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52206314 : สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพ 
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  วชิราภรณ์  สุวรรณวรางกรู : การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ประเภท
สารคดี พ.ศ. 2546 - 2552.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : รศ.จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ.  229 หนา้. 
 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาเน้ือหาและกลวิธีการเขียน การใชภ้าษา 

และคุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – 

2552  จาํนวน 5 เล่ม 

 ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 

5 เล่มมีวตัถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียน ตลอดจนวิถีชีวิต วฒันธรรมและ

ประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่เร่ือง วันวารของแม่  เมื่อยายอายุเท่าหนู  และ บ้านชายทุ่ง   และมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเร่ืองของการเป็นนกัเล่นเปียโน

และนกัวิ ่ง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในเร่ืองนั้นเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่เร่ือง ศิลปินวยัใส และไต้ฝุ่น ส่วน
เน้ือหาของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มกล่าวถึง 

ความรู้ด้านดนตรีและกรีฑา   ข้อมูล เ ก่ี ยวกับสถาน ท่ี  การศึกษา  วิ ถี ชีวิตความเป็นอยู ่  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  การเกษตร  การแสดงและการละเล่น  ความรู้ทางพฤกษศาสตร์  

ความรู้เก่ียวกบัสตัว ์และความรู้เก่ียวกบัภาษา และการแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็น ดา้นกลวิธี               

การเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มพบว่า มีการตั้ ง

ช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การเสนอเร่ือง  การปิดเร่ือง และศิลปะการจดัรูปเล่ม  และดา้นกลวิธีการใช้
ภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่ามีการใชค้าํ

และสาํนวนไทย  ใชภ้าพพจน์แบบอุปมาเป็นส่วนใหญ่ ใชโ้วหารแบบบรรยายโวหาร อธิบายโวหาร 

สาธกโวหาร และพรรณนาโวหารในการเล่าเร่ือง โดยใช้บรรยายโวหารเป็นหลัก  มีการใช้

ภาษาระดบัทางการ ก่ึงทางการ และภาษาระดบัสนทนา  โดยใชภ้าษาระดบัก่ึงทางการและระดบั

สนทนาเป็นส่วนใหญ่  

 คุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 

เล่มมี 3 ประการ คือ คุณค่าดา้นการใหค้วามรู้ คุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิง และคุณค่าดา้นการให้

แง่คิด 
 
ภาควิชาภาษาไทย                     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร                     ปีการศึกษา 2554 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
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52206314 : MAJOR : (THAI FOR CAREER DEVELOPMENT) 

KEY WORD :  DOCUMENTARIES FOR THE YOUNG/WAENKAEW AWARD WINNING /NON - 

FICTION LITERATURE  

 WACHIRAPORN  SUWANVARANGKOON : AN ANALYSIS OF WAENKAEW AWARD 

WINNING NON - FICTION LITERATURE FOR YOUTH IN THE PERIOD BETWEEN 2003 - 2009. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  ASSOC.PROF.CHURAIRAT LAKSANASIRI.  229 pp. 

 
 

 This independent study investigates contents, writing techniques, language usages and 

values in five books of Waenkaew award – winning : non – fiction literature for youth in the 

period between 2003-2009. 

 The results show that 3 of 5 books (Wan Wan Khong Mae, Muea Khun Yai Ayu Thao 

Nu and Ban Chai Thung) are based on the personal experience of writer, the way of  life, cultures 

and native traditions. In the other hand,  2 of 5 books (Sinlapin Wai Sai and Typhoon) are based 

on knowledge , skill, and experience of the writer as a pianist and a runner. All selected books 

contains the specific knowledge of music and Athletics including  the information of places, 

educations, the ways of life, traditions, faiths, agricultures, folk dances, botanical knowledge, 

Animals knowledge, language, visions, as well as personal opinion. The writing techniques are 

attractive in the aspects of titling, opening, presenting, closing and book formatting. The 

researchers also found that Waenkaew award – winning : non-fiction literature used both thai 

words and idioms. Simile is the most used and narrative is mainly used. Narrative styles are 

narrative, expository, descriptive, formal language, half-formal language and informal language. 

The half-formal language and informal language are mainly used. 

 Waenkaew award – winning : non-fiction literature contains value in 3 dimensions : 

knowledge, entertainment and viewpoint. 
 
 
 
 
 
 

Department of Thai          Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2011 

Student's signature ........................................ 

Independent Study Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ

กติตกิรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา เมตตา และเอาใจใส่อย่างดียิ ่ง
ของรองศาสตราจารยจุ์ไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมการคน้ควา้อิสระท่ีให้
ความรู้  ใหค้าํช้ีแนะ แกไ้ขอยา่งไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย  ห่วงใย ให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณเป็นอยา่งยิง่ และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ คือ รองศาสตราจารย ์               

สุวฒันา เล่ียมประวติั และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สาํเนียงงาม ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํอนัเป็น
ประโยชน์และสละเวลาอนัมีค่าตรวจและแกไ้ขการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นอยา่งดี ทาํใหก้ารคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์มสาย  สุวรรณชมภู อาจารย  ์ดร.สุมาลี                 
ลิ ้มประเสริฐ  อาจารย ์ดร.อารียา หุตินทะ และคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ความคิด ให้คาํแนะนาํและช้ีแนะ  
อีกทั้งยงัเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวเซ็นฟ้า   แซ่ตัน  ป้าผูค้อยดูแล  ให้ก ําลังใจ  และถามไถ่
ความกา้วหน้าของการคน้ควา้อิสระดว้ยความห่วงใย และขอขอบพระคุณ นายกฤษณะ ทองเช้ือ                  
ผูค้อยช่วยเหลือในเร่ืองของการเดินทาง ให้คาํปรึกษาในการจัดพิมพ์การคน้ควา้อิสระ คอยให้
กาํลงัใจยามมีปัญหาและอุปสรรค ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ดูแล ห่วงใย ปลอบใจในยามท่ี
เหน่ือยลา้เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ นายอศันยั  สุวรรณวรางกรู และขอบใจ นายกิตติศกัด์ิ  สุวรรณวรางกูร  
พ่ีชายและนอ้งชายท่ีแสนดี ผูช่้วยเหลือและแกไ้ขซ่อมแซมในยามท่ีคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง  ทั้งยงัเป็น
กาํลงัใจ ช่วยกระตุน้ใหผู้ว้ิจยัมีความมานะ พยายาม  อดทนทาํการคน้ควา้อิสระจนสาํเร็จลุล่วง  
 ขอขอบคุณพ่ีสาขาภาษาไทย เพ่ือนๆ สาขาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพ คณะอกัษร
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ อีกทั้งใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ พ่อและแม่บุคคลอนัเป็นท่ีรักและเทิดทูนยิง่ของผูเ้ขียน  
ผูค้อยให้กาํลงัใจ  ห่วงใย  ดูแล  ปลอบใจในยามท้อแท้  อ่อนแอหรือเหน่ือยลา้  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนอยา่งเต็มกาํลงั  เสียสละและทาํทุกอย่างเพ่ือความสาํเร็จในการศึกษาของลูก  ประโยชน์
อนัใดท่ีเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีขอบูชาแด่พระคุณท่าน 
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