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คําสําคัญ : สารคดีชีวประวัติ/สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร
นภาวรรณ พันธุจินดา : การวิเคราะหสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ. 138 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการพระนิพนธ ลักษณะการใชภาษา และคุณคาดาน
เนื้อหาของสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร จํานวน 4 เรื่อง ไดแก แมเลาใหฟง เวลาเปนของมีคา เจานายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย และ
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
ผลการศึ กษาด า นกลวิ ธีการพระนิ พนธ พบวา สมเด็ จ พระเจา พี่ นางเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมีการเปดเรื่องแบบอธิบายและการเปดเรื่องแบบตรงไปตรงมา
ทรงมีการนําเสนอเรื่ องโดยการเลาเรื่องตามลําดับเวลาและทรงเสนอเรื่องใหนาสนใจโดยการใชแผนผัง
และแผนที่ การอา งอิงขอมู ล การแทรกเนื้ อหาที่นา ประทับใจ การแทรกบทสนทนา และการแทรก
ภาพถาย สําหรับการปดเรื่องทรงปดเรื่องโดยการใชบทกวี การสรุปความ การกลาวขอบคุณ ผูชวยเหลือ
และแสดงพระทรรศนะ การกล า วถึ ง อุ ป สรรคและป ญ หาในการนิ พ นธ และการป ด เรื่ อ งแบบไม มี
การทิ้งทาย ทรงตั้งชื่อโดยบอกเนื้อหา การบอกที่มาของเนื้อหา และการตั้งชื่อตามสถานที่ในเนื้อหา
ดานการใชภาษาในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร พบวา ทรงใชภาษาแบบเปนทางการระดับมาตรฐานราชการ ภาษาแบบไมเปน
ทางการระดับกึ่งทางการ และภาษาแบบไมเปนทางการระดับสนทนา ภาษาที่พบมากที่สุดคือ ภาษาแบบ
ไมเปนทางการระดับกึ่งทางการ ดานการใชคํา พบการใชคําซ้ํา คําซอน คําราชาศัพท คํา ภาษาตางประเทศ
คํายอและอักษรยอ สวนการใชสํานวนนั้นพบเพียง 1 สํานวน การใชโวหาร พบวาทรงใชบรรยายโวหาร
อธิ บ ายโวหาร และพรรณนาโวหาร ทรงใช ภ าพพจน แ บบอุ ป มา อุ ป ลั ก ษณ และอติ พ จน สํ า หรั บ
การเชื่อมโยงความมีการเชื่อมโยงความดวยการอางถึง การเชื่อมโยงความดวยการละ และการเชื่อมโยง
ความดวยการใชคําเชื่อมสัมพันธสาร
คุณค าของเนื้อหาพระนิ พนธสารคดีชีวประวัติพบคุ ณค าดา นการใหแงคิด คุ ณคา ดา นการให
ความรู คุณคาดานความบันเทิง และคุณคาดานพระทรรศนะ
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ROYAL HIGHNESS PRINCESS GALYANI VADHANA KROM LUANG NARATHIWAS
RAJANAGARINDRA. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC. PROF. SUWATTNA
LIAMPRAWAT. 138 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยไดศึกษาการคนควาอิสระเรื่อง “การวิเคราะหสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยไดแรงบันดาลใจจากการอาน
พระนิพนธของพระองค ทาน ผูวิจัย เคยรับทุ นพระราชทานของสมเด็จพระเจา พี่ นางเธอ เจา ฟ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ผูวิจัยรูสึก ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค
อยางหาที่สุดมิได
การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
จาก รองศาสตราจารย สุ วั ฒ นา เลี่ ย มประวั ติ อาจารย ผู ค วบคุ ม การค น คว า อิ ส ระ ซึ่ ง เป น ผู ใ ห
คําแนะนําในการศึก ษาหัวขอการคนควา อิส ระเรื่องนี้ ทั้ง ยัง กรุณาสละเวลาตรวจแกไ ข และให
คําปรึกษาที่ดี อันเปนประโยชนอยางยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะกรรมการผู ส อบการค น คว า อิ ส ระทุ ก ท า นได แ ก
รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม ที่ไดกรุณา
สละเวลาใหคําแนะนํา ตรวจแกไข และใหรายละเอียดเพิ่มเติมใหการคนควาอิสระเรื่องนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย ดร.นั น ทวรรณ ม ว งใหญ อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช า
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาตรวจแกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษ
ขอกราบขอบพระคุ ณอาจารย ภาควิ ช าภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ที่ไดถายทอดความรู และใหความเมตตาแก ผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาอยูที่สถาบัน
แหงนี้
ขอกราบขอบพระคุณพ อ แม ซึ่งเป นบุ คคลที่ค อยสนับ สนุน ดา นการศึก ษาและให
กํ า ลังใจแก ผูวิจัย มาตลอด ขอขอบพระคุณคุณ ยายที่ คอยให กํ า ลัง ใจและคอยกระตุน ใหผูวิจัย มี
ความมานะพยายามทําการคนควาอิสระจนสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณพี่ชายที่คอยชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกในทุกเรื่องที่ เกี่ยวกับการศึกษา ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
อาชีพทุกคนที่ใหกําลังใจและคําปรึกษาจนทําใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

