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The purposes of this research are to understand the characteristics of transcommunication process in each form of the king’s writing “Klai Baan” , and to figure out the
transformations of communication elements which occurred in trans-communication. Data were
collected by qualitatively ; observing the messages in Klai Baan both in the form of literature and
television food documentary program , besides , the depth-interviewing from key informants ; the
specialist in language and literature , and the producer of television program.
The study found that the trans-communication of Klai Baan was presented in three steps.
The first step is communication in the form of the king’s letter by written medium. Subsequently,
the king’s writing letter was transformed into the form of book by printing technology , and the
final step , the topic about food which was presented in the book was brought to produce in the
form of television food program. All three steps of trans-communication showed the changes of
communication elements in which the preceding medium was become the message in the next
medium. The new-created messages show various forms of trans-textuality as the result of the
determination from the media characteristics and the communication context. Moreover, the
trans-communication reveals the convergence of media which have different characteristics
holding together in the form of symbiosis. Furthermore, there are the changes in communication
elements’ status ; communicators and communication context. This displays that
communication elements determines their characteristics each other, and creates the meaning
in Klai Baan, collaboratively.
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บทที่ 1
บทนำ

ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การสื่อสารเป็ นหนึ่งในบรรดาหลายๆ กิจกรรมของมนุษย์ที่เราทุกคนต่าง
เห็นถึงความสาคัญแต่ไม่กี่คนเท่านัน้ ที่สามารถให้ นิยามการสื่อสารได้ อย่างน่าพอใจ
(Fiske, 1990) ทังนี
้ ้ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ยึดนิยามการสื่อสารที่ว่า การสื่อสารคือการสร้ างและ
การแลกเปลี่ยนของความหมายเพราะเป็ นนิยามการสื่อสารที่มีประโยชน์แก่การต่อยอด
ความรู้ในด้ านการผลิตชิ ้นงานด้ านนิเทศศาสตร์ และพิจารณาเป้าหมายพื ้นฐานของการ
สื่ อ สารของ มนุษ ย์ ว่ า มนุษ ย์ ท าการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจร่ ว มกัน ( mutual
understanding)
นิยามการสื่อสารดังกล่าวสนใจที่จะศึกษาว่าตัวสาร(message), หรื อตัว
บท(text) มีปฏิกิริยากับผู้คนเพื่อที่จะสร้ างความหมายได้ อย่างไร โดยมีวิ ธีการศึกษาหลัก
คือสัญวิทยา สัญ วิทยามองว่าข้ อความเป็ นการประกอบขึ ้นของสัญญะต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความหมาย ซึ่ง ผู้ที่ ศึกษาด้ า นนิเ ทศศาสตร์ ควรทาความเข้ า ใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน
ปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ พัฒนาเข้ าสู่ความเป็ นดิจิทัล อันส่งผลให้ เกิดการ
ควบรวมทางการสื่อสาร(Convergence Communication) กล่าวคือเกิดการซ้ อนทับการ
สื่อความหมายของสื่ อหลายประเภทรวมเข้ าด้ วยกันและเนื อ้ หามี การถ่า ยโยง ยุบรวม
ผนวกเข้ าด้ วยกันหรื อปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของการควบรวมของสื่อต่างๆ เหล่านัน(ศิ
้
ริชยั ศิริกายะ , 2558) นอกจากนี ้ เฮนรี่ เจนกิน(Jenkins , 2006)ได้ กล่าวไว้ ว่าในยุคสมัยที่
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในการสื่อสาร สื่อดิจิทลั จะเป็ นตัวที่มาปลดปล่อยพวกเราออกจากการ
กดขี่บงั คับจากสื่อมวลชน พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เราได้ เลือกเฉพาะเนื ้อหาที่มีความหมาย
เฉพาะตัวเราเองได้ นัน่ คือดิจิทลั เทคโนโลยีทาให้ เกิดการควบรวมและกระตุ้นให้ เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการสื่อสารและการสร้ างภูมิปัญญาร่วมกัน ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นให้ เราได้ เห็นแล้ ว
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ในปั จ จุบัน เช่น การสร้ างเนื อ้ หาโดยใช้ เ ทคนิคการเล่าเรื่ องข้ ามผ่านสื่ อ(Tran-smedia
Storytelling) ซึ่งเป็ นวิธีการสร้ างเนื ้อหาที่ถกู นามาใช้ อย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะในวงการ
ภาพยนตร์ แต่ถ้าเรามองถึงการสร้ างเนื ้อหาประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ ใช้ การเล่าเรื่ องเป็ นหลัก
เช่น รายการทางโทรทัศน์ที่มีหลากหลายประเภท ทังเกมโชว์
้
สารคดี วาไรตี ้ นิตยสารทาง
อากาศ รายการเหล่านี ้จะมีวิธีการสร้ างเนื ้อหาอย่างไรภายใต้ การสื่อสารในยุคดิจิทลั เป็ น
คาถามที่นา่ ศึกษายิ่งนัก
นอกจากนี ้ ศิริ ชัย ศิริ ก ายะ(อ้ า งแล้ ว , 2558) ได้ เ สนอแนะประเด็น ที่
น่าสนใจของการสื่ อสารในยุคดิจิทัลไว้ หนึ่งในนันคื
้ อประเด็นเรื่ องการข้ ามผ่านทางการ
สื่อสาร(Trans-communication) อันเป็ นประเด็นที่มาจากการผนวกเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
การควบรวมเข้ ากับแนวคิดการมี “ปฏิ ปักษ์ สัมพันธ์ ” (Symbiosis) ในส่วนของเรื่ องการ
ควบรวมอันเป็ นลักษณะของการสื่อสารที่เกิ ดขึ ้นนัน้ ศิริชยั ศิริกายะ อ้ างอิงถึงรูปแบบของ
การผลิตเนื ้อหาในลักษณะที่เป็ นการผลิตซ ้าของเครื่ องจักรกลตามที่วอลเตอร์ เบนจามิน
ได้ เขียนไว้ ในบทความเรื่ อง The work of art in the age of mechanical reproduction
โดยเขียนถึงประเด็นที่น่าศึกษาว่าเมื่อเข้ าสู่การผลิต ซ ้าด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั ผลของงาน
ยังคงส่งผลอย่างที่วอเตอร์ เบนจามินได้ กล่าวไว้ หรื อไม่ที่ว่าการผลิตซ ้าของเครื่ องจักรกล
ท าให้ ม นต์ ข ลัง (aura) ของชิ น้ งานนัน้ หายไป คงเหลื อ เพี ย งแค่ก ารแสดงออกเท่ า นัน้
(expression) ชิ ้นงานดังกล่าวควรจะต้ องเป็ นชิ ้นงานทางการสื่อสารที่ข้ามผ่านเวลาและ
สถานที่อนั เป็ นบริบทที่สาคัญของการสื่อสาร
จากคุณ ลัก ษณะของชิ น้ งานที่ ก ล่า วไปข้ า งต้ น ผู้เ ขี ย นสนใจพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เรื่ อง “ไกลบ้ าน” อันเป็ นลายพระราชหัตถเลขา
เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่สอง ปี มะแม รัตนโกสินทรศก 126 พุทธศักราช 2450
พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี (สมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ านิภานภดล กรมขุนอู่ทองขัตติยนารี ) หรื อ “สมเด็จ หญิ ง น้ อย” รวม
จานวน 43 ฉบับ พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านไม่เพียงแต่เป็ นบทพระราชนิพนธ์ที่มีคณ
ุ ค่า
ทางประวัติศาสตร์ แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าทางด้ านการศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์ เพราะเป็ นบทพระ
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ราชนิพนธ์ที่ถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเมื่อร้ อยกว่าปี ที่แล้ ว และยังคงถูกนามาถ่ายทอดใน
รูปแบบอื่น ได้ แก่ รายการสารคดีทางโทรทัศน์ ดังนันจึ
้ งเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษา
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในมุมมองทางด้ านการสื่อสารในลักษณะของการข้ ามผ่าน
ทางการสื่ อสารว่า การสื่ อสารในแต่ละรู ปแบบมี ลักษณะอย่างไร และเมื่ อมี การแปลง
รู ปแบบของการสื่ อสารแล้ ว องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่ อสารมี การเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างไร เพื่ อให้ คาตอบที่ ไ ด้ นีเ้ ป็ นแนวทางในการต่อยอดความรู้ ในการผลิตชิ น้ งานใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อให้ ทราบลักษณะกระบวนการข้ ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ อง
ไกลบ้ านจากสื่อหนึง่ ไปสู่อีกสื่อหนึง่
2. เพื่อให้ ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการสื่อสารเมื่อมีการข้ ามผ่าน
ทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ปั ญหำนำกำรวิจัย
1.

ลักษณะกระบวนการข้ ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านจาก
สื่อหนึง่ ไปสูอ่ ีกสื่อหนึง่ มีลกั ษณะอย่างไร

2.

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการสื่ อสารเมื่ อมี การข้ ามผ่านทางการ
สื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านมีลกั ษณะอย่างไร

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ จากัดขอบเขตของงานวิจยั โดยศึกษาเฉพาะการข้ ามผ่าน
ทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน โดยศึกษาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่ อง
ไกลบ้ านที่ถูกจัดพิมพ์เป็ นหนังสือเล่มและรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการ
เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน เท่านัน้
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ข้ อสันนิษฐำน
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เกิดจาก
แปลงรู ปแบบการสื่ อสาร โดยการแปลงรู ปแบบการสื่ อสารในแต่ล ะลาดับ จะเกิ ด การ
ซ้ อนทับกันขององค์ประกอบการสื่อสาร และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ
สื่อสารในรูปแบบปฏิปักษ์สมั พันธ์

นิยำมศัพท์
การข้ ามผ่านทางการสื่อสาร หมายถึง การแปลงรู ปแบบของการสร้ าง
ความหมายหรื อการสร้ างเนื ้อหาจากสื่อหนึง่ ไปยังอีกสื่อหนึง่
ไกลบ้ าน หมายถึ ง หนัง สื อรวมลายพระราชหัตถเลขา(จดหมาย) ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่มี ถึงสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภา
นภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี (สมเด็จหญิงน้ อย) ครัง้ เสด็จฯ ประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2
พ.ศ. 2450 รวมทังสิ
้ ้น 43 ฉบับ
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
การศึกษาเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ อง
ไกลบ้ าน จะทาให้ เข้ าใจลักษณะและวิธีการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของตัวสื่อและตัวสาร
ในมิติด้านเวลาและสถานที่ซึ่งความรู้ ตรงนีจ้ ะนาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ ในด้ านการ
สื่อสารโดยใช้ สื่อ , การผลิตชิ ้นงานด้ านสื่อสารมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทลั

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

การศึกษาภายใต้ หัวข้ อ “การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราช
นิ พ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า น”

ผู้วิ จัย ศึก ษาบนจุด ยื น ของส านัก เทคโนโลยี เ ป็ นตัว ก าหนด

(Technology Determinism) ที่ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารในฐานะเป็ น
สิ่งที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม การศึ กษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยสนใจศึกษาการข้ ามผ่าน
ทางการสื่อสารที่เกิดขึ ้นจากการสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในแต่
ละลาดับ โดยศึกษาลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์ประกอบการสื่อสาร รวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ ้นจากกการสร้ างความหมายทัง้ ในระดับของการสื่อสารและอัตตะการสื่อสารของบท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ในเบื ้องต้ น ผู้วิจยั ขอทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ เป้าหมายพืน้ ฐานของการ
สื่ อสารของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ ท าการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจร่ ว มกั น ( mutual
understanding) (อ้ างถึงใน ศิริชยั ศิริกายะ , 2525) และผู้วิจยั จะใช้ เป้าหมายพื น้ ฐานนี ้
ในการวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดขึ ้นในแต่ละลาดับของการสร้ างความหมายบทพระราช
นิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ าน โดยการสื่ อสารอันเป็ นกิ จ กรรมที่ ม นุษย์ กระทาขึน้ เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจร่ วมกันนี ้ ถูกอธิบายออกมาเป็ นแบบจาลองการสื่อสารเชิงลู่เข้ าของคินเขด ความ
เข้ าใจร่ วมกันเกิด ขึ ้นโดยการสร้ างและร่ วมกันใช้ สารสนเทศระหว่างผู้กระทาการสื่อสาร
โดยผู้กระทาการสื่อสารแต่ละฝ่ ายจะรับและตีความสารสนเทศและถ่ายทอดสารสนเทศ
กลับไป-มา จนทังสองฝ่
้
ายเกิดความเข้ าใจร่วมกัน ตามรูปแบบจาลองการสื่อสารเชิงลู่เข้ า
ด้ านล่างนี ้

รูปที่ 2.1 แบบจาลองการสื่อสารเชิงลูเ่ ข้ าของคินเขด
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ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจะใช้ แบบจ าลองการสื่ อสารดังกล่าวอธิ บายการสื่ อสารใน
ล าดั บ ที่ 1 ซึ่ ง คื อ การสื่ อ สารในรู ป แบบพระราชหั ต ถเลขาส่ ว นพระองค์ ร ะหว่ า ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จหญิงน้ อย ทังนี
้ ้เพราะการสื่อสารใน
ลาดับนี ้มีลกั ษณะของการรับและส่งข้ อมูลสารสนเทศ – จดหมาย - ที่คอ่ นข้ างเป็ นจังหวะ
และมีลกั ษณะที่เป็ นปริวรรตชัดเจนกว่าการสื่อสารในอีกสองลาดับที่เหลือ
การศึกษาเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสารเป็ นการศึกษาเพื่อดูลกั ษณะที่
เปลี่ยนแปลงของสื่อและสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมาย สาหรั บแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนรู ป(morphosis) ที่คนทัว่ ไปคุ้นเคยคือแนวคิดการเปลี่ยนรู ปของสิ่งมีชีวิตในทาง
ชีววิทยาที่เรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง(metamorphosis) (สุธรรม อารี กลุ , 2559) ซึ่งมี
ด้ วยกัน 4 ลักษณะ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างน้ อย(gradual metamorphosis) ลูก
แมลงที่ฟักออกจากไข่จะมีลกั ษณะคล้ ายพ่อแม่มีความแตกต่างอยู่บ้างที่จะสังเกตเห็นได้
ว่าไม่เหมือนพ่อแม่ เช่น ปี กยังไม่เจริญออกมายังคงเห็นเป็ นติง่ อยู่เท่านัน้ ลูกแมลงประเภท
นี เ้ รี ยกว่ า ตั ว อ่ อ น(nymph) 2. การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งกึ่ ง สมบู ร ณ์ ( incomplete
metamorphosis) สิ่งมีชีวิตที่พวกตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน ้า ในขณะที่ตวั ที่โตเต็มที่อาศัยอยู่
บนบก ตัวอ่อนยังคงลักษณะให้ เห็นว่าคล้ ายแมลงที่โตเต็มที่ เช่น ร่างกายแบ่งเป็ น 3 ส่วน
มีขา 6 ขา แต่รูปร่างลักษณะแตกต่างจาก พ่อ แม่ โดยสิ ้นเชิง เช่น ตัวอ้ ายโม่ง หรื อแมลง
ปิ ดหน้ า อี่นิ่ว ละงา หน้ าง ้าซึ่งเป็ นตัวอ่อนของแมลงปออาศัยอยู่ในน ้า รูปร่างลักษณะต่าง
ไปจากแมลงปอซึ่ ง อาศัย อยู่ บ นบกโดยสิ น้ เชิ ง 3. การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งสมบู ร ณ์
(Complete metamorphosis) คือลูกมีการเจริ ญเติบโตโดยมีรูปร่ างที่ผิดแปลกไปจากพ่อ
แม่โดยสมบูรณ์ เช่น ผีเสื ้อ แมลงวัน เมื่อยังเล็กอยู่มีรูปร่ างเหมือนตัวหนอน ดูไม่ออกว่า
เป็ นแมลง มีวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ตลอดจนอาหารที่แตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิ ้นเชิง
ก่อนจะเป็ นตัวเต็มวัยก็เข้ าดักแด้ รู ปร่ างของดักแด้ ก็ต่างออกไปจากหนอนและตัวเต็มวัย
และ 4. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างขันสู
้ ง (hyper metamorphosis) ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเหมือนกับแบบสมบูรณ์ ต่างกันที่ในระยะที่ฟักออกจากไข่ จะมีรูปร่างเป็ นตัวอ่อน มี
ร่ างกายแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้ อง มีขา 3 คู่ แต่เมื่อลอกคราบแล้ ว ต่อไปจะมี
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ลักษณะเป็ นตัวหนอน ก่อนที่จะเข้ าดักแด้ แมลงพวกนี ้จึงมีขนตอนการ
ั้
เจริ ญเติบโตเป็ น 3
ระยะคือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
แนวคิดข้ างต้ นเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรู ปร่างของสิ่งมีชีวิต
ในทางชี ว วิ ท ยา ผู้วิ จัย ใช้ แ นวคิด ดัง กล่า วมาเป็ นแนวคิดพื น้ ฐานในการพิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่างของสื่อและสารในการสร้ างความหมายแบบข้ ามผ่านทางการสื่อสาร
แนวคิดที่พดู ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสื่อเรี ยกว่า mediamorphosis (Fidler , 1997)
ที่พดู ถึงหลักการพื ้นฐานของการเปลี่ยนแปลงรูปไว้ ว่า สื่อใหม่ไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างทันทีและ
อย่างเป็ นอิสระ – สื่อใหม่ค่อย ๆ เกิดขึ ้นจากการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของสื่อเก่า และเมื่อ
เกิดรู ปแบบใหม่ขึ ้น รู ปแบบเก่าที่เคยมีมามีแนวโน้ มที่จะต้ องปรับตัวและวิวฒ
ั น์ตวั เองไป
เรื่ อย ๆ แทนที่จ ะสูญ หายไป เหตุผลที่ผ้ ูวิจัยให้ ความสาคัญกับตัวสื่อ เพราะตัวสื่ อเป็ น
องค์ประกอบของการสื่อสารที่สาคัญที่ใช้ ในการสร้ างความหมาย นอกจากตัวสื่อที่ถือเป็ น
องค์ ป ระกอบหลัก ในการสร้ างความหมายแล้ ว ในการสร้ างความหมายต้ อ งอาศัย
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างความหมายด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้แนวคิดต่อไปที่ผ้ วู ิจยั ใช้
คือการทาความเข้ าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร
สาหรับองค์ ประกอบการสื่อสารที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
คือองค์ประกอบการสื่อสารในยุคดิจิทลั (ศิริชยั ศิริกายะ , 2557) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบการ
สื่อสารออกเป็ นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบปฏิบตั ิการ สาหรับองค์ประกอบหลัก
ประกอบด้ วย 1. ผู้ทาการสื่อสาร 2. ตัวสื่อ/ช่องทาง 3.ตัวสาร และ 4.บริ บท องค์ประกอบ
ปฏิบตั ิการประกอบด้ วย 1. รหัส 2.ปฏิกิริยาตอบกลับ และ 3. สิ่งรบกวน องค์ประกอบ
ทังหมดถู
้
กนามาประกอบเป็ นแบบจาลองตามโครงสร้ าง DNA ของมนุษย์ โดยมีเกลียว
ของสาย DNA แทนผู้ทาการสื่อสาร เกลียวดังกล่าวคล้ ายบันไดวนโดยขันบั
้ นไดเปรี ยบได้
กับตัวสื่อ ตัวสาร ตัวบริ บท และปฏิ กิริยาตอบกลับ โครงของบันไดวนคือผู้ทาการสื่อสารที่
มีการสลับบทบาทของผู้ส่ง สารกับผู้รับสารซึ่ง ในแต่ละตัวถูกจัดการให้ เกิดความหมาย
เกิดขึ ้นด้ วยรหัสตัวสื่อ รหัสตัวสาร รหัสตัวบริ บทและปฏิกิริยาตอบกลับซึ่งผูกมัดรวมติดกัน
ไว้ เพื่อทาให้ เกิดความหมายขึ ้น ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะอธิบายการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบท
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พระราชนิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ านโดยใช้ การวิเคราะห์ ลักษณะขององค์ประกอบการสื่ อสาร
ข้ างต้ นเพื่อให้ เห็นว่าองค์ประกอบการสื่อสารแต่ละประเภทแสดงบทบาทร่ วมกันในการ
สร้ างความหมาย นอกจากนี ผ้ ้ ู วิ จัย ยัง ใช้ ค าอธิ บ ายองค์ ป ระกอบการสื่ อ สารอื่ น ๆ
ประกอบการอธิบาย โดยในที่นี ้ผู้วิจยั ใช้ คาอธิบายองค์ประกอบการสื่อสารจากแบบจาลอง
การสื่อสารของเบอร์ โล(อ้ างถึงใน ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , 2557) ที่ใช้ อธิบายลักษณะของ
การสื่อสารเชิงเส้ นตรง ประกอบด้ วยองค์ประกอบได้ แก่ ผู้ส่งสาร , สาร , ช่องทาง , ผู้รับ
สารและการป้ อนกลับ ทัง้ นี ค้ วามน่าสนใจของแบบจ าลองการสื่ อ สารของเบอร์ โ ลคื อ
เบอร์ โ ลได้ อ ธิ บ ายลัก ษณะขององค์ ป ระกอบแต่ล ะอย่า งไว้ และผู้วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า
ลัก ษณะขององค์ ป ระกอบที่ เ บอร์ โ ลอธิ บ ายไว้ นี เ้ หมาะสมที่ จ ะน ามาใช้ อ ธิ บ ายการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึน้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาอธิ บายองค์ป ระกอบด้ านช่องทางการ
สื่อสาร(channel) ให้ พิจารณาที่ผสั สะทัง้ 5 อย่างของมนุษย์ที่ใช้ ในการรับประสบการณ์
อันได้ แก่ การฟั ง , การมองดู , การสัม ผัส , การดมกลิ่นและการรั บรส โดยคาอธิ บาย
เหล่านี ้สามารถนามาใช้ อธิบายลักษณะของสื่อที่นาเสนอบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้ านในแต่
ละล าดั บ ได้ เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ก ารสร้ างความหมายในล าดับ ที่ 1 ลั ก ษณะของพระ
ราชหัตถเลขา ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ เป็ นเพียงการอ่านจากลายพระหัตถ์เท่านัน้ ต่อมา
เมื่อมีการแปลงพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับเป็ นหนังสือเล่ม ลักษณะของช่องทางการ
สื่อสารยังคงเป็ นการมองดู แต่เพิ่มจากการมองดูหรื ออ่านเพียงแค่ตวั อักษรมาเป็ นการอ่าน
ตัวอักษรและดูภาพถ่ายประกอบ และลาดับต่อมาเมื่อบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านถูก
นาเสนอในรู ปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ลัก ษณะของช่องทางการสื่ อ ก็
เพิ่มขึ ้นเป็ นการมองดูภาพ , การอ่านข้ อความที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ และการฟั งเสี ยงต่าง
ๆ ที่ใช้ ในรายการ ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาที่รายละเอียดเหล่านี ้อันประกอบอยู่ในองค์ประกอบ
ด้ านช่องทางการสื่อสาร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพิจาณาช่องทางการสื่อสารดังกล่าวมี
ความสอดคล้ อ งกับ การอธิ บ ายคุณ ลัก ษณะของสื่ อ อย่า งที่ แ ม็ ค ลูแ ฮนให้ ค วามสนใจ
กล่าวคือ แม็คลูแฮนเองก็พิจารณาสื่อในมิติของการสร้ างประสบการณ์ให้ แก่มนุษย์ผ่าน
ผัสสะต่าง ๆ เช่นกันซึ่งจะอธิบายส่วนนีใ้ นลาดับถัดไป ทัง้ นีแ้ บบจาลองการสื่อสารของ
เบอร์ โลมีลกั ษณะดังรูปต่อไปนี ้
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รูปที่ 2.2 แบบจาลองการสื่อสารของเบอร์ โล
เมื่อเข้ าใจองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ ว แนวคิดต่อมาที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เพื่อ
ศึกษาการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านได้ แก่แนวคิดที่ใช้
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวสื่อและตัวสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมายได้ แนวคิดดังกล่าว
ได้ แก่แนวคิดเรื่ องสื่อคือสาร (medium is the message) ของแม็คลูแฮน(McLuhan ,
1964) ที่กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อที่ไปกาหนดให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ว่า
นี ้คือการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เกิดขึ ้นมาก่อนหน้ าได้ กลายไปเป็ นตัวสารของสื่ออีกประเภท
หนึ่ง แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อกระบวนการสื่อสารโดยตรง ซึ่งสามารถนามา
อธิบายลักษณะของการสื่อสารแบบข้ ามผ่านของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านได้ เพราะ
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านได้ ถกู สร้ างขึ ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน เมื่อเรามองลาดับของกาสร้ างความหมายของเรื่ องไกลบ้ าน เราจะพบว่าบท
พระราชนิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ าน เริ่ มต้ นมาจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ จากนัน้ ถูก
เปลี่ยนรูปมาสู่สื่อหนังสือเล่ม และได้ นาเนื ้อหาส่วนหนึ่งไปพัฒนาสู่รายการสารคดีอาหาร
ทางโทรทัศน์ ผู้วิจยั มองว่าลักษณะของการสร้ างเนื ้อหาดังกล่าวได้ มีการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวสื่อและตัวสารในลักษณะที่สื่อในลาดับก่อนหน้ า ได้ กลายไปเป็ นสารของสื่อในลาดับ
หลัง นอกจากสื่อและสารแล้ วในการสร้ างความหมายหรื อกระบวนการสื่อสารยังประกอบ
ไปด้ วยองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
สื่ออีกแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั เลือกมาใช้ เพื่ออธิบายการสร้ างความหมายที่เกิดขึ ้นคื อแนวคิดเรื่ อง
อคติของสื่อในการสื่อสาร (media bias of communication)
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แนวคิ ด เรื่ องอคติ ข องสื่ อในการสื่ อสารถู ก น าเสนอโดยอิ น นิ ส
(McQuail 1994) อิน นิสมองสื่ อว่าเป็ นสิ่ ง ที่ ต่อขยายความคิดของมนุษย์ และเชื่ อว่า
ช่วงเวลาที่สาคัญในประวัตศิ าสตร์ เป็ นผลมาจากการใช้ สื่อที่ โดดเด่นในยุคนัน้ ๆ หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่งคืออะไรที่เกิดขึ ้นและมองเป็ นสิ่งสาคัญในประวัติศาสตร์ ล้วนถูกกาหนดโดยสื่อ
(Little John , 2007) อินนิสชี ้ให้ เห็นว่าสื่อมีอคติตอ่ การสื่อสารในมิติด้านเวลาและสถานที่
(time and space) ที่แตกต่างกัน สื่อที่หนัก(heavy media) เช่น แผ่นหนังสัตว์ที่ใช้ เขียน
บันทึก , ดินเหนียว หรื อก้ อนหินมีความทนทาน คงทน สื่อลักษณะเช่นนี ้จัดเป็ นสื่อที่ผกู พัน
กับมิติด้านเวลา ในขณะที่สื่อที่ผูกพันกับสถานที่ เช่น กระดาษ มีลกั ษณะเบาและง่ายต่อ
การขนส่ง ดังนันสื
้ ่อประเภทนี ้จะส่งเสริมการสื่อสารจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่
แนวคิดเกี่ยวกับอคติของสื่อข้ างต้ นนี ้ผู้วิจยั มองว่าสามารถนามาใช้ เพื่อ
ศึกษาลักษณะการสร้ างเนื ้อหาของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านได้ ทังนี
้ ้เพราะบทพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านถูกนาเสนอผ่านเทคโนโลยีของสื่อที่แตกต่างกันทังเทคโนโลยี
้
การ
เขียน , การพิมพ์ และการบันทึกเป็ นรายการโทรทัศน์ การใช้ เทคโนโลยีที่แตกต่างกันผู้วิจยั
มองว่าน่าจะส่งผลต่อการสื่อสารในมิตดิ ้ านเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อพิจารณาลาดับการสร้ างเนื ้อหาของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
เราจะเห็นได้ ว่าการนาเสนอเนื ้อหาของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในแต่ละลาดับจะ
เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อและสารตามที่แม็คลูแฮนได้ กล่าวไว้ คือสื่อหนึ่งกลายไปเป็ น
เนื ้อหาของสื่ออีกประเภทหนึ่ง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเป็ นเช่นไร ผู้วิจยั จะ
วิเคราะห์ให้ เห็นในบทถัดไป แต่ ณ จุดนี ้หากผู้ใดเคยอ่านพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านฉบับ
หนังสือ ก็พอจะทราบได้ ว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านฉบับหนังสือนันน
้ าเสนอเนื ้อหา
ที่มาจากพระราชหัตถเลขาที่ถกู บันทึกขึ ้นผ่านการจรดปากกาลงบนกระดาษของรัชกาลที่
5 นอกจากนี ้ ในงานวิจยั ฉบับนี ้ยังศึกษาการข้ ามผ่านของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ไปสูส่ ื่อโทรทัศน์ในรูปแบบรายการสารคดีอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าเนื ้อหาที่ถกู นาเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ก็มาจากสื่อหนังสือเล่มนัน่ เอง
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จากการท าความเข้ า ใจคุณ ลัก ษณะของสื่ อ และอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ ไ ป
กาหนดให้ สื่ออีกประเภทได้ กลายมาเป็ นตัวสารของมันเอง ประกอบกับแนวคิดเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงรู ปทางการสื่อสาร ที่ได้ กล่าวว่าสื่อเก่าไม่ได้ ตายไปหากแต่ต้องปรับตัวเอง
เพื่อให้ อยูร่ อด แนวคิดหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงการปรับตัว และการพาตัวเองเข้ าไปรวมอยู่กบั
สื่ออีกประเภทคือแนวคิดเรื่ องการผสมผสาน(hybrid) ซึ่งแม็คลูแฮน (1964) ได้ กล่าวไว้
ถึงปรากฏการณ์การผสมผสาน หรื อการพบกันของสองสื่อว่าคือช่วงเวลาที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ น
ปรากฏการณ์ที่รูปแบบใหม่ได้ ถือกาเนิดขึ ้น เป็ นช่วงเวลาของการเป็ นอิสระและปลดปล่อย
จากสภาวะดังเดิ
้ มที่สื่อเคยสร้ างให้ เกิดขึ ้นกับผัสสะต่างๆ ของคนเรา
เมื่อพิจารณาที่การสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน
จากที่กล่าวไปข้ างต้ นจะเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรู ปไปตามลาดับ
อิทธิพลของสื่อหนึ่งไปกาหนดให้ สื่อหนึ่งกลายมาเป็ นสารของตัวมันเอง ในบางลาดับสื่อ
และสารถูกนาเสนอใหม่โดยการแปลงรูปตัวใดตัวหนึ่งหรื อทังสององค์
้
ประกอบ ทังสื
้ ่อและ
สารก็ ยั ง คงต้ องเกาะติ ด กั น ไปตลอดเพราะถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบหลัก ในการสร้ าง
ความหมาย แต่ทงนี
ั ้ ้เพื่อให้ เข้ าใจรูปแบบของการเกาะติดกันของสื่อกับสื่อ , สารกับสาร
หรื อสื่อกับสาร เราต้ องทาความเข้ าใจแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันขององค์ประกอบสอง
สิ่งที่แตกต่างกัน นัน่ คือแนวคิดเกี่ยวกับปฏิปักษ์ สมั พันธ์(symbiosis) คิโช คุโรคาวา (อ้ าง
ถึงในกฤษณ์ ทองเลิศ,2545) ได้ นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปฏิปักษ์ สมั พันธ์ อันเป็ นหลักของ
การผสมผสานกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกันของสรรพสิ่งต่างๆ แนวคิดดังกล่าวให้
ความสาคัญกับมิตดิ ้ านการสร้ างสรรค์ความหมายโดยเห็นว่าชีวิตคือการสร้ างสรรค์ขึ ้นของ
ความหมาย แนวคิดนี ้สามารถนามาประยุกต์ใช้ อธิบายการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานในลักษณะที่
เป็ นการข้ ามผ่านทางการสื่อสารได้
ศิริชยั ศิริกายะ (2558) ได้ เสนอแนะให้ ใช้ แนวคิดเรื่ องปฏิปักษ์ สมั พันธ์ใน
สาขาชี ว วิ ท ยาซึ่ ง มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น สามรู ป แบบเพื่ อ อธิ บ ายการอยู่ ร่ ว มกั น ในการสร้ าง
ความหมายในการสื่อสาร ทังนี
้ ้รูปแบบปฏิปักษ์สมั พันธ์ทางชีววิทยาทังสามรู
้
ปแบบมีดงั นี ้
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1.

ปฏิปักษ์ สัม พันธ์ แบบพึ่งพา (mutualism) เป็ นการอยู่ร่วมกันที่ ทงั ้ สองฝ่ ายได้

ประโยชน์ร่วมกันและแยกจากกันไม่ได้ จะเกิดผลเสีย จึงเป็ นสถานการณ์ที่ผกู มัด ติดอยู่กนั
ตลอดไป
2.

ปฏิปักษ์ สมั พันธ์แบบเกือ้ กูลกัน (commensalism) เป็ นการอยู่ร่วมกันที่ฝ่ายหนึ่ง

ได้ ประโยชน์ อีกฝ่ ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์ ดังนันถ้
้ าฝ่ ายได้ ประโยชน์แยกจากไปก็จะเกิด
ผลเสียจากฝ่ ายที่ได้ ประโยชน์เอง
3.

ปฏิปักษ์ สมั พันธ์แบบปรสิต (parasitism) เป็ นการอยู่ร่วมกันของผู้ที่มาเกาะติด

อาศัยอยู่(parasite) กับตัวผู้ให้ อาศัย(host) ผู้ที่มาเกาะอยู่จะได้ ประโยชน์ แต่ถ้าแยก
ออกไปก็จะเสียประโยชน์และอาจเจริญเลวลงหรื อเสียประโยชน์ แต่ถ้าไม่มีผ้ มู าเกาะติดอยู่
ก็จะไม่ได้ และไม่เสียประโยชน์

โดยแนวคิดเรื่ องปฏิปักษ์ สัมพันธ์ นีเ้ กี่ ยวข้ องกับการ

สร้ างสรรค์งานในรูปแบบงานผสมผสานองค์ประกอบที่แตกต่าง(hybrid) นัน่ เอง
การผสมผสานของระหว่า งสื่ อ เกิ ดขึน้ ได้ เ มื่ อ สื่ อที่ เ กิ ดขึน้ มาก่ อนหน้ า
พยายามปรับตัวเองเพื่อให้ อยูร่ อดเมื่อสื่อใหม่เกิดขึ ้น หรื อในบางลักษณะคือสื่อเดิมนันต้
้ อง
เข้ าไปรวมกับอี กสื่อหนึ่งในลักษณะที่เป็ นสารของสื่อใหม่ หรื อที่แม็คลูแฮนกล่าวไว้ ว่า สื่อ
คือสาร – the medium is the message - นัน่ เอง
เพื่อให้ สามารถอธิบายได้ ว่าสื่อแต่ละสื่อเกิดการผสมผสานกันได้ อย่างไร
ผู้วิจยั ต้ องเข้ าใจธรรมชาติของสื่อ ทังลั
้ กษณะของสื่อโดยรวมและลักษณะของสื่ อแต่ละ
ประเภท ทังนี
้ ้นักคิดทางด้ านการสื่อสารได้ จาแนกสื่อด้ วยเกณฑ์ต่างๆ มากมาย แม็คลู
แฮนใช้ เกณฑ์ด้านการรับผัสสะที่คนเราได้ จากสื่อจาแนกสื่อออกเป็ นสองประเภท คือ สื่อ
ร้ อนและสื่อเย็น(hot and cool media) สื่อร้ อนเป็ นสื่อที่จะช่วยต่อขยายการรับรู้ออกไป
อย่างมาก เขาใช้ คาว่า ‘high definition’ สาหรับอธิบายลักษณะดังกล่าว high definition
ตามความหมายของแม็คลูแฮนคือ สถาวะของการถูกเติมเต็มด้ านข้ อมูลอย่างดีเยี่ยม
เขายกตัวอย่างว่า ภาพถ่าย มีลกั ษณะที่เรี ยกว่า high definition แต่การ์ ตนู นันมี
้ ลกั ษณะ
low definition ทังนี
้ ้เพราะ การ์ ตนู ให้ ข้อมูลด้ านภาพเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ เช่นเดียวกับ
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โทรศัพท์ ที่เป็ นสื่อเย็น มีลกั ษณะของ low definition เพราะหูของคนเราได้ รับข้ อมูล
อย่างจากัด และคาพูดเป็ นสื่อเย็นเพราะข้ อมูลเพียงเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่ถูกนาเสนอ และ
ผู้รับสารเองก็ต้องการที่จะถูกเติมเต็มด้ านข้ อมูลอย่างมาก
ในทางกลับกัน สื่อร้ อนไม่ได้ ต้องการการเติมเต็มด้ านข้ อมูลมากมายนัก
จากผู้รับสาร ลักษณะนี ้แม็คลูแฮนเรี ยกว่าสื่อร้ อนเป็ นสื่อที่มีการมีสว่ นร่วมต่า หรื อที่ใช้ ว่า
‘low in participation’ ส่วนสื่อเย็นนันต้
้ องการการมีส่วนร่วม/เติมเต็มจากผู้รับสารอย่าง
สูง จัดเป็ น ‘high in participation’
แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นผู
้ ้ วิจยั มีความเห็นว่าเราไม่สามารถจัดสื่อแต่ละประเภทเป็ น
แบบใดแบบหนึ่งได้ อย่างถาวร สิ่งที่เราพึงทาคือการพิจารณาในแง่ของคุณลักษณะทัง้
สองประการนัน้ ของสื่อแต่ละสื่อว่าสื่อใดมีมาก-น้ อยกว่ากัน เมื่อใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวมา
พิจารณาบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านซึง่ มีการนาเสนอทังในรู
้ ปแบบของการเขียนเป็ น
จดหมาย , การพิมพ์รวมเป็ นหนังสือเล่ม และการนาเสนอในรูปแบบสารคดีอาหารทาง
โทรทัศน์ ผู้วิจยั จัดให้ การเขียนจดหมายมีความเป็ นสื่อร้ อนมากที่สุด คุณลักษณะของ
high definition มีมากกว่าสื่ออีกสองประเภท เพราะสื่อการเขียนในรูปจดหมายนาเสนอ
ข้ อมูลที่เป็ นข้ อความจากการเขียนเท่านัน้ ผู้อ่านได้ ถูกเติมเต็มข้ อมูลอย่างมากมายผ่าน
สื่อตัวเขียน ถัดมาคือการพิมพ์เป็ นหนังสือเล่ม ที่ใช้ การนาเสนอเนื ้อหาทังในรู
้ ปแบบของ
ข้ อ ความ(text) และภาพประกอบ(image) สื่ อ โทรทัศ น์ มี ค วามเป็ นสื่ อ ร้ อนน้ อ ยที่ สุด
เพราะไม่ได้ ขยายผัสสะด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นพิเศษ กลับกันสื่อโทรทัศน์นาเสนอเนื ้อหาได้
ถึงสามรูปแบบคือ ข้ อความ(text) รูปภาพ(image) และเสียง(audio)
นอกจากการจาแนกสื่อโดยอาศัยคุณลักษณะที่สมั พันธ์กับการรับผัสสะ
ของมนุษย์ตามทรรศนะของแม็คลูแฮนแล้ ว จอห์นฟิ สก์ (John Fiske , 1982) ได้ จาแนก
สื่ อ ตามช่ ว งของรหั ส ที่ สื่ อ แต่ ล ะประเภทส่ ง ผ่ า นได้ เป็ น 3 ประเภท คื อ 1.) The
presentational media : เสียง , ใบหน้ า , ร่ างกาย เหล่านีใ้ ช้ ภาษาที่มีความเป็ น
ธรรมชาติของภาษาพูด , การแสดงออก , ท่าทางและอื่นๆ สิ่งเหล่านี ้ต้ องการการนาเสนอ
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ของผู้ทาการสื่อสารซึง่ เป็ นสื่อ ข้ อจากัดของสื่อประเภทนี ้คือความเป็ นปั จจุบนั (here and
now)
ต่อมาคือ 2.) The representational media : หนังสือ , ภาพวาด ,
ภาพถ่าย , การเขียน , สถาปั ตยกรรม , การตกแต่งภายใน , การจัดสวนและอื่นๆ สื่อ
เหล่านี ้ใช้ ธรรมเนียมเชิงวัฒนธรรมและสุนทรี ยะเพื่อสร้ างตัวบท(text) บางประเภท สื่อ
เหล่านีเ้ ป็ นสื่อประเภทนาเสนอแทนและสื่อสร้ างสรรค์ สร้ างตัวบทที่สามารถบันทึกสื่อ
จากประเภทแรกและสามารถมีอยู่ได้ อย่างเป็ นอิสระจากผู้ทาการสื่อสาร สื่อประเภทนี ้
ผลิต “งาน” ของการสื่อสาร
จากคาอธิบายดังกล่าวผู้วิจยั จัดให้ บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้ านทังรู้ ปแบบ
ดังเดิ
้ มที่นาเสนอเป็ นจดหมายลายพระราชหัตถเลขาและหนังสือเล่มเป็ นสื่อประเภทนี ้
และสุดท้ าย 3.) The mechanical media : โทรศัพท์ , วิทยุ , โทรทัศน์
สื่อเหล่านี ้เป็ นตัวส่งสื่อสองประเภทแรก ข้ อแตกต่างหลักๆระหว่างสื่อประเภทที่สองและ
สามคื อ สื่ อ ประเภทที่ ส ามนี ใ้ ช้ ช่ อ งทาง(channels) ที่ ถูก สร้ างโดยวิ ศ วกรรมและมี
แนวโน้ มที่จะมีข้อจากัดทางด้ านเทคโนโลยี บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้ านที่ถกู นาเสนอเป็ น
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์จดั อยูใ่ นประเภทนี ้
เมื่อได้ ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจาแนกประเภทสื่อเบื ้องต้ นแล้ ว ต่อมา
ผู้วิจยั จะนาเสนอคุณลักษณะของสื่อแต่ละประเภท โดยเน้ นไปที่สื่อที่ใช้ นาเสนอบทพระ
ราชนิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ านทัง้ สามรู ปแบบได้ แก่ การเขี ยนเป็ นจดหมาย , การพิม พ์เป็ น
หนังสือ และการผลิตในรูปแบบสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
ธรรมชาติของสื่อภาษาเขียน (written word) สื่อภาษาเขียนในที่นี ้ผู้วิจยั
หมายความถึงการใช้ ตวั อักษรเป็ นสื่อในการสื่อสาร โดยเป็ นการสร้ างตัวอักษรแทนเสียง
ของมนุษย์ หรื อที่เรี ยกว่า สัทอักษร (phonetic alphabet) ซึ่งในทรรศนะของแม็คลูแฮน
(1964) เปรี ยบสื่อตัวเขียนเสมือนตาสาหรับหู (An Eye for an Ear) เป็ นตัวทาให้ เกิดความ
เด่นชัด(intensification) และการต่อขยาย(extension) ของหน้ าที่ด้านการมองเห็น ทัง้ นี ้
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เพราะตัวอักษรลดบทบาทของประสาทสัมผัสด้ านเสียง, ด้ านการสัมผัส และการรับรสใน
สังคมวัฒนธรรมที่อ่านออกเขียนได้ นอกจากนี ้ สื่อตัวเขียนสามารถที่จะเข้ าไปอยู่ในทุก
ภาษา เกี่ยวข้ องกับการแยกออกจากกันของทังเครื
้ ่ องหมายและเสียงออกจากความหมาย
เชิงสัญลักษณ์และเชิงอารมณ์
นอกจากนี ้ การเขียนยังได้ ปรับโครงสร้ างของความตระหนักรู้ ของคนเรา
(Ong , 1982) ในแง่ของการเป็ นเทคโนโลยี ออง กล่าวว่าการเขียนนันเป็
้ นเทคโนโลยี
เพราะการเขี ยนเรี ยกร้ องให้ มี การใช้ เครื่ องมื อและอุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปากกา,
กระดาษ, และหมึกต่างๆ
ในทรรศนะของออง การเขียนเป็ นตัวเริ่ มต้ นสิ่งต่างๆ ที่สื่อสิ่งพิมพ์และ
คอมพิวเตอร์ กาลังทาสานต่อ สิ่งเหล่านันคื
้ อ การลดลงของพลังงานเสียงสู่พื ้นที่ที่เงียบสงบ
, การแยกออกจากกันของภาษาจากที่กาลังอยู่ปัจจุบนั ที่ซึ่งคาพูดเท่านันสามารถมี
้
อยู่ได้
และยังได้ กล่าวถึงลักษณะธรรมชาติของการเขียนที่แตกต่างจากการพูดโดยสิ ้นเชิงคือ ไม่มี
วิธีการที่เราจะเขียนอย่างเป็ นธรรมชาติได้ นัน่ คือการเขียนนันเป็
้ นของสังเคราะห์ -ไม่จริ งอย่างสมบูรณ์ที่สดุ
บทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านมีลักษณะสื่อดังเดิ
้ มที่ เป็ นการเขียนใน
รู ปแบบของจดหมายส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ ตีพิมพ์เป็ นหนังสือ ดังนัน้ แนวคิดต่อมาที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาการ
ข้ ามผ่านทางการสื่ อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านคือแนวคิดเรื่ อง สื่ ออักษร
ตัวพิมพ์
อักษรตัวพิมพ์ (printed word) เป็ นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง
โลกโดยเฉพาะระบบการพิมพ์แบบเรี ยงพิมพ์( movable types) ที่ถูกพัฒนารู ปแบบมา
เรื่ อยๆ จนกระทัง่ ในคริสตสตวรรษที่ 15 โจแฮนเนส กูเตนเบิร์ก ได้ พฒ
ั นาวัสดุของการพิมพ์
แบบเรี ยงพิมพ์จากไม้ มาเป็ นโลหะเพื่อความทนทานในการใช้ งาน ประดิษฐกรรมของกูเต
นเบิร์กเป็ นจุดเริ่มต้ นของการผลิตหนังสือในปริมาณมากนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
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แม็คลูแฮนกล่าวว่าการพิมพ์ได้ ก่อให้ เกิดผลทัง้ ทางด้ านจิตใจและด้ าน
สัง คมที่ เปลี่ ยนขอบเขตและแบบแผนของวัฒนธรรมอย่างทันที ทันใด ในด้ านจิ ตใจนัน้
หนังสือที่การพิมพ์ได้ สร้ างความแม่นยาให้ แก่มมุ มอง ส่วนในด้ านสังคม การพิมพ์นามาซึ่ง
ความเป็ นชาตินิยม ,อุตสหากรรมนิยม, ตลาดมวลชน รวมถึงการอ่านออกเขียนได้ และ
การศึกษาที่กว้ างขวาง
นอกจากผลหลักๆ ทัง้ สองด้ าน สิ่ งที่ เป็ นเหมื อนของขวัญที่การพิม พ์ มี
ให้ แก่มนุษย์คือ การหลุดออกจากกันและการไม่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั – พลังของการกระทา
ที่ปราศจากปฏิกิริยา นั่นคือหนังสือนัน้ คือพลังที่แท้ จริ งที่จะแยกความคิดและความรู้ สึก
เพื่อที่จะสามารถมีการกระทาที่ปราศจากปฏิกิริยาได้
ในทรรศนะของแม็คลูแฮน หนังสือเป็ นเครื่ องมือการสอนชิ ้นแรกและยัง
เป็ นของใช้ ที่เป็ นการผลิตอย่างมวลชน(mass-produced) ชิ ้นแรกอีกด้ วย สิ่งที่การพิมพ์ได้
ต่อขยายอักษรเขียนคือ การพิมพ์ได้ เผยและต่อขยายโครงสร้ างของการเขียน
สาหรับออง เขามองว่าการพิมพ์เป็ นตัวเสริ มแรงและแปลงรู ปผลกระทบ
ของการเขียนที่เกี่ยวข้ องกับความคิดและประสบการณ์ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากการ
พูด มาสู่ก ารเขี ย นนัน้ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงจากปริ ม ณฑลของเสี ย งมาสู่ก ารมอง การ
เปลี่ยนแปลงจากการเขียนมาสู่การพิมพ์นัน้ เป็ นการมองที่ให้ ความสาคัญกับการตังใจ
้
(attention)
แม็คเควล (1994) ได้ สรุปคุณลักษณะของสื่อหนังสือไว้ 7 ประการคือ
1. เป็ นเทคโนโลยีของการพิมพ์แบบระบบเรี ยงพิมพ์ (movable type)
2. หน้ าต่างๆผูกพัน – เย็บรวมเป็ นเล่ม
3. มีหลากหลายฉบับ
4. มีลกั ษณะเป็ นของใช้
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5. มีเนื ้อหาหลากหลาย
6. ใช้ เป็ นสื่อเฉพาะบุคคล
7. สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ อย่างอิสระ
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้นอกจากศึกษาบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในรูปแบบ
สื่อหนังสือเล่มแล้ ว ยังศึกษาบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในรู ปแบบที่ถูกนาเสนอเป็ น
สารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ดังนันคุ
้ ณลักษณะของสื่อประเภทสุดท้ ายที่ผ้ วู ิจยั ต้ องทราบ
เพื่อนาไปวิเคราะห์ชิ ้นงานคือคุณลัก ษณะของสื่อโทรทัศน์ ทังนี
้ ้สื่อโทรทัศน์ เป็ นสื่อเย็นที่
ต้ องการการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ สื่ออย่างมากมาย ทังนี
้ ้เพราะสื่อโทรทัศน์ได้ นาเสนอเนื ้อหา
ในหลากหลายรูปแบบทัง้ โดยข้ อความ ภาพ และเสียง ผู้ใช้ สื่อโทรทัศน์ใช้ ประสาทสัมผัส
ทังทางด้
้
านการฟั งและการมองเห็นควบคูก่ นั ไป
คุณลักษณะของสื่อประเภทต่างๆที่กล่าวไปข้ างต้ น ผู้วิจัยใช้ เพื่อศึกษา
การสร้ างความหมายตามนิ ย ามการสื่ อ สารตามแนวทางสัญ วิ ท ยา ซึ่ ง การสร้ าง
ความหมายมาจากทัง้ ตัว สื่ อ และตัวสารประกอบกัน ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จ าเป็ นต้ อ งศึก ษา
ลักษณะของสารด้ วยว่ามีคุณลักษณะเช่นไร แนวคิดที่ ผ้ ูวิจยั ใช้ ศึกษาคุณลักษณะของ
สารคือแนวคิดเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบท(Transtexuality)
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านที่ผ้ วู ิจยั
ศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาจากสองสื่อหลักคือหนังสือเล่มและสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
เนื ้อหาที่นาเสนอในแต่ละสื่อมีความแตกต่างกันออกไป แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ้อหาหรื อตัวบท
ดัง กล่า วก็ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง แนวคิด นี เ้ ป็ นแนวคิด ทาง
ภาษาศาสตร์ Gerard Genette (เจริ ญพงศ์ ศรี สกุล,2545) นักภาษาศาสตร์ ได้ กล่าวถึง
ลักษณะความสัม พันธ์ ที่เชื่ อมโยงกัน และกันระหว่า งตัวบทหรื อ “transtextuality” ซึ่ง
ครอบคลุมถึงทุกสิ่งซึง่ ทาให้ ตวั บทหนึ่งสัมพันธ์กบั ตัวบทอื่นๆไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรื อไม่ก็
ตาม ทังนี
้ ้ Genette ได้ แบ่งประเภทความสัมพันธ์ของตัวบทดังกล่าวไว้ 5 ลักษณะได้ แก่
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1.

ลักษณะสัมพันธบท (Intertextuality) คือลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบท 2 ตัว

บทหรื อมากกว่าที่ปรากฏอยู่ร่วมกัน หรื อการที่ตัวบทหนึ่งปรากฏอยู่ในตัวบทอื่ นๆซึ่ง
เกิ ด ขึน้ ในลักษณะต่า งๆไม่ว่าจะปรากฏชัดเจนมากหรื อน้ อ ยก็ ตาม

ทัง้ นี ล้ ัก ษณะ

ความสัมพันธ์ในลักษณะสัมพันธบทตามที่ Genette ได้ ศกึ ษาจากตัวบทในหนังสือและ
วรรณกรรมที่เห็นได้ อย่างชัด เจน ได้ แก่ลักษณะการอ้ างอิงคาพูด (quoting) การยืมคา
หรื อสาเนาตัวบทอื่นๆ(plagiarism) จนถึงลักษณะที่ไม่เห็นชัดเจน เช่น การพาดพิงถึงตัว
บทอื่น หรื อการอ้ างถึงตัวบทอื่นๆโดยนัย(allusion)
2.

ลักษณะการเป็ นปรสิตของตัวบท (Paratextuality) เป็ นความสัมพันธ์ของตัวบทที่

เรี ยกว่า “ปรสิตสาร” ซึ่งอยู่แวดล้ อมตัวบทและช่วยประกอบตัวบทนัน้ ๆเป็ นตัวบทที่
สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเกิดขึ ้นโดยผู้เขียนโดยตรง(authorial) หรื อเกิดขึ ้นจากบุคคลอื่นก็
ตาม(allographic paratext) ในการศึกษาตัวบทในสื่อหนังสือและวรรณกรรม Genette
อธิบายถึงปรสิตตัวบทว่าเป็ นผลรวมจากการประกอบขึ ้นจากทังองค์
้ ประกอบต่างๆที่อยู่
ในตัว อื่ น (peritext) และองค์ ป ระกอบซึ่ง อยู่ภ ายนอกตัว สื่ อ (epitext) ในสื่ อ ประเภท
หนัง สื อ ปรสิ ต ตัว บทภายใน ได้ แ ก่ รู ป เล่ม (format) หมายถึ ง ขนาดและการเข้ า เล่ม
หนังสือ รวมทัง้ วัส ดุที่นามาผลิต รายละเอียดปก ปกนอก และปกหลั งซึ่งให้ ข้อมูลแก่
ผู้อ่าน รวมทังส่
้ วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการพิมพ์เป็ นหนังสือ เช่น ขนาดและการ
วางพิมพ์ บทนาหรื อคานาหนังสือ ชื่อเรื่ องย่อยและสารบัญ, ภาพประกอบ, หมายเหตุ
ของหนังสือ
สาหรับปนสิตภายนอก จากการศึกษาในตัวบทในสื่อหนังสือ ได้ แก่ ตัวบท
ที่อยู่ไกลจากตัวบท แต่มี ความสาคัญในการกระตุ้นให้ ผ้ ูอ่านเข้ าถึงตัวบท หรื อทาให้
ผู้อ่านสนใจในตัวบท อันได้ แก่ องค์ประกอบเชิง ปรสิตที่ อยู่นอกเล่ม ซึ่งครอบคลุม สื่ อ
ประชาสัม พันธ์ และส่งเสริ ม หนัง สือจากผู้ผลิตโดยตรง บทวิจารณ์ ผลงานตนเองของ
ผู้ประพันธ์ รวมทังผลตอบรั
้
บจากสาธารณะที่มี ตอ่ ผลงาน ตลอดจนปรสิตที่ผ่านสื่อต่างๆ
ทังรู้ ปแบบการสัมภาษณ์ การสนทนา หรื อแม้ แต่การอภิปราย
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นอกจากนี ้ในส่วนของปรสิตของตัวบทยังมีลกั ษณะตัวบทย่อยๆอีกสอง
ประเภท ได้ แ ก่ ก่ อ นตัว บท(pre-text

หรื อ foretext) ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารในการที่

ผู้ประพันธ์ แต่งผลงาน หรื อสิ่งที่ ผ้ ูประพันธ์ ต้องการที่จะให้ ผ้ ูอ่านหรื อผู้รับสารได้ ทราบ
รวมทัง้ ส าเนา โครงร่ างของผลงาน การวางแผนงานเขียน ข้ อสรุ ประหว่างการเขี ยน
เนือ้ หาที่ถูกตัดทิง้ จากผงงานที่เผยแพร่ และอีกประเภทคือ หลังตัวบท(after-text) อัน
ได้ แก่ เนือ้ หาที่ได้ รับการปรับปรุ ง(revision) หรื อได้ รับการแก้ ไข(correction) ซึ่งในที่ นี ้
Genette หมายถึงเนื ้อหาก่อนที่จะมาเป็ นผลงานอย่างเป็ นทางการที่ได้ รับการเผยแพร่
ซึง่ หน้ าที่ของปรสิตสารทังสองประเภทนี
้
้ โดยหลักได้ แก่การแสดงให้ เห็นถึงวิธีการว่าการ
จะเกิดขึ ้นเป็ นตัวบทที่เผยแพร่ได้ นนได้
ั ้ มาด้ วยวิธีการใด
มี ผ้ ู ศึก ษาถึ ง ปรสิ ต ของตัว บทที่ ป รากฏในสื่ อ ภาพและเสี ย งที่ มี ค วาม
เคลื่ อ นไหว โดย ริ ริน ดา เติม ไทยมงคล (2549) ศึก ษาปรสิต การสื่ อสารในรายการ
โทรทัศน์เล่าข่าวเช้ า พบว่าปรสิตที่ปรากฏในรายการเล่าข่าวมีอยู่หลายระดับ ทังระดั
้ บ
ของสื่อโทรทัศน์, ระดับสถานี, ระดับรายการ และระดับของตัวบท นอกจากนี ้พบว่าปรสิต
การสื่อสารมีลกั ษณะพลวัตร สามารถเปลี่ยนสถานะได้ เมื่อมีเงื่อนไขต่างๆทังนี
้ ้เนื่องจาก
สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่มีความเคลื่อนไหว
3.

ลักษณะอัตตะของตัวบท (Metatextuality) เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบท

ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์ กันในลักษณะที่ตัวบทหนึ่งทาหน้ าที่อธิบายอีกตัวบทหนึ่ง ทังนี
้ ้การ
อธิบายสามารถเกิดขึ ้นได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการระบุ หรื ออ้ างอิงถึงตัวบทที่ถูกอธิบาย
ทังนี
้ ้ Genette ยกตัวอย่างให้ เห็นว่าบทวิจารณ์( commentary) คือตัวอย่างที่ชดั เจนของ
อัตตะของตัวบท
4.

ลักษณะการเป็ นทุติยบท (Hypertextuality) หรื อลักษณะตัวบทลาดับที่สอง ซึ่ง

เป็ นความสัมพันธ์ของตัวบทโดยตัวบทหนึง่ ซึง่ เกิดขึ ้นภายหลัง เรี ยกว่า ทุติยบท ทาหน้ าที่
ขยายอีกตัวบทหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่เดิม เรี ยกว่า ปฐมบท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเลียนแบบ
การผสมผสานลักษณะของตัวบทเดิม การล้ อเลียนตัวบทเดิม
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ลักษณะของการพัฒนาปฐมบทเป็ นทุติยบทมี 2 ลักษณะได้ แก่การแปลง
รู ป(transformation) ซึ่งการเป็ นทุติยบทไม่จาเป็ นต้ องปรากฏให้ เห็นได้ ว่าเกิดขึ ้นมาจาก
ตัวบทเดิม แต่จะอยูโ่ ดยปราศจากปฐมบทไม่ได้ เช่น การตัดทอน และอีกลักษณะหนึ่งคือ
การเลี ย นแบบ(imitation) ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะการแปลงรู ป แบบหนึ่ ง โดยอ้ อม ซึ่ ง การ
เลียนแบบนันมี
้ ลกั ษณะพิเศษคือ ทุติยบทจาเป็ นต้ องมีต้นแบบ(model) หรื อมีลกั ษณะ
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของปฐมบท
ทังนี
้ ้เราสามารถจาแนกประเภทของทุติยบทได้ 4 ประเภท โดยจาแนก
ตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างทุติยบท และ ปฐมบทและลักษณะการพัฒนาทุติยบท
ได้ แก่ 1. Parody เป็ นการบิดเบือนตัวบทเดิม ด้ วยวิธีการแปลงรูปน้ อยที่สดุ 2. Travesty
เป็ นการแปลงรูปของตัวบทเดิมโดยมีรูปแบบวิธีการ(stylistic) 3. Caricature เป็ นลักษณะ
การเลี ยนแบบจากตัวบทเดิม ในลักษณะเชิ ง เสี ยดสี ( satire) และ 4. Pastiche เป็ น
ลักษณะของตัวบทใหม่ที่เลียนแบบจากตัวบทเดิม โดยปราศจากเจตนาของการเสียดสี
ความแตกต่างระหว่างทุติยบทแบบ parody และ travesty จึงอยู่ที่ระดับ
ความแตกต่า งของการบิด เบื อ นจากตัว บทต้ น ฉบับ หรื อ ปฐมบท โดยทัง้ สองแบบมี
ความสัมพันธ์โดยการแปลงรูปจากตัวบทต้ นฉบับ ในขณะที่ caricature และ pastiche
เป็ นลักษณะของการเลี ยนแบบจากตัวบทต้ นฉบับ แต่มี ความแตกต่างกันอยู่ที่ระดับ
ความแตกต่างของหน้ าที่และเจตนา สรุปได้ ดงั นี ้
ความสัมพันธ์
ประเภท

การแปลงรูป
Parody

Travesty

การเลียนแบบ
Caricature

Pastiche

นอกจากนี ้ Genette ยังอธิบายถึงกระบวนการในการสร้ าง ทุติยบท ใน
ตัวบทของหนังสือและวรรณกรรมด้ วยวิธีการต่างๆ โดยการพัฒนาทุติยบทนันมี
้ วิธีการที่
หลากหลาย และแตกต่างกัน ประกอบด้ วย
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- การสร้ างความต่อเนื่ อง (continuation) หมายถึง การสร้ างความสมบูร ณ์
ให้ กับตัวบทปฐมบทที่ยงั ไม่จบเรื่ อง ซึ่งโดยทัว่ ไปการสร้ างทุติยบทลักษณะนี ้
จะเป็ นการทาโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ผ้ ปู ระพันธ์
- เนื ้อหาเสริ ม (supplement) หมายถึง เนื ้อหาหรื อตัวบทที่สามารถทดแทนกับ
เนื ้อหาที่สมบูรณ์ ได้ ซึ่งเสริ มเพื่อเป็ นการเลือกเพิ่มเติมให้ กับทุติยบท ดังนัน้
ปฐมบทของเนื ้อหาเสริมจึงได้ แก่ก่อนตัวบท ซึ่งแสดงให้ เห็นที่มาของผลงานที่
สมบูรณ์
- เนื ้อหาภาคต่อ (sequal) และบทส่งท้ าย (epilogue) เนื ้อหาภาคต่อ หมายถึง
การต่อเติม-เนื ้อหาของตัวบทปฐมบท มีวตั ถุประสงค์เพื่อยืดเนื ้อเรื่ องของตัว
บทเดิม ที่ จ บลงแล้ วให้ เพิ่ม ขึน้ ส่วนบทส่ง ท้ าย คือ ทุติยบทที่ ทาหน้ าที่ เป็ น
บทสรุปเพื่อไขข้ องข้ องใจที่ทิ ้งไว้ ในปฐมบท
- การเปลี่ยนสกุลของตัวบท(generic reactivation) เป็ นลักษณะการสร้ างทุติย
บทที่เปลี่ยนแปลงสกุลของปฐมบท ให้ เป็ นไปตามความนิยม
- การแทนที่ตวั บท(transposition) เป็ นวิธีการสร้ างทุติยบทที่ครอบคลุมวิธีการ
อื่ น ๆที่ ก ว้ างขวาง แต่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ทั ง้ นี ก้ ารแทนที่ ตั ว บท
ประกอบด้ วยวิธีการย่อยดังนี ้
1.) การแปลตัวบท(translation) หมายถึง การแปลหรื อแทนที่ตวั บทจาก
ภาษาหนึง่ เป็ นอีกภาษาหนึง่
2.) การเปลี่ยนเป็ นร้ อยกรอง(versification) และการเปลี่ยนเป็ นร้ อยแก้ ว
(prosification) เป็ นลักษณะการเปลี่ ยนวิธี การนาเสนอของตัวบท
ปฐมบท ให้ เป็ นทุตยิ บทด้ วยวิธีการทางการประพันธ์ที่แตกต่าง
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3.) การแปลงโวหาร (transtylization) หมายถึง การสร้ างทุติยบทจาก
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบโวหาร หรื อ การประพันธ์ ผ ลงานเดิม ใน
ลักษณะการประพันธ์แบบใหม่
- การแปลงตัวบทในเชิงปริ มาณ(quantitative transformation) เป็ นวิธีการ
สร้ างทุติย บทโดยกระบวนการในทางปริ ม าณ ซึ่ง สามารถกระท าได้ ส อง
ลักษณะได้ แก่ การลดตัวบทลง หรื อการเพิ่มตัวบท
ในการลดตัวบทลงสามารถทาได้ โดยวิธีการตัดทอนตัวบท(excision) ซึ่ง
เป็ นการตัดตัวบทส่วนใหญ่จากปฐมบท และการกระชับตัวบท(concision) ซึ่งเป็ นวิธีการ
สร้ างทุตยิ บทในลักษณะที่สนกระชั
ั้
บ โดยไม่ต้องอ้ างอิงการใช้ คาของปฐมบท
นอกจากนีย้ ัง มีวิธีการลดตัวบทในเชิ งโครงสร้ าง ได้ แก่ การสรุ ปตัวบท
(condensation) เป็ นการสร้ างทุติยบทจากการสรุปโครงสร้ างของปฐมบท เพื่อลดตัวบท
ลง หรื ออีกนัยหนึ่งคือการย่อตัวบทเดิมในลักษณะเชิงวิจารณ์ตวั บทเดิม และการย่อยตัว
บท(digest) ซึ่งเป็ นการสร้ างทุติยบทจากสรุ ปความของตัวบทเดิม แต่ไม่มีลกั ษณะของ
การวิจารณ์
สาหรับการเพิ่มตัวบท ประกอบด้ วยวิธีการต่อเติมตัวบท(extension) ซึ่ง
มีลกั ษณะตรงกันข้ ามกับการตัดทอน แต่มีความคล้ ายคลึงที่เป็ นการเพิ่มตัวบทจานวน
มากให้ กบั ตัวบทเดิม และการเสริ มตัวบท(expansion) ซึ่งเป็ นการเพิ่มความยาวของตัว
บทให้ มากขึ น้ เพื่ อ สร้ างเป็ นทุ ติ ย บท นอกจากนี ย้ ั ง มี ก ลวิ ธี การขยายตั ว บท
(amplification) ซึ่งเป็ นการขยายความของแก่นเรื่ องจากตัวบทเดิม ซึ่งประกอบขึ ้นจาก
การต่อเติม และการเสริมตัวบท
- การเปลี่ ยนรู ปแบบการเล่าเรื่ อง(transmodalization) หมายถึง การพัฒ นา
ทุตยิ บทจากการแทนที่การเล่าเรื่ องของปฐมบท ด้ วยวิธีการเล่าเรื่ องแบบใหม่
ทั ง้ นี ้ แบ่ ง เป็ นลั ก ษณะย่ อ ยได้ เป็ นเปลี่ ย นรู ป แบบภายใน( intramodal
transmodalization) ซึ่งเป็ นกลวิธีเปลี่ยนโครงสร้ างการเล่าเรื่ องจากภายใน
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ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นช่ ว งเวลา เปลี่ ย นบรรยากาศของเรื่ อ ง รวมทั ง้ เปลี่ ย น
ผู้บ รรยายเรื่ อ ง เป็ นต้ น และอี ก ประเภทหนึ่ ง เรี ย กว่า การเปลี่ ย นรู ป แบบ
ภายนอก(intermodal tramsmodalization) ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนรู ปแบบการ
เล่าเรื่ องแบบใหม่
การเปลี่ยนเรื่ อง และการกระทาของตัวละคร(diegetic and pragmatic
transposition) หมายถึงการพัฒนาทุติยบทที่ เปลี่ยนแปลงเรื่ อง หรื อฉากของ
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนการกระทาของตัวละครในปฐมบท
- การสร้ างความใกล้ ชิ ด (proximization) หมายถึ ง การพัฒ นาปฐมบท ด้ ว ย
กลวิธีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องราวของปฐมบทให้ มีความร่วมสมัย และการสร้ าง
ความใกล้ ชิดให้ กบั ผู้รับสารมากขึ ้น เช่น เปลี่ยนยุคสมัยเป็ นปั จจุบนั
- การเปลี่ยนแรงจูงใจ(transmotivation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจ
ของตัวละคร ซึง่ เกิดจากกระบวนการสร้ างแรงจูงใจใหม่(motivation) และการ
ลดแรงจูงใจเดิม(demotivation)ให้ กบั ตัวละครใดๆ เพื่อพัฒนาเป็ นทุตยิ บท
- การเปลี่ยนเชิงคุณค่า(transvaluation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณค่าบาง
ประการของตัวละคร ซึง่ เกิดจากกระบวนการเพิ่มค่าตัวละคร(valuation) และ
การลดค่าตัวละครที่มีอยู่เดิม(devaluation) ให้ กับตัวละครใดๆ เพื่อพัฒนา
เป็ นทุติยบท เช่น เพิ่มอารมณ์ขนั ให้ กับตัวละคร หรื อการพัฒนาตัวละครรอง
ให้ มีบทบาทมากขึ ้น
5.

ลัก ษณะพัน ธุ บ ท (Architextuality) พัน ธุ บ ทเป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ร วมเอาความ

เชื่อมโยงของตัวบทแต่ละตัวบทต่อสิ่งที่ตวั บทนัน้ นาเสนอ เช่น สกุลของตัวบท(genre)
กล่าวคือพันธุบทเป็ นแบบฉบับที่เปลี่ยนแปลงได้ ยากซึง่ วางกรอบระบบทังหมดของตั
้
วบท
และเป็ นชุดของประเภทตัวบทที่ทาให้ เกิดตัวบทต่ างๆ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ วตัวบท
ใดๆจะไม่ได้ ถกู คาดหวังที่จะต้ องระบุให้ เห็นได้ ว่าเป็ นตัวบทประเภทใด ดังนันพั
้ นธุบทจึง
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เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็ นนามธรรมมากที่สดุ และชัดเจนน้ อยที่สดุ ตามทัศนะของ
Genette
ลักษณะพันธุบท มีความสาคัญคือเป็ นสิ่งช่วยนาทาง และตัดสินระดับ
ความคาดหวังของผู้รับสารที่มี ต่อตัวบทนัน้ ๆ นอกจากนี ย้ ังรวมถึง ประเภท(generic)
รูปแบบ(modal) ความคาดหวังเกี่ยวกับแก่นหรื อใจความ หรื อความคาดหวังต่อโวหารที่
ใช้ ในตัวบท(thematic and figurative expectation about texts)
จากการศึกษาตัวบทในสื่อหนังสือนัน้ Genette อธิบายถึงตัวอย่างของ
พันธุบท ที่ชว่ ยบ่งชี ้ถึงโครงสร้ างหรื อประเภทของวรรณกรรม หรื องานประพันธ์แต่ละเรื่ อง
เช่น รูปแบบการนาเสนอ เช่น การเล่าเรื่ อง และแนวคิดสาคัญหรื อแก่นของเรื่ อง เช่น บท
กวีประเภทมหากาพย์อาศัยการเล่าเรื่ องโดยบุคคลที่สาม โดยมีตวั ละครที่มีการกระทาที่
น่ายกย่อง และจบลงด้ วยโศกนาฏกรรม เป็ นต้ น
ตัวบททัง้ 5 ลักษณะนี ้ Genette เสนอแนวทางในการพิจารณาตัวบท
ทังหมดว่
้
าแยกจากกันไม่ได้ โดยตัวบทแต่ละลักษณะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ หรื อกล่าว
ได้ ว่าลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบทหนึ่งๆจึงมีได้ หลายลักษณะ นอกจากนี ้ รู ปแบบที่
แตกต่างกันของ ประเภทของตัวบทอีกด้ วย
ในการวิจยั ชิ ้นนี ้นอกจากผู้วิจยั จะศึกษาการข้ ามผ่านทางการสื่อสารโดย
วิเคราะห์จากลักษณะของตัว สื่อและตัวสาร รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ของการสื่อสาร
แล้ ว ผู้วิจัยยังศึกษาลักษณะที่เกิดขึน้ จากการสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ านในแต่ละลาดับ โดยพิจารณาเป็ นสองมิติด้วยกัน คือ ในมิติของการสื่อสาร
(communication) และในมิ ติ ข องอัต ตะของการสื่ อ สาร(metacommunication) ซึ่ ง
Gregory Bateson ได้ กล่าวว่าอัตตะของการสื่อสารเป็ นเรื่ องของการสื่อสารเกี่ยวกับการ
สื่อสาร(communication about communication) ทังนี
้ ้ ในแบบจาลองการสื่อสารของ
จาค็อบสัน ได้ อธิบายถึงอัตตะของการสื่อสารว่าคือหน้ าที่ขององค์ประกอบตัวรหัสของ
การสื่อสาร สารทุกสารต้ องมีอตั ตะของการสื่อสารที่ชดั เจนหรื อซ่อนเร้ นไว้ อย่างใดอย่าง
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หนึ่งที่จะระบุรหัสที่ได้ ใช้ ในการจัดการความหมาย ทังนี
้ ้ในการสร้ า งความหมายของบท
พระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นซึ่ ง ได้ มี ก ารข้ ามผ่ า นทางการสื่ อ สาร คื อ มี ก ารสร้ าง
ความหมายไว้ ในหลายลาดับและใช้ สื่อคนละประเภทกัน ย่อมจะมีการใช้ รหัสที่แตกต่าง
กัน และสิ่ ง นี น้ ี่ เ องที่ ท าให้ ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า อัต ตะของการสื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการสร้ าง
ความหมายในแต่ละลาดับย่อมแตกต่างกันไปด้ วย ดังนันหากผู
้
้ วิจยั ได้ ศึกษาการสร้ าง
ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านทังในมิ
้ ติของการสื่อสารและอัตตะของ
การสื่อสาร ย่อมจะทาให้ มองเห็นและเข้ าใจลักษณะที่เกิดขึ ้นจากการข้ ามผ่านทางการ
สื่อสารของเรื่ องไกลบ้ านได้ มากขึ ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ าน” เป็ นการศึกษาถึงลักษณะและวิธีการสื่อสารแบบข้ ามผ่านทางการสื่อสาร เพื่อให้
เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารที่ใช้ ในการสร้ าง
ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน โดยศึกษาลักษณะขององค์ประกอบการสื่อสาร
และมิติของการสื่อสารทังระดั
้ บของการสื่อสารและระดับอัตตะของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นกับบท
พระราชพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านทังในรู
้ ปแบบพระราชหัตถเลขา , หนังสือเล่ม และรายการ
สารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ระเบียบวิธีการวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั
เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative

Research) เพื่ อ ดูลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ า ง

องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกล
บ้ าน
ผู้วิจัยได้ เ ลื อ กหน่ว ยของการวิ เคราะห์ คือ หน่ว ยของความสัม พัน ธ์
(transaction) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสังเกตจากการอ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน และรับชมรายการ
สารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลโดย
มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เพื่ อหาลักษณะความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบการสื่อสารและ
ลักษณะที่เกิดขึ ้นทังมิ
้ ตขิ องการสื่อสารและอัตตะของการสื่อสาร
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้ อมูลดังต่อไปนี ้
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แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดแหล่งข้ อมูลในการศึกษาออกเป็ นดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลหลัก
แหล่งข้ อมูลหลักสาคัญที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ บทพระราชนิพนธ์เรื่ อง
ไกลบ้ านที่ถูกนาเสนอในรู ปแบบของหนังสือเล่ม ได้ แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกล
บ้ าน เล่ม 1-3 โดยบริ ษัทอักษรเจริ ญทัศน์ซึ่งเป็ นการพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ครัง้ ที่หก โดย
รักษารู ปแบบและอักขรวิธีตามต้ นฉบับของการพิมพ์ครัง้ ที่สี่อย่างครบถ้ วน เนื ้อหาของ
หนังสือแต่ละเล่มมีดงั นี ้
เล่มที่ 1 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 – 19 (คืนที่ 1 – 65)
เล่มที่ 2 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 20 – 30 (คืนที่ 66 – 129)
เล่มที่ 3 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 – 43 (คืนที่ 130 – 225) ทังนี
้ ้บท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านมีประวัตกิ ารจัดพิมพ์ดงั นี ้
ครัง้ ที่ 1 พระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพเป็ นผู้อานวยการ
จัดพิมพ์เพื่อให้ ทนั จาหน่าย ณ ร้ านหลวงในงานไหว้ พระประจาปี วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2450 เป็ นการจัดพิมพ์จาหน่ายเป็ นตอนๆ
กาหนดให้ พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 เป็ นตอนที่หนึ่ง ซึ่งพิมพ์จาหน่ายได้ เพียงบางตอน
เท่านัน้ แล้ วจึงพิมพ์ตอ่ ไปตามลาดับจนครบจานวนทังสิ
้ ้น 1,850 หน้ ากระดาษ รวมพิมพ์
เป็ นสมุดใหญ่ 4 เล่ม
ครัง้ ที่ 2 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี ผู้ได้ รับ
พระราชทานกรรมสิทธ์เรื่ อง “ไกลบ้ าน” มีพระประสงค์จดั พิมพ์แจกเป็ นมิตรพลีเพื่อถวาย
สนองพระคุณ พระอัค รชายาเธอ พระองค์ เ จ้ าสายสวลี ภิ ร มย์ กรมขุน สุทธาสิ นี น าฏ
พระชนนีในงานฉลองพระชันษาครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2466 จานวน 2 เล่ม โดย
ขยายหน้ ากระดาษเป็ นขนาดสิบหกหน้ ายกพิเศษ แก้ ไขเพิ่มเติมให้ สมบูรณ์ขึ ้นกว่าครัง้

28

แรก เช่น มีสารบาญทังเรื
้ ่ อง เพิ่มเติมรูป มีคาอธิบายหมายเลขประกอบนามบุคคล และ
เรื่ องราวพระราชนิพนธ์บางแห่งชัดเจน มีรูปประกอบที่เกี่ยวเนื่องด้ วยการเสด็จประพาส
ยุโรปครัง้ หลังซึ่งทรงฉายด้ วยพระองค์เป็ นส่วนใหญ่ จานวน 85 รูป โดยเฉพาะมีลายใน
ปกที่สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงเขียนประทาน
ประกอบเล่ม ทังยั
้ งได้ ผนวกพิมพ์เรื่ อง “จดหมายเหตุประกอบเรื่ องไกลบ้ าน” พระนิพนธ์
ของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราขานุภาพไว้ อีก 1 เล่ม รวมเป็ นหนังสือ
ชุด ชุดละ 3 เล่ม
ครัง้ ที่ 3 ในพุทธศักราช 2479 เป็ นการจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่
ทองขัตติยนารี
ครัง้ ที่ 4 ในพุทธศักราช 2536 พิมพ์รวม 2 เล่มจานวน 1,500 ชุด ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ “นางทองพับ พานิชพัฒน์” ต.ช.
ครัง้ ที่ 5 ในพุทธศักราช 2537 พิมพ์รวม 2 เล่ม จานวน 3,000 ชุด ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ “พลเรื อเอกสันติภาพ หมูม่ ิ่ง” ป.ช. ป.ม. ท.จ.
นอกจากนี ้โครงการยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ แปลพระราช
นิ พ นธ์ “ไกลบ้ า น” ตอนเสด็ จ ประพาสเยอรมนี อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ นพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 19 – 34 เป็ น 3 ภาษา คือ เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส โดย
จัดพิมพ์เผยแพร่ในเล่มเดียวกันพร้ อมทังส
้ านวนภาษาไทยเมื่อพุทธศักราช 2540
ครั ง้ ที่ 6 ซึ่ง เป็ นฉบับที่ ผ้ ูวิจัยใช้ เป็ นหลักในการศึกษา จากประวัติการ
จัดพิมพ์ดงั กล่าว ผู้วิจยั ได้ อนุมานว่าฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 มีการนาเสนอตามแบบฉบับการ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 เพียงแค่มีการแบ่งออกเป็ นจานวน 3 เล่ม และสุดท้ าย
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 7 จานวน 3,000 เล่ม พิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
โดยบริ ษัท โกลบอลอินเตอร์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ในวโรกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยรักษารูปแบบ
และอักขรวิธีต ามต้ นฉบับของการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นต้ นฉบับที่มีความสมบูรณ์ใน
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ด้ านเนื ้อหาและเพิ่มเติมในส่วนของภาพประกอบตามต้ นฉบับในการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 5 ซึ่ง
เป็ นต้ นฉบับที่รวบรวมภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ไว้ ครบถ้ วนที่สดุ
ผู้วิจัยใช้ หนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์ ค รัง้ ที่ 6 เป็ น
เอกสารหลักเพื่อศึกษาลักษณะของเนื ้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา นอกจากนี ้ยังใช้
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็ นฉบับที่เก่าที่สดุ
ที่ถูกเก็บรั กษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติเพื่อใช้ ศึกษาลักษณะของสื่อ แต่ทงั ้ นี เ้ นื่องจาก
หนัง สื อฉบับดัง กล่าวจัด เป็ นหนัง สื อ หายาก ผู้วิจัย จึง ไม่สามารถยื ม หรื อถ่ า ยส าเนา
ออกมาได้ ผู้วิจัยจึง ใช้ วิธี การถ่ายภาพด้ วยกล้ องจากโทรทศัพ ท์ มือถื อ และจดบันทึก
ลักษณะของหนังสือไว้ รูปที่ 3.1 แสดงรูปเล่มหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 3 จากหอสมุดแห่งชาติ

รูปที่ 3.1 หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3
ที่มา : สานักหอสมุดแห่งชาติ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั
ใช้ ก ารสัง เกตเนื อ้ หาที่ ป รากฏในหนัง สื อ แล้ ว จดบัน ทึ ก ลัก ษณะของเนื อ้ หาในพระ
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ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ โดยพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับมีรายละเอียดและประเด็นที่
แตกต่างกัน ตารางที่ 3.1 ด้ านล่างนี ้ได้ สรุ ปประเด็นเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43
ฉบับไว้ ดงั นี ้
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปประเด็นเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ
ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 1

27 มี.ค. 2449 –

พระองค์ทรงบรรยายถึงเหตุการณ์การส่งเสด็จฯ โดยเสด็จลงเรื อ

3 เม.ย. 2450

พระที่นงั่ มหาจักรี ออกจากกรุ งเทพฯสู่อ่าวไทย ออกสู่ทะเลจีน

(คืนลาดับที่ 1-8)

เพื่อเข้ าสู่เมืองสิงคโปร์ เสด็จรถไฟประพาสเมืองยะโฮ จากนั น้
เสด็จทอดพระเนตรเรื อโดยสารชื่อ “เรื อซักเซน” ซึ่งจะเป็ นเรื อ
พระที่นั่ง เสด็จไปยุโรป หลังจากนัน้ เสด็จเสวยพระยาหาร ใน
ฐานะแขกของเจ้ าเมืองสิงคโปร์ ที่ทาเนียบรัฐบาล

ฉบับที่ 2

3 เม.ษ. –
5 เม.ย. 2450

เสด็จลงเรื อซักเซนออกจากสิงคโปร์ ผ่านช่องแคบมะละกาไปยัง
เมืองปี นัง

(คืนลาดับที่ 8-10)
ฉบับที่ 3

5 เม.ย. –

พระองค์ เ สด็จ ประพาสวัด จี น ในเมื อ งปี นัง และในวัน ต่อ มา

9 เม.ย. 2450

เสด็จ ฯออกจากเมื อ งปี นัง เรื อพระที่ นั่ง ผ่า นอ่าวเบงกอล ใน

(คืนลาดับที่ 10-14)

ระหว่างทางเสด็จฯ ทอดพระเนตรเรื อรบของประเทศอังกฤษชื่อ
“เบดฟอด” จากนันเรื
้ อพระที่นงั่ ถึงศรี ลงั กา เสด็จประพาสเมือง
โคลัมโบ

ฉบับที่ 4

10 เม.ย.-

เรื อซักเซนออกจากเกาะศรี ลงั กา ทรงบรรยายถึงเหตุการณ์ใน

16 เม.ย. 2450

เรื อ ได้ แก่ ผ้ ู โดยสารในเรื อเล่ น กี ฬา และมี เ หตุ ก ารณ์

(คืนลาดับที่ 15-21)
ฉบับที่ 5

พระราชทานเลี ้ยงเนื่องในวันขึ ้นปี ใหม่

16 เม.ย.-

เรื อพระที่นงั่ ถึงเมืองเอเดน เสด็จประพาสเมืองเอเดน (ประเทศ

21 เม.ย. 2450

เยเมน) เมื่ อออกจากเอเดน เรื อพระที่ นั่ง ผ่านทะเลแดง ทรง
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

(คืนลาดับที่ 21-25)

บรรยายถึงกิจกรรมในเรื อพระที่นั่ง มีการพราชทานรางวัลแต่
พวกที่เล่นกีฬาในเรื อ ต่อมาเรื อถึงคลองสุเอซ

ฉบับที่ 6

21 เม.ย. –

เรื อซักเซนเข้ าไปในคลองสุเอซ ทรงบรรยายเรื องการขุดคลองสุ

24 เม.ย. 2450

เอซ จากนัน้ เสด็จ ประพาสเมื องพอร์ ต ซาอิด ประเทศอี ยิปต์

(คืนลาดับที่ 26-29)

ก่อนที่เรื อจะออกจากคลองสุเอซ สู่ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน ผ่าน
ช่องแคบเมสซีนาของประเทศอิตาลี

ฉบับที่ 7

25 เม.ย. 2450

เรื อซักเซนถึงเมืองเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี เสด็จทอดพระเสตรที่

(คืนลาดับที่ 30)

เลี ้ยงปลาในเมืองเนเปิ ลส์ จากนันเสด็
้ จวัดซันมาติโน เสวยพระ
กระยาหารที่ภตั ตาคารยาดิเน จากนันเสด็
้ จทอดพระเนตรละคร
เวที(ลักษณะคล้ ายโชว์)

ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9

26 เม.ย. 2450

ทรงบรรยายเรื่ องการเตรี ยมการขึ ้นจากเรื อซักเซน มีงานเลี ้ยงใน

(คืนลาดับที่ 31)

เรื อซักเซน

27 เม.ย. 2450

เสด็จ ขึน้ จากเรื อ ซัก เซน ณ เมื อ งเจนัว ประเทศอิ ต าลี เสด็จ

(คืนลาดับที่ 32)

ทอดพระเนตรที่ ฝัง ศพในเมื องเจนัวและเสด็จ ทอดพระเนตร
ภายในเมือง

ฉบับที่ 10

28 เม.ย. –

เสด็จ โดยรถไฟจากเมื อ งเจนัว ไปยัง เมื องซานเรโม ณ เมื อ ง

1 พ.ค. 2450

ซานเรโม พระองค์ประทับ ณ วิลลาโนเบิล ในระหว่างประทับ

(คืนลาดับที่ 33-36)

ทรงวางแผนเส้ น ทางเสด็จ ประพาสเมื อ งทางตอนเหนื อของ
ประเทศ นอกจากนี ้มีคณะแพทย์มาตรวจพระอาการประชวร

ฉบับที่ 11

2 พ.ค. 2450

เสด็ จ ประพาสเมื อ งมัน โตวา(Mantova) ทรงบรรายสภาพ

(คืนลาดับที่ 37)

บ้ านเมือง โดยรวมพระองค์โปรดและชื่นชมเมืองมันโตวาว่ามี
ความเจริ ญ และบรรยากาศภานในเมื อ งเป็ นที่ ถูก พระราช
หฤทัย
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 12

3 พ.ค.-

เสด็จ ประพาสเมื อง Bordighera ทางตอนเหนื อของอิตาลี

5 พ.ค. 2450

นอกจากนี ้เสด็จประพาสสวนชื่อว่าสวนกับตันสิเคโร และมีจิตร

(คืนลาดับที่ 38-40)
ฉบับที่ 13

กรชื่อมองสิเออดุรังมาวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์

6 พ.ค.-

เสด็ จ ออกจากประเทศอิ ต าลี สู่ เ มื อ งมอนติ ค าโล เสด็ จ

9 พ.ค. 2450

ทอดพระเนตรคาสิโนในมอนติคาโล และมีดยุคแห่งเจนัวมาเข้ า

(คืนลาดับที่ 41-44)

เฝ้ าฯ และเสด็จ ประพาสเมืองเวนติมิเลี ย จากนัน้ เสด็จไปยัง
บ้ านจิ ต รกรมองสิเ ออดุรั ง อี ก ครั ง้ เพื่ อให้ จิ ตรกรวาดพระบรม
สาทิสลักษณ์ต่อ จากนันเสด็
้ จไปที่บ้านของนายปะโรดี ซึ่งเป็ น
เจ้ าของโรงแรมวิลลาโนเบิลที่ประทับ

ฉบับที่ 14

10 พ.ค. –

เสด็จประพาสเมืองนีซ เสด็จกลับเพื่อมาให้ จิตรกรวาดพระบรม

13 พ.ค. 2450

สาทิสลักษณ์ตอ่ จากนันทรงวางแผนการเดิ
้
นทางไปยังทางตอน

(คืนลาดับที่ 45-48)

เหนืออีกครัง้ เสด็จชมสวนปลูกกุหลาบ และเขียนอธิบายวิธีการ
ปลูกกุหลาบตัง้ แต่วิธี การเตรี ยมดิน วิธีการผสมเกสร วิธี การ
ฝากหนามและวิธีการต่อกุหลาบ และทรงกล่าวยุติเรื่ องราว ณ
เมืองซานเรโม

ฉบับที่ 15

14 พ.ค.-

เสด็จฯไปยังเมืองตูริน ทอดพระเนตรละครโอเปรา จากนันเสด็
้ จ

16 พ.ค. 2450

ประพาสวังที่ตาบลอาลยีเอ แล้ วเสด็จฯกลับตูริน เพื่อไปต่อยังเว

(คืนลาดับที่ 49-51)
ฉบับที่ 16

17 พ.ค.19 พ.ค. 2450

นิส
เสด็จประพาสในเมืองเวนิส เสด็จทอดพระเนตรการไหว้ พระที่
สัดเซนต์มาร์ โค แล้ วเสด็จเมืองฟลอเรนซ์

(คืนลาดับที่ 52-54)
ฉบับที่ 17

20 พ.ค.-

ณ เมืองฟลอเรนซ์ขุนนางเคาท์แห่งเมืองตูรินเข้ าเฝ้า วันต่อมา

23 พ.ค. 2450

เสด็จประพาสร้ านค้ าในเมืองฟลอเรนซ์ จากนันเสด็
้ จไปยังเมือง
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)
(คืนลาดับที่ 55-58)

ฉบับที่ 18

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา
มิลาน

24 พ.ค. 2450-

เสด็ จ โดยรถไฟออกจากประเทศอิ ต าลี ไ ปยั ง ประเทศ

26 พ.ค. 2450

สวิตเซอร์ แลนด์ ประทับ ณ โรงแรม Des Alpes ในเมื อง

(คืนลาดับที่ 59-61)

Territet เสด็จทอดพระเนตรงานประจาปี ของชาวเมือง ทรง
ประกอบพิธี วิสาขบูช า ณ โรงแรมที่ ประทั บ และต่อมาเสด็จ
ประพาสยอดเขา Rochers de Naye

ฉบับที่ 19

27 พ.ค.-

เสด็จออกจากประเทศสวสิตเซอร์ แลนด์ ไปยังเมืองนอยเฮาเซน

30 พ.ค. 2450

ประเทศเยอรมัน ประทับ ณ โรงแรมชไวซาฮอฟ เสด็จประพาส

(คืนลาดับที่ 62-65)

เมืองซูริค ทอดพระเนตรการจุดดอกไม้ ไฟ เสด็จโดยรถไฟไปยัง
เมืองบาเด็นบาเด็น ประทับ ณ โรงแรมสเตฟานี เสด็จสรงน ้าแร่
ที่โรงอาบน ้าเฟรเดอริก เสด็จประพาสในเมืองบาเด็น

ฉบับที่ 20

31 พ.ค.-

เสด็จสรงน ้าแร่ครัง้ ที่ 2 จากนันเสด็
้ จประพาสป่ าดาที่เมืองคลาส

2 มิ.ย. 2450

รูห์ และเสด็จประพาสตลาดในเมือง นอกจากนี ใ้ นตอนท้ ายของ

(คืนลาดับที่ 66-68)

พระราชหัตถเลขากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เจ้ าชายชาลส์ แห่งเมือง
แซ็กซ์-ไวมาร์ มาเข้ าเฝ้า

ฉบับที่ 21

3 มิ.ย.-

เริ่ มจากการกล่าวถึงเหตุการณ์ เสด็จทอดพระเนตรไฟไหม้ ริม

6 มิ.ย.2450

บ้ านที่ประทับ บรรยายเหตุการณ์จนถึงดับเพลิงเสร็ จ วันต่อมา

(คืนลาดับที่ 69-72)

เสด็จฯโดยรถไฟไปยังเมืองไฮเดลเบิร์ก ทอดพระเนตรปราสาท
โบราณและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก จาอมาเสด็จ ประพาส
เมืองมันไฮม์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และเสด็จเสวยน ้าชาที่
แกรนด์ดยุค และเสด็จทอดพระเนตรแม่น ้าไรน์ วันต่อมาเสด็จ
เสวยน ้าชาที่วงั เจ้ าหญิงแห่งไวมาร์ และเสด็จโรงพยาบาลเพื่ อ
ตรวจพระอาการ จากนันเสด็
้ จกลับบาเด็น
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 22

7 มิ.ย. –

เหตุการณ์แรกในพระราชหัตถเลขาทรงเล่าถึงเหตุการณ์เสด็จ

12 มิ.ย. 2450

ประพาสและทอดพระเนตรละครในเมื องบาเด็น นอกจากนี ้

(คืนลาดับที่ 73-78)

พระองค์ยัง เสด็จ ไปยัง ที่ เพาะพันธุ์ ปลาของเมื อง เสด็จ เยี่ ยม
สถานที่ รับเลี ย้ งผู้ยากไร้ และทอดพระเนตรการเต้ นรา ต่อมา
เสด็จทอดพระเนตรที่เลี ้ยงผึง้ วันต่อมาเสด็จประพาสเมืองสต
ราบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส และเมืองคาร์ ลสรูห์

ฉบับที่ 23

13 มิ.ย.-

เสด็จเยี่ยมแกรนด์ดยุคไมเคิล แห่งรัสเซีย แล้ วเสด็จประพาส

17 มิ.ย. 2450

เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต จากนันเสด็
้ จทอดพระเนตรละครสัตว์ ชมเมือง

(คืนลาดับที่ 79-83)

เก่าที่ผ้ คู นสวนใหญ่เป็ นยิว ในเมืองบาเด็นจัดงานเลี ้ยงถวาย วัน
ต่อมาเสด็จไปทรงซือ้ กล้ องถ่ายรู ป และมีง านเลีย้ งอาหารอี ก
ครัง้ ที่วงั ของแกรนด์ดยุค

ฉบับที่ 24

18 มิ.ย.-

ในวันนี พ้ ระองค์เสด็จออกจากเยอรมันไปยัง ประเทศฝรั่ง เศส

26 มิ.ย.2450

ประทับที่สถานทูตในกรุงปารี ส มีบคุ คลสาคัญเข้ าพบ วันต่อมา

(คืนลาดับที่ 84-92)

เ ส ด็ จ ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร โ ร ง ปั ้ น พ ร ะ บ ร ม รู ป ท ร ง ม้ า แ ล ะ
ทอดพระเนตรละครโอเปรา เสด็จไปยังโรงถ่ายรูปและไปยังบ้ าน
จิตรกรมองสิเออดุรังอีกครัง้ นอกจากนี ้ยังเสด็จไปเสวยเป็ ดร้ าน
ดังในกรุ งปารี ส ในฉบับเดียวกันนีท้ รงบันทึกการเดินทางออก
จากฝรั่ ง เศสไปยัง กรุ ง ลอนดอน ประเทศอัง กฤษ ที่ อัง กฤษ
พระองค์ประทับที่สถานทูตในกรุงลอนดอน และเสด็จประทับที่
พระราชวังวินเซอร์ มีงานเลีย้ งอาหารค่าที่พระราชวังวินเซอร์
เสด็จทอดพระเนตรที่ ฝัง พระศพเจ้ านายของอัง กฤษ จากนัน้
เสด็จ ไปยัง กรุ ง ปารก แล้ วเสด็จ กลับมาประทับที่ สถานทูตใน
ลอนดอน ในพระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ทรงอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับกษัตริ ย์และการปกครองของอังกฤษ วันต่อมาเสด็จไป
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา
ยัง มหาวิ ทยาลัยแคมบริ ด ตามที่ ท างมหาวิทยาลัย มี กาหนด
ทูล เกล้ า ฯถวายปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต แล้ ว เสด็ จ
ประพาสในกรุ ง ลอนดอน ทรงเลื อ กซื อ้ เคื่ อ งลายครามและ
ทอดพระเนตรละครในลอนดอน

ฉบับที่ 25

27 มิ.ย.-

พระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ทรงเริ่ มด้ วยเหตุการณ์เสด็จฯออกจาก

29 มิ.ย.2450

กรุ งลอนดอนเพื่อไปยังประเทศเบลเยียม เสด็จไปยังเมืองออส

(คืนลาดับที่ 93-95)

เทนด์ ทอดพระเนตรคาสิโนในเมือง และที่อาบน ้าทะเลและที่
เลี ้ยงสัตว์ทะเล เสด็จออกจากประเทศเบลเยียมมายังเมืองแฮม
เบิร์ก ประเทศเยอรมันในฉบับนี ้ทรงพรรณาลักษณะภูมิประเทศ
ของเมืองแฮมเบิร์ก และทอดพระเนตรละครสัตว์

ฉบับที่ 26

30 มิ.ย.-

เสด็จโดยรถไฟไปยัง กรุงโฮเปนเฮก ประเทศเดนมาร์ ก ประทับ

4 ก.ค. 2450

ณ พระราชวังเบิร์นสตอฟ วันต่อมาเสด็จทอดพระเนตรท่าเรื อที่

(คืนลาดับที่ 96-100)

จะเสด็จไปยังประเทศนอร์ เวย์ และเสด็จไปยังบ้ านพักของพระ
ยาชลยุทธธินทร และบ้ านของกงสุลแอนเดอร์ สนั วันต่อมาเสด็จ
โดยเรื อไปยังเมืองออร์ ฮูส เสด็จโดยรถไฟประพาสฟริ สบอคล
และมี ง านเลี ย้ งอาหารค่ า ที่ บ้ า นขุน นางในเมื อ งนัน้ และวัน
ต่อมาเสด็จออกจากเดนมาร์ กไปยังประเทศนอร์ เวยื

ฉบับที่ 27

5 ก.ค.-

เสด็จถึงเมืองคริ สเที ยเนีย ประพาสไร่ หลวง เสวยพระกระยา

7 ก.ค. 2450

หาคค่าที่พระราชวังของเจ้ าชายฮาคอน จากนันมี
้ ทูตเปอร์ เซีย

(คืนลาดับที่ 101-103) เข้ าเฝ้าฯ วันต่อมาเสด็จทอดพระเนตรเรื อไวกิง เสด็จประพาส
ภูเ ขาในเมื อ ง และเลี ย้ งอาหารทูต เปอรื เ ซี ย วัน ต่อ มาเสด็ จ
โดยรถาฟไปยังเมืองทรอนแฮม
ฉบับที่ 28

8 ก.ค.-

เสด็จประพาสเมืองทรอนแฮม พลเรื อเอกอิงเคลฟิ ลด์เข้ าเฝ้าฯ

14 ก.ค.2450

วันต่อมาเสด็จประพาสนา้ ตก เสด็จ ออกจากทรอนแฮมไปยัง
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

(คืนลาดับที่ 104-110) เกาะในนอร์ เวย์ เสด็จ ไปยัง เมื องโบลเดอร์ เสด็จ ถ่ายรู ปพระ
อาทิตย์เที่ยงคืน เสด็จฯไปยังเมืองแอมเมอร์ เฟสต์ และเสด็จไป
ยังแหลมเหนือ ทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. และถ่ายพระ
บรมฉายาลักษณ์ ณ แหลมเหนือ เสด็จกลับที่ประทับ
ฉบับที่ 29

15 ก.ค.16 ก.ค. 2450

เสด็จฯไปยังเมืองนาร์ วิก ทอดพระเนตรเหมืองแร่ของเมืองนาร์
วิก เสด็จต่อไปยังเมืองสวาร์ ทิเซน

(คืนลาดับที่ 111-112)
ฉบับที่ 30

17 ก.ค.23 ก.ค. 2450

พระราชหัตถเลขาฉบับนีบ้ รรยายเส้ นทางขากลับ โดยเสด็จ ฯ
โดยเรื ออัลเบียล สิ ้นสุดพระราชหัตถเลขา ณ เมืองเบอร์ เคน

(คืนลาดับที่ 113-119)
ฉบับที่ 31

24 ก.ค.-

พระราชหัตถเลขาฉบับนีย้ ังคงเป็ นการบรรยายเส้ นทางเสด็จ

2 ส.ค. 2450

กลับ โดยกล่าวถึง เมื อ งต่า ง ๆ ที่ เสด็จ ผ่านแต่ทรงมี กิจ กรรม

(คืนลาดับที่ 120-129) พิเศษกว่าฉบับก่อนคือเสด็จฯทอดพระเนตรสถานที่ผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ พลังงานจากน ้า ทอดพระเนตรน ้าตกที่ใช้ ผลิตไฟฟ้า และ
โรงงานผลิตกระดาษในประเทศนอร์ เวย์ และกล่าวถึงการเสด็จ
จากนอร์ เวย์มายังประเทศเยอรมัน
ฉบับที่ 32

3 ส.ค.-

เสด็จฯถึงเมืองคีล ประเทศเยอรมัน ทอดพระเนตรโรงอาบนา้

8 ส.ค. 2450

และโรงงานทาเครื่ องเหล็ก จากนัน้ เสด็จโดยรถไฟไปยังเมือง

(คืนลาดับที่ 130-135) เบอร์ ลิน ณ กรุ งเบอร์ ลินทีมแพทย์ที่จะถวายการรักษาเข้ าเฝ้า
และรายงานเกี่ ย วกับ การรั ก ษา เสด็จ ประพาสที่ เ ลี ย้ งสัต ว์ ,
ตลาด , ที่ ท าการไปรษณี ย์ โ ทรเลข , ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ
โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ ลิน
ฉบับที่ 33

9 ส.ค.-

เสด็จฯออกจากเมืองเบอร์ ลินไปยังเมืองคาสเซิลจักรพรรดิแห่ง
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

14 ส.ค.2450

เยอรมันรับเสด็จฯ ต่อมาเสด็จทอดพระเนตรสวนและนา้ พุ มี

(คืนลาดับที่ 136-141) งานเลี ย้ งพระกระยาหารค่ า ที่ พ ระราชวัง ของพระจัก รพรรดิ
ต่อมาเสด็จ ออกจากเมื องคาสเซิ ลไปยัง เมื องบรั นสวิก เสด็จ
ทอดพระเนตรละคร ทอดพระเนตรที่เลี ้ยงม้ า , การประลองฝี มือ
นักดับเพลิง , กีฬา , พระราชวังโบราณ เสด็จไปยังเมืองโคโลญ
และออกจากเยอรมันไปยังประเทศฝรั่งเศส
ฉบับทื่ 34

15 ส.ค.-

เสด็จประพาสในกรุงปารี ส ทอดพระเนตรสถานที่ทาเครื่ องถ้ วย

21 ส.ค. 2450

, ละครโอเปรา , วัดหัวใจศักดิ์สิทธิ์ , พระราชวังเก่าที่ เมืองฟง

(คืนลาดับที่ 142-148) แตนโบล พระราชวั ง แวร์ ซาย เสด็ จ ไปประทั บ แรมกั บ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ณ เมืองรงบุลเย ประพาสป่ าในรงบุลเย
และทรงพรรณาเปรี ยบเทียบความเหมือนต่างของเมื องนีก้ ับ
จังหวัดลพบุรี ต่อมาเสด็จฯกลับกรุงปารี ส
ฉบับที่ 35

22 ส.ค.-

พระราชกรณียกิจหลักที่ทรงล่าวถึงในฉบับนี ้คือการเสด็จฯไปยัง

29 ส.ค. 2450

โรงปั น้ พระบรมรูปทรงม้ า จากนันเส็
้ จฯโดยรถไฟจากปารี สไปยัง

(คืนลาดับที่ 149-156) เยอรมันถึงเมืองฮอมบวร์ ก และรับการรักษาพระอาการประชวร
เสด็จฯทอดพระเนตรป้อมปราการที่ปราสาทโบราณ , สนาม
เทนนิส และทรงน ้าแร่
ฉบับที่ 36

30 ส.ค.-

ในฉบับ นี ท้ รงบรรยายถึ ง โรงอาบน า้ แร่ แ ละการเสด็จ สนาม

5 ก.ย. 2450

เทนนิสอีกครัง้ จากนันประพาสสนามยิ
้
งเป้า ทรงบรรยายเรื่ อง

(คืนลาดับที่ 157-163) สุนขั และซื ้อสุนขั
ฉบับที่ 37

6 ก.ย.12 ก.ย. 2450
(คืนลาดับที่ 164-170)

เสด็จฯประพาสเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต ทรงพรรณนาผลของการรักษา
พระองค์
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 38

13 ก.ย.-

จากผลของการรักษาในฉบับก่อน ในฉบับนี ้ทรงบรรยายเรื่ องที่

18 ก.ย. 2450

แพทย์ ห้ า มเสวยของแสลง เสด็จ ฯโดยรถไฟไปยัง กรุ ง ปารี ส

(คืนลาดับที่ 171-175) ประพาสในกรุงปารี สและเสวยพระกระยาหารที่ภตั ตาคารอองรี
ฉบับที่ 39

19 ก.ย.-

ในฉบับนี ้ตรงกับวันคล้ ายวันพระราชสมภพ ทรงบรรยายถึงการ

25 ก.ย.2450

จัด งานเฉลิ ม พระชนมพรรษา ต่อ มาเสด็จ ไปยัง บ่อ น า้ ที่ ท าง

(คืนลาดับที่ 176-183) ประเทศเยอรมันตัง้ ชื่ อว่าบ่อนา้ จุฬาลงกรณ์ เสด็จฯออกจาก
เมืองฮอมบวร์ กไปยังปารี สและทอดพระเนตรละครโอเปา
ฉบับที่ 40

26 ก.ย.-

เตรี ย มเสด็จ ฯออกจากกรุ ง ปารี ส ไปยัง เมื อ งลูเ ซิ ร์น ประเทศ

1 ต.ค. 2450

สวิตเซอร์ แลนด์ เสด็จฯโดยรถไฟไปยังเมืองเบิร์น ทรงบรรยาย

(คืนลาดับที่ 184-189) วิ ธี ก ารปกครองของประเทศสวติ เ ซอร์ แ ลนด์ เสด็จ ต่อ ไปยัง
ประเทศอิตาลี และทรงกะระยะทางเสด็จกลับ
ฉบับที่ 41

2 ต.ค.-

เสด็ จ ฯโดยรถไฟประพาสเมื อ งมิ ล าน ต่ อ ไปยั ง กรุ ง โรม

6 ต.ค. 2450

ทอดพระเนตรวัดโบราณในกรุ ง โรม เสด็จ เยี่ ยมที่ ฝัง ศพและ

(คืนลาดับที่ 190-194) วิหารเซนต์ปีเตอร์ เสด็จต่อไปยังเมืองเนเปิ ล ประทับ ณ โรงแรม
บนภูเขา
ฉบับที่ 42

7 ต.ค.-

เสด็จออกจากเมืองเนเปิ ลลงเรื อพม่าออกจากเนเปิ ล ถึงเมือง

20 ต.ค. 2450

เมสซีน่ามีกษัตริ ย์อิตาลีเฝ้ารับเสด็จฯ เสด็จทอดพระเนตรกอง

(คืนลาดับที่ 195-208) เรื อ รบของอิ ต าลี เสด็ จ ฯไปยั ง เมื อ งปาเลอร์ โม ประพาส
พิพิธภัณฑ์และทะเล เสด็จกลับมาเมสซีนาอีกครัง้ และประพาส
ในเมือง ประทับ ณ โรงแรมซานโตโมนิโก ทอดพระเนตรละคร
และโบสถ์ โบราณ จากจากอิตาลีไปเกาะมอลตา ทรงบรรยาย
ประวัติข องเมื อ งมอลตา ประพาสและเสวยพระกระยาหาร
กลางวันที่วงั เก่า ประพาสอ่าวและโรงทหาร ลงเรื อพม่าออกสู่
ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน บันทึกของเรื่ องความหิว
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 43

21 ต.ค.-

เสด็จ ลงเรื อ ซัก เซนในคลองสุเ อส ออกสู่ท ะเลแดง ถึ ง เมื อ ง

6 พ.ย. 2450

โคลัมโบ เสด็จฯประพาสพิพิธภัณฑ์ในเมืองโคลัมโบ และทรง

(คืนลาดับที่ 209-225) บรรยายสรุปเรื่ องทวีปยุโรป
เมื่ อผู้วิ จัยได้ เอกสารหลัก คือหนัง สื อพระราชนิพ นธ์ เรื่ องไกลบ้ านแล้ ว
ผู้วิจัยยัง จาเป็ นต้ องใช้ เ อกสารลายพระราชหัตถเลขาที่ เป็ นที่ม าของหนัง สือดังกล่าว
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องไปค้ นหาเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อหาพระราชหัตถเลขา
เรื่ องดังกล่าวแต่จากการค้ นคว้ าผู้วิจยั ไม่พบสาเนาลายพระหัตถ์ที่เป็ นต้ นฉบับของพระ
ราชหัตถเลขา ผู้วิจยั จึงใช้ สาเนาลายพระหัตถ์ฉบับอื่นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ ขึน้ ในลักษณะใกล้ เคียงกันทดแทน เพื่อใช้ ศึกษาลักษณะ
ของสื่ อ การเขี ย น โดยส าเนาลายพระหั ต ถ์ ที่ ผ้ ู วิ จั ย เลื อ กเพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาแทนพระ
ราชหัตถเลขาไกลบ้ าน ได้ แก่ สาเนาพระราชโทรเลขจากทรอนแฮม(Trondheim) ถึง
มกุฎราชกุมาร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม เพื่อใช้ ศกึ ษารูปแบบของสื่อการเขียนที่เป็ นการเขียน
เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล , สาเนาพระราชหัตถเลขาที่มีถึงสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบ
รมราชินีนาถ ครัง้ เสด็จฯ ประพาสยุโรปครัง้ ที่ 1 เมื่อพ.ศ. 2440
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังศึกษาสาเนาพระราชนิพนธ์ที่เป็ นลายพระหัตถ์เรื่ องอื่น ๆ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เพื่อใช้ ศกึ ษาลักษณะของสื่อการเขียน และ
ใช้ ศึกษาลักษณะของผู้สร้ างสาร พระราชนิพ นธ์ ในรู ปแบบลายพระหัตถ์ เรื่ องอื่น ๆ ที่
ผู้วิจยั ใช้ มีดงั ต่อไปนี ้
1.) เอกสารเรื่ อง “พระราชนิพนธ์เรื่ องต่าง ๆ” – นอนในเวลาประจาเวลาราชการ
2.) เอกสารเรื่ อง พระราชนิพนธ์โคลงนิทราชาคริช
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นอกจากเอกสารประเภทลายลัก ษณ์ อัก ษรแล้ ว ผู้วิ จัย ยัง ใช้ เ อกสาร
ประเภทเทปบันทึกได้ แก่ วีดที ศั น์รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการ เครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ซึ่งเป็ นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง true explore life
ทังนี
้ ้ในตอนเริ่ มต้ นของการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั สามารถตามรับชมรายการที่ออกอากาศทัน
ตังแต่
้ ตอนที่ 21 เรื่ อยมาจนถึงตอนที่ 26 แต่เพื่ อให้ ไ ด้ เนือ้ หาครบถ้ วนที่สุด ผู้วิจัย
จาเป็ นต้ องใช้ เนื ้อหารายการในตอนอื่น ๆ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงติดต่อไปยังผู้อานวยการฝ่ าย
รายการ บริ ษัททรู วิชั่นส์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เนือ้ หารายการเพื่อทาวิจัย เนื่องจาก
ลิขสิทธิ์ ของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านเป็ นของบริ ษัททรู วิชั่นส์ และทาง
ฝ่ ายรายการยินยอมให้ ไฟล์รายการทังสิ
้ ้น 3 ตอน ผู้วิจยั จึงขอไฟล์รายการตอนที่ 1 ซึ่ง
เป็ นตอนเริ่ มต้ นของชุดสารคดี ตอนที่ 15 ซึ่งเป็ นตอนส่วนกลางและตอนที่ 26 ซึ่งเป็ น
ตอนสุดท้ ายของชุดสารคดี และทางบริ ษัททรู วิชนั่ ส์ได้ อนุเคราะห์ไฟล์รายการดังกล่าว
มาให้ ถึงแม้ ว่ารายการจะมีการออกอากาศซ ้าเป็ นระยะ แต่เนื่องด้ วยเวลาในการศึกษา
จากัดผู้วิจยั จึงไม่สามารถรอติดตามรายการเมื่อมีการนามาออกอากาศใหม่ได้ และเมื่อ
ได้ เนื ้อหาตามที่ต้องการแล้ ว ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตวิธีการนาเสนอเนื ้อหาและ
เนื ้อหาที่ออกอากาศและจดบันทึกทาเป็ นเอกสาร (document) จากการรับชมรายการทา
ให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจโครงสร้ างของรายการและวิธีการนาเสนอเนื ้อหาภายในตอน รวมถึงการ
ร้ อยเรี ยงระหว่างตอนได้ โดยลักษณะของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านมี
ความยาวตอนละประมาณ 30 นาทีแต่ละตอนนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับพระกระยาหารที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสวยเมื่อครัง้ เสด็จพระพาสยุโรปครัง้ ที่2 ซึ่งมี
ทังพระกระยาหารฝรั
้
่งและพระกระยาหารไทยที่ทรงดัดแปลงขณะอยู่บนเรื อพระที่นงั่ ซึ่ง
เนื ้อหาเหล่านี ้คือส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาในบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
จากการสังเกตลักษณะการนาเสนอเนือ้ หาของรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน ผู้วิจยั พบว่าการนาเสนอเนื ้อหาในแต่ละตอนมีรูปแบบที่เหมือนกัน โดย
จะเริ่ ม จากการเกริ่ นนาเนื อ้ หาของรายการในตอนแต่ละตอน จากนัน้ จะเข้ าสู่ไ ตเติ ล้
รายการ และเข้ าสู่เนื ้อหารายการในตอนนัน้ ๆ และในตอนท้ ายของรายการจะเกริ่ นนา
เนือ้ หาของรายการในตอนถัดไป โดยรายการในแต่ละตอนจะมีความต่อเนื่องกันไป
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ตามลาดับของพระราชหัตถเลขา และเมื่อพิจารณารายการทัง้ 26 ตอนจะพบว่ารายการ
ทัง้ 26 ตอนมีความต่อเนื่องกัน มีรูปแบบการนาเสนอที่เหมือนกัน แตกต่างเพียงแค่ใน
ตอนที่ 1 จะทาหน้ าที่เสมือนบทเกริ่ นนาของรายการทังหมด
้
เพราะฉะนันในตอนนี
้
้จะ
กล่าวถึงเรื่ องของอาหารและการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า
เจ้ า อยู่หัว วิ ธี ก ารน าเสนอแตกต่า งจากตอนอื่ น ตรงที่ ใ นตอนนี จ้ ะมี ก ารใช้ บุค คลที่
เกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผ.ศ.ศรี สมร คงพันธุ์ และผ.ศ.ทัศนีย์ โรจน์ไพบูลย์ และตอน
ที่ 26 ทาหน้ าที่เป็ นตอนสรุปเรื่ องราวของเมนูอาหารที่ถกู นาเสนอในรายการ
2. แหล่งข้ อมูลอื่นๆ
1.) แหล่งข้ อมูลประเภทบุคคล
บุคคลที่ผ้ ูวิจยั ใช้ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล(informants) ได้ แก่ คุณภาสกร ประมูล
วงศ์ ผู้กากับรายการสารคดีเรื่ องเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ทังนี
้ ้ในการติดต่อครัง้
แรกคุณภาสกรกล่าวว่าไม่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหารายการได้ เนื่องจากรายการ
เป็ นลิขสิทธิ์ ของทางทรู วิชนั่ ส์ และทางผู้ผลิตเองก็ไม่ได้ เก็บเอกสารที่เป็ นบทรายการไว้
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ผู้วิจยั จึงติดต่อไปยังบริ ษัททรู วิชนั่ ส์เพื่อขอข้ อมูลเนื ้อหารายการ และได้
ติดต่อคุณภาสกรอีกครัง้ เพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาและแรงบันดาลใจของ
การผลิตรายการดังกล่าว ในการติดต่อครั ง้ นี ้คุณภาสกรตอบรับ และนัดหมายผู้วิจยั ให้
มาสัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สถานที่คือร้ านกาแฟภายใน TCDC เลียบทาง
ด่วนรามอินทรา
นอกจากนี ้ ผู้วิจัย ยัง สัม ภาษณ์ รศ.อวยพร พานิช คณบดีคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลับราชพฤกษ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้ านการสื่อสารและวรรณกรรมไทย
โดยการสัมภาษณ์เป็ นไปด้ วยดี รศ.อวยพร ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่การวิเคราะห์บท
พระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเป็ นผู้อ่านบทพระราช
นิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
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2.) แหล่งข้ อมูลประเภทเอกสารอื่นๆ
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องตาราทากับข้ าวฝรั่ง(ทรงแปล) เพื่อใช้ ประกอบ
การศึก ษารายการสารคดี อาหารทางโทรทัศน์ หนัง สื อพระราชนิ พ นธ์ ฉบับนี ม้ ี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน เพราะถึงแม้ ว่าจะเป็ นพระราชนิพนธ์ แปลแต่
มาจากการสังเกตจากของจริ งครัง้ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.126 ถือเป็ นตาราทากับข้ าว
ฝรั่งอย่างเป็ นระบบเล่ม แรกของไทย โดยผู้วิจัยใช้ หนังสือตาราทากับข้ าวฝรั่ ง ฉบับ
จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์นายอินทร์
การสร้ างความน่ าเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
ในกระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้
(trustworthiness) ของข้ อมูลโดยสร้ างความน่าถือ(credibility) ผ่านการต่อเวลาของการ
ทางาน(prolonged engagement) ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ณ ขณะของการศึกษาในหัวข้ อ
การข้ า มผ่า นทางการสื่ อ สาร การศึก ษาโดยใช้ บ ทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นเป็ น
ตัวอย่างที่เหมาะสมที่สดุ ในการศึกษา ไม่มีตวั อย่างงานชิ ้นอื่นที่จะใช้ ศกึ ษาแทนได้ ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั เริ่ มศึกษาจากเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสารโดยเริ่ มจากการศึกษาในหัวข้ อการ
เล่าเรื่ องแบบข้ ามพ้ นสื่อ ผ่านการศึกษาละครเรื่ องฮอร์ โมน และมาสู่การใช้ สื่อเพื่อการ
ท่องเที่ยว ลาดับต่อมาผู้วิจยั มองมิติของการสร้ างความหมายขยายออกไปมากกว่าการ
เล่าเรื่ อง สุดท้ ายบทสรุ ปของหัวข้ อคือเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร และเลือกศึกษา
ผ่ า นบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ องไกลบ้ าน นอกจากนี ผ้ ้ ู วิ จั ย สร้ างความพึ่ ง พาได้
(dependability) ของข้ อมูลโดยการใช้ หลักฐานชันปฐมภู
้
มิที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
กับการสร้ างพระราชหัตถเลขา ทังนี
้ ้เพราะไม่สามารถค้ นหาต้ นฉบับพระราชหัตถเลขาที่
เป็ นลายพระหัตถ์ได้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึกลักษณะของเนือ้ หาที่ถูกนาเสนอ
ผ่านสื่อโดยผู้วิจยั จะอธิ บายให้ เห็นทัง้ ในมิติของเนือ้ หา(communication) และมิติของ
ความสัมพันธ์ ( meta-communication) รวมทัง้ วิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบการ
สื่อสารเพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นภายใต้ การสร้ างความหมายในรูปแบบต่างๆ
หน่ วยสาหรั บการวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ หน่วยสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจยั คือ
หน่วยของความสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสาร
การสรุ ปข้ อมูล
ในการวิเคราะห์ เพื่ อการนาเสนอข้ อมูล ผู้วิจัยใช้ โครงสร้ างการโต้ แย้ ง
แสดงเหตุผลของ Stephen Toulmin นักตรรกศาสตร์ ชาวอังกฤษ เพื่อแสดงถึงวิธีการและ
การอ้ างเหตุผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสูข่ ้ อสรุปของผู้วิจยั
หลักการของการโต้ แย้ ง แสดงเหตุผลเพื่ อสร้ างความน่าเชื่ อถื อได้ ของ
ข้ อ สรุ ป (claim) ผู้วิ จัยเริ่ ม จากการรวบรวมข้ อ มูล (data) ซึ่ง ในที่ นี ค้ ื อข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวสื่อและเนือ้ ลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบท
ลัก ษณะธรรมชาติข องตัว สื่ อ ซึ่ง จากข้ อมูล ดัง กล่า ว ผู้วิ จัย จะอธิ บายให้ เ หตุผ ลด้ ว ย
หลัก การ และแนวคิ ด อัน เป็ นข้ อแสดงเหตุผ ล(warrant) ที่ จ ะน าไปสู่ ข้ อสรุ ป โดย
สนับสนุนจากข้ อมูลหลักฐานต่างๆ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะเสนอข้ อยกเว้ นรวมทังข้
้ อแม้ เพื่อเพิ่ม
นา้ หนักให้ กับการวิจัย และให้ เหตุผลได้ ถึง ความเป็ นไปได้ ที่อาจทาให้ ไ ม่เป็ นไปตาม
ข้ อสรุ ปที่ นาเสนอ ซึ่ง สามารถสรุ ปการโต้ แย้ ง แสดงเหตุผ ลได้ ตามแบบจ าลองของ
Toulmin ดังนี ้
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Qualifier
ข้ อมูล

Data
ข้ อมูล

Claim
ข้ อสรุป

Warrant
เหตุผล

Rebuttal
ข้ อโต้ แย้ ง

Backing
ข้ อสนับสนุน

การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอการวิจัยในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ การพรรณนาเชิ งวิเคราะห์ เพื่ อ
อธิ บายให้ เห็นถึงลักษณะสื่อและสาร รวมทัง้ องค์ประกอบอื่น ๆ ของการสื่อสารในบท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่เปลี่ยนแปลงไปตามลาดับที่ถกู นาเสนอออกมา ในบางช่วง
ผู้วิจัยมี การยกข้ อความที่ มาจากพระราชหัตถเลขา ดังนัน้ จึงปรากฏลักษณะของการ
สะกดคาตามแบบเดิมไว้
ทังนี
้ ้ในบทที่ 4. นาเสนอบทวิเคราะห์การสร้ างความหมายของบทพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
บทที่ 5. นาเสนอบทวิเคราะห์ การข้ ามผ่านทางการสื่ อสารจากพระ
ราชหัตถเลขาสูห่ นังสือเล่ม
บทที่ 6. นาเสนอบทวิเคราะห์การข้ ามผ่านการสื่อสารจากหนังสือเล่มสู่
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
บทที่ 7. สรุปผลการศึกษา

บทที่ 4
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์ เรื่องไกลบ้ าน
ในรู ปแบบพระราชหัตถเลขา
การศึกษาในหัวข้ อ “การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ าน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ าน ซึ่งผู้วิจยั ศึกษาตังแต่
้ สื่อพระราชหัตถเลขาที่ถกู แปลงมาสู่หนังสือเล่ม และ
ต่อมาจากหนัง สือเล่มที่ถูกแปลงไปสู่รายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ วิเคราะห์ลกั ษณะองค์ประกอบการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสร้ างความหมายของ
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะวิเคราะห์ การข้ ามผ่านทางการสื่อสารในลาดับแรกของ
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน นัน่ คือ การสร้ างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
หรื อจดหมาย ซึ่งเป็ นพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
มี ถึ ง สมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ เจ้ าฟ้ านิภ านภดล กรมขุน อู่ท องเขตขัตติย นารี หรื อ
“สมเด็จหญิ งน้ อย” จานวนทัง้ สิน้ 43 ฉบับ แต่จากข้ อจากัดของการหาข้ อมูลประเภท
เอกสารที่เป็ นต้ นฉบับพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั ไม่สามารถหาเอกสารต้ นฉบับได้ จึงใช้ การ
เทียบเคียงกับพระราชหัตถเลขาฉบับอื่น ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ที่ ทรงพระราชนิพ นธ์ ใ นช่ว งเวลาและเหตุก ารณ์ เดี ยวกันเพื่ อใช้ ศึกษาลัก ษณะของสื่ อ
(medium) และใช้ หนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านเพื่อศึกษาลักษณะของสาร (text)
ต่อไปนี ้ผู้วิจยั จะอธิบายให้ เห็นลักษณะของสื่อพระราชหัตถเลขา
สื่อการเขียนในพระราชหัตถเลขา
ในการสร้ างความหมายในรู ป แบบพระราชหั ต ถเลขาเกิ ด ขึ น้ โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในฐานะผู้สร้ างสาร พระราชนิพนธ์ เหตุการณ์
ต่าง ๆ ผ่านการเขียน(written language) ขณะเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.
2450 โดยเป็ นพระราชนิพนธ์ในรูปแบบพระราชหัตถเลขาหรื อจดหมาย จากข้ อเท็จจริ งจุด
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นี ท้ าให้ ผ้ ูวิจัยเห็น ความสัม พั นธ์ ที่เ กิ ดขึน้ เบือ้ งต้ นขององค์ ประกอบที่ ใช้ ในการสื่ อสาร
กล่าวคือ พระราชหัตถเลขาคือการสื่ อสารด้ วยการเขี ยน(written language) ซึ่ง การ
ถ่ายทอดเนื ้อหาออกมาในรู ปแบบของสื่อการเขียนนันเกิ
้ ดจากการที่ผ้ สู ร้ างสารถ่ายทอด
ความคิดออกมาเป็ นภาษาพูด (spoken language)และภาษาพูดได้ กลายไปเป็ นสารที่
ปรากฏเป็ นข้ อ ความอยู่ใ นกระดาษ และในขณะเดี ย วกัน การเขี ย นด้ ว ยลายมื อ ก็ ไ ด้
กลายเป็ นสารในสื่อพระราชหัตถเลขา ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องสื่อคือสารของแม็คลู
แฮน (อ้ างแล้ ว , 1964) ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ได้ ค้ นหาพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่ปรากฏลายพระหัตถ์เพื่อต้ องการแสดงให้ เห็นว่าพระราชหัตถเลขา
แต่ละฉบับนัน้ เกิดจากการถ่ายทอดด้ วยลายพระหัตถ์ ซึ่งถื อเป็ นสื่อการเขียน พบสาเนา
พระราชหัตถเลขาที่ เ ป็ นลายพระหัตถ์ ที่ทรงมี ม ายัง สมเด็จ พระนางเจ้ าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ ครัง้ เสด็จฯ ประพาสยุโ รปครัง้ ที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2440 ซึ่งถือเป็ นพระ
ราชหัตถเลขาที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับพระราชหัตถเลขาเรื่ องไกลบ้ าน รูปที่ 4.1 ด้ านล่างนี ้
แสดงรูปพระราชหัตถเลขาที่มีมายังสมเด็จพระนางเจ้ าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
จากการสัง เกตจะพบว่า ตัว หนัง สื อ ถูก เขี ย นลงในกระดาษตามเส้ น บรรทัด อย่า งเป็ น
ระเบียบ ซึง่ ลักษณะการเขียนตัวอักษรในบรรทัดเช่นนี ้เปลี่ยนจากการเขียนตัวอักษรใต้ เส้ น
บรรทัดตามแบบอินเดียเมื่อมีการใช้ “กระดาษฝรั่ง” และลักษณะตัวอักษรจะเป็ นตัวเอียงมี
การตวัดหางที่ยาวมากอันเป็ นลักษณะอักษรไทยที่พฒ
ั นาล่าสุดก่อนจะมีการพิมพ์ (วิโรจน์
ผดุงสุนทรารักษ์ , 2547) ดังรูป

รูปที่ 4.1 พระราชหัตถเลขาครัง้ เสด็จฯประพาสยุโรปครัง้ ที่ 1
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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นอกจากลักษณะของความสัมพันธ์ ในแบบที่สื่อการเขียนแปลงมาเป็ น
สารในพระราชหัตถเลขาแล้ ว เมื่อเราพิจารณาที่เรื่ องราวอันเป็ นที่มาของพระราชหัตถเลขา
แต่ล ะฉบับ จะพบว่า เป็ นพระราชหัต ถเลขาที่ น าเสนอเรื่ อ งราวที่ พ ระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับพระองค์ในแต่ละวัน ซึ่งมี
ลัก ษณะของการเป็ นบัน ทึก ประจ าวัน (diary) เหตุก ารณ์ ต่า ง ๆ ที่ ท รงบัน ทึก ล้ ว นเป็ น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ทรงบันทึกรายละเอียดของ
ประเทศที่เสด็จประพาส ได้ แก่ ประเทศสิงคโปร์ , มาเลเซีย , ศรี ลงั กา , เยเมน , อียิปต์ ,
อิตาลี , ฝรั่งเศส , เยอรมัน , สวิตเซอร์ แลนด์ , เดนมาร์ ก , อังกฤษ , เบลเยีย ม , นอร์ เวย์ ,
มอลตา รวมระยะทังสิ
้ ้น 7 เดือน 21 วัน ผ่านช่วงเหตุการณ์และวันสาคัญต่าง ๆ ทังวั
้ นขึ ้นปี
ใหม่ไทย , วันวิสาขบูชา , วันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งทังสถานที
้
่และช่วงเวลาเหล่านี ้ล้ วน
ถูกบันทึกเป็ นเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขา ตรงจุดนี ้แสดงให้ เห็นว่าวัตถุดิบหลักที่พระองค์
ทรงใช้ ในการพระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมาจากบริ บทที่เกิดขึ ้นจากการ
เสด็จประพาส หรื ออาจกล่าวได้ วา่ บริบทของการประพาสได้ ถกู นาเสนอเป็ นเนื ้อหาในพระ
ราชหัตถเลขา เกิดเป็ นความสัมพันธ์ ตอ่ มาคือบริ บทของการประพาสถูกแปลงมาเป็ นสาร
ในสื่อพระราชหัตถเลขา
เมื่อเห็นภาพความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบการสื่อสารที่เกิดขึ ้นในการ
สื่อสารรูปแบบพระราชหัตถเลขาแล้ ว ต่อไปผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะขององค์ประกอบการ
สื่อสารแต่ละประเภท โดยเริ่มจากผู้กระทาการสื่อสาร(communicators)
ลักษณะผู้กระทาการสื่อสาร (communicators) ในการสร้ างความหมายของพระ
ราชหัตถเลขา
ผู้กระทาการสื่อสารในลาดับของพระราชหัตถเลขาประกอบด้ วย 2 ฝ่ าย
ได้ แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ในฐานะผู้สร้ างสาร และสมเด็จหญิ ง
น้ อ ยในฐานะผู้รับ สาร เมื่ อ พิ จ ารณาเนื อ้ หาที่ ป รากฏในพระราชหัต ถเลขา ผู้วิ จัย พบ
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ลัก ษณะที่ น่ า สนใจของผู้ กระท าการสื่ อ สารทัง้ สองฝ่ าย คื อ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงสื่อสารกับสมเด็จหญิงน้ อยในลักษณะความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด
จากการสัง เกตลัก ษณะภาษาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ทรงใช้ ในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั พบว่าพระองค์ทรงใช้ ภาษาในลักษณะที่ไม่เป็ น
ทางการภายใต้ บริบทของการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยสังเกตจากสรรพนามแทนพระองค์
ว่า “พ่อ” และทรงใช้ สรรพนามแทนสมเด็จหญิงน้ อยซึ่งเป็ นผู้รับสารว่า “ลูก”การใช้ สรรพ
นามในลักษณะนีแ้ สดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ทาการสื่อสารทัง้ สองฝ่ ายว่ามี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นความสัมพันธ์ระดับปฐมภูมิ การใช้ สรรพนามดังกล่าวส่งผล
ให้ การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นการสื่อสารที่โน้ มเอียงไปในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ หรื ออาจ
เรี ยกได้ วา่ เป็ นการสื่อสารส่วนตัว ระหว่างพระองค์และสมเด็จหญิงน้ อย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั พบการ
ใช้ สรรพนามแทนพระองค์ว่า “พ่อ” ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขา โดยเฉพาะในส่วนของ
ย่อหน้ าแรกของพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ เพื่อเป็ นการเริ่ มต้ นการบรรยายกิจวัตรต่าง ๆ
ที่พระองค์ในฐานะ “พ่อ” ได้ ปฏิ บตั ิและถ่ายทอดให้ แก่ “ลูก” ได้ ทราบ การเริ่ มต้ นพระ
ราชหัตถเลขาแต่ละฉบับด้ วยการระบุตวั ตนของพระองค์เช่นนี ้ เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่าพระ
ราชหัตถเลขาที่ทรงเขียนขึน้ มานี ้เจตนาที่จะถ่ายทอดเรื่ องราวส่วนพระองค์อย่างชัดเจน
อาจเรี ยกได้ ว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับในรูปแบบที่เป็ น
บันทึกประจาวัน (diary) ตัวอย่างเช่น พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ข้ อความในย่อหน้ าแรก
ของพระราชหัตถเลขามีใจความว่า
“พ่อตังใจว่
้ าจะเขียนหนังสือบอกข่าวให้ ร้ ู เปนส่วนตัวต่างหากจากที่จะรู้
ทางราชการ แต่จะเขียนด้ วยกระดาษหนาแลดีกว่านี ้ก็จะโตนักไป จึงเขียนแผ่นใหญ่แลให้
กระดาษบาง ๆ เช่นนี ้ ว่าทางลมจับ ก็เสียค่าส่งน้ อย”
ในพระราชหัต ถเลขาฉบับ ที่ 2
ราชหัตถเลขามีใจความว่า

ข้ อ ความในย่ อ หน้ าแรกของพระ
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“ พ่อต้ องลงมือเขียนซ ้าวันนี ้อิก เพราะที่มอบป้าภีไปเปนตอนเพียงจะมา
จากเรื อมหาจักรี เท่านัน้ พอเขียนหนังสือฉบับนันเสร็
้ จเวลาบ่าย 3 โมงเศษก็มาลงเรื อนี ้ มี
การส่งเสด็จที่เรื อมหาจักรี แลรับเสด็จที่เรื อลานี ้ แต่คนไม่ใคร่ จะมามาก เพราะเขาเห็น
จะเปนการรบกวน เช่นทูตเยอรมันมาจากบางกอกมาที่ท่าแต่ไม่มาหา เปนแต่สงั่ เวสเตน
กาดมาให้ พร...”
หรื อ ในพระราชหัต ถเลขาฉบับ ที่ 3 ข้ อ ความในย่ อ หน้ า แรกของพระ
ราชหัตถเลขามีใจความว่า
“พ่อได้ เขียนเรื่ องขึ ้นปิ นังวันที่ 5 ไปได้ เพียงถึงบ้ านพระยารัษฎา บัดนี ้จะ
เขี ย นตอนเย็ น ต่อ ไป เมื่ อ เขี ย นแลส่ง หนัง สื อ แล้ ว อาบน า้ ได้ ท าน า้ อบปรุ ง รู้ สึ ก สบาย
เหมือนกับเกิดมาไม่เคยทาเสียเลย ใจฅอเบิกบานโปร่งดี...”
นอกจากลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทาการสื่อสารทังสองฝ่
้
าย จาก
การสังเกตลักษณะเนื ้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั พบลักษณะของผู้สร้ างสาร
(source)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยผู้วิจยั จะขออธิ บายลักษณะ
ของผู้สร้ างสารตามแบบจาลองของเบอร์ โล (1960) ดังต่อไปนี ้
ลักษณะแรกคือเรื่ องของทักษะการสื่อสาร (communication skills) ของ
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว จากการพิจ ารณาเนื อ้ หาที่ ป รากฏในพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงถ่ายทอด
เรื่ องราวที่ทรงพบเห็นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ อย่างละเอียดครบถ้ วน โดยผู้วิจยั พบว่า
พระองค์ได้ ใช้ กลวิธีการเขียน ทังการอธิ
้
บาย , การบรรยาย และการพรรณนาเพื่อสร้ างพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ ลาดับแรกคือการอธิ บาย(explanation) จากการสังเกตผู้วิจัย
พบการใช้ กลวิธี การอธิ บายปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาหลายตอนด้ วยกัน ทัง้ การ
อธิบายวิธีการประกอบอาหาร ดังที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 24 ทรงอธิ บาย
วิธีการที่เจ้ าของภัตตาคารในกรุ งปารี สลงมือทาเมนูเป็ ดอัดหอคอยเงินไว้ อย่างละเอียด
ดังนี ้
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“...ตังต้
้ นแต่ฆ่าเป็ ดถอนขนแล้ วเอาเข้ าเตาย่าง พอกินปลาแล้ วเสร็ จก็ได้
ยกเป็ ดขึ ้นมาทา ลูกสมุนของแกคร่ าหวอดทังนั
้ น้ ขึ ้นมาจัดโต๊ ะที่จะทาเป็ ดก่อน เอาเครื่ อง
อัดมาตังไว้
้ ริมโต๊ ะข้ างหนึง่ แล้ วตังถาดแลเตาออลกอฮอที
้
่รองถาด มีจานหลายใบ พริ กไทย
เกลือแลไม้ ขีดไฟ มีเปลซ้ อด 2 เปลซึ่งรับน ้าเลือดเป็ ดฤาน ้าที่ย่างเป็ ดมาจากเตา การที่จะ
หัน่ นันไม่
้ ได้ ใช้ มีดใหญ่ซ่อมใหญ่ ใช้ มีดซ่อมโต๊ ะธรรมดา แต่มีดของแกคม แรกมาถึงก็ลง
มือหั่นขาออกก่อนทัง้ สองตัวแล้ วฝานน่าอกเปนชิน้ บาง ๆ วางลงในถาดปนกับโลหิตซึ่ง
จะเปนน ้าซ้ อด หัน่ ปี กด้ วย ครัน้ หัน่ เสร็ จแล้ วถลกหนังด้ านข้ างหลังแลตัดก้ นออกทิ ้งเสียเอา
แต่ตวั ทาเกลือพริกไทยมาก แล้ วตัดกลางเปนสองท่อน เอาลงในเครื่ องอัด แล้ วหมุนเครื่ อง
อัดให้ เลือดเดินลงในถาดจนหมด แล้ วจึงได้ จุดตเกียงดวงเดียวก่อน ภายหลังจึงเอามือจิ ้ม
ออลกอฮอ จุดไฟไปจุดอิกดวงหนึ่ง คราวนี ้พอน ้าที่ในถาดนันร้
้ อนก็ตกั รด แลลอกปากถาด
ด้ วยเหตุใดไม่ร้ ู รดบ้ างคนบ้ างไปจนซ้ อดนันค่
้ นแล้ วจึงเติมโลหิตลงไปอิก รดไปใหม่กลอก
ไปใหม่ แล้ วก็เรี ยงเนื ้อเป็ ดในถาดนันโรยพริ
้
กไทยอิกชันหนึ
้ ่ง แล้ วจึงยกมาเลี ้ยง เป็ ดนันสุ
้ ก
ดี ไม่ดบิ ๆ สุก ๆ อย่างเช่นเยนตราทา...”
ข้ อความข้ างต้ นเป็ นลักษณะของการอธิบายตามลาดับขันตอน
้
นอกจาก
การอธิ บ ายตามล าดับ ขัน้ ตอนแล้ ว ผู้วิ จัย ยัง พบการอธิ บ ายตามเหตุ -ผล ดัง ปรากฏ
ข้ อความในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 ที่ทรงอธิบายถึงที่มาของกลิ่นแบบฝรั่งไว้ ดงั นี ้
“กลางคืนเย็น จวนรุ่ งหนาว แต่กลางวัน ยังร้ อน กลิ่นอายเปลี่ยนเปนอื่น
มากขึน้ กิ นอยู่อย่างฝรั่งมาจนวันนีร้ ้ ู สึกกลิ่นลมหายใจมันออกจะหรั่ ง ๆ กลิ่นฝรั่งมันเป
นด้ วยอาหารนี่เอง มันห่างกันกับเรามาก ประกอบไปด้ วยนมเนยมันจึงมีกลิ่นเปนเนย ไม่
หายอยากทานา้ อบเลย อาบนา้ แล้ วรู้ สึกเศร้ าใจทุกวัน ไม่แล้ วเสียจริ ง ๆ เมื่อบวชก็ดูไม่
เดือดร้ อนเช่นนี ้ เห็นจะเปนด้ วยบาเรอตัวมากเข้ าจึงให้ เสียคนไปดังนี ้”
นอกจากนี ย้ ัง มี การอธิ บ ายโดยใช้ ก ารเปรี ยบเที ย บความเหมื อ น-ต่า ง
ดังเช่นที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 12 ทรงอธิ บายลักษณะของผลอาร์ ติโชคที่
เจ้ าของโรงน ้าชาในเมืองซันเรโมน ้ามาถวายไว้ ดงั นี ้
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“...อิกอย่างหนึ่งอาติโจ๊ กสดก็ดีอีก เหตุด้วยแกใช้ ให้ ผวั แกไปเก็บมาเดี๋ยว
นัน้ ยายเมียต้ มน ้าร้ อน ลูกปอกอาติโจ๊ ก วันนี ้เปนอัน ได้ ความว่าอาติโจ๊ กนี่เปนสองอย่าง
อ้ ายอย่างเขียว ๆ หัวกลมที่เราเคยกินนันอย่
้ างหนึ่ง รูปรี ที่วางบนขนมปั งทอด แลดูเหมือน
นกเมื่อวันที่เนเปอลนันมั
้ นอย่างหนึ่งต่างหากทีเดียว มันรูปร่างเหมือนหัวปลีอ่อน สีก็เขียว
ๆ แดง ๆ อย่างหัวปลีออ่ น กินก็จิ ้มเกลือกับพริกไทยเท่านัน้ เนยนันทาเสี
้
ยกับขนมปั งขบตุบ
ๆ หวาน ๆ พอกินได้ แต่ส้ เู ฟนอกคีไม่ได้ มีไข่ไก่สดแลน ้าชา วันนี ้กลับมาวันกว่าทุกวัน ”
กลวิธีการเขียนถัดมาคือการบรรยาย(narrative) จากการสังเกตลักษณะ
เนือ้ หาในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจัยพบลักษณะข้ อความในเชิงการบรรยายมีใช้ ในหลาก
ตอน ส่วนใหญ่จะเน้ นไปที่การบรรยายสภาพภูมิประเทศของสถานที่ , สภาพวิถีชีวิตของ
ผู้คนในแต่ละประเทศ รวมทังเรื
้ ่ องส่วนพระองค์อย่างการบรรยายสภาพที่ประทับ ณ ขณะ
ประทับในแต่ล ะประเทศ ข้ อความต่อไปนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่ง ของกลวิธี การเขี ยนโดยใช้ การ
บรรยาย ปรากฏอยูใ่ นพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 2 พระองค์ทรงบรรยายห้ องประทับบนเรื อ
ซักเซนความว่า
“ในการที่จะเห็นไม่สบายก็แต่ที่นอน ถึงชันหนึ
้ ่งก็เต็มที ห้ องนันเปนประตู
้
เข้ ากลางแล้ วมีห้องสองข้ าง ในห้ องหนึ่งมีที่นอนซ้ อนกันสองอัน คนหนึ่งต้ องไปนอนบนลิ ้น
กลี่ข้างบน มีเก้ าอี ้ยาวแคบ ๆ อันหนึ่ง มีที่ล้างหน้ าเปิ ดปิ ดคูห่ นึ่ง ถ้ ามีเข้ าของต้ องเอาไว้ แต่
เฉภาะ เหลือนันต้
้ องเอาไปฝากเก็บในห้ องระวาง ห้ องน ้ามีร่วมกันแต่สะอาดหมดจด แต่ที่
เรามาเช่าทังล
้ าแลมาน้ อยคน คนหนึ่งตักเสียสองห้ อง ไว้ ของห้ องหนึ่งนอนห้ องหนึ่ง ลิ ้นกลี่
ที่ซ้อนข้ างบนก็เอาออกเสียด้ วย แต่กระนันห้
้ องยังมีเหลือ เพราะเขารับได้ ถึง 60 คนเรามา
ไม่เท่าไหร่”
นอกจากการบรรยายลักษณะที่ประทับแล้ ว ความโดดเด่นหนึ่งของพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับที่พบจากการสังเกตและแสดงให้ เห็นว่าสื่อพระราชหัตถเลขาได้
ทาหน้ าที่นี ้ได้ เป็ นอย่างดีคือการนาเสนอสภาพบ้ านเมืองต่างประเทศที่สมเด็จหญิงน้ อยใน
ฐานะผู้รับสารไม่มีโอกาสได้ พบเห็นด้ วยพระเนตรของพระองค์เอง การนาเสนอสภาพ
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บ้ านเมืองที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาส่วนใหญ่ใช้ กลวิธีก ารบรรยาย ข้ อความต่อไปนี ้
เป็ นข้ อความที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 21 ทรงบรรยายถึงมหาวิทยาลัยไฮเด
ลเบิร์ก ในประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
รังสิตประยูรศักดิท์ รงศึกษาอยู่ ณ เวลานัน้ ความว่า
“...พอเหมาะเวลา 5 โมงจวนเที่ยง ได้ ไปที่ยนู ิเวอซิตี โปรเรกเตอรับเข้ าไป
ในห้ องซึ่งเปนที่ไว้ สมุดลงชื่อนักเรี ยนแลไว้ เครื่ องสาหรับตาแหน่ง มีไม้ สาหรับถือ แลขวด
หมึกเปนต้ น ซึ่งเปนของเก่าหลายร้ อยปี มาแล้ ว สมุดที่สาหรับลงชื่อนักเรี ยนนัน้ เปนเล่ม
ใหญ่ เย็บใบปกอย่างงาม มีอิกเล่มหนึ่งสาหรับผู้มีบรรดาศักดิท์ ี่ไปเยี่ยมยูนิเวอซิตีนนั ้ มีแก
รนด์ด๊ กุ เยอรมันเคราน์ปริ นซ แลลูกโตเปนต้ น เขาให้ พ่อลงชื่อในสมุดเล่มนันด้
้ วย แล้ วไปดู
ห้ องเรี ยนซึ่งสาหรับเล็กเชอ อันม้ าที่นงั่ ได้ เขียนขูดขีดเจาะเปราะไปหมด แลดูที่สาหรับขัง
พวกสตูเดนต์ เต็มไปด้ วยรอยเขียนรูปหนังสือ แลมีรูปถ่ ายติดหลังประตู อันบรรดาพวกนัน้
เรี ยนที่ต้องขังได้ เขียนขูดขีดไว้ ...” ข้ อความต่อมาเป็ นการบรรยายลักษณะที่เลี ้ยงสัตว์ใน
เมืองเบอร์ ลิน ประเทศเยอรมันซึ่งเป็ นข้ อความที่ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 32
ความว่า “ที่สวนเลีย้ งสัตว์นีแ้ ต่ก่อนเปนของรัฐบาลตังแต่
้ ร่วงโรยจึงต้ องปล่อยให้ กัมปนี
จัดการ กัมปนีไปทาเปนเรสเตอรองต์ขึ ้น อย่างเดียวกับที่แฟรงก์เฟิ ต คนจึงได้ ติดมาก มีที่
ก่อสร้ างเปนอย่างจีนอย่างยี่ปนแลอี
ุ่
ยิปต์ ฮินดูต่าง ๆ เปนหย่อม ๆ สัตว์นนก็
ั ้ ไม่ประหลาด
อะไรตามเคยเห็นจะไม่ดีกว่าแฟรงก์เฟิ ต มีกนคอกเปนกลี
ั้
บ ๆ ทานองอย่างเชินบรูนที่เมือง
ออสเตรี ย แต่เลวกว่าเชิ นบรู น มีแปลกอยู่แต่เอานกไม่ใช่นกตู๊ก ไม่ใช่นกเค้ าแมว แต่มี
ลักษณะเดียวกัน ปากช่องกว้ างเสียจริ ง ๆ จนแลดูเปนสามเหลี่ยม อุ้มมาได้ ในมือ แล้ วพก
หนูตวั เล็ก ๆ มาในกระเป๋ าเอามายัดใส่ปากจะให้ กลืน เหตุใดจึงไม่กลืนก็ไม่ทราบ หนูพลัด
ตกลงมาที่พื ้นสองครัง้ สามครัง้ ลงปลายกิน แต่อ้ายหนูยงั จุกอยู่ที่คอ ลิ ้นมันแขงรูปเปนใบ
เข้ า เรี ยกนกอะไรก็ไม่ร้ ู ออกเกลียด ๆ เลยไม่ได้ ถามชื่อ...”
กลวิธีการเขียนประการสุดท้ ายคือการพรรณนา(description) ผู้วิจยั พบ
การใช้ ข้ อ ความลัก ษณะการพรรณนาในพระราชหัต ถเลขาเด่น ชัด ในส่ว นที่ เ ป็ นการ
พรรณนาความรู้ สึก ของพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ข้ อ ความในพระ
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ราชหัตถเลขาที่เป็ นการพรรณนาที่ชดั ที่สุดคือการพรรณนาความคิดถึงและอยากอาหาร
ไทยไว้ ในบันทึกท้ ายพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 ที่เรี ยกว่า “บันทึกความหิว” ข้ อความส่วน
หนึง่ ในบันทึกดังกล่าวดังนี ้
“พ่อนอนหลับ 7 ทุ่ม ไปตื่นขึ ้นด้ วยความหิวได้ ความว่า 10 ทุ่มครึ่ง นึกว่า
จะแก้ ได้ ตามเคยคือดื่มน ้าลงไปเสียสัก 3 อึก จึงได้ ดื่ม แล้ วนอนสมาธิตอ่ ไปใหม่ ให้ เสียว ๆ
ในฅอ แลเห็นปลากุเราทอดใส่จานมาอยูท่ ี่ไนยตา ขับไล่กนั พอจะจางไป ไข่เค็มเปนมันย่อง
มาโผล่ขึน้ แทน แล้ วคราวนี ้เจ้ าพวกแห้ ง ๆ ปลากระบอก หอยหลอด น ้าพริ ก มาเปนแถว
เรี ยกน ้าชามากินเสียครึ่งถ้ วย เปิ ดไฟฟ้าขึ ้นอ่านหนังสือจะให้ ลืมพวกผีปลาผีหอยมาหลอก
หนังสืออิลิซาเบทก็หมด...”
จากข้ อความข้ างต้ นจะพบว่าพระองค์ทรงพรรณนาความหิวด้ วยการ
พรรณนาให้ บรรดาเมนูอาหารต่าง ๆ แสดงการกระทาของคน ลักษณะเช่นนี ้เป็ นใช้ โวหารบุ
คลาวัต (personification) ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น พระปรี ช าสามารถในด้ า นการประพัน ธ์ ข อง
พระองค์ หรื อกล่าวได้ วา่ นี่คือทักษะทางการสื่อสารทางด้ านการเขียนของผู้สร้ างสาร
ลัก ษณะประการต่อ มาของผู้ส ร้ างสารคื อ ทัศ นคติ( attitude) จากการ
สังเกตลักษณะเนื ้อหาสารที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงสนพระราชหฤทัยในความเจริ ญด้ านต่าง ๆ ที่ทรงพบ และทรง
ถ่ายทอดรายละเอียดทุกประการผ่านพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ แม้ ว่า การเสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ นี ้ถูกระบุว่าเพื่อรั กษาพระอาการประชวร แต่หากพิจารณาเนื ้อความใน
พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับจะพบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
เขียนถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับการรักษาพระองค์เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ กล่าวคือตลอดระยะเวลา
การเสด็ จ ประพาสครั ง้ นี ้ ทรงบรรยายถึ ง การรั บ รั ก ษาพระอาการประชวรไว้ ใ นพระ
ราชหัตถเลขาเพียงแค่ 4 ฉบับเท่านัน้ ได้ แก่ พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 10 รับการรักษาพระ
อาการประชวร ณ ประเทศอิตาลี , พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 32 รับการรักษาพระอาการ
ประชวร ณ ประเทศเยอรมัน , พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 35 รับการรักษาพระอาการ
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ประชวร ณ ประเทศเยอรมัน และฉบับสุดท้ ายคือพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 37 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2450 ซึ่งเป็ นฉบับที่ทรงพรรณนาผลของการรักษา ดังนี ้ใจความ
ว่า
“วันนี ้โปรเฟสเซอเกราซ์ แกรล ไมเยอ หมอฟอนนอรเดน มาตรวจอาการ
ในที่ สุด 3 วิ ก ตรวจอย่า งเลอี ย ด เปนอัน ได้ ค วามว่า หัว ใจแลโลหิ ต ที่ แ ล่น ทั่ ว ตัว นัน้ ดี
บริ บรู ณ์เต็มตามความปรารถนาไม่ต้องรักษาทางนี ้ต่อไปอิก ส่วนครอนิกกะตา คือผิวหนัง
ในจมูกที่งอกขึ ้นทาให้ หายใจขัดข้ องนันก้
้ ได้ หายเปนปรกติ ตลอดจนถึงท่อลมหายใจไม่มี
โรคบรอนไคติสต ต่อไปอิก แต่เรื่ องปั สสาวะ ก็ไม่ผิดกับที่คาดไว้ ว่าคงจะยังไม่หายหมดได้
ทีเดียว ช้ าไปกว่าอื่นหน่อย เรื่ องผูกกลัด ในเวลานี ้ยังเปนผลของยาบารุ งโลหิตซึ่งทาให้
อาการตกไม่บริบรู ณ์ ขอให้ กินยาต่อไป ขอให้ อาบน ้าอิก จะใช้ ให้ ร้อนขึ ้นไปอิกหน่อยหนึ่งก็
ได้ ขอให้ อยู่ที่นี่ตอ่ ไปอิกจนครบกาหนด โรคอิกสองอย่างที่ยงั ไม่หายสนิทนัน้ คงจะได้ เห็น
ผลว่าดีขึ ้น วันนี ้ต่างคนต่างไปหมดแล้ ว”
ผู้วิจยั ยกข้ อความส่วนที่ทรงบรรยายถึงการรักษาพระอาการประชวรมา
เพื่อให้ เห็นว่าพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับนันมี
้ การให้ น ้าหนักกับเรื่ องนี ้ไม่มากเท่ากับการ
บรรยายถึงความเจริ ญของประเทศต่าง ๆ และสภาพความเป็ นอยู่ของผู้คน ตรงจุดนี เ้ ป็ น
สิ่งที่แสดงให้ เห็นทัศนคติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทีทรงมีพระทัยเปิ ด
กว้ างที่จะเรี ยนรู้เรื่ องราวของต่างประเทศ และถ่ายทอดให้ แก่สมเด็จหญิงน้ อยรวมถึงผู้รับ
สารอื่ น ๆ ได้ รั บ ทราบ ดัง ข้ อ ความสรุ ป ในพระราชหัต ถเลขาฉบับ ที่ 43 ในส่ว นที่ ท รง
พรรณนาเรื่ องพื ้นที่ในยุโรปโดยมีใจความว่า
“มี ผ้ ูเ ขามักถามว่า ไปยุโรปเห็ นอย่างไรบ้ า ง ค าถามอัน นี ก้ ็ มี ทางตอบ
หลายอย่าง ตามน ้าใจผู้ใดซึ่งชอบทางใด ฤาได้ ใส่ใจในเรื่ องอะไร แต่ใจพ่อเองมันแลกว้ าง
ๆ มากไป เห็นว่าประเทศยุโรป ว่าโดยภูมิพื ้นแผ่นดิน มันหมดดีเสียแล้ วไม่มีอะไรดีตอ่ ไปอิก
จะว่าที่เรี ยกสวนไร่ นาป่ าไม้ ไร่หญ้ าได้ ทาแล้ วเต็มภาคภูมิ จนไม่มีที่อิกสักคืบฤาเกรี ยกหนึ่ง
จะขยายออกไปอิก เว้ นไว้ แต่ภมู ิลาเนาซึ่งเปนที่ดาดลาดล้ วนแต่ศิลาฤากรวดตะกรัน ซึ่งจะ
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ทาอะไรไม่ได้ จริง ๆ จึงยักย้ ายไปใช้ อย่างอื่น ในการบารุงเรื่ องเพาะปลูกก็ได้ ทาเต็มบริ บรู ณ์
แล้ ว แลได้ พืชผลดีเต็มที่แล้ ว มันไม่มีอะไรจะดีขึ ้นไปได้ อิก
ส่วนแร่ โลหธาตุอันใดซึ่งจะเปนประโยชน์ ใช้ ได้ มีถ่านศิลาเปนตัน ไม่มี
เหลือแต่สกั แห่งที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดรู้ ไม่เหลือสักแห่งหนึ่งที่ยงั ไม่ได้ ลงมือทา ล้ วนแต่มีเจ้ าของทา
อยู่แล้ วทังนั
้ น้ ยังมีอยู่มากจริ งแต่มีเวลาหมด จะไปภายน่าอิกกี่พันปี ก็ตาม ข้ อที่หมดยัง
ไกล ยกเสียไม่เอามาคิด แต่นี่มนั มีเจ้ าของเสียหมดแล้ ว ไม่มีผ้ ซู ึ่งจะได้ ขึน้ ใหม่ นอกจาก
ต้ องเสียเงินซื ้อแลกเปลี่ยน
พื ้นแผ่นดินไม่ใช่คนจะแน่นยัดไปหมด เช่นคนแต่ก่อนเล่า ๆ กันว่าเมือง
จีนคนแน่น เดินไปข้ างไหนก็เต็มไปด้ วยคน คนผู้ใหญ่ชนหลั
ั ้ ง ๆ มักจะพูดถึงยุโรป เข้ าใจว่า
คล้ ายกันกับเมืองจีน จนเมื่อเวลาเด็กดูเหมือนทาให้ เข้ าใจว่าคนมันยุ่บ ๆ ไปเหมือนมดเมื่อ
คาบไข่พาเดิน ความจริ งคนมาก แต่ที่เหลือถมไปที่จะอยู่ เติมอิกเท่าไร ๆ ก็ได้ ไม่อดั แอแต่
คนมันต้ องกิน เมื่อที่ซงึ่ จะเกิดพืชพรรณ์สรรพอาหารสาหรับจะกินมันได้ ทาเต็มบริ บรู ณ์แล้ ว
มันพอดีกนั กับคนในเวลานี ้แล้ ว คนเกิดใหม่ ๆ มากขึ ้นเสมอ แผ่นดินไม่พอจะเลี ้ยงชีวิตรม
นุษย์ที่เกิดขึ ้นใหม่เพราะเหตุที่มนั หมดดีในพื ้นประเทศยุโรปเสียแล้ ว จึงต้ องคิดขยับขยาย
ค้ าขายไปหาอาหารประเทศอื่นมากิน ฤาหาเงินจากประเทศอื่นมาซื ้ออาหารกิน
ที่ทามาหากินของฝรั่ง ได้ อเมริ การับรองไปเสียเปนนักเปนหนาแต่ก็ไม่พอ
อาฟริกาก็แย่งกันเปนเจ้ าของจนเกือบจะหมดแล้ ว ออสเตรเลียก็ไปทามาหากินกันจนหมด
เอเชียก็จบั เข้ าไปเสียเปนอันมาก จับทังขอบรุ
้
้ งทังภายใน
้
เหตุที่เปนทังนี
้ ้ก็เพราะยุโรปมัน
หมดดี ชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไป ที่ไหนว่างมากที่นนั่ ก็จะเต็มออกไป เพราะมันเปน
ธรรมดาของโลกย์ มนุษย์ไม่มีใครที่จะยอมตายง่าย ๆ ใช่แต่เพียงจะพอไม่ให้ ตาย ย่อม
ปรารถนาที่จะได้ ใ ห้ มากที่สุด ให้ แลเห็นว่าจะได้ ยืดยาวแลมั่นคงไม่มี ที่สุด นี่ เปนความ
ปรารถนาของมนุษย์ ถึงใครจะชมฤาจะติ มนั ก็นนั ้ ไม่มีใครจะย่อหย่อนต่อคาชมฤาคาติ ผู้
ซึง่ มีความปรารถนาเช่นนี ้ทัว่ กันย่อมเดินทางต่าง ๆ ซึง่ จะให้ สาเร็ จประโยชน์อย่างดีที่สดุ ใน
ปลายมือ ก็เปนธรรมดาผู้ที่มีความรู้มาก ที่มีความคิดมาก ที่มีความเพียรมาก แลที่มีทุน
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มากอาจจะหาได้ คล่องกว่าผู้ซงึ่ ไม่มีเช่นนัน้ ถึงว่าได้ เปนเจ้ าของอยู่แล้ วแต่หากความรู้น้อย
ไปบ้ างความคิดอ่อ่นไปบ้ าง ความอุตสาหะอ่อนไปบ้ าง ทุนรอนบกพร่ องบ้ าง ก็ต้องเสียที
แก่ผ้ ซู ึ่งประกอบพร้ อมด้ วยกาลัง 4 อย่าง ความเปลี่ยนแปลงแลคืบออกของมนุษย์ จึงได้
เดินป่ วนปั่ นอยูเ่ ปนนิจไม่มีเวลาสงบเรี ยบร้ อยได้ ในโลกย์
มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากความหมดดีของยุโรป เปนฝั กฝ่ ายข้ างความ
เจริ ญของยุโรป คือความรู้ แลความคิดทังความเพี
้
ยรซึ่งจะประกอบโลกธาตุให้ เปนผลดี
เปนเครื่ องมือที่จะกระทาให้ สาเร็จประโยชน์เกื ้อกูลแก่การหาผลนัน้ เปนข้ อที่น่าพิศวงอย่าง
ยิ่ง ความรู้จกั ใช้ พืชพรรณ์แลธาตุของโลกย์ให้ เปนผลประโยชน์ ย่อมเกิดขึ ้นแก่มนุษย์โดย
ลาดับ นับ 6000 ปี มาแล้ ว มีเวลาเสื่อมสูญลืมไปเสียบ้ างก็มากลับคิดขึ ้นได้ กาลบัดนี ้หมด
ไม่แต่เท่านัน้ กลับทวี หนักขึน้ เมื่ อความรู้ สิ่งนี ต้ งั ้ ขึน้ เปนหลักถาน ก็เปนทางความคิดที่
พิสดารเกิดขึ ้นอาจจะออกสาขาไปจนหมดทางซึ่งจะทาได้ เช่นกับรู้จกั ใช้ ไอน ้า ไอน ้าอาจ
นาไปใช้ สารพัดทุกอย่าง จนกระทัง่ ถึงเวลานี ้กาลังไฟฟ้า ไฟฟ้าอาจจะใช้ สารพัดทุกอย่าง
แลกาลังเดินขึ ้นอยูเ่ สมอ ใครจะทานายไม่ได้ วา่ ไฟฟ้าอาจจะให้ ผลอย่างไร ต่อไปภายน่าถึง
ที่สดุ เพียงไหน ฤาจะมีอะไรเกิดขึ ้นต่อไปภายน่าดีขึ ้นไปกว่าไฟฟ้า ใครเลยจะแลเห็นได้ ถ้ า
จะพรรณนาด้ วยความเห็นในส่วนวิชานี ้แล้ วจะกินเวลามาก จะพาให้ หนังสือนี ้จบลงไม่ได้
ทันเวลา
เพราะเหตุฉะนันขอรวมย่
้
อความเพียงว่า พื ้นภูมประเทศยุโรปนันมั
้ นหมด
ดีเสียแล้ ว แต่ความรู้ ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากาลังที่เดินขึ ้นสู่ความเจริ ญ มันกาลัง
เดินกระโดดโลดโผนซึง่ จะเดินตามยาก นี่เปนส่วนข้ างฝ่ ายดีของประเทศยุโรป”
ข้ อความทัง้ หมดที่ยกมาแสดงให้ เห็นถึงทัศนคติที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว มีต่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ซึ่ง แสดงให้ เห็น ทัศนคติในด้ าน
บวกที่พระองค์มองหาสิ่งใหม่มาถ่ายทอดให้ แก่สมเด็จหญิง น้ อย อีกทังยั
้ งทาให้ อตั ตะของ
พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมีลกั ษณะของการให้ ความรู้ ในเชิงสารคดี นอกจากจะเป็ น
บันทึกส่วนพระองค์
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องค์ ป ระกอบต่อ มาคื อ ความรู้ (knowledge) ของผู้ส ร้ างสาร จากการ
พิจารณาพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ ผู้วิจยั พบลักษณะการใช้ ภาษาที่โดดเด่นประการ
หนึ่งคือการใช้ คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษร่ วมกับการเขียนภาษาไทย สิ่งนีแ้ สดงให้ เห็นว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระปรี ชาสามารถด้ านภาษาอังกฤษอย่าง
มาก จากการสังเกตการใช้ คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพบเป็ น
2 ลักษณะด้ วยกัน คือ ประการแรกศัพท์ดงั กล่าวยังไม่มีการบัญญัติเป็ นภาษาไทย จึงมี
การใช้ ทบั ศัพท์ เช่นคาว่า ยูนิเวอซิตี ในขณะนันยั
้ งไม่มีการบัญญัติศพั ท์ จึงทรงใช้ ทบั ศัพท์
ตามเสี ยงที่ อ่า นของค าว่า university ทัง้ นี ค้ าว่า university ถูกบัญญติเป็ นค าว่า
มหาวิทยาลัย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ข้ อความที่
ปรากฏใช้ ทบั ศัพท์ว่า ยูนิเวอซิตี ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 15 ที่ทรงบรรยายถึง
เมืองเวนิสว่าเป็ นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยโบราณ ข้ อความที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา
ฉบับดังกล่าวมีใจความว่า
“...กับเข้ าในรถวันนี ้ดี ฤาเปนด้ วยหิวไม่ร้ ู กลับมารถที่วโรนา เดินต่อมาอิก
จนถึงเมนตัว ซึง่ เปนเมืองมียนู ิเวอซิตีโบราณ เมืองเหล่านี ้พ่อเข้ าใจว่าลูกรู้จกั ทังนั
้ น้ เพราะ
มีในหนังสือเชกสเปี ยที่เคยอ่าน...”
หรื อที่ชัดเจนที่สุดของการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยคือ พระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 21 ที่เสด็จทอดพระเนตรมหาวิทยาลัย ไฮเดลแบร์ กที่ซึ่ง พระองค์เจ้ ารังสิตประยูร
ศักดิท์ รงศึกษาอยู่ ณ ขณะนันซึ
้ ่งผู้วิจยั ได้ ยกข้ อความในพระราชหัตถเลขาส่วนดังกล่าวไป
แล้ ว
การใช้ ค าทับ ศัพ ท์ ใ นประการต่อ มาเป็ นลัก ษณะเพื่ อ แสดงพระปรี ช า
สามารถของพระองค์ ประกอบกับบริบทของประโยคที่ต้องสารสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 28 ทรงกล่าวถึงเมนูอาหารที่ทรงคิดค้ น ดัดแปลงขึ ้นมาจากวัตถุดิบที่
พอจะหาได้ ในเรื อพระที่นงั่ ซึ่ง ณ ขณะนันประทั
้
บบนเรื ออัลบียน เมืองฮาเมอเฟสต์ โดย
เมนูที่ทรงคิดค้ น ดัดแปลงคือเมนูยาแอปเปิ ล ดังใจความดังนี ้
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“เมื่อเช้ านี ้ข้ ามอ่าวมีคลื่น ตื่นขึน้ แล้ วเลยนอนเสียไม่ลุก จนจวนเที่ยงจึง
ลุกขึน้ ทากับเข้ า ตาอ้ นไปหุง เข้ าไว้ ก่อน ชายบริ พัตรทอดเนือ้ กับนา้ ส้ ม นา้ ปลาแลกุ้งไม้
เกณฑ์ให้ อ้ายกุ๊กทอดปลาเฮียริ ง หน้ าตาคล้ ายปลาทูแต่มีน้อยไปไม่พอต้ องเอาปลาซาดิน
แทน เยนตราจัดผักอยูข่ ้ างจะแขงแรงมาก ว่าเสียหรู มีผกั กาดแดงแลเตอนิปกับแครอตต้ ม
พ่อตาน ้าพริ ก ขาดน ้าตาล ใช้ น ้าตาลกรวดแทนช่างประดักประเดิดจริ ง ๆ แก้ อย่างไรมันก็
ปร่ าอยู่นนั่ เอง ถ้ าเปนที่บางกอกก็โทษถึงไม่เสวย ได้ อินเวนต์ยาลูกแอปเปอลอร่ อยดีมาก
ควรจะพากลับเข้ าไปถึงบางกอกได้ กินกันอร่อยดี...”
องค์ประกอบต่อมาคือระบบทางสัง คม(social system) ระบบทางสังคม
ในที่นี ้ผู้วิจยั มองที่สถานภาพและบทบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
จากที่ ไ ด้ ก ล่า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ว่ า พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงสวม
สถานภาพความเป็ น “พ่อ” แทนความเป็ นพระมหากษัตริ ย์ พระองค์ทรงแสดงบทบาทของ
พ่อที่ปรารถนาที่จะให้ ลูกสาวซึ่งไม่มีโอกาสได้ พบเห็นสภาพบ้ านเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกล
ออกไป รวมทังได้
้ รับรู้ความเจริ ญก้ าวหน้ าที่เกิดขึ ้น ทังหมดนี
้
้สามารถพิจารณาได้ จากการ
ใช้ สรรพนามแทนพระองค์ดงั ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวไปแล้ ว
องค์ประกอบสุดท้ ายของผู้สร้ างสารคือวัฒนธรรม(culture) วัฒนธรรมใน
ที่นี ้ผู้วิจยั พิจารณาที่วฒ
ั นธรรมของการสื่อสารที่เป็ นอยู่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ณ ช่วงเวลานันอาจกล่
้
าวได้ ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัย
ที่สุด ณ ขณะนัน้ คือเทคโนโลยีการพิมพ์ และการแพร่ กระจายของหนังสือเล่ม การอ่าน
ออกเขียนได้ ของประชาชนส่วนใหญ่เกิ ดขึน้ พร้ อม ๆ กับระบบการศึกษาในโรงเรี ยนซึ่ง
เกิดขึน้ แล้ วในเวลานัน้ การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เลือกใช้ วิธีการ
สื่อสารในรู ปแบบพระราชหัตถเลขาที่มีความยาวต่อฉบับค่อนข้ างมาก อาจเป็ นไปได้ ว่า
พระองค์ไม่ได้ ต้องการจะสื่อสารกับสมเด็จหญิงน้ อย หากแต่ต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ
ที่ มี โ อกาสได้ อ่า นและเป็ นผู้ที่มี ค วามสามารถอ่า นออกเขี ย นได้ ด้ วย ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
ความเห็นของรองศาสตราจารย์อวยพร พานิช (อวยพร พานิช, สัมภาษณ์ , 6 ตุลาคม
2559) ที่ให้ ความเห็นไว้ วา่ “สมเด็จหญิงน้ อยคือผู้รับสารที่หนึง่ ซึง่ เป็ นผู้รับสารที่ถกู เจาะจง
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ไว้ แต่ลักษณะเนื อ้ หาที่ เป็ นความรู้ และมี ประโยชน์ เช่นนี ้ พระองค์อาจจะปรารถนาให้
บรรดาข้ าราชการที่ทางานพัฒนาปรับปรุงประเทศ ณ เวลานันได้
้ อ่ านและได้ รับรู้ เรื่ องราว
เช่นกัน”
ต่อมาคือ ลักษณะของผู้รับสาร ซึ่ง ผู้รับสารในที่ นี ค้ ือสมเด็จ หญิ ง น้ อ ย
พระองค์ ท รงถื อ เป็ นผู้ รั บ สารหลั ก หรื อ ผู้ อ่ า นพระราชหั ต ถเลขาที่ ถู ก ก าหนดโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั แต่เนื่องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
เป็ นพระราชหัตถเลขาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ส่งถึงสมเด็จหญิ ง
น้ อ ยฝ่ ายเดี ย ว ไม่ ป รากฏหลัก ฐานพระหัต ถเลขาตอบ ท าให้ ผ้ ูวิ จัย ไม่ส ามารถศึก ษา
ลักษณะของสมเด็จหญิงน้ อยในฐานะผู้รับสารได้ แต่จากการสังเกตพระราชหัตถเลขาทัง้
43 ฉบับทาให้ ผ้ วู ิจยั พอจะอธิบายลักษณะของสมเด็จหญิงน้ อยได้ ว่า พระองค์ทรงเป็ นเจ้ า
ฟ้าที่มีความรู้ ในขันอ่
้ านออกเขียนได้ และถือได้ ว่ าทรงมีพระปรี ชาสามารถด้ านนี ้โดดเด่น
เพราะพระองค์ได้ รับพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เป็ นพระราชเลขานุการส่วนพระองค์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และจากลักษณะสารที่ปรากฏการใช้ คาทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ทาให้ อนุมานได้ วา่ สมเด็จหญิงน้ อยทรงมีพระปรี ชา
สามารถด้ านภาษาอังกฤษ เวนิสา เสนีวงศ์ (เวนิสา เสนีวงศ์, 2541) กล่าวไว้ ในหนังสือ
เรื่ อง “สมเด็จหญิงน้ อย” ว่าพระองค์ทรงมีพระอุปนิสยั รักการศึกษา ทรงโปรดการอ่าน การ
ซักถามครู อาจารย์ ทรงมักฝึ กฝนด้ วยพระองค์เอง จนสามารถตรัสภาษาอังกฤษได้ อย่าง
คล่องแคล่ว และทรงกล้ าที่จะรับสัง่ เป็ นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอย่างมากพระปรี ชา
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเนื ้อความที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาจะพบว่าเนื ้อหามีลกั ษณะ
การเขียนที่ให้ ความรู้ในเชิงสารคดี สิ่งนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ทรงได้ วิเคราะห์ลกั ษณะของผู้อ่ านแล้ วว่ามีความสามารถและชื่นชอบเนื ้อหาใน
ลักษณะใด ข้ อความที่ปรากฏสะท้ อนให้ เห็น ว่าสมเด็จหญิ งน้ อยทรงรักการเรี ยนรู้ และ
สนใจเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคมโลก สอดคล้ องกับที่เวนิสา เสนีวงศ์ ได้ กล่าวไว้
ว่าพระองค์ท่านทรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทรงอ่านหนังสือมาก โปรดอ่านหนังสือฝรั่ง
เช่ น เรื่ อ งการโค่น ราชวงศ์ รั ส เซี ย ท่ า นอ่ า นมากและทรงรู้ มาก นี่ จึ ง เป็ นไปได้ ที่ ท าให้
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พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ า อยู่หัว ทรงอธิ บ ายลัก ษณะของการปกครองของ
ประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสในครัง้ นี ้ให้ สมเด็จหญิงน้ อยทราบ
ถึงแม้ ว่าจะไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานที่เป็ นพระหัตถเลขาตอบ แต่จาก
เนือ้ หาในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 12 พบว่าการสื่อสารที่เกิดขึน้ ในลาดับนีไ้ ม่ใช่การ
สื่อสารทางเดียว หากแต่มีการตอบกลับจากสมเด็จหญิงน้ อยด้ วย ดังข้ อความที่ปรากฏใน
ตอนต้ นของพระราชหัตถเลขาว่า “วันนี ้ได้ รับหนังสือจากบางกอกเปนครัง้ แรก จึงมี ธุระทัง้
ที่จะอ่านแลส่งหนังสือ...” ข้ อความดังกล่าวทาให้ ทราบว่าได้ มีการสื่อสารกลับมายังสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวในรู ปแบบที่พระองค์ทรงเรี ยกว่า “หนังสือ” ด้ วยเช่นกัน สิ่งนี ้
แสดงให้ เห็ น ว่ า ลัก ษณะของเนื อ้ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ นัน้ ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เพียงพระองค์เดียว หากแต่สมเด็จหญิงน้ อยในฐานะผู้รับสารได้ มี
การตอบกลับและส่งผลต่อเนื ้อหาของพระราชหัตถเลขาในลาดับต่อ ๆ มา ลักษณะเช่นนี ้
สอดคล้ องกับลักษณะของการสื่อสารแบบลู่เข้ าตามที่คินเขด (อ้ างแล้ ว, 1979) ได้ กล่าวไว้
คือทังพระบาทสมเด็
้
จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จหญิงน้ อยแสดงบทบาทของ
ผู้กระทาการสื่อสารทังสองพระองค์
้
และพระราชหัตถเลขาที่ถกู ส่งไป-มาเช่นนี ้ ถูกกาหนด
เนื ้อหาตามการตีความของผู้กระทาการสื่อสารแต่ละฝ่ าย จนนาไปสู่คามเข้ าใจของเนื ้อหา
ร่วมกัน เพียงแค่ว่าการส่งพระราชหัตถเลขาไปและกลับในช่วงเวลานัน้ อาจไม่ได้ เกิดขึ ้น
เป็ นวงลู่เข้ าที่สมบูรณ์ ทังนี
้ ้เพราะเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบของการส่งจดหมาย
ในระยะไกลแบบข้ ามทวีปต้ องใช้ เวลานาน ตรงจุดนี ้จึงส่งผลให้ วงล้ อของการสื่อสารอาจ
ไปเป็ นตามที่คนิ เขดเสนอไว้ อย่างสมบูรณ์ เช่น ในการส่งพระราชหัตถเลขาครัง้ หนึ่ง อาจจะ
มีจานวนพระราชหัตถเลขาได้ หลายฉบับ ในขณะเดียวกัน เมื่อทางสมเด็จหญิงน้ อยได้ รับ
พระราชหัตถเลขาและมีการตอบกลับไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ก็อาจ
กาลังเขียนและส่งพระราชหัตถเลขาฉบับต่อ ๆ มา ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารในสมัย
นันจึ
้ งทาให้ การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นการสื่อสารลูเ่ ข้ าที่ไม่พอดีกนั ของวงล้ อ
ลักษณะของสื่อและสารที่ใช้ สร้ างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
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พระราชหัตถเลขา คือการสื่อสารในรู ปแบบของการเขียนจดหมาย การ
เขี ยน (written language) เป็ นเทคโนโลยี ทางการสื่ อสารอย่า งหนึ่ง ต้ อ งใช้ อุปกรณ์
ประกอบได้ แก่ ดินสอ หรื อปากกา และกระดาษ เมื่อพิจารณาสื่อพระราชหัตถเลขาผ่าน
คาอธิบายองค์ประกอบด้ านช่องทางการสื่อสารตามที่เบอร์ โล (เสนอ จะเห็นได้ ว่าสื่อพระ
ราชหัต ถเลขาเป็ นสื่ อ ที่ ใ ช้ ก ารรั บ ประสบการณ์ ผ่ า นการมองเห็ น (seeing) ซึ่ ง ในที่ นี ้
หมายถึงการอ่านและเป็ นการอ่านลายมือเขียน ความน่าสนใจของสื่อการเขียนและการรับ
เนื ้อหาด้ วยการอ่านคือ การเขียนด้ วยลายมือในทรรศนะของอ็อง (อ้ างแล้ ว, 1982) จะมี
ความถูกต้ องน้ อยกว่าการพิมพ์ ความถูกต้ องในที่นี ้ผู้วิจยั พิจารณาเป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน คือ
ความถูกต้ องจากผู้เขียน ซึ่งในส่วนนีผ้ ้ วู ิจัยไม่สามารถชีใ้ ห้ เห็นความถูกต้ องดังกล่าวได้
เนื่องจากผู้วิจยั ไม่พบพระราชหัตถเลขาหรื อสาเนาพระราชหัตถเลขาที่เป็ นลายพระหัตถ์
ความถูก ต้ อ งในส่ว นหลัง คื อ ความถูกต้ อ งจากผู้รับ สาร ซึ่ง ในที่ นี ค้ ื อ สมเด็จ หญิ ง น้ อ ย
สมเด็จหญิงน้ อยทรงอ่านลายพระหัตถ์ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา ซึ่งนัน่ หมายความว่า
พระองค์ ต้ อ งทรงเป็ นผู้ที่ ค้ ุน ชิ น กับ ลายพระหัต ถ์ ใ นพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั เป็ นอย่างดี จึงจะสามารถอ่านข้ อความที่ปรากฏในลายพระหัตถ์ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยา
นอกจากเรื่ องความถูกต้ องแม่นยาจากการเขียนแล้ ว สื่อการเขียนยังเป็ น
เทคโนโลยี ที่ อ าศัย เครื่ อ งมื อ ประกอบ ในที่ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จะขอเริ่ ม จากการอธิ บ ายลัก ษณะ
กระดาษ ลักษณะกระดาษที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ใช้ พระราชนิพนธ์
พระราชหัตถเลขาในครั ง้ นี ้ ไม่ป รากฏชนิ ด หรื อ ประเภทของกระดาษที่ แ น่ชัด แต่จ าก
ข้ อความในพระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 1 ได้ ระบุถึงลักษณะของกระดาษไว้ ดงั นี ้
“พ่อตังใจว่
้ าจะเขียนหนังสือบอกข่าวให้ ร้ ู เปนส่วนตัวต่างหากจากที่จะรู้
ทางราชการ แต่จะเขียนด้ วยกระดาษหนาแลดีกว่านี ้ก็จะโตนักไป จึงเขียนแผ่นใหญ่แลให้
กระดาษบางๆ เช่นนี ้ ว่าทางลมจับ ก็เสียค่าส่งน้ อย”
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จากข้ อความข้ างต้ น ผู้วิจัยอนุมานได้ ว่าลักษณะของกระดาษที่ทรงใช้
พระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาครัง้ นี ้ มีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นใหญ่ และ บาง อาจ
เป็ นกระดาษที่มีขนาดตามมาตรฐานแบบ A อย่างที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั เพียงแต่คณ
ุ ภาพ
หรื อสีของกระดาษอาจจะไม่เหมือนอย่างในปั จจุบนั เหตุที่ผ้ วู ิจยั คิดว่าขนาดของกระดาษที่
ใช้ ในช่วงเวลานันเป็
้ นกระดาษตามมาตรฐานแบบ A เพราะว่าในขณะนันระบบกระดาษ
้
แบบมาตรฐาน A ที่ ใช้ ในปั จ จุบันได้ ถูกกาหนดขึน้ มาแล้ ว ตัง้ แต่ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
(Houston , 2016)
การสื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับแตกต่างจากลักษณะ
ของจดหมายทัว่ ๆ ไปที่เราใช้ เขียนถึงกั น กล่าวคือ พระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับมีความ
ยาวของหน้ า กระดาษมาก อาจจะมาถึ ง หลัก สิ บ หน้ า ต่อ พระราชหัต ถเลขาหนึ่ง ฉบับ
ปริ มาณที่มากมายเช่นนีส้ งั เกตได้ จากการที่ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขาแต่ละ
ฉบับโดยใช้ เวลาไม่ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ทรงพระราชนิพนธ์ทุกคืน หรื อ สองคืนครั ง้ เพื่อ
รวบรวมให้ ได้ ปริมาณมากพอที่จะสามารถส่งได้ อีกทังด้
้ วยข้ อจากัดของเรื่ องสถานที่ส่งซึ่ง
อาจไม่สามารถหาได้ สะดวกนัก จึงเป็ นเหตุผลหนึง่ ให้ ต้องพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขา
แต่ล ะฉบับด้ วยปริ มาณหน้ ากระดาษที่ มากไปตามจ านวนวันที่ ทรงบรรยายถึง ดัง เช่น
ตัวอย่างพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ที่รวมระยะเวลาของเหตุการณ์ไว้ ถึง 8 คืนด้ วยกัน คือ
ตังแต่
้ คืนวันพุธที่ 27 มีนาคม– วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2450
รู ป แบบของสื่ อ จดหมาย หรื อ ในที่ นี ค้ ื อพระราชหัตถเลขา เป็ นสื่ อ ที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของตั ว ผู้ วิ จั ย ไม่ ส ามารถจะระบุ ใ ห้ เห็ น ส่ ว นประกอบในพระ
ราชหัตถเลขาได้ แต่จากการศึกษา พระราชโทรเลข ซึ่งเป็ นเอกสารที่ผ้ วู ิจัยใช้ เพื่อศึกษา
ลักษณะของสื่อ ผู้วิจัยพบว่าพระราชโทรเลข ประกอบด้ วยส่วนประกอบสาคัญ ได้ แก่
สถานที่ที่ใช้ ส่ง, วันที่ที่ส่ง, พระนามผู้รับ และพระนามผู้ส่ง รูปที่ 4.2 ด้ านล่างนี ้แสดงพระ
ราชโทรเลขที่มีมาจากเมืองทรอนแฮม(Trondheim) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ร.ศ. 126 มีถึง
มกุฎราชกุมาร และทรงลงพระบรมนามาภิไธย สยามมินทร์
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รูปที่ 4.2 พระราชโทรเลข
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ผู้วิจยั พิจารณาส่วนประกอบของพระราชโทรเลขมาเปรี ยบเทียบกับพระ
ราชหัตถเลขาในหนัง สื อ พระราชนิพ นธ์ เรื่ องไกลบ้ า น เพื่ อหาส่วนประกอบที่ มี ร่ วมกัน
หลัง จากพิ จ ารณาแล้ ว ผู้ วิ จัย พบส่ ว นประกอบที่ ป รากฏในพระราชหัต ถเลขาเป็ น
เช่นเดียวกับพระราชโทรเลข ดังนี ้
1. วันที่
วันที่ที่ระบุในกรณีของพระราชโทรเลขซึ่ง เป็ นการสื่อสารด้ วยข้ อความที่จากัด
จึงปรากฏวันที่เพียงแค่วันเดียว แต่ในกรณีของพระราชหัตถเลขา สามารถ
ระบุวนั ที่ตามวันที่เขียนแต่ละฉบับนันได้
้ ดังที่ได้ ยกตัวอย่างพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 1 ไปแล้ วข้ างต้ น
2. สถานที่
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สถานที่ ณ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ ทังนี
้ ้สถานที่ที่
ปรากฏในพระราชหัตถเลขา มีทงั ้ สถานที่ ที่เป็ นเรื อพระที่นั่ง , โรงแรม และ
พระราชวังที่ประทับ
3. ชื่อผู้เขียน
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยไว้ ใ น
ตอนท้ ายของพรราชหัตถเลขาทุกฉบับ โดยจะลงพระปรมาภิไธย จุฬาลงกรณ์
ป.ร. ไว้ ที่มมุ ล่างขวาของพระราชหัตถเลขาหน้ าสุดท้ าย
4. ชื่อผู้รับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ระบุชื่อผู้รับพระราชหัตถเลขา ไว้ ที่
ตอนต้ นของพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ โดยระบุชื่อผู้รับว่า “หญิงน้ อย”
ส่วนประกอบทังสี
้ ่ที่ปรากฏอยูใ่ นพระราชหัตถเลขา ดังปรากฏในรูปที่ 4.3
ซึง่ เป็ นภาพพระราชหัตถเลขาที่ถกู นาเสนอในหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั ใช้
พระราชหัตถเลขาจากหนังสือเพื่อศึกษาส่วนประกอบของพระราชหัตถเลขาฉบับจริ งที่ไม่
สามารถค้ นหาได้ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จากรูปจะเห็นว่าพระราชหัตถเลขาฉบับที่
1 ที่ปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านประกอบด้ วย วันที่ ที่ทรงพระราชนิพนธ์
คือ วันพุฒ ที่ ๒๗ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ ระบุสถานที่ที่ทรงพระราชนิพนธ์ ณ เรื อ
มหาจัก รี โดยผู้รั บ คื อ “ลูก หญิ ง น้ อ ย” และในรู ป ที่ 4.4

แสดงหน้ า สุด ท้ า ยของพระ

ราชหัตถเลขาฉบับดังกล่าว ปรากฏพระปรมาภิไธยในฐานะผู้เขียนว่า จุฬาลงกรณ์ ป.ร.
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รูปที่ 4.3 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 หน้ าแรก
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 1

รูปที่ 4.4 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 หน้ าสุดท้ าย
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 1
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ลักษณะอีกประการหนึ่งของสื่อพระราชหัตถเลขาที่ผ้ ูวิจัยสังเกตพบคือ
สื่อพระราชหัตถเลขาเป็ นสื่อการเขียนที่มี สื่อคาพูดเป็ นสาร กล่าวอีกนัยคือ สื่อคาพูดที่ใช้
ถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ด้ วยการเล่า ได้ กลายมาเป็ นสารในสื่อการเขียน สิ่งนี ้ย่อมทาให้
การสื่อสารในพระราชหัตถเลขาสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ แทนการพูดได้ ผู้สร้ าง
เนื ้อหาหรื อผู้เขียนสามารถจะอธิบาย ขยายความได้ มากเท่าที่ตนต้ องการโดยปราศจาก
ข้ อจ ากัดด้ านปริ ม าณ ซึ่ง แตกต่างจากสื่ อโทรเลข ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ทรงมีมาถึงมกุฎ ราชกุมาร ที่ไม่สามารถเขียนได้ มากเพราะลักษณะของสื่อโทร
เลขไปจากัดลักษณะของสารในด้ านปริ มาณ ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ เนื ้อหาที่ปรากฏอยู่ใน
พระราชหัต ถเลขาประกอบไปด้ ว ยเรื่ อ งราวต่า ง ๆ มากมายหลากหลายประเด็น ทั ง้
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ของเมืองหรื อสถานที่ , ประเด็นด้ านวัฒนธรรม ความ
เป็ นอยู่ของผู้คนในแต่ละที่ อันประกอบด้ วยลักษณะการประกอบอาชีพ , อาหารการกิน ,
ลักษณะที่อยู่อาศัย , ประเด็นด้ านภูมิศาสตร์ ทังลั
้ กษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
และลักษณะพืช พรรณธรรมชาติของแต่ละพื น้ ที่ ซึ่ง ผู้วิจัยมองว่าลักษณะของเนื อ้ หาที่
ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเป็ นเนื ้อหาที่ มีปริ มาณมาก ถ่ายทอดในลักษณะของการเป็ น
บันทึกส่วนพระองค์ที่แทรกด้ วยสารคดีอย่างแยบยล
นอกจากสื่ อ พระราชโทรเลขแล้ ว พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวยังทรงส่ง ไปรษณี ยบัตรมายัง เจ้ านายพระองค์อื่น ๆ ไปรษณี ยบัตรที่ทรงมีถึง
สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ แสดงให้ เ ห็ น ได้ ชัด ว่ า คุณ ลัก ษณะของสื่ อ พระ
ราชหัตถเลขากับสื่อไปรษณียบัตรกาหนดลักษณะของเนื ้อหาได้ แตกต่างกัน ในที่นี ้ผู้วิจยั
หมายถึงปริมาณเนื ้อหาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงถ่ายทอดลงในสื่อ
ทังสองประเภท
้
แม้ ว่าจะเป็ นเนื ้อความเรื่ องเดียวกัน รูปที่ 4.5 แสดงไปรษณียบัตรที่ทรงมี
ถึงสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ และรูปที่ 4.6 ด้ านล่างแสดงให้ เห็นเนื ้อหาที่ปรากฏ
ในสื่อไปรษณียบัตร ที่ทรงมีถึงสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เรื่ อง ภูเขาในเมืองฟลอ
เรนซ์ จะเห็นได้ ว่าด้ วยข้ อจากัดด้ านขนาดของสื่อไปรษณียบัตร ทาให้ เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง
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ดังกล่าว ถูกถ่ายทอดได้ เพียงข้ อความ 1 ประโยค ว่า “บนเขาเมืองฟลอเรนซนี ้มีรูปเดวิด ”
ดังรูป

รูปที่ 4.5 ไปรษณียบัตรด้ านหน้ า
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน

รูปที่ 4.6 ไปรษณียบัตรด้ านหลัง
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
ผู้วิ จัย ได้ สัง เกตลัก ษณะของเนื อ้ หาเรื่ อ ง ภูเ ขาในเมื อ งฟลอเรนซ์ ซึ่ ง
ปรากฏในสื่อพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 17 ในคืนลาดับที่ 56 พบว่าลักษณะของเนื ้อหามี
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ความแตกต่างกัน กล่า วคือ มี การบรรยายที่ ล ะเอี ย ดกว่า โดยเนื อ้ หาที่ ปรากฏในพระ
ราชหัตถเลขามีข้อความดังนี ้
“...พอทางานแล้ วเสร็จอยากจะโดดออกไปทันที จึงตกลงเปนอันไปเที่ยว
ตากแดดตามบุญตามกรรมได้ ใช้ รถโมเตอคาร์ โถงมาตังแต่
้ เช้ าแล้ ว เวลานี ้ก็ใช้ โมเตอคาร์
ขับมันเรื่ อยไปในถนนแล้ วเลยไปคอลิดียานตี ซึ่งเปนเขานอกเมือง เปนที่เขาไปเที่ยวดูภูมิ
ประเทศเมืองฟลอเรนศ์ อย่างเดียวกันกับกาเลนซเบิคที่เมืองเวียนนา แต่ที่นี่เปนต่อที่ใกล้
แลงามกว่า เมืองฟลอเรนศ์อยู่ในหว่างเขาซึ่งเปนที่ไม่ส้ ูกว้ าง บ้ านเรื อนตึกรวมพอเต็ม
หว่างเขา ออกจะล้ น ๆ ที่จริงหว่างเขาลึกเข้ าไปก็ยงั มีที่กว้ าง แต่มนั ห่างไกลธุระค้ าขายไป
จึงได้ เข้ ามาจุกกันอยู่ในซอกแคบ เมืองในอิตาลีแต่ก่อนมามีกาแพงทังสิ
้ ้น แต่บ้านเรื อน
คนมากขึ ้นก็รือ้ กาแพงเสียทังที
้ ่เยนัวแลที่นี่ เหลือไว้ แต่ประตูบ้าง เมืองโรมยังมีกาแพงอยู่
ดีมากกว่าเมืองอื่น แต่ถึงจะมีกาแพงก็ไม่ค้ มุ ขังอะไรได้ ถ้ าข้ าศึกเข้ ามาได้ ถึงเขาเปนเสีย
เมือง ยิงได้ ง่ายดายเพราะเปนเขาล้ อมสองด้ าน เขาที่ขึ ้นไปนี ้เฉภาะอยู่ริมแม่น ้าคนละ
ฟากกันกับเมือง แลเห็นแม่น ้าทังสองข้
้
าง เมืองอยู่กลางงามดีนกั ที่สนามบนลานเขามี
รูปเดวิดหล่อ เปนคอปี ของรูปศิลาที่เก็บในมิวเซียมเหมือนกับหัวที่เรามีอยูน่ น...”
ั้
จากข้ อความที่ คัด มานี จ้ ะพบว่ า ในพระราชหั ต ถเลขาจะมี ก ารให้
รายละเอียดของภูเขาในเมืองฟลอเรนซ์ และผู้เขียนได้ ใส่ข้อความเชิงทรรศนะเกี่ ยวกับ
สถานที่ลงไปด้ วย ซึง่ แตกต่างจากไปรษณียบัตรที่มีเพียงข้ อความบอกว่าคือสถานที่ใดและ
มีอะไร
นอกจากองค์ประกอบด้ านสื่อและสารซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญใน
การสร้ างความหมายของบทพระราชหัตถเลขาแล้ ว องค์ประกอบการสื่อสารอื่น ๆ ก็ มี
ความส าคัญ เช่ น กั น เพราะในการสร้ างความหมายในพระราชหั ต ถเลขาต้ องใช้
องค์ประกอบการสื่อสารตัวอื่น ๆ มาประกอบการสร้ างความหมายเช่นกัน
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องค์ประกอบด้ านบริบทในการสร้ างความหมายในพระราชหัตถเลขา
ในการสร้ างความหมายในรู ปแบบพระราชหัตถเลขา เวลานับว่าเป็ น
บริ บททางการสื่อสารที่สาคัญและมีผลต่อการสร้ างความหมายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้ างความหมายในระดับนี ้เป็ นการสร้ างความหมายในรูปแบบของจดหมาย เวลา
ถือเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญที่ถกู กาหนดไว้ ในจดหมาย ตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
ว่า องค์ ป ระกอบที่ พ ระราชหัต ถเลขามี อ ย่า งหนึ่ง คื อ การระบุเ วลา ซึ่ง ในที่ นี ป้ รากฏใน
รู ปแบบของวันที่ กล่าวคือในพระราชหัตถเลขาทุกฉบับจะขึน้ ต้ นด้ วยวันที่ที่ทรงพระราช
นิพนธ์ พระราชหัตถเลขาขึ ้น และอย่างที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวไปแล้ วว่าพระราชหัตถเลขาแต่ละ
ฉบับมีความยาวมาก เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ โดยใช้ เวลาหลายวันต่อฉบับ
ส่งผลให้ ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับจะปรากฏวันที่หลายวันที่ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ที่มีความยาวทังสิ
้ น้ 8 คืน จะปรากฏวันที่ที่ทรงพระราชนิพนธ์
ไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 8 วัน ได้ แก่ วันพุฒที่ 27 มีนาคม , วันพฤหัศบดีที่ 28 มีนาคม , วันศุกรที่ 29
มีนาคม , วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม , วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ร.ศ. 125 , วันที่ 1 เมษายน ร.ศ.
126 , วันที่2 เมษายน ร.ศ. 126 และวันที่3 เมษายน ร.ศ. 126 ตามลาดับ
นอกจากมิติด้านเวลาจะปรากฏในรู ปแบบของวันที่ในพระราชหัตถเลขา
แต่ละฉบับแล้ ว ผู้วิจยั ยังพบมิติด้านเวลาในอีกลักษณะกล่าวคือ การเล่าเรื่ องตามลาดับ
ของเวลา อย่างที่ ไ ด้ อธิ บายไว้ แล้ ว ว่าพระราชหัตถเลขาเป็ นการสื่ อสารเรื่ องราวที่ เป็ น
ส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับราชการบ้ านเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงใช้
การสื่อสารในรู ปแบบนี ้เพื่อเขียนบันทึก ประจาวันเพื่อบอกเล่าให้ แก่สมเด็จหญิงน้ อย จาก
การสังเกตวิธีการเล่าเรื่ องของพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ ผู้วิจยั พบลักษณะของการเล่า
เรื่ อ งที่ เ ป็ นไปตามล าดับ เวลา โดยจะเริ่ ม ต้ น จากการบอกเล่า เรื่ อ งบรรทมในคื น ก่ อ น
ตามมาด้ วยเหตุการณ์ ในเวลาเช้ า ต่อด้ วยเวลากลางวัน เวลาเย็น และเวลากลางคืน
แม้ ว่าพระองค์จะบันทึกเรื่ องราวในแต่ละวัน ณ เวลากลางคืนก็ตาม แต่จะทรงบรรยาย
เริ่ ม ต้ นตัง้ แต่ กิ จ กรรมแรกของวั น เรื่ อยไปตามล าดั บ ของเวลา สิ่ ง นี ส้ ่ ง ผลให้ พระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมีลกั ษณะเป็ นบันทึกกิจวัตรส่วนพระองค์ตามลาดับเวลาแต่ละ
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วัน ตัวอย่างเช่นในพระราชหัตถเลขาฉบับ ที่ 15 คืนลาดับที่ 51 ขณะประทับ ณ แครนด์โฮ
เตล เมืองเวนิศ วันพฤหัศบดีที่ 16 พฤษภาคม มีลาดับการเล่าเรื่ องตามเวลาดังต่อไปนี ้
1. บอกเล่าเรื่ องบรรทมในคืนก่อน ดังข้ อความว่า “เมื่อคืนนี ้ง่วงนอนเต็ม
ทีเหนื่ อยอ่อน เวลานอนถึงตัวเบาโหยง ๆ หล่นผอยหลับไป ตื่นครู่
หนึง่ ครู่หนึง่ สักสามครัง้ หลับแปดชัว่ โมงบริบรู ณ์.......”
2. ลาดับต่อมาบรรยายถึงเหตุการณ์กลางวัน ดังข้ อความว่า “ดุ๊กออฟ
เยนัวมารับไปกินกลางวัน จานวนคนก็เหมือนอย่างเลี ้ยงค่า ดัชเชส
แก่รินน ้าชาแถบข้ างเรา คุณท้ าวริ นข้ างหนึ่ง มีกล้ วยไม้ ช่อใหญ่ยาว
ไม่เคยเห็น.....”
3. เสร็จจากอาหารกลางวัน ทรงกลับไปยังห้ องนัง่ เขียนหนังสือ จนเวลา
บ่าย 2 โมงครึ่ ง ดุ๊กออฟเยนัวมารับไปดูมอนิเมนต์รูปดุ๊กออฟเยนัว
บิดาดุ๊กพระองค์นี ้ ดังความว่า “จนบ่าย 2 โมงครึ่ง ดุ๊กออฟเยนัวมา
รับ ไปลาเจ้ านายผู้หญิงแลเด็กแล้ วขึ ้นรถกับดุ๊ก มาแวะดูมอนิเมนต์
รูปดุ๊กออฟเยนัวบิดาดุ๊กคนนี ้ ซึ่งอยู่ในสนามสวนดอกไม้ กลางสี่กั๊ก
ถนน เปนรูปขี่ม้าในสนามรบ กาลังม้ าถูกปื นจะล้ มซวนลง ดุ๊กกาลังชี ้
ดาบเร่ ง ทหารงามแปลกเต็ม ที ในการที่จ ะทารู ปนี ว้ ่าต้ องฆ่าม้ าถึง
สามตัว เพื่อจะให้ ชา่ งเห็นว่าม้ าจะตายนันเปนอย่
้
างไร”
4. เมื่ อบรรยายจบเรื่ องการดูรูปปั น้ ดุ๊กออฟเยนัว ทรงบรรยายต่อถึง
ลักษณะของเมืองตุริน การแทรกการบรรยายในลักษณะนี ้ ผู้วิจยั มอง
ว่าเป็ นส่วนที่เป็ นงานเขียนสารคดีอย่างหนึ่ง บรรยายเมืองตุริน แล้ ว
วกกลับมาที่กิจกรรมในช่วงบ่ายที่เมืองตุริน
5. ลาดับต่อมาคือ “ไปขึ ้นรถกินเข้ าที่สเตชัน่ เบรสเซียว”
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6. จากนันเสด็
้ จฯมายังเมืองที่มียนู ิเวอซิตีโบราณ ในเวลาก่อน 2 ยาม
เสด็จฯโดยเรื อคอนโดเลอมา มาถึงโฮเตล
7. กล่าวจบบันทึกของวัน ดังข้ อความว่า “เรื่ องเมืองเวนิศนี ้ ขอรงับไว้ ยงั
ไม่กล่าวทีหนึ่ง เพราะง่วงเหลือประมาณ บอกให้ เขียนหนังสือ บรี๊ ด
เสียหลายครัง้ แล้ ว ขอบอกแต่ว่าวันนี ้ได้ รับหนังสือหนังสือของลูกซึ่ง
พ่อคอยหนักหนา ชัว่ แต่อ่านหนังสือก็กินเวลาเข้ าไปเสียมากแล้ ว จึง
ต้ องขอจบเท่านันที
้ ....”
ลาดับต่อมาของบริ บททางการสื่ อสารคือมิ ติด้านสถานที่ (place) มิ ติ
ด้ านสถานที่ถือเป็ นบริ บทที่กาหนดลักษณะของเนือ้ หาอย่างชัดเจน เหตุเพราะว่าการ
สื่อสารในลาดับนี ้เป็ นการสื่อสารผ่านพระราชหัตถเลขาที่เกิดจากการเสด็จฯต่างประเทศ
นัน่ หมายความว่าเรื่ องราวที่จะถูกบันทึกลงในพระราชหัตถเลขาย่อมเกี่ยวข้ องกับสถานที่
ต่าง ๆ ที่เสด็จฯ ถึง หากพิจารณาที่ตวั สื่อ ผู้วิจยั พบว่ามิติด้านสถานที่นนผู
ั ้ กติดอยู่กบั สื่อ
พระราชหัตถเลขาหรื อจดหมายเช่นเดียวกับมิติด้านเวลา ด้ วยธรรมเนียมในการเขียน
จดหมายที่ต้องระบุสถานที่ของผู้เขียน ในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับก็เช่นเดียว ที่
ผู้ส ร้ างสารได้ บันทึกสถานที่ ณ ขณะที่ เขี ยนจดหมายแต่ละฉบับ จากการศึกษาพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ผู้วิจยั พบว่าสถานที่ที่ถกู ระบุไว้ ในพระราชหัตถเลขามีอยู่ 2 ลักษณะ
ด้ ว ยกัน คื อ สถานที่ ที่เ ป็ นพาหนะขณะอยู่ระหว่า งการเดิน ทาง และสถานที่ ที่เ ป็ นที่
ประทับเมื่ อเสด็จฯ ถึงเมื องต่าง ๆ ทังนี
้ ้ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับจะระบุสถานที่ไว้
ณ ตาแหน่ง บนขวาของหน้ ากระดาษ รูปที่ 4.7 แสดงให้ เห็นการระบุสถานที่ไว้ ในพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 2 ลักษณะ โดยภาพแรกเป็ นสถานที่ ที่เป็ นเรื อที่ทรงโดยสารเสด็จ ฯ
ปรากฏอยู่ในตอนต้ นของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 43 บริ เวณด้ านขวาส่วนบนของพระ
ราชหัตถเลขา ระบุสถานที่ว่าคือ “เรื อซักเซนในคลองสุเอช” และรูปปที่ 4.8 แสดงพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 41 ระบุสถานที่ บริ เ วณด้ านขวาส่ว นบนของพระราชหัตถเลขา
เช่นกัน โดยระบุสถานที่ที่ประทับคือ “เมืองมิลาน”
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รูปที่ 4.7 พระราชหัตถเลขาที่แสดงสถานที่ เรื อซักเซน
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 3
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รูปที่ 4.8 พระราชหัตถเลขาที่แสดงสถานที่ เมืองมิลาน
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 3
นอกจากมิตดิ ้ านสถานที่จะผูกติดเป็ นส่วนหนึ่งกับเนื ้อหาของสารแล้ ว จาก
การศึกษาเนื ้อความในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั พบว่า มิติด้านสถานที่ยงั เป็ นตัวกาหนด
ความสัน้ – ยาวของเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ เช่น พระราชหัตถเลขาฉบับที่
8 ในคืนลาดับที่ 31อันเป็ นคืนสุดท้ ายที่จะประทับบนเรื อซักเซนก่ อนถึงเมืองเยนัว ใน
ตอนต้ นพระราชหัตถเลขาทรงบรรยายว่าต้ องการที่จะเขียนจดหมายฉบับนี ้ให้ เสร็ จก่อนที่
จะถึงเมืองเยนัว เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเมืองเยนัวจะได้ เป็ นการเริ่ มต้ นฉบับใหม่ ด้ วยเหตุนี ้ส่งผล
ให้ พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 8 มีความยาวของวันเพียงแค่ 1 คืน ตามระยะเวลาที่ ทรง
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ประทับอยู่บนเรื อซักเซนที่ออกจากเมืองเนเปอลไปสู่เมืองเยนัว และหลังจากนันจะทรง
้
เสด็จ ฯ โดยพาหนะประเภทอื่น ๆ เพราะเป็ นการเดินทางทางบก ไม่ใช่ทางทะเล จากการ
พิจารณาพระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ ผู้วิจยั ยังคงพบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นภายใน
เรื อซักเซน โดยเป็ นเหตุการณ์ของงานเลี ้ยงอาหารค่าบนเรื อ และจากพระราชหัตถเลขา
ฉบับนี ้ทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่า นอกจากพระองค์ทรงสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้ านายแล้ ว
ยังทรงจัดให้ มีการส่งของกลับมายังกรุงเทพ ฯ เป็ นระยะ ๆ เช่นในตอนท้ าย ทรงบรรยายว่า
ได้ จ้างนายมุย่ เขียนรูปห้ องประทับบนเรื อซักเซน แล้ วจะไปหากรอบใส่ที่เมืองเยนัว แล้ วจะ
รี บส่งกลับไปที่กรุ งเทพ ฯ มิติด้านสถานที่ที่กาหนดลักษณะของเนื ้อหาสารดังที่ได้ กล่าว
ส่งผลให้ พรราชหัตถเลขาฉบับนี ้มีความยาวเพียง 2 หน้ ากระดาษ (ขนาดตามฉบับหนังสือ)
เท่านัน้
นอกจากบริ บ ทด้ า นสถานที่ จ ะก าหนดความยาวของเนื อ้ หาในพระ
ราชหัตถเลขาแล้ ว ผู้วิจยั ยังพบว่าบริ บทด้ านสถานที่ยงั เป็ นตัวกาหนด “ความสมบูรณ์ของ
เรื่ องไกลบ้ าน” ความสมบูรณ์ของเรื่ องไกลบ้ านในที่นี ้ผู้วิจยั หมายถึง การสร้ างเนื ้อหาของ
พระราชหัตถเลขาให้ เข้ ากับชื่อเรื่ องว่า “ไกลบ้ าน” เพราะถึงแม้ ว่าพระราชหัตถเลขาที่ทรงมี
มายังสมเด็จหญิงน้ อย จะเป็ นการสื่อสารส่วนพระองค์ ก็ทรงทราบและมีพระราชดาริ ให้
จัดพิม พ์ เ ป็ นรู ปเล่ม โดยใช้ ชื่ อว่า “ไกลบ้ าน” เมื่ อเป็ นเช่นนี ้ จะเห็ นว่ามิ ติด้านสถานี ที่
ความใกล้ – ไกลของผู้สร้ างเนื ้อหา กับ บ้ าน ซึ่งหมายถึงประเทศสยามนันมี
้ ความสาคัญ
อย่างยิ่ง ข้ อความในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 43 ที่ทรงพระราชนิพนธ์ ขึ ้นในคืนลาดับที่
225 ซึ่งเป็ นคืนสุดท้ ายของการเสด็จ ฯ ยุโรปครัง้ นี ้ ได้ แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าบริ บทด้ าน
สถานที่มีความสาคัญ และมีผลต่อความสมบูรณ์ของเรื่ อง “ไกลบ้ าน” โดยได้ ระบุ ไว้ เป็ น
สาเหตุข้อที่ 2. ที่ต้องจบพระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ไว้ เพียงเท่านี ้ เพราะว่าระยะทางที่กาลัง
เสด็จ ฯ กลับมายังประเทศสยามนันไกลสุ
้
ดเพียงแค่คืนนี ้ ซึ่งสถานที่ ณ ขณะนันคื
้ อ นอก
เกาะหมาก เพราะหากเมื่อถึงเกาะหมากแล้ ว ก็จะไม่สามารถเรี ยกว่าไกลบ้ านได้ รูปที่ 4.9
ด้ านล่างนี ้แสดงให้ เห็นข้ อความส่วนหนึง่ ที่ปรากฏอยูใ่ นพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 43 ดังรูป
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รูปที่ 4.9 ข้ อความระบุเหตุของการยุตพิ ระราชหัตถเลขา
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 3
นอกจากบริ บ ทด้ า นเวลาและสถานที่ แ ล้ ว บริ บ ทของการสื่ อ สารใน
รูปแบบพระราชหัตถเลขาก็เป็ นอีกสิ่งหนึง่ ที่กาหนดรูปแบบของเนื ้อหา ทังนี
้ ้เรื่ องบริ บทของ
การสื่อสารนี ้ รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช (อ้ างแล้ ว, 2559) ได้ ให้ ความเห็นว่าการ
สื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขานี ้จัดเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคล และเป็ นการสื่อสาร
ที่พ่อมีมายังลูก ลักษณะของเนือ้ หาย่อมที่จะ “ไม่เอาเรื่ องหนักใจมาพูดกับลูก ” ผู้วิจยั มี
ความเห็นสอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลกล่าว เพราะจากการพิจารณาลักษณะเนือ้ หาใน
พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ ผู้วิจยั พบว่าผู้สร้ างสารได้ ใช้ ภาษาที่แสดงให้ ฝ่ายรู้ รับสาร
เกิดความรู้ สึกสบายใจ ไม่เป็ นกังวล โดยส่วนที่ชดั เจนที่สดุ ที่สนับสนุน ข้ อสังเกตดังกล่าว
ของผู้วิจยั คือข้ อความลงท้ ายที่อยูใ่ นพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะ
ประทับในเรื อกลางทะเล ที่ความสะดวกสบายอาจไม่เท่ากับประทับ ณ สถานที่ในแต่ละ
ประเทศ ก็ปรากฏข้ อความที่ยืนยันความสะดวกสบาย ไม่ให้ ฝ่ายผู้รับรู้ สึกเป็ นห่วง รู ปที่
4.10แสดงข้ อความลงท้ ายในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 8 ขณะประทับบนเรื อซักเซน มี
ข้ อความลงท้ า ยว่า “ขอลาอิ กครั ง้ ในการที่ จ ะขึน้ บก นับว่าเปนไกลออกไปอิก ขอฝาก
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ความคิดถึงแก่บรรดาผู้ที่พ่อมีความรักใคร่ ทุกคน ขอให้ มนั่ ใจว่าพ่อมีความสบายขึ ้นกว่า
แต่ก่อน” ดังรูป

รูปที่ 4.10 ข้ อความแสดงความคิดถึงของผู้เขียน
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 1
นอกจากการใช้ ภาษาที่ไม่ก่อให้ เกิดความไม่สบายใจแก่ผ้ รู ับแล้ ว บริ บท
การสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ ้น ยังส่งผลให้ ลกั ษณะของการใช้ คาเรี ยกพระนามเจ้ านาย
หรื อบุคคลต่าง ๆ มีลกั ษณะเป็ นพระนาม หรื อชื่อลารอง ซึ่งผู้อ่านต้ องมีบริ บทร่ วมกันใน
เรื่ องของการเรี ยกขานชื่ อนี ้ จึงจะสามารถเข้ าใจความหมายได้ สิ่ง นี ส้ ่ง ผลให้ เมื่ อพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูกแปลงมาสู่หนังสือเล่ม จึงจาเป็ นต้ องมีเชิงอรรถเพื่ออธิบาย
พระนาม และชื่อของบุคคลที่ถกู กล่าวถึง ผู้วิจยั จะอธิบายในบทต่อไป แต่ในบทนี ้ ผู้วิจยั ขอ
ยกตัว อย่ า งให้ เห็ น ลั ก ษณะของการใช้ ภาษาในการกล่ า วถึ ง บุ ค คลอื่ น ๆ ในพระ
ราชหัตถเลขา ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ผู้สร้ างสารได้ ใช้ คาว่า “แม่เล็ก”
เพื่ อ ใช้ แ ทนสมเด็จ พระศรี พัช ริ น ทรา บรมราชิ นี น าถ , ในพระราชหัต ถเลขาฉบับ ที่ 2
กล่าวถึง “มิสเตอแลมิสซิสแอนเดอซัน” ซึ่งมิสเตอแอนเดอซันคือผู้ที่ดารงตาแหน่งกงสุลเย
เนอราลสยามที่ เ มื อ งสิ ง คโปร์ หรื อ แม้ ก ระทั่ง การกล่ า วถึ ง ชื่ อ สถานที่ ที่ ไ ม่ไ ด้ เรี ย กกัน
โดยทั่วไป เช่น สถานที่ ที่ทรงพระราชหัตถเลขาในคืนล าดับที่ 10 ณ “บ้ านจักรพงษ์
เมืองปิ นัง” แท้ ที่จริ งแล้ วเป็ นบ้ านของพระยารัษฎานุประดิษฐที่เกาะหมาก และเคยใช้ รับ
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เสด็จสมเด็จเจ้ าฟ้า กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ จึงเรี ยกบ้ านหลังนันว่
้ า “บ้ านจักรพงษ์ ”
เป็ นต้ น
จากที่วิเคราะห์มาทังหมดสามารถสรุ
้
ปการสื่อสารในรูปแบบที่ 1 ของบท
พระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านได้ ว่าเป็ นการสื่อสารในบริ บทของการสื่อสารระหว่างบุคคล
โดยผ่านสื่ อพระราชหัตถเลขาหรื อจดหมาย ระหว่า งผู้ส่ง สารคือ พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มายังผู้รับสารคือสมเด็จหญิงน้ อย เนื่องจากเป็ นการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ผู้กระทาการสื่อทังสองฝ่
้
ายสื่อสารกันด้ วยภาษาที่สามารถเข้ าใจได้ และเป็ นภาษา
ที่คอ่ นข้ างมีความเฉพาะ นัน่ หมายความว่าผู้กระทาการสื่อสารทังสองฝ่
้
ายใช้ รหัสทางการ
สื่ อ สารเดี ย วกัน นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า องค์ ป ระกอบเฉพาะของสื่ อ พระราชหัต ถเลขา
โดยเฉพาะองค์ประกอบเรื่ องของเวลาและสถานที่ มี ผลต่อลักษณะของเนือ้ หาในพระ
ราชหัตถเลขา กล่าวคือพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับจะต้ องระบุเวลา – ในรูปแบบของวันที่
และสถานที่ของผู้สง่ หรื อผู้สร้ างสาร นอกจากนี ้ด้ วยธรรมชาติของสื่อจดหมายที่มีสื่อคาพูด
เป็ นสาร ส่งผลให้ จดหมายสามารถถ่ายทอดความคิดของผู้ส่งสารได้ อย่างมากมาย จน
สามารถเติมเต็มผัสสะด้ านอื่น ๆ ของผู้รับสารได้ และการใช้ วิธีการสื่อสารด้ วยการเขียนนี ้
จะทาให้ ผ้ รู ับสารได้ เห็นถึงความตังใจและความปรารถนาดี
้
สารทุกข์สุขต่าง ๆ ของผู้ส่ง
สารได้ ประกอบกับสื่อพระราชหัตถเลขาที่โดยธรรมเนียมแล้ วจะต้ องระบุชื่อของผู้เขียน ยิ่ง
ทาให้ พระราชหัตถเลขาบอกตัวตนของผู้สร้ างได้
ไม่ เ พี ย งแต่คุณ ลัก ษณะของสื่ อ ที่ ก าหนดลัก ษณะของเนื อ้ หาในพระ
ราชหัตถเลขาลักษณะของอัตตะของตัวสารเองที่มีลกั ษณะของการเป็ นบันทึกประจาวัน
ส่งผลให้ รูปแบบการนาเสนอเนือ้ หาในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับถูกถ่ายทอดออกมา
โดยการล าดับช่วงเวลาในแต่ล ะวัน โดยมักจะเริ่ ม จากช่ว งเวลาเช้ า หลัง จากตื่น นอน
เรื่ อยไปจนถึงเวลาเข้ านอนในลักษณะที่เป็ นการบันทึกกิจวัตรประจาวัน

บทที่ 5
การข้ ามผ่ านการสื่อสารจากพระราชหัตถเลขาสู่หนังสื่อเล่ ม
ในบทก่ อ นผู้ วิ จัย ได้ อ ธิ บ ายลัก ษณะของการสื่ อ สารในรู ป แบบพระ
ราชหัตถเลขา อันเป็ นที่มาของหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ที่คนในยุคปั จจุบนั ได้
อ่านกัน ในบทนี ้ผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะของการสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ านในรูปแบบหนังสือเล่ม แต่ก่อนที่จะอธิบายตรงจุด นี ้ ผู้วิจยั ขอพูดถึงที่มาของ
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านอีกครัง้ อย่างสังเขป ดังนี ้
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่ปรากฏในรูปแบบหนังสือเล่มในปั จจุบนั
มีที่มาจากพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีถึงสมเด็จ
หญิงน้ อย และพระราชทานพระบรมราชานุญาตมาให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านบ้ าง ครัง้ เสด็จประพาส
ยุโรป ครัง้ ที่ 2 ในปี ร.ศ. 125 – 126 หรื อ ช่วงปี พ.ศ. 2450 จากคาอธิบายตานานเรื่ องไกล
บ้ าน (อ้ างถึ ง ในไกลบ้ าน , 2545)ระบุ ว่ า ผู้ ที่ มี โ อกาสได้ อ่ า นพระราชหั ต ถเลขา
นอกเหนื อจากสมเด็จ หญิ ง น้ อย อันได้ แ ก่ สมเด็จ กรมพระยาดารงราชานุภ าพ รวมถึ ง
ข้ าราชการบางส่วนมีความเห็นว่า พระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ น่าอ่านยิ่งนัก จึงกราบ
บังคมทูลไปว่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขานัน้ ถ้ ารวบรวมพิมพ์เป็ น
หนัง สื อ ขึน้ สักเล่ม เห็ น จะเป็ นประโยชน์ ม าก ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั พระราชทานพระราชหัตถเลขาตอบมาว่า จะพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องตัดความซึ่งไม่ควร
โฆษณาออกเสียบ้ าง เมื่อเสด็จกลับจะทรงตรวจต้ นฉบับให้ พิมพ์ เรี ยกว่าเรื่ อง “ไกลบ้ าน”
ครัน้ เมื่อเสด็จกลับคืนพระนคร มีรับสัง่ ว่าหนังสือเรื่ องไกลบ้ านควรจะพิมพ์ให้ ทนั จาหน่ายที่
ร้ านหลวง ในงานไหว้ พ ระประจ าปี ณ วัด เบญจมบพิ ต ร ซึ่ง ก าหนดตรงกับ วัน ที่ 17
ธันวาคม 2450 แต่ด้วยระยะเวลาไม่เพียงพอ จึงทาให้ ต้องพิมพ์เป็ นตอน ๆ (พัชรี ย์ จาปา ,
2555) กาหนดเอาพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งเป็ นตอนหนึ่ง พิมพ์ทนั จาหน่ายในงานเพียง
บางตอน และทยอยพิมพ์ตอนต่อ ๆ มาจนครบ 43 ฉบับ เป็ นหนังสือ 1850 หน้ ากระดาษ
กาหนดให้ เย็บเป็ นสมุดเล่มใหญ่ 4 เล่
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จากคาอธิบายที่มาของหนังสือไกลบ้ านข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าในการแปลง
พระราชหัต ถเลขามาสู่ ห นัง สื อ มี ผ้ ูที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่า เพี ย งแค่พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในฐานะผู้สร้ างพระราชหัตถเลขาและสมเด็จหญิงน้ อยในฐานะผู้รับ
สารพระราชหัตถเลขา กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ยังพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตมาให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านด้ วย (สกุลไทยออนไลน์ , 2560) ทังเจ้
้ านายและขุน
นางชันผู
้ ้ ใหญ่ ร่วมกันผลิตพระราชหัตถเลขาในรูปแบบหนังสือ สิ่งนี ้คือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ น้ กั บ องค์ ป ระกอบผู้ก ระท าการสื่ อ สาร กล่ า วคื อ ณ ล าดับ ของการแปลงพร ะ
ราชหัตถเลขามาสู่หนังสื อ องค์ประกอบด้ านผู้ส่ง สารสามารถแยกย่อยออกได้ เป็ น 1.)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ผู้วิจยั มีความเห็นว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนสถานะ
จากผู้สร้ างสารมาเป็ นบรรณาธิกร เนื่องจากพระองค์ทรงแสดงบทบาทเป็ นผู้ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของต้ นฉบับ 2.) สมเด็จหญิงน้ อย ผู้วิจยั มองว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนสถานะ
จากผู้รับสารมาเป็ นผู้อานวยการผลิต(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2-3) และ
3.) สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงแสดงบทบาทเป็ นผู้ผลิตพระราชหัตถเลขาใน
รู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ พ ระองค์ ทรงเป็ นผู้เ ลื อ กรู ป ภาพ , เพิ่ ม เติม
สารบัญและเชิงอรรถ อาจกล่าวได้ ว่าพระองค์เป็ นผู้ที่ทาให้ พระราชหัตถเลขาเปลี่ยนรูปมา
สูส่ ื่อหนังสือเล่มอย่างสมบูรณ์
สิ่ ง ที่ น่า สัง เกตเกี่ ย วกับ การแปลงสื่ อ ที่ เ กิ ด ขึน้ คื อ การเปลี่ ย นจากพระ
ราชหัตถเลขามาสูส่ ื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ เกิดหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
เสด็จฯ กลับสู่พระนคร หากแต่พระองค์ทรงเห็นชอบให้ เกิดการแปลงสื่อได้ ตังแต่
้ พระองค์
ยังอยู่ระหว่างการเสด็จฯ ประพาส สิ่งนี ้คือจุดที่น่าศึกษาว่าเมื่อมีเหตุให้ วตั ถุประสงค์ของ
การพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาเพิ่มขึ ้นจากการเป็ นเพียงการสื่ อสารระหว่างพ่อถึงลูก
เป็ นการสื่อสารระหว่างพ่อถึงลูกและต้ องให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านด้ วย สิ่งนี ้จะไปกาหนดให้ ลกั ษณะ
ของเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เป็ นสิ่งที่ ณ ตอนนี ้ผู้วิจยั ไม่สามารถ
หาคาตอบได้ เพราะเอกสารเกี่ยวกับพระราชหัตถเลขาที่ปรากฏในปั จจุบนั ล้ วนปรากฏใน
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รู ปแบบของหนังสือที่ผ่านพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้ หาจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั แล้ ว
การเปลี่ยนแปลงต่อมาที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการแปลงพระราชหัตถเลขาที่ผ้ วู ิจยั
พิจารณาตามแนวคิด the medium is the message ของแม็คลูแฮน คือสื่อพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับได้ กลายมาเป็ นเนื ้อหาในสื่อหนังสือ ลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็น
อิทธิพลของสื่อหนังสือมีอิทธิพลต่อสื่อพระราชหัตถเลขา ในการแปลงพระราชหัตถเลขามา
เป็ นสื่อหนังสือผู้วิจยั สามารถอธิบายเป็ นแผนภาพได้ ดงั ต่อไปนี ้

สื่อพระราชหัตถเลขา
(จดหมายที่เขียนด้ วยลายมือ)

แปลงมาสู่

หนังสือไกลบ้ าน

เมื่อพระราชหัตถเลขาได้ กลายมาเป็ นเนือ้ หาในหนังสือ อิ ทธิพลของสื่อ
หนัง สื อ ได้ ก าหนดให้ พ ระราชหัต ถเลขาต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม เติม ตัว บทอื่ น เข้ า มา จากการ
พิจารณาหนังสือไกลบ้ านผู้วิจยั พบตัวบทที่เพิ่มเข้ ามาได้ แก่ สารบัญเรื่ อง , สารบัญรูปภาพ
, รู ปภาพประกอบและเชิงอรรถ ตัวบทที่เพิ่มเติมเข้ ามาถูกผสมเข้ ากับตัวบทเดิมของพระ
ราชหัตถเลขา มีลกั ษณะเป็ นปรสิตของตัวบท(paratext) ตามที่ Genette อธิบายไว้ (อ้ าง
แล้ ว , 2550) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั พบคูป่ ฏิปักษ์สมั พันธ์ที่มีความแตกต่างกันโดยสิ ้นเชิงคือ ภาพถ่าย
ซึ่งมีรูปแบบของสื่อเป็ นภาพ ( visual) กับเนือ้ หาซึ่งมีรูปแบบของสื่อเป็ นข้ อความ(text)
เมื่อพิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์เห็นว่าตัวเนื ้อหาที่เป็ นข้ อความสามารถดารงอยู่ได้
หากปราศจากภาพถ่ า ย ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการจัด พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 1 ที่ จัด พิ ม พ์ โ ดยยัง ไม่ มี
ภาพถ่ ายประกอบ แต่ภ าพถ่ ายไม่สามารถดารงอยู่ไ ด้ ด้วยตัวเองจ าเป็ นของอาศัยสื่ อ
ประเภทอื่ นเพื่ อนาเสนอ ในที่ นีค้ ือสื่ อ หนั ง สื อเล่ม ความสัม พันธ์ เช่นนี ผ้ ้ ูวิจัย จึง จัดเป็ น
ความสัมพันธ์ แบบเกื ้อกูลกัน(commensalism) ซึ่งภาพถ่ายถูกเพิ่มเข้ ามาในหนังสือเรื่ อง
ไกลบ้ านจากการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในพ.ศ. 2466 รวมทังสิ
้ ้น 85 รูป การเพิ่มรูปถ่ายเข้ ามาใน
หนังสือเป็ นการแปลงสื่อรูปถ่ายให้ กลายมาเป็ นเนื ้อหาในหนังสือ และรู ปถ่ายได้ ควบรวม
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กับข้ อความตัวอักษรร่วมกันทาหน้ าที่เป็ นตัวบทของสื่อหนังสือ มีลกั ษณะการนาเสนอคือ
ใช้ ภาพถ่ายประกอบกับคาบรรยายใต้ ภาพ จากการพิจารณาคาบรรยายใต้ ภาพประกอบ
ทาให้ ทราบได้ ว่ารูปใดเป็ นรูปทรงถ่าย และรูปใดเป็ นรูปจากบุคคลอื่น โดยรูปทรงถ่ ายจะมี
ลักษณะของการเขียนคาบรรยายว่า รูปทรงถ่าย แล้ วตามด้ วยชื่อของสถานที่หรื อสิ่งที่ทรง
ถ่าย ตัวอย่างเช่น รูปที่ 5.1 ด้ านล่างนี ้เป็ นรูปทรงถ่ายโรงแรมที่ประทับ ณ เมืองเยนัว มีคา
บรรยายใต้ รู ป ว่ า รู ป ทรงถ่ า ยสวนหน้ าโฮเตล เมื อ งเยนั ว รู ป นี ถ้ ู ก แทรกไว้ ในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 9

รูปที่ 5.1 รูปทรงถ่ายโรงแรมที่ประทับในเมืองเยนัว
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
จากการพิจารณารู ปประกอบที่ใช้ ในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั สังเกตได้
ว่าภาพประกอบถูกแทรกอยูใ่ น 2 ลักษณะด้ วยกัน คือ
1.) แทรกอยูภ่ ายในเนื ้อหาพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ
2.) แทรกอยูส่ ว่ นท้ ายของพระราชหัตถเลขา
จากลักษณะของตาแหน่งที่อยู่ต่างกันเช่นนี ผ้ ้ วู ิจัยมีความเห็นว่าจะทาให้
รูปภาพประกอบทาหน้ าที่แตกต่างกัน โดยภาพประกอบที่ถูกแทรกอยู่ในลักษณะแรก จะ
ทาหน้ าที่เป็ นตัวบทที่ให้ ความกระจ่างชัดในเนื ้อหาที่ผ้ อู า่ นกาลังอ่านอยู่ ณ ขณะนัน้ เพราะ
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รูปประกอบจะมีความหมายที่สอดคล้ องไปกับเนื ้อหาของพระราชหัตถเลขาในตอนนัน้ ๆ
ตัวอย่างเช่น รูปที่ 5.2 ด้ านล่างนี ้ เป็ นพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อเสด็จประพาสเมืองเวนิศ
ถูกแทรกไว้ ในหน้ าที่ 270 ในเล่มที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างหน้ าที่ 269 และ 271 ที่มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิธีก รรมที่วดั เซนต์มารโก ในเมืองเวนิ ศ และรูปที่ 5.3
คือพระบรมรู ปทรงเครื่ องดอกเตอออฟลอของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดช์ ถูกแทรกไว้ หน้ าที่
128 ในเล่ม ที่ 2 ซึ่ง อยู่ระหว่างหน้ าที่ 127 และ 129 ที่ มี เนือ้ หาเกี่ ยวกับการที่
มหาวิทยาลัยเคมบริชทูลเกล้ าฯ ถวายดีกรี เป็ นพระเกียรติยศ โดยในหนังสือหน้ า 129 จะมี
ข้ อความที่บรรยายว่าในวันนันได้
้ ทรงไปถ่ายรู ปที่ทรงแต่งเครื่ องหมอกฎหมายตามดีกรี ที่
ทางเคมบริชถวาย

รูปที่ 5.2 พระบรมฉายาลักษณ์ขณะเสด็จประพาศเมืองเวนิส
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 1
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รูปที่ 5.3 พระบรมฉายาลักษณ์ทรงครุย
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม

สาหรับรูปที่ถกู แทรกไว้ ในลักษณะที่ 2. คือแทรกไว้ ที่ตอนท้ ายของพระ
ราชหัตถเลขา ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารู ปในลักษณะเช่นนี ้มีลกั ษณะของตัวบทที่เป็ นสหบท
(co-text) ทาหน้ าที่ร้อย หรื อเชื่อมอารมณ์ของผู้อ่านจากพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งไปอีก
ฉบับหนึ่ง แต่ยงั คงเป็ นรู ปที่มีความเกี่ยวข้ องกับพระราชหัตถเลขาฉบับนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น
รูปที่ 5.4 เป็ นภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค ถูกใส่ระหว่างพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 และ
ฉบับที่ 37 ทรงพระราชนิพนธ์ ณ ขณะประทับที่เมืองฮอมเบิค เป็ นรูปประกอบในตอนท้ าย
ของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 ก่อนที่จะเข้ าสูฉ่ บับที่ 37
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รูปที่ 5.4 ภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 3
นอกจากความสัมพันธ์ ระหว่างภาพประกอบและเนือ้ หาแล้ ว จากการ
สังเกตหนังสือไกลบ้ านยังมีการเพิ่มเชิงอรรถซึ่งเป็ นตัวบทที่มีลกั ษณะเป็ นปรสิตของตัวบท
(paratext) (Genette, 1979) จากการพิจารณาหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั พบลักษณะ
การใช้ เชิงอรรถคือ ผู้ผลิตหนังสือได้ เพิ่ม เชิงอรรถไว้ ส่วนล่างของหน้ ากระดาษแต่ละหน้ า
เพื่อเป็ นส่วนอธิบายความหมายของคาเพิ่มเติม ลักษณะของเชิงอรรถถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งที่พบได้ ในหนังสือทัว่ ๆ ไป แต่การเพิ่มเชิงอรรถเข้ าไปในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั มี
ความเห็นว่านอกจากจะเป็ นการเพิ่มองค์ประกอบไปตามคุณลักษณะของสื่ อแล้ ว อี ก
ประการหนึง่ เพราะเมื่อแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม บริ บทของการสื่อสารก็จะ
เปลี่ ย นไปจากการสื่ อสารส่วนบุคคล ไปสู่การสื่ อ สารมวลชน ลักษณะของผู้รับ สารที่
เปลี่ยนไปจากผู้รับสารที่เป็ นบุคคลผู้เดียวที่เจาะจง กลายเป็ นผู้รับสารที่ เป็ นสาธารณะ มี
ความหลากหลายมากขึน้ “ความเป็ นส่วนตัว ” หรื อ “เรื่ องที่ร้ ู กันเฉพาะ” จึงจาเป็ นต้ อง
ขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ อู ่านที่เป็ นสาธารณะที่ไม่ได้ อยู่ในบริ บทเดียวกับผู้สร้ างสาร
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สามารถเข้ าใจได้ ลักษณะเช่นนี ้ก็แสดงให้ เห็นได้ วา่ บริบทของการสื่อสารเข้ ามีมีบทบาทใน
การกาหนดลักษณะของตัวสารด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้เมื่อผู้วิจยั พิจารณาดูลกั ษณะของเชิงอรรถ
ที่ปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน สามารถจาแนกเชิงอรรถออกได้ ดงั นี ้
1.) เชิงอรรถเพื่ออธิ บายนามบุคคล ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 1 หน้ าที่ 2 มีการกากับเลขเพื่ออธิบายนามบุคคลไว้ มากถึง 7
นามด้ วยกัน ได้ แก่ 1.) นามปรากฏในพระราชหัตถเลขา “กรมหลวง
นริศ” คาอธิบายนามบุคคลคือ สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้ากรม
หลวงนริ ศรานุวัติวงศ 2.) “แม่” คาอธิ บายนามบุคคลคือ พระอรรค
ชายาเธอ พระองค์ เจ้ าสายสวลี ภิ รมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระ
มารดาของสมเด็จเจ้ าฟ้านิภานภดล 3.) “พระยาบุรุษ” คาอธิ บาย
นามบุค คลคื อ พระยาบุรุ ษ รั ต นราชพัลลภ นพ ไกรฤกษ จางวาง
มหาดเล็ก 4.) “ดุ๊ก” คาอธิ บายนามบุคคลคือ พระเจ้ าน้ องยาเธอ
กรมขุนสรรพศาตรศุภกิจ 5.) “อ้ ายคนัง ” คาอธิบายนามบุคคลคือ
เด็กเงาะเมื องพัทลุง ทรงพระกรุ ณาเลีย้ งมาแต่น้อย 6.) “คุณแม่”
คาอธิบายนามบุคคลคือ นายคนังเรี ยกพระอรรคชายาเธอฯ ว่าคุณ
แม่ 7.) “หลวงศักดิ์” คาอธิบายนามบุคคลคือ หลวงศักดิ ม.ร.ว. ลบ
อรุณวงศ์ ณ กรุงเทพ นายเวรมหาดเล็ก (ในรัชกาลปั จจุบัน เปน พระ
ยาพิพิธไอสูรย์ เป็ นต้ น)
2.) เชิงอรรถเพื่ออธิบายคาแผลง ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขาฉบับ
ที่ 2 พระองค์ทรงบรรยายลักษณะของห้ องบรรทมในเรื อซักเซน เมื่อ
ทรงบรรยายลักษณะของตู้เขียนหนังสือทรงบรรยายว่า “มี ต้ เู ขียน
หนังสือสลักลาย”นอ” มากอันโตไม่ใช่เล็ก แต่ชงั่ เหมาะใจเสียจริ งๆ”
คาอธิบายคาแผลง นอ หมายความว่ามีลวดลายที่ไม่จาเปน
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ตัวบทต่อมาที่เพิ่มเติมเข้ ามา เป็ นการเพิ่มเติมในลักษณะที่เป็ นปรสิตของ
ตัวบทที่เป็ นคูร่ ะหว่างข้ อความในพระราชหัตถเลขากับข้ อความเรื่ องอื่น ๆ แม้ ว่าทั ง้ สองจะ
มีลกั ษณะรู ปแบบสื่อที่เป็ นข้ อความตัวอักษร(text) เหมือนกัน แต่จากการพิจารณาแล้ ว
ผู้วิจัยคิด ว่าข้ อความอื่นที่ใส่เข้ ามาเป็ นปรสิตกับข้ อความเนือ้ หาพระราชหัตถเลขา ใน
ขณะเดียวกันหากข้ อความในพระราชหัตถเลขาปราศจากข้ อความอื่นที่ว่านี ้ ข้ อความใน
พระราชหัตถเลขาก็ยงั ดารงอยู่ได้ ลักษณะเช่นนี ้จึงกล่าวได้ ว่าข้ อความอื่นที่แทรกเข้ ามา
ระหว่างพระราชหัตถเลขาเข้ ามามีปฏิสมั พันธ์แบบปรสิต ที่กรมพระยาดารงราชานุภาพใน
ฐานะผู้ผลิตหนังสือใส่เพิ่มเข้ าไป(allographic paratext) ไม่ได้ มาจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ขึ ้นในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั พบลักษณะของตัว
บทดังกล่าวอยู่ 2 แห่งด้ วยกัน แห่งแรกเป็ นคาถาพระสุภูติแต่งถวายไชยมงคล และแปล
คาถาที่พระสุภตู แิ ต่ง ผู้ผลิตหนังสือใส่ไว้ ในท้ ายพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 เหตุที่ผ้ วู ิจยั เห็น
ว่าตัวบทนี ้ไม่ได้ มีมาแต่พระราชหัตถเลขาซึ่งถื อเป็ นตัวบทแรก เพราะสังเกตได้ จากพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 คืนลาดับที่ 21 ลงวันที่ไว้ คือ วันอังคารที่ 16 เมษายน เป็ นพระ
ราชหัต ถเลขาคื นสุดท้ า ยของฉบับดัง กล่ า ว เพราะในตอนท้ ายของพระราชหัต ถเลขา
ผู้สร้ างสารได้ ลงชื่อไว้ ที่มุมล่างขวาตามธรรมเนียมของพระราชหัตถเลขา แต่ทงั ้ นีผ้ ้ วู ิจัย
เข้ าใจได้ ว่ า เหตุที่ ผ้ ู ผลิ ต หนัง สื อ หยิ บ ตัว บทดัง กล่ า วมาใส่ ไ ว้ ตอนท้ ายต่ อ จากพระ
ราชหัตถเลขาฉบับนี ้เพราะเนื ้อความที่ปรากฏในคืนลาดับที่ 15 อันเป็ นคืนแรกของพระ
ราชหัตถเลขาฉบับนี ้ ผู้สร้ างสารได้ กล่าวไว้ ที่ยอ่ หน้ าแรกถึงเหตุการณ์ที่ว่ามีพระสมณะจาก
ลังกา 2 รู ปลงมาหาในเรื อ คือท่านสุมงั คละและสุภูติ โดยท่านสุภูติได้ แต่งคาถาทานอง
ถวายพรพระ แต่พระองค์ไม่ได้ พบพระทัง้ 2 รู ป แต่กรมสมมติเป็ นผู้รับหนังสือไว้ แล้ ว
หลังจากนัน้ ก็ไม่ได้ กล่าวถึงคาถาดังกล่าวอีกเลย แต่ผ้ ูวิจัยพบว่าผู้ผลิตหนังสือได้ แทรก
คาอธิบายไว้ วา่ ตัวคาถาและคาแปลมีอยูข่ ้ างท้ ายของพระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ จึงเชื่อได้ ว่า
ตัวคาถาและคาแปลเป็ นตัวบทที่เพิ่งจะมีเพิ่มเข้ ามาในสื่อหนังสือ ดังรูปที่ 5.5 ด้ านล่างนี ้
แสดงพระราชหั ต ถเลขาฉบับ ที่ 4 ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง คาถาดัง กล่ า วโดยผู้ สร้ างพระ
ราชหัตถเลขา และคาอธิบายเพิ่มเติมที่ผ้ ผู ลิตหนังสือใส่ไว้ ในส่วนของเชิงอรรถเพื่อบอกให้
ทราบว่าตัวบทคาถาดังกล่าวอยูใ่ นส่วนท้ ายของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4

87

ข้ อความที่กล่าวถึงที่มาของ
คาถา

คาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้
ทราบว่าตัวบทคาถาอยู่ใน
ส่วนท้ ายของพระ
ราชหัตถเลขา

รูปที่ 5.5 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 หน้ าแรก
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
ปรสิตตัวบทแห่งที่ 2 ที่ผ้ วู ิจยั พบคือตัวบทสาเนาพระราชปุจฉา , แก้ พ ระ
ราชปุจฉ, พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 2 และแก้ พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 2 ที่ถูกแทรกไว้ ท้ายพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 ซึ่งเนื ้อความในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 เป็ นเรื่ องราวขณะ
ประทับ ณ เมืองฮอมเบิค ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับตัวบทที่แทรกเข้ ามาแต่อย่างใด อีกทัง้
เมื่อพิจารณาวันที่ในหนังสือแก้ พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 1 ที่ทางสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
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ภาพส่งกลับไป ลงวันที่ 28 เมษายน ร.ศ. 126 พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงต้ นของการ
เสด็จ และหนังสือแก้ พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 126 ตรงกับคืน
ลาดับที่ 105 ของการเสด็จพระพาสยุโรป ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับพระราชหัตถเลขาฉบับ
ที่ 36 ซึง่ มีความยาวตังแต่
้ วนั ที่ 30 สิงหาคม ถึง 5 กันยายนแต่อย่างใด ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึง
มีความเห็นว่าตัวบทดังกล่าวถูกใส่เพิ่มเข้ ามาเมื่อครัง้ ที่ได้ ผลิตเป็ นสื่อหนังสือเล่มแล้ ว อีก
ทังหากพิ
้
จารณาที่ผ้ รู ับสารของหนังสือพระราชปุจฉาก็จะพบว่าผู้รับสารคือสมเด็จกรมพระ
ยาดารงราชานุภาพ ไม่ใช่สมเด็จหญิงน้ อยซึ่งเป็ นผู้รับสารพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ
รูปที่ 5.6ด้ านล่างนี ้แสดงหน้ าสุดท้ ายของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 ที่มีข้อความเพิ่มเติม
ระบุว่าตัวบท สาเนาพระราชปุจฉาและแก้ พระราชปุจฉาถูกใส่ไว้ ในหน้ าถัดไป และรู ปที่
5.7 แสดงตัวบทสาเนาพระราชปุจฉาที่ผ้ ผู ลิตหนังสือใส่ไว้ ในหน้ าถัดไป ดังรูป

ข้ อความเพิม่ เติมระบุวา่ สาเนาพระ
ราชปุจฉาและแก้ พระราชปุจฉาถูก
ใส่ไว้ ในหน้ าถัดไป
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รูปที่ 5.6 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 หน้ าสุดท้ าย
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 3

รูปที่ 5.7 สาเนาพระราชปุจฉา และ แก้ พระราชปุจฉา
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 3
การแปลงรู ป การสื่ อ สารจากพระราชหัต ถเลขามาสู่ห นัง สื อ เล่ ม ไม่
เพียงแต่ทาให้ บทบาทของสมเด็จหญิงน้ อยทรงเปลี่ยนจากผู้รับสารไปเป็ นผู้ส่งสารเท่านัน้
แต่กระบวนการดังกล่าวยังทาให้ เกิดผู้รับสารกลุ่มใหม่ที่เป็ นสาธารณะ หากพิจารณาจาก
จานวนเล่มที่พิมพ์ในแต่ละครัง้ จะพบว่าการจัดพิมพ์ในครัง้ ที่ 4-6 มีการระบุจานวนที่พิมพ์
อย่างชัดเจน คือ ครัง้ ที่ 4 จานวน 1,500 ชุด ครัง้ ที่ 5 จานวน 3,000 ชุด และครัง้ ที่ 6
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จานวน 3,000 ชุด รวมทัง้ สิน้ 7,500 ชุด สาหรับการจัดพิมพ์ในสามครัง้ แรกผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าคงจะพิมพ์ในปริ มาณที่ไม่มากไปกว่านี ้ เพราะเป็ นการพิมพ์เพื่อแจกสาหรับ
คนใกล้ ชิดเท่านัน้ จากลักษณะของการจัดพิมพ์นี ้ ทาให้ ผ้ ูวิจยั สามารถเห็นลักษณะของ
ผู้รับสารหรื อผู้ที่มีโอกาสได้ อ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านเป็ น 2 กลุ่มด้ วยกัน กลุ่มแรกคือผู้รับ
สารเฉพาะเจาะจง ที่ได้ รับหนังสือไกลบ้ านจากการแจกทังสิ
้ ้น 4 วาระและทังหมดล้
้
วนเป็ น
การแจกในงานบุคคลสาคัญ ได้ แก่
1.) งานฉลองพระชนมพรรษาพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้ าสายสวลี
ภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
2.) งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จหญิงน้ อย
3.) งานพระราชทานเพลิงศพนางทองพับ พานิชพัฒน์
4.) งานพระราชทานเพลิงศพพลเรื อเอกสันติภาพ หมูม่ ิ่ง
เมื่อพิจารณาผู้ที่ได้ รับหนังสือแจกในวาระดังกล่าว ผู้วิจยั มองว่าต้ องเป็ นผู้ที่อ่านออกเขียน
ได้ และถือเป็ นชนชันน
้ าในสังคมสมัยนัน้ กลุ่มที่สองคือผู้รับสารจากการซื ้อหนังสือจากการ
พิมพ์เพื่อจัดจาหน่าย ลักษณะของผู้รับสารกลุ่มนี ้ย่อมต้ องเป็ นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ เช่นกัน
แต่แตกต่างกันที่จะมีความหลากหลายทางด้ านประชากรศาสตร์ มากกว่า
จากลักษณะข้ างต้ น ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์ ที่เกิดขึน้ ขององค์ประกอบ
การสื่อสารต่อมาคือบริ บทของการจัดพิมพ์จะกาหนดลักษณะของผู้รับสาร ซึ่งแตกต่าง
จากการสื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ในฐานะผู้สร้ างสารเป็ นผู้กาหนดผู้รับสารคือสมเด็จหญิงน้ อยไว้ อย่างเจาะจง
เมื่ อได้ พูดถึ ง บริ บทของการจัดพิม พ์ แล้ ว เพื่ อ ให้ เห็นภาพลั กษณะของ
หนังสือไกลบ้ านที่ถกู ผลิตออกมา ผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะสื่อใหม่ที่เกิดขึ ้น นัน่ คือลักษณะ
ของหนังสือเล่ม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่าลักษณะองค์ประกอบของหนังสือเล่มที่ปรากฏจะ
มีผลต่อเนื ้อหาของพระราชหัตถเลขาด้ วยเช่นกัน ลาดับต่อไปผู้วิจัยจะอธิบายให้ เห็นว่า
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คุ ณ ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของสื่ อ หนั ง สื อ เล่ ม มี อ ะไรบ้ าง และแต่ ล ะ
องค์ประกอบส่งผลอย่างไรต่อพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ
คุณลักษณะประการแรกของสื่อหนังสือเมื่อพิจารณาตามที่เบอร์ โลเสนอ
ไว้ คือสื่ อหนัง สื อเป็ นสื่ อที่ สามารถรั บรู้ ได้ ด้วยการเห็น (seeing) แต่การเห็น ในลาดับ นี ้
แตกต่างจากการเห็นในรูปแบบพระราชหัตถเลขาตรงที่สื่อหนังสือเป็ นสื่อที่นาเสนอเนื ้อหา
ทังในรู
้ ปแบบของข้ อความและภาพถ่าย ดังนันผู
้ ้ รับสารจึงต้ องใช้ ทงการอ่
ั้
านข้ อความและ
การดูรูป ภาพประกอบ เมื่ อใช้ แนวคิด เรื่ องสื่ อ ร้ อน-สื่ อ เย็นของแม็ คลูแฮนพิจ ารณาสื่ อ
หนังสือจะพบว่าเมื่อมีการแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่สื่อหนังสือ สื่อพระราชหัตถเลขาที่
กลายมาเป็ นเนื ้อหาในหนังสือได้ ถูกปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมองค์ประกอบเข้ าไปจนทาให้ สื่อ
หนังสือมีคณ
ุ ลักษณะที่เป็ นสื่อเย็นกว่าเมื่อเทียบกับพระราชหัตถเลขา เพราะหนังสือไม่ได้
ให้ ข้อมูลผ่านตัวอักษรเพี ยงอย่างเดียวจนสามารถไปเติมเต็มการรับรู้ด้านอื่น ๆ ได้ อย่างที่
สื่อพระราชหัตถเลขาทาได้ ด้ วยเหตุนี ้ย่อมส่งผลให้ ผ้ อู ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านต้ องใช้ ทงั ้
การอ่านและการดูภ าพประกอบในการรั บ สารจากสื่ อ หนัง สื อ จากที่ ก ล่า วมานี ผ้ ้ ูวิ จัย
สามารถระบุไ ด้ ว่า เมื่ อ มี ก ารแปลงรู ป การสื่ อ สารจากสื่ อ ที่ ร้ อนกว่า มาสู่สื่ อ ที่ เ ย็ น กว่ า
ลักษณะการใช้ สื่อของผู้รับสารจึงต้ องปรับเปลี่ยนไปด้ วย
ลักษณะประการต่อมาที่เด่นชัดของสื่อหนังสือคือสื่อหนังสือใช้ เทคโนโลยี
การพิมพ์เพื่อนาเสนอเนื ้อหา ซึง่ แตกต่างจากสื่อพระราชหัตถเลขาที่ใช้ เทคโนโลยีการเขียน
การแปลงรู ปแบบการสื่อสารจากการเขียนมาสู่การพิมพ์จึงทาให้ เกิดความคงทนต่อบท
พระราชนิพนธ์ เรื องไกลบ้ าน ความคงทนในที่นี ้เป็ นไปตามคุณลักษณะของสื่อที่โน้ มเอียง
ในด้ านของมิติด้านเวลา(time-binding media) ตามที่อินนิสได้ กล่าวไว้ ความคงทนด้ าน
เวลาที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ หนังสือเรื่ องไกลบ้ านที่ถกู พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 6 ยังคง
ปรากฏอยู่ในเห็นในยุคปั จจุบนั ซึ่งจากการสืบค้ นของผู้วิจยั พบว่าหนังสือไกลบ้ านฉบับ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 เป็ นฉบับที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ถกู เก็บรักษาไว้ ที่สานักหอสมุดแห่งชาติ
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เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่เพียงแต่ก่อให้ เกิดความคงทนด้ านเวลาของสื่อ แต่
การพิมพ์ยงั ทาให้ หนังสือเรื่ องไกลบ้ านถูกผลิตซ ้าเป็ นจานวนมากมายและกระจายออกสู่
ผู้รับสารสาธารณะ ซึ่งลักษณะของผู้รับสารสื่อหนังสือไกลบ้ านผู้วิจัยจะกล่าวในลาดับ
ต่อไป
ต่อมาคือคุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบของหนังสือ (Houseton, 2016)
องค์ประกอบแรกที่ผ้ อู ่านจะเห็นคือส่วนของหน้ าปก หน้ าปกหนังสือนับว่ามีความสาคัญ
เพราะจะเป็ นส่วนที่ผ้ ผู ลิตใช้ สื่อสารกับผู้ที่พบเห็นเพื่อให้ ทราบว่าหนังสือเล่มนันคื
้ อหนังสือ
อะไร โดยปกติหน้ าปกของหนังสือจะประกอบด้ วยส่วนสาคัญ ๆ คือ ชื่อเรื่ อง (title) ชื่อเรื่ อง
รอง (subtitle) ชื่อผู้เขียน (author) รูปที่ 5.8 – 5.10 ด้ านล่างนี ้คือรูปสาเนาปกหนังสือไกล
บ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ แรกซึ่งถูกใส่ไว้ ในท้ ายหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 , ปกหนังสือ
ไกลบ้ านโดยสมเด็จเจ้ าฟ้า ฯ กรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ ผู้ซึ่งได้ ฉายาว่า “นายช่างใหญ่
แห่งกรุ งสยาม” (arsomsilp , 2560) ซึ่งเป็ นปกที่ใช้ ในการพิมพ์ครัง้ ที่ 2-3 และสุดท้ ายคือ
หน้ าปกฉบับพิม พ์ ครั ง้ ที่ 6 โดยบริ ษัทอักษรเจริ ญทัศน์ ซึ่งเป็ นฉบับหลักที่ ผ้ ูวิจัยใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ ตามลาดับ จากการสังเกตปกทัง้ 3 รูปแบบพบว่าลักษณะที่เหมือนกันของ
หน้ าปกหนังสือทัง้ 3 ฉบับคือมีชื่อเรื่ อง(title) – ไกลบ้ าน – ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นจุดเรี ยกการ
รับรู้ ของผู้อ่าน ลักษณะต่อมาคือทัง้ 3 ฉบับประกอบด้ วยชื่อเรื่ องรอง(subtitle) แต่เป็ น
ข้ อความที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ใน ฉบับพิมพ์ครัง้ แรก และฉบับภาพปกโดยสมเด็จเจ้ าฟ้า ฯ
กรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ ชื่อเรื่ องรองมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกัน คือยังคงให้ รายละเอียด
ของที่มาของหนังสือว่ามาจาก “พระราชหัตถเลขา” แต่จะพบว่าปกในฉบับการพิมพ์ครัง้
แรกจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่ง ทันนี ้เพราะคาว่า “พระราชหัตถเลขา” เป็ นคาที่สามารถ
บอกถึงระดับของผู้เขียนได้ ว่าต้ องเป็ นพระมหากษัตริ ย์ และเนื่องจากการจัดพิมพ์ในครัง้
แรกนัน้ เป็ นการจัดพิมพ์ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าผู้ออกแบบปกจึงไม่ได้ ระบุชื่อผู้แต่งลงไป แต่ปกแบบที่ 2 ซึ่งถูกจัดพิมพ์ขึ ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 6 จึงต้ องระบุชื่อของผู้แต่งให้ ชดั เจน เพราะคาว่า “พระราชหัตถเลขา” อาจ
หมายความถึง จดหมายของในหลวงรั ชกาลที่ 6 ได้ เช่นกัน สุดท้ ายคือปกในฉบับการ
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จัดพิมพ์ครัง้ ที่ 6 จะพบว่าผู้ผลิตไม่ได้ ใช้ คาว่า “พระราชหัตถเลขา” แต่ใช้ คาว่า “พระราช
นิพนธ์” อันให้ ความหมายถึงการแต่ง/การเขียน และระบุชื่อผู้แต่ง แต่ชื่อ เรื่ องรองเป็ นเพียง
ข้ อความขนาดเล็ก ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะผู้อ่านในปั จจุบนั รู้จกั พระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ านแล้ วว่าคือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 นอกจากนี ้ผู้ผลิตยังใช้ พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งสามารถให้ ความหมายถึ งผู้แต่งได้
ดังรูปภาพต่อไปนี ้

รูปที่ 5.8 ปกหนังสือไกลบ้ าน
รูปที่ 5.9 ปกหนังสือไกลบ้ าน
รูปที่ 5.10 ปกหนังสือ
ไกลบ้ าน
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2-3
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่
6
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ
ที่มา : www.
library.kku.ac.th เล่ม 1
องค์ประกอบต่อมาคือสารบารพ์หรื อสารบัญ สารบารพ์เป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญของหนังสือที่ทาหน้ าที่ชี ้ให้ ผ้ อู า่ นทราบว่าในหนังสือเล่มนันผระกอบด้
้
วยเรื่ อง
ใดบ้ าง และสามารถอ่านเรื่ องนัน้ ๆ ได้ จากหน้ าใด สารบารพ์ของหนังสือพระราชนิพนธ์
ไกลบ้ านถูกใส่เข้ ามาครัง้ เมื่อจัดพิมพ์เป็ นครัง้ ที่ 2 สารบารพ์แบ่งเรื่ องออกตามพระ
ราชหัตถเลขา นัน่ แปลว่าหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านประกอบด้ วยบท หรื อเรื่ อง
ทังสิ
้ ้น 43 บท ตามจานวนของพระราชหัตถเลขา
ความน่าสนใจหนึ่งของสารบารพ์ในหนังสือพระราชนิพนธ์ ไกลบ้ านคือ
สารบารพ์แต่ละหัวเรื่ องมีการใส่หวั เรื่ องย่อยลงไปด้ วย ลักษณะของหัวเรื่ องย่อยคือจะบอก
ให้ ทราบว่าในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
ปฏิบตั ิกิจกรรมใด หรื อมี เหตุการณ์ อะไรเกิดขึ ้น แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ หัวเรื่ องย่อยในสาร
บารพ์ นัน้ ไม่ ไ ด้ ร ะบุห น้ า ไว้ ลัก ษณะเช่น นี ผ้ ้ ูวิ จัย มี ค วามเห็ น ว่า ผู้ผ ลิ ต หนัง สื อ ต้ อ งการ
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เพียงแต่บอกรายละเอียดของเรื่ องราวในพระราชหัตถเลขา แต่ไม่ได้ ปรารถนาให้ ผ้ อู ่าน
เลือกอ่านเฉพาะเรื่ องราวใด ๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบเกี่ยวกับหัวเรื่ องย่อยในสารบารพ์คือ
จานวนหัวเรื่ องย่อยในแต่ละพระราชหัตถเลขาไม่ได้ มีจานวนเท่ากับจานวนคืนที่ผ้ เู ขียน
พระราชหัตถเลขาเขียนพระราชหัตถเลขา สิ่งนี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่สร้ างสารบารพ์มีความ
ตังใจและใส่
้
ใจในรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ในความเป็ นจริ งแล้ วผู้วิจยั มีความเห็น
ว่าเรื่ องย่อยในสารบารพ์สามารถใช้ พระราชหัตถเลขาที่ทรงพระราชนิพนธ์ ในแต่ละวันได้
เช่น พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่ องราวทัง้ สิน้ 8 คืน เรื่ องย่อยในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 สามารถใช้ ลาดับของคืนแต่ละคืนเป็ นหัวเรื่ องย่อยได้ แต่ผ้ ผู ลิต
หนังสือไม่ได้ ทาเช่นนี ้ สิ่งนี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตหนังสือใส่ใจและละเอียดกับการจาแนก
ประเด็นสาคัญที่เกิดขึน้ ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับมาก รู ปที่ 5.11 ด้ านล่างนีเ้ ป็ น
ตัวอย่างหน้ าที่ 1 ของสารบารพ์เรื่ องในเล่มที่ 1 ประกอบไปด้ วยพระราชหัตถเลขาทังสิ
้ ้น 4
ฉบับและหัวเรื่ องย่อยในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ

รูปที่ 5.11 สารบารพ์เรื่ องในเล่มที่ 1
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
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องค์ประกอบต่อมาที่ผ้ วู ิจยั พบในสื่อหนังสือเล่มคือการเพิ่มเนื ้อหาอื่นที่
เกี่ยวข้ องโดยเนื ้อหาที่เพิ่มเข้ ามาอย่างหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่ามีความสาคัญคือการเพิ่ม ภาพ
แผนที่การเสด็จ ฯ ประพาสยุโรปในครัง้ นี ล้ งในหนังสือไกลบ้ าน ภาพแผนที่ที่ถกู ใส่เพิ่มเข้ า
มาเป็ นตัวบทที่มีลกั ษณะของการเป็ นปรสิตของตัวบท(paratext) ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่
อยู่ในตัวสื่อ(peritext) (Genette) ทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ อู ่านทาให้ ผ้ อู ่านเห็นภาพรวมของ
แผนที่การเดินทาง ตาแหน่งของของแผนที่ถกู วางอยู่หลังสารบารพ์ รูปที่ 5.12 แสดงภาพ
แผนที่การเดินทางที่ถกู ใส่ไว้ ในหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 จากการสังเกตของผู้วิจยั
พบว่าข้ อมูลในสารบารพ์ไม่ได้ ระบุหน้ าของภาพแผนที่ไว้ ลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็น ว่า
ภาพแผนที่ที่ถกู ใส่มาไม่ใช่สว่ นสาคัญของเนื ้อหา จะมีหรื อไม่มีก็ได้ แต่เมื่อใส่มาแล้ วทาให้
หนังสือเกิดความสมบูรณ์ ขึน้ และตาแหน่งที่ถูกหน้ าถัดจากสารบารพ์ก่อนเข้ าสู่เนือ้ หา
หลักเช่นนี ้ ภาพแผนที่ดงั กล่าวจะทาหน้ าที่ เตรี ยมความพร้ อม และสร้ างความน่าสนใจ
ให้ กบั เนื ้อหาได้

รูปที่ 5.12 ภาพแผนในหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
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การข้ ามผ่านทางการสื่อสารขององค์ประกอบด้ านผู้กระทาการสื่อสาร
การวิเคราะห์การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกล
บ้ านในลาดับต่อมา ผู้วิจยั จะเริ่ มจากการอธิบายลักษณะของผู้ส่ง ผู้ส่งในที่นี ้เมื่อพิจารณา
จากจดหมายเหตุ ป ระกอบหนั ง สื อ เรื่ องไกลบ้ าน ผู้ วิ จั ย พบว่ า ในการแปลงพระ
ราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ประกอบไปด้ วยเจ้ านาย 3 พระองค์
ด้ วยกัน ได้ แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ ซึ่งในการสื่อสารลาดับก่อนหน้ านี ้
ทรงเป็ นผู้พระราชนิพนธ์ พรระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ อันเป็ นที่มาของพระราชนิพนธ์
เรื่ องนี ้ เจ้ านายพระองค์ตอ่ มาคือสมเด็จหญิงน้ อย ซึ่งในการสื่อสารลาดับก่อนหน้ าทรงอยู่
ในฐานะผู้รับสาร และในการสื่อสารลาดับนี ้ทรงอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร พระองค์สุดท้ ายคือ
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงมีสถานะเช่นเดียวกับสมเด็จหญิงน้ อย กล่าวคือ
ทรงเป็ นผู้รับสารจากผู้ส่งสารคนเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ ลักษณะของสาร และทรงมี
บทบาทเสมือนบรรณาธิการในการจัดพิมพ์พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมาสู่หนังสือเล่ม
ต่อไปนี ้ผู้วิจยั จะขยายความผู้ส่งสารแต่ละพระองค์เพิ่ม เติม โดยเริ่ มจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว ในฐานะผู้ส่ง สารของการ
สื่อสารในรู ปแบบหนังสือเล่มคือพระองค์ทรงเป็ นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ตรงจุดนี ้ผู้วิจยั ถือว่ามีความสาคัญมากเพราะนี่คือ
จุดเริ่มต้ นให้ การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเปลี่ยนบริ บทของการสื่อสารจากการสื่อสาระหว่างบุคคล
มาสูก่ ารสื่อสารสาธารณะ ข้ อสาคัญที่ผ้ วู ิจยั พบเกี่ยวกับพระองค์ในฐานะผู้ส่ งสารของการ
สื่อสารในล าดับนี ค้ ือ ในขณะที่ พระองค์ทรงส่งพระราชหัตถเลขากลับมายัง กรุ งเทพ ฯ
พระองค์ทรงทราบดีว่าพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับจะถูกแปลงสู่หนังสือเล่ม ซึ่งบริ บท
ของการสื่อสารจะเปลี่ยนไป จากการศึกษาบทอธิบายตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ านทราบ
เพียงว่า ในระหว่างที่ มีการส่งพระราชหัตถเลขามายังกรุ งเทพ ฯ ได้ มีการขอพระราชทาน
จัด พิ ม พ์ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญ าต ประการต่อ มาจากการศึ ก ษา
ค าอธิ บ ายต านาน ฯ ผู้ วิ จั ย พบข้ อความที่ น่ า สนใจคื อ พระองค์ พ ระราชทานพระ
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ราชหัตถเลขาตอบมาว่า จะพิมพ์ก็ได้ แต่จะต้ องตัดความซึ่งไม่ควรโฆษณาออกเสีย บ้ าง
เมื่อเสด็จกลับจะทรงตรวจตัดต้ นฉบับให้ พิมพ์ จากข้ อความตรงนี ้จะพบว่าพระองค์ได้ ทรง
แสดงบทบาทผู้ส่งสารที่ทาหน้ าที่เป็ นบรรณาธิกร ตามแบบจาลองการสื่อสารมวลชนของ
เวสท์ลีย์และแม็คลีน ทัง้ นีใ้ นคาอธิ บายตานาน ฯ ไม่ได้ ระบุว่า ข้ อความตอนใดหรื อพระ
ราชหัตถเลขาส่วนใดถูกตัด ออกบ้ าง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ ้นแสดงให้ เห็น ว่าผู้สร้ าง
สารหรื อผู้ส่งสารเป็ นผู้กาหนดและมีอิทธิพลต่อเนื ้อหาของสาร และเมื่อพิจารณาต่อไปจะ
พบว่า สิ่ ง ที่ ทาให้ ผ้ ูส่ง สารต้ อ งกระทาดัง กล่าวนั่นเป็ นเพราะว่า รู ปแบบของการสื่ อสาร
จะต้ องเปลี่ยนไปจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ ไปสูห่ นังสือเล่มสูส่ าธารณะ ซึ่งบริ บท
ของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นใหม่นี ้ทาให้ ต้องมีการจัดการบางอย่างกับเนื ้อหา
ลาดับต่อมาคือสมเด็จหญิงน้ อย ผู้วิจยั มีความเห็นว่าสมเด็จหญิงน้ อยได้
แสดงบทบาทในฐานะผู้สร้ างสารด้ วยเช่นกัน กล่าวคือสมเด็จหญิงน้ อยได้ เปลี่ยนจากผู้รั บ
สารในการสื่อสารลาดับก่อนหน้ ามาสู่ผ้ สู ร้ างสารในลาดับที่สองนี ้ ทังนี
้ ้บทบาทของผู้สร้ าง
ที่เด่นชัดคือครัง้ ที่หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านถูกพิมพ์เป็ นครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2466
ซึง่ การพิมพ์ครัง้ นี ้เนื่องด้ วยพระประสงค์ของพระองค์ที่จะจัดพิมพ์และแจกเป็ นมิตรพลี เพื่อ
ถวายสนองพระคุณพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้ าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ใน
งานฉลองพระชันษาครบ 60 ปี และหนังสือเรื่ องไกลบ้ านนี ้ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
การจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2 นี ้นับว่ามีความสาคัญในแง่ของการปรับรูปแบบของหนังสือให้ มีความ
สมบูรณ์ ที่สุด กล่าวคือมีการใส่รูปภาพ , สารบารพ์ , หมายเลขกากับนามบุคคล และ
รูปแบบการจัดพิมพ์ครัง้ นี ้ถูกยึดเป็ นรูปแบบของการจัดพิมพ์ในครัง้ ต่อ ๆ มา
ผู้ส่งสารในลาดับต่อมาคือสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ พระองค์
ถื อว่าเป็ นผู้ที่มี บทบาทมากในกระบวนการสื่อสารในรู ปแบบของหนังสื อ ทั ง้ นี ท้ รงเป็ น
ผู้ตรวจต้ นฉบับและจัดการพิมพ์ครัง้ แรก รวมถึงครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2466 จากคาอธิบาย
ตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่าพระองค์ทรงรวบรวมภาพถ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนามาใส่ไว้ ในหนังสือ สถานะของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ มีการ
เปลี่ ยนแปลงเช่น เดี ยวกับสมเด็จ หญิ ง น้ อ ย กล่าวคื อในการสื่ อสารลาดับที่ 1 ผู้วิ จัย มี
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ความเห็นว่าสมเด็จ กรมพระยาดารงราชานุภ าพทรงเป็ นหนึ่ง ใน “ผู้อื่น ” ที่ไ ด้ อ่านพระ
ราชหัตถเลขาฉบับจริ ง นอกจากสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเป็ นผู้รับสารหนึ่งใน
การสื่ อสารล าดับ แรกแล้ ว จากการค้ นคว้ า เอกสาร ผู้วิ จัยพบว่าพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงส่งสารมาหาสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเช่นกัน และ
เอกสารที่มีความเกี่ยวข้ องกับการผลิตหนังสือไกลบ้ านคือ ไปรษณียบัตรที่ทรงส่งมาจาก
แต่ละประเทศ (ศุภ วัฒ ย์ เกษมศรี , 2540) ผู้วิจัยพบว่าไปรษณี ยบัตรต่าง ๆ ที่ ถูกส่ง มา
มากมาย ถูกเลื อกให้ เ ป็ นภาพในหนัง สื อพระราชนิพ นธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ในกระบวนการ
คัดเลือกรูปภาพเพื่อมาใส่ในหนังสือนี ้ ผู้วิจยั มีความเห็นว่าอาจจะเป็ นไปได้ ในลักษณะที่
ภาพถ่ายต่าง ๆ ถูกส่งมาพร้ อมกับพระราชหัตถเลขา โดยมีข้อความบรรยายประกอบ และ
กากับไว้ ว่าสาหรับพระราชหัตถเลขาฉบับใด ซึ่งภาพบางภาพถูกนามาใช้ ในหนังสือ แต่
ภาพบางภาพไม่ถกู นามาใส่ในหนังสือ ตัวอย่างรูปที่ 5.13 ด้ านล่างนี ้คือภาพป่ าดา เมือง
บาเดนบาเดน ที่ทรงส่งมายังสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพและภาพที่ 5.14 คือส่วน
ของด้ านหลังไปรษณียบัตร ประกอบด้ วยข้ อความสองส่วนที่ มีลกั ษณะของลายมือเขียนที่
แตกต่างกัน ข้ อความส่วนที่ 1 บริเวณที่เป็ นที่วา่ งสาหรับเขียนที่อยู่ผ้ รู ับ ปรากฏข้ อความว่า
“ป่ าสนในชวาสวัล คือป่ าดาที่เมืองบาเดนบาเดนซึ่งถ่ายด้ วยใจเต้ นเป็ นอันมากแล้ วจะ
ไม่ได้ ดี มีอุรุพงษ์ กับดุ๊กในนัน”
้ ข้ อความส่วนนี ้คือสารที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ หัว ส่ ง มายัง สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ข้ อความอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น
ลายมือเขียนที่แตกต่างกัน เขียนว่า “ (๒) รู ปทรงถ่ายป่ าดา ในแขวงเมืองบาเดนบาเดน
พระราชหัตถ์ ฉบับที่ ๒๐” ทังนี
้ ้ภาพถ่ายดังกล่าวถูกนามาใส่แทรกไว้ ในพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 20 อยูใ่ นหน้ าที่ 24 ของหนังสือเล่มที่ 2
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รูปที่ 5.13 ไปรษณียบัตรรูปทรงถ่ายป่ าดา เมืองบาเดนบาเดน
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
ลายมื อ บุค คลอื่ น ระบุชื่ อ
ภาพและล าดับ ของพระ
ราชหัต ถเลขา ฉบับ ที่ 20
ข้ อความข้ อความลายพระ
หัตถ์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

รูปที่ 5.14 ด้ านหลังไปรษณียบัตรรูปทรงถ่ายป่ าดา เมืองบาเดนบาเดน
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
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นอกจากภาพที่ ถูกนามาใช้ ในหนัง สือไกลบ้ านแล้ ว ยัง มีไปรษณี ยบัตร
บางส่วนไม่ได้ ถูกนามาใส่ รู ปที่ 5.15 แสดงภาพทรงถ่าย ดุ๊กออฟเยนัว และรู ปที่ 5.16
แสดงด้ านหลังของไปรษณี ยบัตรมีข้อความกากับภาพไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นลายพระ
หัตถ์ เขียนว่า “รู ปดุ๊กออฟเยนัว ” อี กส่วนหนึ่ง เป็ นข้ อความอธิ บายเพิ่ม เติมเขียนว่า “๑
รู ปทรงถ่ายรู ปดุ๊กออฟเยนัว กลางฝน สาหรั บพระราชหัตถ์ ฉบับที่ ๑๕” จากข้ อ ความ
ดังกล่าวทาให้ ทราบว่ารูปภาพนี ้จะถูกนามาใช้ ประกอบในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 15 แต่
จากการสังเกตในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ไม่ปรากฏภาพดังกล่าว ผู้วิจยั มีความเห็นว่าในการ
เลือกภาพใส่ในหนังสือ ภาพถ่ายต่าง ๆ ถูกส่งมา ในระยะเดียวกันกับพระราชหัตถเลขา
และเมื่อจะมีการจัดพิมพ์หนังสือในครัง้ ที่ 2 ไปรษณียบัตรเหล่านันที
้ ่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรม
พระยาดารงราชานุภาพจะถูกเตรี ยมไว้ และเลือกเพียงบางรูปเท่านันใส่
้ ไว้ ในหนังสือ

รูปที่ 5.15 ไปรณียบัตรรูปทรงถ่ายดุ๊กออฟเยนัว
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
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ข้ อความลายมือบุคคลอื่น
ระบุ ชื่ อ ภาพและล าดั บ ของพระ
ราชหัตถเลขา ฉบับที่ 15
ข้ อความลายพระหั ต ถ์
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั

รูปที่ 5.15 ไปรณียบัตรรูปทรงถ่ายดุ๊กออฟเยนัว
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
จากคาอธิบายบทบาทของกรมพระยาดารงราชานุภาพในฐานะผู้ผลิต
หนังสือจะเห็นได้ ว่าพระองค์ทรงมีบทบาทมากในการกากับ และจัดการเนือ้ หาภาพใน
หนังสือโดยเฉพาะการพิมพ์หนังสือครัง้ ที่ 2 ซึง่ ถือเป็ นการพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือเล่มที่
มีความสมบูรณ์และเป็ นต้ นแบบให้ การพิมพ์ในครัง้ หลังยึดปฏิบตั ติ ามจนถึงการจัดพิมพ์ใน
ปั จจุบนั ครัง้ ที่ 6
องค์ประกอบต่อมาคือผู้รับสาร ผู้รับสารในที่นี ้คือผู้อ่านหนังสือเรื่ องไกล
บ้ านนั่นเอง เมื่ อลักษณะของการสื่อสารถูกแปลงมาสู่ระดับของการสื่ อสารสาธารณะ
ผู้อ่า นหนัง สื อ ไกลบ้ า นจึง มี ลัก ษณะของผู้รั บ สารสาธารณะ แต่ถ้ า หากพิ จ ารณาจาก
คาอธิบายตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ านจะเห็นได้ ว่าผู้รับสารในแต่ละช่วงเวลานันก็
้ มีความ
แตกต่า งกัน อยู่บ้ า ง หากนับ ระยะเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2450

ซึ่ ง มี ก ารจัด พิ ม พ์ พ ระ

ราชหัตถเลขามาเป็ นหนังสือครัง้ แรกจนถึงปั จจุบนั หนังสือเรื่ องไกลบ้ านเป็ นการสื่อสารใน
ระดับสาธารณะแล้ วมาสู่ระดับมวลชนมาแล้ วถึง 110 ปี ในช่วงระยะแรกของการจัดพิมพ์
เป็ นหนังสือ เรี ยกได้ ว่าพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูกแปลงมาเป็ นหนังสือซึ่งถือเป็ นสื่อ
ที่ ทัน สมัย ที่ สุด ในขณะนัน้ และในรั ช กาลที่ 5 เป็ นช่ ว งเวลาเริ่ ม ต้ น ของการผลิ ต งาน
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วรรณกรรมขึน้ เพื่อการอ่าน (นิธิ เอียวศรี วงศ์ , 2552) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ พิจารณา
วาระที่พิมพ์หนังสือไกลบ้ าน ผู้วิจยั พบว่าการจัดพิมพ์หนังสือไกลบ้ านเกิดขึ ้นใน 2 ลักษณะ
ด้ วยกัน ลักษณะแรกคือการจัดพิม พ์เพื่ อแจกในวาระพิเศษ และลักษณะต่อมาคือการ
จัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชน ซึง่ วาระในการพิมพ์ทงสองนี
ั้
้ถือเป็ นบริ บทของ
การสื่อสารอย่างหนึ่ง ต่อไปผู้วิจยั จะอธิบายให้ เห็นว่าบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับการจัดพิมพ์นี ้
ส่งผลต่อรูปแบบของผู้รับสารอย่างไร
ลักษณะการจัดพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์เพื่อแจกในวาระพิเศษ
มาเป็ นการพิมพ์เพื่อจาหน่ายย่อมส่งผลให้ ลกั ษณะของผู้รับสารมีความแตกต่างกันออกไป
ในแง่ของปริ มาณของผู้รับสาร เมื่อพิจารณาที่การจัดพิมพ์เพื่อแจกในวาระพิเศษซึ่งมีทงั ้
การจัดพิมพ์ เพื่อแจกเป็ นมิตรพลี ในการจัดพิ ม พ์ครั ง้ ที่ 2 และการจัดพิมพ์เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิ ง พระศพ โดยในวาระพระราชทานเพลิ ง ศพของบุ ค คลส าคั ญ
ประกอบด้ วยการจัดพิมพ์ในครัง้ ที่ 3 เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภ านภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในปี พ.ศ.
2479 , ครัง้ ที่ 4 ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางทองพับ พานิชพัฒน์ ในปี พ.ศ. 2536
จานวน 1,500 ชุด และครัง้ ที่ 5 ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรื อเอกสันติภาพ หมู่มิ่ง
จานวน 3,000 ชุด จะเห็นว่าการจัดพิมพ์เพื่อแจกในวาระพิเศษนี ้ ปริ มาณของหนังสือมี
เพียงไม่ถึง 10,000 เล่มเท่านัน้ และผู้ที่ได้ รับหนังสือคือผู้รับที่ถกู เจาะจงไว้ แล้ วว่าคือผู้ใด
และผู้วิจยั มีความเห็นว่าผู้รับเหล่านันอยู
้ ่ในระดับชนชันน
้ าของสังคม ลักษณะของผู้อ่าน
หนังสือไกลบ้ านจากการจัดพิมพ์เพื่อแจกจึงเป็ นผู้รับสารที่เป็ นสาธารณะ และเนื่องจาก
หนังสือที่ถกู พิมพ์ออกมา ถูกพิมพ์มาเพื่อแจกเป็ นของที่ระลึก ดังนันลั
้ กษณะของหนังสือจึง
มีขนาดใหญ่ ส าหรั บอ่านเฉพาะที่ และเก็บรั กษาไว้ เท่านัน้ รู ปที่ 5.16 ด้ านล่างนี ค้ ือ
ตัว อย่ า งของปกในหนัง สื อ เรื่ อ งไกลบ้ า น ฉบับ พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 3 พ.ศ. 2479

ในวาระ

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี
กรมขุน อู่ท องเขตขัต ติย นารี ทัง้ นี ร้ ู ป เล่ ม ของหนัง สื อ มี ข นาดใหญ่ และรวบรวมพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับไว้ ในเล่มเดียว ทาให้ หนังสือมีจานวนหน้ ามากถึง 824 หน้ า
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รูปที่ 5.16 ปกในหนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2479
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ
นอกจากนีจ้ ากการค้ นคว้ าเกี่ ยวกับการจัดพิมพ์ หนัง สือไกลบ้ านทาให้
ทราบว่าช่วงของการใช้ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2475 (ธวัช ปุณโณทก, 2559)
ได้ มีการปรับปรุ งหลักสูตรในปี 2497 พร้ อมกันนี ้ได้ มีปรับปรุงแบบเรี ยนใหม่ และหนังสือ
เรื่ องไกลบ้ านถูกกาหนดให้ เป็ นแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การ สาหรับนักเรี ยนชัน้
ฝึ กหัดครูประถม จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ครุ ุ สภา ปากคลองบางลาพูบน พระนคร พิมพ์ครัง้
แรกจานวน 5,000 เล่ม จาหน่ายเล่มละ 24 บาท จากตรงนี ้แสดงให้ เห็นว่าวัตถุประสงค์
ของการจัดพิมพ์หนังสือไกลบ้ านยังประกอบด้ วยเพื่อประโยชน์ในการใช้ เพื่อการศึกษาอีก
ประการหนึ่ง รูปที่ 5.17 ด้ านล่างนี ้แสดงรู ปปกของหนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์เพื่อเป็ น
แบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ

รูปที่ 5.17 ปกในหนังสือไกลบ้ านฉบับแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา : http://unclejobookshop.com
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การจัดพิมพ์เพื่อเป็ นแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การถึงแม้ ว่าจะถูก
กาหนดให้ กับนักเรี ยนเฉพาะกลุ่ม แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าหนังสือไกลบ้ านได้ เปลี่ยนสถานะ
จากหนังสือเพื่อการเก็บรักษามาสู่เพื่อประโยชน์ใช้ สอย และเริ่ มกระจายสู่ผ้ รู ับสารที่เป็ น
มวลชนมากขึ ้น ประกอบกับเมื่อมีการมอบให้ ท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ ใน พ.ศ. 2476 และ
ยกฐานะท้ องถิ่ น ขึน้ เป็ นเทศบาลตราพระราชบัญ ญัติเ ทศบาลขึน้ และเทศบาลได้ จัด
การศึกษาอย่างแท้ จริ งใน พ.ศ. 2478 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) จึงน่าเชื่อได้ ว่านับ
จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2475 ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ อย่าง
กว้ างขวาง โดยในปี พ.ศ. 2513 อัตราการรู้ หนังสือของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไปที่อ่าน
ออกเขียนได้ อยูท่ ี่ร้อยละ 78.6 ในขณะที่อา่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ อยู่ที่ร้อยละ 21.4 (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ , 2560)
ลักษณะการจัดพิมพ์ต่อมาคือการจัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์
เอกชน หนังสือไกลบ้ านฉบับที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เป็ นเอกสารหลักในการศึกษาเป็ นตัวอย่างหนึ่งของ
การจัดพิม พ์ เ พื่ อจ าหน่า ย จัดพิม พ์ โดยสานักพิ ม พ์ อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. ในปี 2545
นอกจากนีย้ ังมีการจัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์เอกชนอื่น ๆ ได้ แ ก่ สานักพิมพ์แพร่ พิทยาซึ่ง
พิมพ์ออกหลายครัง้ ในช่วง พ.ศ. 2500 – 2520 สิ่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบจากการพิมพ์เพื่อ
จาหน่ายคือการลดขนาดของเล่มให้ เล็กลง โดยฉบับจัดพิมพ์โยสานักพิมพ์อักษรเจริ ญ
ทัศน์ หนังสือไกลบ้ านหนึ่งชุดประกอบด้ วย 3 เล่ม ลักษณะการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กลง
ส่งผลให้ หนังสือไกลบ้ านเหมาะแก่การพกพาเพื่ออ่านในสถานที่ต่าง ๆ ได้ และจากการ
พิมพ์เพื่อจาหน่ายนี่เอง ส่งผลให้ หนังสือไกลบ้ านถูกกระจายออกสู่ ผ้ รู ับสารมวลชนอย่าง
แท้ จริ ง รูปที่ 5.18 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพของหนังสือไกลบ้ านฉบับที่พิมพ์เพื่อจาหน่าย โดย
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.

105

รูปที่ 5.18 ปกหนังสือฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ อักษรเจริ ญทัศน์
ที่มา : www. library.kku.ac.th
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้รับสารเมื่อพระราชหัตถเลขาถูกแปลงมา
เป็ นสื่อหนังสือคือผู้รับสารเปลี่ยนจากสมเด็จหญิงน้ อย มาเป็ นสาธารณชนที่อ่านหนังสื อ
ผู้อ่านเปรี ยบเสมือนบุคคลที่ 3 ที่มาอ่านจดหมายที่เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล และ
อย่างที่ ผ้ ูวิจัยได้ ก ล่า วไปแล้ ว ก่อ นหน้ า เรื่ อ งการเพิ่ ม องค์ ประกอบบางประการของสื่ อ
หนังสือ เมื่อผู้อ่านหนังสือไม่ใช่บุคคลที่ผ้ สู ่งพระราชหัตถเลขาต้ องการจะสื่อสารด้ วย จึง
อาจจะไม่มีความเข้ าใจเนื ้อหาสารบางช่วงบางตอน แต่ความไม่เข้ าใจดังกล่ าวถูกทาให้
ลดลงด้ วยการเพิ่มเชิงอรรถ เพื่ออธิ บายคาศัพท์ และรายนามบุคคลที่ปรากฏอยู่ในพระ
ราชหัตถเลขา ดังนัน้ ถึง แม้ ว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารจะใช้ บริ บทด้ านสถานะทางสังคมที่
แตกต่างกัน ก็ยอ่ มเข้ าใจเนื ้อหาสารได้
องค์ ป ระกอบต่อ มาในการพิ จ ารณาการข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สารคื อ
องค์ประกอบด้ านบริ บทของการสื่อสาร เมื่อพระราชหัตถเลขาถูกแปลงมาสู่หนังสือเล่ม
การสื่ อสารที่ เ กิ ดขึน้ เกิ ดขึน้ ต่างเวลาและสถานที่ กันโดยสิน้ เชิ ง ต่อไปผู้วิจัยจะอธิ บาย
ลักษณะของเวลาและสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
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การเปลี่ ย นแปลงบริ บทด้ า นเวลาและสถานที่ ใ นการข้ า มผ่านทางการสื่ อสารรู ปแบบ
หนังสือ
มิติด้านเวลาที่เกิดขึน้ จากการแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม
เกิดขึ ้นใน หลายลักษณะ ลักษณะแรกที่ผ้ วู ิจยั พบคือมิติด้านเวลา ซึ่งเวลาในที่นี ้ถูกระบุไว้
ในลักษณะของการเขียนวันที่ ไม่ใช่องค์ประกอบที่จาเป็ นเมื่อพระราชหัตถเลขาถูกแปลง
มาเป็ นหนั ง สื อ กล่ า วคื อ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงการสื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงในลักษณะที่ สื่อพระราชหัตถเลขาได้ กลายมาเป็ นสารในสื่ อหนัง สื อ ตาม
แนวคิดสื่อคือสาร โดยพระราชหัตถเลขาทุกฉบับถูกรวมไว้ เป็ นชิ ้นงานเดี ยวกัน เมื่อได้ อ่าน
หนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั มีความเห็นว่า วัน -เวลา ที่ถูกระบุไว้ ในหนังสือไม่ได้ ส่งผลต่อ
การรับประสบการณ์จากเนื ้อหา ณ ขณะที่ผ้ วู ิจยั อ่านมากนัก เพราะผู้วิจยั ไม่ได้ รับสารทีละ
ฉบับตามลาดับของวัน -เวลาอย่างเช่นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ มีถึ งสมเด็จ
หญิ งน้ อย แต่ผ้ ูวิจัยได้ รับพระราชหัตถเลขามาทัง้ หมดในครัง้ เดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ผู้วิจยั พบว่า วัน-เวลา ซึง่ เป็ นธรรมเนียมในการเขียนจดหมายนันถู
้ กนามาใช้ เป็ นสารบารพ์
ของหนังสือ โดยแบ่งออกเป็ นฉบับเรี ยงลาดับจากฉบับที่ 1 เรื่ อยไปถึงฉบับที่ 43 โดยมี
องค์ประกอบเรื่ องของเวลาที่ถกู ระบุไว้ ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับปรากฏอยู่ในเนื ้อหา
ของหนังสือเล่ม ลักษณะที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ อู ่านจะสามารถอ่านหนังสือได้ เลยโดย
ไม่จาเป็ นต้ องไล่เรี ยงอ่านตามลาดับของเวลา ผู้อ่านมีวิธีการอ่านและเป้าหมายการอ่านที่
แตกต่างกันออกไป หากผู้อ่านสนใจหรื อมีความต้ องการที่จะอ่านพระราชหัตถเลขาฉบับ
ใดก็สามารถเปิ ดดูลาดับและเลขหน้ าได้ จากสารบารพ์ แต่ทงนี
ั ้ ้ถ้ าหากอ่านเรี ยงตามลาดับ
ของเวลา คือตังแต่
้ พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ณ คืนวันที่ 1 ไปจนถึงพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 43 ณ คืนลาดับที่ 225 ก็จะทาให้ สามารถมองเห็ นและเข้ าใจภาพการเดินทางได้
อย่างต่อเนื่อง และจะได้ เนือ้ หาที่ครบถ้ วนต่อเนื่องกัน ทัง้ นีเ้ มื่อสื่อพระราชหัตถเลขาถูก
แปลงมาเป็ นสารในหนังสือเล่ม
เนื่องจากว่าสื่อหนังสือเล่มเป็ นสื่อที่มีอคติตอ่ มิติด้านเวลาน้ อย ก่อให้ เกิด
ความคงทนและอยูไ่ ด้ นาน หนังสือเรื่ องไกลบ้ านที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบหนังสือเล่มถึง 110
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ปี ก็ แสดงให้ เ ห็นถึง คุณลักษณะดังกล่าว แต่ทงั ้ นีจ้ ากการพิจารณาที่ เนือ้ หาของหนังสื อ
ผู้วิจัยพบว่าการยึดติดกับรู ปแบบการจัดพิม พ์ เมื่อ พิม พ์ ครั ง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2466 ทาให้
ข้ อเท็จจริ งบางประการที่ปรากฏอยู่ในเนื ้อหาไม่เป็ นความจริ งเมื่อได้ อ่าน ณ เวลาปั จจุบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับนาม , ยศและตาแหน่งของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในเนื ้อหา
ถึงแม้ วา่ ในหนังสือจะมีเชิงอรรถอธิบาย แต่ข้อความดังกล่าวก็จะเป็ นความจริ งเพียงแค่ใน
ช่วงเวลาของการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 เท่านัน้ ผู้วิจยั พบว่าการใส่เชิงอรรถที่มีการระบุคาที่มีนยั
ของการบอกเวลา จะเป็ นข้ อความที่ทาให้ ข้อเท็จจริ งนันไม่
้ เป็ นความจริ ง โดยเฉาะการระบุ
ช่วงเวลาที่ยึดตามรัชกาลของพระมหากษัตริ ย์ ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1
คืนลาดับที่ 6 ข้ อความในพระราชหัตถเลขาได้ กล่าวถึงนามบุคคลชื่อ “อ้ ายฟ้อน” และมี
การกากับหมายเลขไว้ เพื่ออธิบายนามเพิ่มเติมท้ ายหน้ าว่าคือ “หลวงฤทธิ ฟ้อน ศิลปี นาย
เวรมหาดเล็ก (ในรัชกาลปั จจุบนั เลื่อนเปนพระยาบุษยรถบดี แล้ วเปนพระยาไชสวรรยาธิ
บดี) ” จากคาอธิ บายนามบุคคลดัง กล่าวจะพบว่าตาแหน่ง ในรั ช กาลปั จ จุบั น ที่ ระบุใ น
หนังสือนัน้ คือตาแหน่ง ในสมัยรัชกาลที่ 6 และคาว่า “อ้ าย” ในปั จจุบนั กลับเป็ นคาใช้
ประกอบหน้ าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554)
นอกจากมิติด้านเวลาที่มีผลต่อข้ อเท็จจริ งของเนื ้อหาแล้ ว ลักษณะของ
สารอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ ยวเนื่องด้ วยเงื่ อนไขของเวลาที่สังเกตได้ ชัดเจนที่ สุดคือภาษาที่ใช้
ยังคงรักษารู ปแบบการเขียนและการอ่านอย่างอดีตไว้ เช่นเดิม อันแสดงให้ เห็นการรักษา
ข้ อมูลปฐมภูมิที่เป็ นของแท้ ทังนี
้ ล้ กั ษณะของคาภาษาไทยอย่างที่เขียนและออกเสียง
อย่างในอดีตผู้วิจยั สามารถเข้ าใจได้ จากบริ บทของประโยคโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตามใน
พระราชหัตถเลขามีการใช้ คาสแลง ซึ่งถื อเป็ นสมัยนิยมในช่วงเวลานัน้ จุดนี ้ผู้วิจัยคิดว่า
อาจทาให้ ผ้ รู ับสารในยุคหลังไม่สามารถเข้ าใจได้ ลักษณะการแปลงสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับมิติ
ด้ านเวลาของสารที่เ ป็ นคาสแลงจึงต้ องมี การอธิ บายเพิ่ม เติม ในเชิง อรรถด้ านล่างของ
หนังสือ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ยกตัวอย่างลักษณะของคาอธิบายประเภทนี ้ไว้ แล้ วในบทก่อนหน้ า
นอกจากมิติด้านเวลาแล้ ว บริ บทต่อมาที่มีความสาคัญในการสื่อสารคือ
บริ บทด้ านสถานที่ มิติด้านสถานที่ในการสื่อสารผ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านมีทงั ้ มิติด้าน
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สถานที่ที่ถูกระบุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื ้อหา และมิติด้ านสถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สื่อ
ของผู้รับสาร ในส่วนของมิตดิ ้ านสถานที่ที่ถกู ระบุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื ้อหา เมื่อพิจารณา
ลัก ษณะสารที่ ถูก เพิ่ ม เติม เข้ า มาเมื่ อ ถูก แปลงมาสู่สื่ อ หนัง สื อ คื อ การน าภาพถ่ า ยมา
ประกอบในหนังสือเล่ม ลักษณะเช่นนี ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่าจะทาให้ ผ้ ทู ี่อ่านหนังสือจะได้ ยิน
ความคิดของผู้สร้ างสารผ่านตัวอักษร และได้ เห็นสถานที่อย่างเช่นที่ ผ้ ูสร้ างสารเห็นไป
พร้ อมๆกัน ซึ่ง สถานที่ อันเป็ นส่วนของเนื อ้ หาในหนัง สื อนัน้ คือ พื น้ ที่ ข องทวี ป ยุโ รป ซึ่ง
ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปในขณะนันถื
้ อเป็ นประเทศที่ยิ่งใหญ่ เป็ นชาติ มหาอานาจ
เป็ นเจ้ า อาณานิ ค มของชาติ ใ นภู มิ ภ าคอื่ น ๆ โดยเฉพาะในเอเชี ย จุด นี ผ้ ้ ูวิ จัย มองว่ า
ภาพถ่ายที่ถูกนาเข้ ามาประกอบในเล่มเพื่อช่วยให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจสภาพความเป็ นจริ งของ
มหาอานาจเหล่านันผ่
้ านมุมมองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น
ต่อมาคือมิ ติด้านสถานที่ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ สื่อ การสื่อสารผ่านพระ
ราชหัตถเลขาเป็ นการสื่อสารในบริบทการสื่อสารผ่านสื่อระหว่างบุคคลสองฝ่ าย มีลกั ษณะ
ของความเป็ นส่วนตัว แต่เมื่อแปลงมาสู่หนังสือเล่มสารถูกทาให้ เป็ นสาธารณะมากขึน้
ผู้วิจยั มีความเห็นว่าลักษณะการใช้ สื่อย่อมเปลี่ยนไป เมื่อเป็ นจดหมายส่วนตัว การใช้ อาจ
เกิดขึ ้นในลักษณะที่เป็ นการอ่านเพียงลาพัง สารในจดหมายย่อมประกอบด้ วยเรื่ องส่วนตัว
หรื อเรื่ องส่วนพระองค์ แต่เมื่อพระราชหัตถเลขาถูกนามาตีพิมพ์เป็ นหนังสือเพื่อจาหน่าย
แก่สาธารณชน เรื่ องส่วนตัวบางเรื่ องจึงถูกตัดทอนออกไป ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ไม่สามารถทราบได้
ว่าเรื่ องใดบ้ างที่ถูกตัดออกไปจากต้ นฉบับที่เป็ นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ แต่จาก
คาอธิบายตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ านทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบได้ ว่าพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ในรูปแบบหนังสือเล่มถูกตัดทอนเนื ้อหาบางส่วนออกดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
ต่อเนื่องมาจากประเด็นด้ านบนเรื่ องของการใช้ สื่อ เมื่อพระราชหัตถเลขา
ถูกแปลงมาสู่หนังสือเล่ม ลักษณะของการเป็ นกรรมสิทธิ์ ส่วนพระองค์ก็หายไป จริ งอยู่ที่
พระราชหั ต ถเลขาฉบับ จริ ง ยั ง คงเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องสมเด็ จ หญิ ง น้ อย แต่ เ มื่ อ พระ
ราชหัตถเลขาเหล่านันถู
้ กพิมพ์และเย็บรวมเป็ นเล่ม และสาธารณชนทัว่ ไปสามารถเป็ น

109

เจ้ าของได้ ทาให้ พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับได้ กลายมาเป็ นของผู้ที่ครอบครองหนังสือ
เช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการจะอธิบายตรงนี ้คือเรื่ องของสื่อและสถานที่ในลักษณะที่ว่า
เมื่อพระราชหัตถเลขาถูกส่งมายังผู้รับที่เจาะจงซึ่งคื อสมเด็จหญิงน้ อย พระราชหัตถเลขา
ทังหมดย่
้
อมต้ องอยูก่ บั พระองค์ – จากการศึกษาพระประวัติทาให้ ทราบว่า หลังการปฏิวตั ิ
2475สมเด็จหญิงน้ อยทรงตัดสินพระทัยเสด็จประทับที่เมืองบันดุง และเสด็จสิ ้นพระชนม์ที่
นัน่ – ผู้วิจยั ได้ พยายามค้ นหาพระราชหัตถเลขาฉบับจริ งที่เป็ นลายพระหัตถ์แต่ไม่พบ ทังนี
้ ้
รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช (สัมภาษณ์ , 6 ตุลาคม 2559) ได้ ให้ ความเห็นไว้ ว่า เมื่อ
เป็ นจดหมายที่พ่อส่งมาให้ ลูก ลูกย่อมรัก ย่อมหวงและเก็บไว้ กบั ตัว ซึ่งผู้วิจยั มีความเห็น
สอดคล้ อ งกั น และคิ ด ว่ า เมื่ อ มี ก ารพิ ม พ์ เ ป็ นเล่ ม แล้ ว พระราชหัต ถเลขาฉบับ จริ งก็
เปรี ยบเสมือนสมบัติส่วนพระองค์ที่อาจจะทรงเก็บรักษาจนถึงวาระสุดท้ าย ซึ่งแตกต่าง
จากหนังสือเรื่ องไกลบ้ านที่มีปริ มาณมากมาย และหลากหลายรู ปแบบตามวาระของการ
จัดพิ ม พ์ รู ปแบบที่ แตกต่า งกัน ออกไปนี ย้ ่อ มส่ง ผลต่อการใช้ และการให้ ความหมายที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดพิมพ์ ในวาระพิเศษ หนังสือไกลบ้ านอาจถูกให้ ความหมาย
เป็ นของที่ระลึกที่ควรค่าแก่การรักษา ตรงจุดนี ้รองศาสตราจารย์อวยพร พานิชกล่าวว่าคน
บางคนในสมัยนันที
้ ่ได้ รับมาแล้ ว อาจจะวางไว้ บนชัน้ วางที่สวยงามและสูง เพราะนี่คือ
หนังสือของในหลวง ร.5 แต่สาหรับผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นผู้ใ ช้ หนังสือไกลบ้ านในฐานะสื่อที่
ให้ ข้อมูล ความรู้และความบันเทิง ผู้วิจยั ไม่ได้ ให้ ความหมายของหนังสือเช่นนัน้ ผู้วิจยั มอง
ว่า เป็ นเพี ย งสื่ อหนัง สื อ เหมื อ นหนัง สื อ สารคดีเ รื่ อ งยาวทั่ว ๆ ไป และการจัด พิม พ์ เ พื่ อ
จาหน่ายทาให้ รูปลักษณ์ของหนังสือไม่แตกต่างจากหนังสือพกพาทัว่ ไป
บริ บ ทด้ านต่ อ มาคื อ มิ ติ ด้ านระดับ ของการสื่ อ สาร การแปลงพระ
ราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม เปลี่ยนบริ บทของการสื่อสารจากการสื่อสารระหว่างบุคคล
มาเป็ นการสื่อสารสู่สาธารณะชน ลักษณะหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบว่ามีความเด่นชัดที่เกิดขึ ้นจาก
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารคือการเทคโนโลยีการพิมพ์ก่อให้ สื่อหนังสือเกิดความคงทนใน
ด้ า นเวลาคื อ สามารถถูก ผลิ ต ซ า้ ออกมาได้ เ รื่ อ ย ๆ เป็ นเวลากว่ า หนึ่ ง ร้ อยปี แต่จ าก
คาอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารต่าง ๆ ข้ างต้ น ในทรรศนะของผู้วิจยั เห็นว่าการผลิต
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ซ ้าดังกล่าวที่ผ่านยุคสมัยต่อ ๆ มาย่อมทาให้ ความหมายของชิ ้นงานเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา อย่างที่ได้ กล่าวแล้ วว่าการจัดพิมพ์ในแต่ละครัง้ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนัน้
ต่อไปนีผ้ ้ ูวิจัยจะขออธิ บายเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือไกลบ้ านตามลาดับเวลา โดยจะ
พิจารณาที่ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณะเฉพาะของการทาหนังสืออันได้ แก่การผูกและเย็บ
เล่ม (ties and bind) และขนาดของหนังสือ(size)
ประการแรกคือการผูกและเย็บเล่ม กระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการผลิต
เฉพาะของหนังสือเล่ม จากการสังเกตลักษณะของหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน
ผู้วิจัย พบลัก ษณะของการผูก และเย็บเล่ม ในสองลักษณะคือการผูก และเย็บเล่ม ด้ ว ย
เทคนิคการร้ อยสันหนังสือด้ วยเชือก เทคนิคนี ้ผู้วิจยั พบว่าใช้ กบั หนังสือไกลบ้ านครัง้ ที่พิมพ์
ในวาระพิเศษที่รูปเล่มมีขนาดใหญ่ และใช้ ปกชนิดปกแข็ง โดยหนังสือไกลบ้ านที่เย็บด้ วย
เทคนิคนี ้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุ ที่ถกู เก็บรักษาไว้ ที่หอสมุดแห่งชาติคือฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3 ในปี
พ.ศ. 2479 เนื่ องในงานพระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็จ หญิ ง น้ อย นอกจากนี ก้ าร
จัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักเอกชนในยุคแรกก็ใช้ เทคนิคเดียวกัน ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะ
หนังสือมีความหนาและผู้วิจยั พบว่าปกที่ใช้ ก็เป็ นปกชนิดแข็งเช่นเดียวกัน รูปที่ 5.19 แสดง
หนังสือไกลบ้ านฉบับ จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ แพร่พิทยา พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2516 แบ่งเป็ น
2 เล่ม ปกแข็งใช้ การผูกและเย็บเล่มด้ วยเชือก หนาเล่มละ 782 และ 871 หน้ าตามลาดับ
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รูปที่ 5.19 หนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ แพร่พิทยา
ที่มา : www.taradplaza.com
เทคนิ ค ต่ อ มาคื อ เทคนิ ค การผู ก และเย็ บ เล่ ม ด้ วยสั น กาว ( glued
bookbinding) เทคนิคประเภทนี ้พบในการจัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชนใน
สมัยปั จจุบนั ลักษณะของรูปเล่มจะมีขนาดเล็กและพกพาสะดวก และใช้ ปกชนิดปกอ่อน
ตัวอย่างเช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยสานักพิมพ์
อักษรเจริ ญ ทัศน์ ซึ่ง เป็ นฉบับหลักที่ ผ้ ูวิจัยใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ และฉบับพิม พ์ ปี พ.ศ.
2552 โดยสานักพิมพ์ WISDOM รูปที่ 5.20 ด้ านล่างนี ้แสดงหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์โดย
สานักพิมพ์ WISDOM ที่ใช้ เทคนิคการผูกและเย็บเล่มด้ วยสันกาว

รูปที่ 5.16 หนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ WISDOM
ที่มา : www.taradplaza.com
ลักษณะเฉพาะต่อมาคือ ขนาดของหนังสือ ทัง้ นีข้ นาดของหนังสือจะมี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดของกระดาษ จากการสังเกตขนาดของหนังสือผู้วิจยั พบว่าหนังสือที่
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ถูก พิ ม พ์ ใ นวาระพิ เ ศษจะมี ข นาดใหญ่ เช่ น ฉบับ พิ ม พ์ ปี พ.ศ. 2479

เนื่ อ งในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จหญิ งน้ อย หนังสือที่พิมพ์แจกในครัง้ นัน้ มีขนาดกว้ าง
19.6 เซนติเมตร ยาว 26.8 เซนติเมตร หนังสือมีขนาด 8 หน้ ายก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า
หนังสือที่พิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชน หนังสือฉบับที่พิมพ์โดยสานักพิมพ์ แพร่
พิทยา มีขนาดกว้ าง 13.5 เซนติเมตร ยาว 18.8 เซนติเมตร และหนังสือที่พิมพ์โดยใน
ปั จจุบนั คืออักษรเจริญทัศน์ อจท. และ WISDOM มีขนาดเท่ากัน กว้ าง 14.5 เซนติเมตร
ยาว 21 เซนติเมตร และทังหมดเป็
้
นหนังสือขนาด 16 หน้ ายก
จากเทคนิคการผลิตหนังสือข้ างต้ นส่งผลให้ รูปเล่มของหนังสือมีความ
แตกต่างกัน หนังสือที่ผลิตในยุคปั จจุบนั มีลกั ษณะของความเป็ นหนังสือเพื่อการใช้ สอย
ด้ วยขนาดที่ได้ มาตรฐาน และความหนาของเล่มหนังสือที่ไม่หนาจนเกินไป ทาให้ หนั งสือ
ไกลบ้ านในยุคนี ้ถูกให้ ความหมายไปที่การใช้ สอย ซึ่งแตกต่างจากฉบับที่ผลิตในยุคเริ่ มต้ น
ที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ อีกทังวาระของการจั
้
ดพิมพ์ในยุคแรกที่เน้ นไปที่การพิมพ์ในวาระ
พิเศษ ซึ่งถือเป็ นบริ บทหนึ่งของการผลิตชิ ้นงาน ทาให้ หนังสือในยุคนันถู
้ กให้ ความหมาย
ไปในด้ านคุณค่าทางจิตใจ
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในลาดับที่สองนี ้
เป็ นการแปลงการสื่อสารของพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในลาแรกที่เป็ นการสื่อสารผ่าน
พระราชหัต ถเลขาหรื อ สื่ อ การเขี ย นกลายมาเป็ นการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อหนัง สื อ โดยใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ก่อให้ เกิดชิ ้นงานเป็ นจานวนมาก นับเป็ นการเปลี่ยนบริ บทของการ
สื่อสารจากการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสู่การสื่อสารมวลชน การแปลงรูปแบบการสื่อสาร
ที่เกิดขึน้ ในลาดับนีย้ ังก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์ประกอบการสื่อสารต่าง ๆ อัน
ได้ แก่ ผู้ส่งสารที่มีมากกว่าเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในฐานะผู้
พระราชนิพนธ์ แต่ยัง มีส มเด็จหญิ งน้ อย ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากการเป็ นผู้รับสารในการ
สื่ อ สารล าดับ แรกมาเป็ นผู้ส ร้ างสารในการสื่ อ สารล าดับ นี ้ เหตุด้ ว ยทรงเป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ นอกจากนี ้ยังมีสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพที่ถือเป็ นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรู ปแบบของหนังสือ เรื่ องไกลบ้ านให้ มี ความ
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สมบูรณ์ไปด้ วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของสื่อหนังสือ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่สาคัญอย่าง
สารบัญ ที่ถือเป็ นองค์ประกอบของเนื ้อหาในหนังสือที่สามารถกาหนดพฤติกรรมผู้อ่านให้
เป็ นไปตามลาดับเนื ้อหาที่ผ้ ผู ลิตต้ องการ นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มภาพประกอบในหนังสือ
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตได้ พยายามให้ ข้อมูลที่หลากหลายรู ปแบบเพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถ
เข้ าใจเรื่ องราวได้ ง่ายขึ ้น
การแปลงรู ปแบบการสื่อสารในลาดับนี ้ยังก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อสื่อพระราชหัตถเลขาในแบบดังเดิม กล่าวคือ เมื่อสื่อพระราชหัตถเลขาได้ กลายมาเป็ น
เนื ้อหาในหนังสือไกลบ้ าน ที่ถกู ผลิตในบริ บทด้ านเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้ ต้องมีการเพิ่ม
องค์ประกอบส่วนที่เป็ นเชิงอรรถเพื่อขยายความเพิ่มให้ แก่ผ้ อู ่านที่มิใช่เป็ นผู้รับสารหลัก
ของพระราชหัตถเลขา แต่คือผู้อ่านที่เป็ นผู้รับสารมวลชน ซึ่งผู้รับสารเหล่านี ้อ่านหนังสือ
ไกลบ้ านจากบริบทของการผลิตที่แตกต่างกัน บ้ างเป็ นผู้รับสารจากบริ บทของการผลิตเพื่อ
แจกในวาระพิเศษ การผลิตในลักษณะนี ้จะส่งผลให้ หนังสือมีลกั ษณะรูปเล่มที่ใหญ่โต ผู้ที่
ได้ รับจึงให้ ความหมายของหนังสือในแง่ของของที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ ซึ่งแตกต่างจากผู้รับ
สารที่ได้ รับหนังสือจากบริ บทของการผลิตเพื่อจาหน่าย ซึ่งเกิดขึ ้นในยุคหลัง การผลิตใน
ยุคนี ้ได้ ปรับรูปเล่มของหนังสือให้ มีขนาดที่ได้ มาตรฐานและสามารถถืออ่านได้ ง่ายขึ ้น และ
รู ปเล่มที่ เ กิดขึน้ ภายใต้ บริ บทเพื่อจ าหน่ายนีเ้ องทาให้ ผู้อ่านในยุคนีใ้ ห้ ความหมายของ
หนังสือไกลบ้ านไปที่การใช้ สอย

บทที่ 6
การข้ ามผ่ านการสื่อสารจากหนังสือเล่ มสู่รายการโทรทัศน์
ในสองบทก่ อ นหน้ าผู้ วิ จัย ได้ อ ธิ บ ายให้ เห็ น ลั ก ษณะของการสร้ าง
ความหมายบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในสองรู ปแบบคือเริ่ มจากในรูปแบบลายพระ
หัตถ์ ในพระราชหัตถเลขา หรื อจดหมาย จากนัน้ แปลงจากจดหมายลายพระหัตถ์ สู่สื่ อ
หนัง สื อ เล่ ม โดยยัง คงเนื อ้ หาเดิ ม ของพระราชหัต ถเลขาไว้ แต่ อ าจมี ก ารเพิ่ ม เติ ม
องค์ประกอบบางประการเข้ าไปตามคุณลักษณะของสื่อ ในบทนี ้ผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะ
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในอีกลักษณะหนึ่งคือเป็ น
การสร้ างความหมายที่เลือกหยิบเพียงประเด็นเรื่ องอาหารที่ถกู กล่าวถึงในหนังสือเรื่ องไกล
บ้ านมาผลิ ตเป็ นรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ชื่อรายการ “เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ าน” ออกอากาศทางทรู วิชนั่ ส์
ลักษณะการสื่อสารในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์นี ้นับว่า
มีความแตกต่างจากการสื่อสารในสองลาดับแรกอยู่หลายประการ สิ่งที่แตกต่างกันโดย
สิ ้นเชิงด้ านองค์ประกอบการสื่อสารคือผู้กระทาการสื่อสาร ผู้ผลิตรายการสารคดีเครื่ อง
เสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องใด ๆ เลยกับผู้สร้ างหรื อผู้ผลิตบทพระราช
นิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในสองลาดับแรก กล่าวคื อผู้ผลิตรายการนี ้คือบริ ษัทแตงกวา มาโต
กราฟ จ ากัด ที่ รับผลิ ตรายการโทรทัศ น์ เพื่ อนาเสนอแก่ส ถานี โทรทัศน์ เพื่ อออกอากาศ
เพราะฉะนันผู
้ ้ วิจยั จึงกล่าวได้ ว่าในการสื่อสารผ่านรู ปแบบรายการโทรทัศน์นี ้ เกิด ผู้สร้ าง
เนื ้อหาขึ ้นมาใหม่ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับผู้สร้ างพระราชหัตถเลขาและหนังสือไกลบ้ านเลย แต่
จากการพูดคุยกับคุณภาสกร ประมูลวงศ์ (ภาสกร ประมูลวงศ์, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม
2559) ในฐานะผู้กากับรายการสารคดี ทาให้ ทราบว่าคุณภาสกรคือผู้ที่ได้ มีโอกาสอ่าน
หนังสือเรื่ องไกลบ้ านและเกิดความสนใจประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่นาเสนออยู่ในหนังสือ
จึง คิดที่ จ ะนามาผลิตเป็ นรายการโทรทัศน์ ความตังใจของคุ
้
ณภาสกร ผู้วิจัยมองว่า
สอดคล้ องกับลักษณะของการสื่อสารในยุคปั จจุบนั มากคือผู้กระทาการสื่อสารสื่อสารเพื่อ
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ต้ องการแบ่งปั น และคุณภาสกรเองก็มีความปรารถนาที่จะแบ่งปั นเนื ้อหาประเด็นหนึ่งที่
รวมอยูก่ บั ในหลาย ๆ มาเผยแพร่ในรูปแบบรายการโทรทัศน์
จากที่กล่าวไปข้ างต้ นนี ้ ผู้วิจัยพบการข้ ามผ่านตัวสื่อ ขององค์ประกอบ
ด้ านการสื่อสารจากลาดับที่สองมาสู่ลาดับที่สามที่ชดั เจนอย่างแรกคือ ผู้รับสารคนหนึ่ง
ของการสื่อสารในรู ปแบบหนังสือได้ กลายมาเป็ นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งถื อเป็ นการ
แปลงรูปแบบการสื่อสารลาดับที่สอง แผนภาพที่ 6.1 ด้ านล่างนี ้แสดงการเปลี่ยนสถานะ
ของผู้กระทาการสื่อสาร
R1

ผู้ผลิต
หนังสือ

หนังสือไกลบ้ าน

R2

ผลิต

เปลีย่ นมาเป็ น
Rn

ผู้อา่ นหนังสือไกลบ้ าน

ผู้ผลิตรายการ
เครื่ องเสวยตาม

รายการโทรทัศน์

ผลิต

เสด็จ...ไกลบ้ าน
ผู้ชมที่เป็ นมวลชน

แผนภาพที่ 6.1 การเปลี่ยนสถานะของผู้กระทาการสื่อสาร
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แรงผลักดันสูก่ ารข้ ามผ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านจากหนังสือสูร่ ายการโทรทัศน์
เมื่ อเห็นภาพของการเปลี่ ยนสถานะขององค์ประกอบการสื่ อสารด้ าน
ผู้กระท าการสื่ อสารแล้ ว ต่อมาผู้วิจัยจะขออธิ บ ายลัก ษณะของผู้ผ ลิตรายการสารคดี
โทรทัศน์ จากการสัมภาษณ์ผ้ กู ากับรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ า น คุณภาสกร
ประมูลวงศ์ (2559) เกี่ยวกับที่มีของการสร้ างสรรค์ผลงานชิ ้นนี ้ จากการพูดคุยกับคุณภาส
กร ผู้วิจยั พบว่าการผลิตชิ ้นงานของผู้ผลิตนันเกิ
้ ดจากองค์ประกอบหลายด้ านประกอบกัน
องค์ประกอบด้ านแรกคือเรื่ องของความชอบและความสนใจ ซึ่งความชอบและความสนใจ
ของผู้ผลิตรายการนี ้ ผู้วิจยั พบว่าเกิดทังจากการชื
้
่นชอบในตัวบุคคลที่สร้ างผลงานเดิม นัน่
คือคุณภาสกรชื่นชมและศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และชื่นชอบ
ผลงานที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ ความชอบชื่นชอบตรงนี ้ผู้วิจยั เรี ยกว่าเป็ นความชื่น
ชอบที่มีตอ่ ผู้สร้ างสารและสื่อในลาดับแรก
ความพิเศษอย่างหนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั พบและถือได้ ว่าเป็ นความชื่นชอบที่มีผลต่อ
การสร้ างงานชิ ้นนี ้คือ ตัวผู้ผลิตเองเป็ นผู้ที่ชื่นชอบประเด็นด้ านอาหาร ทังนี
้ ้เพราะได้ คลุก
คลีอยู่กบั สื่อประเภทหนังสือเกี่ยวกับอาหารมาตังแต่
้ เด็ก ๆ เช่น หนังสือเรื่ องน ้าพริ ก ของ
หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมทย์ ทังนี
้ ้ในแผนการผลิต ผู้ผลิตมีเรื่ องเกี่ยวกับอาหารที่อยาก
ทาอยู่ 2 เรื่ อง เรื่ องแรกคือตารั บในตารา คือการพูดถึงอาหารที่ ปรากฏอยู่ในหนังสื อ
ประเภทต่าง ๆ แต่จดุ อ่อนของงานชิ ้นนี ้คือจะได้ เนื ้อหาที่กระจัดกระจาย และเรื่ องที่ 2 คือ
เรื่ องไกลบ้ าน ซึง่ ผู้ผลิตได้ กล่าวว่ารัชกาลที่ 5 ทรงบรรยายเรื่ องราวเกี่ยวกับอาหารได้ อย่าง
สนุก และเมื่ อตนได้ อ่านก็ ร้ ู สึกได้ ว่าพระองค์ทรงมี ความสุขที่ ไ ด้ เขี ยนเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
อาหาร ตรงจุดนี แ้ สดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตรายการได้ แสดงบทบาทเป็ นผู้เฝ้าประตูข้อมูล
ข่าวสาร(gatekeeper) ซึ่งต้ องใช้ ความละเอียดอ่อนของผู้ผลิตรายการที่สามารถมองเห็น
และสกัดเอาประเด็นด้ านอาหารที่ถกู แทรกอยู่ในหนังสือเรื่ องไกลบ้ านออกมาได้ โดยคุณ
ภาสกรได้ ระบุว่าเมนูอาหารที่ถกู พูดถึงในหนังสือเรื่ องไกลบ้ านมีทงเมนู
ั ้ ที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีโอกาสเสวยจากการเลี ้ยงรับรอง และอาหารที่ทรงทาด้ วย
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พระองค์เอง จากจุดนี ้จึงเป็ นที่มาของเนื ้อหาในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านทา
นาเสนอข้ อมูลเมนูอาหารทังสองประเภทควบคู
้
ก่ นั
องค์ประกอบต่อมาคือความต้ องการผลิตรายการอาหารที่ มีคุณค่า ที่
แตกต่างจากรายการอื่น ๆ คาว่ารายการที่มี คุณค่าที่ ผ้ ูวิจัยประเมินได้ จ ากคาตอบของ
ผู้ผลิตคือ ผู้ผลิตมีความต้ องการที่จะให้ ผลงานที่ถกู สร้ างขึ ้นเป็ นจดหมายเหตุรูปแบบหนึ่ง
ที่ ไ ม่ว่าจะหยิบมาดู ณ เวลาใดก็ ยัง มี คุณ ค่า คุณค่า ในที่ นี ป้ ระกอบด้ วยทัง้ คุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ เพราะเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นกว่าร้ อยปี , คุณค่าทางจิตใจเพราะเป็ นเรื่ องราว
ที่แสดงให้ เห็นถึงพระปรี ชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย
อี กความต้ องการที่ ผ้ ูผลิตปรารถนาคืออยากให้ เนื อ้ หาในรายการเป็ น
เนื ้อหาที่จบั ต้ องได้ ผู้ผลิตจึงได้ เพิ่มบรรยากาศโดยรอบที่เกี่ยวกับเรื่ องราวของอาหารชนิด
นัน้ ๆ โดยการใช้ ภ าพจากไปรษณี ยบัตรอื่ น ๆ ที่ ถูก ถ่า ยเมื่ อ ครั ง้ การเสด็จ นามาใส่ใ น
รายการ จากจุ ด นี แ้ สดงให้ เห็ น ลั ก ษณะของการหลอมรวมสื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยสื่ อ
ไปรษณียบัตรถูกแปลงมาเป็ นสารในรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดเรื่ องสื่อคือสาร
ของแม็คลูแฮน (1964) ผู้วิจัยมองว่าการเพิ่ มบรรยากาศรอบข้ างเข้ ามาในชิ ้นงานทาให้
ชิ ้นงานนันดู
้ มีคณ
ุ ค่าในแง่ประวัตศิ าสตร์ มากขึ ้น รูปที่ 6.1 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพตัวอย่างของ
การนาภาพประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ได้ อยู่ในหนังสือไกลบ้ านมาใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน เพื่อให้ เนื ้อหาอาหารที่นาเสนอมีเรื่ อ งราวเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็ นภาพถ่าย
เส้ นทางที่เสด็จออกจากโรงแรมโฮเตลไบรฟอน ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 ตรงกับวันที่
26 กรกฎาคม 2450 ในพระราชหัตถเลขาทรงบรรยายถึงลักษณะภูมิประเทศระหว่างทาง
เสด็จ ฯ ที่ ป ระกอบไปด้ วยภูเขาลูก เตีย้ ๆ ที่ มี นา้ กัดเซาะลงมาเป็ นขัน้ ๆ และหลัง จาก
เดินทางเสด็จฯ แล้ วก็ถึงเวลาอาหารกลางวัน รายการใช้ วิธีการนาเสนอเรื่ องราวเหล่านี ้เข้ า
ไปเพื่อโยงมายังเมนูอาหารมื ้อกลางวันในวันนัน้
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รูปที่ 6.1 ภาพถ่ายระหว่างทางเสด็จ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ทังนี
้ จ้ ากการศึกษาวิธีการนาเสนอรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ านผู้วิจยั พบว่าการนาเสนอข้ อมูลส่วนที่เป็ นภาพนิ่งในรายการนันมี
้ ทงภาพถ่
ั้
ายที่ปรากฏ
อยู่ในหนังสือไกลบ้ านและภาพถ่ายอื่น ๆ ที่ไม่มีในหนังสือ โดยในส่วนนี ้ทางผู้ผลิตระบุว่า
“ที ม งานพยายามหาภาพที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ได้ ม ากที่ สุ ด ส่ ว นมากเป็ น
ไปรษณี ยบัตรที่ ส่งมากรุ งเทพฯ” คุณภาสกรกล่าว แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการใส่
ภาพถ่ายหรื อไปรษณียบัตรประกอบเรื่ องราว ไม่ได้ ปรากฏอยูใ่ นทุกตอนของสารคดี
นอกจากการเพิ่มภาพประกอบเข้ ามาในรายการแล้ ว อีกหนึ่ง สิ่งที่ทาง
ผู้ผลิตสร้ างขึน้ มาเพื่อในสื่อสารกับผู้ชมคือ ผู้ดาเนินรายการ ในรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน ผู้ผลิตกาหนดให้ มีผ้ ดู าเนินรายการซึ่งในที่นี ้คืออาจารย์จารึก ศรี อรุณ ทา
หน้ าที่เป็ นผู้บรรยายและสาธิตวิธีการทาอาหาร สิ่งที่เกิดขึ ้นจากการมีผ้ ดู าเนินรายการเมื่อ
พิ จ ารณาด้ า นคุณ ลัก ษณะของสื่ อ โทรทัศ น์ ที่ เ ป็ นสื่ อ เย็ น จะมี ค วามร้ อนขึ น้ ผู้ด าเนิ น
รายการจะทาหน้ าที่ถ่ายทอดเนื ้อหาอาหารให้ เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น โดยภาพการสาธิตการ
ประกอบอาหารจะไปเติ ม เต็ ม ประสาทสัม ผัส ด้ า นการมองเห็ น ให้ ไ ด้ ม ากขึ น้ ท าให้
เมนูอาหารต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ เป็ น
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เพียงตัวหนังสือ นัน้ กลายเป็ นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ สอดคล้ องกับเจตนาของผู้ผลิตที่
ต้ องการจะทาให้ รายการเป็ นรายการอาหารที่สามารถจับต้ องได้ นัน่ คือผู้ชมมองเห็นภาพ
ตามนัน่ เอง
องค์ประกอบต่อมาคือผู้รับสาร ผู้รับสารในที่นีค้ ือผู้ชมรายการโทรทัศน์
ผู้วิจยั อธิบายลักษณะของผู้รับสารผ่านประสบการณ์ของผู้วิจยั เองที่ได้ ชมรายการนี ้ สิ่งที่
ผู้วิจยั จะอธิบายในประเด็นเกี่ยวกับผู้รับสารคือ ลักษณะของผู้รับสารรายการเครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ าน จะแตกต่างจากลักษณะของผู้รับสารชิน้ งานประเภทการเล่าเรื่ อง
ข้ ามพ้ นสื่อ(trans-media story telling) (เจนกินส์ , 2006) ในประเด็นที่ว่าผู้รับสารงาน
ประเภทการเล่าเรื่ องข้ ามพ้ นสื่ อจะต้ องเข้ าถึง เนื อ้ หาเรื่ องนัน้ ๆ ผ่านการนาเสนอสื่ อที่
หลากหลายเพื่อให้ เข้ าใจภาพรวมของเรื่ องราวทังหมด
้
แต่ผ้ รู ับสารรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน ไม่จาเป็ นต้ องกลับไปอ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านเพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องราวก็
สามารถดูรายการได้ อย่างเข้ าใจ ทังนี
้ ้เพราะตัวรายการเองมีความสมบูรณ์ในตัวเอง
เมื่อพิจารณาลักษณะของผู้ชมรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
โดยดูจากช่องทางการออกอากาศของรายการที่ออกอากาศเพียงช่องทางเดียวเท่านันคื
้ อ
ทางสถานีทรู วิชนั่ ส์ กลุ่มผู้ชมที่สามารถชมรายการได้ จะเป็ นกลุ่มผู้ชมที่ต้องเป็ นสมาชิก
ของทรู วิชนั่ ส์เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่าผู้รับสารของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
เป็ นกลุ่มผู้รับสารจากช่องทางหรื อสื่อ (channel or medium audience) (แม็คแควล,
1994) และเมื่อพิจารณาต่อที่ช่องที่ออกอากาศคือช่อง true explore life ซึ่งเป็ นช่องที่อยู่
ในหมวดสารคดีและความรู้ ก็สามารถมองลักษณะของกลุ่มผู้ชมรายการเครื่ องสวยตาม
เสด็จ ...ไกลบ้ า นได้ ชัด ขึ น้ คื อ เป็ นกลุ่ม ผู้รั บ สารจากช่อ งทางหรื อ สื่ อ ที่ ส นใจเนื อ้ หาใน
ลักษณะที่เป็ นข้ อมูลความรู้
ประเด็นต่อมาที่เกี่ยวกับผู้รับสารที่ผ้ วู ิจยั จะอธิบายคือลักษณะของการใช้
สื่อที่แตกต่างจากลักษณะของการใช้ สื่อหนังสือ ผู้อ่านหนังสือสามารถอ่านและเลิกอ่าน
หนังสือเมื่อใดก็ได้ ลักษณะเช่นนี ้ผู้วิจยั มองว่าผู้รับสารมีอิทธิผลเหนือตัวสื่อ เมื่อกลับมา
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พิจารณาที่รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จไกลบ้ าน ผู้ชมรายการโทรทัศน์สามารถชมและ
เปลี่ ยนช่องหรื อหยุดชมรายการได้ เช่นกัน เพื่ อให้ สามารถดึงผู้ชมได้ อย่างต่อเนื่ องเมื่ อ
พิจารณาการนาเสนอรายการจะพบว่าผู้ผลิตได้ ผลิตรายการโดยสร้ างความต่อเนื่องของ
ผู้ชม ซึง่ สิ่งนี ้เกิดจากองค์ประกอบของรายการหลายประการด้ วยกัน ได้ แก่ ประการแรกคือ
รายการมี ค วามยาวที่ พ อ ไม่ยาวมากจนเกิ นไปจนท าให้ ผ้ ูช มเกิ ดความรู้ สึกเบื่ อ ทัง้ นี ้
รายการมีความยาวที่ประมาณตอนละ 30 นาที ประการต่อมาคือ รายการมีการนาเสนอ
เรื่ องราวในตอนอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าเมื่อพิจารณาที่รายการแต่ละตอนแล้ วจะ
พบว่าช่วงต่าง ๆ ของรายการที่ผ้ วู ิจยั ได้ แบ่งให้ เห็นอันประกอบด้ วย ส่วนนาเข้ าสู่เนื ้อหา –
ไตเติล้ รายการ – เนื อ้ หาหลัก ของรายการ – ส่วนปิ ดรายการ ถูก ร้ อยเรี ยงกัน ผ่า นบท
บรรยายที่มีเอกภาพ
ประการต่อ มาคื อ รายการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ช มได้ ใ นระดับ ที่
เหมาะสม ลักษณะเช่นนี ้พิจารณาได้ จากบทบรรยายที่ผ้ บู รรยายเรี ยกตัวเองและผู้ชมเป็ น
คนกลุ่มเดียวกันว่า “เรา” และเป็ นกลุ่มคนที่มาร่ วมกันทากิจกรรมเดียวกันคือเดินทางไป
กับขบวนเสด็จประพาสครัง้ นัน้ ประโยคหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบในทุกตอนของรายการคือประโยค
ที่มีลกั ษณะว่า “คุณผู้ชมครับ เราเดินทางมาถึงคืนลาดับที่ ....... “ จากข้ อความนี ้แสดงให้
เห็ น ว่า รายการได้ ส ร้ างการมี ส่ว นร่ ว มให้ กับ ผู้ช มได้ อ ย่า งลงตัว องค์ ป ระกอบทัง้ สาม
ประการจึงเป็ นกลวิธีการสร้ างความต่อเนื่องให้ แก่ผ้ ชู มที่พบได้ ในรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน
ล าดับ ต่ อ มาผู้ วิ จัย พิ จ ารณาที่ ลัก ษณะของเนื อ้ หารายการที่ เ กิ ด ขึ น้
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ไม่ได้ เกิดจากการแปลงสื่อหนังสือทังหมดมาสู
้
่
รูปแบบรายการสารคดีทางโทรทัศน์ หากแต่เกิดจากการเลือกเอาประเด็นเนื ้อหา(content)
เพียงแค่เนื ้อหาเดียวคือเรื่ องอาหาร มานาเสนอด้ วยวิธีการนาเสนอใหม่ ลักษณะเช่นนี ้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้ เกิดกระบวนการเลือกเนือ้ หาที่จะสื่อสาร
(communication)และแปลงอั ต ตะของการสื่ อ สารนั น้ (meta-communication) จาก
รู ปแบบของบันทึก ประจ าวันมาสู่รู ปแบบของสารคดี ที่มี ทัง้ การสอน(instruction) และ

121

สาระบันเทิง(edutainment) โดยการข้ ามผ่านทางการสื่อสารในลาดับนี ้เป็ นการข้ ามผ่าน
ทังสื
้ ่อและสาร ประกอบด้ วยการเปลี่ยนสื่อในการนาเสนอจากหนังสือมาเป็ นสื่อโทรทัศน์
และสารที่นาเสนอ จากประเด็นใหญ่มาสู่ประเด็นย่อยที่ถูกจับคู่( pairing) ไว้ กล่าวคือ
ประเด็นเรื่ องการเสด็จประพาสยุโรปซึ่งถื อเป็ นเรื่ องการท่องเที่ยว ประกอบด้ วยประเด็น
เรื่ องอาหาร เป็ นประเด็นย่อยประกอบกันอยู่ การเลือกประเด็นย่อยออกมานาเสนอเป็ น
เรื่ องใหม่ เมื่อพิจาณาผ่านบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน พบว่าเรื่ องใหญ่เดิมนันซึ
้ ่งคือ
ประเด็นเรื่ องการท่อ งเที่ ยวจ าเป็ นต้ อ งมี ลักษณะที่ เป็ นเนื อ้ หาที่ เปิ ดกว้ างต่อการหยิ บ
ประเด็ น ย่ อ ยออกมาผลิ ต ใหม่ หรื อ ประเด็ น ย่ อ ยนัน้ ต้ อ งไม่ถูก ตัด กัน โดยชิ น้ เชิ ง เมื่ อ
พิจารณาเนื ้อหาของพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่เป็ นประเด็นเกี่ยวกับการเสด็จประพาส
ซึ่งหมายถึงประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้วิจยั มีความเห็นว่าประเด็นการท่องเที่ยวเป็ น
ประเด็นประกอบด้ วยประเด็นย่อยอื่น ๆ มาประกอบกันซึ่งได้ แก่ เรื่ องของอาหาร , ที่พัก
อาศัย , การซื ้อของฝาก , ประเพณี/วัฒนธรรม ซึ่งรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
เลือกประเด็นย่อยด้ านอาหารมาผลิตเป็ นเนื ้อหาใหม่
ตั ว ตนของหนั ง สื อ เรื่ องไกลบ้ านที่ น าเสนอบั น ทึ ก ประจ าวั น ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มาสูส่ มเด็จหญิงน้ อย กลายมาเป็ นเพียงแค่ส่วน
อ้ างอิง ถึง ที่ ม าของเมนูอาหารที่ จ ะถูก นาเสนอเท่า นัน้ การเปลี่ ยนแปลงทัง้ ผู้ผ ลิต และ
ลักษณะเนื ้อหาเช่นนี ้ส่งผลให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในฐานะผู้พระราช
นิพนธ์พระราชหัตถเลขาทรงเป็ นเพียงบุคคลที่สาม ที่ผ้ ผู ลิตรายการใช้ อ้างอิงถึงเพื่อสร้ าง
เรื่ องราวให้ กับเมนูอาหารนัน้ ผ่านผู้ดาเนินรายการในการนาเสนอ ลาดับต่อไปผู้วิจัยจะ
อธิบายลักษณะที่เกิดขึ ้นจากการแปลงรูปของการสื่อสารในลาดับนี ้
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ลักษณะของสื่อและสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมายรายการ เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ าน
บทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านถูกแปลงมาเป็ นรายการสารคดีอาหาร
ทางโทรทัศน์ จานวน 26 ตอนความยาวตอนละประมาณ 30 นาที โดยแต่ละตอนนาเสนอ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ อาหารที่ พ ระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว เสวยครั ง้ เสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ ที่สอง เมื่อพิจารณาที่การแปลงรูปการสื่อสารที่เกิดขึ ้น ผู้วิจยั พบว่าการ
แปลงรูปการสื่อสารเป็ นการเปลี่ยนสื่อจากสื่อหนังสือเล่มที่มีลกั ษณะของสื่อที่เป็ นสื่อร้ อน
มาสูส่ ื่อโทรทัศน์ที่มีลกั ษณะของสื่อที่เป็ นสื่อเย็น (แม็คลูแฮน , อ้ างแล้ ว) ผู้วิจยั สังเกตได้ ว่า
ผู้ผลิตได้ พยายามทาให้ บทพรราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่มาจากหนังสือเล่มมีความ “อุ่นขึ ้น”
หรื อเป็ นการเพิ่มความเย็นลงไปในการแปลงรูปการสื่อสารในระดับนี ้ โดยลักษณะของการ
ทาให้ อนุ่ ขึ ้นที่ผ้ วู ิจยั พบได้ แก่ การเพิ่มรูปแบบของสื่อที่ใช้ ในการสร้ างความหมายจากเดิมที่
ใช้ เพี ยงแค่ข้อความ(text) และภาพถ่าย(photograph) มาเป็ นภาพ เสียงและข้ อความ
โดยทังสามสิ
้
่งนี ้ได้ ถกู ใช้ สร้ างความหมายร่วมกัน โดยรูปแบบสื่อแต่ละประเภทมีลกั ษณะ
ของการใช้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

ภาพที่ใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน มีทงภาพเคลื
ั้
่อนไหวจากการ

ถ่ายทา ซึง่ ภาพลักษณะนี ้จะใช้ กบั การสาธิตการประกอบอาหาร , ภาพนิ่งซึ่งเป็ นภาพถ่าย
บางส่วนเป็ นภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ไหนหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน บางส่วนเป็ นภาพอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในตอนนัน้ ๆ รู ปที่ 6.2 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพถ่ายโรงแรมที่ประทับ
ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ใช้ ประกอบเมื่อบรรยายถึงพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 19 ขณะ
พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ง
เป็ นภาพถ่ายที่ไม่ได้ มีในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน แต่ทางผู้ผลิตได้ หาเพิ่มเข้ ามาเพื่อใช้ สร้ าง
ความหมายของรายการ
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รูปที่ 6.1 ภาพถ่ายโรงแรมที่ประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
2.

เสียงที่ใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ประกอบด้ วยเสียงพูด ซึ่ง

เป็ นเสียงของอาจารย์จารึ ก ศรี อรุ ณ เป็ นผู้ดาเนินรายการและสาธิ ตการทาอาหารแต่ละ
เมนู , เสี ยงบรรยาย รายการใช้ เสียงบรรยายของผู้บรรยายเพศชาย มีนา้ เสี ยงทุ่ม แต่
นุ่มนวล ผู้วิจยั มีความเห็นว่าเป็ นเสียงบรรยายที่ฟังแล้ วไพเราะ น่าฟั ง และเป็ นเสียงที่ฟัง
แล้ วใช้ ความรู้ สึกทันยังสมัย สุดท้ ายคือเสี ยงดนตรี รายการใช้ เพลงประจ ารายการใน
ตอนต้ นรายการประกอบกับกราฟิ กส่วนที่เป็ นไตเติ ้ลรายการ และในตอนท้ ายชองรายการ
ที่แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับฝ่ ายผลิต (end credit)
3.

ข้ อความที่ใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ข้ อความปรากฏอยู่ใน

ลักษณะของการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์ (character generator)(CG ) เพื่อระบุชื่อ
และตาแหน่งของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในรายการ และสร้ างเป็ นข้ อความยาวประกอบเสียง
บรรยาย นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบการใช้ ข้อความอีกลักษณะหนึ่งซึ่งผู้วิจยั คิดว่าเป็ นลักษณะ
เด่น ของรายการนี ้ คื อ การใช้ ข้ อ ความที่ ม าจากหนัง สื อ เรื่ อ งไกลบ้ า นในลัก ษณะของ
ข้ อความที่ ถูกตัดออกมา ข้ อความดัง กล่าวถูกนาเสนอพร้ อมกับเสี ยงอ่านซึ่ง เป็ นเสี ยง
เดียวกับผู้บรรยายรายการ ในส่วนของข้ อความที่ถกู ตัดมาใช้ นี ้ผู้วิจยั พบว่าผู้ชมไม่สามารถ
อ่านข้ อความที่ถกู ตัดมาจากหนังสือได้ ชดั เจน ทังนี
้ ้เพราะผู้ผลิตเองก็อาจจะไม่ได้ ต้องการ
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ให้ ผ้ ูชมต้ องอ่านข้ อความตาม ประกอบกับทางผู้ผลิตได้ ใช้ เสียงผู้บรรยาย อ่านข้ อความ
ดังกล่าวแล้ วด้ วย แต่การเลือกภาพมาจากหนังสือซึ่งยัง คงปรากฏลักษณะของตัวอักษร
ตัวพิมพ์อย่างในหนังสือนัน้ ผู้วิจยั คิดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ ข้อความเหล่านัน้
มากกว่าการใช้ วิธีการพิมพ์ข้อความด้ วยเทคนิคทางคอมพิ วเตอร์ เพราะเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงข้ อมูลที่ เ ป็ นของแท้ และมาจากหนัง สือซึ่ง คือที่ ม าของรายการ และส่วนนี เ้ องที่
ผู้ผลิตกล่าวกับผู้วิจยั ว่าทางผู้ผลิตต้ องการจะทาให้ เรื่ องราวในหนังสื อนันเป็
้ นเรื่ องราวที่
สามารถมองเห็นภาพได้ รู ปที่ 6.3 ด้ านล่างนี ้เป็ นตัวอย่างของการใช้ ข้อความในรายการ
เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ในลักษณะข้ อความที่มาจากหนังสือไกลบ้ านหน้ าสุดท้ าย
ของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 43 ทรงเขียนถึงความรู้สึกใจเต้ นที่จะได้ พบกับสมเด็จหญิง
น้ อย และรูปที่ 6.4 เป็ นรูปการใช้ ข้อความด้ วยเทคนิคการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
เป็ นข้ อความที่ ทรงบรรยายถึงเมนูอาหารชื่อเป็ ดอัดหอคอยเงินที่ได้ เสวย ณ ภัตตาคาร
อาหารฝรั่งเศสชื่อ La Tour d’Argent ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 24 ของคืน
ลาดับที่ 86

รูปที่ 6.2 ภาพพระราชหัตถเลขาฉบับหนังสือทีถกู ใช้ ในรายการโทรทัศน์
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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รูปที่ 6.3 ข้ อความในรายการโทรทัศน์ที่ใช้ เทคนิคการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
การใช้ รูปแบบสื่ อ ทัง้ ภาพ เสี ยงและข้ อความประกอบกันในการสร้ าง
ความหมาย ทัง้ นี จ้ ากการสัง เกตการนาเสนอรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ ...ไกลบ้ าน
ผู้วิจยั พบว่ารายการทุกตอนมีลกั ษณะของการนาเสนอที่เหมือนกัน โดยสามารถแบ่งออก
ได้ เป็ นสองช่วงคือ ส่วนนาเข้ ารายการ(prelude) และเนื ้อหารายการ(body) ต่อเนื่องกันมา
ตามลาดับ และเนื ้อหาแต่ละตอนนันจบในตอน
้
ในตอนท้ ายของแต่ละตอนจะมีการเกริ่ น
เนื ้อหาของตอนถัดไป สิ่งที่ผ้ วู ิจยั สังเกตได้ คือถึงแม้ ว่าเนื ้อหาของรายการแต่ละตอนจะจบ
ในตอนแต่ผ้ ผู ลิตได้ สร้ างให้ รายการแต่ละตอนนัน้ มีความต่อเนื่องกัน นั่นหมายความว่า
ผู้ชมบางท่านที่อาจเปิ ดมาดูแค่เฉพาะตอนก็เข้ าใจ แต่ถ้าหากผู้ชมได้ ชมทุกตอนอย่ าง
ต่อเนื่องก็จะสามารถเห็นภาพรวมของรายการ เข้ าใจเนื ้อหาได้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นจนจบ เพื่อให้
เข้ าใจภาพรวมของรายการผู้วิจยั ขออธิบายวิธีการนาเสนอรายการให้ เข้ าใจ ดังต่อไปนี ้
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน นาเสนอเป็ นตอน ๆ แต่ละตอน
จะนาเสนอเนื ้อหาที่ตอ่ เนื่องกันตามลาดับของพระราชหัตถเลขา แต่เมนูอาหารที่นาเสนอ
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ในแต่ละตอนจะมีทงจากพระราชหั
ั้
ตถเลขาฉบับดังกล่าว และของฉบับอื่น ๆ ดังจะสังเกต
ได้ จากในบางตอนอาจมีการกล่าวเชื่อมโยงกลับไปยังพระราชหัตถเลขาฉบับอื่น ๆ หรื อ
อาจกล่าวล่วงหน้ าไปยัง พระราชหัตถเลขาฉบับ หน้ า รายการทัง้ 26 ตอนเริ่ ม เข้ า สู่
เมนูอ าหารที่ ถูก กล่ า วถึ ง ในพระราชหัต ถเลขาในรายการตอนที่ 2

โดยตอนที่ 1

เปรี ยบเสมือนบทเกริ่ นนาของรายการทังหมด
้
เพื่อให้ เห็นภาพรวมของรายการและเน้ นย ้า
ไปที่ประเด็นหลักของรายการคือเรื่ องอาหาร เพราะฉะนัน้ ในตอนนีร้ ายการจะนาเสนอ
แตกต่างจากตอนอื่น ๆ อยู่บ้ างคือรายการนาเสนอข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ อาหารของ
เมืองไทย ย้ อนกลับไปตังแต่
้ ต้นรัตนโกสินทร์ ผ่านการให้ ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ท่านแรกคือ ผศ.ศรี สมร คงพันธุ์ , ท่านที่ 2 คือผศ.ทัศนีย์ โรจน์ไพบูลย์ และท่านสุดท้ าย
คืออาจารย์จารึ ก ศรี อรุ ณ ซึ่งจะทาหน้ าที่เป็ นผู้สาธิตการทาอาหารในตอนต่อ ๆ ไปตลอด
ทัง้ 26 ตอน รายการทาเสนออาหารจนมาสิ ้นสุดที่ “บรรทึกความหิว” ซึ่งเป็ นบันทึกที่
ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 ในคืนลาดับที่ 207 บนเรื อพม่า ในทะเลเมดิเตอ
เรเนียน ลักษณะของ “ บรรทึกความหิว” เป็ นสารที่ทรงพระราชนิพนธ์แยกเป็ นอีกหนึ่งหัว
เรื่ อง ทรงกล่าวถึงบันทึกฉบับนี ้ไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของพระราชหัตถเลขาคืนเดียวกันว่า
“การกินนอนช่างไม่ประหลาดเสียจริ ง ๆ เคยอย่างไรก็เช่นนันจะท
้
าอะไร
ก็ไม่มีจะทา จะคิดบทกลอนอะไรก็นึกไม่ออก จะช่วยเกาวแมนแต่งนิราศก็ไม่ได้ มา มันอยู่
ว่าง ๆ จึงได้ เ ขี ยนบรรทึกเรื่ องหิวเมื่ อคืนนี ซ้ ึ่ง มันไม่น่าจะลงในรายวัน เพราะน่าอายดู
ตะกลามนัก แต่ครัน้ จะไม่คดั ลงไว้ จะพลัดแพลงไปเสีย จึงคัดต่อลงไปนี ้ สาหรับอ่านสนุก ๆ
”
บันทึกความหิวถือเป็ นส่วนของพระราชหัตถเลขาที่กล่าวถึงเรื่ องอาหาร
แยกออกมาโดยเฉพาะ ต่างจากส่วนอื่น ๆ ที่ จะกล่าวรวมไปกับกิจวัตรที่ทรงปฏิบตั ิในแต่
ละวัน ทางรายการได้ ใช้ ส่วนของบันทึกฉบับนี ้เป็ นส่วนปิ ดท้ ายของสารคดีชุดนี ้ โดยเริ่ ม
กล่าวในตอนที่ 23 จากนันตอนที
้
่ 24 – 26 เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับอาหารอื่น ๆ ใน
พระราชหัตถเลขาฉบับต่าง ๆ โดยไม่ได้ ยึดติดกับลาดับก่อนหลัง และจบสารคดีชุดนี ้ใน
ตอนที่ 26 โดยการอ้ างสาเหตุของการยุติพระราชหัตถเลขาเช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ ในฉบับที่ 43 แผนภาพที่ 6.2 ด้ านล่างนี ้
แสดงโครงสร้ างการนาเสนอเนื อ้ หาของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ ...ไกลบ้ าน โดย
ภาพรวมตอนที่ 1-2 เป็ นช่วงต้ นของสารคดีทงั ้ หมดทาหน้ าที่เกริ่ นนาและบอกที่มาของ
เมนูอาหารในรายการ ตอนที่ 3-22 นาเสนอเมนูอาหารที่มีในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43
ฉบับ ตอนที่ 23 เข้ าสูช่ ว่ งท้ ายของสารคดี นาเสนอ “บันทึกความหิว” ซึ่งเป็ นส่วนที่กล่าวถึง
อาหารโดยเฉพาะในบทพระราชนิ พนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน และตอนที่ 24-26 สรุ ปเรื่ องราว
อาหารในหนังสือไกลบ้ าน ดังแผนภาพด้ านล่างนี ้

รายการ
ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 เกริ่ นนาภาพรวมของรายการให้ เห็นประเด็น
สาคัญเรื่ องอาหาร

รายการ
ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 เข้ าสู่ เ นื อ้ หาหลั ก ของรายการ น าเสนอ

รายการ
ตอนที่ 3 ถึง
ตอนที่ 22

ตอนที่ 3 – 22 นาเสนอเนื ้อหลักต่อไป โดยใช้ ลาดับของ

รายการ
ตอนที่ 23

เมนูอาหารที่ถกู กล่าวถึงในหนังสือไกลบ้ าน

พระราชหัตถเลขาเป็ นแนวทางในการนาเสนอ

ตอนที่ 23 กล่าวถึงบันทึกความหิว อันเป็ นเอกสารที่
ส าคัญ ที่ น าเสนอประเด็ น เกี่ ย วกั บ อาหาร และเป็ น
เอกสารที่แสดงให้ เห็นว่าใกล้ สิ ้นสุดการเดินทาง
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รายการ
ตอนที่ 24 ถึง
ตอนที่ 26

ตอนที่ 24 – 25 เป็ นการเก็บรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับอาหารที่ถกู พูดถึงในพระราชหัตถเลขา และจบ
ชุดสารคดีด้วยตอนที่ 26

แผนภาพที่ 6.2 โครงสร้ างการนาเสนอเนื ้อหารายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
การผลิ ต รายการสารคดี อ อกเป็ นตอน และน าเสนอไปที ล ะตอนเป็ น
ลักษณะของธรรมชาติของสื่อโทรทัศน์ ที่นาเสนอตามลาดับของเวลา การรับชมรายการ
ต้ องรับชมไปตามลาดับตังแต่
้ ต้นเรื่ อยไปจนจบรายการ ไม่สามารถมีปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั สื่อ
ในลักษณะของการข้ ามไปรับชมตอนที่ยงั มาไม่ถึง แต่จากระบบการออกอากาศทางสถานี
ทรู วิชั่นส์ได้ สร้ างลักษณะของการชมเนือ้ หาแบบย้ อนหลังได้ เพราะทางสถานีจะมีการ
ออกอากาศซ ้ารายการตอนเดิมในรอบสัปดาห์เดียวกันจนกว่าจะออกอากาศตอนใหม่ ซึ่ง
แตกต่างจากหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ที่ถึงแม้ จะนาเสนอเรี ยงตามลาดับของ
พระราชหัตถเลขา แต่สามารถเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่งก่อน หรื อย้ อนกลับไปอ่านตอนที่
อ่านผ่านมาแล้ วซ ้าได้
ข้ อจากัดเช่นนี ้ผู้วิจยั มองว่าถ้ ารายการโทรทัศน์ไม่มีความน่าสนใจ ผู้วิจยั
สามารถท าได้ เ พี ยงหยุดรั บชม ไม่สามารถเลื อ กให้ ช่วงที่ ไ ม่น่าสนใจนัน้ ผ่านไปได้ แต่
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตรายการโทรทัศน์ดงั กล่าว สังเกตพบการสร้ างความต่อเนื่อง
ของเนื ้อหา โดยเริ่ มจากการสร้ างส่วนนาเข้ าสู่เนื ้อเรื่ อง(prelude) ในแต่ละตอน ซึ่งส่วนนา
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ ..ไกลบ้ าน มี วิธี ก ารนาเสนอที่ เป็ นแบบแผนเดีย วกันคื อ
เริ่ มต้ นจากการกล่าวถึงเรื่ องราวในพระราชหัตถเลขา โดยระบุฉบับของพระราชหัตถเลขา
และบอกวัน ที่ รวมทัง้ ล าดับ คื น ของการเสด็จ ประพาส และสถานที่ จากนัน้ กล่าวถึ ง
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เมนูอาหารที่ถกู พูดถึงในพระราชหัตถเลขาฉบับดังกล่าว ตัวอย่างเช่น รายการเครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ตอนที่ 15 ที่มีส่วนนาเรื่ องโดยการเริ่ มจากเท้ าความเดิมในตอนที่ 14
ซึ่งเป็ นตอนก่อนหน้ า จากนันบรรยายว่
้
าในตอนที่ 15 นี ้รายการได้ พาท่านผู้ชมเดินทาง
มาถึงพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 ในคืนลาดับที่ 122 ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2450
จากนัน้ รายการได้ บรรยายข้ อ มูล ต่า ง ๆ ที่ ถูก กล่า วถึง ในพระราชหัต ถเลขา อันได้ แ ก่
เส้ นทางการเดินทางจากโรงแรมไบรฟอน มาถึง โรงแรมบรั ตลันด์สดาเลน และพูดถึ ง
เมนูอาหาร 2 เมนูที่จะนาเสนอในตอนนี ค้ ือ เมนูผกั ดองและแกงกะหรี่ ก้ งุ เล็ก และเมนูทรง
ดัดแปลงที่มาจากการใช้ วตั ถุดิบที่สามารถหาได้ ในท้ องถิ่น เมนูขนมปั งแห้ งทานกับเครื่ อง
เคียงแบบสวีเดน จากนันเข้
้ าสูส่ ว่ นของไตเติ ้ล รายการ รูปที่ 6.4 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพเมนูผกั
ดองกับแกงกะหรี่ ก้ งุ เล็กอาหารที่อยู่ในส่วนของไตเติ ้ลรายการ เมนูผกั ดองนี ้เป็ นเมนูที่ทรง
ทาขึ ้นบนเรื อตามรสชาติผกั ดองชาวพื ้นเมืองไบรฟอน และรูปที่ 6.5 เป็ นภาพเมนูเมนูทรง
ดัดแปลง เมนูขนมปั งแห้ งทานกับเครื่ องเคียงแบบสวีเดน อันได้ แก่เนื ้อตัดเย็น(cold cuts)
(aswedeinthekitchen, 2560) ซึง่ ทางรายการได้ นาเสนอเครื่ องเคียงดังกล่าวตามรูป

รูปที่ 6.4 ผักดองและแกงกะหรี่ ก้ งุ เล็กในส่วนนาเข้ าสูร่ ายการ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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รูปที่ 6.5 เมนูเมนูทรงดัดแปลง เมนูขนมปั งแห้ งทานกับเครื่ องเคียงแบบสวีเดนในส่วนนาเข้ าสู่
รายการ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
นอกจากลักษณะของสื่อที่มีผลต่อการนาเสนอเนื ้อหาของรายการเป็ นตอนแล้ ว
ลักษณะของเนื อ้ หารายการประการต่อมาที่ผ้ ูวิจัยพบคือ นอกจากเนื อ้ หาของรายการ
“เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน” มาจากสื่อพระราชหัตถเลขาและสื่อหนังสือพระราช
นิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน ในรายการยังกล่าวถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งมักจะถูกอ้ างอิงอยู่เสมอ
ในรายการ นัน่ คือหนังสือเรื่ อง “ตาราทากับข้ าวฝรั่ง ” ซึ่งเป็ นหนังสือพระราชนิพนธ์ ที่ทรง
แปลมาจากภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ทรงพระราชนิพนธ์ขึ ้นในปี พ.ศ. 2440 และถูกพิมพ์
เป็ นหนั ง สื อ อนุ ส รณ์ ง านศพ เจ้ าจอมน้ อมในรั ช กาลที่ 5

เมื่ อ ปี พ.ศ. 2509

(kingchulalongkorn , 2560) พระราชนิพนธ์ ในลักษณะบอกให้ จด เพราะฉะนันลั
้ กษณะ
ของภาษาที่ใช้ ในหนังสือจึงมีลกั ษณะของภาษาพูด จากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิตรายการ (อ้ าง
แล้ ว) ทาให้ ทราบว่าทางผู้ผลิตใช้ ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี ้ประกอบการผลิตรายการสารคดี
เรื่ องเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านด้ วย
ลักษณะของการนาหนังสือเรื่ องตาราทากับข้ าวฝรั่งมาใช้ เป็ นเนื ้อหาใน
รายการโทรทัศน์ ผู้วิจยั พบว่าหนังสือถูกกล่าวอ้ างโดยการนาเสนอผ่านบทบรรยาย ทังนี
้ ้
จากการสังเกตสื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ตาราทากับข้ าวฝรั่ง ผู้วิจยั พบว่ากลวิธีการพระราช
นิพนธ์ตาราดังกล่าวเอื ้อให้ นามาใช้ เป็ นบทในรายการโทรทัศน์ โดยสามารถยกข้ อความใน
หนังสือมาเป็ นบทบรรยายของรายการได้ ทังนี
้ ้เพราะลักษณะของการเขียนเป็ นการเขียนที่
ใช้ ถ้อยคา ตัวอย่างเช่นในรายการตอนที่ 15 พูดถึงเมนูอาหารชื่อ “บาเลซุบ” และมีการ
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กล่าวเชื่อมโยงมายังหนังสือเล่มนี ้ ตารางที่ 6.1 ด้ านล่างนี ้เป็ นตารางที่ผ้ วู ิจยั วิเคราะห์
ลักษณะของภาพและเสียงในรายการช่วงดังกล่าว
ตารางที่ 6.1 การนาเสนอภาพและเสียงเกี่ยวกับเมนูบาเลซุบ
ภาพ (visual)

เสียง (audio)
บรรยาย : ...เป็ นต้ นว่าทรงรับสัง่ ถึงตารา
ท าอาหารอย่ า งยาดิ เ น ซึ่ ง ก็ ห มายถึ ง
ภัตตาคารอิตาลีชื่อดัง หรื อบาเลซุบและ
โอเมลซุบ ที่ทรงรับสัง่ ถึงอยูเ่ นือง ๆ ...

ทังนี
้ ้เมื่อได้ ค้นคว้ าจากหนังสือตาราทากับข้ างฝรั่ง พบว่าในหนังสือได้ พดู
ถึงวิธีการทาเมนูบาเลซุบไว้ อย่างละเอียด แต่ทางรายการไม่ได้ สาธิตการทาเมนูดงั กล่าว
แต่ได้ นาเสนอภาพเมนูบาเลซุบที่ ทาสาเร็ จ แล้ วประกอบเสียงบรรยายตามที่ ปรากฏใน
ตาราง ซึ่ง เมนูบ าเลซุ บที่ อยู่ในต าราท ากับข้ า วฝรั่ ง ก็ คือ เมนู เพิร์ ล บาร์ เลย์ ซุ ปนั่นเอง
(bbcgoodfood, 2560) รูปที่ 6.6 ด้ านล่างนี ้แสดงคาอธิบายวิธีการทาบาเลซุบในหนังสือ
ตาราทากับข้ าวฝรั่ง

132

รูปที่ 6.6 วิธีทาบาเลซุบในหนังสือตาราทากับข้ าวฝรั่ง
ที่มา : หนังสือ ตาราทากับข้ าวฝรั่ง
ลักษณะต่อมาที่เป็ นลักษณะเด่นของสารในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ
...ไกลบ้ านคือ เนื ้อหาในรายการนาเสนอเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่พระบาทสมเด็จฯ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ทรงพระราชนิพนธ์ ถึง โดยไม่มีการนาเสนอประเด็นอื่ นๆ ที่ ถูก
กล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาฉบับเดียวกัน เมื่อพิจารณาหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกล
บ้ านที่นาเสนอเรื่ องราวครัง้ เสด็จประพาสยุโรป ดังนันจึ
้ งมีลกั ษณะเป็ นหนังสือสาคดีแนว
ท่องเที่ ย ว แต่จ ากการสัง เกตของผู้วิ จัย พบว่า หนัง สื อไกลบ้ านเป็ นหนัง สื อ ท่อ งเที่ ยวที่
นาเสนอประเด็นต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างกลมกลืนกัน ไม่มีการแบ่งออกเป็ นประเด็น
ย่อยๆ ดังนัน้ ในการหยิบเฉพาะประเด็นอาหารที่แวดล้ อมไปด้ วยประเด็ นต่างๆ ออกมา
นาเสนออย่างลาพัง คุณภาสกรในฐานะผู้ผลิตรายการกล่าวว่า ต้ องหยิบเมนูอาหารที่ถูก
พูดถึงออกมานาเสนอทาให้ เห็นภาพและต่อเนื่องไปกับการเดินทางสองร้ อยกว่าวัน (ภาส
กร , สัมภาษณ์) เมื่อพิจารณาวิธีการนาเสนอเนื ้อหาของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ..
ไกลบ้ าน สังเกตได้ ว่าเป็ นการนาเสนอประเด็นอาหารในรู ปแบบสารคดี ด้ วย 2 กลวิธีคือ
สาระความรู้ และ สาธิ ตที่ ไม่ได้ ต้องการสอนทาอาหาร เพราะการนาเสนอเนือ้ หาไม่ ไ ด้
ถ่ายทอดเนื ้อหาออกมาอย่างที่ให้ ผ้ ชู มสามารถทาตามได้ ทนั ลักษณะเช่นนี ้เมื่อผู้วิจยั ได้
พูดคุยกับผู้กากับรายการ ได้ ข้อมูลมาว่ าเพราะเจตนาของผู้ผลิตไม่ต้องการจะทารายการ
ออกมาให้ เหมื อ นกั บ รายการอื่ น ๆ ผู้ ผลิ ต ต้ องการที่ จ ะให้ ข้ อมู ล และความรู้ เชิ ง
ประวัตศิ าสตร์ รวมกับต้ องการนาเสนอให้ ผ้ ชู มได้ ทราบพระราชปฏิภาณด้ านการทาอาหาร
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว การเลือกใช้ วิธีการสาธิ ตประกอบการ
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นาเสนอเนื ้อหานี ้คุณภาสกรให้ เหคุผลว่าเพราะจะทาให้ เรื่ องราวของอาหารที่อยู่ในหนังสือ
ไกลบ้ าน สามารถจับต้ องได้ และมองภาพได้ ชดั เจน แต่ไม่ได้ ต้องการให้ ผ้ ูชมไปทาตาม
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นว่ารายการไม่ได้ ม่งุ นาเสนอวิธีการทาอาหาร
สังเกตได้ จากเมื่อมีการสาธิตการทาอาหารประเภทใด ๆ ก็ตาม ทางผู้ผลิตจะใช้ เพียงภาพ
และเสียงในการนาเสนอ แม้ กระทัง่ ในขันตอนการน
้
าเสนอวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ ซึ่ง
ผู้วิจัยมองว่าแตกต่างจากรายการอาหารทั่ว ๆ ไปที่จะให้ ข้อมูลตรงส่วนนี ้อย่างละเอียด
และใช้ การนาเสนอเป็ นข้ อความ (text) ผ่านเทคนิคการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
ปรากฏบนจอ ภาพด้ านล่างนี ้เป็ นภาพในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ตอนที่
15 ซึง่ นาเสนอเมนูอาหารนอร์ เวย์ เมนูผกั ดองกับแกงกะหรี่ ก้ งุ ซึง่ เป็ นเนื ้อหาที่ปรากฏอยู่ใน
พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 ในคืนลาดับที่ 122 ซึ่งเนื ้อความในพระราชหัตถเลขาฉบับที่
31 ได้ บรรยายถึงอาหารดังกล่าวไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของคืนลาดับที่ 122 ความดังนี ้
“ วันนี ้ได้ ไปกินผักดองที่ชาวเมืองนี ้ดอง รศชาตเหมือนผักดองของเราไม่
เปรี ย้ วจี๋อย่างเช่นผักดองฝรั่ งเลยเกิดอยากกิ นกันขึน้ จะกิ นกับอะไรก็หมดทุนเหลือแต่
น ้าพริก ผเอินมาถูกคนครัวในเรื อเขาเตรี ยมจะทาแกงเกอรี ก้ งุ เล็กที่เรี ยกว่า ชริ มป์ ลูกไปขอ
แบ่งมาให้ กินกับผัก ทีหลังเจ้ าคนครัวนันเกิ
้ ดศรัทธาขึ ้นมาเอง เอามาให้ อิกมาก เลิกแกง
เกอรี ผักจะถามหาซื ้ออิกก็ไม่ได้ ได้ มาครึ่งขวดกินกันหมด อร่อยเบิกบานกันเต็มที่เลยไม่ได้
กินอื่น พอมาถึงเรื อสักหน่อยหนึ่งก็ได้ ออกเรื อเดินทางต่อมา เรื อถึงสตาวังเคอเวลา ๕ ทุ่ม
ปรอดกลางแจ้ ง ๕๕ ฟาเรนไฮต์ ๑๓ เซนติเกรด กลับหนาวไปอีกได้ ”
จากการพู ด คุย กับ ผู้ ผลิ ต ท าให้ ท ราบว่ า จากบทบรรยายเพี ย งแค่ชื่ อ
เมนูอาหารเพียงไม่กี่ประโยค ทางผู้ผลิตได้ หาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดองผักอย่างไทย
เพื่อนามาสาธิตในรายการ รูปที่ 6.7-6.18 ด้ านล่างนี ้ผู้วิจยั ได้ เรี ยงลาดับภาพที่ใช้ เพื่อ
สร้ างความหมายขันตอนการท
้
าเมนูดงั กล่าว จากการสังเกตจะพบว่าผู้ผลิตไม่ใช้ เทคนิค
การสร้ างตัวอัก ษรด้ ว ยคอมพิวเตอร์ เ พื่ อบอกส่ว นวัตถุดิบ แต่ใช้ วิธี การบอกเล่า ผ่านผู้
ดาเนินรายการไปพร้ อมๆ กับการสาธิตการทาอาหาร ดังรูปต่อไปนี ้
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ภาพลาดับที่ 1.) ผู้ดาเนินรายการพูดให้ ข้อมูลที่มาของเมนูอาหาร

รูปที่ 6.7 ผู้ดาเนินรายการพูดให้ ข้อมูลที่มาของเมนูอาหาร
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ภาพลาดับที่ 2.) ผู้ดาเนินรายการให้ ข้อมูลวัตถุดบิ ที่ใช้

รูปที่ 6.8 แทรกภาพวัตถุดิบประกอบอาหาร
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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ภาพลาดับที่ 3.) ผู้ดาเนินรายการอธิบายวิธีการเตรี ยมผัก

รูปที่ 6.9 ภาพระยะใกล้ แสดงวัตถุดบิ ถูกนามาผสมในชาม
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.10 ผักวัตถุดบิ แช่น ้าสาหรับเตรี ยมดอง
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

136

ภาพลาดับที่ 4.) ผู้ดาเนินรายการอธิบายส่วนผสมและวิธีการทาน ้าดองผัก

รูปที่ 6.12 ผู้ดาเนินรายการอธิบายส่วนผสมน ้าดองผัก
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.13 ผู้ดาเนินรายการอธิบายการทาน ้าดองประกอบการสาธิต
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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ภาพลาดับที่ 5.) ผู้ดาเนินรายการสาธิตการดองผัก

รูปที่ 6.14 ผู้ดาเนินรายการนาน ้าดองใส่ชามที่เตรี ยมไว้
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.15 นาผักลงไปดองในน ้าดอง (1)
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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รูปที่ 6.16 รูปที่ 6.15 นาผักลงไปดองในน ้าดอง (2)
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.17 ผักทุกชนิดในถ้ วยน ้าดองผัก
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ภาพลาดับที่ 6.) ผักดองที่สาเร็ว รอเสิร์ฟคูก่ บั แกงกะหรี่ ก้ งุ เล็ก

รูปที่ 6.18 ผักดองที่สาเร็จ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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นอกจากลั ก ษณะรายการที่ น าเสนอในรู ป แบบสารคดี อ าหารแล้ ว
ลัก ษณะต่อ มาที่ ผ้ ูวิ จัย จะอธิ บ ายได้ พูด ไปบ้ างแล้ ว ในตอนต้ น คื อเรื่ อ งของล าดับ การ
นาเสนอเนื ้อหาของรายการตลอดทัง้ ชุด จากการพิจารณาลาดับการนาเสนอเนื ้อหาใน
รายการ พบว่าเนื ้อหาไม่ได้ นาเสนอโดยยึดตามลาดับของพระราชหัตถเลขาอย่างตายตัว
ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าเมื่อมีการข้ ามผ่านมาเป็ นรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์แล้ ว ลักษณะ
ของการนาเสนอเนื ้อหาแตกต่างจากสื่อพระราชหัตถเลขาและหนังสือ อย่างสิน้ เชิง จาก
การสังเกตของผู้วิจยั พบว่าในรายการที่นาเสนอแต่ละตอนมีการนาเสนอเมนูเครื่ องเสวยที่
ถูกกล่าวถึงจากพระราชหัตถเลขาหลายฉบับ และไม่เรี ยงลาดับวัน -เวลาตามการเดินทาง
กล่ า วคื อ ถึ ง แม้ ว่ า ในแต่ ล ะตอนจะวางโครงรายการโดยเรี ย งล าดับ ตามฉบับ พระ
ราชหัตถเลขาที่พูดถึงรายการอาหาร แต่เนื ้อหาที่นาเสนออาจมีการหยิบเอาอาหารจาก
ฉบับก่อนหน้ า หรื อ ฉบับที่ยังมาไม่ถึงมานาเสนอ ทัง้ นี ้ผู้วิจัยมองว่าจุดนีเ้ ป็ นศิลปะของ
ผู้เ ขี ย นบท ตัว อย่ า งเช่ น ในหนัง สื อ ไกลบ้ า น พระราชหัต ถเลขาฉบับ ที่ 42 เป็ นพระ
ราชหัตถเลขาที่ พ ระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ า อยู่ทรงบันทึกเกี่ ยวกับรายการ
อาหารไทยที่ทรงนึกถึง โดยบันทึกแยกเป็ นหัวเรื่ องใหม่วา่ “บรรทึกความหิว” แต่เมื่อเนื ้อหา
ดัง กล่าวถูก แปลงมาสู่รายการสารคดี ทางโทรทัศน์ เนื อ้ หาในส่วนบรรทึก ความหิวถูก
นาเสนอออกเป็ น 2 ตอนคือในตอนที่ 23 และตอนที่ 24 จากทัง้ หมด 26 ตอนแต่ทัง้ นี ้
ภายในตอนดังกล่าวก็มีการกล่าวถึงเมนูอื่นๆ ในพระราชหัตถเลขาฉบับอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน
ดังต่อไปนี ้
รายการเครี่ อ งเสวยตามเสด็ จ ...ไกลบ้ า น ตอนที่ 23 ในส่ ว นน าของ
รายการมีการกล่าวถึงรายการ ข้ าวต้ มปลาแซลมอน เป็ นเมนูอาหารผสม(fusion) ซึ่งเป็ น
เมนูดัดแปลงจากการใช้ ป ลาแซมอนที่ ช าวบ้ านถวายให้ เมื อ งครั ง้ ประทับ ณ ประเทศ
นอร์ เวย์มาทาข้ าวต้ มอย่างไทย รายการไม่ได้ สาธิตวิธีการทาเมนูดงั กล่าว เพราะในส่วน
ของเนื ้อหารายการเน้ นไปที่เมนูอาหารที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกความหิว พระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 42 ได้ แก่
1.)

ไข่เจียวน ้าพริก

2.)

ผัดผักรวม

3.)

ทอดมันกุ้ง
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ซึ่งเมนูทงหมดล้
ั้
วนเป็ นเมนูอาหารไทย แต่ทงนี
ั ้ ้ทางผู้ผลิตได้ ให้ เหตุผลที่
ทางรายการต้ องการนาเสนอเมนูอาหารไทยดังกล่าวว่าเพราะวิธีการทาหรื อลักษณะของ
อาหารในปั จ จุบันแตกต่างจากในอดีต รายการจึง อยากนาเสนออาหารไทยในที่ยัง คง
วิธีการทาหรื อลักษณะที่เหมือนเดิมให้ เห็น (ภาสกร , สัมภาษณ์) ทังนี
้ ้ในตอนที่ 23 ได้
สาธิตวิธีการทาทอดมันกุ้งอย่างโบราณให้ เห็น คือเมนูทอดมันกุ้งที่นาเสนอในรายการปรุง
โดยการใช้ เนื ้อกุ้งผัดกับมันกุ้งจนเหลืองแห้ ง แตกต่างจากปั จจุบนั ที่เป็ นการใช้ เนื ้อกุ้ง ปั น้
เป็ นก้ อนทรงกลมแบนคลุกเกล็ดขนมปั งทอด
เนื อ้ หารายการเครี่ อ งเสวยตามเสด็จ ...ไกลบ้ า น ตอนที่ 24 เน้ น ไปที่
เมนูอาหารที่ถกู กล่าวถึงในบันทึกความหิว พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 เช่นกัน ได้ แก่
1.)

ปลาทอดกรอบ

2.)

กะปิ ควั่

3.)

ข้ าวคลุกกะปิ หมูแฮม
ซึง่ ทังสามเมนู
้
มีทงเมนู
ั ้ ที่ประกอบอย่างวิธีตะวันตกคือปลาทอดกรอบที่ใช่

วิธีการคลุกกับแป้งก่อนนาไปทอด ต่อด้ วยเมนูอาหารไทยคือกะปิ คัว่ และเมนูสดุ ท้ ายคือ
ข้ าวคลุกกะปิ แฮมถือเป็ นเมนูอาหารผสม ใช้ วตั ถุดิบอย่างตะวันตกที่มีอยู่ในเรื อคือหมูแฮม
ผัดกับข้ าวสวยและกะปิ อย่างไทย
เมื่อเข้ าสู่ตอนที่ 25 รายการไม่ได้ นาเสนอพรราชหัตถเลขาลาดับต่อมา
หรื อเมนูอาหารอื่นๆที่ถูกพูดถึงในบันทึกความหิวที่อยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับ ที่ 42 แต่
นาเสนอรายการอาหารที่ ถูกกล่าวถึง ในพระราชหัตถเลขาฉบับ ที่ 7 ซึ่งเป็ นเมนูอาหาร
อิตาเลี่ยน ได้ แก่
1.)

มักกะโรนีอิตาเลี่ยน

2.)

ข้ าวสุกกับตับไก่
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3.)

ปลา, กุ้งและปลาหมึกทอด

4.)

เนื ้อโคหัน่ บางๆ ย่าง

5.)

ไข่เจียวหวาน
เมนูทงั ้ 5 เมนูนี ้เป็ นรายการอาหารที่เสวย ณ ภัตตาคารยารดิเนประเทศ

อิตาลี เมื่อดูข้อความในพระราชหัตถเลขาประกอบพบว่าพระองค์ได้ ส่งบัญชีเมนูอาหาร
ของร้ านนี ้กลับมายังกรุงเทพฯ และในพระราชหัตถเลขาทรงบรรยายรูปลักษณ์และวิธี การ
รับประทานอาหารไว้ อย่างละเอียด และในตอนเดียวกัน ได้ นาเสนอรายการอาหารที่ถูก
กล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 13 คืนที่ 43 เมนูไข่ยดั ไส้ และพระราชหัตถเลขาฉบับ
ที่ 16 คืนที่ 54 เมนูปนู ิ่มชุบแป้งทอด ทัง้ นี ้คุณภาสกรกล่าวว่า เมนูที่นาเสนอทัง้ หมดนี ม้ ี
วิธีการทาในหนังสือตาราทากับข้ าวฝรั่ง จึงสามารถนาเสนอออกมาได้ อย่างใกล้ เคียงที่สดุ
(2559)
ตอนที่ 26 เริ่ มต้ นด้ วยพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 17 คืนที่ 55 มีรายการ
อาหารได้ แก่ซุปเนื ้อแกะ ต่อด้ วย พระราชหัตถเลขาฉบับที 20 ในคืนลาดับที่ 67 อาหารที่
นาเสนอคือตับห่าน , พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 20 ในช่วงเช้ า รายการอาหาร ข้ าวต้ มไข่
เจียวกับปลากุเลาชุบแป้งทอง นอกจากนี ้ยังมีการอ้ างอิงถึงเมนูอาหารที่กล่าวถึงในพระ
ราชนิพนธ์เรื่ อง ตาราทากับข้ าวฝรั่ง ได้ แก่แซนวิช แล้ วกลับมาพูดถึงรายการอาหารในพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน คือ เป็ ดอัดหอคอยเงิน , พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 24 ในวันที่ 23
มิถนุ ายน 2450 นาเสนอรายการอาหารเช้ า กระต่ายเบลเยี่ยมย่าง , คืนที่ 106 ตรงกับวันที่
10 กรกฎาคม 2450 ข้ าวต้ มปลาแซลมอน , คืนที่ 153 วันที่ 26 สิงหาคม 2450 กล่าวถึง
อาหารที่โรงแรมที่ประทับทาถวายแต่ไม่อร่อย , คืนที่ 154 เมนูทรงดัดแปลง ไก่ผดั น ้าปลา
กับพริ กไทย จากนันกลั
้ บมากล่าวถึงบันทึกความหิว ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 เมนู
แกงเทโพอันเป็ นเมนูสดุ ท้ ายที่รายการนาเสนอ
ประการต่อมาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของลาดับการนาเสนอ จากการสังเกต
ลักษณะของสื่อหนังสือเล่มและสื่อโทรทัศน์ ผู้วิจยั พบว่าทังสองสื
้
่อมีลกั ษณะที่สอดคล้ อง
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กันในเรื่ องของการนาเสนออย่างเป็ นลาดับ(sequence) ลักษณะของการนาเสนออย่าง
เป็ นลาดับที่ผ้ วู ิจยั พบของสื่อหนังสือเล่มทังสามเล่
้
มมีลกั ษณะเรี ยงตามลาดับดังต่อไปนี ้
1.)

ส่วนของปก ประกอบด้ วย ปกนอก – ปกใน

2.)

คานา

3.)

สารบารพ์เรื่ อง

4.)

สารบารพ์รูป

5.)

รูปแผนที่เส้ นทางเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ ร.ศ. 126

6.)

พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั กับ สมเด็จพระเข้ าลูก

เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล ฉายที่พระราชวังดุสิต
7.)

พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน พระราชหัตถเลขา เรี ยงลาดับจากฉบับที่1-43

8.)

ปกหลัง
ลักษณะการนาเสนอของหนัง สือเล่ม ทัง้ สามเล่ม มี ลักษณะเหมื อนกัน

แตกต่างกันในส่วนที่ 7.) พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูก
แบ่งไว้ ในหนังสือสามเล่ม เล่มที่ 1 ตังแต่
้ ฉบับที่ 1-19 เล่มที่ 2 ตังแต่
้ ฉบับที่ 20-30 และเล่ม
ที่ 3 ฉบับที่ 31-43 การนาเสนออย่างเป็ นลาดับนี ้ ผู้วิจยั มองว่าส่งผลต่อลักษณะทัว่ ไปของ
การใช้ สื่อหนังสือเล่มที่ผ้ อู ่านต้ องอ่านจากต้ นเล่ม ไปจนกระทัง่ หน้ าสุดท้ าย ลักษณะการ
นาเสนอเป็ นลาดับของสื่อหนังสือเล่มสอดคล้ องกับลักษณะการนาเสนอที่เป็ นลาดับของ
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์เช่นกัน ซึง่ ลาดับการนาเสนอของรายการสารคดีอาหาร
ทางโทรทัศน์ รายการ เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน มีลาดับดังต่อไปนี ้
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1.)

ส่วนนาเข้ าสูเ่ นื ้อหารายการ (prelude)
เป็ นการใช้ ภาพเนื ้อหาที่จะนาเสนอภายในตอนประกอบกับเสียงบรรยาย
(voice over) เพื่อบรรยายที่มาของเนื ้อหาตอน

2.)

ไตเติ ้ลรายการ
ใช้ ภ าพถ่ า ย(ภาพนิ่ ง ) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเสด็จ ฯ ประพาสยุโ รป ผ่า น
เทคนิคการเคลื่อนไหว (animation) ประกอบเพลงประจารายการ

3.)

อินเทอร์ ลดู รายการ

4.)

เนื ้อหารายการในแต่ละตอน
ประกอบด้ วยภาพการสาธิตการประกอบอาหารผ่านการนาเสนอของผู้

ดาเนินรายการที่เ ป็ นผู้ประกอบอาหาร ประกอบกับการแทรกภาพถ่ายและข้ อความ
ประกอบเนื ้อหา และใช้ เสียงทังผู
้ ้ ดาเนินรายการและเสียงบรรยาย
5.)

เครดิตรายการ
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ล าดับ การน าเสนอที่ ชัด เจนขึน้ ผู้วิ จัย จะอธิ บ ายลัก ษณะ

ประจาของลาดับการนาเสนอรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน จากที่พบจากการ
ชมรายการดังตารางที่ 6.2 ด้ านล่างนี ้โดยแบ่งให้ เห็นทังการใช้
้
ภาพและเสียงในรายการ
ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนจบรายการ ดังนี ้
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ตารางที่ 6.2 ลาดับการนาเสนอของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ส่ วนการนาเสนอ

ภาพ

เสียง

ส่วนนาเข้ าสู่เนือ้ หา

บรรยาย : บอกที่มาของเมนูอาหารที่จะ

รายการ

น า เ ส น อ ใ น ต อ น โ ด ย จ ะ ร ะ บุ ว่ า
เ ม นู อ า ห า ร ดั ง ก ล่ า ว ม า จ า ก พ ร ะ
ราชหั ต ถเลขาฉบั บ ใด ทรงพระราช
นิ พ นธ์ ขึ น้ ในคื น ล าดั บ ที่ เท่ า ใด ณ
สถานที่ใด
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ส่ วนการนาเสนอ
ไตเติ ้ลรายการ

ภาพ

เสียง
เพลงประจารายการ
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ส่ วนการนาเสนอ

ภาพ

เสียง

อินเทอร์ ลดู รายการ

ดนตรี บรรเลงจากเพลงประจารายการ

เนื อ้ หารายการใน

เสียงบรรยาย : บรรยายที่มาและบริ บท

แต่ละตอน

ประกอบของอาหารที่ ป รากฏในตอน
รวมทังบรรยายข้
้
อความจากหนังสือพระ
ราชหัตถเลขาที่นามาประกอบในตอน
ผู้ด าเนิ น รายการ :
ประกอบอาหาร

อธิ บ ายวิ ธี ก าร
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ส่ วนการนาเสนอ
เครดิตรายการ

ภาพ

เสียง
เพลงประจารายการ
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องค์ประกอบด้ านบริบทของการสื่อสารในการข้ ามผ่านทางการสื่อสารสูร่ ายการโทรทัศน์
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารจากหนังสื อไกลบ้ านมาสู่รายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศ น์ มี มิ ติด้ านเวลาและสถานที่ เกี่ ยวข้ องอยู่ใ ห้ พ อจะอธิ บ ายได้ หาก
พิจ ารณาที่ วิธี การนาเสนอเนื อ้ หาซึ่ง ผู้วิจัยได้ กล่าวไปแล้ วก่อนหน้ าจะพบว่าการสร้ าง
ความหมายของรายการสารคดีชิ ้นนี ้ยังผูกติดอยู่กับมิติด้านเวลาและสถานที่ที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือ กล่าวคือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เลือกใช้ การนาเสนอเนื ้อหารายการโดยยึดกับ
ล าดับ ของเวลาตามพระราชหัต ถเลขาเป็ นหลัก ผู้วิ จัย พบว่า ในทุก ครั ง้ ที่ จ ะกล่ า วถึ ง
เมนูอาหารใดก็ตาม จะพบว่าบทบรรยายจาเป็ นต้ องระบุว่าเมนูอาหารประเภทนี ้ปรากฏ
อยู่ในคืนลาดับที่ เท่าใด ในพระราชหัตถเลขาฉบับใดเพื่อเป็ นการอ้ างอิงให้ เห็นที่มาที่ไป
ของเมนูอาหาร ในส่วนของมิติด้านสถานที่ ผู้วิจยั พบว่าการเพิ่มภาพประกอบที่เกี่ยวข้ อง
กับสถานที่ ที่มี การกล่าวถึง เมนูอาหาร ทัง้ ภาพของภูมิ ประเทศ หรื อ ภาพโรงแรมและ
ภัตตาคารเข้ าไปในเนื ้อหารายการจะทาให้ เนื ้อหาของอาหารทีนาเสนอนันเป็
้ นเนื ้อหาที่มี
น ้าหนักและมีเรื่ องราวมากขึ ้น
นอกจากเวลาและสถานที่ที่ปรากฏอยูใ่ นพระราชหัตถเลขาจะถูกนามาใช้
ในการสร้ างเนื ้อหาในรายการโทรทัศน์แล้ ว ผู้วิจยั จะขออธิบายบริ บทด้ า นเวลาและสถานที่
ในแง่มมุ อื่นให้ เห็น โดยแง่มมุ ที่ผ้ วู ิจยั เห็นคือการเลือกนาเสนอประเด็น หลักเกี่ยวกับอาหาร
ที่เน้ นไปที่พระปรี ชาสามารถด้ านการประกอบอาหารและการเป็ นผู้ที่มีคุณลักษณะช่าง
สัง เกตและจดบันทึกของรั ช กาลที่ 5 ทาให้ ไ ม่จ าเป็ นต้ องให้ นา้ หนักกับข้ อมูลด้ านการ
เดินทางมากนัก สิ่งนี ้ส่งผลให้ วิธีการนาเสนอของรายการจึง เป็ นการสาธิตการทาอาหาร
มิใช่การเดินทางไปยัง สถานที่ต่าง ๆ แล้ วนาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับอาหารที่ เกิ ดขึน้ ณ
สถานที่นนั ้ ๆ ซึ่งรายการสารคดีอาหารส่วนใหญ่ในปั จจุบนั จะใช้ วิธีการนาเสนอเช่นนี ้คือ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งแล้ วนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับอาหารของสถานที่นนั ้
ผ่านการทดลองชิม หรื อประกอบอาหาร
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ต่อมาคือผลที่เกิดขึ ้นทางด้ านเวลาและสถานที่จากการแปลงมาสู่รายการ
สารคดีทางโทรทัศน์ สิ่งนี ้สอดคล้ องกับความปรารถนาของทางผู้ผลิตที่ต้องการให้ ชิ ้นงาน
ของตนเป็ น บันทึกเหตุการณ์หรื อจดหมายเหตุ( archives) เมื่อเนื ้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือ
ไกลบ้ านถูกแปลงมาในสื่อโทรทัศน์แล้ ว จะทาให้ เนื ้อหานันสามารถอยู
้
่ได้ ยาวนาน แต่ทงนี
ั้ ้
ก็ขึ ้นอยู่กับเทคโนโลยีการออกอากาศ อย่าง ณ ปั จจุบนั นี ้รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...
ไกลบ้ านมีอยูจ่ ริง (exist) อยูเ่ พียงในช่องทางออกอากาศเดียวเท่านันคื
้ อทางทรู วิชนั่ ส์ ช่อง
True Explore และโดยธรรมชาติของการออกอากาศคือต้ องมีการสิ ้นสุดหรื อจบซีซั่น
ดังนัน้ รายการจะปรากฏอีกครัง้ เมื่อมีการนามาออกอากาศซา้ หรื อออกอากาศใหม่ ใน
ทรรศนะของผู้ผลิตได้ กล่าวว่าปั จจุบนั นี ้หากเราจะหาข้ อมูลหรื อหลักฐานประเภทที่ เป็ นสื่อ
โสตทัศน์ต้องหาจากยูทบู แต่ทงนี
ั ้ ้จากการตรวจสอบของผู้วิจยั พบว่า ณ ปั จจุบนั นี ้เนื ้อหา
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ยังไม่มีปรากฏหรื อถูกนามาเผยแพร่ทางยูทบู ซึ่ง
สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ผ้ ผู ลิตได้ ให้ วา่ ปั จจุบนั รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านทัง้ 26
ตอนเป็ นลิขสิทธิ์ ของบริ ษัททรู วิชนั่ ส์ ดังนันนั
้ บถึงปั จจุบนั กล่าวได้ ว่ารายการเครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ านเป็ นการสื่อสารมวลชนที่ยงั คงต้ องอาศัยช่องทางการออกอากาศเพียง
ช่องทางเดียวเท่านันคื
้ อสื่อโทรทัศน์
การสร้ างความหมายที่เกิดขึ น้ ของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ านนับเป็ นการแปลงบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านให้ กลายเป็ นอีกรู ปแบบของการ
สื่อสารที่ เรี ยกได้ ว่าอาจเป็ นเรื่ องใหม่ หรื อมีลักษณะของของเดิมอยู่น้อยมาก การผลิต
รายการชิ ้นนี ้เกิดจากการหยิบประเด็นย่อยที่ถกู นาเสนออยูภ่ ายในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43
ฉบับอันประกอบไปด้ วยประเด็นที่หลากหลาย มานาเสนอใหม่ในรูปแบบรายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการถือเป็ นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ส่ง
สารในลาดับก่อนหน้ า อีกครัง้ เรายังพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้กระทาการสื่อสารใน
ล าดับ ก่ อ นหน้ า คื อ ทัง้ ผู้ ส่ ง สารพระราชหัต ถเลขา ผู้รั บ สารพระราชหัต ถเลขา หรื อ
แม้ กระทัง่ ผู้สร้ างหนังสือไกลบ้ าน กลายมาเป็ นแค่บคุ คลที่ถกู อ้ างถึง หรื อบุรุษที่สามในการ
สื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ เพราะในการสื่อสารระดับนี ้เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตรายการ
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โทรทัศน์ กับผู้ชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งผู้ชมรายการโทรทัศน์เองก็อาจจะเป็ นผู้อ่านหนังสือ
ไกลบ้ านหรื อไม่ได้ อา่ นหนังสือไกลบ้ านก็ได้
การผลิ ต รายการเครื่ อ งเสวยตามเสด็ จ ...ไกลบ้ า นเป็ นการกล่ า วถึ ง
เมนูอาหารที่อยู่ในหนังสือไกลบ้ าน สื่อหนังสือไกลบ้ านจึงกลายมาเป็ นเพียงสารส่วนหนึ่ง
ของรายการเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพราะรายการมีวิธีการนาเสนอที่หลากหลาย ทังการอ้
้
างอิงไปยัง
หนังสือ อีกทังยั
้ งมีการสาธิตการทาอาหารเมนูต่าง ๆ ลักษณะของการสื่อสารเช่นนีเ้ ป็ น
การสื่อสารในระดับมวลชนเช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านสื่อหนังสือ แต่ลกั ษณะพฤติกรรม
ของผู้รับสารแตกต่างกัน สิ่งนี ส้ ่งผลให้ การผลิตรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ผู้ผลิตต้ องใช้ รูปแบบสื่อที่หลากหลายขึ ้นเพื่อดึงผู้ชมให้ อยู่กบั รายการ อีกทังการใช้
้
รูปแบบ
สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นภาพถ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากในหนังสือไกลบ้ าน , การ
นาเสนอภาพบุคคลที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ , การใช้ เสียงบรรยายที่นา่ ฟั ง ย่อมส่งผลให้ รายการนี ้
เป็ นรายการที่ถือได้ ว่ามีความสมบูรณ์ แตกต่างจากรายการอาหารอื่น ๆ ของเมืองไทย
ตรงนี ้เองที่เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่าทางผู้ผลิตประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้

บทที่ 7
บทสรุปการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ าน” เป็ นการศึกษาเพื่อหาลักษณะของการข้ ามผ่านการสื่อสารที่เกิดขึ ้นกับบท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน ใน 3 รู ปแบบ อันได้ แก่ รู ปแบบพระราชหัตถเลขา , รู ปแบบ
สื่อหนังสือ และรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ และเพื่อให้ ทราบว่าเมื่อเกิดการ
ข้ า มผ่ า นการสื่ อ สารขึ น้ จะเกิ ด ผลอย่ า งไรต่ อ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของการสื่ อ สาร
การศึกษาครั ง้ นี ใ้ ช้ กรอบแนวคิดในสานักเทคโนโลยี เป็ นตัวกาหนดเพื่ อดูลักษณะของ
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึน้ ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร ผู้วิจัยใช้ วิธีการเก็บ
ข้ อมูลด้ วยการศึกษาจากบทพระราชนิพ นธ์ ไกลบ้ านในรู ปแบบหนังสื อ รวมถึงเอกสาร
ประเภทจดหมายเหตุที่เ กี่ ยวข้ องกับการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 และศึกษาจาก
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน รวมทังการสั
้
มภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อให้ ทราบ
มุมมองหรื อความคิดเห็นที่มีต่อบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านทังในรู
้ ปแบบหนังสือเล่ม
และในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
ทังนี
้ ้จากการศึกษาลักษณะของการข้ ามผ่านการสื่อสารในแต่ละรูปแบบ
ผู้วิจยั พบว่าในการสร้ างความหมายของการสื่อสารแต่ละรูปแบบองค์ประกอบการสื่อสาร
ต่าง ๆ ล้ วนมีอิทธิพลต่อกันและกัน หรื อกล่าวอีกนัยคือองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร
ร่ วมกันสร้ างความหมายขึ ้น ซึ่งในการแปลงรู ปแบบการสื่อสารจากรู ปแบบหนึ่งไปยังอีก
รู ป แบบหนึ่ ง เกิ ด การแปลงรู ป แบบ 2 ล าดับ ด้ ว ยกั น คื อ ล าดับ แรก การแปลงพระ
ราชหัตถเลขาสู่หนังสือเล่ม ประการต่อมาการแปลงจากหนังสือเล่มสู่รายการสารคดีทาง
โทรทัศน์ ต่อไปนี ้ผู้วิจยั จะสรุปลักษณะการข้ ามผ่านทางการสื่อสารที่เกิดขึ ้นทังสามล
้
าดับ
การสร้ างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
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การสร้ างความหมายบทพระราชนิพ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นในรู ป แบบพระ
ราชหัตถเลขาจัดเป็ นการสื่อสารในระดับของการสื่ อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อการเขียน
โดยในลาดับนีผ้ ้ ูวิจัยพบการเปลี่ยนสถานะของสื่อการเขียนกลายไปเป็ นสารในสื่อพระ
ราชหัตถเลขา ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องสื่อคือสารของแม็คลูแฮน ทังนี
้ ้การสื่อสารใน
รูปแบบขอพระราชหัตถเลขาหรื อจดหมายมีลกั ษณะอัตตะตัวสารที่เป็ นการบันทึกเรื่ องราว
ประวันจาของผู้สร้ างสารซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มายังผู้อ่านที่
ถูกกาหนดไว้ แล้ วคือสมเด็จหญิงน้ อย การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นการสื่อสารสองทางคือมีการ
ตอบกลับจากทางสมเด็จหญิงน้ อย แต่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐาน ปรากฏเพียงข้ อความ
ระบุไว้ ในพระราชหัตถเลขาให้ ทราบมีการส่ง “หนังสือ” ตอบกลับมา
เนื่องจากการสื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ฝ่ายหนึ่งเป็ น
พระราชบิ ด าและอี ก ฝ่ ายเป็ นพระราชธิ ด า ผู้วิ จัย จึ ง พบลัก ษณะของการใช้ ภาษาที่
แสดงออกซึ่งความรักและความปรารถนาดีที่ ผ้ เู ป็ นพ่อมีต่อลูก ประกอบกับทังสองฝ่
้
ายมี
ความคุ้นเคยกัน จึง ปรากฏการใช้ คาที่ กล่าวถึง บุคคลที่ สามอย่า งเป็ นภาษาที่ เรี ยกว่า
“เข้ าใจกันได้ ” นอกจากนี ด้ ้ วยคุณลักษณะของสื่ อพระราชหัตถเลขาที่ นาเสนอถ้ อยคา
ออกมาเป็ นตัวอักษร จึงทาให้ เนื ้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเป็ นข้ อความที่เต็มไป
ด้ ว ยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
ทอดพระเนตรและทรงมีประสบการณ์ร่วมอย่างมากมาย โดยไม่มีข้อจากัดด้ านปริ มาณ
จากสื่ อ แต่อ าจจะมี ข้ อ จ ากัด ด้ า นเวลาและสถานที่ ม าก าหนดความสัน้ ยาวของพระ
ราชหัตถเลขา เนื่องจากพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับต้ องมีการวางแผนเพื่อส่งตามสถานที่
ที่สามารถส่งได้ นอกจากนี ้ลักษณะของสื่อพระราชหัตถเลขาที่ใช้ การรับรู้ผ่านการอ่านจึง
ต้ องอาศัยความคุ้นเคยของสมเด็จหญิ งน้ อยเพื่อที่จะสามารถอ่านพระราชหัตถเลขาได้
อย่างถูกต้ องแม่นยา
การข้ ามผ่านจากพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่มและการสร้ างความหมายในรู ปแบบ
หนังสือ
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ลายพระหัตถ์ ในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูกแปลงมาสู่สื่อหนังสือ
เล่มด้ วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ตังแต่
้ พ.ศ.2450 ซึ่งถือเป็ นการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 และเรื่ อยมา
จนกระทัง่ ล่าสุดในปี 2551 ถือเป็ นการจัดพิมพ์อย่างเป็ นทางการครัง้ ที่ 7 ในการแปลงสื่อ
พระราชหัต ถเลขามาสู่สื่ อ หนัง สื อ ผู้วิ จัย พบว่ า องค์ ป ระกอบของการสื่ อ สารเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลง พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงเปลี่ ย นบทบาทมาเป็ น
บรรณาธิกรของการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 คือทรงตรวจความถูกต้ องและความเหมาะสมของ
เนื ้อหา สมเด็จหญิงน้ อยเปลี่ยนบทบาทจากผู้อ่านมาเป็ นผู้ผลิต รวมทังสมเด็
้
จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพที่ทรงมีบทบาทมากในการแปลงพระราชหัตถเลขาให้ กลายเป็ นหนังสือที่
มีความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของสื่อหนังสือ
การข้ ามผ่านในลาดับที่ 1 นีเ้ ป็ นการแปลงสื่อให้ กลายมาเป็ นสารในอีก
สื่ อ หนึ่ ง โดยเนื อ้ หาของสื่ อ เดิ ม ไม่ ไ ด้ ถู ก ลดทอนลงไป แต่ ก ลับ กั น ผู้ วิ จัย พบว่ า ด้ ว ย
คุณลักษณะของสื่อหนังสือซึ่งถือเป็ นที่อยู่ใหม่ของสื่อพระราชหัตถเลขาที่เข้ าไปอยู่ ได้ ทา
ให้ เนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาจาเป็ นต้ องมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเพื่อให้
เป็ นหนัง สื อ ที่ ส มบูร ณ์ องค์ ป ระกอบที่ เ พิ่ม เข้ ามาและถื อ ได้ ว่า เป็ นการอยู่ร่ว มกัน ของ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน นัน่ คือการเพิ่มภาพถ่ายเข้ ามาในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ซึ่งผู้วิจยั
มองว่ า คู่ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ คู่ นี อ้ ยู่ ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะที่ เ ป็ นความสั ม พั น ธ์ แ บบ เกื อ้ กู ล กั น
(commensalism) คื อหนัง สื อไกลบ้ านสามารถอยู่ไ ด้ ห ากปราศจากภาพประกอบ แต่
ภาพประกอบไม่สามารถอยู่โดดเดียวได้ จาเป็ นต้ องหาสื่อยึดเกาะติดไว้ ซึ่งในที่นีค้ ือสื่อ
หนังสือ และการเพิ่มภาพถ่ายในสื่อหนังสือนี ้เองแสดงให้ เห็นการควบรวมสื่อสองประเภท
ไว้ ด้วยกัน
นอกจากการเพิ่มภาพประกอบในหนังสือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับ
พระราชหัตถเลขาอี กประการที่ ชัดเจนคือ การใส่เ ชิ ง อรรถไว้ บ ริ เ วณด้ านล่า งของหน้ า
หนัง สื อ แต่ล ะหน้ า เชิ ง อรรถและเนื อ้ หาในพระราชหัตถเลขาอาจจะไม่ไ ด้ มี ลักษณะที่
แตกต่า งกัน ในแง่ ข องรู ป แบบสื่ อ ที่ เ ป็ นข้ อ ความ(text) แต่ก ารเพิ่ ม เชิ ง ออรถเข้ า มา มี
ลักษณะที่เป็ นอีกคูป่ ฏิปักษ์สมั พันธ์ และเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นต้ องขึ ้นอยู่กบั บริ บท
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โดยเฉพาะเรื่ องของเวลา เพราะเชิงอรรถที่อธิบายความเป็ นการอธิบายความ ณ ช่วงเวลา
ของรัชกาลที่ 6 แต่การพิมพ์ในครัง้ ที่ 4- 7ซึ่งเป็ นการจัดพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 9 เกิดขึ ้น
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันย่อมทาให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถกู อ้ างในเชิงอรรถไม่เป็ นจริง
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งไกลบ้ านในรู ป แบบ
หนัง สือ เกิดขึน้ ในบริ บทของการสื่อสารสาธารณะแล้ วค่อยกระจายออกสู่ม วลชน ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั พบว่าบริ บทของการจัดพิมพ์ในแต่ละครัง้ จะกาหนดลักษณะของผู้รับสารรวมไปถึง
รูปลักษณ์ของหนังสือ กล่าวคือการจัดพิมพ์ที่เกิดขึ ้นในบริ บทที่เป็ นวโรกาสพิเศษ ผู้รับสาร
หรื อผู้ที่ได้ รับหนังสือจะเป็ นผู้รับสารหมู่มากที่เฉพาะเจาะจง และเป็ นผู้ที่ถือว่าเป็ นชนชัน้
นาของสังคม รู ปลักษณ์ของหนังสือที่จดั พิมพ์ก็จะมีลักษณะที่เป็ นเล่มขนาดใหญ่ ยังไม่
เอื ้อต่อประโยชน์ด้านการใช้ สอย แต่จะให้ ประโยชน์ที่เป็ นคุณค่าด้ านจิตใจ แตกต่างจาการ
จัดพิมพ์ในบริ บทที่เป็ นการพิมพ์เพื่อจาหน่าย ลักษณะเช่นนี ้จะทาให้ หนังสือถูกกระจาย
ไปสูม่ วลชนอย่างแท้ จริง(แต่ก็ในปริมาณที่ไม่มาก เพราะจัดพิมพ์เพียงหลักพัน) รูปลักษณ์
ของหนังสือก็มีขนาดที่เอือ้ แก่การพกพาและถื ออ่า น ซึ่งจะให้ ประโยชน์ด้านการใช้ สอย
อย่างแท้ จริง
การข้ ามผ่านการสื่อสารสูร่ ายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งไกลบ้ านในรู ป แบบ
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ เกิดจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ ใด ๆ กับผู้ผลิตหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน เป็ นเพียงผู้อ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน การ
แปลงรู ปแบบการสื่อสารในลาดับนี ้ไม่ใช่การแปลงสื่อให้ มาเป็ นสารในสื่อใหม่ แต่คือการ
แปลงเนื อ้ หาของสื่ อ ทัง้ ในระดับ การสื่ อ สาร(communication) จากประเด็ น เรื่ อ งการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ นเพี ย งประเด็ น เรื่ อ งอาหาร และแปลงระดับ อัต ตะการสื่ อ สาร(metacommunication) จากบันทึกประจาวันในรู ปแบบพระราชหัตถเลขามาสู่รายการสารคดี
และเป็ นการสร้ างความหมายที่สามารถใช้ รูปแบบสื่อทังสามรู
้
ปแบบคือภาพ(visual) เสียง
(audio) และข้ อความ(text) ได้ อย่างลงตัว คือไม่ทาให้ รายการมีลกั ษณะเหมือนรายการ
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อาหารทั่วไป แต่กลับมี ความโดดเด่นทัง้ ด้ านภาพ บทรายการที่ มี การเพิ่ม ภูมิ หลัง ของ
เมนูอาหาร และการอ้ างอิงถึงที่มีของอาหารจากหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน
แต่ ก าร ข้ ามผ่ า น การ สื่ อสารในล าดั บ นี ้ ไ ด้ ท าให้ บทบาทขอ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , สมเด็จหญิงน้ อย , กรมพระยาดารงราขานุ
ภาพทรงกลายเป็ นเพียงบุคคลที่สามที่ถกู กล่าวอ้ างถึง กลับกันผู้ผลิตได้ สร้ างให้ ผ้ ชู มได้ เกิด
ความรู้สกึ “ร่วมเดินทาง” หรื อ “ร่วมเปิ ดอ่าน” หนังสือเรื่ องไกลบ้ านไปด้ วยกัน เพื่อดึงผู้ชม
ให้ เกิดอารมณ์คล้ อยตามและสร้ างการเป็ นพวกเดียวกันได้ แม้ ว่าลักษณะของสื่ อโทรทัศน์
จะโน้ มเอียงไปทางการสื่อสารทางเดียวก็ตาม
อภิปรายผลการวิจัย
การข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สารของบทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นใน
การศึกษาครัง้ นี ้เกิดขึ ้นภายใต้ การสร้ างความหมายในสามลาดับของการสื่อสาร อันได้ แก่
การสื่ อสารด้ ว ยลายพระหัตถ์ ในพระราชหัต ถเลขา ต่อ มาคือ การสื่ อสสารเนื อ้ หาพระ
ราชหัตถเลขาในรู ปแบบหนังสือเล่ม และสุดท้ ายคือการสื่อสารเนื ้อหาเกี่ยวกับอาหารใน
รู ป แบบรายการสารคดี อ าหารทางโทรทัศ น์ การสร้ างความเข้ าใจร่ ว มกั น (mutual
understanding) ในการสื่อสารทังสามรู
้
ปแบบแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของสื่อที่ใช้
ในการสร้ างความหมาย ในการสื่อสารด้ วยลายพระหัตถ์ในพระราชหัตถเลขา สื่อการเขียน
ในรู ป แบบจดหมายซึ่ง มี คุณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นสื่ อ ร้ อน (hot

media) (McLuhan,1964)

สามารถนาเสนอเนือ้ หาได้ อย่างละเอียด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ใน
ฐานะผู้สร้ างสารสามารถอรรถาธิบายเรื่ องราวที่ท รงพบระหว่างการเสด็จฯประพาสครัง้ นี ้
ได้ อย่างชัดแจ้ ง เพื่อ ให้ สมเด็จหญิ งน้ อยในฐานะผู้อ่านสามารถเข้ าใจเรื่ องราวที่ตนเอง
ไม่ได้ พบเห็นด้ วยตาของตนเองได้ การสร้ างเนือ้ หาในพระราชหัตถเลขาสอดคล้ องกับ
แนวคิดเรื่ องสื่อคือสาร(medium is the message) ที่สื่อลายมือได้ กลายมาเป็ นสารในสื่อ
พระราชหัตถเลขา โดยมีบริ บทด้ านสถานที่ที่มาจากการท่องเที่ยวเป็ นวัตถุดิบหลักของ
เนื อ้ หา นอกจากนี ธ้ รรมชาติ ข องสื่ อ จดหมายยั ง ก าหนดลั ก ษณะของเนื อ้ หาพระ
ราชหัตถเลขา โดยปรากฏเป็ นองค์ประกอบที่ต้องมีในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับอัน
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ได้ แก่ วัน เวลา สถานที่ ผู้เขียน และผู้รับ พระราชหัตถเลขาที่ถูกสร้ างด้ วยลายพระหัตถ์
เป็ นปฐมบทที่มีมนต์ขลัง(aura) ในตัวของชิ ้นงานเองในยุคสมัยที่ถกู สร้ างขึ ้นมา
การแปลงพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมาเป็ นหนังสือด้ วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ ปรากฏลักษณะความสัมพันธ์ ตามแนวคิดสื่อคือสาร เมื่อสื่อพระราชหัต ถเลขา
ถูกแปลงมาเป็ นเนื ้อหาในหนังสือ การสื่อสารบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในรู ปแบบ
หนังสื อมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเข้ าไปในส่วนเนือ้ หาเกิ ดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบททังในลั
้ กษณะตัวบทร่ วม(co-text) และปรสิตตัวบท(paratext) ประกอบกับ
เกิ ด การควบรวมของสื่ อ เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งสื่ อ ที่ เ ป็ นตั ว พิ ม พ์ ( text) กั บ สื่ อ ภาพถ่ า ย
(photograph) ซึ่งเป็ นการควบรวมของสื่อภายใต้ เทคโนโลยีการผลิตหนังสือในสมัยนัน้
อัน แสดงให้ เ ห็ น การควบรวมสื่ อ อี ก ลัก ษณะหนึ่ ง นอกเหนื อ จากการควบรวมสื่ อ โดย
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างในปั จจุบนั ซึ่งการควบรวมสื่อของหนังสื อพระราชนิพนธ์ เรื่ อง
ไกลบ้ านสะท้ อนให้ เห็นการดารงอยูร่ ่วมกันของสื่อที่มีคณ
ุ ลักษณะแตกต่างกัน(symbiosis)
ในลักษณะปฏิ ปั กษ์ สัม พันธ์ แ บบเกื อ้ กูล กัน(commensalism) จากการศึก ษายัง พบว่า
องค์ประกอบการสื่อสารที่มีอิทธิพลกาหนดลักษณะของเนื ้อหาและรูปลักษณ์ของหนังสือ
ไกลบ้ าน ไม่เพียงแต่องค์ประกอบด้ านตัวสื่อเท่านัน้ แต่ยงั มีองค์ประกอบด้ านบริ บทของ
การสื่ อสารทัง้ บริ บ ทที่ เ ป็ นเวลาและสถานที่ , บริ บทด้ านการสื่ อสารที่ เ ป็ นการสื่ อสาร
สาธารณะ ซึ่งสิ่งนี ้สอดคล้ องกับคาอธิบายแบบจาลองการสื่อสารในยุคดิจิทลั (ศิริชัย ศิ
ริกายะ , 2557) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบการสื่อสารทังประเภทที
้
่เป็ นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบปฏิบตั กิ ารต่างร่วมกันสร้ างความหมายในการสื่อสาร
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารจากหนัง สือไกลบ้ านมาสู่รายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศน์ รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน แสดงให้ เห็นถึงการพยายาม
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านยังคงปรากฏอยู่ในยุคสมัยปั จจุบนั โดย
การเลือกนาเสนอเพียงประเด็นเกี่ยวกับอาหารผ่านการนาเสนอของผู้ดาเนินรายการที่เป็ น
คนทาอาหาร(chef) โดยใช้ วิธีการนาเสนอแบบรายการสารคดี ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการข้ าม
ผ่านทางการสื่อสารทังในระดั
้
บของการสื่อสาร(communication) จากเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
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ท่อ งเที่ ย วมาสู่เ นื อ้ หาอาหาร และอัต ตะการสื่ อ สาร(meta-communication) จากการ
นาเสนอเนื ้อหาในรู ปแบบพระราชหัตถเลขา หรื อจดหมายที่เป็ นบันทึกประจาวันมาสู่สาร
คดีที่เป็ นสาระบันเทิง(edutainment) โดยมีผ้ ผู ลิตรายการที่มาจากผู้อ่านหนังสือไกลบ้ าน
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารที่เกิดขึ ้นทังสองระดั
้
บนี ้ ส่งผลให้ รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ
...ไกลบ้ าน มีการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างสิ ้นเชิง ความดังเดิ
้ มของตัว
บทที่เหลืออยู่เป็ นเพียงสิ่งที่ผ้ ผู ลิตใช้ อ้างอิงถึงเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์
ให้ แก่รายการ
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านเป็ นการ
อธิบายให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในเวลาและ
สถานที่ที่แตกต่างกัน เป็ นเวลากว่าร้ อยปี ที่บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านยังคงปรากฏให้
เห็นอยู่ หากแต่การให้ คุณค่าของผู้ใช้ สื่อแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย และการ
เปลี่ ยนแปลงทางการสื่ อสารที่ เกิ ดขึน้ ก็ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับยุคสมัย เพราะในยุคสมัย
ปั จจุบนั การเดินทางท่องเที่ยวอย่างในหนังสือไกลบ้ านอาจไม่มีความจาเป็ นแล้ ว และสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ ถูกถ่ ายทอดในหนังสื อไกลบ้ านก็ เปลี่ ยนแปลงไปแล้ วตามยุคสมัย การแปลง
รูปแบบการสื่อสารทังสื
้ ่อและสารจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ผู ลิตในยุคต่อมาควรต้ องพิจารณาเพื่อให้ บท
พรราชนิพนธ์ไกลบ้ านยังคงอยูไ่ ด้ ในรูปแบบที่ควรจะเป็ นตามยุคตามสมัย
ข้ อจากัดของการวิจัย
การศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ กษาการสื่ อสารในสามรู ปแบบ แต่ผ้ ูวิจัยไม่
สามารถหาเอกสารหลักฐานในส่วนของพระราชหัตถเลขาที่เป็ นต้ นฉบับแบบลายพระหัตถ์
ได้ ทาให้ การวิเคราะห์การสื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขาต้ องใช้ การเทียบเคียงกับสื่อ
ประเภทอื่น
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
การศึก ษาการข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สารครั ง้ นี เ้ ป็ นเพี ย งจุด เริ่ ม ต้ น ให้
มองเห็นแนวทางในการศึกษาการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร ซึ่งหัวข้ อนี ้ควรจะได้ รับการต่อ
ยอดและหาแนวทางในการอธิบายรูปแบบของการสร้ างสรรค์งานด้ านนิเทศศาสตร์ ในยุค
ปั จจุบนั อาจจะประยุกต์ใช้ แนวคิดในสาขาอื่นมองการสื่อสาร เช่น เบื ้องต้ นงานวิจยั ชิ ้นนี ้
ได้ เริ่มใช้ แนวคิดเรื่ องการแปลงรูปมาประกอบการอธิบายการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร ยังมี
แนวคิดอื่น ๆ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เชื่อว่าการสื่อสารที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั นี ้ส่วนใหญ่ไม่ได้ เป็ นชิ ้นงาน
ที่เป็ นต้ นฉบับ แต่เกิดจากการแปลงการสื่อสารที่เคยมีมาก่อน ดังนันการท
้
าความเข้ าใจ
การแปลงรูปแบบของการสื่อสารจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลงานทางการสื่อสาร
ได้
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