนไดทราบดวย” (เจานายเล็กๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 19) 
 
 เร่ืองยอ  
 แพทย ได ถ ว า ยคํ า แนะ นํ า ให สม เด็ จพระมหิตล าธิ เ บศร  อดุ ล ย เดช วิกรม                      
พระบรมราชชนกเสด็จไปรักษาพระองคในตางประเทศ พระองคทรงพาครอบครัวไปตางประเทศ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 และวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2468 พระองคไดเสด็จที่โรงพยาบาล
เมืองไฮเดลเบอรก เพราะทรงคาดการณวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะคลอดวันที่ 14 
หรือ 15 กันยายน แตก็ทรงรอจนถึงวันอาทิตยที่25 กันยายน พ.ศ. 2568 สมเด็จพระเจาอยูหัว     
อานันทมหิดลจึงไดประสูติ หลังจากน้ันวันจันทรที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงไดพระโอรสองคที่สอง คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 แมวาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงมีปญหาเกี่ยวกับ
พระสุขภาพที่หนักมากแตพระองคก็ทรงสอบไลวิชาการแพทยไดดีเยี่ยม จากน้ันพระองคก็ประชวร
และเสด็จเขาโรงพยาบาลเพื่อผาตัดไสติ่ง จากน้ันพระองคก็เสด็จกลับเมืองไทยอยางถาวร พระองค
เสด็จทรงงานท่ีโรงพยาบาลศิริราช ทรงหวังวาจะไดทรงงานแบบแพทยประจําบานดังท่ีไดตั้ง
พระทัยไว แตก็ไมเปนไปตามท่ีทรงหวังไว จึงเสด็จไปเชียงใหมและทุมเทใหกับการแพทยโดยไม
ทรงคํานึงถึงพระวรกายท่ีออนแอ พระองคประทับอยูที่โรงพยาบาลแมคคอรมิคเพียง 24 วัน ก็ตอง
เสด็จกลับกรุงเทพฯ แตไมกี่วันหลังท่ีเสด็จกลับมาพระองคก็ประชวรอยางหนักและก็ไมไดเสด็จที่
ไหนอีกตลอด 4 เดือน จนสิ้นพระชนมวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2472  หลังจากสมเด็จพระมหิตลา  
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ธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสิ้นพระชนม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรง
ดูแลและจัดการเร่ืองตาง ๆ ใหแกพระธิดาและพระโอรส ทั้ง 3 พระองค  
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยขัดแยงกับรัฐบาลหลายเร่ืองและทรงสมัครพระราชหฤทัยที่จะสละราชสมบัติ 
ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายและลงมติเห็นชอบอัญเชิญพระวรวงศ
เธอ พระองคเจาอานันทมหิดลข้ึนครองราชยตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
 เมื่อประทับในประเทศไทยพระองคไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนสถานที่ตาง ๆ จาก
พระราชหัตถเลขาฉบับสุดทายท่ีทรงเขียนถึงสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร พระองคทรงเลาถึงการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนไปตามตองการของคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 มิถุนายน จะมีการเปดสภาทั้งสอง 
ตอจากน้ันจะมีการต้ังประธานตาง ๆ ตั้งนายกรัฐมนตรี การกอตั้งคณะรัฐมนตรีและการรับรอง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระองคไดวางแผนวาจะเสด็จไปอังกฤษและอเมริกา แตยังไมทรงได
ไปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลก็เสด็จสวรรคตกะทันหัน ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2489 
เวลาใกล 9 นาฬิกา 
 
 1.4  พระนิพนธเร่ืองพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 
 พระนิพนธเร่ือง พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 มีลักษณะการเขียนโดยแบงเน้ือหาออกเปน 
2 บท ดังนี ้
 1.  (บทแรกไมมีการต้ังชื่อบท)  แบงหัวขอยอยออกเปน 7 หัวขอยอย ดังนี ้
  1.1  กําเนิดของหนังสือ “พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5  
  1.2  บันทึกเทศน มหาโคปาลสูตร 

  1.3  พระราชโอรสและพระราธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
         เจาอยูหัว 

  1.4  พระราชโอรสที่เสด็จไปศึกษาตางประเทศและบางตําแหนงท่ีทรงรับ
         ราชการ 

  1.5  พระราชธิดา 
  1.6  พระยศพระราชโอรสธิดา 
  1.7  การทรงกรม 

 2.  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร  แบงหัวขอยอยออกเปน 4 หัวขอยอย 
ดังน้ี 
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  2.1  เมื่อทรงพระเยาว 
  2.2  ทรงแยกพระตําหนักกับสมเด็จฯ 

  2.3  เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  2.4  สงครามโลก 
 

 จุดมุงหมายท่ีทรงพระนิพนธ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง
พระนิพนธสารคดีชีวประวัติ เร่ือง พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  ทรงมอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนผูจัดพิมพ เพื่อเปนอนุสรณเนื่องในวโรกาสที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาป
บุษบากรทรงมีพระชันษาครบ 90 ป ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2524 เพ่ือเผยแพรแกผูที่สนใจ และเปน
ประโยชนแกการศึกษาของอนุชน จุดมุงหมายท่ีทรงพระนิพนธ คือ พระองคตองการนําเสนอ
เหตุการณที่เกี่ยวของกับพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ดังที่พระองคไดกลาวไววา  
 

 ในการนําพระประวัติของเสด็จ ฯ มาเลาใหฟงน้ัน ขาพเจาต้ังใจจะกลาวถึงสมัยหน่ึงท่ี
กําลังจะจบลงไปดวยกับพระองคของเสด็จ  ฯ  ขาพเจาไมไดตั้งใจจะเขียนหนังสือ
ประวัติศาสตร แตจะเขียนถึงเฉพาะเหตุการณที่มาเก่ียวกับเสด็จ ฯ ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเลาได
สอบถามมาอยางละเอียด และไดเอามาวิเคราะหเทาท่ีจะทําได ในการเลาขาพเจามิไดออก
ความคิดเห็นติชม ขาพเจาใหผูอานไปคิดหรือไปหาความรูเพิ่มเติมเอาเอง  
                       (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 11) 
 

 เร่ืองยอ  
 หนังสือพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ไดแบงเร่ืองเปน 2 ภาค ภาคแรกจะกลาวถึงกําเนิด
ของหนังสือ และภาคที่สองจะกลาวถึงพระประวัติของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาป           
บุษบากร 
 ภาคแรกไดกลาววาเม่ือ พ.ศ. 2522 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร        
มีพระประสงคจะพิมพเร่ืองเทศนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถระ) วัดเทพศิริน  
ทราวาส ที่ไดทรงบันทึกไว และตั้งพระทัยวาจะใหเปนหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิง     
พระศพของพระองค ดังน้ันเจาคุณธรรมธัชมุนี จึงอาสาเปนผูจัดพิมพถวาย  ปลายป พ.ศ. 2522 
หนงัสือท่ีพิมพขึ้นนั้นไดเปนหนังสือที่พิมพอยางธรรมดา แตเปนลายพระหัตถของพระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาวาปบุษบากร  พรอมท้ังการแกติชมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ฯ ซึ่งเจา
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คุณธรรมธัชมุนี อยากจะใหเผยแพรบันทึกนี้ทันที แตพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร
ไมทรงยอม โดยจะใหเปนหนังสือแจกในงานพระเมรุ เพราะทรงเกรงวาคนอ่ืนจะคิดกันวาอยากทรง
โออวด 

 ภาคท่ีสองกลาววา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมี       
พระมเหสีและพระสนมเปนจํานวนมาก และทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา 77 พระองค   
พระราชโอรสที่มีพระอนามัยสมบูรณพอ สวนมากจะทรงสงไปศึกษาต้ังแตทรงพระเยาวในประเทศ
ตาง ๆ เมื่อเสด็จกลับมาแลวจะใหทรงรับราชการในตําแหนงสําคัญ ๆ สวนพระราชธิดาบางพระองค
ก็ไดทรงพระอักษรกับครูพิเศษ ถึงแมวาไมไดเสด็จไปศึกษา ณ ตางประเทศก็ทรงมีความรูมาก
พอสมควร และทรงมีความสามารถ 
 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากรทรงเปนหนึ่งในพระราชธิดาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติในพระบรมมหาราชวังเม่ือวันพฤหัสบดี เดือน 7 
แรม 4 ค่ํา ปเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1253 ตรงกับวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ทรงเปนพระราชธิดา
พระองคที่ 68 ในจํานวนพระราชโอรสธิดา 77 พระชนนี คือ เจาจอมมารดาพรอม  ทรงมีพระเชษฐา
และพระเชษฐภคินีรวมพระมารดาดังตอไปนี้ 1. พระองคเจาหญิงประภาพรรณพิไลย  2. พระองค
เจาหญิงประไพพรรณพิลาศ  3. พระองคเจาชายสมัยวุฒิวโรดม เมื่อพระชันษา 7 ปเศษ ๆ เจาจอม
มารดาพรอมถึงแกอนิจกรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ พระราชทานพระองคเจา
ประภาพรรณพิไลย และพระองคเจาวาปบุษบากรใหแกสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราช
เทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา) พระองคทรงรับพระองคเจา
หญิงทั้งสองพระองคเสมือนพระธิดาของพระองค 
 เมื่อพระชันษาได 5 – 6 ขวบ ทรงเร่ิมศึกษาจนถึงพระชันษา 16 ป อาจารยที่สอนไมมี
เวลามาถวายพระอักษร จึงทรงหยุดการศึกษาไป แตถึงอยางไรพระองคก็มิไดทรงหยุดศึกษาแตทรง
คนควาดวยพระองคเองมาตลอด 

 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร เมื่อทรงพระเยาวจนถึงคร้ังท่ีประทับที่
ประจวบคีรีขันธ พระองคทรงมีพลานามัยสมบูรณดีมาก หลังจากน้ันเร่ิมประชวร เล็กนอย จนถึง
ประชวรหนักประมาณ พ.ศ. 2467 และ พ.ศ. 2470 ทรงประชวรหนักอีกครั้งหน่ึง  ถึงกับมีการเตรียม
พระโกศและท่ีตั้งพระศพไว ดังน้ันสมเด็จพระพันวัสสาฯ จึงใหเสด็จไปประทับที่วังสระปทุม
เพื่อใหใกลพระองคและเพื่อจะถวายการรักษาไดสะดวก 

 พ.ศ. 2475 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ทรงหายประชวร สมเด็จ 
พระพันวัสสาฯ ทรงจัดใหพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ไปตากอากาศทะเลที่
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ปากนํ้า ขณะนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดข้ึนในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดย
พระองคก็ยังประทับอยูที่นั้น  

 พ.ศ. 2482 ไดเกิดสงครามขึ้นแตทางเมืองไทยไมไดกระทบกระเทือนมากนัก จนถึง
ปลายป 2484 เมื่อญ่ีปุนโจมตีเพิรลฮาเบอรในเกาะฮาวายและประเทศตาง ๆ ในแหลมอินโดจีน และ 
พ.ศ. 2486 กลุมประเทศสัมพันธมิตรมาท้ิงระเบิดท่ีประเทศไทยหนัก รัฐบาลขอพระราชทาน     
พระบรมราชานุญาตสมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงอพยพไปนอกกรุงเทพฯ พระองคทรงตัดสินพระทัย
เสด็จไปที่ศรีราชา โดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากรเสด็จไปดวย พระองคประทับ
อยูประมาณ 3 เดือน หลังจากน้ันก็เสด็จไปประทับที่อยุธยาแตพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาป
บุษบากร ไมไดตามเสด็จไปดวยเพราะประชวร 

 ปลายพระชนมของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ทรงมีเสนพระโลหิต
แข็งเน่ืองจากทรงพระชรา ทําใหพระโลหิตไปเลี้ยงสมองไมเพียงพอ จึงทรงมีพระอาการหลงลืม
บาง และเม่ือวันประสูติครบ 90 พรรษา วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 มีพระอาการหายพระทัยไม
สะดวก ตั้งแตวันน้ันมาบรรทมโดยเกือบไมลืมพระเนตรหรือรับสั่งอีก และไดสิ้นพระชนมเมื่อวันท่ี 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 

 
2.  กลวิธีการเขียน 
 กลวิธีการเขียน คือ กระบวนการและวิธีที่ผูเขียนนํามาใชในการเขียนนําเสนอเร่ืองราว     
ตาง ๆ แกผูอาน งานเขียนสวนใหญมีรูปแบบประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนนําเร่ือง สวน
เน้ือเร่ือง และสวนปดเร่ือง (มาลี บุญศิริพันธ 2535 : 37) งานเขียนสารคดีจะมีความนาสนใจเพียงใด
นั้นก็ขึ้นอยูกับกลวิธีการเขียนทั้ง 3 สวนน้ีดวย 

 จากการศึกษากลวิธีการนิพนธของพระองคทั้ง 3 สวน คือ การเปดเร่ือง การเสนอเร่ือง 
และการ ปดเร่ือง มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 2.1. การเปดเร่ือง 
 การเปดเร่ือง หรือสวนนําเร่ือง (introduction) หรือความนํา (lead) คือ การเปดเร่ืองเปน
สวนเร่ิมตนของสารคดี สวนนําจะตองทําหนาท่ีชักจูงและปลุกเราความสนใจใหผูอานตองการ
ติดตามอานตอไปจนจบเร่ือง รวมถึงการทําหนาท่ีบงบอกและระบุ สารคดีเร่ืองน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
อะไร (เกศินี จุฑาวิจิตร 2552 : 270)  สารคดีมีกลวิธีการเปดเร่ืองที่หลากหลาย ซึ่งมีผูศึกษาไวดังนี ้
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 มาลี  บุญศิริพันธ (2535 : 41-51) ไดจําแนกวิธีเขียนความนําหรือการเปดเร่ืองวามี 10 
วิธี ดังนี ้
 1.  ความนําประเภทสรุป 
 2.  ความนําประเภทบรรยาย 
 3.  ความนําประเภทพรรณนาหรืออธิบาย 
 4.  ความนําประเภทคําพูด 
 5.  ความนําประเภทคําถาม 
 6.  ความนําแบบคุยกับผูอานโดยตรง 
 7.  ความนําประเภทหยอกลอ 
 8.  ความนําประเภทไมมีรูปแบบ 
 9.  ความนําประเภทกระทบความรูสึก 
 10.  ความนําประเภทคํากลอน สุภาษิต 
 

 ถวัลย  มาศจรัส (2538 : 33 - 36) ไดกลาวถึงวิธีเขียนเปดเร่ืองวามี 8 วิธี ดังนี ้
 1.  เปดเร่ืองแบบสรุปเนื้อหา 
 2.  เปดเร่ืองดวยเหตุการณสําคัญ 

 3.  เปดเร่ืองโดยยกสุภาษิต คําพังเพย กวีนิพนธ หรือคําคม 
 4.  เปดเร่ืองโดยใชประโยคสําคัญ 

 5.  เปดเร่ืองโดยใชคําถาม 

 6.  เปดเร่ืองโดยยกเหตุการณเปรียบเทียบ 

 7.  เปดเร่ืองดวยการพรรณนา 
 8.  เปดเร่ืองแบบยอนอดีต 

 

 ชลอ  รอดลอย (2544 : 39 - 43)  ไดกลาวถึงวิธีเขียนความนําหรือการเปดเร่ืองวามี         
10 วิธี ดังนี ้
 1.  ความนําที่เปนขาว 

 2.  ความนําแบบพรรณนา 
 3.  ความนําแบบสรุป 

 4.  ความนําที่เปนคําถาม 

 5.  ความนําที่เปนสุภาษิตหรือบทกวี 
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 6.  ความนําแบบการใหคําจํากัดความ  

 7.  ความนําที่เปนเร่ืองเลา 
 8.  ความนําแบบใชอัญพจน 
 9.  ความนําแบบเขียนถึงผูอานโดยตรง 

 10.  ความนําดวยการใหรายละเอียดอันนาต่ืนเตน 
 
 งานพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทรมีลักษณะการเปดเร่ือง 3 ประเภท 1. การเปดเลม  2. การเปดบท 3. การเปดหัวขอยอย 
ในการเปดหัวขอยอยนั้นจะมีเนื้อหาเช่ือมโยงกันโดยตลอด เพียงแตนําหัวขอยอยมาแทรกเพื่อให
อานงายเทานั้น ผูวิจัยจึงไมนํามาศึกษาการเปดหัวขอยอย 

จากการวิเคราะหพบวาพระนิพนธในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา กัลยาณิวัฒนา         
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จะพบการเปดเร่ือง 2 วิธีดังน้ี คือ การเปดเร่ืองแบบอธิบาย และ 
การเปดเร่ืองแบบตรงไปตรงมา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
  2.1.1  การเปดแบบอธิบาย 
 การเปดเร่ืองแบบอธิบาย คือ การเกร่ินนํากอนท่ีจะเขาสูเนื้อหา ผูเขียนจะมีการอธิบาย
ขอมูลเบื้องตนใหแกผูอาน เชน การอธิบายความหมายของคํา การอธิบายสาเหตุของการเขียน        
การอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ จากการศึกษาการเปดเลมและเปดบท พบการเปด
เร่ืองแบบอธิบาย  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
 ตัวอยางที่ 1 

 “แมเลาใหฟง” เปนประวัติของแมระหวางป พ.ศ. 2443 – 2481 (ค.ศ. 1900 – 1938) 
คือกลาวถึงญาติของแมทั้งหมดทางพอและทางแมและเลาชีวิตต้ังแตเกิ ดจนถึงไดรับ
พระราชทานยศเปนสมเด็จพระราชชนนี ฯ การท่ีเลือกระยะน้ีเปนเพราะเปนเร่ืองท่ีไมทราบ
กันทั่วไป ถึงแมวาจะมีผูที่เขียนไวอยางละเอียดพอสมควร ขาพเจาจึงอยากจะใหมีฉบับท่ีชัด
และถูกตองยิ่งข้ึน ดวยเหตุวา ขาพเจาเปนผูเดียวที่มีโอกาสอยูกับแมอย างใกลชิด และ
สามารถซักถามซํ้าไปซ้ํามา ขาพเจาไมไดเขียนประวัติของแมในระยะตอมา เพราะมีผูที่
ทราบเทาหรือดีกวาขาพเจา หรือสามารถซักถามผูที่เก่ียวของซึ่งมีจํานวนมากมาย 

                          (แมเลาใหฟง  2549 : 2) 
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 การเปดเร่ืองขางตนเปนการเปดเร่ืองแบบอธิบาย  พระองคทรงอธิบายถึงสาเหตุของ   
การทรงพระนิพนธหนังสือเร่ือง แมเลาใหฟง วาการเลือกเขียนพระประวัติของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีในระหวางป พ.ศ. 2443 – 2481 นั้น เพราะวาเปนเร่ืองที่ไมทราบทั่วไป  
 

ตัวอยางที่ 2 

 กอนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คนไทยยังไมไดใชนามสกุลกัน 
เม่ือชื่อเหมือนกันจะตองระบุวาเปนลูกใครหรือมาจากท่ีไหน พระราชบัญญัติขนานนามสกุล
ไดมีขึ้นในป 2456 สําหรับเจานายน้ัน ไมมีปญหามากนัก เพราะสวนมากพระนามจะยาวและ
ไมเหมือนของใคร แตสําหรับสตรีที่มามีสามีเปนเจาน้ัน เม่ือยังไมมีนามสกุลชี้วามาเปน
สะใภในราชสกุลใด จําเปนตองระบุวาเปนหมอม (สําหรับหญิงสามัญ) หมอมหลวง หมอม
ราชวงศ (สําหรับหมอมหลวง หมอมราชวงศ) ชายา (สําหรับหมอมเจาหญิง) พระชายา 
(สําหรับพระองคเจาหญิง) ใน... (พระนามของเจานายผูสามี) เชนเม่ือแมไดรับพระราชทาน
นํ้าสังขแลวเปนหมอมสังวาล ในสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช ฯ กรมขุน
สงขลานครินทร เพราะยังไมไดรับพระราชทานนามสกุล... 
                                              (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย  2549 : 1) 
 

 การเปดเร่ืองขางตนเปนการเปดเร่ืองแบบอธิบาย  พระองคทรงอธิบายเร่ืองการใช
นามสกุลของคนไทย วาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คนไทยยังไมไดใชนามสกุล
กัน และไดพระราชบัญญัติขนานนามสกุลข้ึนในป 2456 และสําหรับบุคคลในราชวงศจะไมคอยมี
ปญหามาก นอกจากน้ันไดอธิบายพระประวัติโดยยอของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 

  2.1.2 การเปดแบบตรงไปตรงมา 
 การเปดเร่ืองแบบตรงไปตรงมา  คือ การเปดเร่ืองแบบกระชับไมเยิ่นเยอ ไมมีการเกร่ิน
นํากอน จะเปดเร่ืองไปพรอมกับการนําเสนอเน้ือหา  การเปดเร่ืองลักษณะนี้จะทําใหผูอานทราบ
เน้ือหาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน จากการศึกษาการเปดเลมและเปดบท พบการเปดเร่ืองแบบตรงไปตรงมา   
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ตัวอยางท่ี 1 

 เม่ือป พ.ศ. 2522 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร มีพระประสงคจะ
พิมพเรื่องเทศนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถระ) วัดเทพศิริทราวาส ที่ได
ทรงบันทึกไว ตั้งพระทัยวาจะใหเปนหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพของพระ
องคม่ือสิ้นพระชนมไปแลว ทรงเลาวา เม่ือไดทรงฟงการเทศนของสมเด็จพระพุทธโฆษ
จารย ฯ ตั้งแตป พ.ศ. 1484 ไดทรงฟงไปดวยจดไปดวย สมเด็จพระพุทธฆษาจารย ฯ เห็นเขา
ไดทูลวาไมควรทรงทําเชนน้ี ควรทรงฟงใหเขาพระทัยอยางดี และเม่ือเสร็จแลวจึงจะทรง
เขียน เสด็จพระองควาป ฯ ก็ทรงปฏิบัติตาม ทรงฟงเทศนอยางดี และภายหลังจะเปนในวัน
น้ันหรือ 2 – 3 วันภายหลัง ไดเขียนเร่ืองเทศนเทาท่ีทรงเขาพระทัยและทรงจําได รับส่ังวาคํา
ที่เปนภาษาบาลีน้ัน ไมทรงสามารถเขียนไดถูกตอง แลวก็ทรงนําบันทึกท่ีทรงไวน้ีไปให
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ฯ แก 
                                                                  (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 11) 
 

การเปดเร่ืองขางตนนั้นเปนการเปดบทแบบตรงไปตรงมาโดยไมมีการเกร่ินนํา 
พระองคทรงเปดบทไปพรอมกับการนําเสนอเนื้อหา  การเปดเร่ืองโดยวิธีนี้จะไมไดแยกสวนของ
การเปดเร่ืองกับสวนของเนื้อหาออกจากกันใหเห็นชัดเจนผูอานจะรูสึกวาเปนสวนเดียวกับเนื้อหา 
โดยเน้ือหาในบทนี้จะเปนเร่ืองการกําเนิดหนังสือ พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 

 
ตัวอยางที่ 2  

 ป 2477 เปนปที่นําการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงมาในชีวิตของครอบครัวมหิดล
หรือถาพูดใหถูกตองคือ ราชสกุลมหิดล และนําความทุกขความกังวลมายังผูที่เจานายเล็ก ๆ 
ในราชสกุลน้ีเคารพรักที่สุดคือ สมเด็จยาและแม 
                     (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย  2549 : 213) 
 

การเปดเร่ืองขางตนนั้นเปนการเปดบทแบบตรงไปตรงมาโดยไมมีการเกร่ินนํา
พระองคทรงเปดบทไปพรอมกับการนําเสนอเน้ือหา      การเปดเร่ืองโดยวิธีนี้จะไมไดแยกสวนของ
การเปดเร่ืองกับสวนของเนื้อหาออกจากกันใหเห็นชัดเจนผูอานจะรูสึกวาเปนสวนเดียวกับเนื้อหา 

โดยเน้ือหาในบทนี้จะเกี่ยวกับการข้ึนครองราชยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
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ตัวอยางที่ 3 

 แมอยากจะเรียนการปนมานานแลว แตก็หาครูไมไดในท่ีสุดหลังจากท่ีไดมาหาหลาย
ป ก็ไดพบคนหน่ึงช่ือ Wintsch แมเรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง กับครูคนน้ีแมไดปนของหลาย
ชิ้น เชน รูปประมิด ใบองุน กวาง ผูหญิง นักดนตรี ชามเล็ก ๆ ที่เขี่ยบุหร่ี พาน แจกัน และได
หัดทําแมพิมพดวย การทําแมพิมพน้ันจะตองปนแบบของสิ่งของน้ันไวใหดีกอน ทํา 
“กําแพง” ดินปนลอมรอบ แลวเอาปูนปลาสเตอรเทลงไประหวางส่ิงของน้ันแหละ “กําแพง” 
เม่ือปูนแหงแลวคอย ๆ แกะออกดวยความระมัดระวังแบบที่ปนเปนตัวอยางจะใชตอไป
ไมได เพราะจะมีเศษปูนติดอยูบาง ซึ่งจะทําใหแตกเม่ือนําไปเผา 
                                         (เวลาเปนของมีคา 2538 : 79) 
 

 การเปดเร่ืองขางตนน้ันเปนการเปดบทแบบโดยไมมีการเกร่ินนํากอน พระองคทรง 
เปดบทไปพรอมกับการนําเสนอเน้ือหา การเปดเร่ืองโดยวิธีนี้จะไมไดแยกสวนของการเปดเร่ืองกับ
สวนของเน้ือหาออกจากกันใหเห็นชัดเจนผูอานจะรูสึกวาเปนสวนเดียวกับเนื้อหา โดยเน้ือหาในบท
นี้จะเกี่ยวกับงานปนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 จากการศึกษาการเปดเลม เปดบทพบวา สวนใหญสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใชวิธีการเปดเร่ืองแบบตรงไปตรงมา เนื่องจาก
วิธีเปดเร่ืองแบบตรงไปตรงมาน้ันเปนวิธีที่นําเขาสูเร่ืองไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีไมตองมีการเกร่ินนํา
เร่ืองกอนใหเยิ่นเยอ นับวาเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผูอานสามารถเขาถึงเน้ือเร่ืองไดอยางรวดเร็ว 
  

2.2  การเสนอเร่ือง 
 การเสนอเน้ือเร่ือง คือ การนําเสนอสวนเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญของเร่ืองนับเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญที่สุด เพราะเปนสวนท่ีใหขอมูลความรู เนื้อเร่ืองอาจจะสั้นหรือยาวข้ึนอยูกับ
ขอบขายของเนื้อหาสาระตามจุดมุงหมายของผูเขียน ที่สําคัญคือสวนเนื้อเร่ืองน้ีเมื่อผูอานอานจบ
แลวควรจะไดสารประโยชนครบถวนตามจุดมุงหมายของผูเขียน และการเสนอเนื้อเร่ืองของผูเขียน
ก็ควรมีลักษณะที่ชวยผูอานใหเขาใจและเขาถึงสาระประโยชนไดเปนอยางดี  (สมพร จารุนัฐ 2541 : 
80) ดังน้ันการนําเสนอเร่ืองผูเขียนจะตองอาศัยกลวิธีในการนําเสนอที่หลากหลายใหนาสนใจ 
เพื่อใหผูอานเพลิดเพลินและไดรับความรูที่ถูกตอง การเสนอเร่ืองคร้ังน้ีผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 
2 หัวขอ คือ กลวิธีการเลาเร่ืองและกลวิธีการเสนอเร่ืองใหนาสนใจ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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  2.2.1 วิธกีารเลาเร่ือง 
การเลาเร่ืองเปนสิ่งท่ีสําคัญของการเสนอเร่ือง เพราะถาผูเขียนลําดับการเลาเร่ืองไมดีก็

อาจจะทําใหเร่ืองที่อานนั้นไมสนุกหรือไมเขาใจ เกิดความสับสนกับขอมูลท่ีผูเขียนตองการนําเสนอ 
การเลาเร่ืองนั้นผูเขียนอาจมีวิธีการเลาเร่ืองหลากหลายตางกันไป เชน เลาเร่ืองลําดับตามความสําคัญ
หรือความนาสนใจของเร่ือง หรือเลาเร่ืองตามลําดับตามเหตุการณหรือเวลาท่ีเกิดข้ึน  สําหรับ      
พระนิพนธสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทรทั้ง 4 เร่ืองที่นํามาศึกษาน้ัน ผูวิจัยพบวาพระองคทรงใชวิธีการเลาเร่ืองแบบตามลําดับ
เวลา โดยจะระบุวัน เดือน ปทั้งพุทธศักราชและคริสตศักราช ของเหตุการณที่เลาไวตลอดท้ังเร่ือง 
โดยเฉพาะเร่ือง แมเลาใหฟง หากไมไดระบุวัน เดือน ป ที่ชัดเจน พระองคก็จะมีขอความที่แสดงให
รูวาเร่ืองราวท่ีอานนั้นเปนเร่ืองราวท่ีเรียงลําดับตามวันเวลา ผูวิจัยยกตัวอยางตามลําดับเวลาตอไปน้ี 

 

ตัวอยางที่ 1 

 ในป พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) น้ัน ทูลหมอมฯ ประทับอยูเมืองบอสตัน และทรงศึกษา
อยูท่ีมหาวิทยาลัยฮารวารด ทูลหมอมฯสนพระทัยในการเรียนการอยูของนักเรียนไทยทุกคน 
ทรงเปนเหมือนผูดูแลนักเรียนอีกคนหน่ึง ดวยเหตุน้ีจึงเสด็จไปรับนักเรียน 8 คนที่มาใหม
พรอมทั้งนักเรียนหญิงอีก 2 คน จากคณะที่เดินทางมากอน นักเรียนไดขึ้นรถไฟจากซาน  
ฟรานซิสโกวันที่ 7 กันยายนและมาถึงเมืองบอสตัน วันท่ี 21 กันยายน ในจํานวนนักเรียน 8 
คนน้ีมีหลวงถวิลเศรษฐพณิชยการดวย หลวงถวิลฯ และหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ซึ่งในระยะ 

น้ันพักอยูท่ีแฟลตของทูลหมอมฯ ไดเขียนถึงเหตุการณของคืนวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2461  
(ค.ศ 1918) ทั้งสองคน ในคืนวันน้ันท่ีสถานีบอสตัน ทูลหมอมฯ และแมไดพบกันครั้งแรก 

                 (แมเลาใหฟง  2549 : 47-48) 
 

ขอความขางตนพระองคทรงไดเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยสังเกตไดจาก
วันเดือนปที่พระองคทรงระบุไวในเนื้อเร่ืองวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นวันใดบาง 

 
ตัวอยางที่ 2 

     เม่ือเสด็จกลับมาประทับที่กรุงเทพฯ แลว พ.ศ.  2488 ไดเสด็จทรงฟงเทศนที่                      
วัดเทพศิรินทรฯ พรอมกับหมอมเจาสุรางคศรีโสภางค พระธิดาของพระองคเจาชายศรี    
เสาวภางค ซึ่งเปนพระอนุชาองคหน่ึงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและ 
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พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาวัลลภาเทวี (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 6 ทรง
สถาปนาเม่ือทรงหม้ัน) เมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยฯ มรณภาพไปเม่ือ พ.ศ. 2494 เสด็จฯ 
ก็ยังเสด็จไปฟงเทศนที่วัดเทพศิรินทรฯ โดยมีเจาอาวาสเปนผูเทศน คือ พระศาสนโสภณ 
(เล่ือม) และเจาอาวาสองคตอไปพระศาสนโสภณ (นิรันด) 
 หลัง พ.ศ. 2514 ไมไดเสด็จฟงเทศนที่วัดเทพศิรินทรฯ ดังเคย เพราะไมทรงแข็งแรง
อยางเดิม ประชวรมากบาง นอยบางมาเร่ือย ๆ แตดังท่ีกลาวมาแลว เจาคุณธรรมธัชมุนี      
วัดเทพศิรินทรฯ เห็นทรงหายไปไมไดเสด็จมาที่วัด จึงมาเฝาเย่ียมที่วัง (พรอมกับผูชวยเจา
อาวาสเจาคุณธรรมโสภณ) และคุยธรรมะถวายเปนบางเวลา                                          
                                                               (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 148) 
 

ขอความขางตนพระองคทรงกลาวถึงการฟงเทศนของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
วาปบุษบากร โดยพระองคทรงเลาเหตุการณการฟงเทศนอยางเปนลําดับเวลา โดยเร่ิมต้ังแต พ.ศ. 
2488 จนถึง พ.ศ. 2514 

 
ตัวอยางที่ 3 

 เม่ือแมมาถึงโลซานนในป พ.ศ. 2476 แมเริ่มเรียนภาษาฝร่ังเศสกับครูพิเศษ แมเคยตั้ง
ตนเรียนมาแลวเม่ืออยูที่อเมริกาและที่อังกฤษ แตลืมเกือบหมดเพราะเรียนมานอย หลังจาก
เรียนมา 2 – 3 ปแลว นึกอยากจะเรียนวาดเขียนดวย เมื่อหาครูไดแลวเม่ือเดือนเมษายน 2479 
แมก็เรียนสัปดาหละ 2 ครั้ง คร้ังละ 2 ชั่วโมง แมวาดรูปดอกไม ตนไม ถวยชามเคร่ืองใชสวย 
ๆ และชางไมที่สงมาจากเมืองไทย การท่ีไมอยากวาดรูปเปนเพราะวา เม่ือเรียนท่ีเมืองไทย
ทุกครั้งครูเพียงแตเก็บใบไมมาใหนักเรียนวาดแลวลงสี ไมเคยใหวาดอะไรอื่นเลย เม่ือเรียน
ที่อเมริกาก็ไมไดเรียนวาดเขียน สิ่งท่ีแมพอใจคือครูไดสอนใหวัดสัดสวนของสิ่งของท่ีวาด
โดยหลับตาขางหน่ึง และยกดินสอวัด แตเม่ือเรียนไปแลว 3 – 4 เดือน ก็ถึงเวลาหยุดหนา
รอน ซึ่งเปนเวลาท่ีพักผอนที่ภูเขา แมกลับมาก็ไมไดเรียนตอเพราะรูสึกเบ่ือ 
                 (เวลาเปนของมีคา 2538 : 23) 
 

ขอความขางตนพระองคไดกลาวถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยพระองค
ทรงใชวิธีการเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งดูไดจากป พ.ศ. ที่พระองคทรงกลาวถึง 
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ตัวอยางที่ 4 

 หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 7 ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2468 
และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน
วันที่ 24 มีนาคม 2468 อีกเดือนกวา ๆ (วันที่ 23 เมษายน 2469) ยังประทับอยูกรุงเทพฯ 
เพราะไดเสด็จรวมโตะเสวยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทูลหมอมฯ ไดเสด็จไปที่
ชองโซเลย แลวทูลหมอมฯ ก็ทรงพาแมไปเท่ียวตามที่ที่ลือชื่อหลายแหงในสวิตเซอรแลนด 
และประเทศอ่ืน ๆ โดยที่ยังท้ิงเด็ก ๆ ไวที่ชองโซเลย 
 ที่กรุงเทพฯ ทูลหมอมฯคงทรงไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหไปประทับ
ที่สหรัฐอเมริกา เพราะหลังจากท่ีทั้งครอบครัวไดไปอยูที่ปารีสอีกระยะหน่ึง ทูลหมอมฯก็
เสด็จไปลวงหนาเพ่ือหาท่ีพักสําหรับครอบครัว เดือนกันยายนเราไดลงเรือที่เมืองมารเซย 
ทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศสไปเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา 
                                                                  (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 30) 
 

ขอความขางตนพระองคทรงกลาวถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม      
พระบรมราชชนก เกี่ยวกับการเดินทางไปยังท่ีตาง ๆโดยทรงเลาการเดินทางของพระองคอยางเปน
ลําดับเวลา ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน จนถึงกันยายน 

 
   2.2.2  การเสนอเร่ืองใหนาสนใจ 
 เน้ือเร่ืองเปนสวนสําคัญในงานเขียน เร่ืองบางเร่ืองอาจจะมีความนาสนใจไมมากนักแต
ถาผูเขียนมีกลวิธีในการนําเสนอเร่ืองไดดีก็จะทําใหผูอานสนใจงานเขียนเร่ืองน้ัน เชน การนําเสนอ
ดวยรูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ เพื่อใหผูอานเขาใจ ประทับใจ และเกิดจินตนาการ ในทางตรงกันขามถา
เร่ืองบางเร่ืองมีเนื้อหาที่ดี แตผูเขียนไมมีวิธีการเสนอเร่ืองที่หลากหลาย ผูอานอาจไมสนใจ  
 จากการศึกษาพระนิพนธสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบวาพระองคทรงมีกลวิธีการเสนอเร่ืองใหนาสนใจ 
ดังตอไปน้ี 
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   2.2.2.1 การใชแผนผังและแผนท่ี 
 
 ตัวอยางที่ 1 

 

        (แมเลาใหฟง  2549 : 6 - 7) 

 

จากภาพแผนผังขางตน เปนการแสดงลําดับญาติทางพอของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี พระองคไดใชแผนผังน้ีประกอบการอธิบายการเลาเร่ือง การใชแผนผังจะชวยใหผูอาน
เขาใจการลําดับญาติมากขึ้น สามารถติดตามเน้ือหาไดอยางรวดเร็ว 
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 ตัวอยางที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 :94 ) 
  

 ภาพขางตนเปนภาพแสดงแผนที่ “สวนนอก” สวนนอก คือ  ที่ดินท่ีอยูใกลพระราชวัง
ดุสิต ซึ่งเรียกกันวา สวนนอก  สวนใหญอยูบริเวณริมคลองสามเสน  พระองคไดใชแผนที่
ประกอบการเลาเร่ือง ซึ่งชวยใหผูอานท่ีไมมีความรูเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ เขาใจเน้ือเร่ืองและเห็น
ภาพชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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   2.2.2.2 การอางอิงขอมูล 
การอางอิงขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลความรูจากแหลงตาง ๆ มาประกอบในการเลา

เร่ือง การอางอิงขอมูลนับวาเปนวิธีหนึ่งในการนําเสนอเร่ือง การอางอิงขอมูลนั้นจะชวยใหงาน
เขียนมีความนาเชื่อถือมากย่ิงข้ึน จากการศึกษาพบการอางอิงขอมูล 2 ประเภท คือ การอางอิงโดยนํา
ขอความมากลาวถึง และการอางอิงโดยนําเอกสารจริงมาประกอบ ดังตอไปน้ี 

 

    2.2.2.2.1 การอางอิงโดยนําขอความมากลาวถึง 
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงนํา
ขอความจากเอกสารตาง ๆ เชน จดหมาย หนังสือราชการ พระราชนิพนธ มากลาวถึงในเนื้อหาที่
ทรงพระนิพนธ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1     จดหมายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีถึงสมเด็จพระพัน   
                       วัสสาฯ 

 

 “...ในจดหมายลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2479 แมเลาถวายสมเด็จพระพันวัสสาฯ วา 
ชอบเลนรถยนตเล็ก ๆ แขงกัน ผูใหญก็เขามาเลนดวย “...เล็กเวลาไมชนะออกจะโกรธเสมอ 
ตองพยายามอธิบายกันใหญโตถึงการเลนวาตองมีแพและชนะบาง” แมบอกวาสมเด็จพระ
พันวัสสาฯ พอพระทัย รับส่ังวา “เหมือนยา” แมเขียนตอไปวา “นันทดีมาก ถาไมชนะก็ไม
วาอะไร นันทปน้ีรูสึกดีขึ้นมากทําทาเปนเด็กโต” 

                (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 400) 
 

จากขอความขางตน  พระองค อางอิงถึงขอความในจดหมายท่ีสมเด็จพระศรี                   
นครินทราบรมราชชนนีเขียนถึงสมเด็จพระพันวัสสาฯ การนําขอความในจดหมายมาอางอิงน้ัน       
ทําใหขอมูลมีน้ําหนักนาสนใจเหมือนผูอานไดใกลชิดกับเหตุการณดวย 
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ตัวอยางที่ 2   พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  
                     พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ือง “ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม” 

                     
หนา 38 “คําท่ีเรียกวา ตางกรม แลเม่ือเจาเปนกรมไร คนเรียกชื่อกรมน้ันไมไดออก

พระนามเดิมของเจา เรียกชื่อกรมทีเดียวเหมือนดังทุกวันน้ี ที่เรียกกรมหม่ืนนเรศรรา
ชวรฤทธิ คําท่ีเรียกดังน้ี คนไทยเองก็แทบจะไมเขาใจวาตนเหตุเปนอยางไร ชื่อเจาจึง
เหมือนกับช่ือเจากรมของตัวเอง เพราะเหมือนหน่ึงกรมนเรศร ดังน้ี เจากรมก็เปนหม่ืน
นเรศรราชวรฤทธิ คนไทยท่ีสงสัยดังน้ี เพราะไมเอาใจใสที่จะอานและคิดเลย เปนการเขาใจ
งายทีเดียว 

                               (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 41) 
 
 จากขอความขางตน พระองคทรงนําพระราชนิพนธ เร่ือง ธรรมเนียมราชตระกูลใน 
กรุงสยาม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มาอางอิง
ในงานเขียน นอกจากเนื้อความท่ีทรงนํามาอางอิงแลว พระองคทรงอางอิงถึงเลขหนาท่ีนํามาดวย 
การอางอิงถึงเลขหนาดวยนั้นเพ่ือตองการใหผูอานสามารถท่ีจะไปคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมได และ
ยังชวยสรางความนาเชื่อถือของขอมูลไดดวย 

 
    2.2.2.2.2 การอางอิงโดยนําเอกสารจริงมา
ประกอบ 
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงนํา
เอกสารฉบับจริงตาง ๆ มาประกอบในเน้ือหา เชน บันทึกดวยลายมือผูเขียน ไปรษณียบัตร สูติบัตร 

ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ตัวอยางที่ 1     บันทึกเทศนของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

(พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 14) 
 

 การนําเอกสารบันทึกเร่ืองเทศนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถระ) 
ที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากรทรงบันทึกไวฉบับจริง เพื่อจะนํามาทําเปนหนังสือ
แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพของพระองคมาอางอิง ซึ่งเปนตนฉบับลายมือเขียนน้ัน ทําให
เร่ืองราวท่ีพระองคทรงกลาวถึงนาเชื่อถือมากย่ิงข้ึนอีกทั้งเอกสารเหลาน้ีนับวามีคุณคามาก เพราะวา
เปนเอกสารท่ีหาดูไดยาก การนําเอกสารฉบับจริงมาอางอิงก็ชวยใหงานเขียนมีความนาสนใจมาก
ดวย  
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 ตัวอยางที่ 2   ไปรษณียบัตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
       

 

       

 

 

     

 

 

 

 

 

          (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 79) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพไปรษณียบัตรฉบับจริงที่สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลย
อลงกรณ กรมหลงเพชรบุรีราชสิรินธร มีถึงพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ในชวงท่ี
เสด็จไปรับการรักษาผาตัดท่ีประเทศอังกฤษ พระองคนําขอมูลจากไปรษณียบัตรน้ีมาอางอิงถึงเพ่ือ
เลาเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวของกับชีวิตของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร 
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ตัวอยางที่ 3    สูติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 54) 
 

ภาพขางตนเปนเอกสารสูติบัตรฉบับจริงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ที่พระองคทรงนํามาอางอิงในเร่ืองเพ่ือยืนยันวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงประสูติที่โรงพยาบาลเคมบริดจ ซึ่งในตอนหลังไดเปลี่ยนช่ือเปนโรงพยาบาลเมานทออเบอรน  
นับเปนขอมูลที่หาดูไดยากมาก 
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  2.2.2.3 การแทรกเน้ือหาท่ีนาประทับใจ 

 การนําเสนอเนื้อเร่ืองใหนาสนใจคงไมเพียงแตนําเสนอเร่ืองราวชีวิตท่ัว ๆ ไปเทาน้ัน 
เพราะบางคร้ังอาจทําใหผูอานรูสึกเบื่อหนายกับเร่ืองราวที่อาน ดังน้ันการแทรกเนื้อหาท่ีนา
ประทับใจในเน้ือเร่ือง เชน พฤติกรรมของบุคคล อุปนิสัย หรือการสรางอารมณขัน เปนวิธีหนึ่งท่ี
ชวยสรางเน้ือเร่ืองใหนาสนใจมากย่ิงข้ึน การนําเร่ืองราวชีวิตบางมุมท่ีสนุกสนานมาแทรกใน       
การนําเสนอน้ันจะชวยเพิ่มความนาสนใจในเน้ือเร่ืองใหกับผูอานไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบ
การแทรกเน้ือหาท่ีนาประทับใจ ดังตอไปน้ี 

 
ตัวอยางที ่1 

 แมเลาวา พระองคเล็ก ถึงแมวาจะยังเดินไมได ก็มีวิธีขององคเองในการขามถนนหนา
บานท่ีเปนกรวดแหลม ๆ ทานจะโกงโคง เอามือและเทาแตะพ้ืน และเดินสี่เทาแบบน้ีไป
แทนที่จะคลานใหเจ็บเขา 

             (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 82) 
 

จากขอความขางตนพระองคทรงเลาถึงเร่ืองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชตอนพระเยาว ที่ทรงทํากริยาท่ีนาขันโดยการทําทาโกงโคง  เอามือเทาแตะพ้ืน และเดินสี่เทา  

พระองคทรงนําเร่ืองนี้มาแทรกในเนื้อหาเพื่อสรางความประทับใจใหแกผูอาน 
 

ตัวอยางที่ 2 

 เม่ือเรียนพยาบาลอยู มีเพื่อนเรียนคนหน่ึงช่ือเน่ือง จินตดุล ซึ่งขาพเจาจะกลาวถึงอีก
ภายหลัง แมเน่ืองอายุมากกวาแมรอบกวา เวลาน้ันแมชอบแกลงแมเน่ืองบอย ๆ โดยมากแม
เน่ืองน่ังขางหลังแม ครั้งหน่ึงแมหันไปหยิบขวดหมึกของแมเน่ืองออกไปเสีย แมเน่ืองก็จิ้ม
ปากกาลงไปบนโตะ วันหน่ึง แมหลอกแมเน่ืองไปท่ีกอกนํ้าในสวนแลวไขนํ้ารดขา อีกครั้ง
หน่ึงแมเอากระดาษมวน ๆ มาพันตัวแมเน่ืองเปนสไบ ครูมาเห็นเขาแทนท่ีจะดุแมดุเอาแม
เน่ือง ถึงอยางไรก็ดีแมรักแมเน่ือง และชวยลอกตําราใหบอย ๆ เพราะแมเน่ืองเขียนไมคอย
ทัน 

                           (แมเลาใหฟง  2549 : 29) 
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จากขอความขางตนพระองคทรงเลาถึงเร่ืองราวสมัยเรียนพยาบาลของสมเด็จพระศรี         
นครินทราบรมราชชนนี ที่พระองคทรงมีพระอารมณขันแกลงคุณเน่ือง จินตดุล ซึ่งเปนเพ่ือนท่ีเรียน
พยาบาลดวยกัน พระองคทรงนําเร่ืองน้ีมาแทรกในเนื้อหาเพ่ือสรางอารมณรวมและความประทับใจ
ใหแกผูอาน 

 

  2.2.2.4 การแทรกบทสนทนา 
การแทรกบทสนทนาเปนอีกกลวิธีหนึ่งท่ีชวยสรางความนาสนใจใหแกสารคดีชีวประวัติ

การนําเสนอเน้ือหาดวยการบรรยายอยางเดียวนั้นอาจทําใหขาดสีสัน และเรียบงายเกินไป ดังน้ันการ
แทรกบทสนทนาจะชวยสรางอารมณรวมใหแกผูอาน ทําใหสารคดีชีวประวัตินาสนใจยิ่งข้ึน  จาก
การศึกษาพบการแทรกบทสนทนาดังตอไปน้ี 

 

ตัวอยางที ่1 

 ครั้งหน่ึง หลังจากท่ีพระองคชายไปรังแกคนเขาอีกแลว แมก็พูดวา “ถาทําอยางน้ีเห็น
จะอยูกับคนอื่นไมได ถาอยูกับคนตองไมไปผลักเขาตีเขา ไปอยูปาเห็นจะดีกวา” พระองค
ชายก็บอกวา “ดีซิ” แมพูดตอวา “ในปามีเสือนะ” พระองคชายเลยตอบวา “ถาเชนน้ันอยูกับ
คนเห็นจะดีกวา” 

                                (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 89) 
 

จากขอความขางตนผูนิพนธพระองคไดนําบทสนทนาระหวางสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงสนทนากันเร่ืองการไปรังแก
ผูอ่ืนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลในสมัยวัยเยาว โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีทรงอธิบายดวยเหตุดวยผลแทนการลงโทษ 
 

ตัวอยางที่ 2 

 ระหวางท่ีอยูที่วังสระปทุมน้ันมีเหตุการณที่แปลกเกิดข้ึน ในเวลาน้ันพี่เลี้ยงชาว
อังกฤษยังอยู ค่ําวันหน่ึง ขณะท่ีขาพเจานอนอยูในเตียงเด็กซึ่งอยูขางเตียงผูใหญในมุง
หลังใหญ แมเดินเขามาและเห็นผูชายคนหน่ึงนอนอยูบนเตียงขาง ๆ เตียงของขาพเจา 
แมรีบไปตามทูลหมอมพอท่ีหองบรรทมซ่ึงอยูหางออกไป และฉวยขวดโอดีโคโลญ
ใหญขวดหน่ึงเดินตามทูลหมอมพอเขาไปในหอง แมเลาวาไดคิดทันทีวาจะเอาไปเปน
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อาวุธ ถาจําเปนจะใชตีหัวผูชายคนน้ันและเม่ือขวดแตกแลวนํ้าโอดีโคโลญจะไหลเขา
ตาทําใหแสบตา แตเม่ือทูลหมอมพอไปจับแขนผูชายคนน้ันก็ยอมออกไปโดยดี ปรากฏ
วาเปนคนเสียสติท่ีแอบข้ึนไปได เม่ือถามพ่ีเลี้ยงซ่ึงอยูในหองขาง ๆ วาไมเห็นผูชายคน
น้ีหรือ เขาตอบวาเห็นเหมือนกันแตนึกวาเปนทูลหมอมพอ 

                   (แมเลาใหฟง  2549 : 152 - 154) 
 

จากขอความขางตนพระองคไดนําบทสนทนาระหวางสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
กับพี่เลี้ยงชาวอังกฤษ ที่สนทนากันเร่ืองมีคนเสียสติแอบข้ึนไปบนหองบรรทมของสมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชชนครินทร 
 
  2.2.2.5 การแทรกภาพถาย 
 กลวิธีการนําเสนอที่นาสนใจมากอีกกลวิธีหนึ่ง คือ  การแทรกรูปภาพระหวางการเลา
เร่ือง เพราะภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถแทนคําพูดได พระนิพนธสารคดีชีวประวัติดังกลาวน้ี เปน       
พระนิพนธที่มีรูปภาพแทรกอยูจํานวนมากโดยเปนภาพบุคคล ภาพสิ่งของท่ีประดิษฐหรือภาพ
สถานท่ีที่มีความสําคัญ ภาพสวนใหญหาดูไดยากเพราะเปนภาพสวนพระองคที่ไดถายไว และไมได
เผยแพรทั่วไป นับวามีคุณคาอยางมาก  
 การท่ีนําภาพมาแทรกระหวางการเลาเร่ืองน้ันเปนกลวิธีที่ทําใหเร่ืองดําเนินไปอยาง
นาสนใจ ไมนาเบ่ือ จากการศึกษาพบภาพถายในสารคดีชีวประวัติเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางภาพ
ตอไปนี้ 
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 ตัวอยางที่ 1   ภาพจาก เร่ือง แมเลาใหฟง 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

                                                                       (แมเลาใหฟง  2549 : 185) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ     
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนายอเนก หรือ 
นายสมภพ  ไดพาครอบครัวมหิดลไปตกปลาที่ทะเลสาบเลมอง  เมืองโลซานน  ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยนั่งเรือกรรเชียง 

 

 

 

 

 

 

                         
   

  
  

                          (แมเลาใหฟง  2549 : 54) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและอุบลเพื่อนนักเรียนพยาบาล รวมถายภาพดวยกัน 
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 ตัวอยางที่ 2  ภาพจาก เร่ือง เวลาเปนของมีคา 
 

 

 

 

 

 

\ 

 

  

  

  

                   
                  (เวลาเปนของมีคา 2538 : 163) 

 

 ภาพขางตนเปนภาพที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกําลังคัดดอกไมเพ่ือที่จะ
นําไปทับแหง ซึ่งแสดงใหเห็นการทรงงานดวยความอุตสาหะไมปลอยเวลาท่ีมีคาผานพนไป 
 

 

 

 

   
  

 

  

         (เวลาเปนของมีคา 2538 : 65) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพถวยชาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขียนถวายพระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร 
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 ตัวอยางที่ 3  ภาพจาก เร่ือง เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 
 

 

 

 

 

 

 

                
                                                   
   

   (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 :385) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพถายท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลในวัยเยาวทรง
ฉลองพระองคชุดจักรีและชุดลูกเสือนํ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 :285) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพถายสวนพระองคที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสกีที่เมืองภูเขาอาโรซา (Arosa) 
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 ตัวอยางที่ 4  ภาพจาก เร่ือง พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 179) 
 
 ภาพขางตนเปนภาพถายของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ที่ทรงฉาย
พระรูปคูกับสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เนื่องใน
วันครบรอบประสูติป พ.ศ. 2517 

 
 
 
 
 
 
 

                
  
  

                                                   (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 198 – 98) 
 

 ภาพขางตนเปนภาพถายทางเขาวังวาริชเวสมซึ่งต้ังอยูที่หัวหิน เปนตําหนักใหมของ
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ทรงข้ึนตําหนักใหมในเดือนมกราคม ๒๔๗๖  และ
ประทานชื่อวา “วาริชเวสม” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   64 

 

 

 2.3  การปดเรื่อง 
 การปดเร่ือง หรือสวนจบ หรือความจบ คือ การปดเร่ืองสารคดีที่เขียนมาท้ังหมด ซึ่ง
ควรจะเปนตอนท่ีสรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน (ธัญญา สังขพันธานนท  2548 : 111)  
ถึงแมจะเปนสวนสุดทายของเร่ืองแตก็นับวามีความสําคัญไมนอยไปกวาการเปดเร่ืองและการเสนอ
เร่ือง ดังน้ันผูเขียนอาจใชกลวิธีการปดเร่ืองท่ีแตกตางกันเพ่ือสรางความประทับใจใหแกผูอาน        

ในการเขียนสารคดีน้ันมีกลวิธีการปดเร่ืองที่หลากหลาย ซึ่งมีผูศึกษาไวหลายทาน ดังนี้ 
  

 มาลี  บุญศิริพันธ (2535 : 58 – 59)  ไดกลาวถึงวิธีการเขียนสวนปดเร่ืองหรือสวนจบวา
มี 4 วิธี ดังนี ้
 1.  การจบแบบสรุปความ 

 2.  การจบแบบคาดไมถึง 

 3.  การจบแบบคลี่คลายประเด็น 

 4.  การจบแบบใหคิดตอ 

 

 ถวัลย  มาศจรัส (2538 : 37 - 38)  ไดกลาวถึงวิธีการเปดเร่ืองซึ่งเปนสวนสรุปวามี 4 วิธี
ดังนี ้
 1.  การสรุปใหเห็นความสําคัญของเน้ือเร่ืองที่นําเสนอ 

 2.  การสรุปความคิดเห็นที่เห็นวาเปนประโยชนกับชีวิตและสังคม 

 3.  การสรุปเนื้อหาเพื่อโนมนาวใหเกิดความรวมมือในดานตาง ๆ 

 4.  การสรุปเพื่อใหเกิดความตระหนัก 

 

 ชลอ  รอดลอย (2544 : 43 - 45)  ไดกลาวถึงวิธีการปดเร่ืองหรือการลงทายวามี 5 วิธี 
ดังนี ้
 1. การลงทายดวยยอหนา หรือประโยคท่ีสิ้นสุดกระบวนความแลว 

 2.  การลงทายดวยการย้ําความสําคัญของเร่ือง 

 3.  การลงทายดวยสรุปความเห็นสนับสนุนเร่ืองที่ไดกลาวมาแลว 

 4.  การลงทายดวยการต้ังคําถามทิ้งไวใหผูอานคิดตอไป 

 5.  การลงทายดวยการวิเคราะหตามนัยของชื่อเร่ืองใหกวางขวางข้ึน 

 6.  การลงทายดวยทวนใจความในยอหนาที่เปนความนํา 
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 7.  การลงทายดวยการหมุนกลับทํานองเยยหยัน หรือพลิกความคิดโดยไมไดคาดฝนมา
กอน 

 8.  การลงทายดวยคําชักจูงหรือคัดคานโดยใชคําพูดของบุคคลสําคัญมาสรุป 

 9.  การลงทายดวยเร่ืองเกร็ด 

 10.  การลงทายดวยพังเพย สุภาษิต หรือบทกวี 

 11.  การลงทายดวยการตั้งขอสังเกต 

 12.  การลงทายดวยการเขียนเยาะเยย 

 13.  การลงทายดวยการใหความรูอยางแปลก 

 14.  การลงทายดวยการใชประโยคกระทบใจใหเห็นจุดที่ตองการ 
 
 จากการศึกษาการปดเร่ืองของสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบวาพระองคทรงมีกลวิธีการปดเร่ือง 5 วิธี ไดแก 
การปดเร่ืองโดยใชบทกวี การปดเร่ืองโดยการสรุปความ การปดเร่ืองโดยการกลาวขอบคุณ ผูชวย
เหลือและแสดงพระทรรศนะ การปดเร่ืองโดยการกลาวถึงอุปสรรคและปญหาในการนิพนธ และ
การปดเร่ืองแบบไมมีการทิ้งทาย ตัวอยางตอไปนี้ 
 

  2.3.1 การปดเร่ืองโดยใชบทกวี 
  การปดเ ร่ืองโดยใชบทกวี  คือ  การปดเ ร่ืองโดยใชบทกวีพรรณนา
ความรูสึกของผูเขียนท่ีมีตอเหตุการณนั้น ๆ การปดเร่ืองแบบนี้จะชวยสรางความประทับใจและ
สรางอารมณรวมใหแกผูอาน เพราะวาบางคร้ังคําพูดอาจจะไมสามารถบรรยายความรูสึกไดดีเทา
บทกวีเพียงหนึ่งบท จากการศึกษาพบการปดเร่ืองของการปดเลมแบบใชบทกวีเพียงเร่ืองเดียว ไดแก 
เร่ือง เจานายเล็ก ๆ –  ยุวกษัตริย ซึ่งผูนิพนธไดยกบทกวีของ อัลเฟรด เดอวีนยี นักเขียนฝร่ังเศสมา
กลาวไวในการปดเลม ดังตอไปน้ี 
 

 “Bientôt le haut du mont reparut sans Moïse. 

 Ll fut pleuré- Marchant vers la terre promise, 

 Josué s’avançait pensif et pâlissant, 

 Car il était déjà l’élu du Tout – Puissant.” 

              Alfred de Vigny 

 4 derniers vers de “Moïse”, poème de 116 vers 

        Poèmes Antiques et Modernes 
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  “ไมชายอดเขาก็โผลพนเมฆโดยไมมีโมเซส 

  ฝูงชนตางซึมเซา โศกสลด 
  โยชวาเดินสูดินแดนท่ีพระผูเปนเจาทรงใหคํามั่นวา 
  จะเปนที่พํานักของชาวยิว 

  ดวยใบหนาเครงขรึมและซีดหมอง 

  เพราะเปนผูที่พระผูเปนเจาไดทรงเลือกไวแลว” 

     จากกวีนิพนธของ 

    อัลเฟรด เดอ วันย่ี นักเขียนฝรั่งเศส 

     (ค.ศ. 1797 – 1863) 
  ... 
  ยุวกษัตริยพระองคหน่ึงเสด็จสวรรคตไปแลว 

      ยุวกษัตริยอีกพระองคหน่ึงก็เสด็จข้ึนครองราชยตอไป 

                 (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 441 - 443) 
 

 จะเห็นไดวาการปดเร่ืองแบบใชบทกวีนั้นจะทําใหผูอานเกิดอารมณรวมกับผูนิพนธได
เปนอยางดี และทําใหผูอานเกิดความประทับใจอีกดวย  การปดเร่ืองน้ีเปนการกลาวถึงการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลและการข้ึนครองราชยของพระบาทสมเด็จ               
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 

  2.3.2 การปดเรื่องโดยการสรุปความ 
 การปดเร่ืองโดยการสรุปความ คือ การย้ําเร่ืองราวท่ีอานมาท้ังหมดอีกคร้ังหน่ึง ทําให
ผูอานเขาใจสาระสําคัญที่พระองคทรงนําเสนอ และทําใหทราบถึงจุดประสงคที่พระองคทรง     
พระนิพนธ ดวย จากการศึกษาพบการปดเลมโดยการสรุปความเพียงเร่ืองเดียว ไดแก เวลาเปนของ 
มีคา พระองคทรงสรุปความคิดเห็นท่ีพระองคทรงเห็นวาจะสามารถเปนประโยชนตอชีวิตและ
สังคม ดังตอไปน้ี 

 

 ทานไดเห็นผลงานตาง ๆ หลายชนิด ซึ่งจะบอกวางามหรือไมงามก็แลวแตความ
คิดเห็นและรสนิยมของแตละคน แตปญหาไมไดอยูที่น่ัน สิ่งท่ีขาพเจาประสงคจะใหทาน
เห็น คือ วิธีหน่ึงระหวางหลายรอยหลายพันวิธีที่จะกําจัดความเบ่ือ ความเหงา วิธีน้ีคือ การ
สรางความงามเฉพาะตัว ความพอใจสวนตัวในวัยเด็กจนถึงวัยชราโดยไมตองมีพรสวรรค 
โดยไมตองใชจายมากนักเหมือนงานอดิเรกบางชนิด เชน การ “เลน” ของเกา นาฬิกา 
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รถยนต โดยไมลําบากหรือสรางความลําบากใหผูอื่น แตสิ่งท่ีขาดไมไดคือ ความรักสิ่งท่ีทํา 
รสนิยม และความอดทน 

                                  (เวลาเปนของมีคา 2538 : 200) 
 

 จะเห็นไดวาการปดบทโดยการสรุปความจะชวยใหผูอานเห็นจุดประสงคการ         
พระนิพนธของพระองค เร่ืองการใชเวลาใหเกิดประโยชนและมีคุณคาซึ่งเปนการเตือนสติผูอานได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนําบทสรุปจากเร่ืองไปใชในการดําเนินชีวิต 

 

  2.3.3 การปดเร่ืองโดยการกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและแสดงพระ
ทรรศนะ 
 การปดเร่ืองโดยการกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและแสดงพระทรรศนะน้ัน แสดงใหเห็น
วาพระองคทรงเห็นความสําคัญของผูที่ใหความชวยเหลือในการนิพนธสารคดีเลมน้ี นอกจากน้ัน
การแสดงพระทรรศนะเก่ียวกับเจาของชีวประวัตินั้นก็ทําใหผูอานทราบถึงความรูสึกที่มีตอเจาของ
เร่ืองราวชีวิตท่ีนํามากลาวถึง จากการศึกษาพบการปดบทโดยการกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและ
แสดงทรรศนะเพียงเร่ืองเดียว ไดแก พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ดังตอไปน้ี 

 
 ขาพเจาคงไมสามารถเขียนหนังสือเลมน้ีได ถาไมไดรับความชวยเหลือในดานรูป 
หนังสืออางอิง และการเลาเหตุการณตาง ๆ ขาพเจาไมสามารถเอยพระนามและนามของผูที่
มีพระคุณได เพราะมีหลายทานเหลือเกิน จึงเพียงขอขอบพระทัยและขอบใจมา ณ ที่น้ี... 
 ...ขาพเจาไดเขียนประวัติของผูที่ไมไดทําใหเหตุการณของโลกหรือของประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ที่ไมไดเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป ที่ไมไดมีบทบาทสําคัญในสังคม แตเปนผูที่
อยูในธรรม ทําบุญทําทาน และมิไดทําความเบียดเบียนเดือดรอนหรือเสียหายใหใครแมแต
นอย 

 ขาพเจาจึงหวังวาผูอานจะไดรับความคิดและความสนใจในพระประวัติของพระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร 

                                          (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 198 - 199) 
 

 จะเห็นไดวาพระองคทรงเห็นความสําคัญของบุคคลท่ีคอยใหความชวยเหลือและแสดง
พระทรรศนะถึงพระองคเจาวาปบุษบากรเจาของเร่ืองราวชีวิตทําใหเห็นคุณงามความดีของพระองค
ซึ่งเปนเจาของเร่ืองชีวิตที่พะระองคไดกลาวถึง 
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  2.3.4 การปดเร่ืองโดยการกลาวถึงอุปสรรคและปญหาในการนิพนธ 
 การปดเร่ืองโดยการกลาวถึงอุปสรรคและปญหาในการนิพนธ ทําใหผูอานทราบ
วิธีการแสวงหาขอมูลที่อาจไดมาดวยความยากลําบาก ตลอดจนข้ันตอนการทรงพระนิพนธกวา
หนังสือจะเสร็จสมบูรณ จากการศึกษาพบการปดเร่ืองของการปดบทโดยการกลาวถึงอุปสรรคและ
ปญหาในการนิพนธ ตลอดจนการถวายพระพรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใหทรงพระ
เกษมสําราญ มีเพียงเร่ืองเดียว ไดแก เร่ือง แมเลาใหฟง โดยกลาวไวในบทสงทายซึ่งเปนการปดเลม
ดวย ดังตอไปน้ี 

 
  ถึงแมวาหนังสือเลมน้ีไดคิดทํามาแลวเปนเวลาแปดปกวา และไดลงมือมาจริง ๆ แลว
ปหน่ึง ก็รูสึกวามีเวลานอยไป หนังสือยังไมถึงโรงพิมพก็มองเห็นขอบกพรองขอหน่ึง คือ
การลงรูป เม่ือขาพเจาเร่ิมเลือกรูปก็มุงแตจะคัดรูปท่ีมีแมหรือเปนรูปท่ีแมถายโดยมิได
คํานึงถึงวาแมไมไดอยูคนเดียวในโลก ตองมีเพื่อน มีครู มีสามี มีลูก แตก็เปนเรื่องที่แกไม
ทันแลวสําหรับคราวน้ี 

 ในที่สุดน้ีขอใหแมมีความสุขความสบายอยาง “เรื่อย ๆ” ที่แมเองชอบพูดและขอใหมี
อายุยืนนานตามท่ีสัญญาไว เพื่อท่ีจะใหลูกสามารถเขียนหนังสือไดอีกหลาย ๆ เลม 

            (แมเลาใหฟง 2549 : 282) 
 

 จะเห็นวาพระองคทรงปดเลมโดยทรงกลาวถึงอุปสรรค ขอบกพรอง และปญหาตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึนกับการพระนิพนธเร่ือง แมเลาใหฟง  ไดแก การเลือกรูปถายท่ีจะนํามาแทรกในเน้ือหา       
วาพระองคทรงเลือกแตรูปถายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพียงอยางเดียว ไม ได
คํานึงถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับพระองคดวย 

 

  2.3.5 การปดเร่ืองแบบไมมีการท้ิงทาย 
 การปดเร่ืองแบบไมมีการท้ิงทาย คือ การจบเร่ืองแบบทันทีโดยไมมีการสรุปใด ๆ 

ทั้งสิ้น การปดเร่ืองแบบนี้จะไมไดแยกแยะสวนปดเร่ืองกับสวนเนื้อหาไวอยางชัดเจน โดยสวนปด
เร่ืองจะเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา  การปดเร่ืองแบบไมมีการท้ิงทายน้ันจะพบวาพระองคทรงใชใน
การปดบท ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ตัวอยางที่ 1 

...โดยมากแมจะใหที่รานเปนผูพน เพราะเขามีเครื่องมือ แลวจึงจะไปอบคร้ังท่ีสอง 
ดวยอุณหภูมิระหวาง 920 – 980   ซ. เม่ือแมเลิกเรียนกับครูแลว แมไดปนท่ีเขี่ยบุหรี่และถวย
เล็ก ๆ หลายแบบ เพื่อขายเปนการกุศล แตสวนมากจะใหเปนของขวัญ 

                                                                                       (เวลาเปนของมีคา 2538 : 80) 
 
 

ตัวอยางที่ 2 

ระหวางท่ีอยูที่ภูเขาเลเพลหยาดส พระองคเล็กไดวาดรูปภูเขาที่เห็นไดชัดจากท่ีน่ัน
สงไปใหแมทางไปรษณีย ภูเขาน้ันช่ือ Rochers de Naye ซึ่งแปลวา “โขดหินเนย” เนยไมมี
ความหมาย เปนเพียงช่ือ แตพระองคเล็กบรรยายภาพ วา Rochers de Nez ซึ่งออกเสียง
เหมือนกันแตแปลวา “โขดหินจมูก” 

          (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 210) 
 

 จากการศึกษาการปดเร่ืองท่ีปรากฏในสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร  สามารถสรุปไดวามีการปดเร่ือง 5 วิธี คือ การปด
เลม ไดแก การปดเร่ืองโดยใชบทกวี การปดเร่ืองโดยการสรุปความ การปดเร่ืองโดยการกลาว
ขอบคุณผูชวยเหลือและแสดงพระทรรศนะ และการปดเร่ืองโดยการกลาวถึงอุปสรรคและปญหาใน
การนิพนธ สวนการปดบทนั้นพบวามีการปดเร่ืองแบบไมมีการท้ิงทาย การปดเร่ืองแบบไมมีการท้ิง
ทายจะเปนการปดเร่ืองโดยท่ีไมไดแยกสวนปดเร่ืองออกจากเน้ือหาไวอยางชัดเจน  ซึ่งวิธีการปด
เร่ืองแบบไมมีการทิ้งทายน้ีพบมากที่สุด  
 
3. การต้ังชื่อเร่ือง  
 การตั้งชื่อเร่ืองนับวาเปนสวนสําคัญสําหรับงานเขียนทุกประเภท เพราะสิ่งแรกท่ีจะทํา
ใหผูอานน้ันเลือกหนังสือเลมใดเลมหน่ึงข้ึนมาอานน้ันตองมาจากการเห็นชื่อเร่ืองเปนอันดับแรก 
ดังที่ ธัญญา สังขพันธานนท (2548 : 56) ไดกลาวไววา  “ชื่อเร่ืองเปนองคประกอบท่ีสําคัญของสาร
คดี เพราะเปนสวนแรกสุดท่ีผูอานมองเห็นและอยากอานเร่ืองราวท่ีเขียน” ดังน้ันนักเขียนท้ังหลาย
จึงตองต้ังช่ือเร่ืองใหกับงานเขียนของตนเองใหดีและเหมาะสมกับงานเขียนช้ินนั้นมากท่ีสด        
จากการศึกษาการเขียนสารคดีพบวามีผูศึกษาวิธีการตั้งชื่อเร่ืองไวหลากหลาย ดังนี้ 
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 มาลี  บุญศิริพันธ (2535 : 41-51) ไดกลาวถึงกลวิธีตั้งชื่อเร่ือง ไวดังนี้  
 1.  ชื่อเร่ืองแบบบอกเนื้อหา 
 2.  ชื่อเร่ืองแบบเลนสํานวน 

 3.  ชื่อเร่ืองแบบคุยกับผูอาน 

 4.  ชื่อเร่ืองแบบคําถาม 

 5.  ชื่อเร่ืองแบบฉงนสนเทห 
 
 ถวัลย  มาศจรัส (2538 : 76 - 81) ไดกลาวถึงการต้ังชื่อเร่ือง ไวดังนี้ 
 1.  แบบชี้นําเนื้อหา 
 2.  แบบสําบัดสํานวน 

 3.  แบบคนคุนเคย 

 4.  แบบคําถาม 

 5.  แบบชวนฉงน 

 6. แบบอื่น ๆ 
 

 ชลอ  รอดลอย (2544 : 35 - 37) ไดกลาวถึงการต้ังชื่อเร่ือง ไวดังนี้ 
 1.  แบบชี้นําเนื้อหา 
 2.  แบบสําบัดสํานวน 

 3.  แบบคนคุนเคย 

 4.  แบบคําถาม 

 5.  แบบชวนฉงน 

 6.  การต้ังชื่อเร่ืองแบบอ่ืน ๆ  
  
 พระนิพนธสารคดีชีวประวัติทั้ง 4 เลมน้ัน มีการนําเสนอเนื้อหาแบงเปนบท และเปน
หัวขอยอย ดังน้ันในการศึกษาการต้ังช่ือเร่ืองคร้ังน้ี ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหทั้งช่ือเลม ชื่อบท และช่ือ
หัวขอยอย ของสารคดีชีวประวัติพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา     
กรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร จากการศึกษาพบวาพระองคทรงใชวิธีการต้ังช่ือ 3 ประเภท  
ไดแก การตั้งช่ือแบบบอกเน้ือหา การตั้งช่ือแบบบอกท่ีมาของเน้ือหา และการต้ังช่ือตามสถานท่ีใน
เน้ือหา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 3.1 การตั้งชื่อเลม 
 จากการศึกษาการต้ังช่ือเลมท้ังหมด  4 เลม นั้นพบวามีการตั้งช่ือเลม 2 ประเภท ไดแก  
การตั้งชื่อแบบบอกเน้ือหา และ การตั้งชื่อแบบบอกท่ีมาของเนื้อหา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

  3.1.1 การตั้งชื่อแบบบอกเนื้อหา 
 การตั้งชื่อแบบบอกเน้ือหา คือ การต้ังชื่อที่แสดงใหผูอานไดทราบวาเร่ืองราวท่ีนําเสนอ
นัน้มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับอะไร นาสนใจหรือไม จากการศึกษาการต้ังช่ือเลมพบวามีการต้ังช่ือแบบ
บอกเนื้อหาทั้งหมด 3 เลม ไดแก เร่ือง พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย และ
เวลาเปนของมีคา 
 
  3.1.2 การตั้งชื่อแบบบอกที่มาของเน้ือหา 
 การต้ังช่ือแบบบอกท่ีมาของเน้ือหา คือ การตั้งช่ือที่แสดงใหผูอานไดทราบวาเร่ืองราว
ที่นํามาเขียนนั้นมาจากแหลงใดหรือจากผูใด จากการศึกษาการตั้งช่ือเลมพบวามีการต้ังช่ือแบบบอก
บอกที่มาของเนื้อหาเพียงเลมเดียว ไดแก เร่ือง แมเลาใหฟง 
  
 3.2 การตั้งชื่อบท  
 จากการศึกษาการต้ังช่ือบททั้งหมด  4 เลม รวมท้ังสิ้น 13 ชื่อน้ัน พบวามีการตั้งชื่อบท
เพียงประเภทเดียว ไดแก  การต้ังช่ือแบบบอกเน้ือหา คือ การต้ังช่ือที่แสดงใหผูอานไดทราบวา
เร่ืองราวท่ีนําเสนอนั้นมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับอะไร นาสนใจหรือไม จากการศึกษาการต้ังช่ือบท
พบวามีการต้ังชื่อแบบบอกเน้ือหาดังตัวอยางตอไปน้ี  
 

 เร่ือง เจานายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย  พระองคไดตั้งช่ือบทวา เจานายเล็ก ๆ เปนการต้ังช่ือ
บทแบบบอกเน้ือหาของเร่ือง เพราะเน้ือหาในหัวขอนี้จะกลาวถึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อคร้ังทรงพระเยาว 
 
 เร่ือง เวลาเปนของมีคา ผูนิพนธไดตั้งช่ือบทวา ภาพปก เปนการต้ังช่ือบทแบบบอก
เน้ือหาของเร่ือง เพราะเนื้อหาในหัวขอนี้กลาวถึงงานอดิเรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ไดแก งานปกภาพตาง ๆ เชน รูปดอกไม รูปตุกตา โดยชื่อบทแบบบงบอกเนื้อหาของเร่ืองไว
อยางชัดเจน  
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 3.3 การตั้งชื่อหัวขอยอย 
 จากการศึกษาการตั้งช่ือหัวขอยอยทั้งหมด 4 เลม รวมทั้งสิ้น 38 ชื่อนั้น พบวามีการตั้ง
ชื่อหัวขอยอย 2 ประเภท ไดแก  การต้ังช่ือแบบบอกเนื้อหา  26 ชื่อ  และ การต้ังช่ือตามสถานท่ีใน
เน้ือเร่ือง 12 ชื่อ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

  3.3.1 การต้ังชื่อแบบบอกเนื้อหา 
 การตั้งชื่อแบบบอกเน้ือหา คือ การต้ังชื่อที่แสดงใหผูอานไดทราบวาเร่ืองราวท่ีนําเสนอ
นั้นมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับอะไร นาสนใจหรือไม จากการศึกษาการตั้งช่ือหัวขอยอยพบวามีการตั้ง
ชื่อแบบบอกเน้ือหาดังตัวอยางตอไปน้ี  
 
 เร่ือง พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5  พระองคไดตั้งช่ือหัวขอยอยวา เมื่อทรงพระเยาว เปน
การต้ังช่ือหัวขอยอยแบบบอกเนื้อหาของเร่ือง เพราะเนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงพระประวัติและ
เร่ืองราวชีวิตในวัยเยาวของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร 

 

 เร่ือง เวลาเปนของมีคา พระองคไดตั้งช่ือหัวขอยอยวา การเรือน เปนการต้ังช่ือหัวขอ
ยอยแบบบอกเนื้อหาของเร่ือง เพราะเนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงงานอดิเรกของสมเด็จพระศรี     
นครินทราบรมราชชนนีในเร่ืองเก่ียวกับการเรือน ไดแก การทําครัว การเย็บปกถักรอย 
  
 เร่ือง แมเลาใหฟง  พระองคไดตั้งช่ือหัวขอยอยวา ลูกสามคนเกิด เปนการต้ังช่ือหัวขอ
ยอยแบบบอกเนื้อหาของเรื่อง เพราะเนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงการประสูติของสมเด็จพระ เจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
 
  3.3.2 การต้ังชื่อตามสถานที่ในเนื้อเร่ือง  
 การตั้งชื่อตามสถานท่ี คือ การนําชื่อของสถานที่ที่พระองคกลาวถึงหรือชื่อของสถานท่ี
ที่เกิดเหตุการณในเร่ืองนั้น ๆ มาต้ังเปนชื่อเร่ือง จากการศึกษาการต้ังช่ือหัวขอยอยพบวามีการต้ังช่ือ
ตามสถานท่ีในเน้ือเร่ือง ดังตัวอยางตอไปน้ี  
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 เร่ือง เจานายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย  ผูนิพนธไดตั้งช่ือหัวขอยอยวา ไฮเดลเบอรก 2468 เปน
การตั้งชื่อหัวขอยอยตามสถานท่ีที่ผูนิพนธกลาวถึงในเน้ือเร่ือง คือเมืองไฮเดลเบอรกนั้นเปนสถานที่
ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและครอบครัวไดใชชีวิตชวงหนึ่งท่ี
นั้น  คือ ต้ังแต 16 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 แลวจึงเดินทางไปปารีส 

 

 เร่ือง เจานายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย  ผูนิพนธไดตั้งช่ือหัวขอยอยวา ลอนดอน – โลซานน – 
กลับเมืองไทย  ซึ่งเปนการต้ังช่ือหัวขอยอยตามสถานที่ที่ผูนิพนธกลาวถึงในเน้ือเร่ือง โดยลอนดอน
และโลซานนั้นเปนสถานที่ที่สมเด็จพระหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จ  
พระศรีนครินทราบรมราชชนี และพระโอรส พระธิดา ทั้ง 3 พระองค ทรงไดพักระหวางเดินทาง
กลับเมืองไทย  
 
 เร่ือง แมเลาใหฟง  ผูนิพนธไดตั้งช่ือหัวขอยอยวา โลซานน เปนการต้ังช่ือหัวขอยอย
ตามสถานท่ีที่ผูนิพนธกลาวถึงในเน้ือเร่ือง เมืองโลซานนประเทศสวิสเซอรแลนดนั้นเปนสถานที่ที่
หนึ่งท่ีสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูอานันทมหิดล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนริวาสราชนครินทร  ทรงใชชีวิตชวงหนึ่งที่นั้น คือ ตั้งแต พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2481 
 

 จากการศึกษาการต้ังชื่อเร่ืองทั้งหมดพบวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมีการต้ังชื่อเลม ชื่อบท ชื่อหัวขอยอย ดังน้ี การตั้งช่ือเลมพบ 2 
ประเภท ไดแกการต้ังชื่อแบบบอกเน้ือหา และ การต้ังช่ือแบบบอกท่ีมาของเน้ือหา การต้ังช่ือบทพบ 
ประเภทเดียว ไดแก การต้ังช่ือแบบบอกเน้ือหา สุดทายการต้ังช่ือหัวขอยอยพบ 2 ประเภท ไดแก 
การตั้งชื่อแบบบอกเน้ือหา และ การตั้งชื่อตามสถานท่ีในเน้ือเร่ือง 
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   บทท่ี 4 

 
ลักษณะการใชภาษาในสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

 การใชภาษาเปนอีกกระบวนการหนึ่งในการเขียน ดังที่ ธัญญา  สังขพันธานนท (2548 : 
96 - 97) ไดกลาวไววา การใชภาษาเปนหัวใจสําคัญของการเขียนทุกประเภท การใชภาษาเขียนท่ีดี
ผูเขียนจะตองมีความรูในกฎเกณฑของภาษาและตองอาศัยศิลปะในการใชดวย การใชภาษาเปน
เสนหอยางหนึ่งที่ชวยใหผูอานไดรับ “รส” ในการอานพอ ๆ กับไดรับสาระหรือเน้ือหา 
 การใชภาษาประเภทงานเขียนสารคดีนั้น ชลอ  รอดลอย (2544 : 24) ไดใหความหมาย
ของ “ภาษาสารคดี” หมายถึง ภาษาที่มีการใชอยางสละสลวย ใหสอดคลองกับรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งของสารคดีมุงเสนอสาระ ขอเท็จจริง และใหความเพลิดเพลินแกผูอานดวย จากความหมายของ
คําขางตน สามารถกลาวไดวาในการเขียนสารคดี ผูเขียนจะตองเลือกใชภาษาท่ีเหมาะสมกับ
เร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอ 
 จากการศึกษางานเขียนสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 4 เลม ผูวิจัยจะทําการศึกษาลักษณะการใชภาษา
ไดแก ระดับภาษา การใชคํา การใชสํานวน การใชโวหารและภาพพจน และการเชื่อมโยงความ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
1.  ระดับภาษา 

  วัลยา  ชางขวัญยืน (2547 : 10)  กลาวถึงระดับภาษาโดยสรุปไดดังนี้  
การเลือกใชถอยคําใหเหมาะสมแกโอกาสจะทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ   

ระดับภาษาที่กําหนดตามกาลเทศะหรือโอกาสในการใชภาษาแบงออกเปน 2 แบบ คือภาษา
แบบเปนทางการ และ ภาษาแบบไมเปนทางการ  โดยภาษาแบบเปนทางการใชในโอกาส
สําคัญ ๆ ทั้งท่ีเปนพิธีการ เชน  ในงานพระราชพิธี และในโอกาสสําคัญที่เปนทางการ เชน 
การกลาวเปดประชุมตาง ๆ การกลาวคําปราศรัย และการประกาศ เปนตน ภาษาแบบเปน
ทางการอาจจัดเปน 2 ระดับ คือ ภาษาระดับพิธีการ และภาษาระดับมาตรฐานราชการหรือ
ภาษาระดับทางการ สวนภาษาแบบไมเปนทางการ เปนภาษาที่ใชสื่อสารกันโดยทั่วไปใน
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ชีวิตประจําวัน สามารถจัดเปน 3 ระดับ คือ ภาษาระดับก่ึงทางการ ภาษาระดับสนทนา และ
ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก 

 
 จากการศึกษาระดับภาษาในสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ปรากฏการใชภาษา 3 ระดับ คือ ภาษาแบบเปน
ทางการระดับมาตรฐานราชการ ภาษาแบบไมเปนทางการระดับกึ่งทางการ  และภาษาแบบไมเปน
ทางการระดับสนทนา ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 
 1.1 ภาษาแบบเปนทางการระดับมาตรฐานราชการ 
 วัลยา ชางขวัญยืน (2547 : 10) ไดกลาวถึงภาษาระดับมาตรฐานราชการไววา  

ภาษาระดับมาตรฐานราชการเปนภาษาระดับสูงท่ีมีลักษณะสมบูรณแบบและถูก
หลักไวยากรณ มีความชัดเจน สละสลวย สุภาพ ผูใชภาษาจึงตองใชอย างละเอียดประณีต
และระมัดระวัง ตองมีการราง แกไข และเรียบเรียงไวลวงหนา เพื่อใชในโอกาสสําคัญที่เปน
ทางการ เชน  ในการกลาวคําปราศรัย การกลาวเปดการประชุม การกลาวประกาศเกียรติคุณ 
นอกจากน้ียังใชในการเขียนรายงานทางวิชาการ เรียงความ  บทความวิชาการ หนังสือ
ราชการ และคํานําหนังสือตาง ๆ เปนตน  

 
ผลการศึกษาสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ปรากฏการใชภาษาแบบเปนทางการระดับมาตรฐานราชการ              
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1 

 พระราชธิดาน้ัน ถึงแมมิไดทรงมีบทบาทในเรื่องการเมืองหรือการปกครอง บาง
พระองคก็ไดทรงพระอักษรกับครูพิเศษและทรงหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนมาก ถึงแมวาไมไดเสด็จไปศึกษา ณ ตางประเทศก็ทรงมีความรูมากพอสมควร และ
ทรงมีความสามารถ เชน สมเด็จเจาฟานิภานภดลฯ กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี ซึ่งทรงทํา
หนาท่ีเลขานุการสวนพระองคของพระชนก บางพระองคก็สนพระทัยในการบาน การเรือน 
หรือศิลปหัตถกรรมประณีตตาง ๆ เชน การรอยดอกไม เย็บปกถักรอย ประกอบอาหาร ฯลฯ  

            (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 34) 
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 จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทรทรงใชภาษาระดับมาตรฐานราชการ เชนคําวา “ประกอบอาหาร”  “ศิลปหัตถกรรม
ประณีต” หรือทรงใชคําราชาศัพทเพ่ือใหเหมาะสมกับบุคคล  เชน “ทรงพระอักษร”  “เสด็จ”       
“สนพระทัย” 

 
ตัวอยางที่ 2 

ตามธรรมเนียมราชตระกูล  ตั้งแตรัชกาลที่ 6 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัว และในสมเด็จพระบวรราชเจาฯ  (วังหนา) จะทรงเปนตนสกุลใหมที่
พระราชทาน เม่ือพระราชโอรสในสมเด็จพระเจาอยูหัวที่สวรรคตไป (หรือผูสืบสันตติวงศ 
ขึ้นครองราชย จะทรงเปนรัชกาลใหม พระราชโอรสในรัชกาลใหมน้ีก็จะทรงเปนตนสกุล
ใหม ถึงแมวาจะมีนามสกุลตาง ๆ กัน ผูที่ไมเปนเจาหรือหมอมราชวงศหรือหมอมหลวงก็ยัง
สามารถทราบไดวาเปนสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน เพราะจะมีเครื่องหมายนามสกุล
สําหรับราชตระกูลวา “ณ อยุธยา”  

                               (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 2) 
 

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทรทรงใชภาษาระดับมาตรฐานราชการ เชน คําวา “ทราบ”  “ถึงแมวา” หรือทรงใชคําราชา
ศัพท เชน “พระราชโอรส”  “สวรรคต”  “พระราชทาน” 

 
 1.2 ภาษาแบบไมเปนทางการระดับก่ึงทางการ 
 วัลยา ชางขวัญยืน (2547 : 10) ไดกลาวถึงภาษาระดับก่ึงทางการไววา  

ภาษาระดับก่ึงทางการมีลักษณะท่ียังคงความสุภาพอยู แตผูใชภาษาก็ไมตอง
ระมัดระวังมากเทาการใชภาษาแบบเปนทางการ เพราะอาจใชรูปประโยคงาย ๆ ไมซับซอน 
มีการละสวนของประโยคไดบาง ถอยคําท่ีใชเปนระดับคําสามัญ บางครั้งมีภาษาระดับ
สนทนาเขามาปะปนดวย ภาษาระดับก่ึงทางการจึงใชในการติดตอธุรกิจการงาน หรือใช
สื่อสารกับบุคคลท่ีไมสนิทสนมคุนเคยกัน และใชในการเขียนเรื่องที่ผูเขียนตองการใหผูอาน
รูสึกเหมือนกําลังฟงผูเขียนเลาเรื่องหรือเสนอความคิดเห็นอยางไมเครงเครียด 
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ผลการศึกษาสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา     
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ปรากฏการใชภาษาแบบไมเปนทางการระดับกึ่งทางการ           
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ตัวอยางที่ 1 

 เม่ือพระองคชายอยูที่โรงเรียนเทพศิรินทร สมเด็จพระพันวัสสาฯ รับสั่งใหพาไป
นมัสการเจาอาวาสของวัดเทพศิรินทร คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เพื่อใหสมเด็จฯ อบรม
ธรรม ทานไดสอนขอธรรมะงาย ๆ ที่ปฏิบัติไดเชนวาเม่ือมียุงมาเกาะอยาไปตบ ใหเอามือลูบ
ไปเสีย วันหน่ึงแมลงมาดูลูกชายสองคนซึ่งกําลังเลนละลายเทียนไขในกระทะเล็กที่วางบน
อั้งโล แมเห็นคางคกอยูในกระทะน้ันตัวหน่ึง แมก็ เอะอะใหญและถามพระองคชายวา 
สมเด็จฯเคยสอนเรื่องยุง ทําไมจึงมาทําอยางน้ี พระองคชายตอบวา สมเด็จฯไมไดสอนเร่ือง
คางคก เม่ือขาพเจาไปสัมภาษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเม่ือเดือนธันวาคม 2529 ไดทูล
ถามวาทรงจําเร่ืองคางคกน้ันไดไหม รับสั่งวาทรงจําได และคางคกน้ันไมไดไปจับมา มัน
โดดลงไปในกระทะเองโดยบังเอิญ 

                                             (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 147 – 148) 
 

 จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ทรงใชภาษาระดับกึ่งทางการ ซึ่งเปนภาษาท่ีไมเครงครัด โดยใชคําสามัญไมใชราชาศัพท 
เชน “เอะอะ”  “ลูกชาย”  “มือ”  นอกจากน้ันยังรวมถึงการใชรูปประโยคที่งาย ๆ ไมซับซอนเสมือน
เปนการเลาใหผูอานฟง ไมเครงเครียด มีพระอารมณขัน 
 

ตัวอยางที่ 2 

 เม่ือไปถึงสวิตเซอรแลนดใหม ๆ เราจะพูดภาษาไทยดวยกัน เม่ือพูดภาษาฝรั่งเศสได
คลองแลว พี่นองท้ังสามคนจะพูดภาษาฝร่ังเศสดวยกัน แตจะพูดภาษาไทยกับแมเสมอไป 
เม่ือขาพเจาไปกราบทูลสัมภาษณพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2530 ทรงเลา
ขึ้นมาเองวา คงเปนเม่ือถึงโลซานนใหม ๆ พระองคชายชอบลอวา “จมุกเล็กหัก จมักเล็กหก 
จมกเล็กหุก ฮู ๆ” ทรงเลาวา “รําคาญและโกรธ” จึงไปเลาใหแมฟง แมก็แนะนําใหหาอะไร
ไปลอบางซิ เชนท่ีน้ิวกอยพระองคชาย ทรงมีรองที่ปลายน้ิวขางหน่ึงซ่ึงทําใหดูเหมือนมีติ่ง
อยู ไมมีใครจําไดวาเปนมาแตกําเนิดหรือมาเปนเอาภายหลัง พระองคเล็กพยายามเอาเร่ืองน้ี
ไปลอ แตพระองคชายไมรูสึกกระทบกระเทือนแตอยางไรเลย 

                               (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 261) 
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 จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ทรงใชภาษาระดับก่ึงทางการ โดยใชคําธรรมดาสามัญ เชน “แม”  “รําคาญ”  “โกรธ”  
นอกจากน้ันยังมีการนําขอความที่เปนคําผวนมาเขียน ที่วา  “จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก” 
ซึ่งเปนภาษาที่ชวยสรางความประทับใจใหแกผูอาน 
 

ตัวอยางที่ 3 

 ในระยะน้ันแมผอมมาก เพราะตอนกลางวันไมไดกินขาว ในสมัยน้ันถึงจะมีสตางคก็
ไมมีของขายในโรงเรียน หนังสือเรียนก็ไมมีจึงไมคอยไดทําการบาน ถึงอยางไรก็ดีแมก็ไม
ขยันนักอยูแลว เอาแตเลน เม่ือแมอยูปลายประถมปที่ 3 ตองสอบขึ้นมัธยมปที่ 1 แมสอบตก
ตองซํ้าช้ัน เม่ือแมอยูโรงเรียนสตรีวิทยาเคยหนีโรงเรียนกลับบานตอนกลางวันหลายคร้ัง 
แทนที่ไปโรงเรียนแมไดขึ้นเรือจางขามไปฝงธนบุรี     

                                                                                                                   (แมเลาใหฟง 2549 : 25) 
 

 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใช
ภาษาระดับก่ึงทางการ โดยใชคําสามัญ เชน “กินขาว”  “สตางค”  “เรือจาง” รวมถึงการใชรูป
ประโยคท่ีงาย ๆ ไมซับซอน เชน  “แมผอมมาก”  “เคยหนีโรงเรียนกลับบานตอนกลางวัน” เสมือน
เปนการเลาใหผูอานฟง  
 

ตัวอยางที่ 4 

 เม่ือเรียนพยาบาลอยู มีเพื่อนเรียนคนหน่ึงช่ือเน่ือง จินตดุล ซึ่งขาพเจาจะกลาวถึงอีก
ภายหลัง แมเน่ืองอายุมากกวาแมรอบกวา เวลาน้ันแมชอบแกลงแมเน่ืองบอย ๆ โดยมากแม
เน่ืองน่ังขางหลังแมครั้งหน่ึงแมหันไปหยิบขวดหมึกของแมเน่ืองออกไปเสีย แมเน่ืองก็จิ้ม
ปากกาลงไปบนโตะ วันหน่ึง แมหลอกแมเน่ืองไปท่ีกอกนํ้าในสวนแลวก็ไขนํ้ารดขา อีกครั้ง
หน่ึงแมเอากระดาษมวน ๆ มาพันตัวแมเน่ืองสไบ ครูมาเห็นเขาแทนที่จะดุแมดุเอาแมเน่ือง 
ถึงอยางไรก็ดีแมรักแมเน่ือง และชวยลอกตําราใหบอย ๆ เพราะแมเน่ืองเขียนไมคอยทัน 

                                                                      (แมเลาใหฟง 2549 : 29) 
 

 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใช
ภาษาระดับก่ึงทางการ โดยใชคําสามัญ เชน “แกลง”  “หลอก”  “กอกน้ํา” นอกจากนั้นพระองคทรง
ใชรูปประโยคท่ีไมซับซอนเสมือนเปนการเลาสูกันฟง เชน “แมเนื่องอายุมากกวาแมรอบกวา เวลา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   79 
 

 

นั้นแมชอบแกลงแมเนื่องบอย ๆ โดยมากแมเนื่องน่ังขางหลังแมคร้ังหน่ึงหันไปหยิบขวดหมึกของ
แมเน่ืองออกไปเสีย แมเน่ืองก็จิ้มปากกาลงไปบนโตะ”  
 

ตัวอยางที่ 5 

 ตัวที่สองสั้นไป เม่ือเขาขอรองใหผูที่เย็บจักรเปนเย็บผาปูที่นอนใหแมก็อาสาไปกับ
เขาดวยเม่ืออยูโรงเรียนสตรีวิทยา แมเคยทําการฝมือท่ีเรียกวาเลาะผาเช็ดหนา และหัดถัก
โครเชท เม่ือเรียนพยาบาลที่ศิริราชเห็นเพ่ือน ๆ เย็บเส้ือดวยจักร แมบอกวาเวลาน้ันเห็นเขา
ทําอะไรก็อยากทําบาง แมจึงเย็บเสื้อใสเองสองตัว ตัวแรกยาวไป 

                       (เวลาเปนของมีคา 2538 : 11) 
 

 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร ทรงใช
ภาษาระดับกึ่งทางการ โดยใชคําธรรมดาสามัญ และทรงใชรูปประโยคท่ีไมซับซอนเสมือนเปน    
การเลาสูกันฟง เชน “แมบอกวาเวลานั้นเห็นเขาทําอะไรก็อยากทําบาง” 
 
 1.3 ภาษาแบบไมเปนทางการระดับสนทนา 
 วัลยา ชางขวัญยืน (2547 : 11) ไดกลาวถึงภาษาระดับสนทนาไววา  

 ภาษาระดับสนทนามีลักษณะของภาษาพูดที่เปนกลาง ๆ สําหรับใชในการสนทนากัน
ในชีวิตประจําวัน ระหวางผูสงสารและผูรับสารท่ีรูจักคุนเคยกัน นอกจากน้ันยังใชในการ
เจรจาซ้ือขายทั่วไป รวมทั้งในการประชุมท่ีไมเปนทางการ มีลักษณะรูปประโยคไมซับซอน 
ถอยคําท่ีใชอยูในระดับตํ่าท่ีมีคําสแลง คําตัด คํายอ ปะปนอยู 
 
ผลการศึกษาสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา     

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ปรากฏการใชภาษาแบบไมเปนทางการระดับสนทนาดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 
ตัวอยาง 

 สําหรับสวมน้ันก็ไมมีในบาน ตองไปที่ตึกราง ซึ่งอยูถัด “บาน” ไป หรือท่ีหองนํ้า
สาธารณะซ่ึงเปนกระตอบไมบนคลอง  และนับวาเปนหองนํ้าท่ีสะอาดและไมมีกล่ิน 

             (แมเลาใหฟง 2549 : 15) 
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 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใช
ภาษาระดับสนทนาบางคําแทนภาษาระดับมาตรฐานราชการในการเขียนสารคดีชีวประวัติปะปนอยู
บางแตเปนจํานวนนอย โดยใชคําท่ีใชในการสนทนากันในชีวิตประจําวัน เชน  “สวม”  แทนคําวา 
“สุขา”  “กระตอบ”  แทนคําวา  “กระทอม”  และทรงใชรูปประโยคที่ไมซับซอนสังเกตวาพระองค
ทรงใชภาษาระดับสนทนาถายทอดเร่ืองราวชีวิตในชวงท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเปน         
สามัญชน 
 
 จากการศึกษาระดับการใชภาษาสรุปไดวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใชภาษาระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
โดยทรงใชภาษาแบบเปนทางการระดับมาตรฐานราชการกับการเลาเร่ืองราวของบุคคลในราชวงศ
ชั้นสูง ซึ่งจะเนนการใชราชาศัพทจํานวนมากและเปนคําที่มีความชัดเจน สละสลวย สุภาพ สวนการ
ใชภาษาแบบไมเปนทางการระดับกึ่งทางการจะใชเขียนเลาเร่ืองราวของบุคคลในราชวงศเชนกัน แต
จะสังเกตไดวาพระองคจะใชภาษาระดับกึ่งทางการกับเร่ืองราวบุคคลท่ีใกลชิดกับพระองคมากกวา 
สําหรับการใชภาษาแบบไมเปนทางการระดับสนทนาพระองคจะใชในการเขียนเลาเร่ืองราวพระ
ราชประวัติในชวงที่เจาของพระราชประวัติยังมีฐานะเปนสามัญชน จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นได
วา สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใชระดับ
ภาษาในการทรงพระนิพนธสารคดีชีวประวัติไดอยางเหมาะสมและนาสนใจ 
  
2.  การใชคํา 
 การใชคําเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหงานเขียนน้ันมีความนาสนใจ การใชคําสําหรับงาน
เขียนน้ัน ดวงใจ  ไทยอุบุญ (2552 : 97) ไดกลาวไววา การใชภาษาจะใหไดผลดีมีประสิทธิภาพน้ัน 
จําเปนจะตองรูจักการเลือกใชคําใหถูกตองเหมาะสม คือ จะตองรูจักความหมายท่ีแทจริงของคําท่ีจะ
นําไปใช เมื่อใชแลวจะมีความเหมาะสมหรือไม และมีความหมายชัดเจนเพียงใด ดังน้ัน การเลือกใช
ถอยคําจึงนับวามีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับงานเขียน 
 จากการศึกษาการใชคําในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  พบการใชคําที่นาสนใจดังตอไปน้ี 
 
 2.1  การใชคําซ้ํา 
 คําซ้ํา หมายถึง คําท่ีประกอบดวยหนวยคํา 2 หนวย ซึ่งเหมือนกันทุกประการ หรืออีก
นัยหนึ่ง การพูดหรือเขียนคําใดคําหน่ึงอีกคร้ังทําใหเกิดคําซ้ํา (สถาบันภาษาไทย 2549 : 62)  จาก
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การศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร พบการใชคําซ้ําดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ตัวอยางที่ 1 

 เม่ือไปอยูใหม ๆ อานตี้สตรองทําอาหารใหทุกม้ือและลางชามเองดวย อุบลและแม
เสนอวาจะทําอาหารเชาเอง อานตี้สตรองจะไดไมตองตื่นเชานัก และจะลางชามใหดวย 
อานต้ีสตรองจะไดอานหนังสือพิมพไดสบาย ๆ ดวยระเบียบน้ีอุบลและแมสามารถหุงขาว
และเจียวไข และบางครั้งยังไปตัดเน้ือเย็นท่ีอยูในตู เชน ขาแกะมากินอีก เน้ือน้ีเวลาน่ังโตะ
จะไดเพียงชิ้นเล็ก ๆ ไมพอกับความหิวและความอรอย 

                                  (แมเลาใหฟง 2549 : 63) 
 

 จากขอความตอนหนึ่งของเร่ือง แมเลาใหฟง จะเห็นไดวาพระองคทรงใชคําซ้ํา 3 คํา 
ไดแก “ใหม ๆ”  “สบาย ๆ”  และ “เล็ก ๆ” โดยคําซ้ําแตละคํานั้นมีความหมายแตกตางกันดังน้ี  

 คําวา เล็ก ๆ เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายเนนวาคอนขางเล็ก  
 คําวา สบาย ๆ และ ใหม ๆ เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายไมเฉพาะเจาะจง 
 

ตัวอยางที่ 2 

 สิ่งกอสรางท่ีแมใหจัดทําอีกอยางคือศาลาโลง ๆ เพื่อใหลูก ๆ มีที่รมหลบแดดเวลา 
รอน ๆ และหอยเครื่องกายกรรมตาง ๆ เชน ชิงชาสูง-ต่ํา หวง เชือก พื้นเปนทราย ทุกคน
เรียกวา โรงบาร ดานหน่ึงของศาลามีหองสําหรับเก็บของเลนตาง ๆ  

                               (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 118) 
 

 จากขอความตอนหนึ่งของเร่ือง แมเลาใหฟง จะเห็นไดวาพระองคทรงใชคําซ้ํา 4 คํา 
ไดแก  “โลง ๆ”  “ลูก ๆ”  “รอน ๆ”  “ตาง ๆ”  โดยคําซ้ําแตละคํานั้นมีความหมายแตกตางกันดังน้ี  

 คําวา โลง ๆ  และ รอน ๆ เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายเบาลง 
 คําวา ลูก ๆ และ ตาง ๆ  เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายเปนพหูพจน 
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ตัวอยางที่ 3 

 แตเม่ือแมเริ่มทํางานฝมือตาง ๆ ก็คิดที่จะจําหนายเพื่อการกุศล งานชิ้นแรก ๆ คือ บัตร
อวยพรดอกไมและท่ีจับของรอน ที่ถักโครเชทใชดายฝายเสนใหญ ซึ่งเดี๋ยวน้ีไมไดขายแตให
เปนรางวัลสําหรับผูที่ทําครัวใหตามเขื่อนตาง ๆ ตอนหน่ึงมีการทําไมกวาดดวยปาน
ศรนารายณที่ยอมสีตาง ๆ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมในครอบครัวของแมและขาราชบริพาร เม่ือ
แมทํางานฝมือขึ้นมาใหม ๆ สิ่งของทีจ่ําหนายเพื่อการกุศลก็เปล่ียนไปเรื่อย ๆ 

                           (เวลาเปนของมีคา 2538 : 13) 
 

 จากขอความตอนหนึ่งของเร่ือง แมเลาใหฟง จะเห็นไดวาพระองคทรงใชคําซ้ํา 4 คํา 
ไดแก   “ตาง ๆ”  “แรก ๆ”  “ใหม ๆ”  “เร่ือย ๆ”  โดยคําซ้ําแตละคํานั้นมีความหมายแตกตางกันดังน้ี  

คําวา  แรก ๆ วา  ใหม ๆ  เร่ือย ๆ เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายไมเฉพาะเจาะจง  
คําวา  ตาง ๆ เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายเปนพหูพจน 
 

ตัวอยางที่ 4  

 พระราชโอรสน้ัน ถาทรงมีพระอนามัยสมบูรณพอ สวนมากจะทรงสงไปศึกษาตั้งแต
ทรงพระเยาวในประเทศตาง ๆ ในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ เม่ือเสด็จกลับมาแลว 
จะใหทรงรับราชการในตําแหนงตางสําคัญ ๆ ซึ่งจะทําใหทรงวางพระราชหฤทัยได ใน
รัชกาลตอ ๆ มา เจานายเหลาน้ีก็จะทรงดํารงตําแหนงสําคัญยิ่งข้ึนไป 

             (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 29) 
 

 จากขอความตอนหน่ึงของเร่ือง พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 จะเห็นไดวาผูนิพนธใช    
คําซ้ํา 3 คํา  ไดแก  “ตาง ๆ”  “สําคัญ ๆ”  “ตอ ๆ” โดยคําซ้ําแตละคํานั้นมีความหมายแตกตางกันดังน้ี  

 คําวา  ตาง ๆ  เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายเปนพหูพจน 
 คําวา  สําคัญ ๆ  เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายเนน  
 คําวา ตอ ๆ  เปนคําซ้ําที่ซ้ําแลวมีความหมายวาหลายคร้ังและตอเนื่อง 
 

 จะเห็นไดวา การใชคําซ้ําในงานเขียนสารคดีชีวประวัตินั้น มีสวนชวยใหงานเขียนมี
ความนาสนใจยิ่งข้ึน เพราะการใชคําซ้ําจะบงบอกถึงความรูสึกและอารมณที่ผูเขียนตองการจะสื่อ
ถึงผูอาน หรือเพื่อใหคําหรือวลีนั้น ๆ ชัดเจนมากย่ิงข้ึน และยังทําใหผูอานรูสึกวาเหมือนกับเปน   
การเลาสูกันฟง 
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 2.2 การใชคําซอน 
 คําซอน หมายถึง คําที่เกิดจากการนําคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปมาเรียงตอกัน โดยแตละคําน้ัน
มีความสัมพันธกันในดานความหมาย อาจเปนความหมายเหมือนกัน คลายกัน ทํานองเดียวกัน หรือ
ตรงกันขามก็ได (สถาบันภาษาไทย  2549 : 57) จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบการใชคําซอนดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
  2.2.1 คําซอนเพ่ือความหมาย 
 คําซอนเพื่อความหมายเกิดจากการนําคํา 2 คําท่ีความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกัน 
ทํานองเดียวกัน หรือ ตรงขามกันมาซอนกัน เชน เสื่อสาด จิตใจ แยกแยะ สวยงาม เปนตน (สุนันท 
อัญชลีนุกูล 2547 : 33) จากการศึกษาพบการใชคําซอนเพื่อความหมายดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1 

 ขาพเจาเองจําโรงพยาบาลแรกไมไดเลยแตจําไดวาโรงพยาบาลท่ีสองอยูบนภูเขาสูง 
ถนนชันและคดเคี้ยวไปมาอยางมาก 

                                  (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 63) 
 
ตัวอยางที่ 2 

 ขาพเจากระดูกสันหลังเร่ิมคดนิดหนอย คงเปนกรรมพันธุเพราะทูลหมอมฯทรง            
คดมาก ๆ  

                                (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 266) 
 

ตัวอยางที่ 3 

 แมสนใจการถายรูปมาต้ังแตเปนนักเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช  ไดมี           
การแตงตัวสวยเพ่ือถายรูปแลกเปล่ียนกันตอนปลายปการศึกษา 

                                                                            (เวลาเปนของมีคา 2549 : 8) 
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ตัวอยางที่ 4 

 การทําแมพิมพน้ันจะตองปนแบบของส่ิงของน้ันใหดีกอน ทํา “กําแพง”ดินปน
ลอมรอบ แลวเอาปูนปลาสเตอรเทลงไประหวางส่ิงของน้ันและ “กําแพง” 

                           (เวลาเปนของมีคา 2549 : 79) 
 
ตัวอยางที ่5 

 เกล็นเฮาส ซึ่งเปนที่พักเปนโรงแรมที่อยูโดดเด่ียว และจากโรงแรมจะมองเห็น
เทือกเขาเพรสิเดนเชียล (Presidential Range) และไวทเมาเทนส (White Mountains)  

                                 (แมเลาใหฟง 2538 : 67) 
 
ตัวอยางที ่6 

 พระราชโอรสพระองคหน่ึงของสมเด็จพระพันปฯ ซึ่งหยารางกันและมาอยูที่เซี่ยงไฮ  
                                                          (แมเลาใหฟง 2538 : 99) 
 
ตัวอยางที ่7 

 การสัมภาษณน้ันเปนส่ิงท่ีลําบาก เพราะหลายทานชรามากแลว และบางทานตอบวา 
“อยาถามอะไรจําอะไรไมไดแลว” แตดวยความอดทนพยายามก็สามารถรวบรวมขอมูลได
พอสมควร                                              

                                 (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 26) 
 
ตัวอยางที ่8 
 เพื่อมิใหผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปในเร่ืองน้ี ขาพเจาขอคัดมาเปนตอน ๆ จากพระราช
นิพนธพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

                                 (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 41) 
 

  2.2.2 คําซอนเพ่ือเสียง 
 คําซอนเพื่อเสียงเกิดจาการนําคําพยางคเดียวหรือคําหลายพยางคที่มีเสียงพยัญชนะตน
เหมือนกันและเสียงพยัญชนะตัวสะกดอาจเหมือนกันหรือตางกัน  แตประสมดวยเสียงสระตางกัน
ซอนกัน ความหมายของคําซอนชนิดน้ีอาจอยูที่พยางคใดพยางคหนึ่ง หรืออยูที่ทุกพยางครวมกัน 
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เชน งอแง โครมคราม ลวนลาม ยอกยอน (สุนันท อัญชลีนุกูล 2547 : 37) จากการศึกษาพบการใช 
คําซอนเพื่อเสียงดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1  

 เหตุการณขางตนนําความกระทบกระเทือนอยางไรมาสูผูที่จะตองไตรตรอง 
                                                    (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 215) 

 
ตัวอยางที่ 2 

  ตามพจนานุกรม งานอดิเรกคืองานพิเศษที่ทําเพ่ือความเพลิดเพลิน 
                                                                                     (เวลาเปนของมีคา  2549 : 7) 

 
ตัวอยางที่ 3 

 แมจึงคิดที่จะเขียนถวยชามท่ีตองซ้ือใหมสําหรับใชในบานใหมดวยตนเอง โดยจะใช
กลุมดาว (Constellations) เปนลวดลาย                                        

                (เวลาเปนของมีคา 2549 : 41) 
 
ตัวอยางที ่4 

 เม่ือแมเปนเด็กอยูท่ีบานฝงธนบุรี เวลาตองแตงตัวเรียบรอยคือเม่ือไปวัดอนงคหรือไป
บานพอชู 

                                (แมเลาใหฟง 2538 : 108) 
 
ตัวอยางที ่5 

 สิ่งท่ีทรงจําไดอีกในสมัยน้ัน คือ นํ้าแข็งท่ีไดเขามาถึงกรุงเทพฯจากสิงคโปรเปนคร้ัง
แรก นําความตื่นเตนมาใหทุกคน โดยเฉพาะเจานายเล็ก ๆ ที่มีคนตอยใหเสวย 

                                 (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 46) 
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 จะเห็นไดวา การใชคําซอนในงานเขียนสารคดีชีวประวัตินั้น หากเปนการใชคําซอน
เพื่อความหมายจะชวยเนนความหมายของคําและคําซอนบางคําอาจมีสัมผัสกลางคํา สวนการใชคํา
ซอนเพื่อเสียงจะชวยเนนความรูสึกของผูอานใหมีอารมณรวมไปกับเนื้อเร่ือง การใชคําซอนจะเปน
การสรางสีสันของคําใหมีลักษณะเดนและสละสลวย มีเสียงสัมผัสท่ีคลองจอง ชวยทําใหผูอานรูสึก
เสมือนวาเปนการเลาสูกันฟง  

 
 2.3  การใชคําราชาศัพท 
 คําวา  ราชาศัพท  แปลวา  ศัพทสําหรับพระราชา  ในท่ีนี้จะใชหมายถึงภาษาที่ใช
สําหรับพูดถึง  หรือพูดกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศเทาน้ัน  ไมรวมภาษาท่ีใชกับพระภิกษุ
และภาษาสุภาพอ่ืน ๆ (สถาบันภาษาไทย  2552 : 55) 
 จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร พบวามีการใชคําราชาศัพทจํานวนมาก เนื่องจากสารคดีชีวประวัติทั้ง 
4 เลมน้ี เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลในราชวงศ พระองคจึงตองใชคําราชาศัพทในการนิพนธเพื่อ
ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางที่ 1 

 วันพิธีสมเด็จพระพันปฯ ทรงแตงพระองค และผัดพระพักตรพระราชทานเสด็จฯ 
เสด็จฯ ทรงมีพระวรกายใหญสําหรับพระชันษา เม่ือทรงฉลองพระองคโสกันตของทูล
หมอมหญิงเล็กปรากฏวาคับไป 

         (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 54) 
 

 จากขอความขางตนพระองคทรงกลาวถึงพิธีทําขวัญเดือนของพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาวาปบุษบากร โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ทรงเปนผูแตงฉลองพระองคพระราชทานแกพระองคเจาวาปบุษบากร 
 

ตัวอยางที่ 2 

 สมเด็จพระพันปฯ สวรรคต วันท่ี 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ทูลหมอมฯ 
จึงเสด็จกลับเมืองไทยเพ่ือถวายพระเพลิงพรอมกับเจาคุณชนินทรฯ  

                                             (แมเลาใหฟง 2538 : 81) 
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 จากขอความขางตนพระองคทรงกลาวถึงการสวรรคตของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ
รมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ไดเสด็จพระราชดําเนินกลับกลับเมืองไทยเพื่อถวายพระเพลิง 
 

ตัวอยางที่ 3 

 เม่ือป 2484 พระเจาอยูหัวทรงพระประชวรเล็กนอย ไมรับสั่งอยางเคยและทรงเหน่ือย 
ทรงมีพระอาการเชนน้ีมาหลายครั้งแลว แพทยท่ีถวายการรักษาบอกวาเปนเพราะพระวรกาย
เจริญในสวนสูงเกินกวาขนาดท่ีควร และแนะนําใหเสด็จไปสรงนํ้าแรที่เมืองเบส เลส แบงส 
(Bex-les-Bains) ในเดือนตุลาคม แมจึงพาพระเจาอยูหัวไปสรงนํ้าแรและพักผอนท่ีเมืองเบซ 
(Bex) โดยไมไดพาลูกคนอ่ืนไปดวย ประทับอยูเปนเวลา 10 วัน 

                                         (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 319) 
 

 จากขอความขางตนผูนิพนธทรงกลาวถึงอาการประชวรของพระบาทสมเด็จ                  
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล โดยแพทยไดแนะนําวิธีการรักษาแกพระองค 

 
ตัวอยางที่ 4 

 ทูลหมอมหญิงฯ ประชวรพระวักกะ  (ไต) ทูลหมอมฯ และแมจึง เสด็จกลับมา
กรุงเทพฯ เพื่อตามเสด็จออกไปประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) เพื่อใหแพทยทํา
การผาตัดถวาย  

                                 (แมเลาใหฟง 2538 : 128) 
 

 จากขอความขางตนพระองคทรงกลาวถึงการประชวรของสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 
โดยมีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีตามเสด็จดวย 
 
 จากตัวอยางขางตนที่กลาวมาน้ันจะพบวา การใชคําราชาศัพทนั้น บางกรณีพระองค
ทรงใช วงเล็บคําสามัญหลังคําราชาศัพทดวย เชน ประชวรพระวักกะ (ไต) เพื่อใหผูอานอานเขาใจ
มากข้ึน เพราะคําราชาศัพทบางคําอาจเปนคําที่ผูอานไมคุนเคย 
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 2.4  การใชคําภาษาตางประเทศ 
 จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา     
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบการใชคําภาษาตางประเทศ  2 แบบ ไดแก การเขียนคํา
ภาษาตางประเทศดวยอักษรไทยและอักษรโรมัน ดังตอไปน้ี 
 
  2.4.1 การเขียนคําภาษาตางประเทศดวยอักษรไทย 
 

ตัวอยางที่ 1 

 เม่ือไปถึงเมืองบอสตันในรัฐแมสสาชูเสตต เราอยูโรงแรมกันกอนเพราะวาแฟลตที่
ทูลหมอมฯ ทรงหาไวยังไมเรียบรอยตอไปเราก็ไดยายเขาไปอยูที่แฟลต 63 ถนนลองวูด 
(Longwood Avenue) ในบรุคลายน  (Brookline) ซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงในจํานวน
หลายเมืองที่อยูติดกับบอสตันเหมือนกับเปนชานเมือง  

                                                               (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 43) 
 
ตัวอยางที่ 2 

 มิสเตอรและมิสซิสเคนท มีหลานคนหน่ึงช่ือแคเธอรีน แมยายไปอยูกับครอบครัว
เคนท กลาง ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) เม่ือถึงเวลาหยุดหนารอน แมก็ออก
เดินทางไปพักรอนพรอมกับมิสเตอร มิสซิสเคนท และ แคเธอรีน 

                (แมเลาใหฟง 2538 : 65) 
  2.4.2 การเขียนคําภาษาตางประเทศดวยอักษรโรมัน 
 

ตัวอยางที่ 1 

 พระเจาอยูหัวและพระอนุชาเสด็จเขาโรงเรียนราษฎร “Ecole Nouvelle de la Suisse 
Romande” ซึ่งแปลวา “โรงเรียนใหมแหงภาคสวิตเซอรแลนดที่ใชภาษาฝรั่งเศส” 

          (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 253) 
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ตัวอยางที่ 2 

 การที่คิดจะเอาดอกไมมาทับแหงและประดับของตาง ๆ น้ันเกิดข้ึนดังน้ี แมไดสงดอก 
Edelweiss ซึ่งเปนดอกไมที่หายากและขึ้นบนภูเขาสูงมีสีขาว กลีบเหมือนกํามะหยี่  ที่ทับ
แหงแลวไปถวายหมอมเจาประเสริฐศรี ชยางกูร ทานตอบมาวานาจะเอามาจัดเปนชอและ
ติดเสื้อเหมือนเข็มกลัด 

                                    (เวลาเปนของมีคา  2549 : 156) 
 

 จากตัวอยางการใชคําภาษาตางประเทศพบวาพระองคทรงใชคําภาษาตางประเทศท้ังท่ี
เขียนเปนอักษรไทยและเขียนเปนอักษรโรมัน คําทับศัพทที่เขียนเปนอักษรไทยนั้นสวนมากจะเปน
ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือเปนคําภาษาตางประเทศท่ีคุนเคยแลว เชนคําวา แมสซาชูเสตต  และ
บอสตัน สวนคําภาษาตางประเทศท่ีเขียนเปนอักษรโรมันน้ันสวนใหญผูอานยังไมคุนเคย เชนคําวา 
Edelweiss เปนช่ือดอกไมชนิดหน่ึง ซึ่งไมมีในประเทศไทย อีกเหตุผลหนึ่งท่ีพระองคทรงเขียนทับ
ศัพทเปนอักษรภาษาอังกฤษ อาจเปนเพราะวาพระองคทรงเห็นวาคําบางคําน้ันอาจจะถอดมาเปน
อักษรภาษาไทยไดไมตรงเสียงเดิมมากนักเนื่องจากวาคําภาษาตางประเทศบางคําเปนภาษาฝร่ังเศส 
เชนคําวา Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เปนชื่อโรงเรียนในสวิตเซอรแลนด ดังน้ันพระองค
จึงเลือกใชอักษรภาษาอังกฤษเพื่อความถูกตองของขอมูลมากท่ีสุด 
 
 2.5 การใชคํายอและอักษรยอ 
 คํายอ  คือ คําท่ีนํามาใชโดยการยอจากคําเต็ม เปนการพูดสั้น ๆ ละสวนที่เหลือไวใน
ฐานที่เขาใจ การยออาจเหลือเฉพาะสวนหนา สวนหลังหรืออาจเหลือสวนหนารวมกับสวนหลังก็ได  
(ศศิธร ทัศนัยนา 2535 : 196)  สวน อักษรยอ คือ อักษรท่ีมาจากพยัญชนะตนของแตละพยางค มีทั้ง
ที่ยอจากช่ือเฉพาะและยอคํานามท่ัวไป สวนใหญเปนอักษรยอที่หนวยงานน้ัน ๆ กําหนดขึ้นใช 
(สถาบันภาษาไทย 2552 : 96)   
 
  2.5.1 การใชคํายอ  
 จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทั้ง 4 เร่ือง พบการใชคํายอดังตัวอยางตอไปนี้  
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ตัวอยางที่ 1 

 สวนยุวกษัตริยองคใหมน้ัน ถึงแมวามองจากภายนอกจะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก
นัก บานก็ยังเปนบานเดิม โรงเรียนก็ยังเปนโรงเรียนเดิม บริวารในระยะแรกก็เพิ่มข้ึนคน
เดียว คือ ราชเลขาฯ หลวงสิริราชไมตรี ซึ่งก็ไมไดมาอยูในบานเดียวกัน แตเม่ือผูสําเร็จ
ราชการเขียนมาถึงหลวงสิริฯ วาจะเชิญเสด็จกลับเมืองไทยในป 2478 น้ันเอง แมก็ถามหมอ
ประจําของลูก ๆ ตามจดหมายลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2478 ถึงสมเด็จพระพันวัสสาฯ วา  

                                   (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 238) 
 

  ราชเลขาฯ  ยอมาจาก ราชเลขาธิการ 
  หลวงสิริ  ยอมาจาก หลวงสิริราชไมตรี 
  สมเด็จพระพันวัสสาฯ  ยอมาจาก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม 
                                                        ราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา
   
ตัวอยางที่ 2 

 เม่ือ พ.ศ. 2444 ถึงกําหนดท่ีเสด็จฯ จะตองทรงเขาพิธีโสกันต (โกนจุก) สมเด็จฯ จึง
ทรงจัดการส งให เสด็จฯ  มาประทับกับสมเด็จพระพันปฯ  บนพระท่ี น่ัง จักรี ใน
พระบรมมหาราชวัง  

                                                             (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 57) 
 
  เสด็จฯ  ยอมาจาก  เสด็จพระองคเจาวาปบุษบากร 
  สมเด็จฯ  ยอมาจาก  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  
                                                                พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
  สมเด็จพระพันปฯ  ยอมาจาก  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบบรมราชินีนาถ                       
            พระบรมราชชนนีพันปหลวง                                                 

 
ตัวอยางที่ 3 

 ทูลหมอมหญิงฯ ประชวรพระวักกะ (ไต) ทูลหมอมฯ และแมจึงเสด็จกลับมา
กรุงเทพฯ เพื่อตามเสด็จออกไปประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2465  

            (แมเลาใหฟง 2538 : 128) 
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  ทูลหมอมหญิงฯ  ยอมาจาก  ทูลกระหมอมหญิง 
  ทูลหมอมฯ  ยอมาจาก ทูลกระหมอม 
  กรุงเทพฯ  ยอมาจาก กรุงเทพมหานคร 
 
ตัวอยางที่ 4 

 การเรือนของแมบานธรรมดาน้ัน นอกจากเวลาท่ีแมอยูอเมริกากับทูลหมอมฯ กอนท่ี
จะมีลูก เปนงานอดิเรกมากกวา 

                (เวลาเปนของมีคา 2549 : 10) 
 
  อเมริกา  ยอมาจาก  สหรัฐอเมริกา 
  ทูลหมอมฯ  ยอมาจาก  ทูลกระหมอม 
 

  2.5.2 การใชอักษรยอ  
 จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทั้ง 4 เร่ือง พบการใชอักษรยอดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1 

 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา (ใน ร.8, ร.9) เดิม 
พระองคเจาสวางวัฒนาแลว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชเทวีทรงมีพระราชโอรสธิดาท่ี
ทรงพระเจริญวัย 

                                                                                     (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 37) 
 

ร.  ยอมาจาก  รัชกาล 
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ตัวอยางที่ 2 

 แบบน้ันใชพระพุทธรูปองคเล็ก ๆ ขนาดสูงเพียง 4 – 5 ซ.ม. ซึ่งมีพระกริ่ง สมเด็จ
พระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ) และพระพุทธรูปบางองคที่มีผู
ทูลเกลา ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 

      (เวลาเปนของมีคา  2549 : 118) 
 
  ซ.ม.  ยอมาจาก  เซนติเมตร 
  ม.ร.ว.  ยอมาจาก  หมอมราชวงศ 
 

 จากตัวอยางขางตนจะพบวาพระองคทรงใชคํายอและอักษรยอในการพระนิพนธเพื่อ
ยอคําที่มีความยาวมาก ๆ ใหสั้นลง เน่ืองจากวาถาใชคําเต็มผูอานอาจจะเกิดความเบ่ือหนายเพราะคํา
บางคํายาวมากและเรียกยากผูอานอาจไมคุนเคย สําหรับอักษรยอนั้นจะเปนอักษรยอที่มีความคุนเคย
อยูแลว ดังนั้นพระองคจึงเลือกที่จะยอคําใหสั้นลงเพ่ือใหอานสะดวก ทําใหเร่ืองราวมีความตอเนื่อง
และไมนาเบื่อ 
 
3.  การใชสํานวน 
 สํานวน หมายถึง ถอยคําท่ีมิไดมีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษรหรือแปลตาม
รากศัพท แตเปนถอยคําท่ีมีความหมายเปนอยางอ่ืน คือ เปนชั้นเชิงชวนคิด ซึ่งอาจจะเปนในเชิง
เปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย (ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา 2526 : 4) จากการศึกษาการใชสํานวนใน
สารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจา พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส                
ราชนครินทร พบวามีการใชสํานวนเพียง 1 สํานวน ดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยาง 

 พอเรือออกมาในวันน้ันเองก็เกิดเปนอหิวาตกโรคตายในกลางทาง เรือเดกะก็
กลายเปนอยาง “หมาหัวเนา”  เขาทาไหนก็ถูกควารันตีนทุกแหง 

         (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 121) 
 

 สํานวน “หมาหัวเนา” หมายถึง เปนที่รังเกียจของคนอ่ืน ไมสามารถเขากับใครได  
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 จากการศึกษาน้ันท่ีพบเพียง 1 สํานวนอาจเปนเพราะวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงใชภาษาในการนิพนธอยางเรียบงาย กระชับ 
และชัดเจน ไมตองตีความ ดังนั้นจึงมีการใชสํานวนนอย 
  
4.  การใชโวหารและภาพพจน 
 4.1  การใชโวหาร 
 โวหาร คือ ถอยคําท่ีใชในการสื่อสารดวยการเรียบเรียงอยางมีวิธีการมีชั้นเชิงและมี
ศิลปะเพ่ือใหผูอานเขาใจเร่ืองราว เกิดจินตภาพและความรูสึกตรงตามท่ีผูสงสารตองการ (ชุมสาย           
สุวรรณชมภู 2548 : 48) 
 จากการศึกษาการใชโวหารในสารคดีชีวประวัติพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  พบการใชโวหารอยู 3 ลักษณะ คือ  
บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร และพรรณนาโวหาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
  4.1.1 บรรยายโวหาร 
 บรรยายโวหาร  คือ  โวหารเลาเร่ืองซึ่งเปนการกลาวถึงเหตุการณที่ตอเนื่องกัน  โดย
ชี้ใหเห็นถึงสถานที่เกิดเหตุการณ  สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ  สภาพแวดลอม  บุคคลที่เกี่ยวของ  
ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณนั้น  เนื้อเร่ืองท่ีบรรยายอาจเปนเร่ืองท่ีสมมุติหรือเร่ืองจริงก็ได  
ตัวอยางเร่ืองท่ีใชบรรยายโวหาร  เชน  นิทาน  ประวัติหรือตํานานของบุคคลหรือสถานท่ี และการ
เลาเร่ืองตาง ๆ  (ชุมสาย  สุวรรณชมภู  2548 : 48)  
 จากการศึกษาการใชโวหารในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบตัวอยางดังตอไปนี้ 

 
ตัวอยางที่ 1 

สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ ประสูติวันท่ี 1 มกราคม 2434 ในพระบรมมหาราชวัง 
เปนพระราชโอรสองคที่ 69 ในจํานวน 77 พระองคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และที่ 7 ของสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรี       
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา) ซึ่งเคยทรงเปนอัครมเหสีเม่ือพระราชโอรส
พระองคใหญสมเด็จเจาฟาวชิรุณหิศฯ ทรงเปนสยามมกุฎราชกุมารพระองคแรก แตสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชพระองคนี้ทิวงคตไปเสีย และสมเด็จพระบรมฯ องคที่สองเปนพระราช
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โอรสในสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีพระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง) 

                                   (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 5) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงบรรยายพระประวัติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนกโดยใหขอมูลเกี่ยวกับการประสูติ 
 

ตัวอยางที่ 2 

 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ทูลหมอมพอ แม และขาพเจาไดเดินทาง
ออกจากกรุงเทพฯ พรอมท้ังแหนน เจาคุณชนินทรฯ และนายบุญชัย นักเรียนทุนสวน
พระองค หลังจากท่ีไดแวะที่ปารีส 15 วัน ทูลหมอมพอเสด็จไปรักษาพระองคที่เมือง         
ไฮเดลเบิรก ในประเทศเยอรมนีโดยคําแนะนําของสมเด็จในกรมชัยนาทฯ เมื่อถึงไฮเดลเบิรก 
ตอนแรกประทับอยูโรงแรมบนเขาชื่อโรงแรมชลอล แตเม่ือโรงแรมปดลงปลายหนารอนได
เสด็จมาประทับท่ีโรงแรมวิคตอเรีย 

                               (แมเลาใหฟง 2538 :157) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงบรรยายถึงการเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังยุโรปของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และผูรวมเดินทาง 
      

ตัวอยางที่ 3 

  แมชอบดอกไม ตนไมมานานแลว เม่ืออายุประมาณ 10 ขวบ และอยูบานคุณหญิง
สงวน แมไปขุดดินหลังบานและปลูกพริกโดยไมมีใครขอใหทํา เม่ืออยู Hartford กับ Mrs. 
Strong แมไดรับแบงท่ีดินเล็ก ๆ ใหทําสวน แมปลูกดอกไม เชน ดอก  Cosmos เม่ืออยูที่
วิลลาวัฒนามีสวนใหญ แมชอบทําสวนเอง เม่ือยายไปอยูแฟลตท่ี Avant-Poste ไมมีสวนแม
จึงตองทําสวนบนเฉลียง 

                   (เวลาเปนของมีคา 2549 : 154) 
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 จากตัวอยาง พระองคทรงบรรยายถึงการทําสวนดอกไมของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ตั้งแตอายุ 10 ขวบ จนกระท่ังทรงยายไปประทับที่แฟลตทําใหเนื้อที่ของสวนมีขนาด
เล็กลง 
 

ตัวอยางที่ 4 

 เวลาน้ันเปนหนามรสุม ฝนเริ่มตกใหญ หองที่ทานหญิงนอยและนางสาวบุญนอง
อาศัยอยูหลังคาร่ัว นอนไมไดกัน ตองลุกข้ึนยืนกางรมในหอง นํ้าก็เริ่มทวม วันหน่ึงเสด็จใน
กรม ชัยนาทฯ จะเสด็จออกจากท่ีทรงพักอยู มีนํ้าทวมมากเลยตองทรงข่ีคอมหาดเล็กออกมา 

                                                             (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 98) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงบรรยายถึงสภาพของหองท่ีไมสามารถนอนไดเมื่อเกิดฝนตก         
การบรรยายทําใหเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไดอยางชัดเจน 
 
  4.1.2 อธิบายโวหาร 
 อธิบายโวหาร  คือ  โวหารที่ทําใหความคิดเร่ืองหน่ึงกระจางชัดเจนข้ึน  มักใชในงาน
เขียนทางวิชาการและตํารับตําราตาง ๆ  โดยมีจุดประสงคจะนําประเด็นที่สงสัยมาอธิบายใหเขาใจ
แจมแจง  การเลาเร่ืองบางตอนถามีประเด็นที่เปนปญหาก็อาจใชอธิบายโวหารเสริมความตอนนั้น
จนเร่ืองกระจางชัดเจนข้ึน  บางทานจึงถือวาอธิบายโวหารเปนสวนหน่ึงของบรรยายโวหาร  อธิบาย
โวหารนี้มักใชอธิบายกระบวนการ  การวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหาออกเปนประเภท  หรือเปนพวก  
และอธิบายความหมายของคํา (ชุมสาย  สุวรรณชมภู  2548 : 48)   

 จากการศึกษาการใชโวหารในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบตัวอยางดังตอไปนี้ 
 

ตัวอยางที่ 1 

 จะสังเกตไดวา คําวา “อดุลเดช” น้ันไมเหมือนกับในสมัยปจจุบันซ่ึงเขียน “อดุลยเดช” 
อันที่จริงพระนามของทูลหมอมฯ เริ่มเขียน “อดุลเดช” แตตอมาไดมีการเขียนท้ัง 2 แบบ 
กลับไปกลับมา และในที่สุดในสมัยนี้นิยมใชแบบท่ี 2 

                                                  (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 57) 
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 จากตัวอยาง พระองคทรงอธิบายถึงการอานและการเขียนพระนามของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วามีการเขียนและการอานที่ถูกตองอยางไร  
 

ตัวอยางที่ 2 

 พระเจาลูกเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ประสูติในพระบรมมหาราชวังเม่ือวัน
พฤหัสบดี เดือน 7 แรม 4 ค่ํา ปเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1253 ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2434 ทรงเปนพระราชธิดาพระองคที่ 68 ในจํานวนพระราชโอรสธิดา 77 พระองคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระชนนี คือ เจาจอมมารดาพรอม เปนธิดาของ
พระยาพิศณุโลกาธิบดี (บัว) ทานหญิงแกวทรงเขียนวา “เสด็จฯ รับสั่งเลาวา คุณจอมมารดา
ของพระองคไมมีนามสกุล เพราะพระยาพิศณุโลกาธิบดีผูเปนบิดาน้ัน มีแตธิดาไมมีบุตรเลย  
ฉะน้ันเม่ือรัชกาลท่ี  6 พระราชทานนามสกุลในป  พ .ศ .  2456 จึงไม มีผู ใดท่ี จะขอ
พระราชทาน”  

                                                                                    (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 43) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงอธิบายถึงเร่ืองราวการประสูติของพระบรมวงศเธอ พระองค
เจาวาปบุษบากร เพื่อใหผูอานเขาใจพระประวัติของพระองค 
 

ตัวอยางที่ 3 

  ความหมายของขนาดและสีของดอกไมซึ่งแมเขียนแทนดาวในกลุมดาว คือ 
  - ดอกไมสีนํ้าเงิน มี 6 กลีบ (เม่ือเริ่มเขียนตอนแรก ๆ มี 5 กลีบบาง 6 กลีบบาง) คือ 
ดาวขนาดท่ี 1 (Magnitude 1) 
  - ดอกไมสีเหลือง มี 5 กลีบ คือ ดาวขนาดท่ี 2 (Magnitude 2) 
  - ดอกไมสีแดงแก มี 4 กลีบ คือ ดาวขนาดที่ 3 Magnitude 3) 
  - ดอกไมสีแดง มี 2 – 3 กลีบ คือ ดาวขนาดรองลงไป 
   ขางหลังจานหรือในถวย แมเขียนช่ือกลุมดาวท่ีวาด และช่ือดาวขนาดท่ี 
1 (Magnitude 1) ที่แทนดวยดอกไมสีนํ้าเงินตรงกับตําแหนงท่ีปรากฏดานหนา บางแหงในที่
วางจะมีชอดอกไมเล็ก ๆ ไวประดับโดยไมมีความหมาย 

                            (เวลาเปนของมีคา 2549 : 43) 
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 จากตัวอยาง พระองคทรงอธิบายถึงความหมายของขนาดและสีของดอกไมที่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขียนแทนดวงดาวบนเคร่ืองกระเบ้ือง เพื่อใหผูอานเขาใจสัญลักษณ
ที่ทรงวาด 
 

ตัวอยางที่ 4 

 การเตรียม 
 1. ใชหนังสือพิมพที่ขนาดเทากันเสมอ ขนาดหนังสือพิมพน้ีมีความสําคัญมาก เพื่อ
ความสะดวกในการทับ ตามปกติแมใชหนังสือพิมพ Le Matin (เม่ืออยูโลซานน) และ 
Bangkok Post (เม่ืออยูเมืองไทย) นําหนังสือพิมพมาหน่ึงแผน (สี่หนา) พับครึ่งสามคร้ัง 
 2. ตัดกระดาษหอของอยางนุมและบาง ( tissue paper) เทากับ ¼ ของหนา
หนังสือพิมพ วางหนังสือพิมพดานท่ีจะเปดออกเขาหาตัว เปดหนังสือพิมพออก ทากาวใต
รอยพับเปนทางกวางประมาณ 1 – 2 ว.ม. แลวเอากระดาษหอของมาติด 
 การที่ใชกระดาษหอของชนิดน้ีเพื่อใหเห็นดอกไมที่ทับได แมเคยใชกระดาษแกว
เพราะใสดี แตดอกไมเสียหมด เพราะกระดาษแกวไมดูดความชื้นออกไป 
 3. ตัดกระดาษหอของท่ีติดกาวอยูเปนเสน ๆ ตามขนาดดอกไมที่จะทับ 
 4. เอากระดาษหองนํ้ามาปูใตกระดาษหอของ 
การทับ 
  5. เอาดอกไมทีละดอกหรือทีละชอมาวางบนกระดาษหองนํ้าและจัดใหดี ปดเสน
กระดาษหอของ ทับดวยกระเบื้องแบน ๆ และกดไวสักครูหน่ึง แลวจึงเอากาวติดสวนลาง
ของเสนกระดาษหอของ จากน้ันจึงทําวิธีเดียวกันจนเต็มหนา 
 6. เอากระดาษหองนํ้าอีกชิ้นหน่ึงมาวางซอนขางบนกระดาษหอของ ปดหนังสือพิมพ 
เขียนชื่อดอกไมและวันที่ไวขางลาง 
 7. เม่ือเสร็จแลว เอาหนังสือพิมพทั้งแผนซึ่งพับสามครั้งเชนเดียวกันไวขางบนและขาง
ใตแตละชุด แลวเรียงซอนกันและเอาหนังสือหนัก ๆ ทับไว ประมาณ 4  - 5 วัน จะใชได  

                           (เวลาเปนของมีคา 2538 : 160 - 161) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงอธิบายถึงการเตรียมอุปกรณที่จะใชทับดอกไมของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทําใหผูอานสามารถเขาใจวิธีการทับดอกไมอยางชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติตามได 
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ตัวอยางที่ 5 

 ถาพระมารดาเดิมเปนพระองคเจา คือ เปนพระราชธิดาของพระเจาแผนดิน เชน พระ
ขนิษฐาตางชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่งตอไปจะทรงสถาปนาเปน                      
พระนางเจาฯและสมเด็จพระนางเจาฯ  พระราชโอรสและพระราชธิดาจะทรงเปน 
  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาฯ (องคชาย) 
  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาฯ (องคหญิง) 
ภายในเรียกกันวา “ทูลหมอม” หรือ “ทูลหมอม” สมเด็จเจาฟาช้ันทูลกระหมอมมี 20 
พระองค 

                                                                 (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 36) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงอธิบายถึงการลําดับพระอิสริยยศของพระราชโอรสและ   
พระราชธิดาที่ตางกันตามฐานันดรศักดิ์ของพระชนนี ทําใหผูอานเขาใจการลําดับพระอิสริยยศมาก
ขึ้น  
 
  4.1.3 พรรณนาโวหาร 
 พรรณนาโวหาร  คือ  โวหารท่ีใชกลาวถึงเร่ืองราว สถานท่ี บุคคล สิ่งของ หรืออารมณ
อยางละเอียด และอาจแทรกความรูสึกของผูเ ขียนลงไปดวย เพ่ือใหผูอานเกิดจินตภาพ หรือเกิด
อารมณคลอยตาม (ชุมสาย  สุวรรณชมภู  2548 : 51)   

 จากการศึกษาการใชโวหารในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบตัวอยางดังตอไปนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 1 

...ถัดไปมีหองซ่ึงเปนหองนอนและขางหลังจะมีหองครัวยาวตลอดซ่ึงก้ันดวยกําแพง หลัง
กําแพงน้ีมีที่ลง ๆ ซึ่งจะไปถึงไดถาออมไปเพราะทางครัวไมมีประตูออก ในบานไมมีบานไม
มีหองนํ้า การอาบนํ้าน้ันอาบกันท่ีหนาบาน ตุมนํ้าต้ังอยูที่ระเบียง หรือไปอาบท่ีคลองสมเด็จ
เจาพระยา 

         (แมเลาใหฟง 2538 : 13-15) 
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 จากตัวอยาง พระองคทรงพรรณนาถึงลักษณะบานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีเมื่อทรงพระเยาว 
 

ตัวอยางที ่2 

 เกล็นเฮาส ซึ่งเปนท่ีพักเปนโรงแรมท่ีอยูโดดเด่ียว และจากโรงแรมจะมองเห็น
เทือกเขาเพรสิเดนเชียล (Presidential Range) และไวทเมาเทนส (White Mountains) 

             (แมเลาใหฟง 2538 : 67) 
 

 จากตัวอยาง พระองคทรงพรรณนาถึงลักษณะของโรงแรมและเทือกเขาที่สามารถ
มองเห็นไดจากโรงแรม ซึ่งเปนโรงแรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปพักคางแรม
ระหวางที่เดินทางไปพักรอนกับมิสเตอร มิสซิสเคนท และแคเธอรีน  
 

4.2 การใชภาพพจน 
 ภาพพจน  คือ  ถอยคําท่ีเปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ,  ถอยคําท่ีเรียบเรียง
อยางมีชั้นเชิงเปนโวหาร  มีเจตนาใหมีประสิทธิผลความคิด  ความเขาใจ  ใหจินตนาการ  และ
ถายทอดอารมณไดอยางกวางขวางลึกซึ้งกวาการบอกเลาท่ีตรงไปตรงมา  (ราชบัณฑิตยสถาน  
2546: 820) 

จากการศึกษาการใชภาพพจนในสารคดีชีวประวัติพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  พบวามีการใชภาพพจนอยูจํานวนนอย 
อาจจเปนเพราะวาพระองคทรงใชภาษาท่ีเรียบงาย ไมตองแปลความหมายมาก ใชภาษาในการเลา
เร่ืองแบบตรงไปตรงมาเนนเนื้อหาท่ีชัดเจนและถูกตอง จึงทําใหไมพบการใชภาษาภาพพจนมากนัก   
จากการศึกษาพบการใชภาพพจน 3 ประเภท ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
  4.2.1 อุปมา 
  อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงกับอีกสิ่งหน่ึงท่ีโดยธรรมชาติแลวมี
สภาพที่แตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําท่ีมีความหมายวา เหมือนหรือคลาย เปนคํา
แสดงการเปรียบเทียบเพื่อเนนใหเห็นจริงวา เหมือนอยางไร ในลักษณะใด  (ชุมสาย สุวรรณชมภู 
2548 : 53)  จากการศึกษาพบการใชภาพพจนอุปมา ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ตัวอยางที่ 1 

 จานน้ีแสดงใหเห็นขนาดเปรียบเทียบของพระอาทิตยและดาวพระเคราะหตาง ๆ สี
แดงที่ เหมือนกับรอยซอสมะเขือเทศแหง  (Ketchup) คือพระอาทิตย ซึ่งใหญมากถา
เปรียบเทียบกับดาวพระเคราะห 

      (เวลาเปนของมีคา 2549 : 46) 
 
ตัวอยางที่ 2 

 แมไดสงดอก Edelweiss ซึ่งเปนดอกไมที่หายากและข้ึนบนภูเขาสูง มีสีขาว กลีบ
เหมือนกํามะหยี่  

                         (เวลาเปนของมีคา 2549 : 156) 
 
  4.2.2 อุปลักษณ 
  อุปลักษณ คือ การเปรียบเทียบดวยการกลาววาสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง 
โดยใชคําแสดงการเปรียบเทียบวา “เปน” หรือ “คือ” (ชุมสาย สุวรรณชมภู 2548 : 53) จากการศึกษา
พบการใชภาพพจนอุปลักษณเพียง 1  ตัวอยาง ดังตอไปน้ี  
 

ตัวอยาง 

 นายแพทยคนหน่ึงท่ียุโรปไดกราบทูลวาจะทรงมีพระชนมอีกไมเกิน 2 ป (เปนคําพูด
ที่ไมพึงปรารถนาท่ีสุดท่ีแพทยควรพูด และสําหรับคนไขเปนเมฆกอนดําท่ีมาครอบคลุมชีวิต
อยู) 

                           (แมเลาใหฟง 2538 : 156) 
 
  4.2.3 อติพจน 
 อติพจน คือ การกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึกหรือความคิดของผูกลาวท่ีตองการย้ํา
ความหมายใหผูฟงรูสึกวาหนักแนนจริงจัง ทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวามิใช เปนการกลาวเท็จ 
(ชุมสาย สุวรรณชมภู 2548 : 54) จากการศึกษาพบการใชภาพพจนอติพจนเพียง 1  ตัวอยาง 
ดังตอไปน้ี 
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ตัวอยาง 

 พระองคชายมาถามอะไรแมที่นาจะหาคําตอบไดเอง แมจึงบอกวา ควรใชสมองคิด
เสียบาง เด๋ียวสมองจะเปนสนิมเสีย  

                                                      (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 89) 
 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การใชภาพพจนน้ันจะชวยเสริมสรางจินตนาการทําให
ผูอานรูสึกเหมือนรวมอยูในเหตุการณนั้นดวย อีกทั้งยังชวยใหผูอานเกิดจินตภาพเขาใจเน้ือเร่ืองได
ชัดเจน เปนการชวยสรางสีสันใหแกพระนิพนธ แตจากการศึกษานั้นพระองคทรงใชภาพพจนนอย
อาจเปนเพราะวาพระองคทรงเลือกใชภาษาในการนําเสนอที่เรียบงายมากกวาเลือกใชภาษาท่ี
ซับซอนตองมาแปลความหมาย 
 
 5.  การเชื่อมโยงความ 
 การเชื่อมโยงความ คือ ความเก่ียวพันระหวางประโยคหนึ่งกับอีกประโยคหน่ึง ซึ่งทํา
ใหขอความท่ีประกอบดวยประโยคตาง ๆ เหลาน้ันไมใชเปนเพียงการนําประโยคมาเรียงตอกันให
ขอความยาวข้ึน ๆ เทาน้ัน แตเนื้อความของประโยคเหลาน้ันตองมีความตอเนื่องและเก่ียวพันกัน 
อันทําใหผูฟงหรือผูอานเขาใจสิ่งท่ีผูพูดหรือผู เขียนตองการสื่อสารได (สถาบันภาษาไทย 2552 : 
117) 
 ในการศึกษาการเชื่อมโยงความผูศึกษาพบการเชื่อมโยงความ 3 ประเภท คือ การ
เชื่อมโยงความดวยอางถึง การเช่ือมโยงความดวยการละ และการเชื่อมโยงความดวยการใช
คําเชื่อมสัมพันธสาร จากการศึกษาพบการเชื่อมโยงความดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 5.1 การเชื่อมโยงความดวยการอางถึง 
 การอางถึง หมายถึง การเช่ือมโยงความดวยการใชคําหรือวลีเพื่ออางถึงคําหรือวลีที่มา
ขางหนา (สถาบันภาษาไทย 2552 : 118) 
 
  5.1.1 การอางถึงโดยการซ้ํานามวลีเดิม 
 การอางถึงโดยการซ้ํานามวลีเดิม คือ การอางถึงขอความท่ีมาขางหนาอาจทําไดโดยการ
ซ้ํานามวลีเดิม (สถาบันภาษาไทย 2552 : 118) 
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ตัวอยางที่ 1  

 สมเด็จพระพันวัสสาฯ รับสั่งถามวาแมไดเขาไปดวยหรือเปลาเวลาใหเฝา เม่ือแมตอบ
ไปวาไมไดเขาไปเพราะเห็นวามีผูนําเสด็จหลายคนแลว แตไดพบกับเขาภายหลังเม่ือเขาถาม
ถึง สมเด็จพระพันวัสสาฯ ไดทรงมีลายพระหัตถถึงแม รับส่ังใหอยูดวยเสมอ ซึ่งตอมาแมก็
ไดปฏิบัติมาโดยตลอด 

                (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 227) 
 

 สมเด็จพระพันวัสสาฯ ในประโยคหลังอางถึง สมเด็จพระพันวัสสาฯ ในประโยคแรก 
 

ตัวอยางที่ 2  

 ตอมาแมไดถูกสงไปอยูที่พระตําหนัก ซึ่งเปนช่ือของท่ีประทับของสมเด็จพระพันวัส
สาฯ เวลาเสด็จมาประทับในวังหลวงแมอยูในความดูแลของคุณเจริญ ขาหลวงผูใหญผูดูแล
พระตําหนัก ทุกวันแมตองเดินไปโรงเรียนแหงหน่ึงท่ีอยูใกล ๆ วังหลวงซ่ึงแมจําช่ือไมได
แต  2-3 เดือนภายหลังโรงเรียนน้ีก็ปดไป นับวาเปนโรงเรียนท่ี 3 ที่ปดไประยะที่แมไปอยู 

                                                   (แมเลาใหฟง 2538 : 22) 
 
แม  ในประโยคหลังอางถึง แม ในประโยคแรก  แมในที่นี้หมายถึง สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี 
 

  5.1.2 การอางถึงโดยการใชคําบุรุษสรรพนาม 
 การอางถึงโดยการใชคําบุรุษสรรพนาม หมายถึง คําสรรพนามท่ีใชอางถึงคน สัตว 
หรือสิ่งของท่ีเปนผูพูดเอง (บุรุษท่ีหนึ่ง) เชน ฉัน ผม ฯลฯ ผูที่เราพูดดวย (บุรุษท่ีสอง) เชน คุณ แก 
ฯลฯ และผูที่เราพูดถึง (บุรุษที่สาม) เชน เขา (สถาบันภาษาไทย 2552 : 120) 

 
ตัวอยางที่ 1 

 ทูลหมอมฯ เคยทรงศึกษาวิชาเตรียมแพทยและ 2 ปแรก ของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยฮารวารดที่บอสตัน กอนท่ีจะทรงหันไปเรียนวิชาสาธารณสุขศาสตรจนจบ
หลักสูตร ทางคณะแพทยศาสตรจึงอนุมัติใหทรงเรียนอีกเพียงปครึ่งกอนที่จะทรงสอบ
วิชาแพทยศาสตร ทานจึงทรงเร่ิมศึกษาวิชาแพทยตอทันที 

                                                                                 (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 43) 
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ทาน เปนบุรุษสรรพนามอางถึง ทูลหมอมฯ ทูลฯหมอมในท่ีนี้หมายถึง สมเด็จมหิตลาธิเบศร
อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 

ตัวอยางที่ 2 

 แมไดทดลองใชวิธีหลายอยาง เชน ใชเครื่องอัดท่ีทําข้ึนพิเศษสําหรับดอกไมซึ่งมี
หลายแบบและซ่ึงมีคนหลายคนซื้อมาใหหรือใชเตารีดผา ในท่ีสุดหลังจากท่ีไดคนความา
นาน ทานไดพบวิธีที่ทานเห็นเหมาะสมท่ีสุด 

                         (เวลาเปนของมีคา 2549 : 160) 
 
ทาน เปนบุรุษสรรพนามอางถึง แม แมในที่นี้หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
ตัวอยางที่ 3 

วันหน่ึงผูดูแลคนน้ีจะหัดใหแมวายนํ้า  เขาดึงแมไปกลางคลอง และปลอยตัวใหวาย
กลับมา แมรองเสียเสียงดังจนถูกดุใหญ เพราะทูลหมอมหญิงฯ ยังไมตื่นบรรทม         

                 (แมเลาใหฟง 2538 : 21) 
 
เขา เปนบุรุษสรรพนามอางถึง ผูดูแล  ผูดูแลในท่ีนี้หมายถึง ขาหลวงผูใหญที่คอยดูขาหลวง

เด็ก ๆ 
 

  5.1.3 การอางถึงโดยการใชคําบอกกําหนดชี้เฉพาะ 
 การอางถึงโดยการใชคําบอกกําหนดช้ีเฉพาะ คือ ใชระบุหรือเจาะจงสิ่งท่ีกลาวมาแลว
หรือกําลังจะกลาวตอไป คําบอกชี้เฉพาะ ไดแก นี้ นั้น โนน นูน นี่ นั่น โนน นูน ซึ่งใชตามหลังและ
อยูติดกับคํานามหรือคําลักษณะนาม (สถาบันภาษาไทย 2552 : 122) 
 

ตัวอยางที่ 1 

 คราวน้ีแมถูกสงเขาโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อใหอยูใกลโรงเรียน ผูใหญทางสวนสี่ฤดู
สงแมไปอยูบานคุณหวน หงสกุล ซึ่งแมเรียกวา อาหวน บาน น้ีอยูใกลวัดชนะสงคราม        
อาหวนน้ีเคยเปนพระพี่เลี้ยงรุนเล็กของทูลหมอมฯ และเวลาน้ันเปนขาหลวงของทูลหมอม 
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หญิงฯ อาหวนแตงงานแลวและระหวางท่ีแมอยูที่น่ันลูกคนแรกของอาหวนเกิดและไดรับ
ชื่อวามหิดล 

                                (แมเลาใหฟง 2538 : 23) 
 

 (บาน) น้ี เปนตัวบงบอกประเภทคําบอกกําหนดอางถึง (บาน) คุณหวน 
 (อาหวน) น้ี เปนตัวบงบอกประเภทคําบอกกําหนดอางถึง (อาหวน)  คุณหวน หงสกุล 
  (เวลา) น้ัน เปนตัวบงบอกประเภทคําบอกกําหนดอางถึง (เวลา) เคยเปนพระพี่เลี้ยงรุนเล็ก 
  (ที่) น่ัน เปนตัวบงบอกประเภทคําบอกกําหนดอางถึง (บาน) คุณหวน 

 
ตัวอยางที่ 2 

 ดังน้ันเวลาปนองคพระแมจะคลุมพระเศียรดวยถุงพลาสติกเล็ก ๆ ซึ่งแมเรียกวา 
พระมาลา เม่ือปนเสร็จแลวจะตองเอาส่ิงของน้ันไปใหเผาที่ราน 

           (เวลาเปนของมีคา 2549 : 80) 
  

(สิ่งของ) นั้น เปนตัวบงบอกประเภทคําบอกกําหนดอางถึง องคพระ 
 

  5.1.4 การอางถึงโดยการใชคําทีเ่กี่ยวกับจํานวน 
 การอางถึงเพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงความอาจทําโดยการใชคําบอกปริมาณ ซึ่ งไดแกคํา
บอกจํานวน  เชน หนึ่ง สอง สาม บาง ลวน ทั้งหมด คําบอกลําดับ เชน ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม แรก 
สุดทาย (สถาบันภาษาไทย 2552 : 124) 
 

ตัวอยางที่ 1 

 เน่ืองจากทรงเปนเจานายช้ันสูง เสด็จฯทรงมีพระพ่ีเลี้ยงและขาหลวงที่เจาจอมมารดา
จัดถวาย และตอมาสมเด็จฯก็ทรงจัดประทานอยูเสมอ แตก็มีบางคนท่ีทรงเลือกมาเอง 
สวนมากจะมาต้ังแตยังเล็ก ๆ อยู 

                                                                            (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 78) 
 

บาง (คน) อางถึง พระพี่เล้ียงและขาหลวง 
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ตัวอยางที่ 2 

 แมไดทดลองใชวิธีหลายอยาง เชน ใชเครื่องอัดท่ีทําข้ึนพิเศษสําหรับดอกไมซึ่งมี
หลายแบบและซึ่งมีคนหลายคนซื้อมาใหหรือใชเตารีดผา ในท่ีสุดหลังจากท่ีไดคนความา
นาน ทานไดพบวิธีที่ทานเห็นเหมาะสมท่ีสุด     

                        (เวลาเปนของมีคา 2549 : 160) 
 

หลาย (แบบ) อางถึง ดอกไม 
 

  5.1.5 การอางถึงโดยการใชตัวบงบอก 
 การอางถึงโดยการใชตัวบงบอก หมายถึง คําหรือวลีที่ชี้บงเฉพาะเจาะจงวาสิ่งท่ีผูพูด
กลาวถึงคือสิ่งท่ีไดกลาวถึงมาแลวหรือสิ่งท่ีจะไดกลาวตอไป ทําใหรูวาขอความที่อางถึงน้ันอยู ณ 
สวนใดของ        สัมพันธสาร คําท่ีใชเปนตัวบงบอก เชน ดังกลาว ขางตน ขางลาง ดังกลาวขางตน 
ดังกลาวมาแลว (สถาบันภาษาไทย 2552 : 125) 
 

ตัวอยางที่ 1 

 ตําหนักที่ประทับขณะน้ันที่สวนสุนันทาก็ไมสบายนัก เปนตําหนักไมที่ต่ํา สมเด็จฯ 
รับสั่งวา “อากาศไมดี” และมีเสียงรบกวน เพราะติดกับตําหนักของสมเด็จพระองคประภาฯ 
ดังที่กลาวมาแลว 

                                                                                   (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 84) 
 

 ดังท่ีกลาวมาแลว เปนตัวบงบอก อางถึง ตําหนักท่ีประทับขณะนั้นท่ีสวนสุนันทา    
(พระตําหนักใหญในสวนสุนันทา) 
 

ตัวอยางที่ 2 

 หลัง พ.ศ. 2514 ไมไดเสด็จฟงเทศนที่วัดเทพศิรินทรฯ ดังเคย เพราะไมทรงแข็งแรง
อยางเดิม ประชวรมากบาง นอยบางมาเร่ือย แตดังที่กลาวมาแลว เจาคุณธรรมธัชมุนี วัด
เทพศิรินทรฯ เห็นทรงหายไปไมไดเสด็จท่ีวัด จึงมาเฝาเย่ียมท่ีวัง 

             (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 84) 
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 ดังที่กลาวมาแลว เปนตัวบงบอก อางถึง เพราะไมทรงแข็งแรงอยางเดิม ประชวรมาก
บาง นอยบางมาเรื่อย 

 
  5.1.6 การอางถึงโดยการใชคําเปรียบบอกความมากนอย 

 การอางถึงอาจทําโดยการใชคําเปรียบบอกความมากนอยของลักษณะหรือปริมาณ เชน 
คําวา กวา ที่สุด (สถาบันภาษาไทย 2552 : 127) 
 

 ตัวอยาง 

 วิธีทับดอกไม  
  แมไดทดลองใชวิธีหลายอยาง เชน ใชเครื่องอัดท่ีทําข้ึนพิเศษสําหรับดอกไมซึ่งมี
หลายแบบและซ่ึงมีคนหลายคนซื้อมาใหหรือใชเตารีดผา ในท่ีสุดหลังจากท่ีไดคนความา
นาน ทานไดพบวิธีที่ทานเห็นเหมาะสมที่สุด 

 การเตรียม 
  1. ใชหนังสือพิมพที่ขนาดเทากันเสมอ ขนาดหนังสือพิมพน้ีมีความสําคัญมาก เพื่อ
ความสะดวกในการทับ ตามปกติแมใชหนังสือพิมพ Le Matin (เม่ืออยูโลซานน) และ 
Bangkok Post (เม่ืออยูเมืองไทย) นําหนังสือพิมพมาหน่ึงแผน (สี่หนา) พับครึ่งสามคร้ัง  

  2. ตัดกระดาษหอของอยางนุมและบาง ( tissue paper) เทากับ1/4 ของหนา
หนังสือพิมพ วางหนังสือพิมพดานท่ีจะเปดออกเขาหาตัว เปดหนังสือพิมพออก ทากาวใต
รอยพับเปนทางกวางประมาณ 1 – 2 ซ.ม. แลวเอากระดาษหอของมาติด 

 การใชกระดาษหอของชนิดน้ีเพื่อใหเห็นดอกไมที่ทับได แมเคยใชกระดาษแกวเพราะใสดี  
แตดอกไมเสียหมด เพราะกระดาษแกวไมดูดความชื้นออกไป 

  3. ตัดกระดาษหอของท่ีติดกาวอยูเปนเสน ๆ ตามขนาดดอกไมที่จะทับ 
  4. เอากระดาษหองนํ้ามาปูใตกระดาษหอของ 
การทับ 
  5. เอาดอกไมทีละดอกหรือทีละชอมาวางบนกระดาษหองนํ้าและจัดใหดี ปดเสนกระดาษ
หอของ ทับดวยกระเบ้ืองแบน ๆ และกดไวสักครูหน่ึง แลวจึงเอากาวติดสวนลางของเสน
กระดาษหอของ จากน้ันจึงทําวิธีเดียวกันจนเต็มหนา 

 6. เอากระดาษหองนํ้าอีกชิ้นหน่ึงมาวางซอนขางบนกระดาษหอของ ปดหนังสือพิมพ 
เขียนชื่อดอกไมและวันที่ไวขางลาง 
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 7. เม่ือเสร็จแลว เอาหนังสือพิมพทั้งแผนซ่ึงพับสามคร้ังเชนเดียวกันไวขางบนและขางใต
แตละชุด แลวเรียงซอนกันและเอาหนังสือหนัก ๆ ทับไว ประมาณ 4  - 5 วัน จะใชได  

                           (เวลาเปนของมีคา 2538 : 160 - 161) 
 

เหมาะสมที่สุด อางถึง วิธี (ทับดอกไม) 
 

 5.2 การเช่ือมโยงความดวยการละ 
  การละ คือ การละไวในฐานท่ีเขาใจ หรือการตัดขอความที่ผูพูดกับผูฟงรูดีอยูแลว
ออก ทําใหเกิดชองวาที่มีความเช่ือมโยงกับขอความท่ีมาขางหนา (สถาบันภาษาไทย 2552 : 127) 
 
 ตัวอยางที่ 1 

 สิ่งท่ีทรงจําไดอีกในสมัยน้ัน คือ นํ้าแข็งที่ไดเขามาถึงกรุงเทพฯ จากสิงคโปรเปน
ครั้งแรก นําความตื่นเตนมาใหทุกคน โดยเฉพาะเจานายเล็ก ๆ ที่มีคนตอยØ*ใหเสวย 

                                                                              (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 46) 
 

ขอความท่ีละคือ น้ําแข็ง 
 

 ตัวอยางที่ 2 

 แมชอบดอกไมมาก และอยางย่ิงดอกไมภูเขา ถึงหนารอนแมชอบไปดูและไปเก็บØ 
             (แมเลาใหฟง 2538 : 23) 

 
ขอความท่ีละคือ ดอกไม 

 
ตัวอยางที่ 3 

 เวลาอยูกลางแดดนาน ๆ หรือไปเที่ยวที่ไหนที่คิดวาจะตองตากแดด แมมักจะให
เราใสหมวกกะโล กลัววาอาจไมสบายไดเพราะยังไมชินกับแดดรอน ๆ ของเมืองไทย แต 
 

    
* เครื่องหมาย  Ø  คือ การละ     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   108 
 

 

เม่ือแรก ๆ พระองคเล็กจะโยนหมวกน้ันออกไปเสมอ ไมชอบเลย แหนนจึงคิดหาชฎาใบ
ลานแบบท่ีขายในงานวัดมา พระองคเล็กก็ยอมใสไดนานกวาหมวกกะโล 

 ในไมชาการเลนในกองทรายน้ันจะรูสึกวาไมสนุกนัก เพราะเม่ือเอานํ้าเทลงไปใน
ทราย นํ้าก็จะซึมลงไปหมด จึงยายกันออกมาเลนขางนอก ขุดคลองในดิน นํานํ้ามาใสใหมา
ไหลในคลองแลวว่ิงไปเก็บก่ิงไมที่พุมไม 

 น่ีคือการสัมผัสครั้งแรกกับงานชลประทานและการปลูกปา 
แมอนุญาตใหเลนไฟดวย เอาถังสังกะสีมาตั้งไวบนทางเดินคอนกรีตในท่ีโลง ๆ 
 แมใหØ1เลนนํ้าดวย ตอนแรก ๆ Ø2 เลนในถังเงินซึ่งสมเด็จยาทรงทําใหหลาน ๆ

อาบนํ้าในหองนํ้า แตไมสะดวกเพราะØ3หนักมากและดําเร็ว แมจึงใหทําถังไมทาสีใชแทน 
เครื่องเลนประกอบคือถวยชามตุกตาและลูกมะพราวท่ีเขาใชแลว 

      (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 107 - 113) 
 

   Ø1  ขอความที่ละคือ เรา 
   Ø2  ขอความที่ละคือ เรา 
                          Ø3  ขอความท่ีละคือ ถังเงิน  

 
ตัวอยางท่ี 4 
   
  ครอบครัว Adamsen เคยรับคนไทยหลายรุน ที่บานน้ีแมไปพบสเกตลูกลอ (Roller 
skates) คูหน่ึง ซึ่งมีผูบอกวาเปนของนายพจน สารสิน แมก็เอาØมาลองเลน และก็หกลม
เลือดออกอีกหลายครั้ง 
                                                                                                               (เวลาเปนของมีคา 2549 : 8) 

 
ขอความท่ีละคือ สเกตลูกลอ 

 
 5.3 การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมสัมพันธสาร 

  คําเชื่อมสัมพันธสาร คือ คําที่ใชเชื่อมระหวางประโยคเพ่ือใหขอความมีความ
ตอเนื่องและสัมพันธกัน (สถาบันภาษาไทย 2552 : 129)  
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   5.3.1 คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมคําอธิบาย 
 คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมคําอธิบาย ทําหนาที่เชื่อมขอความที่ขยายความหรืออธิบาย
ขอความท่ีมาขางหนาเพื่อทําใหกระจางชัดขึ้น เชนคําวา  กลาวคือ น่ันคือ อีกนัยหนึ่ง หรืออีกนัย
หนึ่ง นั่นหมายความวา (สถาบันภาษาไทย 2552 : 129) 
 

 ตัวอยางที่ 1  

  ตามพจนานุกรม งานอดิเรก คือ งานพิเศษที่ทําเพ่ือความเพลิดเพลิน บางครั้งเปนส่ิง
ยากที่จะบอกวาอะไรเปนงานอดิเรกสําหรับแม 

                                                                                 (เวลาเปนของมีคา  2549  : 7) 
 

ตัวอยางที่ 2 

  รัฐบาลขอใหสมเด็จฯ อพยพไปนอกกรุงเทพฯ ทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปท่ี        
ศรีราชา ซึ่งไมไดเสด็จไปนานแลว และทรงชวนพระขนิษฐา 2 พระองค คือ พระองคเจา     
พวงสรอยสอางค และพระองคเจาประดิษฐาสารี  

                                                                                   (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 147) 
 

   5.3.2  คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมตัวอยาง 
  คําเช่ือมสัมพันธสารเช่ือมตัวอยาง ทําหนาท่ีเช่ือมขอความท่ีเปนตัวอยางหรือ
อุทาหรณของขอความที่มาขางหนา เชนคําวา เชน ยกตัวอยางเชน ตัวอยาง อาทิ (สถาบันภาษาไทย 
2552 : 130) 
 

ตัวอยางที่ 1 

  สําหรับบางคนงานอดิเรกน้ันเปนการสะสมสิ่งของตาง ๆ เชน กลองไมขีด พวง
กุญแจ ของเกา ฯลฯ 

                                                                                          (เวลาเปนของมีคา  2549  : 7) 
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ตัวอยางที่ 2 

  แมจึงช่ือสังวาลเฉย ๆ ในการพูด หญิงไมวาเด็กหรือผูใหญจะเรียกกันวา “แม” 
เชน “แมพลอย” ชายจะใชคําวา “พอ” 

                (แมเลาใหฟง 2538 : 13) 
 

   5.3.3 คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมความขัดแยง 
  คําเช่ือมสัมพันธสารเชื่อมความขัดแยง ทําหนาที่เชื่อมขอความท่ีแยงขอความท่ีมา
ขางหนา เชนคําวา แต แตทวา อยางไรก็ดี กระนั้น ก็ตาม ในทางตรงกันขาม ในทางกลับกัน 
(สถาบันภาษาไทย 2552 : 131) 
 

 ตัวอยางที่ 1 

  อันที่จริงพระราชกฤษฎีกาน้ีไดทรงยกเลิกเดือนเศษภายหลัง เพราะ “มิไดใหคุณ
ความสะดวกสมพระราชประสงค แตตรงกันขามกลับเปนเครื่องทําใหเปลืองเวลาและ
ความคิดของขาแผนดิน” ถึงอยางไรก็ดทีางราชการก็ยังไดใชตอมาในราชกิจจานุเบกษา  

             (แมเลาใหฟง 2538 : 12) 
 
 ตัวอยางที่ 2 

 ...ในวันน้ันก็ซื้อจานใหญมาใบหน่ึงพรอมท้ังอุปกรณเขียนครบชุด แมเอารูปนางฟาโปรย
ดอกไมที่มีอยูมาเปนแบบโดยดัดแปลงและขยายใหเหมาะกับขนาดจาน แตเม่ือเอาไปเผาท่ี
ราน ปรากฏวาจานน้ันแตก แมคิดวาเขาคงเผาดวยอุณหภูมิสูงไป เขาซอมใหโดยติดกาว แต
แมก็ไมพอใจนัก พอดีแมไปพบรานใหม ชื่อNicolet อยูที่ Galeries du Commerce แมจึงไป
ซื้อถวยชามและสี และสงของที่เขียนแลวไปเผาท่ีรานน้ี แมไมเคยกลับไปท่ีรานแรกอีกเลย  

                                                                                                 (เวลาเปนของมีคา  2549  : 24) 
 

  5.3.4 คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมความเพิ่ม 
  คําเช่ือมสัมพันธสารเช่ือมความเพิ่ม ทําหนาท่ีเชื่อมขอความท่ีเติมขอมูลใหกับ
ขอความท่ีมาขางหนา เชนคําวา นอกจากนี้ นอกจากน้ัน อีกทั้ง ยิ่งไปกวานั้น นอกจากท่ีกลาวมาแลว 
(สถาบันภาษาไทย 2552 : 133) 
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ตัวอยางที ่1 

  นอกจากถวยชามที่เขียนไวใชเองแลว แมยังไดเขียนของที่ตั้งใจจะใหผูหนึ่งผูใด
โดยเฉพาะ 

                                                                                                         (เวลาเปนของมคีา  2549  : 64) 
 
 ตัวอยางที่ 2 

 เม่ือแมคําถึงแกกรรมแลวปาซวยรับจางมวนบุหรี่ นํายามาวางบนแผนกระดาษบาง ๆ  
กอน แลวมวนใหแนน เอากระดาษออกและมวนดวยใบตองออนหรือกลีบบัว บางคร้ังแมได
ชวยตัดปลายบุหร่ีใหเรียบและเทากัน นอกน้ันปาซวยก็ทําขนมขายบาง 

                                                                                                         (แมเลาใหฟง  2538  : 18) 
 

  5.3.5 คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมความลําดับเวลา 
  คําเช่ือมสัมพันธสารเชื่อมความลําดับเวลา  ทําหนาท่ีเช่ือมขอความท่ีแสดงลําดับ
เวลากอนหลัง เชนคําวา แลว หลังจากน้ัน กอนหนานั้น ในที่สุด สุดทาย หรือเชื่อมขอความซึ่งแสดง
เหตุการณที่เกิดในเวลาไลเลี่ยกันหรือเวลาเดียวกัน เชนคําวา ขณะเดียวกัน ขณะท่ี เม่ือ เวลานั้น 
ขณะน้ัน (สถาบันภาษาไทย 2552 : 133) 
 

ตัวอยางที่ 1 

  กอนที่สมเด็จฯ เจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ กรมขุนสงขลานครินทรจะส้ินพระชนม
ไป และไดสถาปนาเปนกรมหลวงฯ หลังจากสิ้นพระชนมแลว 2 เดือน แมจึงเปนหมอม
สังวาล มหิดล ณ อยุธยา 

                                                                                     (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย  2549  :  5) 
 
ตัวอยางที่ 2 

  แมอยากจะเรียนการปนมานานแลว แตก็หาครูไมได ในท่ีสุดหลังจากท่ีไดหามา
หลายป ก็ไดพบคนหน่ึงช่ือ Wintsch 

                                                                                                (เวลาเปนของมีคา  2549  : 79) 
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  5.3.6 คําเชื่อมสัมพันธสารเชื่อมความเปนเหตุเปนผล 
  คําเช่ือมสัมพันธสารเชื่อมความเปนเหตุเปนผล  ทําหนาท่ีเช่ือมขอความท่ีเปนเหตุ
เปนผลของขอความที่มาขางหนา เชนคําวา เนื่องดวย ดวยเหตุที่วา ใชเช่ือมขอความที่เปนเหตุ 
(สถาบันภาษาไทย 2552 : 134) 
 

ตัวอยางที่ 1 

 สวนดินท่ีแมใชที่เมืองไทย แมไดมาจากรานเคร่ืองดินเผาหลายราน ดินน้ีถาท้ิงไวนาน ๆ 
จะแหงลง แตก็ไมเสีย ดังน้ันเวลาปนองคพระแมจะคลุมพระเศียรดวยถุงพลาสติกเล็ก ๆ  

                                                                                                 (เวลาเปนของมีคา  2549  : 80) 
 

ตัวอยางที่ 2 

  ผูใหญไดเลาใหแมฟงวา แมเกิดท่ีนนทบุรี วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ป
ชวด ตรงกับ ค.ศ. 1900 ตอไปขาพเจาจะใช ค.ศ. ควบไปกับ พ.ศ. เพราะจะทําใหทราบอายุ
แมไดอยางรวดเร็ว 

                   (แมเลาใหฟง 2538 : 12) 
 

 จากการศึกษาการเชื่อมโยงความในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพรเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบวาการเช่ือมโยงความมีความสําคัญตองานเขียน
อยางมาก พระองคทรงใชการเชื่อมโยงความท่ีหลากหลายเพื่อทําใหเนื้อหามีความสอดคลองกัน ทํา
ใหการเลาเร่ืองดําเนินไปอยางเขาใจไดงายและรวดเร็ว ผูอานก็จะรูสึกเพลิดเพลินกับเนื้อหาท่ีลื่น
ไหลและมีความตอเนื่องกันกับการอานงานเขียนเร่ืองนั้น ๆ 
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บทท่ี 5 

 
คุณคาดานเน้ือหาในสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง
นําเสนอเร่ืองราวพระราชประวัติไดอยางนาสนใจ เร่ืองราวตาง ๆ ที่ทรงพระนิพนธนั้นลวนแทรก
ดวยสาระความรูมากมาย ทั้งดานการดําเนินชีวิต การใหแงคิด และความบันเทิง คุณคาท่ีไดจาก    
สารคดีชีวประวัติน้ันนับวามีประโยชนแกผูอานอยางมาก จากการศึกษาพบคุณคาดังนี้ 
 
1.  คุณคาดานการใหแงคิด 
 สารคดีชีวประวัตินั้นเปนการนําเสนอเร่ืองราวประวัติชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เร่ืองราวชีวิตของบุคคลเหลานั้นอาจใหแงคดิแกผูอาน ทําใหสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ของตนเองได จากการศึกษาพบคุณคาดานการใหแงคิด 2 ประการ คือ แงคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิต
และแงคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตรดังตอไปน้ี 
 
 1.1  แงคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 
 เร่ืองราวชีวิตของบุคคลตาง ๆ ที่สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร นํามาถายทอดนั้นเปนเร่ืองราวชีวิตท่ีนาสนใจ การดําเนินชีวิตของ       
แตละพระองคนั้นลวนใหแงคิดไดเปนอยางดี  เชน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                     
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ดังตอไปนี้ 
 
  1.1.1 ความประหยัดและมัธยัสถ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ไดทรง
นําเสนอแงคิดเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในดานการใช
สิ่งของใหคุมคา ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ตัวอยาง 

 สําหรับบางคนงานอดิเรกน้ันเปนการสะสมสิ่งของตาง ๆ เชน ไมขีด พวงกุญแจ ของ
เกา ฯลฯ แมเปนคนท่ีไมชอบสะสมอะไรเลย เม่ือแมตัดสินวาจะซื้อเสื้อฝนหรือรองเทาใหม
หรือของอื่น บอยครั้งทานจะใหของเกาไปเสียกอนท่ีจะไดของใหมมา มีอยูอยางเดียวท่ีทาน
จะสะสม คือ แสตมป แตไมใชสําหรับเดี๋ยวน้ี “เตรียมเอาไวกอน สําหรับเวลาท่ีเดินไมได
แลว” 

         (เวลาเปนของมีคา 2538 : 7) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีหลักใน
การดําเนินชีวิตอยางประหยัดและมัธยัสถซึ่งจะใชของเกาท่ีมีอยูกอนโดยจะไมสิ้นเปลืองเงินซื้อ
ของใหม 
 
  1.1.2 ความพยายาม 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง
นําเสนอแงคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในดานความมานะพยายามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสําเร็จ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยาง 

วิธีทับดอกไม  
 แมไดทดลองใชวิธีหลายอยาง เชน ใชเครื่องอัดท่ีทําข้ึนพิเศษสําหรับดอกไมซึ่งมี
หลายแบบและซ่ึงมีคนหลายคนซื้อมาใหหรือใชเตารีดผา ในท่ีสุดหลังจากท่ีไดคนความา
นาน ทานไดพบวิธีที่ทานเห็นเหมาะสมท่ีสุด 
การเตรียม 
 1. ใชหนังสือพิมพที่ขนาดเทากันเสมอ ขนาดหนังสือพิมพน้ีมีความสําคัญมาก เพื่อ
ความสะดวกในการทับ ตามปกติแมใชหนังสือพิมพ Le Matin (เม่ืออยูโลซานน) และ 
Bangkok Post (เม่ืออยูเมืองไทย) นําหนังสือพิมพมาหน่ึงแผน (สี่หนา) พับครึ่งสามคร้ัง  
 2. ตัดกระดาษหอของอยางนุมและบาง ( tissue paper) เทากับ1/4 ของหนา
หนังสือพิมพ วางหนังสือพิมพดานท่ีจะเปดออกเขาหาตัว เปดหนังสือพิมพออก ทากาวใต
รอยพับเปนทางกวางประมาณ 1 – 2 ซ.ม. แลวเอากระดาษหอของมาติด 
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  การใชกระดาษหอของชนิดน้ีเพื่อใหเห็นดอกไมที่ทับได แมเคยใชกระดาษแกวเพราะ
ใสดี  แตดอกไมเสียหมด เพราะกระดาษแกวไมดูดความชื้นออกไป 
 3. ตัดกระดาษหอของท่ีติดกาวอยูเปนเสน ๆ ตามขนาดดอกไมที่จะทับ 
 4. เอากระดาษหองนํ้ามาปูใตกระดาษหอของ 
การทับ 
  5. เอาดอกไมทีละดอกหรือทีละชอมาวางบนกระดาษหองนํ้าและจัดใหดี ปดเสน
กระดาษหอของ ทับดวยกระเบื้องแบน ๆ และกดไวสักครูหน่ึง แลวจึงเอากาวติดสวนลาง
ของเสนกระดาษหอของ จากน้ันจึงทําวิธีเดียวกันจนเต็มหนา 
 6. เอากระดาษหองนํ้าอีกชิ้นหน่ึงมาวางซอนขางบนกระดาษหอของ ปดหนังสือพิมพ 
เขียนชื่อดอกไมและวันที่ไวขางลาง 
 7. เม่ือเสร็จแลว เอาหนังสือพิมพทั้งแผนซึ่งพับสามครั้งเชนเดียวกันไวขางบนและขาง
ใตแตละชุด แลวเรียงซอนกันและเอาหนังสือหนัก ๆ ทับไว ประมาณ 4  - 5 วัน จะใชได  

                           (เวลาเปนของมีคา 2538 : 160 - 161) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปนบุคคล
ที่มีความพยายามและความตั้งใจในการท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหประสบความสําเร็จ พระองค
พยายามคนควาหาวิธีทับดอกไมอยูหลายวิธี จนพบวิธีที่คิดวาเหมาะสมท่ีสุดในการทับดอกไมและมี
พระประสงคจะถายทอดความรูดังกลาวใหผูอานดวย 
  
  1.1.3 การออนนอมถอมตนและไมถือตน 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดให
แงคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากรวามีความออนนอม
ถอมตน และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกก็ทรงไมถือพระองค ทรง
ชวยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเลี้ยงพระโอรสพระธิดา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางท่ี 1  

 ในท่ีสุดปลายป 2522 หนังสือ “บันทึกเทศนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ญาณวร
เถระ) วัดเทพศิรินทราวาส” ก็ไดปรากฏขึ้นมา มิไดเปนหนังสือที่พิมพอยางธรรมดา แตเปน
ลายพระหัตถของเสด็จฯ พรอมทั้งการแกติชมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยฯ เจาคุณธรรม 
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ธัชฯ อยากจะใหทรงเผยแพรบันทึกน้ีทันที แตเสด็จฯ ไมทรงยอม จะใหเปนหนังสือแจกใน
งานพระเมรุ รับสั่งวาเขาอาจจะคิดกันวาอยากทรงโออวด  

                      (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 13) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากรทรงเปน
บุคคลท่ีไมโออวดตนเอง โดยไมอยากใหคนอ่ืนเห็นวาพระองคอยากแสดงตนวาเกง เพราะการโอ
อวดตนเองอาจจะทําใหผูอื่นไมชอบได 
 

ตัวอยางท่ี 2 

 แหนนและมิสเดวิสเมากันมากทั้งสองคนและลุกจากเตียงไมไหว แมตองดูแลลูกทั้ง
สามคนเอง เคราะหดีทูลหมอมฯ ไมทรงเปนบุรุษประเภทที่เห็นวาเปนการเสียศักดิ์ศรีของ
ผูชายถาไปเล้ียงลูก จึงทรงชวยแม ถึงขนาดทรงอาบนํ้าแตงตัวใหลูก ๆ และทรงคุมการ
รับประทานอาหารดวยพระองคเอง 

                       (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 77) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก มีหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัวที่นายึดถือเปนแบบอยาง ทรงไมถือพระองคและศักด์ิศรี
ของผูชายในการที่จะทรงชวยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเลี้ยงพระโอรสพระธิดาถือวา
เปนความคิดแบบผูชายตะวันตก 
 
  1.1.4 การชวยเหลือตนเองและรูจักหนาท่ี 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรไดให
แงคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในดานการชวยเหลือตนเอง
และรูจักหนาที่ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยาง 

 เม่ือไปอยูใหม ๆ อานตี้สตรองทําอาหารใหทุกม้ือและลางชามเองดวย อุบลและแม
เสนอวาจะทําอาหารเชาเอง อานตี้สตรองจะไดไมตองต่ืนเชานัก และจะลางชามใหดวย 
อานต้ีสตรองจะไดอานหนังสือพิมพไดสบาย ๆ ดวยระเบียบน้ีอุบลและแมสามารถหุงขาว
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และเจียวไข และบางครั้งยังไปตัดเน้ือเย็นที่อยูในตู เชน ขาแกะมากินอีก เน้ือน้ีเวลาน่ังโตะ
จะไดเพียงชิ้นเล็ก ๆ ไมพอกับความหิวและความอรอย 

                (แมเลาใหฟง 2549 : 63) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีหลักในการ
ดําเนินชีวิตโดยการชวยเหลือตนเองและรูจักหนาท่ีของตนเอง พยายามดําเนินชีวิตโดยไมเปนภาระ
ของผูอ่ืน 
 
 1.2 แงคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
 งานพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทรทรงเสนอแงคิดวิธีการเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราช
ชนนีไวอยางนาสนใจ วิธีการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาของพระองคนั้นเปนวิธีการเลี้ยงดูที่
สามัญชนสามารถนําไปเปนแบบอยางได เปนอยางดี เชน การอบรมพระโอรสพระธิดาโดยวิธี
ลงโทษ การเลี้ยงดูโดยนําวิธีทางพระพุทธศาสนามาสอน ดังตอไปน้ี 
 
  1.2.1 การสอนใหมีระเบียบวินัย 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง
นําเสนอแงคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดานการสอนใหมีระเบียบวินัย  พระองคทรงสอนใหลูก ๆ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ไมตางกับสามัญชนทั่วไป ดังความวา 
 

ตัวอยาง  

 ชีวิตก็ผานไปเร่ือย ๆ แมจัดการเรียน การเลน การออกสังคมของเรา ทานดูแลอาหาร 
ความสะอาด สุขภาพ เราตองทําทุกอยางเปนเวลา เชน การกิน การนอน การโรงเรียน       
การเลน นาน ๆ ทีถาเราไมทําตามที่ตองทําจะถูกทําโทษหรือถูกตี 

                   (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 87) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรง
ใชชีวิตอยางมีระเบียบวินัย เพราะการสรางวินัยตั้งแตเด็ก ๆ จะชวยฝกใหทั้ง 3 พระองค มีความ
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รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองต้ังแตยังเด็ก และเม่ือเปนผูใหญจะทําใหสามารถรับผิดชอบหนาท่ี
อันยิ่งใหญที่มีตอบานเมืองไดเปนอยางดี 
 
  1.2.2 การลงโทษเมื่อลูกกระทําผดิ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง
เสนอแงคิดเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดานการลงโทษเม่ือพระโอรสกระทําผิด พระองคทรงมีวิธีการสอนเพื่อใหรูจักถูกผิด ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 

ตัวอยาง 

  ครั้งหน่ึง เม่ือไปอยูโลซานนแลว จะตองมีการลงโทษ เพราะพระองคชายชอบไป
แกลงลูกของผูเฝาบาน ซึ่งตัวเล็กที่สุดในจํานวนเด็กที่วิ่งอยูตามแถวน้ัน อายุประมาณ 4 – 5 
ขวบ พี่นองสององคตั้งชื่อเขาวา “เด็กคนเล็ก”  และเม่ือเรียก “เด็กคนเล็ก” เปนภาษาไทย เด็ก
คนน้ีก็จะโผลมาทุกที บางครั้งก็โยนของใหกินจากระเบียง เชน เม็ดแตงโม ซึ่งเด็กคนน้ันก็
กินทั้งเปลือก วันหน่ึงพระองคชายก็ไปผลักเด็กคนน้ีในที่ท่ีอันตราย  คือท่ีบันได  แมจึงพูดวา  
“เตือนมาหลายทีแลวคราวน้ีเห็นเห็นจะตองตี  คิดวาควรตีสักก่ีที”  พระองคชายตอบวา  
“หน่ึงที”  แมก็ตอบวา  “เห็นจะไมพอ  เพราะทํามาหลายทีควรเปนสามที”  จึงไดตกลงกัน
เชนน้ัน  ตั้งแตน้ันมาก็ไมไดผลักเขาอีก  สวนพระองคเล็กน้ัน  บางครั้งก็ตองถูกทําโทษ
เหมือนกันแตนอยกวา  ไมใชเพราะไมซน  แตแมบอกวาเพราะโดยมากพ่ีจะเปนผูนํา  เม่ือ
เห็นตัวอยางจากการถูกทําโทษของพ่ีก็จะระวังตัว   

      (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 87 - 89) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีวิธีและ
แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาท่ีดี โดยจะลงโทษพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อกระทําความผิดคร้ังทรง       
พระเยาว ถึงแมวาทั้งสองพระองคจะเปนพระบรมวงศานุวงศก็ตาม 
 
  1.2.3 การสอนโดยใชวิธีทางพระพุทธศาสนา 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง
เสนอแงคิดเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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ดานการสอนโดยใชวิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสิ่งท่ีคนไทยใชเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจเพ่ือ
ปฏิบัติความดีงาม    ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยาง 

  นอกจากน้ัน วันอาทิตย แมจะพาไปดูวัดตาง ๆ เปนเพียงการไปชมภายนอก เพื่อให
รูจักลักษณะของวัด เชนวัดพระแกว โดยเฉพาะระเบียงท่ีมีภาพรามเกียรติ์ วัดสุทัศนฯ วัด
โพธ์ิ วัดอรุณฯ ที่วัดสระเกศฯ น้ันไดไปเวลามีงานภูเขาทองเพ่ือดูละครลิงและซ้ือดอกไมไฟ 
แมไมไดพาไปฟงเทศนเพราะ “เด็กๆ” (ตามที่เราเรียกตัวเองกัน) คงน่ังน่ิง ๆ อยูไมไหวและ
คงไมเขาใจอะไรเลย แมจะอธิบายพุทธประวัติในถอยคํางาย ๆ ที่เราสามารถจะเขาใจได และ
กอนนอนจะใหสวดมนตสั้น ๆ ในภาษาธรรมดา ๆ วา “ขอใหพระพุทธเจาบันดลใจให (ชื่อ
ของเราเอง) เปนเด็กดี มีใจเมตตากรุณา” ภายหลังอาจมีตอเติมอะไรอ่ืนอีกแลวแตแตละคน 

           (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 127) 
 

 จากขอความขางตน จะเหน็ไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีวิธีเลี้ยงดู
พระโอรสและพระธิดาท่ีนาสนใจ โดยนําวิธีทางพระพุทธศาสนามาสอนใหเปนคนดี และมีจิตใจ
เมตตา 
 
  1.2.4 การใหเรียนรูความจริงและมีสัจจะ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง
เสนอแงคิดเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูพระโอรสพระธิดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดานการใหเรียนรูความจริงและมีสัจจะ ไมหลอกลวงตนเองและผูอ่ืนเพื่อเชิดชูตนเอง  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 

ตัวอยาง 

  แมไมเคยชมเราวาฉลาดหรืองาม จะชมก็เม่ือประพฤติตนดี ทําอะไรท่ีนาสรรเสริญ 
เราจึงไมเหลิง อาจขาดความม่ันใจในตัวเองบาง แตก็ทราบอยูเสมอวาเราเปนใคร ดวยการพูด 
กันใหเขาใจน้ีทําใหเราเปนผูที่นับถือความจริง สัจจะ ไมหลอกใครและไมหลอกตัวเอง  

                                 (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 258) 
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 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีหลักใน
การเลี้ยงพระโอรสพระธิดาท่ีดี โดยจะไมชมวาฉลาดหรืองามอยางไมมีเหตุผล จะชมก็ตอเม่ือได
กระทําความดีหรือประพฤติตนดี ทําใหเปนผูที่นับถือความจริงและสัจจะของตน 
 
2. คุณคาดานการใหความรู 
 สารคดีชีวประวัติเปนเร่ืองราวที่กลาวถึงความเปนมาของชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต
นอกเหนือจากความรูเร่ืองประวัติความเปนมาของชีวิตบุคคลคลท่ีพระองคทรงจะนําเสนอแลว        
สารคดีชีวประวัติยังอาจแทรกความรูในเร่ืองตาง ๆ ไวดวย จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบคุณคาดาน     
การใหความรูดังตอไปน้ี 
 
 2.1  ความรูเกี่ยวกับสภาพสังคม 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ถายทอดเร่ืองราวชีวประวัติของบุคคลที่ใกลชิดไดอยางนาสนใจ นอกจากประวัติชีวิตท่ีเปนเน้ือหาท่ี
สําคัญที่พระองคทรงนําเสนอแลว เร่ืองราวชีวิตท่ีพระองคทรงถายทอดนั้นยังไดแทรกความรู
เกี่ยวกับสภาพสังคมในชวงเวลาเหตุการณที่พระองคทรงเลาถึงอีกดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางที่ 1 
 จะสังเกตวาแมใสหมวกอยูเสมอ ในสมัยน้ันเม่ือออกจากบานสุภาพสตรีจะตองใส
หมวกเสมอไป จะมาเลิกนิยมใชกันตอนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พ.ศ. 2482 – 2488 (ค.ศ. 
1939 – 1945)  
 การเลิกนุงผาโจงกระเบนมาเปนนุงผาซ่ินมีขึ้นในตน ๆ รัชกาลท่ี 6 เม่ือแมกลับมา
เมืองไทยป พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) แมเริม่นุงผาซ่ิน 

              (แมเลาใหฟง 2549 : 108) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยกอน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สุภาพสตรีในสมัยนั้นจะตองสวมหมวกเมื่อออกจากบาน และการสวมหมวก
นั้นมาเลิกนิยมตอนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และนอกจากน้ันยังใหความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมการ
แตงกายในสมัยตนรัชกาลท่ี 6 โดยเปลี่ยนจากการนุงผาโจงกระเบนมาเปนการนุงผาซิ่นแทน 
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ตัวอยางที่ 2 

  ในสมัยน้ันยังไมมีนามสกุล  จะมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลในป พ.ศ. 2456     
การใชคําวา  “เด็กชาย”  หรือ  เด็กหญิง”  ก็ยังไมมีจนกระทั่งมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยคํานํา
นามเด็ก  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2464  อันที่จริงพระราชกฤษฎีกาน้ีไดทรงยกเลิกเดือนเศษภายหลัง  
เพราะ “มิไดใหคุณความสะดวก        สมพระราชประสงค  แตตรงกันขามกลับเคร่ืองทําให
เปลืองเวลาและความคิดของขาแผนดิน”  ถึงอยางไรก็ดีทางราชการก็ยังไดใชตอมาในราช
กิจจานุเบกษา” 

                                                                                                        (แมเลาใหฟง 2549 : 12) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมสมัยนั้น
ประชาชนยังไมมีนามสกุล ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงโปรดเกลาฯใหมี
การต้ังนามสกุลเหมือนกับประเทศอ่ืนๆ โดยใหตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม พ.ศ. 2455 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 นอกจากน้ันคํานําหนาวา 
เด็กชาย และ เด็กหญิง ก็ยังไมมีใชเชนกัน จนมีราชกฤษฎีกาวาดวยคํานําหนาเด็กในวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2464 
 
 2.2  ความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระบรมวงศานุวงศ 
 สารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร เนื้อหาทั้งหมดเปนชีวประวัติของพระบรมวงศานุวงศ  ไดแก พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี พระบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร และพระบรมวงศานุวงศที่เกี่ยวของ ดังน้ัน
ความรูหลักที่ผูอานจะไดรับก็คือความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและความรูเกี่ยวกับพระบรมวง     
ศานุวงศ ซึ่งเปนความรูที่ถายทอดมาจากบุคคลที่ใกลชิดกับเจาของประวัติ จึงทําใหความรูที่ไดรับ
เปนขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด ดังความวา 
 

ตัวอยางที่ 1 

 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) หมอมเจาชายอานันทมหิดล (พ.ศ. 2470 
พระวรวงศเธอพระองคเจา พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 8) ประสูติที่
โรงพยาบาลของเมืองไฮเดลเบิรก 

                                                                                                         (แมเลาใหฟง 2549 : 157) 
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 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองนี้คือความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  
 

ตัวอยางที่ 2 

 พระเจาลูกเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร ประสูติในพระบรมมหาราชวังเม่ือวัน
พฤหัสบดี เดือน 7 แรม 4 ค่ํา ปเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1253 ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2434 ทรงเปนพระราชธิดาพระองคที่ 68 ในจํานวนพระราชโอรสธิดา 77 พระองคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระชนนี คือ เจาจอมมารดาพรอม เปนธิดาของ
พระยาพิศณุโลกาธิบดี (บัว) ทานหญิงแกวทรงเขียนวา “เสด็จฯ รับสั่งเลาวา คุณจอมมารดา
ของพระองคไมมีนามสกุล เพราะพระยาพิศณุโลกาธิบดีผูเปนบิดาน้ัน มีแตธิดาไมมีบุตรเลย  
ฉะน้ันเม่ือรัชกาลท่ี  6 พระราชทานนามสกุลในป  พ .ศ .  2456 จึงไม มีผู ใดท่ีจะขอ
พระราชทาน”  

                                                                                     (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 43) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองนี้คือความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติของ      
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร  

 
ตัวอยางที่ 3 

 พระราชโอรสและพระราชธิดาจะทรงมีพระอิสริยยศตางกันตามฐานันดรศักดิ์ของ
พระชนนี 
1. ถาพระมารดาเดิมเปนพระองคเจา  คือ เปนพระราชธิดาของพระเจาแผนดิน เชน            
พระขนิษฐาตางชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งตอไปจะทรงสถาปนาเปน              
พระนางเจาฯและสมเด็จพระนางเจาฯ พระราชโอรสและพระราชธิดาจะทรงเปน 
  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาฯ (องคชาย) 
  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาฯ (องคหญิง) 
 ภายในเรียกกันวา “ทูลกระหมอม” หรือ “ทูลหมอม” สมเด็จเจาฟาช้ันทูลกระหมอมมี 
20 พระองค                           

 (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 36) 
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 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูเกี่ยวกับพระอิสริยยศของพระราช
โอรสและพระราชธิดาที่ตางกันตามฐานันดรศักด์ิของพระชนนี 
 
 2.3  ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
 เร่ืองราวในพระนิพนธชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทรน้ัน ไดใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรหลายเร่ือง เชน ประวัติศาสตร
ทางการเมืองท่ีสําคัญของประเทศไทยในป พ.ศ. 2475 นับวาเปนประวัติศาสตรทางการเมืองท่ีมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอยางมาก หรือประวัติศาสตรเกี่ยวกับสงครามโลกซึ่งมีผลกระทบ
ตอบุคคลท่ีพระองคไดกลาวถึงในพระนิพนธชวงเวลาที่พระองคไดบันทึกเร่ืองราว จากงาน        
พระนิพนธพบตัวอยาง ดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1 

 ป 2477 เปนปที่นําการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงมาในชีวิตของครอบครัวมหิดล
หรือถาจะพูดใหถูกตองคือ ราชสกุลมหิดล และนําความทุกขความกังวลมายังผูที่เจานายเล็ก 
ๆ ในราชสกุลน้ีเคารพรักที่สุดคือ สมเด็จยาและแม 
 หลังจากท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (24 มิถุนายน พ.ศ. 2475) ไมนาน 
สถานการณทางการเมืองก็ไมเรียบรอยขึ้นมา 
                                                                                              (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 213) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทาง
การเมือง เมื่อป  พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีพระหัตถเลขาประกาศสละราชสมบัติ  
 

ตัวอยางที่ 2 

 สงครามโลกเร่ิมท่ียุโรป พ.ศ. 2482 แตทางการเมืองไทยไมไดกระทบกระเทือนจนถึง
ปลายป 2484 เม่ือญี่ปุนโจมตีเพิรลฮาเบอรในเกาะอาวายและประเทศตาง ๆ ในแหลมอินโด
จีน ในป 2486 ทางสัมพันธมิตรมาบอมบประเทศไทยหนัก รับบาลขอใหสมเด็จฯ ทรงอพยพ
ไปนอกกรุงเทพฯ ทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปที่ศรีราชา ซึ่งไมไดเสด็จไปนานแลว และทรง
ชวนพระขนิษฐา 2 พระองค คือ พระองคเจาพวงสรอยสอางค และพระองคเจาประดิษฐาสา
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รี พรอมทั้ง   เสด็จฯ ใหเสด็จไปดวย เสด็จฯ ประทับท่ีตําหนักเรือนปทุมทยากร ซึ่งทรงสราง
เม่ือพระชันษาครบ 4 รอบ พ.ศ. 2482 
                                                                                             (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 147) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองนี้คือความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
สงครามโลก สงครามโลกไดเร่ิมขึ้นที่ยุโรปใน พ.ศ. 2482 แตทางการเมืองไทยยังไมไดมีผลกระทบ
กระเทือน ประเทศไทยไดมารับผลกระทบในป พ.ศ. 2486 ที่ทางสัมพัธมิตรมาทิ้งระเบิดประเทศ
ไทยอยางหนัก 
  
 2.4  ความรูเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร 
 สารคดีชีวประวัตินอกจากจะเลาเร่ืองราวชีวิตแลว ผูอานยังไดความรูเกี่ยวกับสถานที่           
สําคัญ ๆ อีกดวย พระองคทรงบรรยายถึงสถานที่หรือสภาพภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ือง ทําให
ผูอานไดรับความรูเพิ่มเติม ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1 

 เมืองโลซานนและเมืองพุยยี่น้ีทางใตจดกับทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) สูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 300 เมตรแลวจะลาดข้ึนไปเรื่อย ๆ เขตเมืองทางเหนือสูงถึงประมาณ 600 
เมตร โรงเรียนใหม (Ecole Nouvelle) อยูทางเหนือเรียนของขาพเจาอยูกลาง ๆ เมือง                                            
                                                                                              (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 253) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของ
เมืองโลซานนและเมืองพุยยี่วา เมืองโลซานและเมืองพุยยี่นั้นต้ังอยูประเทศสวิสเซอรแลนด ซึ่งเปน
เมืองที่มีอากาศดีและภูมิประเทศสวยงามมาก 
 

ตัวอยางที่ 2 

 ทูลหมอมพอและแมไดทรงถือโอกาสไปเท่ียวโดยรถบัสกับกลุมนักทองเท่ียวธรรมดา 
(bus tour) ที่กริมเซลและฟูรคา ซึ่งเปนทางผานระหวางเขาสองเขา (pass) และซ่ึงเปนถนน
คดเคี้ยวท่ีสวยงามมาก และผานท่ีกลาเซียร ดู โรน (Glacier du Rhône) ซึ่งเปนตนกําเนิดของ
แมนํ้าโรน และไปเท่ียวเมืองลูเซอรน (Lucerne) ดวย 
                                                                                                          (แมเลาใหฟง 2549 : 165 - 166) 
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 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของเมือง       
ตาง ๆ ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีไดเดินทางผานไปทองเที่ยว โดยแมน้ําโรนนั้นมีตนแมน้ําอยูที่สวิสเซอรแลนดและ
ไหลผานประเทศสวิสเซอรแลนดไปยังทางมุมตะวันออกเฉียงใตของฝร่ังเศส 
 
 2.5 ความรูเกี่ยวกับประเพณี 
 สารคดีชีวประวัติในพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดกลาวถึงประเพณีที่นาสนใจหลายอยาง บางอยางเปนประเพณีที่
สามัญชนทั่วไปอาจจะไมคุนเคยมากนัก เพราะเปนประเพณีที่จัดขึ้นสําหรับพระบรมวงศานุวงศ นับ
ไดวาการอานสารคดีชีวประวัติในพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทรน้ัน ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับประเพณีในราชสํานักเพิ่มมากข้ึนดวย 
 

ตัวอยางที่ 1 

...ตามโบราณราชประเพณีก็มีหลักสําคัญอยูวา พระมหากษัตริยเม่ือไดทรงราชยแลว จําตอง
รีบทําพิธีบรมราชาภิเษกโดยเร็ว เพราะหาไมแลวยังไมถือวาทรงเปนพระมหากษัตริยโดย
บริบูรณ คือยังเปน “พระบาทสมเด็จ” ไมได  พระสงฆยัง “ถวายอดิเรก” ไมได เปนการทําให 

ขลุกขลักมาก สมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จขึ้นทรงราชยถึงปกวาแลว ยังหาไดทรงทําพระ
ราชพิธีน้ีไม ดูเปนการไมสมควรอยางย่ิง... 
                                                                                             (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 335) 

  
 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูประเพณีที่เกี่ยวของกับบุคคลใน        
พระบรมวงศานุวงศ คือราชประเพณีเกี่ยวกับการขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย การข้ึน
ครองราชยนั้นจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือทําพิธีบรมราชาภิเษก 

 
ตัวอยางที่ 2 

 ตามพระราชประเพณีโปรดเกลาฯ กําหนดพิธีทําขวัญเดือน เม่ือวันอาทิตยเดือน 10 
ขึ้น 4 ค่ํา ราช 1253 ตรงกับวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2434 ที่ตําหนักเจาจอมมารดาพรอม เวลา
เชาพระสงฆ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต เวลา 2 ทุมเศษ พระบรมวงศานุวงศและขาราชการ
ผูใหญ ไปคอยเฝาอยู พระเจาอยูหัวเสด็จลง เจาพนักงานแตงพระองคพระเจาลูกเธอพระองค
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เจาหญิง ตามขัตติยราชกุมารีประเพณีเสร็จแลว โปรดใหเวียนเทียนสมโภชตามเคย แลว
โปรดพระราชทานพระนาม พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญิง เวลายามเศษเสร็จการสมโภช 
เสด็จข้ึน 
                                                                                                (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 2524 : 45) 
 

 จากขอความขางตน คุณคาท่ีไดจากเร่ืองน้ีคือความรูประเพณีที่เกี่ยวของกับพระบรม
วงศานุวงศ คือพระราชประเพณีเกี่ยวกับพิธีการทําขวัญเดือนวาเปนพิธีที่จัดข้ึนเม่ือเด็กเกิดมาครบ
เปนเวลา 1 เดือน 
 
3. คุณคาดานความบันเทิง 
 นอกจากพระนิพนธสารคดีชีวประวัติจะใหคุณคาในดานแงคิดและคุณคาดานความรู
แลว ยังใหคุณคาดานความบันเทิงแกผูอานดวย พระองคทรงใชภาษาที่เรียบงาย มีชีวิตชีวา ทําให
ประวัติชีวิตบุคคลนั้นมีสีสันและไมนาเบื่อ จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบคุณคาการใหความบันเทิงดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยางที่ 1 

 นักเรียนพยาบาลทุกคนจะอยูดวยกันในเรือน ๆ หน่ึง ซึ่งช้ันบนเปนหองนอนและช้ัน
ลางเปนหองเรียน ตอมาเม่ือมีนักเรียนมากข้ึน ทั้งสองชั้นกลายเปนหองนอน และหองเรียน
ยายไปอยูเรือนใหม การเรียนปแรกเปนการเรียนทฤษฎีกับครูซึ่งเปนแพทยปที่ 3 เปนการ
ฝกงานภายใตการควบคุมของนางพยาบาล ในปที่ 2 ของรุนของแมตองเขาไปฟงภาคทฤษฎี
กับปที่ 1 ของรุนตอไปอีกที การเรียนซ้ําโดยน่ังฟงเฉย ๆ ทายช้ันแมเห็นวานาเบ่ือ จึงเอา
ลูกโปงไปปาเลน แตครั้งหน่ึงลูกโปงก็แตกในกลางชั้นเรียน การเรียนของแมเปนไปดวยดี 
เพราะแมเขียนและอานไดอยางดี และงานปฏิบัติก็ทําไดอยางคลองแคลว แตแมก็ยังเด็กมาก
และชอบเลน ชอบว่ิงอยู ครั้งหน่ึงเม่ือตองไปชวยในการคลอดลูก คนตองไปตามตัวลงมา
จากตนมะมวง อีกครั้งหน่ึงถึงเวรที่จะเขาไปพยาบาลคนไข เม่ือคนไขคนน้ันเห็นหนาอันเด็ก
เหลือเกินของผูที่จะมาพยาบาลตนก็อดท่ีจะรองไหไมได  

                                           (แมเลาใหฟง 2549 : 26) 
 

 จากขอความขางตน จะพบไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสรางความบันเทิงใหกับผูอาน โดยแทรกเร่ืองราวท่ีบุคคลท่ัวไป
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ไมเคยไดยินเร่ืองเก่ียวกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงเปนบุคคลที่ชอบความ
สนุกสนานและซุกซนสมัยวัยเยาว  

 
ตัวอยางที่ 2 

 แมไดจัดใหบรรทมหองเล็ก ๆ ซึ่งอยูติดกับหองทรงพระอักษร และอยูสุดตําหนัก 
เพื่อที่จะไดไมมีเสียงเด็ก ๆ รบกวน ขาพเจาจําไดวาวันหน่ึงเห็นเสด็จออกจากหองสรงซึ่ ง
ไมไดอยูติดกับหองบรรทม แมก็มาไลใหทรงรีบเสด็จกลับไปหองบรรทมเสีย ทรงรีบจน
พระสนับเพลาจีน (กางเกงจีน) เกือบหลุด เวลาน้ันขาพเจาเห็นวาตลกมากท่ีแมดุทูลหมอม
พอเหมือนเด็ก ๆ 

                                      (แมเลาใหฟง 2549 : 175) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสรางความบันเทิงใหแกผูอาน โดยแทรกเร่ืองราวขําขันที่เกิดข้ึน
ระหวางสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม             
พระบรมราชชนก 
 

ตัวอยางที่ 3 

 มีเหตุการณเกิดข้ึนท่ีน่ันท่ีขาพเจาจําไดแมนยํา วันหน่ึงทานชายอานันทฯ ซึ่งเวลาน้ัน
ชันษายังไมเต็ม 2 ขวบ น่ังเลนอยูในนํ้า จะมีคลื่นที่แรงหนอยซัดมาหรืออยางไรไมทราบ 
นองหงายหลังลงไปในทะเล แมและแหนนรีบว่ิงไปชวยกันโดยไมไดคํานึงถึงถุงเทารองเทา
ที่ใสอยู ขาพเจาจําความรูสึกของขาพเจาในเวลาน้ันไดเปนอยางดี การท่ีเห็นทั้งแมทั้งแหนน
วิ่งลงนํ้าโดยไมถอดถุงเทารองเทาเปนสิ่งท่ีแปลก และนาขันจนขาพเจาไมไดกลัวหรือเปน
หวงวาอาจเกิดอันตรายขึ้นกับนองได 

                           (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 48) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสรางความบันเทิงใหแกผูอาน โดยแทรกเร่ืองราวขําขันซึ่งเปน
เหตุการณที่ เกิดข้ึนกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แหนน หรือคุณเน่ือง จินตดุล          
พระพี่เลี้ยง และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เหตุการณที่เกิดข้ึนน้ันสรางความ
ขบขันใหแกพระองคในวัยเยาว 
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ตัวอยางที่ 4 

 แตสวนมากและอยางย่ิงเม่ือโตข้ึนแลว  แมจะใชวิธีอธิบายส่ิงท่ีควรไมควร  สิ่งท่ีดีไมดี  
โดยพูดจาดวยกันดวยเหตุดวยผล  ครั้งหน่ึง  พระองคชายมาถามอะไรแมที่นาจะหาคําตอบ
ไดเอง  แมจึงบอกวา  ควรใชสมองคิดเสียบาง  เดี๋ยวสมองจะเปนสนิมเสีย  วันหน่ึงขณะท่ีอยู
หัวหิน  มีเจานายเสด็จมาเยี่ยม  หมอมเจาหญิงองคหน่ึงรับสั่งถามอะไรที่งาย ๆ เพราะทรง
เห็นวาเปนเด็ก  พระองคก็ตอบวา  “คิดเอาเองซิ  เดี๋ยวสมองจะเปนสนิมเสีย”  

                  (เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 2549 : 89) 
 

 จากขอความขางตน จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสรางความบันเทิงใหกับผูอาน โดยแทรกเร่ืองราวขําขันซึ่งเปน
เร่ืองราวที่เกิดข้ึนระหวางสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
อานันทมหิดล  
 
4. คุณคาดานพระทรรศนะ 
 พระนิพนธสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริทร นอกจากจะใหสาระดานการใหแงคิด ดานการใหความรู ดานความบันเทิง
แลว  พระองคยั งทรงสอดแทรกพระทรรศนะเกี่ยวกับเ ร่ืองราวท่ีทรงพระนิพนธ อีกดวย                
พระทรรศนะเหลาน้ันสะทอนใหเห็นถึงการมองโลกของพระองคไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบ
คุณคาดานพระทรรศนะ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางที่ 1 

 ถึงแมวาทรงมีพระชนมมาตลอด 5 แผนดิน และตองปรับพระองคมาเรื่อย ๆ ใหเขากับ
กับสถานการณ  เสด็จ ฯ ยังทรงเปนเจานายโบราณชั้นสูงของรัชกาลท่ี 5 ทรงมีคุณธรรม
หลายประการซึ่งในปจจุบันจะหาไดยากในคน ๆ เดียวกัน เชน 
- ทรงมีความกตัญูกตเวทีตอ  “ทูลกระหมอม”  (พระชนก  พระบาทสมเ ด็จ                 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) ดังพระราชโอรสธิดาในพระพุทธเจาหลวงทรงรักและบูชา
พระชนกอยางลนพนทุกพระองค 

- ถึงแมวาในระยะหลังทรงหลงลืมไปบางแลว ยังทรงมีความหวงใยในสมเด็จฯท่ีทรงถือ
วาเปน “สมเด็จแม” ทรงนึกวาสมเด็จฯประทับอยูในหองขาง ๆ รับสั่งกับขาหลวงให
เงียบ ๆ เพราะมิฉะนั้นจะทําใหสมเด็จฯต่ืนบรรทม 
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- ทรงรักษาพระเกียรติยศไวเสมอ แตก็เจียมพระองค เชน ในการที่ไมทรงยอมใหพิมพ 
“บันทึกเทศนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย” กอนที่จะสิ้นพระชนมไปแลว 

- ทรงโอบออมอารี ไมทรงเอารัดเอาเปรียบใคร รับสั่งอะไรแลว พระวาจาเปนที่เชื่อถือได 
ครั้งหน่ึงผูที่ไดรับบางสิ่งบางอยางเปนมรดกซึ่งบางคนอาจนึกวาควรเปนของสมเด็จฯ
ไมทรงยอมลงพระนาม รับสั่งวา รับรองดวยวาจาก็พอแลว 

                                                                                            (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5  2524 : 198) 
 

 พระองคทรงแสดงพระทรรศนะเกี่ยวกับพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร 
ไววา พระองคทรงเปนบุคคลที่มีคุณธรรมหลายอยางเปนที่นายกยอง ทรงมีความกตัญูกตเวที ทรง
รักษาพระเกียรติยศไวเสมอแตก็ทรงเจียมพระองค ทรงมีความโอบออมอารีไมทรงเอารัดเอาเปรียบ
ใคร ซึ่งสิ่งเหลานี้หาไดยากในคน ๆ เดียว 
 

ตัวอยางที่ 2 

 ทานไดเห็นผลงานตาง ๆ หลายชนิด ซึ่งจะบอกวางามหรือไมงามก็แลวแตความ
คิดเห็นและรสนิยมของแตละคน แตปญหาไมไดอยูที่น่ัน สิ่งท่ีขาพเจาประสงคจะใหทาน
เห็น คือ วิธีหน่ึงระหวางหลายรอยหลายพันวิธีที่จะกําจัดความเบ่ือ ความเหงา วิธีน้ีคือ       
การสรางความงามเฉพาะตัว ความพอใจสวนตัวในวัยเด็กจนถึงวัยชราโดยไมตองมี
พรสวรรค โดยไมตองใชจายมากนักเหมือนงานอดิเรกบางชนิด เชน การ “เลน” ของเกา 
นาฬิกา รถยนต โดยไมลําบากหรือสรางความลําบากใหผูอื่น แตสิ่งท่ีขาดไมไดคือ ความรัก
สิง่ท่ีทํา รสนิยม และความอดทน 

                                      (เวลาเปนของมีคา 2538 : 200) 
 
 พระองคทรงแสดงพระทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองที่พระองคทรงพระนิพนธ ใหผูอานไดรับ
รูวาสิ่งท่ีพระองคทรงนํามาเลาน้ันทรงมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอานไดเห็นวิธีตาง ๆ ในการสรางงาน
อดิเรกโดยท่ีไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายมากมาย และไมตองสรางความลําบากใหผูอ่ืนดวย แตสิ่ง
สําคัญคือความรักในสิ่งที่จะทํา รสนิยม และความอดทน 
 
 จากการศึกษาพระทรรศนะในพระนิพนธของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคนินทร พระองคทรงแสดงพระทรรศนะและมองโลกไดอยาง
นาสนใจ ทรงมีพระทรรศนะเชิงบวกเกี่ยวกับการใชชีวิตและการมองโลกในแงดี 
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 จากการศึกษาคุณคาดานเน้ือหาในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนริวาสราชนครินทร พบวาสารคดีชีวประวัตินั้นมีคุณคาดานตาง ๆไดแก 
คุณคาดานการใหแงคิด คุณคาดานการใหความรู  คุณคาดานความบันเทิง  และคุณคาดาน            
พระทรรศนะจากการศึกษาดานคุณคาของสารคดีชีวประวัติทําใหทราบไดวางานเขียนสารคดี
ชีวประวัติน้ันไมเพียงแตใหความรูเกี่ยวกับประวัติบุคคลเทานั้น ยังใหความรูดานอ่ืน ๆ อีกดวย 
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บทท่ี 6 

 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิเคราะหสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร จํานวน 4 เร่ือง คือ แมเลาใหฟง เวลาเปนของมีคา เจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย 
และพระราชธิดาในรัชกาลที่ ในเร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารคดีชีวประวัติและพระประวัติ กลวิธี
การนิพนธ ลักษณะการใชภาษา และคุณคาของเน้ือหา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรง       
พระนิพนธไวมากมาย ไดแก พระนิพนธเกี่ยวกับพระราชวงศ   พระนิพนธแปล และพระนิพนธ     
สารคดีทองเที่ยว รวมท้ังหมด 25 เร่ือง แตพระนิพนธที่ทรงนิพนธไวมากท่ีสุดคือ พระนิพนธ
เกี่ยวกับราชวงศ นับวาพระนิพนธเกี่ยวกับพระราชวงศของพระองคทานนาสนใจเปนอยางมาก 
เพราะพระองคทรงเปนบุคคลในราชวงศและเปนบุคคลท่ีใกลชิด ทําใหงานพระนิพนธเกี่ยวกับ
ราชวงศพระองคมีความนาสนใจกวานักเขียนทานอ่ืน เพราะขอมูลที่นําเสนอน้ันมีความถูกตอง 
ชัดเจน และนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน เหตุนี้พระนิพนธเกี่ยวกับราชวงศของพระองคทานจึงเปนท่ีสนใจ
ของผูอานจํานวนมากจนบางเลมไดรับการตีพิมพหลายคร้ัง 
 ในการนิพนธ ผูนิพนธทรงมีจุดมุงหมายท่ีทรงนิพนธสารคดีชีวประวัติแตละเลม
แตกตางกันไป ดังน้ี เร่ืองแมเลาใหฟง มีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอเร่ืองราวชีวิตของสมเด็จพระศรี     
นครินทราบรมราชชนนีในเร่ืองท่ียังไมทราบกันโดยท่ัวไปและอยากจะนําเสนอขอมูลที่ชัดเจนและ
ถูกตอง  เร่ืองเวลาเปนของมีคา มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอานทราบถึงกิจกรรมและผลงานของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เร่ืองเจานายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย มีจุดมุงหมายเพื่อระลึกถึงชีวิตเม่ือ
วัยเยาวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และเร่ือง
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 มีจุดมุงหมายเพื่อนําพระราชประวัติของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
วาปบาบากร มาเลาใหบุคคลตาง ๆ ไดทราบ เนื่องในวโรกาสที่พระองคทรงมีพระชันษาครบ 90 ป 
ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 
 ดานกลวิธีการเขียนผูศึกษาไดแบงการศึกษาไว 4 ประเด็น ไดแก การเปดเร่ือง          
การเสนอเร่ือง การปดเร่ือง และการตั้งชื่อ ดังนี้ 
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 การเปดเร่ือง ผูนิพนธทรงใชวิธีการเปดเร่ือง 2 ประเภท ใหญ ๆ คือ การเปดเร่ืองแบบ
อธิบาย และการเปดเร่ืองแบตรงไปตรงมา 
 การเสนอเร่ืองผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน 2 หัวขอ คือ วิธีการเลาเร่ือง และ การ
เสนอเร่ืองใหนาสนใจ พบวาผูนิพนธมีวิธีการเลาเร่ืองแบบตามลําดับเวลา สวนการเสนอเร่ืองน้ัน      
ผูนิพนธใชวิธีการเสนอเร่ืองใหนาสนใจอยู 5 แบบ ไดแก การใชแผนผังและแผนที่ การอางอิงขอมูล 
การแทรกเนื้อหาท่ีนาประทับใจ การแทรกบทสนทนา และการแทรกภาพถาย กลวิธีการเสนอเร่ือง
เหลานี้สามารถชวยดึงดูดความสนใจจากผูอานไดเปนอยางดี 
 การปดเร่ืองผูนิพนธมีวิธีการปดเร่ือง 5 แบบ ไดแก การปดเร่ืองโดยใชบทกวี การปด
เร่ืองโดยการสรุปความ การปดเร่ืองโดยการกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและแสดงพระทรรศนะ การ
ปดเร่ืองโดยการกลาวถึงอุปสรรคและปญหาในการนิพนธ  และการปดเร่ืองแบบไมมีการทิ้งทาย    
จะเห็นไดวาพระองคมีการปดเร่ืองที่หลากหลายแตกตางกันไป เพื่อสรางความนาสนใจใหกบัผูอาน 
 สวนการต้ังช่ือเร่ืองน้ันพระองคทรงต้ังช่ือเลม ตั้งช่ือบท และตั้งหัวขอยอยดังน้ี  ตั้งช่ือ
เลมพบการตั้งช่ือ 2 แบบ ไดแก การต้ังช่ือแบบบอกเน้ือหาและการตั้งช่ือแบบบอกท่ีมาของเนื้อหา 
การต้ังช่ือบทพบการต้ังเพียงแบบเดียว ไดแก การตั้งช่ือแบบบอกเนื้อหา และการต้ังช่ือหัวขอยอย
นั้นพบการต้ังชื่อ 2 แบบ ไดแก การตั้งชื่อแบบบอกเน้ือหาและการตั้งชื่อตามสถานท่ีในเน้ือเร่ือง 
 ดานการใชภาษาในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบการใชภาษาดังนี้ 
 ระดับภาษาในพระนิพนธสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พบวามี 3 ระดับ คือ ภาษาแบบเปนทางการระดับมาตรฐาน
ราชการ ภาษาแบบไมเปนทางการระดับกึ่งทางการ และภาษาแบบไมเปนทางการระดับสนทนา ซึ่ง
ระดับภาษาที่พบมากท่ีสุดคือ ภาษาแบบไมเปนทางการระดับกึ่งทางการ 
 การใชคําในพระนิพนธสารคดีชีวประวัติ มีการใชคําหลายประเภท ไดแก การใชคําซ้ํา 
คําซอน คําราชาศัพท คําภาษาตางประเทศ คํายอและอักษรยอ สวนการใชสํานวนน้ันพบเพียง 1 
สํานวน 
 การใชโวหารพระนิพนธในสารคดีชีวประวัติมี 3 ประเภท ไดแก บรรยายโวหาร 
อธิบายโวหาร และพรรณนาโวหาร โวหารสวนใหญจะเปนบรรยายโวหาร สวนภาพพจนมีการใช
อยูจํานวนนอย พบมี 3 ประเภท ได แก อุปมา อุปลักษณ และอติพจน  
 การเช่ือมโยงความในพระนิพนธสารคดีชีวประวัติ พบมีการเช่ือมโยงความ 3 ประเภท 
ไดแก การเช่ือมโยงความดวยการอางถึง การเช่ือมโยงความดวยการละ การเช่ือมโยงความดวยการ
ใชคําเชื่อมสัมพันธสาร  
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 ดานคุณคาของเนื้อหาพระนิพนธสารคดีชีวประวัติ พบคุณคา 3 ดาน ไดแก 1. คุณคา
ดานการใหแงคิด คือ แงคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิต แงคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 2. คุณคาดานการ
ใหความรู คือ ความรูเกี่ยวกับสภาพสังคม ความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระบรมวงศานุวงศ 
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร ความรูเกี่ยวกับประเพณี 3. คุณคา
ดานความบันเทิง 4. คุณคาดานพระทรรศนะ 
 จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร มีความโดดเดนในดานการนําเสนอ พระองคทรงมีกลวิธีที่นาสนใจ 
โดยเฉพาะการอางอิงขอมูลตาง ๆ เชน จดหมายและภาพถายจํานวนมาก ทําใหขอมูล เหลาน้ัน
นาเชื่อถือ ดานการใชภาษาน้ันก็มีความเรียบงาย กระชับ และชัดเจน และยังใหคุณคาดานแงคิดและ
ความรูตาง ๆ แกผูอานอยางมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนสารคดีชีวประวัติที่ทรงคุณคาอยางมาก สิ่งสําคัญที่ยืนยันไดอยาง
ชัดเจนคือประวัติชีวิตของบุคคลที่พระองคไดเขียนข้ึนน้ันเปนประวัติของบุคคลที่มีความใกลชิดกับ
พระองค ทรงสามารถสรางความนาเช่ือถือกับผูอานไดวาขอมูลที่ไดอานน้ันมีความถูกตอง           
ซึ่งสอดคลองกับ ปรีดี พิศภูมิวิถี (2550 : 43) ที่กลาววา งานพระนิพนธในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ลวนแตเปนพระนิพนธที่ทรงคุณคา และมี
ประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรไทยเปนอยางย่ิง  งานพระนิพนธหลายเลมฉายภาพ
ประวัติศาสตรบางภาพท่ีหาดูไดยาก อีกทั้งเปนเร่ืองราวเฉพาะบุคคลใกลชิดเทาน้ันจะสามารถ
บันทึกไดอยางถูกตองได 

นอกจากความใกลชิดของผูนิพนธที่มีตอเจาของประวัติแลว สิ่งท่ีสรางความนาสนใจให
พระนิพนธของพระองคนั้นคือ การมีหลักฐานและขอมูลอางอิงท่ีชัดเจน เชน มี รูปภาพ จดหมาย 
แผนผัง แผนท่ี สอดคลองกับจุดมุงหมายในการเขียนสารคดีที่กลาววา ถาหากผูเขียนใหความรูที่
ถูกตองและแมนยําแลว ผูอานก็จะไดรับประโยชน และผูเขียนก็จะไดรับความเชื่อถือ ในทางตรงกัน
ขาม ถาหากผูเขียนเสนอความรูที่ไมถูกตอง ขาดหลักฐานขอมูลที่แนนอน หรือไมอาจพิสูจนได 
ผลเสียยอมจะเกิดขึ้นทั้งผูอานและผูเขียน (ชลอ รอดลอย 2544 : 15) 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาเร่ืองการใชภาษา พระองคทรงใชภาษาท่ีเขาใจงาย ทรงผูก
ประโยคไมซับซอน และไมใชคํายาก ผูอานสามารถเขาใจเร่ืองราวท่ีอานไดอยางชัดเจนโดยท่ีไม
ตองแปลความหมายจากคําหรือสํานวนท่ียาก ถึงแมวาพระองคจะทรงศึกษาในตางประเทศเปน
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เวลานาน แตพระองคก็ทรงเลือกใชภาษาไทยในการนําเสนอเร่ืองไดอยางชัดเจนและเรียบงาย 
สอดคลองกับคํากลาวท่ีวา สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ทรงนิพนธหนังสือตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก งานพระนิพนธทั้งหมดเรียบเรียงดวย
ภาษาไทยเปนหลัก และเปนหนังสือที่อานเขาใจงาย ขอความกระชับ ไมวกวนสับสน และมีการ
อธิบายขยายความอยางพอเหมาะ (ปรีดี พิศภูมิวิถี 2551 : 44) นับวาคํากลาวขางตนสอดคลองกับผล
การศึกษา 
 จะเห็นไดวาสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทรน้ัน เปนสารคดีชีวประวัติที่มีคุณคาอยางมาก สมดังที่ สงศรี  ประพัฒน
ทอง  (2538 : 55) ไดกลาวไววา งานหนังสือเปนงานท่ีสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรงโปรดปรานเปนพิเศษ  ทรงรักการอาน  การประพันธ  และ       
การจัดทําหนังสือ  ทรงมีแววเปนนักประพันธตั้งแตยังทรงพระเยาว คํากลาวขางตนสอดคลองกับ
พระนิพนธที่พระองคทรงต้ังใจถายทอดใหผูอานรับรู  

นอกจากงานพระนิพนธสารคดีชีวประวัติที่ผูวิจัยนํามาศึกษาแลวนั้น พระองคยังทรงมี  
พระนิพนธประเภทสารคดีทองเที่ยว พระนิพนธแปล และบทความตาง ๆ ที่นาสนใจอีกมาก นับวา
พระองคทรงเปนนักประพันธที่ตั้งใจประพันธงานเขียนที่มีคุณคาใหแกผูอาน สมกับคํายกยองวา
พระองคทรงเปน “เจาฟานักประพันธ”  
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