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The purposes of this research are to understand the characteristics of trans- 
communication 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 

บทน ำ 

 

 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

   การส่ือสารเป็นหนึ่งในบรรดาหลายๆ กิจกรรมของมนุษย์ท่ีเราทกุคนตา่ง

เห็นถึงความส าคญัแต่ไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีสามารถให้นิยามการส่ือสารได้อย่างน่าพอใจ

(Fiske, 1990) ทัง้นีใ้นงานวิจยัชิน้นีย้ดึนิยามการส่ือสารท่ีว่า การส่ือสารคือการสร้างและ

การแลกเปล่ียนของความหมายเพราะเป็นนิยามการส่ือสารท่ีมีประโยชน์แก่การตอ่ยอด

ความรู้ในด้านการผลิตชิน้งานด้านนิเทศศาสตร์ และพิจารณาเป้าหมายพืน้ฐานของการ

ส่ือสารของ มนุษย์ว่ามนุษย์ท าการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน(mutual 

understanding)  

    นิยามการส่ือสารดงักล่าวสนใจท่ีจะศกึษาว่าตวัสาร(message), หรือตวั

บท(text) มีปฏิกิริยากบัผู้คนเพ่ือท่ีจะสร้างความหมายได้อย่างไร โดยมีวิธีการศึกษาหลกั

คือสัญวิทยา สญัวิทยามองว่าข้อความเป็นการประกอบขึน้ของสญัญะต่างๆ เพ่ือสร้าง

ความหมาย ซึ่งผู้ ท่ีศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ควรท าความเข้าใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน

ปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีทางการส่ือสารได้พัฒนาเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล อนัส่งผลให้เกิดการ

ควบรวมทางการส่ือสาร(Convergence Communication) กล่าวคือเกิดการซ้อนทบัการ

ส่ือความหมายของส่ือหลายประเภทรวมเข้าด้วยกันและเนือ้หามีการถ่ายโยง ยุบรวม 

ผนวกเข้าด้วยกนัหรือปรับเปล่ียนไปตามลกัษณะของการควบรวมของส่ือตา่งๆ เหล่านัน้(ศิ

ริชยั ศริิกายะ , 2558) นอกจากนี ้ เฮนร่ี เจนกิน(Jenkins , 2006)ได้กล่าวไว้ว่าในยคุสมยัท่ี

ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการส่ือสาร ส่ือดิจิทลัจะเป็นตวัท่ีมาปลดปล่อยพวกเราออกจากการ

กดข่ีบงัคบัจากส่ือมวลชน พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้เราได้เลือกเฉพาะเนือ้หาท่ีมีความหมาย

เฉพาะตวัเราเองได้ นัน่คือดิจิทลัเทคโนโลยีท าให้เกิดการควบรวมและกระตุ้นให้เกิดการมี

สว่นร่วมทางการส่ือสารและการสร้างภมูิปัญญาร่วมกนั ตวัอยา่งท่ีเกิดขึน้ให้เราได้เห็นแล้ว
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ในปัจจุบัน เช่น การสร้างเนือ้หาโดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองข้ามผ่านส่ือ(Tran-smedia 

Storytelling) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างเนือ้หาท่ีถกูน ามาใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในวงการ

ภาพยนตร์ แต่ถ้าเรามองถึงการสร้างเนือ้หาประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ใช้การเล่าเร่ืองเป็นหลกั 

เช่น รายการทางโทรทศัน์ท่ีมีหลากหลายประเภท ทัง้เกมโชว์ สารคดี วาไรตี ้นิตยสารทาง

อากาศ รายการเหล่านีจ้ะมีวิธีการสร้างเนือ้หาอย่างไรภายใต้การส่ือสารในยุคดิจิทลัเป็น

ค าถามท่ีนา่ศกึษายิ่งนกั   

    นอกจากนี ้ศิริชัย ศิริกายะ(อ้างแล้ว , 2558) ได้เสนอแนะประเด็นท่ี

น่าสนใจของการส่ือสารในยุคดิจิทัลไว้ หนึ่งในนัน้คือประเด็นเร่ืองการข้ามผ่านทางการ

ส่ือสาร(Trans-communication) อันเป็นประเด็นท่ีมาจากการผนวกเอาแนวคิดเก่ียวกับ

การควบรวมเข้ากับแนวคิดการมี “ปฏิปักษ์สัมพันธ์” (Symbiosis) ในส่วนของเร่ืองการ

ควบรวมอนัเป็นลกัษณะของการส่ือสารท่ีเกิดขึน้นัน้ ศิริชยั ศิริกายะ อ้างอิงถึงรูปแบบของ

การผลิตเนือ้หาในลกัษณะท่ีเป็นการผลิตซ า้ของเคร่ืองจกัรกลตามท่ีวอลเตอร์ เบนจามิน

ได้เขียนไว้ในบทความเร่ือง The work of art in the age of mechanical reproduction 

โดยเขียนถึงประเด็นท่ีน่าศึกษาว่าเม่ือเข้าสู่การผลิตซ า้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัผลของงาน

ยงัคงส่งผลอย่างท่ีวอเตอร์ เบนจามินได้กล่าวไว้หรือไม่ท่ีว่าการผลิตซ า้ของเคร่ืองจกัรกล

ท าให้มนต์ขลัง(aura) ของชิน้งานนัน้หายไป คงเหลือเพียงแค่การแสดงออกเท่านัน้

(expression) ชิน้งานดงักล่าวควรจะต้องเป็นชิน้งานทางการส่ือสารท่ีข้ามผ่านเวลาและ

สถานท่ีอนัเป็นบริบทท่ีส าคญัของการส่ือสาร 

    จากคุณลักษณะของชิน้งานท่ีกล่าวไปข้างต้น ผู้ เขียนสนใจพระราช

นิพนธ์ในสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เร่ือง “ไกลบ้าน” อนัเป็นลายพระราชหตัถเลขา 

เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ท่ีสอง ปีมะแม รัตนโกสินทรศก 126 พุทธศกัราช 2450 

พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี (สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองขัตติยนารี) หรือ “สมเด็จหญิงน้อย” รวม

จ านวน 43 ฉบบั พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านไม่เพียงแตเ่ป็นบทพระราชนิพนธ์ท่ีมีคณุค่า

ทางประวัติศาสตร์ แต่ยงัมีคณุคา่ทางด้านการศกึษาด้านนิเทศศาสตร์เพราะเป็นบทพระ
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ราชนิพนธ์ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เม่ือร้อยกว่าปีท่ีแล้ว และยงัคงถกูน ามาถ่ายทอดใน

รูปแบบอ่ืน ได้แก่ รายการสารคดีทางโทรทศัน์ ดงันัน้จึงเป็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษา

บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในมมุมองทางด้านการส่ือสารในลกัษณะของการข้ามผ่าน

ทางการส่ือสารว่าการส่ือสารในแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร และเม่ือมีการแปลง

รูปแบบของการส่ือสารแล้ว องค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงไป

อย่างไร เพ่ือให้ค าตอบท่ีได้นีเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดความรู้ในการผลิตชิน้งานใน

อนาคตตอ่ไป  

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือให้ทราบลกัษณะกระบวนการข้ามผา่นการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ือง

ไกลบ้านจากส่ือหนึง่ไปสู่อีกส่ือหนึง่ 

2. เพ่ือให้ทราบลกัษณะการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบการส่ือสารเม่ือมีการข้ามผา่น

ทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน 

 ปัญหำน ำกำรวิจัย  

1. ลกัษณะกระบวนการข้ามผ่านการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านจาก

ส่ือหนึง่ไปสูอี่กส่ือหนึง่มีลกัษณะอยา่งไร  

2. ลักษณะการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบการส่ือสารเม่ือมีการข้ามผ่านทางการ

ส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านมีลกัษณะอยา่งไร 

  ขอบเขตของกำรวิจัย  

   การวิจยัครัง้นี ้จ ากัดขอบเขตของงานวิจยัโดยศกึษาเฉพาะการข้ามผ่าน

ทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน โดยศกึษาจากบทพระราชนิพนธ์เร่ือง

ไกลบ้านท่ีถูกจดัพิมพ์เป็นหนงัสือเล่มและรายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ รายการ 

เคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน เทา่นัน้ 
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ข้อสันนิษฐำน 

   การข้ามผา่นทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เกิดจาก

แปลงรูปแบบการส่ือสาร โดยการแปลงรูปแบบการส่ือสารในแต่ละล าดับจะเกิดการ

ซ้อนทบักันขององค์ประกอบการส่ือสาร และเกิดความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบการ

ส่ือสารในรูปแบบปฏิปักษ์สมัพนัธ์ 

 

นิยำมศัพท์ 

การข้ามผ่านทางการส่ือสาร หมายถึง การแปลงรูปแบบของการสร้าง

ความหมายหรือการสร้างเนือ้หาจากส่ือหนึง่ไปยงัอีกส่ือหนึง่  

ไกลบ้าน หมายถึง หนังสือรวมลายพระราชหัตถเลขา(จดหมาย) ใน

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภา

นภดล กรมขุนอู่ทองเขตขตัติยนารี (สมเด็จหญิงน้อย) ครัง้เสด็จฯ ประพาสยุโรปครัง้ท่ี 2 

พ.ศ. 2450 รวมทัง้สิน้ 43 ฉบบั   

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

   การศึกษาเร่ืองการข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ือง

ไกลบ้าน จะท าให้เข้าใจลกัษณะและวิธีการข้ามผ่านทางการส่ือสารของตวัส่ือและตวัสาร

ในมิติด้านเวลาและสถานท่ีซึ่งความรู้ตรงนีจ้ะน าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการ

ส่ือสารโดยใช้ส่ือ , การผลิตชิน้งานด้านส่ือสารมวลชนในการส่ือสารยคุดจิิทลั  

 

 



 บทที่ 2 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

    การศึกษาภายใต้หัวข้อ “การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราช

นิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน” ผู้ วิจัยศึกษาบนจุดยืนของส านักเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด

(Technology Determinism) ท่ีให้ความส าคญักับเทคโนโลยีทางการส่ือสารในฐานะเป็น

สิ่งท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคม การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจศึกษาการข้ามผ่าน

ทางการส่ือสารท่ีเกิดขึน้จากการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในแต่

ละล าดบั โดยศึกษาลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปขององค์ประกอบการส่ือสาร รวมถึงสิ่งท่ี

เกิดขึน้จากกการสร้างความหมายทัง้ในระดบัของการส่ือสารและอตัตะการส่ือสารของบท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน  

    ในเบือ้งต้น ผู้วิจยัขอท าความเข้าใจเก่ียวกบัเป้าหมายพืน้ฐานของการ

ส่ือสารของมนุษย์ มนุษย์ท าการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน(mutual 

understanding) (อ้างถึงใน ศิริชยั  ศิริกายะ , 2525) และผู้วิจยัจะใช้เป้าหมายพืน้ฐานนี ้

ในการวิเคราะห์การส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในแต่ละล าดบัของการสร้างความหมายบทพระราช

นิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน โดยการส่ือสารอันเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์กระท าขึน้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจร่วมกันนี ้ถูกอธิบายออกมาเป็นแบบจ าลองการส่ือสารเชิงลู่เข้าของคินเขด ความ

เข้าใจร่วมกันเกิดขึน้โดยการสร้างและร่วมกันใช้สารสนเทศระหว่างผู้ กระท าการส่ือสาร 

โดยผู้กระท าการส่ือสารแต่ละฝ่ายจะรับและตีความสารสนเทศและถ่ายทอดสารสนเทศ

กลบัไป-มา จนทัง้สองฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกนั ตามรูปแบบจ าลองการส่ือสารเชิงลู่เข้า

ด้านลา่งนี ้ 

 

 

รูปท่ี 2.1 แบบจ าลองการส่ือสารเชิงลูเ่ข้าของคินเขด 
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    ทัง้นีผู้้ วิจัยจะใช้แบบจ าลองการส่ือสารดังกล่าวอธิบายการส่ือสารใน

ล าดับท่ี  1 ซึ่ ง คือการส่ือสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ระหว่าง

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและสมเด็จหญิงน้อย ทัง้นีเ้พราะการส่ือสารใน

ล าดบันีมี้ลกัษณะของการรับและสง่ข้อมลูสารสนเทศ – จดหมาย -  ท่ีคอ่นข้างเป็นจงัหวะ

และมีลกัษณะท่ีเป็นปริวรรตชดัเจนกวา่การส่ือสารในอีกสองล าดบัท่ีเหลือ  

    การศกึษาเร่ืองการข้ามผา่นทางการส่ือสารเป็นการศกึษาเพ่ือดลูกัษณะท่ี

เปล่ียนแปลงของส่ือและสารท่ีใช้ในการสร้างความหมาย ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับการ

เปล่ียนรูป(morphosis) ท่ีคนทัว่ไปคุ้นเคยคือแนวคิดการเปล่ียนรูปของสิ่งมีชีวิตในทาง

ชีววิทยาท่ีเรียกวา่การเปล่ียนแปลงรูปร่าง(metamorphosis) (สธุรรม อารีกลุ , 2559) ซึ่งมี

ด้วยกัน 4 ลกัษณะ คือ 1. การเปล่ียนแปลงรูปร่างน้อย(gradual metamorphosis) ลูก

แมลงท่ีฟักออกจากไข่จะมีลกัษณะคล้ายพ่อแม่มีความแตกตา่งอยู่บ้างท่ีจะสงัเกตเห็นได้

วา่ไมเ่หมือนพอ่แม ่เชน่ ปีกยงัไมเ่จริญออกมายงัคงเห็นเป็นติง่อยู่เท่านัน้ ลกูแมลงประเภท

นี เ้ รียกว่าตัวอ่อน(nymph) 2 .  การ เป ล่ียนแปลง รูป ร่างกึ่ งสมบูรณ์  ( incomplete 

metamorphosis) สิ่งมีชีวิตท่ีพวกตวัอ่อนอาศยัอยู่ในน า้ ในขณะท่ีตวัท่ีโตเต็มท่ีอาศยัอยู่

บนบก ตวัอ่อนยงัคงลกัษณะให้เห็นว่าคล้ายแมลงท่ีโตเต็มท่ี เช่น ร่างกายแบง่เป็น 3 ส่วน 

มีขา 6 ขา แตรู่ปร่างลกัษณะแตกตา่งจาก พ่อ แม่  โดยสิน้เชิง เช่น ตวัอ้ายโม่ง  หรือแมลง

ปิดหน้า อ่ีนิ่ว ละง า หน้าง า้ซึ่งเป็นตวัอ่อนของแมลงปออาศยัอยู่ในน า้ รูปร่างลกัษณะตา่ง

ไปจากแมลงปอซึ่งอาศัยอยู่บนบกโดยสิน้เชิง 3. การเปล่ียนแปลงรูปร่างสมบูรณ์ 

(Complete metamorphosis) คือลกูมีการเจริญเติบโตโดยมีรูปร่างท่ีผิดแปลกไปจากพ่อ

แม่โดยสมบูรณ์ เช่น ผีเสือ้ แมลงวนั เม่ือยังเล็กอยู่มีรูปร่างเหมือนตวัหนอน ดไูม่ออกว่า

เป็นแมลง มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนอาหารท่ีแตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิน้เชิง 

ก่อนจะเป็นตวัเต็มวยัก็เข้าดกัแด้ รูปร่างของดกัแด้ก็ต่างออกไปจากหนอนและตวัเต็มวยั 

และ 4. การเปล่ียนแปลงรูปร่างขัน้สงู (hyper metamorphosis) ลกัษณะการเปล่ียนแปลง

รูปร่างเหมือนกบัแบบสมบรูณ์ ตา่งกนัท่ีในระยะท่ีฟักออกจากไข่ จะมีรูปร่างเป็นตวัอ่อน มี

ร่างกายแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หวั อก และท้อง มีขา 3 คู่ แต่เม่ือลอกคราบแล้ว ต่อไปจะมี
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ลกัษณะเป็นตวัหนอน ก่อนท่ีจะเข้าดกัแด้ แมลงพวกนีจ้ึงมีขัน้ตอนการ เจริญเติบโตเป็น 3 

ระยะคือ ระยะไข ่ตวัออ่น ตวัหนอน ดกัแด้ และตวัเตม็วยั 

    แนวคิดข้างต้นเป็นแนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสิ่งมีชีวิต

ในทางชีววิทยา ผู้ วิจัยใช้แนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างของส่ือและสารในการสร้างความหมายแบบข้ามผ่านทางการส่ือสาร 

แนวคิดท่ีพดูถึงการเปล่ียนแปลงรูปร่างของส่ือเรียกว่า mediamorphosis (Fidler , 1997) 

ท่ีพดูถึงหลกัการพืน้ฐานของการเปล่ียนแปลงรูปไว้ว่า ส่ือใหม่ไม่ได้เกิดขึน้อย่างทนัทีและ

อย่างเป็นอิสระ – ส่ือใหม่ค่อย ๆ เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของส่ือเก่า และเม่ือ

เกิดรูปแบบใหม่ขึน้ รูปแบบเก่าท่ีเคยมีมามีแนวโน้มท่ีจะต้องปรับตวัและวิวฒัน์ตวัเองไป

เร่ือย ๆ แทนท่ีจะสูญหายไป เหตุผลท่ีผู้ วิจัยให้ความส าคญักับตวัส่ือ เพราะตัวส่ือเป็น

องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส าคญัท่ีใช้ในการสร้างความหมาย  นอกจากตวัส่ือท่ีถือเป็น

องค์ประกอบหลักในการสร้างความหมายแล้ว ในการสร้างความหมายต้องอาศัย

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาสร้างความหมายด้วยเชน่กนั ทัง้นีแ้นวคิดตอ่ไปท่ีผู้วิจยัใช้

คือการท าความเข้าใจองค์ประกอบของการส่ือสาร 

    ส าหรับองค์ประกอบการส่ือสารท่ีผู้วิจยัใช้ในการศึกษาครัง้นี ้

คือองค์ประกอบการส่ือสารในยคุดิจิทลั (ศิริชยั ศิริกายะ , 2557) ซึ่งแบง่องค์ประกอบการ

ส่ือสารออกเป็นองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบปฏิบตัิการ ส าหรับองค์ประกอบหลกั

ประกอบด้วย 1. ผู้ท าการส่ือสาร 2. ตวัส่ือ/ช่องทาง 3.ตวัสาร และ 4.บริบท องค์ประกอบ

ปฏิบตัิการประกอบด้วย 1. รหัส 2.ปฏิกิริยาตอบกลับ และ 3. สิ่งรบกวน องค์ประกอบ

ทัง้หมดถกูน ามาประกอบเป็นแบบจ าลองตามโครงสร้าง DNA ของมนุษย์ โดยมีเกลียว

ของสาย DNA แทนผู้ท าการส่ือสาร เกลียวดงักล่าวคล้ายบนัไดวนโดยขัน้บนัไดเปรียบได้

กบัตวัส่ือ ตวัสาร ตวับริบท และปฏิกิริยาตอบกลบั โครงของบนัไดวนคือผู้ท าการส่ือสารท่ี

มีการสลับบทบาทของผู้ส่งสารกับผู้ รับสารซึ่งในแต่ละตัวถูกจัดการให้เกิดความหมาย

เกิดขึน้ด้วยรหสัตวัส่ือ รหสัตวัสาร รหสัตวับริบทและปฏิกิริยาตอบกลบัซึ่งผกูมดัรวมติดกนั

ไว้เพ่ือท าให้เกิดความหมายขึน้ ทัง้นีผู้้ วิจยัจะอธิบายการข้ามผ่านทางการส่ือสารของบท
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พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบการส่ือสาร

ข้างต้นเพ่ือให้เห็นว่าองค์ประกอบการส่ือสารแต่ละประเภทแสดงบทบาทร่วมกันในการ

สร้างความหมาย นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้ค าอธิบายองค์ประกอบการส่ือสารอ่ืน ๆ 

ประกอบการอธิบาย โดยในท่ีนีผู้้วิจยัใช้ค าอธิบายองค์ประกอบการส่ือสารจากแบบจ าลอง

การส่ือสารของเบอร์โล(อ้างถึงใน ถิรนนัท์  อนวชัศิริวงศ์ , 2557) ท่ีใช้อธิบายลกัษณะของ

การส่ือสารเชิงเส้นตรง ประกอบด้วยองค์ประกอบได้แก่ ผู้ส่งสาร , สาร , ช่องทาง , ผู้ รับ

สารและการป้อนกลับ ทัง้นีค้วามน่าสนใจของแบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โลคือ 

เบอร์โลได้อธิบายลักษณะขององค์ประกอบแต่ละอย่างไว้ และผู้ วิจัยมีความเห็นว่า

ลักษณะขององค์ประกอบท่ีเบอร์โลอธิบายไว้นีเ้หมาะสมท่ีจะน ามาใช้อธิบายการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าอธิบายองค์ประกอบด้านช่องทางการ

ส่ือสาร(channel) ให้พิจารณาท่ีผสัสะทัง้ 5 อย่างของมนษุย์ท่ีใช้ในการรับประสบการณ์ 

อันได้แก่ การฟัง , การมองดู , การสัมผัส , การดมกลิ่นและการรับรส โดยค าอธิบาย

เหลา่นีส้ามารถน ามาใช้อธิบายลกัษณะของส่ือท่ีน าเสนอบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในแต่

ละล าดับได้ เ ม่ือพิจารณาท่ีการสร้างความหมายในล าดับท่ี 1 ลักษณะของพระ

ราชหตัถเลขา ช่องทางการส่ือสารท่ีใช้เป็นเพียงการอ่านจากลายพระหตัถ์เท่านัน้ ต่อมา

เม่ือมีการแปลงพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัเป็นหนงัสือเล่ม ลกัษณะของช่องทางการ

ส่ือสารยงัคงเป็นการมองด ูแตเ่พิ่มจากการมองดหูรืออา่นเพียงแคต่วัอกัษรมาเป็นการอ่าน

ตวัอกัษรและดภูาพถ่ายประกอบ และล าดบัตอ่มาเม่ือบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านถูก

น าเสนอในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ลักษณะของช่องทางการส่ือก็

เพิ่มขึน้เป็นการมองดภูาพ , การอา่นข้อความท่ีปรากฏบนจอโทรทศัน์ และการฟังเสียงตา่ง 

ๆ ท่ีใช้ในรายการ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาท่ีรายละเอียดเหล่านีอ้นัประกอบอยู่ในองค์ประกอบ

ด้านช่องทางการส่ือสาร ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าการพิจาณาช่องทางการส่ือสารดงักล่าวมี

ความสอดคล้องกับการอธิบายคุณลักษณะของส่ืออย่างท่ีแม็คลูแฮนให้ความสนใจ 

กล่าวคือ แม็คลูแฮนเองก็พิจารณาส่ือในมิติของการสร้างประสบการณ์ให้แก่มนุษย์ผ่าน

ผสัสะต่าง ๆ เช่นกันซึ่งจะอธิบายส่วนนีใ้นล าดบัถัดไป ทัง้นีแ้บบจ าลองการส่ือสารของ

เบอร์โลมีลกัษณะดงัรูปตอ่ไปนี ้ 
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รูปท่ี 2.2 แบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล 

 

    เม่ือเข้าใจองค์ประกอบของการส่ือสารแล้ว แนวคิดต่อมาท่ีผู้วิจยัใช้เพ่ือ

ศึกษาการข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านได้แก่แนวคิดท่ีใช้

อธิบายความสมัพนัธ์ของตวัส่ือและตวัสารท่ีใช้ในการสร้างความหมายได้ แนวคิดดงักล่าว

ได้แก่แนวคิดเร่ืองส่ือคือสาร (medium is the message) ของแม็คลแูฮน(McLuhan , 

1964) ท่ีกลา่วถึงอิทธิพลของส่ือท่ีไปก าหนดให้เกิดการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงท่ีว่า

นีคื้อการเปล่ียนแปลงของส่ือท่ีเกิดขึน้มาก่อนหน้าได้กลายไปเป็นตวัสารของส่ืออีกประเภท

หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อกระบวนการส่ือสารโดยตรง ซึ่งสามารถน ามา

อธิบายลกัษณะของการส่ือสารแบบข้ามผา่นของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านได้ เพราะ

บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านได้ถกูสร้างขึน้ในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไปในช่วงเวลาท่ี

แตกต่างกนั เม่ือเรามองล าดบัของกาสร้างความหมายของเร่ืองไกลบ้าน เราจะพบว่าบท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เ ร่ิมต้นมาจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ จากนัน้ถูก

เปล่ียนรูปมาสู่ส่ือหนงัสือเล่ม และได้น าเนือ้หาส่วนหนึ่งไปพฒันาสู่รายการสารคดีอาหาร

ทางโทรทศัน์ ผู้วิจยัมองว่าลกัษณะของการสร้างเนือ้หาดงักล่าวได้มีการเปล่ียนแปลงของ

ตวัส่ือและตวัสารในลกัษณะท่ีส่ือในล าดบัก่อนหน้าได้กลายไปเป็นสารของส่ือในล าดบั

หลงั นอกจากส่ือและสารแล้วในการสร้างความหมายหรือกระบวนการส่ือสารยงัประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั แนวคิดเก่ียวกับคณุลกัษณะของ

ส่ืออีกแนวคิดท่ีผู้ วิจยัเลือกมาใช้เพ่ืออธิบายการสร้างความหมายท่ีเกิดขึน้คือแนวคิดเร่ือง

อคตขิองส่ือในการส่ือสาร (media bias of communication) 
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    แนวคิดเร่ืองอคติของส่ือในการส่ือสารถูกน าเสนอโดยอินนิส 

(McQuail 1994) อินนิสมองส่ือว่าเป็นสิ่งท่ีต่อขยายความคิดของมนุษย์และเช่ือว่า

ชว่งเวลาท่ีส าคญัในประวตัศิาสตร์เป็นผลมาจากการใช้ส่ือท่ีโดดเดน่ในยคุนัน้ ๆ หรือกล่าว

อีกนยัหนึ่งคืออะไรท่ีเกิดขึน้และมองเป็นสิ่งส าคญัในประวตัิศาสตร์ล้วนถกูก าหนดโดยส่ือ 

(Little John , 2007) อินนิสชีใ้ห้เห็นว่าส่ือมีอคติตอ่การส่ือสารในมิติด้านเวลาและสถานท่ี

(time and space) ท่ีแตกตา่งกนั ส่ือท่ีหนกั(heavy media) เช่น แผ่นหนงัสตัว์ท่ีใช้เขียน

บนัทกึ , ดนิเหนียว หรือก้อนหินมีความทนทาน คงทน ส่ือลกัษณะเช่นนีจ้ดัเป็นส่ือท่ีผกูพนั

กบัมิติด้านเวลา ในขณะท่ีส่ือท่ีผูกพนักับสถานท่ี เช่น กระดาษ มีลกัษณะเบาและง่ายต่อ

การขนสง่ ดงันัน้ส่ือประเภทนีจ้ะสง่เสริมการส่ือสารจากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่  

   แนวคิดเก่ียวกับอคติของส่ือข้างต้นนีผู้้ วิจยัมองว่าสามารถน ามาใช้เพ่ือ

ศกึษาลกัษณะการสร้างเนือ้หาของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านได้ ทัง้นีเ้พราะบทพระ

ราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านถูกน าเสนอผ่านเทคโนโลยีของส่ือท่ีแตกตา่งกันทัง้เทคโนโลยีการ

เขียน , การพิมพ์ และการบนัทกึเป็นรายการโทรทศัน์ การใช้เทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนัผู้วิจยั

มองวา่นา่จะสง่ผลตอ่การส่ือสารในมิตด้ิานเวลาและสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

   เม่ือพิจารณาล าดบัการสร้างเนือ้หาของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน 

เราจะเห็นได้ว่าการน าเสนอเนือ้หาของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในแต่ละล าดบัจะ

เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างส่ือและสารตามท่ีแม็คลแูฮนได้กล่าวไว้คือส่ือหนึ่งกลายไปเป็น

เนือ้หาของส่ืออีกประเภทหนึ่ง ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นเช่นไร ผู้วิจยัจะ

วิเคราะห์ให้เห็นในบทถดัไป แต ่ณ จดุนีห้ากผู้ ใดเคยอ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านฉบบั

หนงัสือ ก็พอจะทราบได้ว่าบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านฉบบัหนงัสือนัน้น าเสนอเนือ้หา

ท่ีมาจากพระราชหตัถเลขาท่ีถกูบนัทึกขึน้ผ่านการจรดปากกาลงบนกระดาษของรัชกาลท่ี 

5 นอกจากนี ้ในงานวิจยัฉบบันีย้งัศกึษาการข้ามผ่านของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน

ไปสูส่ื่อโทรทศัน์ในรูปแบบรายการสารคดีอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าเนือ้หาท่ีถกูน าเสนอผ่านส่ือ

โทรทศัน์ก็มาจากส่ือหนงัสือเลม่นัน่เอง 
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   จากการท าความเข้าใจคุณลักษณะของส่ือและอิทธิพลของส่ือท่ีไป

ก าหนดให้ส่ืออีกประเภทได้กลายมาเป็นตวัสารของมนัเอง ประกอบกับแนวคิดเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงรูปทางการส่ือสาร ท่ีได้กล่าวว่าส่ือเก่าไม่ได้ตายไปหากแต่ต้องปรับตวัเอง

เพ่ือให้อยูร่อด แนวคดิหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับตวั และการพาตวัเองเข้าไปรวมอยู่กบั

ส่ืออีกประเภทคือแนวคิดเร่ืองการผสมผสาน(hybrid) ซึ่งแม็คลแูฮน (1964) ได้กล่าวไว้

ถึงปรากฏการณ์การผสมผสาน หรือการพบกนัของสองส่ือว่าคือช่วงเวลาท่ีเกิดขึน้จริงเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีรูปแบบใหมไ่ด้ถือก าเนิดขึน้ เป็นช่วงเวลาของการเป็นอิสระและปลดปล่อย

จากสภาวะดัง้เดมิท่ีส่ือเคยสร้างให้เกิดขึน้กบัผสัสะตา่งๆ ของคนเรา  

   เม่ือพิจารณาท่ีการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน 

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปไปตามล าดบั 

อิทธิพลของส่ือหนึ่งไปก าหนดให้ส่ือหนึ่งกลายมาเป็นสารของตวัมนัเอง ในบางล าดบัส่ือ

และสารถกูน าเสนอใหม่โดยการแปลงรูปตวัใดตวัหนึ่งหรือทัง้สององค์ประกอบ ทัง้ส่ือและ

สารก็ยังคงต้องเกาะติดกันไปตลอดเพราะถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้าง

ความหมาย แต่ทัง้นีเ้พ่ือให้เข้าใจรูปแบบของการเกาะติดกันของส่ือกบัส่ือ , สารกับสาร 

หรือส่ือกบัสาร เราต้องท าความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัขององค์ประกอบสอง

สิ่งท่ีแตกตา่งกนั นัน่คือแนวคิดเก่ียวกับปฏิปักษ์สมัพนัธ์(symbiosis) คิโช คโุรคาวา (อ้าง

ถึงในกฤษณ์ ทองเลิศ,2545) ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัปฏิปักษ์สมัพนัธ์ อนัเป็นหลกัของ

การผสมผสานกันขององค์ประกอบท่ีแตกต่างกันของสรรพสิ่งต่างๆ แนวคิดดงักล่าวให้

ความส าคญักบัมิตด้ิานการสร้างสรรค์ความหมายโดยเห็นวา่ชีวิตคือการสร้างสรรค์ขึน้ของ

ความหมาย แนวคดินีส้ามารถน ามาประยกุต์ใช้อธิบายการสร้างสรรค์ชิน้งานในลกัษณะท่ี

เป็นการข้ามผา่นทางการส่ือสารได้  

   ศริิชยั ศริิกายะ (2558) ได้เสนอแนะให้ใช้แนวคิดเร่ืองปฏิปักษ์สมัพนัธ์ใน

สาขาชีววิทยาซึ่งมีอยู่ ด้วยกันสามรูปแบบเพ่ืออธิบายการอยู่ ร่วมกันในการสร้าง

ความหมายในการส่ือสาร ทัง้นีรู้ปแบบปฏิปักษ์สมัพนัธ์ทางชีววิทยาทัง้สามรูปแบบมีดงันี ้  
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1. ปฏิปักษ์สัมพันธ์แบบพึ่งพา (mutualism) เป็นการอยู่ร่วมกันท่ีทัง้สองฝ่ายได้

ประโยชน์ร่วมกนัและแยกจากกนัไมไ่ด้ จะเกิดผลเสีย จึงเป็นสถานการณ์ท่ีผกูมดัติดอยู่กนั

ตลอดไป 

2. ปฏิปักษ์สมัพนัธ์แบบเกือ้กลูกนั (commensalism) เป็นการอยู่ร่วมกันท่ีฝ่ายหนึ่ง

ได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์ ดงันัน้ถ้าฝ่ายได้ประโยชน์แยกจากไปก็จะเกิด

ผลเสียจากฝ่ายท่ีได้ประโยชน์เอง 

3. ปฏิปักษ์สมัพนัธ์แบบปรสิต (parasitism) เป็นการอยู่ร่วมกันของผู้ ท่ีมาเกาะติด

อาศยัอยู่(parasite) กับตวัผู้ ให้อาศยั(host) ผู้ ท่ีมาเกาะอยู่จะได้ประโยชน์ แต่ถ้าแยก

ออกไปก็จะเสียประโยชน์และอาจเจริญเลวลงหรือเสียประโยชน์ แตถ้่าไม่มีผู้มาเกาะติดอยู่

ก็จะไม่ได้และไม่เสียประโยชน์  โดยแนวคิดเร่ืองปฏิปักษ์สัมพันธ์นีเ้ก่ียวข้องกับการ

สร้างสรรค์งานในรูปแบบงานผสมผสานองค์ประกอบท่ีแตกตา่ง(hybrid) นัน่เอง 

   การผสมผสานของระหว่างส่ือเกิดขึน้ได้เม่ือส่ือท่ีเกิดขึน้มาก่อนหน้า

พยายามปรับตวัเองเพ่ือให้อยูร่อดเม่ือส่ือใหมเ่กิดขึน้ หรือในบางลกัษณะคือส่ือเดิมนัน้ต้อง

เข้าไปรวมกบัอีกส่ือหนึ่งในลกัษณะท่ีเป็นสารของส่ือใหม่ หรือท่ีแม็คลูแฮนกล่าวไว้ว่า ส่ือ

คือสาร – the medium is the message - นัน่เอง  

เพ่ือให้สามารถอธิบายได้ว่าส่ือแตล่ะส่ือเกิดการผสมผสานกนัได้อย่างไร 

ผู้วิจยัต้องเข้าใจธรรมชาตขิองส่ือ ทัง้ลกัษณะของส่ือโดยรวมและลกัษณะของส่ือแตล่ะ

ประเภท ทัง้นีน้กัคิดทางด้านการส่ือสารได้จ าแนกส่ือด้วยเกณฑ์ต่างๆ มากมาย แม็คลู

แฮนใช้เกณฑ์ด้านการรับผสัสะท่ีคนเราได้จากส่ือจ าแนกส่ือออกเป็นสองประเภท คือ ส่ือ

ร้อนและส่ือเย็น(hot and cool media) ส่ือร้อนเป็นส่ือท่ีจะช่วยตอ่ขยายการรับรู้ออกไป

อยา่งมาก เขาใช้ค าวา่ ‘high definition’ ส าหรับอธิบายลกัษณะดงักล่าว high definition 

ตามความหมายของแม็คลูแฮนคือ สถาวะของการถูกเติมเต็มด้านข้อมูลอย่างดีเย่ียม 

เขายกตวัอยา่งวา่ ภาพถ่าย มีลกัษณะท่ีเรียกว่า high definition แตก่าร์ตนูนัน้มีลกัษณะ 

low definition ทัง้นีเ้พราะ การ์ตนูให้ข้อมูลด้านภาพเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เช่นเดียวกับ
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โทรศพัท์ ท่ีเป็นส่ือเย็น มีลกัษณะของ low definition เพราะหูของคนเราได้รับข้อมูล

อย่างจ ากัด และค าพูดเป็นส่ือเย็นเพราะข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ท่ีถูกน าเสนอ และ

ผู้ รับสารเองก็ต้องการท่ีจะถกูเตมิเตม็ด้านข้อมลูอยา่งมาก  

ในทางกลบักนั ส่ือร้อนไม่ได้ต้องการการเติมเต็มด้านข้อมลูมากมายนกั

จากผู้ รับสาร ลกัษณะนีแ้ม็คลแูฮนเรียกวา่ส่ือร้อนเป็นส่ือท่ีมีการมีสว่นร่วมต ่า หรือท่ีใช้ว่า 

‘low in participation’ ส่วนส่ือเย็นนัน้ต้องการการมีส่วนร่วม/เติมเต็มจากผู้ รับสารอย่าง

สงู จดัเป็น ‘high in participation’  

แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ผู้วิจยัมีความเห็นว่าเราไม่สามารถจดัส่ือแตล่ะประเภทเป็น

แบบใดแบบหนึ่งได้อย่างถาวร สิ่งท่ีเราพึงท าคือการพิจารณาในแง่ของคณุลกัษณะทัง้

สองประการนัน้ของส่ือแต่ละส่ือว่าส่ือใดมีมาก-น้อยกว่ากัน เม่ือใช้เกณฑ์ดงักล่าวมา

พิจารณาบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านซึง่มีการน าเสนอทัง้ในรูปแบบของการเขียนเป็น

จดหมาย , การพิมพ์รวมเป็นหนงัสือเล่ม และการน าเสนอในรูปแบบสารคดีอาหารทาง

โทรทัศน์ ผู้ วิจยัจดัให้การเขียนจดหมายมีความเป็นส่ือร้อนมากท่ีสุด คุณลักษณะของ 

high definition มีมากกว่าส่ืออีกสองประเภท เพราะส่ือการเขียนในรูปจดหมายน าเสนอ

ข้อมลูท่ีเป็นข้อความจากการเขียนเท่านัน้ ผู้อ่านได้ถูกเติมเต็มข้อมูลอย่างมากมายผ่าน

ส่ือตวัเขียน ถดัมาคือการพิมพ์เป็นหนงัสือเล่ม ท่ีใช้การน าเสนอเนือ้หาทัง้ในรูปแบบของ

ข้อความ(text) และภาพประกอบ( image) ส่ือโทรทัศน์มีความเป็นส่ือร้อนน้อยท่ีสุด

เพราะไมไ่ด้ขยายผสัสะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ กลบักนัส่ือโทรทศัน์น าเสนอเนือ้หาได้

ถึงสามรูปแบบคือ ข้อความ(text) รูปภาพ(image) และเสียง(audio)   

นอกจากการจ าแนกส่ือโดยอาศยัคณุลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กับการรับผสัสะ

ของมนษุย์ตามทรรศนะของแม็คลแูฮนแล้ว จอห์นฟิสก์ (John Fiske , 1982) ได้จ าแนก

ส่ือตามช่วงของรหัส ท่ี ส่ือแต่ละประเภทส่งผ่านได้เ ป็น 3 ประเภท คือ 1. )  The 

presentational media : เสียง , ใบหน้า , ร่างกาย เหล่านีใ้ช้ภาษาท่ีมีความเป็น

ธรรมชาตขิองภาษาพดู , การแสดงออก , ทา่ทางและอ่ืนๆ สิ่งเหลา่นีต้้องการการน าเสนอ
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ของผู้ท าการส่ือสารซึง่เป็นส่ือ  ข้อจ ากดัของส่ือประเภทนีคื้อความเป็นปัจจบุนั(here and 

now)  

ต่อมาคือ 2.) The representational media : หนงัสือ , ภาพวาด , 

ภาพถ่าย , การเขียน , สถาปัตยกรรม , การตกแต่งภายใน , การจัดสวนและอ่ืนๆ ส่ือ

เหล่านีใ้ช้ธรรมเนียมเชิงวฒันธรรมและสุนทรียะเพ่ือสร้างตวับท( text) บางประเภท ส่ือ

เหล่านีเ้ป็นส่ือประเภทน าเสนอแทนและส่ือสร้างสรรค์ สร้างตวับทท่ีสามารถบนัทึกส่ือ

จากประเภทแรกและสามารถมีอยู่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ท าการส่ือสาร ส่ือประเภทนี ้

ผลิต “งาน” ของการส่ือสาร  

จากค าอธิบายดงักล่าวผู้วิจยัจดัให้บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทัง้รูปแบบ

ดัง้เดมิท่ีน าเสนอเป็นจดหมายลายพระราชหตัถเลขาและหนงัสือเลม่เป็นส่ือประเภทนี ้  

และสดุท้าย 3.) The mechanical media : โทรศพัท์ , วิทยุ , โทรทศัน์ 

ส่ือเหล่านีเ้ป็นตวัส่งส่ือสองประเภทแรก ข้อแตกตา่งหลกัๆระหว่างส่ือประเภทท่ีสองและ

สามคือ ส่ือประเภทท่ีสามนีใ้ช้ช่องทาง(channels) ท่ีถูกสร้างโดยวิศวกรรมและมี

แนวโน้มท่ีจะมีข้อจ ากดัทางด้านเทคโนโลยี บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านท่ีถกูน าเสนอเป็น

รายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์จดัอยูใ่นประเภทนี ้ 

เม่ือได้ทราบแนวคิดเก่ียวกับการจ าแนกประเภทส่ือเบือ้งต้นแล้ว ต่อมา

ผู้วิจยัจะน าเสนอคณุลกัษณะของส่ือแตล่ะประเภท โดยเน้นไปท่ีส่ือท่ีใช้น าเสนอบทพระ

ราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านทัง้สามรูปแบบได้แก่ การเขียนเป็นจดหมาย , การพิมพ์เป็น

หนงัสือ และการผลิตในรูปแบบสารคดีอาหารทางโทรทศัน์  

   ธรรมชาติของส่ือภาษาเขียน (written word) ส่ือภาษาเขียนในท่ีนีผู้้วิจยั

หมายความถึงการใช้ตวัอกัษรเป็นส่ือในการส่ือสาร โดยเป็นการสร้างตวัอกัษรแทนเสียง

ของมนุษย์ หรือท่ีเรียกว่า สทัอกัษร (phonetic alphabet) ซึ่งในทรรศนะของแม็คลูแฮน 

(1964) เปรียบส่ือตวัเขียนเสมือนตาส าหรับห ู(An Eye for an Ear) เป็นตวัท าให้เกิดความ

เด่นชัด(intensification) และการต่อขยาย(extension) ของหน้าท่ีด้านการมองเห็น ทัง้นี ้
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เพราะตวัอกัษรลดบทบาทของประสาทสมัผสัด้านเสียง, ด้านการสมัผสั และการรับรสใน

สงัคมวฒันธรรมท่ีอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี ้ส่ือตวัเขียนสามารถท่ีจะเข้าไปอยู่ในทุก

ภาษา เก่ียวข้องกบัการแยกออกจากกนัของทัง้เคร่ืองหมายและเสียงออกจากความหมาย

เชิงสญัลกัษณ์และเชิงอารมณ์ 

   นอกจากนี ้การเขียนยงัได้ปรับโครงสร้างของความตระหนกัรู้ของคนเรา

(Ong , 1982) ในแง่ของการเป็นเทคโนโลยี ออง กล่าวว่าการเขียนนัน้เป็นเทคโนโลยี

เพราะการเขียนเรียกร้องให้มีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปากกา, 

กระดาษ, และหมกึตา่งๆ  

   ในทรรศนะของออง การเขียนเป็นตวัเร่ิมต้นสิ่งต่างๆ ท่ีส่ือสิ่งพิมพ์และ

คอมพิวเตอร์ก าลงัท าสานตอ่ สิ่งเหลา่นัน้คือ การลดลงของพลงังานเสียงสู่พืน้ท่ีท่ีเงียบสงบ

, การแยกออกจากกันของภาษาจากท่ีก าลงัอยู่ปัจจุบนัท่ีซึ่งค าพดูเท่านัน้สามารถมีอยู่ได้ 

และยงัได้กลา่วถึงลกัษณะธรรมชาตขิองการเขียนท่ีแตกตา่งจากการพดูโดยสิน้เชิงคือ ไม่มี

วิธีการท่ีเราจะเขียนอย่างเป็นธรรมชาติได้ นัน่คือการเขียนนัน้เป็นของสงัเคราะห์ -ไม่จริง-

อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ  

   บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านมีลักษณะส่ือดัง้เดิมท่ีเป็นการเขียนใน

รูปแบบของจดหมายส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯให้ตีพิมพ์เป็นหนงัสือ ดงันัน้แนวคิดต่อมาท่ีผู้ วิจยัใช้ในการศึกษาการ

ข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านคือแนวคิดเร่ือง ส่ืออักษร

ตวัพิมพ์ 

   อกัษรตวัพิมพ์ (printed word) เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลง

โลกโดยเฉพาะระบบการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์(movable types) ท่ีถูกพัฒนารูปแบบมา

เร่ือยๆ จนกระทัง่ในคริสตสตวรรษท่ี 15 โจแฮนเนส กเูตนเบร์ิก ได้พฒันาวสัดขุองการพิมพ์

แบบเรียงพิมพ์จากไม้มาเป็นโลหะเพ่ือความทนทานในการใช้งาน ประดิษฐกรรมของกเูต

นเบร์ิกเป็นจดุเร่ิมต้นของการผลิตหนงัสือในปริมาณมากนบัแตน่ัน้เป็นต้นมา  
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   แม็คลูแฮนกล่าวว่าการพิมพ์ได้ก่อให้เกิดผลทัง้ทางด้านจิตใจและด้าน

สังคมท่ีเปล่ียนขอบเขตและแบบแผนของวัฒนธรรมอย่างทันทีทันใด ในด้านจิตใจนัน้ 

หนงัสือท่ีการพิมพ์ได้สร้างความแมน่ย าให้แก่มมุมอง สว่นในด้านสงัคม การพิมพ์น ามาซึ่ง

ความเป็นชาตินิยม ,อุตสหากรรมนิยม, ตลาดมวลชน รวมถึงการอ่านออกเขียนได้และ

การศกึษาท่ีกว้างขวาง 

   นอกจากผลหลักๆ ทัง้สองด้าน สิ่งท่ีเป็นเหมือนของขวัญท่ีการพิมพ์มี

ให้แก่มนษุย์คือ การหลดุออกจากกนัและการไมเ่ก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั – พลงัของการกระท า

ท่ีปราศจากปฏิกิริยา นั่นคือหนงัสือนัน้คือพลงัท่ีแท้จริงท่ีจะแยกความคิดและความรู้สึก 

เพ่ือท่ีจะสามารถมีการกระท าท่ีปราศจากปฏิกิริยาได้  

   ในทรรศนะของแม็คลูแฮน หนงัสือเป็นเคร่ืองมือการสอนชิน้แรกและยงั

เป็นของใช้ท่ีเป็นการผลิตอยา่งมวลชน(mass-produced) ชิน้แรกอีกด้วย สิ่งท่ีการพิมพ์ได้

ตอ่ขยายอกัษรเขียนคือ การพิมพ์ได้เผยและตอ่ขยายโครงสร้างของการเขียน  

   ส าหรับออง เขามองว่าการพิมพ์เป็นตวัเสริมแรงและแปลงรูปผลกระทบ

ของการเขียนท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิและประสบการณ์ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงจากการ

พูดมาสู่การเขียนนัน้เป็นการเปล่ียนแปลงจากปริมณฑลของเสียงมาสู่การมอง การ

เปล่ียนแปลงจากการเขียนมาสู่การพิมพ์นัน้เป็นการมองท่ีให้ความส าคัญกับการตัง้ใจ

(attention)  

  แม็คเควล (1994) ได้สรุปคณุลกัษณะของส่ือหนงัสือไว้ 7 ประการคือ  

1. เป็นเทคโนโลยีของการพิมพ์แบบระบบเรียงพิมพ์ (movable type) 

2. หน้าตา่งๆผกูพนั – เย็บรวมเป็นเลม่ 

3. มีหลากหลายฉบบั 

4. มีลกัษณะเป็นของใช้ 
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5. มีเนือ้หาหลากหลาย 

6. ใช้เป็นส่ือเฉพาะบคุคล 

7. สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้อยา่งอิสระ  

   ในงานวิจยัชิน้นีน้อกจากศกึษาบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบ

ส่ือหนงัสือเล่มแล้ว ยงัศึกษาบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบท่ีถูกน าเสนอเป็น

สารคดีอาหารทางโทรทศัน์ ดงันัน้คณุลกัษณะของส่ือประเภทสุดท้ายท่ีผู้ วิจยัต้องทราบ

เพ่ือน าไปวิเคราะห์ชิน้งานคือคณุลกัษณะของส่ือโทรทศัน์  ทัง้นีส่ื้อโทรทศัน์ เป็นส่ือเย็นท่ี

ต้องการการมีสว่นร่วมของผู้ ใช้ส่ืออย่างมากมาย ทัง้นีเ้พราะส่ือโทรทศัน์ได้น าเสนอเนือ้หา

ในหลากหลายรูปแบบทัง้ โดยข้อความ ภาพ และเสียง ผู้ ใช้ส่ือโทรทศัน์ใช้ประสาทสมัผสั

ทัง้ทางด้านการฟังและการมองเห็นควบคูก่นัไป  

  คณุลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆท่ีกล่าวไปข้างต้น ผู้ วิจัยใช้เพ่ือศึกษา

การสร้างความหมายตามนิยามการส่ือสารตามแนวทางสัญวิทยา ซึ่งการสร้าง

ความหมายมาจากทัง้ตัวส่ือและตัวสารประกอบกัน ดังนัน้ผู้ วิจัยจ าเป็นต้องศึกษา

ลกัษณะของสารด้วยว่ามีคุณลกัษณะเช่นไร แนวคิดท่ีผู้ วิจยัใช้ศึกษาคุณลักษณะของ

สารคือแนวคดิเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท(Transtexuality)  

  การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านท่ีผู้ วิจยั

ศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาจากสองส่ือหลกัคือหนงัสือเล่มและสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ 

เนือ้หาท่ีน าเสนอในแต่ละส่ือมีความแตกต่างกนัออกไป แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้เนือ้หาหรือตวับท

ดังกล่าวก็มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดทาง

ภาษาศาสตร์ Gerard Genette (เจริญพงศ์  ศรีสกลุ,2545) นกัภาษาศาสตร์ได้กล่าวถึง

ลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกันและกันระหว่างตัวบทหรือ “transtextuality” ซึ่ง

ครอบคลมุถึงทกุสิ่งซึง่ท าให้ตวับทหนึ่งสมัพนัธ์กบัตวับทอ่ืนๆไม่ว่าจะโดยชดัเจนหรือไม่ก็

ตาม ทัง้นี ้Genette ได้แบง่ประเภทความสมัพนัธ์ของตวับทดงักลา่วไว้ 5 ลกัษณะได้แก่ 
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1. ลกัษณะสมัพันธบท (Intertextuality) คือลกัษณะความสมัพนัธ์ของตัวบท 2 ตวั

บทหรือมากกว่าท่ีปรากฏอยู่ร่วมกัน หรือการท่ีตัวบทหนึ่งปรากฏอยู่ในตัวบทอ่ืนๆซึ่ง

เกิดขึน้ในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะปรากฏชัดเจนมากหรือน้อยก็ตาม  ทัง้นีล้ักษณะ

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะสมัพนัธบทตามท่ี Genette ได้ศกึษาจากตวับทในหนงัสือและ

วรรณกรรมท่ีเห็นได้อย่างชดัเจน ได้แก่ลักษณะการอ้างอิงค าพูด (quoting) การยืมค า

หรือส าเนาตวับทอ่ืนๆ(plagiarism) จนถึงลกัษณะท่ีไม่เห็นชดัเจน เช่น การพาดพิงถึงตวั

บทอ่ืน หรือการอ้างถึงตวับทอ่ืนๆโดยนยั(allusion) 

2. ลกัษณะการเป็นปรสิตของตวับท (Paratextuality) เป็นความสมัพนัธ์ของตวับทท่ี

เรียกว่า   “ปรสิตสาร” ซึ่งอยู่แวดล้อมตวับทและช่วยประกอบตวับทนัน้ๆเป็นตวับทท่ี

สมบูรณ์ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเกิดขึน้โดยผู้ เขียนโดยตรง(authorial) หรือเกิดขึน้จากบุคคลอ่ืนก็

ตาม(allographic paratext) ในการศึกษาตวับทในส่ือหนงัสือและวรรณกรรม Genette 

อธิบายถึงปรสิตตวับทว่าเป็นผลรวมจากการประกอบขึน้จากทัง้องค์ประกอบต่างๆท่ีอยู่

ในตัวอ่ืน(peritext) และองค์ประกอบซึ่งอยู่ภายนอกตัวส่ือ(epitext) ในส่ือประเภท

หนังสือปรสิตตัวบทภายใน ได้แก่ รูปเล่ม( format) หมายถึง ขนาดและการเข้าเล่ม

หนังสือ รวมทัง้วัสดุท่ีน ามาผลิต รายละเอียดปก ปกนอก และปกหลังซึ่งให้ข้อมูลแก่

ผู้อ่าน รวมทัง้ส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์เป็นหนงัสือ เช่น ขนาดและการ

วางพิมพ์ บทน าหรือค าน าหนงัสือ ช่ือเร่ืองย่อยและสารบญั, ภาพประกอบ, หมายเหตุ

ของหนงัสือ 

ส าหรับปนสิตภายนอก จากการศกึษาในตวับทในส่ือหนงัสือ ได้แก่ ตวับท

ท่ีอยู่ไกลจากตัวบท แต่มีความส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้ อ่านเข้าถึงตัวบท หรือท าให้

ผู้ อ่านสนใจในตัวบท อันได้แก่ องค์ประกอบเชิงปรสิตท่ีอยู่นอกเล่มซึ่งครอบคลุมส่ือ

ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมหนังสือจากผู้ ผลิตโดยตรง บทวิจารณ์ผลงานตนเองของ

ผู้ประพนัธ์ รวมทัง้ผลตอบรับจากสาธารณะท่ีมีตอ่ผลงาน ตลอดจนปรสิตท่ีผ่านส่ือตา่งๆ 

ทัง้รูปแบบการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือแม้แตก่ารอภิปราย 
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นอกจากนีใ้นส่วนของปรสิตของตวับทยงัมีลกัษณะตวับทย่อยๆอีกสอง

ประเภท ได้แก่ ก่อนตัวบท(pre-text หรือ foretext) ซึ่งอธิบายถึงวิธีการในการท่ี

ผู้ประพันธ์แต่งผลงาน หรือสิ่งท่ีผู้ประพนัธ์ต้องการท่ีจะให้ผู้ อ่านหรือผู้ รับสารได้ทราบ 

รวมทัง้ส าเนา โครงร่างของผลงาน การวางแผนงานเขียน ข้อสรุประหว่างการเขียน 

เนือ้หาท่ีถูกตดัทิง้จากผงงานท่ีเผยแพร่ และอีกประเภทคือ หลังตวับท(after-text) อัน

ได้แก่ เนือ้หาท่ีได้รับการปรับปรุง(revision) หรือได้รับการแก้ไข(correction) ซึ่งในท่ีนี ้

Genette หมายถึงเนือ้หาก่อนท่ีจะมาเป็นผลงานอย่างเป็นทางการท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ซึง่หน้าท่ีของปรสิตสารทัง้สองประเภทนี ้โดยหลกัได้แก่การแสดงให้เห็นถึงวิธีการว่าการ

จะเกิดขึน้เป็นตวับทท่ีเผยแพร่ได้นัน้ได้มาด้วยวิธีการใด  

มีผู้ ศึกษาถึงปรสิตของตัวบทท่ีปรากฏในส่ือภาพและเสียงท่ีมีความ

เคล่ือนไหว โดย ริรินดา  เติมไทยมงคล (2549) ศึกษาปรสิตการส่ือสารในรายการ

โทรทศัน์เล่าข่าวเช้า พบว่าปรสิตท่ีปรากฏในรายการเล่าข่าวมีอยู่หลายระดบั ทัง้ระดบั

ของส่ือโทรทศัน์, ระดบัสถานี, ระดบัรายการ และระดบัของตวับท นอกจากนีพ้บว่าปรสิต

การส่ือสารมีลกัษณะพลวตัร สามารถเปล่ียนสถานะได้ เม่ือมีเง่ือนไขตา่งๆทัง้นีเ้น่ืองจาก

ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีความเคล่ือนไหว 

3. ลกัษณะอตัตะของตวับท (Metatextuality) เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวับท

ซึ่งเช่ือมโยงสมัพนัธ์กันในลกัษณะท่ีตัวบทหนึ่งท าหน้าท่ีอธิบายอีกตวับทหนึ่ง ทัง้นีก้าร

อธิบายสามารถเกิดขึน้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการระบุ หรืออ้างอิงถึงตวับทท่ีถูกอธิบาย  

ทัง้นี ้Genette ยกตวัอย่างให้เห็นว่าบทวิจารณ์(commentary) คือตวัอย่างท่ีชดัเจนของ

อตัตะของตวับท 

4. ลกัษณะการเป็นทุติยบท (Hypertextuality) หรือลักษณะตวับทล าดบัท่ีสอง ซึ่ง

เป็นความสมัพนัธ์ของตวับทโดยตวับทหนึง่ซึง่เกิดขึน้ภายหลงั เรียกว่า ทตุิยบท ท าหน้าท่ี

ขยายอีกตวับทหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่เดิม เรียกว่า ปฐมบท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเลียนแบบ 

การผสมผสานลกัษณะของตวับทเดมิ การล้อเลียนตวับทเดมิ 
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ลกัษณะของการพฒันาปฐมบทเป็นทุติยบทมี 2 ลกัษณะได้แก่การแปลง

รูป(transformation) ซึ่งการเป็นทตุิยบทไม่จ าเป็นต้องปรากฏให้เห็นได้ว่าเกิดขึน้มาจาก

ตวับทเดมิ แตจ่ะอยูโ่ดยปราศจากปฐมบทไมไ่ด้ เชน่ การตดัทอน และอีกลกัษณะหนึ่งคือ

การเลียนแบบ( imitation) ซึ่งเป็นลักษณะการแปลงรูปแบบหนึ่งโดยอ้อม ซึ่งการ

เลียนแบบนัน้มีลกัษณะพิเศษคือ ทุติยบทจ าเป็นต้องมีต้นแบบ(model) หรือมีลกัษณะ

สว่นใดสว่นหนึง่ของปฐมบท  

ทัง้นีเ้ราสามารถจ าแนกประเภทของทุติยบทได้ 4 ประเภท โดยจ าแนก

ตามลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างทตุิยบท และ ปฐมบทและลกัษณะการพฒันาทตุิยบท

ได้แก่ 1. Parody เป็นการบิดเบือนตวับทเดิม ด้วยวิธีการแปลงรูปน้อยท่ีสดุ  2. Travesty 

เป็นการแปลงรูปของตวับทเดมิโดยมีรูปแบบวิธีการ(stylistic)  3. Caricature เป็นลกัษณะ

การเลียนแบบจากตัวบทเดิม ในลักษณะเชิงเสียดสี(satire) และ 4. Pastiche เป็น

ลกัษณะของตวับทใหมท่ี่เลียนแบบจากตวับทเดมิ โดยปราศจากเจตนาของการเสียดสี  

ความแตกตา่งระหว่างทตุิยบทแบบ parody และ travesty จึงอยู่ท่ีระดบั

ความแตกต่างของการบิดเบือนจากตัวบทต้นฉบับ หรือปฐมบท โดยทัง้สองแบบมี

ความสมัพนัธ์โดยการแปลงรูปจากตวับทต้นฉบบั ในขณะท่ี caricature และ pastiche 

เป็นลักษณะของการเลียนแบบจากตวับทต้นฉบับ แต่มีความแตกต่างกันอยู่ท่ีระดับ

ความแตกตา่งของหน้าท่ีและเจตนา สรุปได้ดงันี ้

ความสมัพนัธ์ การแปลงรูป การเลียนแบบ 

ประเภท Parody Travesty Caricature Pastiche 

 

นอกจากนี ้Genette ยงัอธิบายถึงกระบวนการในการสร้าง ทุติยบท ใน

ตวับทของหนงัสือและวรรณกรรมด้วยวิธีการตา่งๆ โดยการพฒันาทตุิยบทนัน้มีวิธีการท่ี

หลากหลาย และแตกตา่งกนั ประกอบด้วย 
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- การสร้างความต่อเน่ือง (continuation) หมายถึง การสร้างความสมบูรณ์

ให้กับตวับทปฐมบทท่ียงัไม่จบเร่ือง ซึ่งโดยทัว่ไปการสร้างทตุิยบทลกัษณะนี ้

จะเป็นการท าโดยผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ชผู่้ประพนัธ์ 

- เนือ้หาเสริม (supplement) หมายถึง เนือ้หาหรือตวับทท่ีสามารถทดแทนกับ

เนือ้หาท่ีสมบูรณ์ได้ ซึ่งเสริมเพ่ือเป็นการเลือกเพิ่มเติมให้กับทุติยบท ดงันัน้

ปฐมบทของเนือ้หาเสริมจงึได้แก่ก่อนตวับท ซึ่งแสดงให้เห็นท่ีมาของผลงานท่ี

สมบรูณ์ 

- เนือ้หาภาคตอ่ (sequal) และบทส่งท้าย (epilogue) เนือ้หาภาคตอ่ หมายถึง

การตอ่เติม-เนือ้หาของตวับทปฐมบท มีวตัถุประสงค์เพ่ือยืดเนือ้เร่ืองของตวั

บทเดิมท่ีจบลงแล้วให้เพิ่มขึน้ ส่วนบทส่งท้าย คือ ทุติยบทท่ีท าหน้าท่ีเป็น

บทสรุปเพ่ือไขข้องข้องใจท่ีทิง้ไว้ในปฐมบท 

- การเปล่ียนสกลุของตวับท(generic reactivation) เป็นลกัษณะการสร้างทตุิย

บทท่ีเปล่ียนแปลงสกลุของปฐมบท ให้เป็นไปตามความนิยม 

- การแทนท่ีตวับท(transposition) เป็นวิธีการสร้างทตุิยบทท่ีครอบคลมุวิธีการ

อ่ืนๆ ท่ีกว้างขวาง  แต่มีความส าคัญอย่างยิ่ ง  ทั ง้ นี ก้ารแทนท่ีตัวบท

ประกอบด้วยวิธีการยอ่ยดงันี ้

1.) การแปลตวับท(translation) หมายถึง การแปลหรือแทนท่ีตวับทจาก

ภาษาหนึง่เป็นอีกภาษาหนึง่ 

2.) การเปล่ียนเป็นร้อยกรอง(versification) และการเปล่ียนเป็นร้อยแก้ว 

(prosification) เป็นลักษณะการเปล่ียนวิธีการน าเสนอของตัวบท

ปฐมบท ให้เป็นทตุยิบทด้วยวิธีการทางการประพนัธ์ท่ีแตกตา่ง 
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3.) การแปลงโวหาร (transtylization) หมายถึง การสร้างทุติยบทจาก

การเปล่ียนแปลงรูปแบบโวหาร หรือการประพันธ์ผลงานเดิมใน

ลกัษณะการประพนัธ์แบบใหม ่

- การแปลงตวับทในเชิงปริมาณ(quantitative transformation) เป็นวิธีการ

สร้างทุติยบทโดยกระบวนการในทางปริมาณ ซึ่งสามารถกระท าได้สอง

ลกัษณะได้แก่ การลดตวับทลง หรือการเพิ่มตวับท 

ในการลดตวับทลงสามารถท าได้โดยวิธีการตดัทอนตวับท(excision) ซึ่ง

เป็นการตดัตวับทสว่นใหญ่จากปฐมบท และการกระชบัตวับท(concision) ซึ่งเป็นวิธีการ

สร้างทตุยิบทในลกัษณะท่ีสัน้กระชบั โดยไมต้่องอ้างอิงการใช้ค าของปฐมบท 

นอกจากนีย้ังมีวิธีการลดตวับทในเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การสรุปตัวบท

(condensation) เป็นการสร้างทตุิยบทจากการสรุปโครงสร้างของปฐมบท เพ่ือลดตวับท

ลง หรืออีกนยัหนึ่งคือการย่อตวับทเดิมในลกัษณะเชิงวิจารณ์ตวับทเดิม และการย่อยตวั

บท(digest) ซึ่งเป็นการสร้างทุติยบทจากสรุปความของตวับทเดิม แต่ไม่มีลกัษณะของ

การวิจารณ์ 

ส าหรับการเพิ่มตวับท ประกอบด้วยวิธีการต่อเติมตวับท(extension) ซึ่ง

มีลกัษณะตรงกันข้ามกบัการตดัทอน แต่มีความคล้ายคลึงท่ีเป็นการเพิ่มตวับทจ านวน

มากให้กบัตวับทเดิม และการเสริมตวับท(expansion) ซึ่งเป็นการเพิ่มความยาวของตวั

บทให้มากขึ น้  เ พ่ือส ร้าง เ ป็นทุติยบท  นอกจากนี ย้ั ง มีกลวิ ธีการขยายตัวบท

(amplification) ซึ่งเป็นการขยายความของแก่นเร่ืองจากตวับทเดิม ซึ่งประกอบขึน้จาก

การตอ่เตมิ และการเสริมตวับท 

- การเปล่ียนรูปแบบการเล่าเร่ือง(transmodalization) หมายถึง การพัฒนา

ทตุยิบทจากการแทนท่ีการเล่าเร่ืองของปฐมบท ด้วยวิธีการเล่าเร่ืองแบบใหม ่

ทัง้ นี  ้แบ่ง เป็นลักษณะย่อยได้เ ป็นเปล่ียนรูปแบบภายใน( intramodal 

transmodalization) ซึ่งเป็นกลวิธีเปล่ียนโครงสร้างการเล่าเร่ืองจากภายใน 
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ได้แก่ การเปล่ียนช่วงเวลา เปล่ียนบรรยากาศของเร่ือง รวมทั ง้เปล่ียน

ผู้ บรรยายเร่ือง เป็นต้น และอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าการเปล่ียนรูปแบบ

ภายนอก(intermodal tramsmodalization) ซึ่งเป็นการเปล่ียนรูปแบบการ

เลา่เร่ืองแบบใหม ่

การเปล่ียนเร่ือง และการกระท าของตวัละคร(diegetic and pragmatic 

transposition) หมายถึงการพฒันาทตุิยบทท่ีเปล่ียนแปลงเร่ือง หรือฉากของ

เหตกุารณ์ หรือการเปล่ียนการกระท าของตวัละครในปฐมบท 

- การสร้างความใกล้ชิด(proximization) หมายถึงการพัฒนาปฐมบท ด้วย

กลวิธีการเปล่ียนแปลงเร่ืองราวของปฐมบทให้มีความร่วมสมยั และการสร้าง

ความใกล้ชิดให้กบัผู้ รับสารมากขึน้ เชน่ เปล่ียนยคุสมยัเป็นปัจจบุนั 

- การเปล่ียนแรงจูงใจ(transmotivation) หมายถึงการเปล่ียนแปลงแรงจูงใจ

ของตวัละคร ซึง่เกิดจากกระบวนการสร้างแรงจงูใจใหม่(motivation) และการ

ลดแรงจงูใจเดมิ(demotivation)ให้กบัตวัละครใดๆ เพ่ือพฒันาเป็นทตุยิบท 

- การเปล่ียนเชิงคณุค่า(transvaluation) หมายถึงการเปล่ียนแปลงคณุคา่บาง

ประการของตวัละคร ซึง่เกิดจากกระบวนการเพิ่มคา่ตวัละคร(valuation) และ

การลดค่าตวัละครท่ีมีอยู่เดิม(devaluation) ให้กับตวัละครใดๆ เพ่ือพัฒนา

เป็นทุติยบท เช่น เพิ่มอารมณ์ขนัให้กับตวัละคร หรือการพฒันาตวัละครรอง

ให้มีบทบาทมากขึน้ 

5. ลักษณะพันธุบท (Architextuality) พันธุบทเป็นความสัมพันธ์ท่ีรวมเอาความ

เช่ือมโยงของตวับทแต่ละตวับทต่อสิ่งท่ีตวับทนัน้น าเสนอ เช่น สกุลของตวับท(genre) 

กลา่วคือพนัธุบทเป็นแบบฉบบัท่ีเปล่ียนแปลงได้ยากซึง่วางกรอบระบบทัง้หมดของตวับท

และเป็นชดุของประเภทตวับทท่ีท าให้เกิดตวับทต่างๆ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วตวับท

ใดๆจะไมไ่ด้ถกูคาดหวงัท่ีจะต้องระบใุห้เห็นได้ว่าเป็นตวับทประเภทใด ดงันัน้พนัธุบทจึง
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เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสดุและชดัเจนน้อยท่ีสดุตามทศันะของ 

Genette  

ลกัษณะพนัธุบท มีความส าคญัคือเป็นสิ่งช่วยน าทาง และตดัสินระดบั

ความคาดหวังของผู้ รับสารท่ีมีต่อตัวบทนัน้ๆ นอกจากนีย้ังรวมถึงประเภท(generic) 

รูปแบบ(modal) ความคาดหวงัเก่ียวกบัแก่นหรือใจความ หรือความคาดหวงัตอ่โวหารท่ี

ใช้ในตวับท(thematic and figurative expectation about texts) 

จากการศึกษาตวับทในส่ือหนงัสือนัน้ Genette อธิบายถึงตวัอย่างของ

พนัธุบท ท่ีชว่ยบง่ชีถ้ึงโครงสร้างหรือประเภทของวรรณกรรม หรืองานประพนัธ์แตล่ะเร่ือง 

เชน่ รูปแบบการน าเสนอ เช่น การเล่าเร่ือง และแนวคิดส าคญัหรือแก่นของเร่ือง เช่น บท

กวีประเภทมหากาพย์อาศยัการเล่าเร่ืองโดยบคุคลท่ีสาม โดยมีตวัละครท่ีมีการกระท า ท่ี

นา่ยกยอ่ง และจบลงด้วยโศกนาฏกรรม เป็นต้น 

ตวับททัง้ 5 ลักษณะนี ้Genette เสนอแนวทางในการพิจารณาตวับท

ทัง้หมดว่าแยกจากกนัไม่ได้ โดยตวับทแตล่ะลกัษณะมีความคาบเก่ียวกันอยู่ หรือกล่าว

ได้ว่าลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวับทหนึ่งๆจึงมีได้หลายลกัษณะ นอกจากนี ้รูปแบบท่ี

แตกตา่งกนัของ ประเภทของตวับทอีกด้วย 

ในการวิจยัชิน้นีน้อกจากผู้วิจยัจะศกึษาการข้ามผ่านทางการส่ือสารโดย

วิเคราะห์จากลกัษณะของตวัส่ือและตวัสาร รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของการส่ือสาร

แล้ว ผู้ วิจัยยงัศึกษาลักษณะท่ีเกิดขึน้จากการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้านในแตล่ะล าดบั โดยพิจารณาเป็นสองมิติด้วยกัน คือ ในมิติของการส่ือสาร

(communication) และในมิติของอัตตะของการส่ือสาร(metacommunication) ซึ่ง 

Gregory Bateson ได้กลา่ววา่อตัตะของการส่ือสารเป็นเร่ืองของการส่ือสารเก่ียวกบัการ

ส่ือสาร(communication about communication) ทัง้นี ้ในแบบจ าลองการส่ือสารของ

จาค็อบสนั ได้อธิบายถึงอตัตะของการส่ือสารว่าคือหน้าท่ีขององค์ประกอบตวัรหสัของ

การส่ือสาร สารทกุสารต้องมีอตัตะของการส่ือสารท่ีชดัเจนหรือซ่อนเร้นไว้อย่างใดอย่าง
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หนึ่งท่ีจะระบรุหสัท่ีได้ใช้ในการจดัการความหมาย ทัง้นีใ้นการสร้างความหมายของบท

พระราชนิพนธ์เ ร่ืองไกลบ้านซึ่งได้มีการข้ามผ่านทางการส่ือสาร คือมีการสร้าง

ความหมายไว้ในหลายล าดบัและใช้ส่ือคนละประเภทกนั ย่อมจะมีการใช้รหสัท่ีแตกตา่ง

กันและสิ่งนี น่ี้เองท่ีท าให้ผู้ วิจัยเห็นว่าอัตตะของการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในการสร้าง

ความหมายในแต่ละล าดบัย่อมแตกต่างกันไปด้วย ดงันัน้หากผู้ วิจยัได้ศึกษาการสร้าง

ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านทัง้ในมิติของการส่ือสารและอตัตะของ

การส่ือสาร ย่อมจะท าให้มองเห็นและเข้าใจลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากการข้ามผ่านทางการ

ส่ือสารของเร่ืองไกลบ้านได้มากขึน้  

 



 บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง “การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้าน” เป็นการศกึษาถึงลกัษณะและวิธีการส่ือสารแบบข้ามผ่านทางการส่ือสาร เพ่ือให้

เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับองค์ประกอบต่าง ๆ  ของการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้า ง

ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน โดยศกึษาลกัษณะขององค์ประกอบการส่ือสาร 

และมิติของการส่ือสารทัง้ระดบัของการส่ือสารและระดบัอตัตะของการส่ือสารท่ีเกิดขึน้กบับท

พระราชพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านทัง้ในรูปแบบพระราชหตัถเลขา , หนงัสือเล่ม และรายการ

สารคดีอาหารทางโทรทศัน์  ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีผู้วิจยัใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้การวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือดูลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

องค์ประกอบตา่ง ๆ ของการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกล

บ้าน  

ผู้ วิจัยได้เลือกหน่วยของการวิเคราะห์ คือ หน่วยของความสัมพันธ์ 

(transaction) ทัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีการสงัเกตจากการอ่านหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน และรับชมรายการ

สารคดีอาหารทางโทรทศัน์ รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูโดย

มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เพ่ือหาลักษณะความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบการส่ือสารและ

ลกัษณะท่ีเกิดขึน้ทัง้มิตขิองการส่ือสารและอตัตะของการส่ือสาร 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมลู และการน าเสนอข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลูในการศกึษาออกเป็นดงันี ้

1. แหลง่ข้อมลูหลกั 

แหลง่ข้อมลูหลกัส าคญัท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ บทพระราชนิพนธ์เร่ือง

ไกลบ้านท่ีถูกน าเสนอในรูปแบบของหนงัสือเล่ม ได้แก่ หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกล

บ้าน เล่ม 1-3 โดยบริษัทอกัษรเจริญทัศน์ซึ่งเป็นการพิมพ์ฉบบัสมบูรณ์ครัง้ท่ีหก โดย

รักษารูปแบบและอักขรวิธีตามต้นฉบบัของการพิมพ์ครัง้ท่ีส่ีอย่างครบถ้วน เนือ้หาของ

หนงัสือแตล่ะเลม่มีดงันี ้

 เลม่ท่ี 1 พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 – 19 (คืนท่ี 1 – 65) 

 เลม่ท่ี 2  พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 20 – 30 (คืนท่ี 66 – 129) 

 เล่มท่ี 3 พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 31 – 43 (คืนท่ี 130 – 225) ทัง้นีบ้ท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านมีประวตักิารจดัพิมพ์ดงันี ้

  ครัง้ท่ี 1 พระราชสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นผู้ อ านวยการ

จดัพิมพ์เพ่ือให้ทนัจ าหน่าย ณ ร้านหลวงในงานไหว้พระประจ าปี วดัเบญจมบพิตรดสุิต

วนาราม วันท่ี 17 ธันวาคม พุทธศกัราช 2450 เป็นการจัดพิมพ์จ าหน่ายเป็นตอนๆ 

ก าหนดให้พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 เป็นตอนท่ีหนึ่ง ซึ่งพิมพ์จ าหน่ายได้เพียงบางตอน

เทา่นัน้ แล้วจงึพิมพ์ตอ่ไปตามล าดบัจนครบจ านวนทัง้สิน้ 1,850 หน้ากระดาษ รวมพิมพ์

เป็นสมดุใหญ่ 4 เลม่  

 ครัง้ท่ี 2  สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี ผู้ ได้รับ

พระราชทานกรรมสิทธ์เร่ือง “ไกลบ้าน” มีพระประสงค์จดัพิมพ์แจกเป็นมิตรพลีเพ่ือถวาย

สนองพระคุณพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ 

พระชนนีในงานฉลองพระชนัษาครบ 60 ปี ในพุทธศกัราช 2466 จ านวน 2 เล่ม โดย

ขยายหน้ากระดาษเป็นขนาดสิบหกหน้ายกพิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึน้กว่าครัง้
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แรก เช่น มีสารบาญทัง้เร่ือง เพิ่มเติมรูป มีค าอธิบายหมายเลขประกอบนามบคุคล และ

เร่ืองราวพระราชนิพนธ์บางแห่งชดัเจน มีรูปประกอบท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยการเสด็จประพาส

ยโุรปครัง้หลงัซึ่งทรงฉายด้วยพระองค์เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 85 รูป โดยเฉพาะมีลายใน

ปกท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรงเขียนประทาน

ประกอบเล่ม ทัง้ยังได้ผนวกพิมพ์เร่ือง “จดหมายเหตปุระกอบเร่ืองไกลบ้าน” พระนิพนธ์

ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราขานภุาพไว้อีก 1 เลม่ รวมเป็นหนงัสือ

ชดุ ชดุละ 3 เลม่  

 ครัง้ท่ี 3 ในพทุธศกัราช 2479 เป็นการจดัพิมพ์เน่ืองในงานพระราชทาน

เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่

ทองขตัตยินารี 

 ครัง้ท่ี 4 ในพทุธศกัราช 2536 พิมพ์รวม 2 เล่มจ านวน 1,500 ชดุ ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ “นางทองพบั  พานิชพฒัน์” ต.ช.  

  ครัง้ท่ี 5 ในพทุธศกัราช 2537 พิมพ์รวม 2 เล่ม จ านวน 3,000 ชดุ ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ “พลเรือเอกสนัตภิาพ หมูม่ิ่ง” ป.ช.  ป.ม.  ท.จ.  

  นอกจากนีโ้ครงการยโุรปศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้แปลพระราช

นิพนธ์ “ไกลบ้าน” ตอนเสด็จประพาสเยอรมนี  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ซึ่ง เป็นพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 19 – 34 เป็น 3 ภาษา คือ เยอรมนั อังกฤษ และฝร่ังเศส โดย

จดัพิมพ์เผยแพร่ในเลม่เดียวกนัพร้อมทัง้ส านวนภาษาไทยเม่ือพทุธศกัราช 2540  

  ครัง้ท่ี 6 ซึ่งเป็นฉบับท่ีผู้ วิจัยใช้เป็นหลักในการศึกษา จากประวัติการ

จดัพิมพ์ดงักล่าว ผู้วิจยัได้อนุมานว่าฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 มีการน าเสนอตามแบบฉบบัการ

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 เพียงแคมี่การแบง่ออกเป็นจ านวน 3 เลม่  และสดุท้าย 

  ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 7 จ านวน 3,000 เล่ม พิมพ์เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2551 

โดยบริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั ในวโรกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จ

ประพาสยโุรปครัง้ท่ี 2 ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยรักษารูปแบบ

และอกัขรวิธีตามต้นฉบบัของการจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็นต้นฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์ใน
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ด้านเนือ้หาและเพิ่มเติมในส่วนของภาพประกอบตามต้นฉบบัในการจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 5 ซึ่ง

เป็นต้นฉบบัท่ีรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ไว้ครบถ้วนท่ีสดุ 

  ผู้ วิจัยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 เป็น

เอกสารหลกัเพ่ือศกึษาลกัษณะของเนือ้หาท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขา นอกจากนีย้งัใช้

หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นฉบบัท่ีเก่าท่ีสดุ

ท่ีถูกเก็บรักษาไว้ ณ  หอสมุดแห่งชาติเพ่ือใช้ศึกษาลักษณะของส่ือ แต่ทัง้นีเ้น่ืองจาก

หนังสือฉบับดังกล่าวจัดเป็นหนังสือหายาก ผู้ วิจัยจึงไม่สามารถยืมหรือถ่ายส าเนา

ออกมาได้ ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรทศพัท์มือถือ และจดบนัทึก

ลกัษณะของหนงัสือไว้ รูปท่ี 3.1 แสดงรูปเล่มหนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์

ครัง้ท่ี 3 จากหอสมดุแหง่ชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปท่ี 3.1 หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 3 

ท่ีมา : ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ 
 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ผู้ วิจยั

ใช้การสังเกตเนือ้หาท่ีปรากฏในหนังสือ  แล้วจดบันทึกลักษณะของเนือ้หาในพระ
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ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั โดยพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบัมีรายละเอียดและประเด็นท่ี

แตกต่างกนั ตารางท่ี 3.1 ด้านล่างนีไ้ด้สรุปประเด็นเนือ้หาในพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 

ฉบบัไว้ดงันี ้

ตารางท่ี 3.1 ตารางสรุปประเดน็เนือ้หาในพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั  

 

ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

ฉบบัท่ี 1 27 มี.ค. 2449 – 

 3 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 1-8) 

พระองค์ทรงบรรยายถึงเหตกุารณ์การสง่เสดจ็ฯ โดยเสด็จลงเรือ

พระท่ีนัง่มหาจักรีออกจากกรุงเทพฯสู่อ่าวไทย ออกสู่ทะเลจีน

เพ่ือเข้าสู่เมืองสิงคโปร์ เสด็จรถไฟประพาสเมืองยะโฮ จากนัน้

เสด็จทอดพระเนตรเรือโดยสารช่ือ “เรือซักเซน” ซึ่งจะเป็นเรือ

พระท่ีนั่งเสด็จไปยุโรป หลังจากนัน้เสด็จเสวยพระยาหาร ใน

ฐานะแขกของเจ้าเมืองสิงคโปร์ท่ีท าเนียบรัฐบาล  

ฉบบัท่ี 2  3 เม.ษ.  – 

5 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 8-10) 

เสดจ็ลงเรือซกัเซนออกจากสิงคโปร์ ผา่นชอ่งแคบมะละกาไปยงั

เมืองปีนงั 

ฉบบัท่ี 3  5 เม.ย. – 

9 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 10-14) 

พระองค์เสด็จประพาสวัดจีนในเมืองปีนัง และในวันต่อมา

เสด็จฯออกจากเมืองปีนัง เรือพระท่ีนั่งผ่านอ่าวเบงกอล ใน

ระหวา่งทางเสด็จฯ ทอดพระเนตรเรือรบของประเทศองักฤษช่ือ 

“เบดฟอด” จากนัน้เรือพระท่ีนัง่ถึงศรีลงักา เสด็จประพาสเมือง

โคลมัโบ  

ฉบบัท่ี 4  10 เม.ย.- 

16 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 15-21) 

เรือซกัเซนออกจากเกาะศรีลงักา ทรงบรรยายถึงเหตกุารณ์ใน

เ รือ  ไ ด้ แก่ ผู้ โ ดยสารใน เ รือ เล่น กีฬา  และ มี เหตุการ ณ์

พระราชทานเลีย้งเน่ืองในวนัขึน้ปีใหม ่ 

ฉบบัท่ี 5 16 เม.ย.- 

21 เม.ย. 2450 

เรือพระท่ีนัง่ถึงเมืองเอเดน เสด็จประพาสเมืองเอเดน (ประเทศ

เยเมน) เม่ือออกจากเอเดน เรือพระท่ีนั่งผ่านทะเลแดง ทรง
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

(คืนล าดบัท่ี 21-25) บรรยายถึงกิจกรรมในเรือพระท่ีนั่ง มีการพราชทานรางวลัแต่

พวกท่ีเลน่กีฬาในเรือ ตอ่มาเรือถึงคลองสเุอซ  

ฉบบัท่ี 6 21 เม.ย. – 

24 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 26-29) 

เรือซกัเซนเข้าไปในคลองสเุอซ ทรงบรรยายเรืองการขุดคลองสุ

เอซ จากนัน้เสด็จประพาสเมืองพอร์ต ซาอิด ประเทศอียิปต์ 

ก่อนท่ีเรือจะออกจากคลองสุเอซ สู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่าน

ชอ่งแคบเมสซีนาของประเทศอิตาลี  

ฉบบัท่ี 7  25 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 30) 

เรือซกัเซนถึงเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี เสด็จทอดพระเสตรท่ี

เลีย้งปลาในเมืองเนเปิลส์ จากนัน้เสด็จวดัซนัมาติโน เสวยพระ

กระยาหารท่ีภตัตาคารยาดิเน จากนัน้เสด็จทอดพระเนตรละคร

เวที(ลกัษณะคล้ายโชว์)  

ฉบบัท่ี 8  26 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 31) 

ทรงบรรยายเร่ืองการเตรียมการขึน้จากเรือซกัเซน มีงานเลีย้งใน

เรือซกัเซน  

ฉบบัท่ี 9  27 เม.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 32) 

เสด็จขึน้จากเรือซักเซน ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี เสด็จ

ทอดพระเนตรท่ีฝังศพในเมืองเจนัวและเสด็จทอดพระเนตร

ภายในเมือง  

ฉบบัท่ี 10 28 เม.ย. – 

1 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 33-36) 

เสด็จโดยรถไฟจากเมืองเจนัวไปยังเมืองซานเรโม ณ เมือง

ซานเรโม พระองค์ประทับ ณ วิลลาโนเบิล ในระหว่างประทับ

ทรงวางแผนเส้นทางเสด็จประพาสเมืองทางตอนเหนือของ

ประเทศ นอกจากนีมี้คณะแพทย์มาตรวจพระอาการประชวร  

ฉบบัท่ี 11 2 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 37) 

เสด็จประพาสเมืองมันโตวา(Mantova) ทรงบรรายสภาพ

บ้านเมือง โดยรวมพระองค์โปรดและช่ืนชมเมืองมนัโตวาว่ามี

ความเจริญ และบรรยากาศภานในเมืองเป็นท่ีถูกพระราช

หฤทยั  
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

ฉบบัท่ี 12  3 พ.ค.- 

5 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 38-40) 

เสด็จประพาสเมือง Bordighera ทางตอนเหนือของอิตาลี 

นอกจากนีเ้สด็จประพาสสวนช่ือว่าสวนกบัตนัสิเคโร และมีจิตร

กรช่ือมองสิเออดรัุงมาวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์  

ฉบบัท่ี 13  6 พ.ค.- 

9 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 41-44) 

เสด็จออกจากประเทศอิตาลี สู่ เ มืองมอนติคาโล เสด็จ

ทอดพระเนตรคาสิโนในมอนติคาโล และมีดยคุแห่งเจนัวมาเข้า

เฝ้าฯ และเสด็จประพาสเมืองเวนติมิเลีย จากนัน้เสด็จไปยัง

บ้านจิตรกรมองสิเออดุรังอีกครัง้เพ่ือให้จิตรกรวาดพระบรม

สาทิสลกัษณ์ต่อ จากนัน้เสด็จไปท่ีบ้านของนายปะโรดี ซึ่งเป็น

เจ้าของโรงแรมวิลลาโนเบลิท่ีประทบั  

ฉบบัท่ี 14  10 พ.ค. – 

13 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 45-48) 

เสดจ็ประพาสเมืองนีซ เสด็จกลบัเพ่ือมาให้จิตรกรวาดพระบรม

สาทิสลกัษณ์ตอ่ จากนัน้ทรงวางแผนการเดนิทางไปยงัทางตอน

เหนืออีกครัง้ เสดจ็ชมสวนปลกูกหุลาบ และเขียนอธิบายวิธีการ

ปลูกกุหลาบตัง้แต่วิธีการเตรียมดิน วิธีการผสมเกสร วิธีการ

ฝากหนามและวิธีการต่อกหุลาบ และทรงกล่าวยุติเร่ืองราว ณ 

เมืองซานเรโม  

ฉบบัท่ี 15  14 พ.ค.- 

16 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 49-51) 

เสดจ็ฯไปยงัเมืองตริูน ทอดพระเนตรละครโอเปรา จากนัน้เสด็จ

ประพาสวงัท่ีต าบลอาลยีเอ แล้วเสดจ็ฯกลบัตริูน เพ่ือไปตอ่ยงัเว

นิส  

ฉบบัท่ี 16  17 พ.ค.- 

19 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 52-54) 

เสด็จประพาสในเมืองเวนิส เสด็จทอดพระเนตรการไหว้พระท่ี

สดัเซนต์มาร์โค แล้วเสดจ็เมืองฟลอเรนซ์  

ฉบบัท่ี 17  20 พ.ค.- 

23 พ.ค. 2450 

ณ เมืองฟลอเรนซ์ขุนนางเคาท์แห่งเมืองตูรินเข้าเฝ้า วนัต่อมา

เสดจ็ประพาสร้านค้าในเมืองฟลอเรนซ์ จากนัน้เสด็จไปยงัเมือง
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

(คืนล าดบัท่ี 55-58) มิลาน  

ฉบบัท่ี 18  24 พ.ค. 2450- 

26 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 59-61) 

เสด็จ โดยรถไฟออกจากประ เทศอิตา ลี ไปยังประ เทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ประทับ ณ โรงแรม Des Alpes ในเมือง 

Territet เสด็จทอดพระเนตรงานประจ าปีของชาวเมือง ทรง

ประกอบพิธีวิสาขบูชา ณ โรงแรมท่ีประทับ และต่อมาเสด็จ

ประพาสยอดเขา Rochers de Naye  

ฉบบัท่ี 19  27 พ.ค.- 

30 พ.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 62-65) 

เสดจ็ออกจากประเทศสวสิตเซอร์แลนด์ ไปยงัเมืองนอยเฮาเซน 

ประเทศเยอรมนั ประทบั ณ โรงแรมชไวซาฮอฟ เสด็จประพาส

เมืองซูริค ทอดพระเนตรการจดุดอกไม้ไฟ เสด็จโดยรถไฟไปยงั

เมืองบาเดน็บาเดน็  ประทบั ณ โรงแรมสเตฟานี เสด็จสรงน า้แร่

ท่ีโรงอาบน า้เฟรเดอริก เสดจ็ประพาสในเมืองบาเดน็  

ฉบบัท่ี 20 31 พ.ค.- 

2 มิ.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 66-68) 

เสดจ็สรงน า้แร่ครัง้ท่ี 2 จากนัน้เสดจ็ประพาสป่าด าท่ีเมืองคลาส

รูห์ และเสดจ็ประพาสตลาดในเมือง นอกจากนีใ้นตอนท้ายของ

พระราชหตัถเลขากล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีเจ้าชายชาลส์ แห่งเมือง

แซ็กซ์-ไวมาร์มาเข้าเฝ้า 

ฉบบัท่ี 21  3 มิ.ย.- 

6 มิ.ย.2450 

(คืนล าดบัท่ี 69-72) 

เร่ิมจากการกล่าวถึงเหตุการณ์เสด็จทอดพระเนตรไฟไหม้ริม

บ้านท่ีประทบั บรรยายเหตกุารณ์จนถึงดบัเพลิงเสร็จ วนัต่อมา

เสด็จฯโดยรถไฟไปยงัเมืองไฮเดลเบิร์ก ทอดพระเนตรปราสาท

โบราณและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก จาอมาเสด็จประพาส

เมืองมนัไฮม์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และเสด็จเสวยน า้ชาท่ี

แกรนด์ดยุค และเสด็จทอดพระเนตรแม่น า้ไรน์ วนัต่อมาเสด็จ

เสวยน า้ชาท่ีวงัเจ้าหญิงแห่งไวมาร์ และเสด็จโรงพยาบาลเพ่ือ

ตรวจพระอาการ จากนัน้เสดจ็กลบับาเดน็ 
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

ฉบบัท่ี 22  7 มิ.ย. – 

12 มิ.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 73-78) 

เหตกุารณ์แรกในพระราชหตัถเลขาทรงเล่าถึงเหตกุารณ์เสด็จ

ประพาสและทอดพระเนตรละครในเมืองบาเด็น นอกจากนี ้

พระองค์ยังเสด็จไปยังท่ีเพาะพันธุ์ปลาของเมือง เสด็จเย่ียม

สถานท่ีรับเลีย้งผู้ ยากไร้และทอดพระเนตรการเต้นร า ต่อมา

เสด็จทอดพระเนตรท่ีเลีย้งผึง้ วนัต่อมาเสด็จประพาสเมืองสต

ราบร์ูก ประเทศฝร่ังเศส และเมืองคาร์ลสรูห์ 

ฉบบัท่ี 23 13 มิ.ย.- 

17 มิ.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 79-83) 

เสด็จเย่ียมแกรนด์ดยุคไมเคิล แห่งรัสเซีย แล้วเสด็จประพาส

เมืองแฟรงเฟิร์ต จากนัน้เสด็จทอดพระเนตรละครสตัว์ ชมเมือง

เก่าท่ีผู้คนสวนใหญ่เป็นยิว ในเมืองบาเดน็จดังานเลีย้งถวาย วนั

ต่อมาเสด็จไปทรงซือ้กล้องถ่ายรูป และมีงานเลีย้งอาหารอีก

ครัง้ท่ีวงัของแกรนด์ดยคุ 

ฉบบัท่ี 24  18 มิ.ย.- 

26 มิ.ย.2450 

(คืนล าดบัท่ี 84-92) 

ในวันนีพ้ระองค์เสด็จออกจากเยอรมันไปยังประเทศฝร่ังเศส 

ประทบัท่ีสถานทตูในกรุงปารีส มีบคุคลส าคญัเข้าพบ วนัตอ่มา

เ สด็ จทอดพระ เนตร โ ร ง ปั ้นพ ระบรม รูปทร ง ม้ า  แล ะ

ทอดพระเนตรละครโอเปรา เสดจ็ไปยงัโรงถ่ายรูปและไปยงับ้าน

จิตรกรมองสิเออดรัุงอีกครัง้ นอกจากนีย้งัเสด็จไปเสวยเป็ดร้าน

ดงัในกรุงปารีส ในฉบบัเดียวกันนีท้รงบนัทึกการเดินทางออก

จากฝร่ังเศสไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่ีอังกฤษ 

พระองค์ประทบัท่ีสถานทตูในกรุงลอนดอน และเสด็จประทบัท่ี

พระราชวังวินเซอร์ มีงานเลีย้งอาหารค ่าท่ีพระราชวังวินเซอร์ 

เสด็จทอดพระเนตรท่ีฝังพระศพเจ้านายของอังกฤษ จากนัน้

เสด็จไปยังกรุงปารก แล้วเสด็จกลับมาประทับท่ีสถานทูตใน

ลอนดอน ในพระราชหตัถเลขาฉบบันีท้รงอธิบายรายละเอียด

เก่ียวกับกษัตริย์และการปกครองขององักฤษ วนัต่อมาเสด็จไป
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

ยังมหาวิทยาลัยแคมบริด ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยมีก าหนด

ทูลเกล้าฯถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แล้วเสด็จ

ประพาสในกรุงลอนดอน ทรงเลือกซือ้เค่ืองลายครามและ

ทอดพระเนตรละครในลอนดอน  

ฉบบัท่ี 25  27 มิ.ย.- 

29 มิ.ย.2450 

(คืนล าดบัท่ี 93-95) 

พระราชหตัถเลขาฉบบันีท้รงเร่ิมด้วยเหตกุารณ์เสด็จฯออกจาก

กรุงลอนดอนเพ่ือไปยงัประเทศเบลเยียม เสด็จไปยงัเมืองออส

เทนด์ ทอดพระเนตรคาสิโนในเมือง และท่ีอาบน า้ทะเลและท่ี

เลีย้งสตัว์ทะเล เสด็จออกจากประเทศเบลเยียมมายงัเมืองแฮม

เบร์ิก ประเทศเยอรมนัในฉบบันีท้รงพรรณาลกัษณะภูมิประเทศ

ของเมืองแฮมเบร์ิก และทอดพระเนตรละครสตัว์  

ฉบบัท่ี 26  30 มิ.ย.- 

4 ก.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 96-100) 

เสด็จโดยรถไฟไปยงั กรุงโฮเปนเฮก ประเทศเดนมาร์ก ประทบั 

ณ พระราชวงัเบิร์นสตอฟ วนัตอ่มาเสด็จทอดพระเนตรท่าเรือท่ี

จะเสด็จไปยงัประเทศนอร์เวย์ และเสด็จไปยงับ้านพกัของพระ

ยาชลยทุธธินทร และบ้านของกงสลุแอนเดอร์สนั วนัตอ่มาเสด็จ

โดยเรือไปยงัเมืองออร์ฮูส เสด็จโดยรถไฟประพาสฟริสบอคล

และมีงานเลีย้งอาหารค ่าท่ีบ้านขุนนางในเมืองนัน้ และวัน

ตอ่มาเสดจ็ออกจากเดนมาร์กไปยงัประเทศนอร์เวยื  

ฉบบัท่ี 27  5 ก.ค.- 

7 ก.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 101-103) 

เสด็จถึงเมืองคริสเทียเนีย ประพาสไร่หลวง เสวยพระกระยา

หาคค ่าท่ีพระราชวงัของเจ้าชายฮาคอน จากนัน้มีทูตเปอร์เซีย

เข้าเฝ้าฯ วันต่อมาเสด็จทอดพระเนตรเรือไวกิง เสด็จประพาส

ภูเขาในเมือง และเลีย้งอาหารทูตเปอรืเซีย วันต่อมาเสด็จ

โดยรถ าฟไปยงัเมืองทรอนแฮม  

ฉบบัท่ี 28  8 ก.ค.- 

14 ก.ค.2450 

เสด็จประพาสเมืองทรอนแฮม พลเรือเอกอิงเคลฟิลด์เข้าเฝ้าฯ 

วันต่อมาเสด็จประพาสน า้ตก เสด็จออกจากทรอนแฮมไปยัง
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

(คืนล าดบัท่ี 104-110) เกาะในนอร์เวย์ เสด็จไปยังเมืองโบลเดอร์ เสด็จถ่ายรูปพระ

อาทิตย์เท่ียงคืน เสด็จฯไปยงัเมืองแอมเมอร์เฟสต์ และเสด็จไป

ยงัแหลมเหนือ ทรงสลกัพระปรมาภิไธยยอ่ จ.ป.ร. และถ่ายพระ

บรมฉายาลกัษณ์ ณ แหลมเหนือ เสดจ็กลบัท่ีประทบั  

ฉบบัท่ี 29  15 ก.ค.- 

16 ก.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 111-112) 

เสด็จฯไปยงัเมืองนาร์วิก ทอดพระเนตรเหมืองแร่ของเมืองนาร์

วิก เสดจ็ตอ่ไปยงัเมืองสวาร์ทิเซน  

ฉบบัท่ี 30  17 ก.ค.- 

23 ก.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 113-119) 

พระราชหัตถเลขาฉบบันีบ้รรยายเส้นทางขากลับ โดยเสด็จฯ

โดยเรืออลัเบียล สิน้สดุพระราชหตัถเลขา ณ เมืองเบอร์เคน 

ฉบบัท่ี 31 24 ก.ค.- 

2 ส.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 120-129) 

พระราชหัตถเลขาฉบบันีย้ังคงเป็นการบรรยายเส้นทางเสด็จ

กลับ โดยกล่าวถึงเมืองต่าง ๆ ท่ีเสด็จผ่านแต่ทรงมีกิจกรรม

พิเศษกว่าฉบบัก่อนคือเสด็จฯทอดพระเนตรสถานท่ีผลิตไฟฟ้า

โดยใช้พลงังานจากน า้ ทอดพระเนตรน า้ตกท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า และ

โรงงานผลิตกระดาษในประเทศนอร์เวย์ และกล่าวถึงการเสด็จ

จากนอร์เวย์มายงัประเทศเยอรมนั  

ฉบบัท่ี 32  3 ส.ค.- 

8 ส.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 130-135) 

เสด็จฯถึงเมืองคีล ประเทศเยอรมัน ทอดพระเนตรโรงอาบน า้

และโรงงานท าเคร่ืองเหล็ก จากนัน้เสด็จโดยรถไฟไปยังเมือง

เบอร์ลิน ณ กรุงเบอร์ลินทีมแพทย์ท่ีจะถวายการรักษาเข้าเฝ้า

และรายงานเก่ียวกับการรักษา เสด็จประพาสท่ีเลีย้งสัตว์ , 

ตลาด , ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข , ห้างสรรพสินค้าและ

โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ลิน 

ฉบบัท่ี 33  9 ส.ค.- เสด็จฯออกจากเมืองเบอร์ลินไปยงัเมืองคาสเซิลจกัรพรรดิแห่ง
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

14 ส.ค.2450 

(คืนล าดบัท่ี 136-141) 

เยอรมันรับเสด็จฯ ต่อมาเสด็จทอดพระเนตรสวนและน า้พุ มี

งานเลีย้งพระกระยาหารค ่าท่ีพระราชวังของพระจักรพรรด ิ

ต่อมาเสด็จออกจากเมืองคาสเซิลไปยังเมืองบรันสวิก เสด็จ

ทอดพระเนตรละคร ทอดพระเนตรท่ีเลีย้งม้า , การประลองฝีมือ

นกัดบัเพลิง , กีฬา , พระราชวงัโบราณ เสด็จไปยงัเมืองโคโลญ 

และออกจากเยอรมนัไปยงัประเทศฝร่ังเศส 

ฉบบัท่ื 34  15 ส.ค.- 

21 ส.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 142-148) 

เสด็จประพาสในกรุงปารีส ทอดพระเนตรสถานท่ีท าเคร่ืองถ้วย 

, ละครโอเปรา , วดัหัวใจศกัดิ์สิทธ์ิ , พระราชวังเก่าท่ีเมืองฟง

แตนโบล พระราชวังแว ร์ซาย เสด็จ ไปประทับแรมกับ

ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ณ เมืองรงบลุเย ประพาสป่าในรงบลุเย 

และทรงพรรณาเปรียบเทียบความเหมือนต่างของเมืองนีก้ับ

จงัหวดัลพบรีุ ตอ่มาเสดจ็ฯกลบักรุงปารีส 

ฉบบัท่ี 35  22 ส.ค.- 

29 ส.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 149-156) 

พระราชกรณียกิจหลกัท่ีทรงลา่วถึงในฉบบันีคื้อการเสด็จฯไปยงั

โรงปัน้พระบรมรูปทรงม้า จากนัน้เส็จฯโดยรถไฟจากปารีสไปยงั

เยอรมนัถึงเมืองฮอมบวร์ก และรับการรักษาพระอาการประชวร 

เสด็จฯทอดพระเนตรป้อมปราการท่ีปราสาทโบราณ , สนาม

เทนนิส และทรงน า้แร่ 

ฉบบัท่ี 36  30 ส.ค.- 

5 ก.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 157-163) 

ในฉบับนีท้รงบรรยายถึงโรงอาบน า้แร่และการเสด็จสนาม

เทนนิสอีกครัง้ จากนัน้ประพาสสนามยิงเป้า ทรงบรรยายเร่ือง

สนุขัและซือ้สนุขั 

ฉบบัท่ี 37  6 ก.ย.- 

12 ก.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 164-170) 

เสด็จฯประพาสเมืองแฟรงเฟิร์ต ทรงพรรณนาผลของการรักษา

พระองค์ 
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

ฉบบัท่ี 38 13 ก.ย.- 

18 ก.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 171-175) 

จากผลของการรักษาในฉบบัก่อน ในฉบบันีท้รงบรรยายเร่ืองท่ี

แพทย์ห้ามเสวยของแสลง เสด็จฯโดยรถไฟไปยังกรุงปารีส 

ประพาสในกรุงปารีสและเสวยพระกระยาหารท่ีภตัตาคารอองรี  

ฉบบัท่ี 39  19 ก.ย.- 

25 ก.ย.2450 

(คืนล าดบัท่ี 176-183) 

ในฉบบันีต้รงกบัวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ทรงบรรยายถึงการ

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ต่อมาเสด็จไปยังบ่อน า้ท่ีทาง

ประเทศเยอรมันตัง้ช่ือว่าบ่อน า้จุฬาลงกรณ์ เสด็จฯออกจาก

เมืองฮอมบวร์กไปยงัปารีสและทอดพระเนตรละครโอเปา  

ฉบบัท่ี 40 26 ก.ย.- 

1 ต.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 184-189) 

เตรียมเสด็จฯออกจากกรุงปารีส ไปยังเมืองลูเซิร์น ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เสด็จฯโดยรถไฟไปยงัเมืองเบิร์น ทรงบรรยาย

วิธีการปกครองของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เสด็จต่อไปยัง

ประเทศอิตาลี และทรงกะระยะทางเสดจ็กลบั 

ฉบบัท่ี 41 2 ต.ค.- 

6 ต.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 190-194) 

เสด็จฯโดยรถไฟประพาสเมืองมิลาน ต่อไปยังก รุงโรม 

ทอดพระเนตรวัดโบราณในกรุงโรม เสด็จเย่ียมท่ีฝังศพและ

วิหารเซนต์ปีเตอร์ เสดจ็ตอ่ไปยงัเมืองเนเปิล ประทบั ณ โรงแรม

บนภเูขา  

ฉบบัท่ี 42  7 ต.ค.- 

20 ต.ค. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 195-208) 

เสด็จออกจากเมืองเนเปิลลงเรือพม่าออกจากเนเปิล ถึงเมือง

เมสซีน่ามีกษัตริย์อิตาลีเฝ้ารับเสด็จฯ เสด็จทอดพระเนตรกอง

เรือรบของอิตาลี เสด็จฯไปยังเ มืองปาเลอร์โม ประพาส

พิพิธภณัฑ์และทะเล เสด็จกลบัมาเมสซีนาอีกครัง้และประพาส

ในเมือง ประทบั ณ โรงแรมซานโตโมนิโก ทอดพระเนตรละคร

และโบสถ์โบราณ จากจากอิตาลีไปเกาะมอลตา ทรงบรรยาย

ประวัติของเมืองมอลตา ประพาสและเสวยพระกระยาหาร

กลางวันท่ีวงัเก่า ประพาสอ่าวและโรงทหาร ลงเรือพม่าออกสู่

ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน บนัทกึของเร่ืองความหิว 
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ฉบับ 

 

วันท่ี 

(ล าดับวันท่ีเสด็จ) 

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา 

ฉบบัท่ี 43  21 ต.ค.- 

6 พ.ย. 2450 

(คืนล าดบัท่ี 209-225) 

เสด็จลงเรือซักเซนในคลองสุเอส ออกสู่ทะเลแดง ถึงเมือง

โคลมัโบ เสด็จฯประพาสพิพิธภัณฑ์ในเมืองโคลัมโบ และทรง

บรรยายสรุปเร่ืองทวีปยโุรป  

 
  เม่ือผู้ วิจัยได้เอกสารหลักคือหนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านแล้ว 

ผู้ วิจัยยังจ าเป็นต้องใช้เอกสารลายพระราชหัตถเลขาท่ีเป็นท่ีมาของหนังสือดังกล่าว 

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึต้องไปค้นหาเอกสารท่ีหอจดหมายเหตแุห่งชาติ เพ่ือหาพระราชหตัถเลขา

เร่ืองดงักล่าวแตจ่ากการค้นคว้าผู้ วิจยัไม่พบส าเนาลายพระหตัถ์ท่ีเป็นต้นฉบบัของพระ

ราชหตัถเลขา ผู้วิจยัจงึใช้ส าเนาลายพระหตัถ์ฉบบัอ่ืนท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ในลกัษณะใกล้เคียงกันทดแทน เพ่ือใช้ศึกษาลักษณะ

ของส่ือการเ ขียน โดยส าเนาลายพระหัตถ์ท่ีผู้ วิจัยเ ลือกเพ่ือใช้ศึกษาแทนพระ

ราชหัตถเลขาไกลบ้าน ได้แก่ ส าเนาพระราชโทรเลขจากทรอนแฮม(Trondheim) ถึง

มกฎุราชกมุาร ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม เพ่ือใช้ศกึษารูปแบบของส่ือการเขียนท่ีเป็นการเขียน

เพ่ือการส่ือสารระหวา่งบคุคล  , ส าเนาพระราชหตัถเลขาท่ีมีถึงสมเดจ็พระศรีพชัรินทราบ

รมราชินีนาถ ครัง้เสดจ็ฯ ประพาสยโุรปครัง้ท่ี 1 เม่ือพ.ศ. 2440  

 

นอกจากนีผู้้วิจยัยงัศกึษาส าเนาพระราชนิพนธ์ท่ีเป็นลายพระหตัถ์เร่ืองอ่ืน ๆ 

ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเพ่ือใช้ศกึษาลกัษณะของส่ือการเขียน และ

ใช้ศึกษาลักษณะของผู้สร้างสาร พระราชนิพนธ์ในรูปแบบลายพระหัตถ์เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี

ผู้วิจยัใช้มีดงัตอ่ไปนี ้

1.) เอกสารเร่ือง “พระราชนิพนธ์เร่ืองตา่ง ๆ” – นอนในเวลาประจ าเวลาราชการ  

2.) เอกสารเร่ือง พระราชนิพนธ์โคลงนิทราชาคริช  
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  นอกจากเอกสารประเภทลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ วิจัยยังใ ช้เอกสาร

ประเภทเทปบนัทกึได้แก่ วีดีทศัน์รายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ รายการ เคร่ืองเสวย

ตามเสด็จ...ไกลบ้าน ซึ่งเป็นรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศทางช่อง true explore life 

ทัง้นีใ้นตอนเร่ิมต้นของการเก็บข้อมูลผู้ วิจยัสามารถตามรับชมรายการท่ีออกอากาศทนั

ตัง้แต่ตอนท่ี 21 เร่ือยมาจนถึงตอนท่ี 26 แต่เพ่ือให้ได้เนือ้หาครบถ้วนท่ีสุด ผู้ วิจัย

จ าเป็นต้องใช้เนือ้หารายการในตอนอ่ืน ๆ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงติดต่อไปยงัผู้อ านวยการฝ่าย

รายการ บริษัททรู วิชั่นส์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เนือ้หารายการเพ่ือท าวิจัย เน่ืองจาก

ลิขสิทธ์ิของรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านเป็นของบริษัททรู วิชั่นส์ และทาง

ฝ่ายรายการยินยอมให้ไฟล์รายการทัง้สิน้ 3 ตอน ผู้ วิจยัจึงขอไฟล์รายการตอนท่ี 1 ซึ่ง

เป็นตอนเร่ิมต้นของชดุสารคดี ตอนท่ี 15 ซึ่งเป็นตอนส่วนกลางและตอนท่ี 26 ซึ่งเป็น

ตอนสุดท้ายของชุดสารคดี และทางบริษัททรู วิชัน่ส์ได้อนุเคราะห์ไฟล์รายการดงักล่าว

มาให้ ถึงแม้ว่ารายการจะมีการออกอากาศซ า้เป็นระยะ แตเ่น่ืองด้วยเวลาในการศึกษา

จ ากดัผู้วิจยัจึงไม่สามารถรอติดตามรายการเม่ือมีการน ามาออกอากาศใหม่ได้ และเม่ือ

ได้เนือ้หาตามท่ีต้องการแล้ว ผู้ วิจยัเก็บข้อมูลด้วยการสงัเกตวิธีการน าเสนอเนือ้หาและ

เนือ้หาท่ีออกอากาศและจดบนัทกึท าเป็นเอกสาร (document) จากการรับชมรายการท า

ให้ผู้ วิจยัเข้าใจโครงสร้างของรายการและวิธีการน าเสนอเนือ้หาภายในตอน รวมถึงการ

ร้อยเรียงระหว่างตอนได้ โดยลักษณะของรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านมี

ความยาวตอนละประมาณ 30 นาทีแตล่ะตอนน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับพระกระยาหารท่ี

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสวยเม่ือครัง้เสด็จพระพาสยโุรปครัง้ท่ี2 ซึ่งมี

ทัง้พระกระยาหารฝร่ังและพระกระยาหารไทยท่ีทรงดดัแปลงขณะอยู่บนเรือพระท่ีนัง่ ซึ่ง

เนือ้หาเหลา่นีคื้อสว่นหนึง่ของเนือ้หาในบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน  

จากการสังเกตลักษณะการน าเสนอเนือ้หาของรายการเคร่ืองเสวยตาม

เสดจ็...ไกลบ้าน ผู้วิจยัพบว่าการน าเสนอเนือ้หาในแตล่ะตอนมีรูปแบบท่ีเหมือนกนั โดย

จะเร่ิมจากการเกร่ินน าเนือ้หาของรายการในตอนแต่ละตอน จากนัน้จะเข้าสู่ไตเติล้

รายการ และเข้าสู่เนือ้หารายการในตอนนัน้ ๆ และในตอนท้ายของรายการจะเกร่ินน า

เนือ้หาของรายการในตอนถัดไป โดยรายการในแต่ละตอนจะมีความต่อเน่ืองกันไป
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ตามล าดบัของพระราชหตัถเลขา และเม่ือพิจารณารายการทัง้ 26 ตอนจะพบว่ารายการ

ทัง้ 26 ตอนมีความต่อเน่ืองกัน มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมือนกัน แตกต่างเพียงแค่ใน

ตอนท่ี 1 จะท าหน้าท่ีเสมือนบทเกร่ินน าของรายการทัง้หมด เพราะฉะนัน้ในตอนนีจ้ะ

กล่าวถึงเร่ืองของอาหารและการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว วิธีการน าเสนอแตกต่างจากตอนอ่ืนตรงท่ีในตอนนีจ้ะมีการใช้บุคคลท่ี

เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู ได้แก่ ผ.ศ.ศรีสมร  คงพนัธุ์ และผ.ศ.ทศันีย์  โรจน์ไพบลูย์ และตอน

ท่ี 26 ท าหน้าท่ีเป็นตอนสรุปเร่ืองราวของเมนอูาหารท่ีถกูน าเสนอในรายการ  

 

2. แหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 

1.) แหลง่ข้อมลูประเภทบคุคล 

บุคคลท่ีผู้ วิจยัใช้เป็นผู้ ให้ข้อมูล(informants) ได้แก่ คณุภาสกร  ประมูล

วงศ์ ผู้ก ากับรายการสารคดีเร่ืองเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ทัง้นีใ้นการติดต่อครัง้

แรกคณุภาสกรกล่าวว่าไม่สามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หารายการได้ เน่ืองจากรายการ

เป็นลิขสิทธ์ิของทางทรู วิชัน่ส์ และทางผู้ผลิตเองก็ไม่ได้เก็บเอกสารท่ีเป็นบทรายการไว้ 

เม่ือเป็นเช่นนีผู้้ วิจยัจึงติดต่อไปยงับริษัททรู วิชัน่ส์เพ่ือขอข้อมูลเนือ้หารายการ และได้

ตดิตอ่คณุภาสกรอีกครัง้เพ่ือขอสมัภาษณ์ในประเด็นเก่ียวกบัท่ีมาและแรงบนัดาลใจของ

การผลิตรายการดงักล่าว ในการติดตอ่ครัง้นีค้ณุภาสกรตอบรับ และนดัหมายผู้ วิจยัให้

มาสมัภาษณ์ได้ ในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 สถานท่ีคือร้านกาแฟภายใน TCDC เลียบทาง

ดว่นรามอินทรา  

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังสัมภาษณ์ รศ.อวยพร  พานิช คณบดีคณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลบัราชพฤกษ์ ในฐานะผู้ เช่ียวชาญด้านการส่ือสารและวรรณกรรมไทย 

โดยการสมัภาษณ์เป็นไปด้วยดี รศ.อวยพร ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่การวิเคราะห์บท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเป็นผู้อ่านบทพระราช

นิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน  
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2.) แหลง่ข้อมลูประเภทเอกสารอ่ืนๆ 

  หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองต าราท ากบัข้าวฝร่ัง(ทรงแปล) เพ่ือใช้ประกอบ

การศึกษารายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ หนังสือพระราชนิพนธ์ฉบับนีมี้ความ

เก่ียวเน่ืองกับพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์แปลแต่

มาจากการสงัเกตจากของจริงครัง้เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.126 ถือเป็นต าราท ากับข้าว

ฝร่ังอย่างเป็นระบบเล่มแรกของไทย โดยผู้ วิจัยใช้หนังสือต าราท ากับข้าวฝร่ัง ฉบับ

จดัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์นายอินทร์  

 

การสร้างความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล 

  ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้สร้างความน่าเช่ือถือได้

(trustworthiness) ของข้อมลูโดยสร้างความน่าถือ(credibility) ผ่านการตอ่เวลาของการ

ท างาน(prolonged engagement) ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า ณ ขณะของการศกึษาในหวัข้อ

การข้ามผ่านทางการส่ือสาร การศึกษาโดยใช้บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านเป็น

ตวัอย่างท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการศกึษา ไม่มีตวัอย่างงานชิน้อ่ืนท่ีจะใช้ศกึษาแทนได้ ทัง้นี ้

ผู้วิจยัเร่ิมศกึษาจากเร่ืองการข้ามผ่านทางการส่ือสารโดยเร่ิมจากการศกึษาในหวัข้อการ

เล่าเร่ืองแบบข้ามพ้นส่ือ ผ่านการศึกษาละครเร่ืองฮอร์โมน และมาสู่การใช้ส่ือเพ่ือการ

ท่องเท่ียว ล าดบัตอ่มาผู้วิจยัมองมิติของการสร้างความหมายขยายออกไปมากกว่าการ

เล่าเร่ือง สุดท้ายบทสรุปของหวัข้อคือเร่ืองการข้ามผ่านทางการส่ือสาร และเลือกศึกษา

ผ่านบทพระราชนิพนธ์ เ ร่ื อง ไกล บ้าน นอกจากนี ผู้้ วิ จัยส ร้ างความพึ่ งพาไ ด้

(dependability) ของข้อมูลโดยการใช้หลกัฐานชัน้ปฐมภูมิท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกัน

กบัการสร้างพระราชหตัถเลขา ทัง้นีเ้พราะไม่สามารถค้นหาต้นฉบบัพระราชหตัถเลขาท่ี

เป็นลายพระหตัถ์ได้  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบนัทึกลักษณะของเนือ้หาท่ีถูกน าเสนอ

ผ่านส่ือโดยผู้ วิจยัจะอธิบายให้เห็นทัง้ในมิติของเนือ้หา(communication) และมิติของ

ความสัมพนัธ์(meta-communication) รวมทัง้วิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบการ

ส่ือสารเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้การสร้างความหมายในรูปแบบตา่งๆ  

  หน่วยส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้หน่วยส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้วิจยัคือ 

หนว่ยของความสมัพนัธ์ ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบการส่ือสาร  

 การสรุปข้อมูล 

   ในการวิเคราะห์เพ่ือการน าเสนอข้อมูล ผู้ วิจัยใช้โครงสร้างการโต้แย้ง

แสดงเหตผุลของ Stephen Toulmin นกัตรรกศาสตร์ชาวองักฤษ เพ่ือแสดงถึงวิธีการและ

การอ้างเหตผุลของการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน าไปสูข้่อสรุปของผู้วิจยั 

   หลักการของการโต้แย้งแสดงเหตุผลเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือได้ของ

ข้อสรุป (claim) ผู้ วิจัยเร่ิมจากการรวบรวมข้อมูล(data) ซึ่งในท่ีนีคื้อข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของตวัส่ือและเนือ้ ลักษณะความสมัพันธ์ของตวับท 

ลักษณะธรรมชาติของตัวส่ือ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ วิจัยจะอธิบายให้เหตุผลด้วย

หลักการ และแนวคิด อันเป็นข้อแสดงเหตุผล(warrant) ท่ีจะน าไปสู่ ข้อสรุป โดย

สนบัสนุนจากข้อมูลหลกัฐานต่างๆ ทัง้นีผู้้ วิจยัจะเสนอข้อยกเว้นรวมทัง้ข้อแม้ เพ่ือเพิ่ม

น า้หนักให้กับการวิจัย และให้เหตุผลได้ถึงความเป็นไปได้ท่ีอาจท าให้ไม่เป็นไปตาม

ข้อสรุปท่ีน าเสนอ ซึ่งสามารถสรุปการโต้แย้งแสดงเหตุผลได้ตามแบบจ าลองของ 

Toulmin ดงันี ้
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การน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์เพ่ือ

อธิบายให้เห็นถึงลกัษณะส่ือและสาร รวมทัง้องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของการส่ือสารในบท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านท่ีเปล่ียนแปลงไปตามล าดบัท่ีถกูน าเสนอออกมา ในบางช่วง

ผู้ วิจัยมีการยกข้อความท่ีมาจากพระราชหัตถเลขา ดังนัน้จึงปรากฏลักษณะของการ

สะกดค าตามแบบเดมิไว้   

ทัง้นีใ้นบทท่ี 4. น าเสนอบทวิเคราะห์การสร้างความหมายของบทพระ

ราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบพระราชหตัถเลขา 

บทท่ี 5. น าเสนอบทวิเคราะห์การข้ามผ่านทางการส่ือสารจากพระ

ราชหตัถเลขาสูห่นงัสือเลม่ 

บทท่ี 6. น าเสนอบทวิเคราะห์การข้ามผ่านการส่ือสารจากหนงัสือเล่มสู่

รายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ 

บทท่ี 7. สรุปผลการศกึษา  

Backing 
ข้อสนบัสนนุ 

Data 
ข้อมลู 

Claim 
ข้อสรุป 

Qualifier 
ข้อมลู 

Rebuttal 
ข้อโต้แย้ง 

Warrant 
เหตผุล 



บทที่ 4 

การสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน 

ในรูปแบบพระราชหัตถเลขา 

การศึกษาในหวัข้อ “การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้าน” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการข้ามผา่นทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้าน  ซึ่งผู้วิจยัศึกษาตัง้แต่ส่ือพระราชหตัถเลขาท่ีถกูแปลงมาสู่หนงัสือเล่ม และ

ต่อมาจากหนังสือเล่มท่ีถูกแปลงไปสู่รายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คณุภาพ วิเคราะห์ลกัษณะองค์ประกอบการส่ือสารตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างความหมายของ

บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน  

ในบทนีผู้้ วิจยัจะวิเคราะห์การข้ามผ่านทางการส่ือสารในล าดบัแรกของ

บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน นัน่คือ การสร้างความหมายในรูปแบบพระราชหตัถเลขา

หรือจดหมาย ซึ่งเป็นพระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรง

มีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี หรือ 

“สมเด็จหญิงน้อย” จ านวนทัง้สิน้ 43 ฉบบั แต่จากข้อจ ากัดของการหาข้อมูลประเภท

เอกสารท่ีเป็นต้นฉบบัพระราชหตัถเลขา ผู้วิจยัไม่สามารถหาเอกสารต้นฉบบัได้ จึงใช้การ

เทียบเคียงกบัพระราชหตัถเลขาฉบบัอ่ืน ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ในช่วงเวลาและเหตุการณ์เดียวกันเพ่ือใช้ศึกษาลักษณะของส่ือ 

(medium)  และใช้หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านเพ่ือศึกษาลกัษณะของสาร ( text) 

ตอ่ไปนีผู้้วิจยัจะอธิบายให้เห็นลกัษณะของส่ือพระราชหตัถเลขา 

 ส่ือการเขียนในพระราชหตัถเลขา 

ในการสร้างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขาเกิดขึน้โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในฐานะผู้สร้างสาร พระราชนิพนธ์เหตกุารณ์

ตา่ง ๆ ผ่านการเขียน(written language) ขณะเสด็จประพาสยโุรปครัง้ท่ี 2 ในช่วงปีพ.ศ. 

2450 โดยเป็นพระราชนิพนธ์ในรูปแบบพระราชหตัถเลขาหรือจดหมาย จากข้อเท็จจริงจดุ



46 
 

นีท้ าให้ผู้ วิจัยเห็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้เบือ้งต้นขององค์ประกอบท่ีใช้ในการส่ือสาร 

กล่าวคือ พระราชหัตถเลขาคือการส่ือสารด้วยการเขียน(written language) ซึ่งการ

ถ่ายทอดเนือ้หาออกมาในรูปแบบของส่ือการเขียนนัน้เกิดจากการท่ีผู้สร้างสารถ่ายทอด

ความคิดออกมาเป็นภาษาพูด (spoken language)และภาษาพูดได้กลายไปเป็นสารท่ี

ปรากฏเป็นข้อความอยู่ในกระดาษ และในขณะเดียวกันการเขียนด้วยลายมือก็ได้

กลายเป็นสารในส่ือพระราชหตัถเลขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองส่ือคือสารของแม็คลู

แฮน (อ้างแล้ว , 1964) ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ค้นหาพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีปรากฏลายพระหตัถ์เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นว่าพระราชหตัถเลขา

แต่ละฉบบันัน้เกิดจากการถ่ายทอดด้วยลายพระหัตถ์ซึ่งถือเป็นส่ือการเขียน พบส าเนา

พระราชหัตถเลขาท่ีเป็นลายพระหัตถ์ท่ีทรงมีมายังสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี 

พระบรมราชินีนาถ ครัง้เสด็จฯ ประพาสยโุรปครัง้ท่ี 1 ในช่วงปีพ.ศ. 2440 ซึ่งถือเป็นพระ

ราชหตัถเลขาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัพระราชหตัถเลขาเร่ืองไกลบ้าน รูปท่ี 4.1 ด้านล่างนี ้

แสดงรูปพระราชหตัถเลขาท่ีมีมายงัสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ 

จากการสังเกตจะพบว่าตัวหนังสือถูกเขียนลงในกระดาษตามเส้นบรรทัดอย่างเป็น

ระเบียบ ซึง่ลกัษณะการเขียนตวัอกัษรในบรรทดัเชน่นีเ้ปล่ียนจากการเขียนตวัอกัษรใต้เส้น

บรรทดัตามแบบอินเดียเม่ือมีการใช้ “กระดาษฝร่ัง” และลกัษณะตวัอกัษรจะเป็นตวัเอียงมี

การตวดัหางท่ียาวมากอนัเป็นลกัษณะอกัษรไทยท่ีพฒันาล่าสดุก่อนจะมีการพิมพ์ (วิโรจน์ 

ผดงุสนุทรารักษ์ , 2547)  ดงัรูป  

 

 

 
 

 
รูปท่ี 4.1 พระราชหตัถเลขาครัง้เสดจ็ฯประพาสยโุรปครัง้ท่ี 1 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 
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  นอกจากลักษณะของความสัมพันธ์ในแบบท่ีส่ือการเขียนแปลงมาเป็น

สารในพระราชหตัถเลขาแล้ว เม่ือเราพิจารณาท่ีเร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของพระราชหตัถเลขา

แต่ละฉบับจะพบว่าเป็นพระราชหัตถเลขาท่ีน าเสนอเร่ืองราวท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัพระองค์ในแต่ละวนั ซึ่งมี

ลักษณะของการเป็นบันทึกประจ าวัน(diary) เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีทรงบันทึกล้วนเป็น

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ท่ี 2 ทรงบนัทึกรายละเอียดของ

ประเทศท่ีเสด็จประพาส ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ , มาเลเซีย , ศรีลงักา , เยเมน , อียิปต์ , 

อิตาลี , ฝร่ังเศส , เยอรมนั , สวิตเซอร์แลนด์ , เดนมาร์ก , องักฤษ , เบลเยียม , นอร์เวย์ , 

มอลตา รวมระยะทัง้สิน้ 7 เดือน 21 วนั ผา่นชว่งเหตกุารณ์และวนัส าคญัตา่ง ๆ ทัง้วนัขึน้ปี

ใหมไ่ทย , วนัวิสาขบชูา , วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งทัง้สถานท่ีและช่วงเวลาเหล่านีล้้วน

ถกูบนัทึกเป็นเนือ้หาในพระราชหตัถเลขา ตรงจดุนีแ้สดงให้เห็นว่าวตัถดุิบหลกัท่ีพระองค์

ทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัมาจากบริบทท่ีเกิดขึน้จากการ

เสดจ็ประพาส หรืออาจกลา่วได้วา่ บริบทของการประพาสได้ถกูน าเสนอเป็นเนือ้หาในพระ

ราชหตัถเลขา เกิดเป็นความสมัพนัธ์ตอ่มาคือบริบทของการประพาสถกูแปลงมาเป็นสาร

ในส่ือพระราชหตัถเลขา  

เม่ือเห็นภาพความสมัพันธ์ขององค์ประกอบการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในการ

ส่ือสารรูปแบบพระราชหตัถเลขาแล้ว ตอ่ไปผู้วิจยัจะอธิบายลกัษณะขององค์ประกอบการ

ส่ือสารแตล่ะประเภท โดยเร่ิมจากผู้กระท าการส่ือสาร(communicators)  

 ลกัษณะผู้กระท าการส่ือสาร (communicators) ในการสร้างความหมายของพระ

ราชหตัถเลขา  

ผู้กระท าการส่ือสารในล าดบัของพระราชหตัถเลขาประกอบด้วย 2 ฝ่าย

ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะผู้สร้างสาร และสมเด็จหญิง

น้อยในฐานะผู้ รับสาร  เม่ือพิจารณาเนือ้หาท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขา ผู้ วิจัยพบ
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ลักษณะท่ีน่าสนใจของผู้ กระท าการส่ือสารทัง้สองฝ่าย คื อ พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงส่ือสารกบัสมเดจ็หญิงน้อยในลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด  

จากการสังเกตลักษณะภาษาท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัทรงใช้ในพระราชหตัถเลขา ผู้วิจยัพบวา่พระองค์ทรงใช้ภาษาในลกัษณะท่ีไม่เป็น

ทางการภายใต้บริบทของการส่ือสารระหวา่งบคุคล โดยสงัเกตจากสรรพนามแทนพระองค์

ว่า “พ่อ” และทรงใช้สรรพนามแทนสมเด็จหญิงน้อยซึ่งเป็นผู้ รับสารว่า “ลกู”การใช้สรรพ

นามในลักษณะนีแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท าการส่ือสารทัง้สองฝ่ายว่ามี

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นความสมัพนัธ์ระดบัปฐมภมูิ การใช้สรรพนามดงักล่าวส่งผล

ให้การส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นการส่ือสารท่ีโน้มเอียงไปในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ หรืออาจ

เรียกได้วา่เป็นการส่ือสารสว่นตวั ระหว่างพระองค์และสมเด็จหญิงน้อย ทัง้นีผู้้วิจยัพบการ

ใช้สรรพนามแทนพระองค์ว่า “พ่อ” ปรากฏอยู่ในพระราชหตัถเลขา โดยเฉพาะในส่วนของ

ยอ่หน้าแรกของพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นการบรรยายกิจวตัรตา่ง ๆ 

ท่ีพระองค์ในฐานะ “พ่อ” ได้ปฏิบตัิและถ่ายทอดให้แก่ “ลูก” ได้ทราบ  การเร่ิมต้นพระ

ราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบัด้วยการระบตุวัตนของพระองค์เชน่นี ้เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าพระ

ราชหตัถเลขาท่ีทรงเขียนขึน้มานีเ้จตนาท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวส่วนพระองค์อย่างชดัเจน 

อาจเรียกได้ว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัในรูปแบบท่ีเป็น

บนัทกึประจ าวนั (diary)   ตวัอยา่งเชน่ พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 ข้อความในย่อหน้าแรก

ของพระราชหตัถเลขามีใจความวา่ 

 “พ่อตัง้ใจว่าจะเขียนหนงัสือบอกข่าวให้รู้เปนส่วนตวัต่างหากจากท่ีจะรู้

ทางราชการ แตจ่ะเขียนด้วยกระดาษหนาแลดีกว่านีก็้จะโตนกัไป จึงเขียนแผ่นใหญ่แลให้

กระดาษบาง ๆ เชน่นี ้วา่ทางลมจบั ก็เสียคา่สง่น้อย”   

ในพระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 2 ข้อความในย่อหน้าแรกของพระ

ราชหตัถเลขามีใจความวา่ 
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 “ พอ่ต้องลงมือเขียนซ า้วนันีอิ้ก เพราะท่ีมอบป้าภีไปเปนตอนเพียงจะมา

จากเรือมหาจกัรีเท่านัน้ พอเขียนหนงัสือฉบบันัน้เสร็จเวลาบ่าย 3 โมงเศษก็มาลงเรือนี ้มี

การส่งเสด็จท่ีเรือมหาจักรี แลรับเสด็จท่ีเรือล านี ้แต่คนไม่ใคร่จะมามาก เพราะเขาเห็น

จะเปนการรบกวน เช่นทตูเยอรมนัมาจากบางกอกมาท่ีท่าแต่ไม่มาหา เปนแต่สัง่เวสเตน

กาดมาให้พร...”  

หรือในพระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 3 ข้อความในย่อหน้าแรกของพระ

ราชหตัถเลขามีใจความวา่ 

 “พ่อได้เขียนเร่ืองขึน้ปินงัวนัท่ี 5 ไปได้เพียงถึงบ้านพระยารัษฎา บดันีจ้ะ

เขียนตอนเย็นต่อไป เม่ือเขียนแลส่งหนังสือแล้วอาบน า้ ได้ทาน า้อบปรุงรู้สึกสบาย

เหมือนกบัเกิดมาไมเ่คยทาเสียเลย ใจฅอเบกิบานโปร่งดี...”   

นอกจากลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ท าการส่ือสารทัง้สองฝ่าย จาก

การสงัเกตลกัษณะเนือ้หาท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขา ผู้วิจยัพบลกัษณะของผู้สร้างสาร 

(source)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยผู้ วิจยัจะขออธิบายลักษณะ

ของผู้สร้างสารตามแบบจ าลองของเบอร์โล (1960) ดงัตอ่ไปนี ้ 

ลกัษณะแรกคือเร่ืองของทกัษะการส่ือสาร (communication skills) ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการพิจารณาเนือ้หาท่ีปรากฏในพระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั พบว่าพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงถ่ายทอด

เร่ืองราวท่ีทรงพบเห็นมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้อย่างละเอียดครบถ้วน โดยผู้วิจยัพบว่า

พระองค์ได้ใช้กลวิธีการเขียน ทัง้การอธิบาย , การบรรยาย และการพรรณนาเพ่ือสร้างพระ

ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบั ล าดบัแรกคือการอธิบาย(explanation) จากการสงัเกตผู้ วิจัย

พบการใช้กลวิธีการอธิบายปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาหลายตอนด้วยกัน ทัง้การ

อธิบายวิธีการประกอบอาหาร ดงัท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 24 ทรงอธิบาย

วิธีการท่ีเจ้าของภัตตาคารในกรุงปารีสลงมือท าเมนูเป็ดอัดหอคอยเงินไว้อย่างละเอียด 

ดงันี ้
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 “...ตัง้ต้นแตฆ่่าเป็ดถอนขนแล้วเอาเข้าเตาย่าง พอกินปลาแล้วเสร็จก็ได้

ยกเป็ดขึน้มาท า ลูกสมนุของแกคร ่าหวอดทัง้นัน้ ขึน้มาจดัโต๊ะท่ีจะท าเป็ดก่อน เอาเคร่ือง

อดัมาตัง้ไว้ริมโต๊ะข้างหนึง่ แล้วตัง้ถาดแลเตาออลกอฮอท่ีรองถาด มีจานหลายใบ พริกไทย

เกลือแลไม้ขีดไฟ มีเปลซ้อด 2 เปลซึ่งรับน า้เลือดเป็ดฤาน า้ท่ีย่างเป็ดมาจากเตา การท่ีจะ

หัน่นัน้ไม่ได้ใช้มีดใหญ่ซ่อมใหญ่ ใช้มีดซ่อมโต๊ะธรรมดา แต่มีดของแกคม แรกมาถึงก็ลง

มือหั่นขาออกก่อนทัง้สองตวัแล้วฝานน่าอกเปนชิน้บาง ๆ วางลงในถาดปนกับโลหิตซึ่ง

จะเปนน า้ซ้อด หัน่ปีกด้วย ครัน้หัน่เสร็จแล้วถลกหนงัด้านข้างหลงัแลตดัก้นออกทิง้เสียเอา

แตต่วั ทาเกลือพริกไทยมาก แล้วตดักลางเปนสองท่อน เอาลงในเคร่ืองอดั แล้วหมนุเคร่ือง

อดัให้เลือดเดินลงในถาดจนหมด แล้วจึงได้จุดตเกียงดวงเดียวก่อน ภายหลงัจึงเอามือจิม้

ออลกอฮอ จดุไฟไปจุดอิกดวงหนึ่ง คราวนีพ้อน า้ท่ีในถาดนัน้ร้อนก็ตกัรด แลลอกปากถาด

ด้วยเหตใุดไม่รู้ รดบ้างคนบ้างไปจนซ้อดนัน้คน่แล้วจึงเติมโลหิตลงไปอิก รดไปใหม่กลอก

ไปใหม ่แล้วก็เรียงเนือ้เป็ดในถาดนัน้โรยพริกไทยอิกชัน้หนึ่ง แล้วจึงยกมาเลีย้ง เป็ดนัน้สกุ

ดี ไมด่บิ ๆ สกุ ๆ อยา่งเชน่เยนตราท า...”  

ข้อความข้างต้นเป็นลกัษณะของการอธิบายตามล าดบัขัน้ตอน นอกจาก

การอธิบายตามล าดับขัน้ตอนแล้ว ผู้ วิจัยยังพบการอธิบายตามเหตุ -ผล ดังปรากฏ

ข้อความในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 4 ท่ีทรงอธิบายถึงท่ีมาของกลิ่นแบบฝร่ังไว้ดงันี ้

 “กลางคืนเย็น จวนรุ่งหนาว แต่กลางวนัยงัร้อน กลิ่นอายเปล่ียนเปนอ่ืน

มากขึน้ กินอยู่อย่างฝร่ังมาจนวันนีรู้้สึกกลิ่นลมหายใจมันออกจะหร่ัง ๆ กลิ่นฝร่ังมันเป

นด้วยอาหารน่ีเอง มนัห่างกนักบัเรามาก ประกอบไปด้วยนมเนยมนัจึงมีกลิ่นเปนเนย ไม่

หายอยากทาน า้อบเลย อาบน า้แล้วรู้สึกเศร้าใจทุกวัน ไม่แล้วเสียจริง ๆ  เม่ือบวชก็ดูไม่

เดือดร้อนเชน่นี ้เห็นจะเปนด้วยบ าเรอตวัมากเข้าจงึให้เสียคนไปดงันี”้  

นอกจากนีย้ังมีการอธิบายโดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือน -ต่าง 

ดงัเช่นท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 12 ทรงอธิบายลักษณะของผลอาร์ติโชคท่ี

เจ้าของโรงน า้ชาในเมืองซนัเรโมน า้มาถวายไว้ดงันี ้
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 “...อิกอยา่งหนึ่งอาติโจ๊กสดก็ดีอีก เหตดุ้วยแกใช้ให้ผวัแกไปเก็บมาเด๋ียว

นัน้ ยายเมียต้มน า้ร้อน ลูกปอกอาติโจ๊ก วนันีเ้ปนอนัได้ความว่าอาติโจ๊กน่ีเปนสองอย่าง 

อ้ายอย่างเขียว ๆ หวักลมท่ีเราเคยกินนัน้อย่างหนึ่ง รูปรีท่ีวางบนขนมปังทอด แลดเูหมือน

นกเม่ือวนัท่ีเนเปอลนัน้มนัอย่างหนึ่งตา่งหากทีเดียว มนัรูปร่างเหมือนหวัปลีอ่อน สีก็เขียว 

ๆ แดง ๆ อยา่งหวัปลีออ่น กินก็จิม้เกลือกบัพริกไทยเท่านัน้ เนยนัน้ทาเสียกบัขนมปังขบตบุ 

ๆ หวาน ๆ พอกินได้ แตสู่้ เฟนอกคีไมไ่ด้ มีไขไ่ก่สดแลน า้ชา วนันีก้ลบัมาวนักวา่ทกุวนั”  

กลวิธีการเขียนถดัมาคือการบรรยาย(narrative) จากการสงัเกตลกัษณะ

เนือ้หาในพระราชหัตถเลขา ผู้ วิจัยพบลักษณะข้อความในเชิงการบรรยายมีใช้ในหลาก

ตอน ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการบรรยายสภาพภูมิประเทศของสถานท่ี , สภาพวิถีชีวิตของ

ผู้คนในแตล่ะประเทศ รวมทัง้เร่ืองส่วนพระองค์อย่างการบรรยายสภาพท่ีประทบั ณ ขณะ

ประทับในแต่ละประเทศ ข้อความต่อไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีการเขียนโดยใช้การ

บรรยาย ปรากฏอยูใ่นพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 2  พระองค์ทรงบรรยายห้องประทบับนเรือ

ซกัเซนความวา่ 

 “ในการท่ีจะเห็นไมส่บายก็แตท่ี่นอน ถึงชัน้หนึ่งก็เต็มที ห้องนัน้เปนประตู

เข้ากลางแล้วมีห้องสองข้าง ในห้องหนึ่งมีท่ีนอนซ้อนกนัสองอนั คนหนึ่งต้องไปนอนบนลิน้

กล่ีข้างบน มีเก้าอีย้าวแคบ ๆ อนัหนึ่ง มีท่ีล้างหน้าเปิดปิดคูห่นึ่ง ถ้ามีเข้าของต้องเอาไว้แต่

เฉภาะ เหลือนัน้ต้องเอาไปฝากเก็บในห้องระวาง ห้องน า้มีร่วมกนัแตส่ะอาดหมดจด แต่ท่ี

เรามาเชา่ทัง้ล าแลมาน้อยคน คนหนึ่งตกัเสียสองห้อง ไว้ของห้องหนึ่งนอนห้องหนึ่ง ลิน้กล่ี

ท่ีซ้อนข้างบนก็เอาออกเสียด้วย แตก่ระนัน้ห้องยงัมีเหลือ เพราะเขารับได้ถึง 60 คนเรามา

ไมเ่ทา่ไหร่”  

นอกจากการบรรยายลกัษณะท่ีประทบัแล้ว ความโดดเด่นหนึ่งของพระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัท่ีพบจากการสงัเกตและแสดงให้เห็นว่าส่ือพระราชหตัถเลขาได้

ท าหน้าท่ีนีไ้ด้เป็นอยา่งดีคือการน าเสนอสภาพบ้านเมืองตา่งประเทศท่ีสมเด็จหญิงน้อยใน

ฐานะผู้ รับสารไม่มีโอกาสได้พบเห็นด้วยพระเนตรของพระองค์เอง การน าเสนอสภาพ



52 
 

บ้านเมืองท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการบรรยาย ข้อความต่อไปนี ้

เป็นข้อความท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 21 ทรงบรรยายถึงมหาวิทยาลัยไฮเด

ลเบร์ิก ในประเทศเยอรมนั ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รังสิตประยรูศกัดิท์รงศกึษาอยู ่ณ เวลานัน้ ความวา่ 

 “...พอเหมาะเวลา 5 โมงจวนเท่ียง ได้ไปท่ียนูิเวอซิตี โปรเรกเตอรับเข้าไป

ในห้องซึ่งเปนท่ีไว้สมุดลงช่ือนกัเรียนแลไว้เคร่ืองส าหรับต าแหน่ง มีไม้ส าหรับถือ แลขวด

หมึกเปนต้น ซึ่งเปนของเก่าหลายร้อยปีมาแล้ว สมุดท่ีส าหรับลงช่ือนักเรียนนัน้เปนเล่ม

ใหญ่ เย็บใบปกอยา่งงาม มีอิกเล่มหนึ่งส าหรับผู้ มีบรรดาศกัดิ์ท่ีไปเย่ียมยนูิเวอซิตีนัน้ มีแก

รนด์ดุ๊กเยอรมนัเคราน์ปรินซ แลลกูโตเปนต้น เขาให้พ่อลงช่ือในสมดุเล่มนัน้ด้วย แล้วไปดู

ห้องเรียนซึ่งส าหรับเล็กเชอ อนัม้าท่ีนัง่ได้เขียนขูดขีดเจาะเปราะไปหมด แลดท่ีูส าหรับขงั

พวกสตเูดนต์ เตม็ไปด้วยรอยเขียนรูปหนงัสือ แลมีรูปถ่ายติดหลงัประต ูอนับรรดาพวกนัน้

เรียนท่ีต้องขงัได้เขียนขูดขีดไว้...” ข้อความต่อมาเป็นการบรรยายลกัษณะท่ีเลีย้งสตัว์ใน

เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนัซึ่งเป็นข้อความท่ีปรากฏอยู่ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 32 

ความว่า “ท่ีสวนเลีย้งสตัว์นีแ้ต่ก่อนเปนของรัฐบาลตัง้แต่ร่วงโรยจึงต้องปล่อยให้กัมปนี

จดัการ กมัปนีไปท าเปนเรสเตอรองต์ขึน้ อย่างเดียวกับท่ีแฟรงก์เฟิต คนจึงได้ติดมาก มีท่ี

ก่อสร้างเปนอย่างจีนอย่างย่ีปุ่ นแลอียิปต์ ฮินดตู่าง ๆ เปนหย่อม ๆ สตัว์นัน้ก็ไม่ประหลาด

อะไรตามเคยเห็นจะไมดี่กวา่แฟรงก์เฟิต มีกัน้คอกเปนกลีบ ๆ ท านองอย่างเชินบรูนท่ีเมือง

ออสเตรีย แต่เลวกว่าเชินบรูน มีแปลกอยู่แต่เอานกไม่ใช่นกตู๊ก ไม่ใช่นกเค้าแมว แต่มี

ลกัษณะเดียวกนั ปากช่องกว้างเสียจริง ๆ จนแลดเูปนสามเหล่ียม อุ้มมาได้ในมือ แล้วพก

หนตูวัเล็ก ๆ มาในกระเป๋าเอามายดัใส่ปากจะให้กลืน เหตใุดจึงไม่กลืนก็ไม่ทราบ หนพูลดั

ตกลงมาท่ีพืน้สองครัง้สามครัง้ ลงปลายกิน แตอ้่ายหนยูงัจกุอยู่ท่ีคอ ลิน้มนัแขงรูปเปนใบ

เข้า เรียกนกอะไรก็ไมรู้่ ออกเกลียด ๆ เลยไมไ่ด้ถามช่ือ...”  

กลวิธีการเขียนประการสุดท้ายคือการพรรณนา(description) ผู้ วิจยัพบ

การใช้ข้อความลักษณะการพรรณนาในพระราชหัตถเลขาเด่นชัด ในส่วนท่ีเป็นการ

พรรณนาความรู้สึกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อความในพระ
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ราชหตัถเลขาท่ีเป็นการพรรณนาท่ีชดัท่ีสุดคือการพรรณนาความคิดถึงและอยากอาหาร

ไทยไว้ในบนัทกึท้ายพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 42 ท่ีเรียกว่า “บนัทึกความหิว” ข้อความส่วน

หนึง่ในบนัทกึดงักลา่วดงันี ้ 

“พ่อนอนหลบั 7 ทุ่ม ไปต่ืนขึน้ด้วยความหิวได้ความว่า 10 ทุ่มคร่ึง นึกว่า

จะแก้ได้ตามเคยคือด่ืมน า้ลงไปเสียสกั 3 อกึ จึงได้ด่ืม แล้วนอนสมาธิตอ่ไปใหม่ ให้เสียว ๆ 

ในฅอ แลเห็นปลากเุราทอดใสจ่านมาอยูท่ี่ไนยตา ขบัไลก่นัพอจะจางไป ไข่เค็มเปนมนัย่อง

มาโผล่ขึน้แทน แล้วคราวนีเ้จ้าพวกแห้ง ๆ ปลากระบอก หอยหลอด น า้พริก มาเปนแถว

เรียกน า้ชามากินเสียคร่ึงถ้วย เปิดไฟฟ้าขึน้อ่านหนงัสือจะให้ลืมพวกผีปลาผีหอยมาหลอก 

หนงัสืออิลิซาเบทก็หมด...”  

จากข้อความข้างต้นจะพบว่าพระองค์ทรงพรรณนาความหิวด้วยการ

พรรณนาให้บรรดาเมนอูาหารตา่ง ๆ แสดงการกระท าของคน ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นใช้โวหารบุ

คลาวัต(personification) ซึ่งแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถในด้านการประพันธ์ของ

พระองค์ หรือกลา่วได้วา่น่ีคือทกัษะทางการส่ือสารทางด้านการเขียนของผู้สร้างสาร  

ลักษณะประการต่อมาของผู้ สร้างสารคือทัศนคติ(attitude) จากการ

สงัเกตลกัษณะเนือ้หาสารท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขา ผู้วิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสนพระราชหฤทยัในความเจริญด้านต่าง ๆ ท่ีทรงพบ และทรง

ถ่ายทอดรายละเอียดทุกประการผ่านพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบั แม้ว่าการเสด็จ

ประพาสยโุรปครัง้นีถ้กูระบวุ่าเพ่ือรักษาพระอาการประชวร แตห่ากพิจารณาเนือ้ความใน

พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบัจะพบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรง

เขียนถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัการรักษาพระองค์เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ กล่าวคือตลอดระยะเวลา

การเสด็จประพาสครัง้นี ้ทรงบรรยายถึงการรับ รักษาพระอาการประชวรไว้ในพระ

ราชหตัถเลขาเพียงแค ่4 ฉบบัเท่านัน้ ได้แก่ พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 10 รับการรักษาพระ

อาการประชวร ณ ประเทศอิตาลี , พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 32 รับการรักษาพระอาการ

ประชวร ณ ประเทศเยอรมัน , พระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 35 รับการรักษาพระอาการ
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ประชวร ณ ประเทศเยอรมัน และฉบับสุดท้ายคือพระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 37 ในวัน

พฤหสับดีท่ี 12 กนัยายน 2450 ซึ่งเป็นฉบบัท่ีทรงพรรณนาผลของการรักษา ดงันีใ้จความ

วา่ 

 “วนันีโ้ปรเฟสเซอเกราซ์ แกรล ไมเยอ หมอฟอนนอรเดน มาตรวจอาการ

ในท่ีสุด 3 วิก ตรวจอย่างเลอียด เปนอันได้ความว่าหัวใจแลโลหิตท่ีแล่นทั่ วตัวนัน้ ดี

บริบรูณ์เต็มตามความปรารถนาไม่ต้องรักษาทางนีต้อ่ไปอิก ส่วนครอนิกกะตา คือผิวหนงั

ในจมกูท่ีงอกขึน้ท าให้หายใจขดัข้องนัน้ก้ได้หายเปนปรกติ ตลอดจนถึงท่อลมหายใจไม่มี

โรคบรอนไคตสิต ตอ่ไปอิก แตเ่ร่ืองปัสสาวะ ก็ไม่ผิดกบัท่ีคาดไว้ ว่าคงจะยงัไม่หายหมดได้

ทีเดียว ช้าไปกว่าอ่ืนหน่อย เร่ืองผูกกลัด ในเวลานีย้ังเปนผลของยาบ ารุงโลหิตซึ่งท าให้

อาการตกไมบ่ริบรูณ์ ขอให้กินยาตอ่ไป ขอให้อาบน า้อิก จะใช้ให้ร้อนขึน้ไปอิกหน่อยหนึ่งก็

ได้ ขอให้อยู่ท่ีน่ีตอ่ไปอิกจนครบก าหนด โรคอิกสองอย่างท่ียงัไม่หายสนิทนัน้ คงจะได้เห็น

ผลวา่ดีขึน้ วนันีต้า่งคนตา่งไปหมดแล้ว” 

 ผู้วิจยัยกข้อความส่วนท่ีทรงบรรยายถึงการรักษาพระอาการประชวรมา

เพ่ือให้เห็นวา่พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบันัน้มีการให้น า้หนกักบัเร่ืองนีไ้ม่มากเท่ากบัการ

บรรยายถึงความเจริญของประเทศตา่ง ๆ และสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ตรงจุดนี เ้ป็น

สิ่งท่ีแสดงให้เห็นทศันคตขิองพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทีทรงมีพระทยัเปิด

กว้างท่ีจะเรียนรู้เร่ืองราวของตา่งประเทศ และถ่ายทอดให้แก่สมเด็จหญิงน้อยรวมถึงผู้ รับ

สารอ่ืน ๆ ได้รับทราบ ดังข้อความสรุปในพระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 43 ในส่วนท่ีทรง

พรรณนาเร่ืองพืน้ท่ีในยโุรปโดยมีใจความวา่ 

 “มีผู้ เขามักถามว่าไปยุโรปเห็นอย่างไรบ้าง ค าถามอันนีก็้มีทางตอบ

หลายอย่าง ตามน า้ใจผู้ ใดซึ่งชอบทางใด ฤาได้ใส่ใจในเร่ืองอะไร แตใ่จพ่อเองมนัแลกว้าง 

ๆ มากไป เห็นวา่ประเทศยโุรป วา่โดยภมูิพืน้แผน่ดนิ มนัหมดดีเสียแล้วไม่มีอะไรดีตอ่ไปอิก 

จะว่าท่ีเรียกสวนไร่นาป่าไม้ไร่หญ้าได้ท าแล้วเต็มภาคภูมิจนไม่มีท่ีอิกสกัคืบฤาเกรียกหนึ่ง

จะขยายออกไปอิก เว้นไว้แตภ่มูิล าเนาซึ่งเปนท่ีดาดลาดล้วนแตศ่ิลาฤากรวดตะกรัน ซึ่งจะ
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ท าอะไรไมไ่ด้จริง ๆ จงึยกัย้ายไปใช้อยา่งอ่ืน ในการบ ารุงเร่ืองเพาะปลกูก็ได้ท าเต็มบริบรูณ์

แล้ว แลได้พืชผลดีเตม็ท่ีแล้ว มนัไมมี่อะไรจะดีขึน้ไปได้อิก 

ส่วนแร่โลหธาตุอันใดซึ่งจะเปนประโยชน์ใช้ได้มีถ่านศิลาเปนตนั ไม่มี

เหลือแตส่กัแหง่ท่ียงัไมมี่ผู้ ใดรู้ ไม่เหลือสกัแห่งหนึ่งท่ียงัไม่ได้ลงมือท า ล้วนแตมี่เจ้าของท า

อยู่แล้วทัง้นัน้ ยังมีอยู่มากจริงแต่มีเวลาหมด จะไปภายน่าอิกก่ีพันปีก็ตาม ข้อท่ีหมดยัง

ไกล ยกเสียไม่เอามาคิด แต่น่ีมนัมีเจ้าของเสียหมดแล้ว ไม่มีผู้ซึ่งจะได้ขึน้ใหม่ นอกจาก

ต้องเสียเงินซือ้แลกเปล่ียน  

พืน้แผ่นดินไม่ใช่คนจะแน่นยดัไปหมด เช่นคนแต่ก่อนเล่า ๆ กันว่าเมือง

จีนคนแนน่ เดนิไปข้างไหนก็เตม็ไปด้วยคน คนผู้ใหญ่ชัน้หลงั ๆ มกัจะพดูถึงยโุรป เข้าใจว่า

คล้ายกนักบัเมืองจีน จนเม่ือเวลาเดก็ดเูหมือนท าให้เข้าใจว่าคนมนัยุ่บ ๆ ไปเหมือนมดเม่ือ

คาบไข่พาเดิน ความจริงคนมาก แต่ท่ีเหลือถมไปท่ีจะอยู่ เติมอิกเท่าไร ๆ ก็ได้ไม่อดัแอแต่

คนมนัต้องกิน เม่ือท่ีซึง่จะเกิดพืชพรรณ์สรรพอาหารส าหรับจะกินมนัได้ท าเต็มบริบรูณ์แล้ว 

มนัพอดีกนักบัคนในเวลานีแ้ล้ว คนเกิดใหม่ ๆ มากขึน้เสมอ แผ่นดินไม่พอจะเลีย้งชีวิตรม

นษุย์ท่ีเกิดขึน้ใหม่เพราะเหตท่ีุมนัหมดดีในพืน้ประเทศยโุรปเสียแล้ว จึงต้องคิดขยบัขยาย

ค้าขายไปหาอาหารประเทศอ่ืนมากิน ฤาหาเงินจากประเทศอ่ืนมาซือ้อาหารกิน 

ท่ีท ามาหากินของฝร่ัง ได้อเมริการับรองไปเสียเปนนกัเปนหนาแตก็่ไม่พอ 

อาฟริกาก็แยง่กนัเปนเจ้าของจนเกือบจะหมดแล้ว ออสเตรเลียก็ไปท ามาหากินกนัจนหมด 

เอเชียก็จบัเข้าไปเสียเปนอนัมาก จบัทัง้ขอบรุ้งทัง้ภายใน เหตท่ีุเปนทัง้นีก็้เพราะยโุรปมนั

หมดดี ชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไป ท่ีไหนว่างมากท่ีนัน่ก็จะเต็มออกไป เพราะมนัเปน

ธรรมดาของโลกย์ มนุษย์ไม่มีใครท่ีจะยอมตายง่าย ๆ ใช่แต่เพียงจะพอไม่ให้ตาย ย่อม

ปรารถนาท่ีจะได้ให้มากท่ีสุด ให้แลเห็นว่าจะได้ยืดยาวแลมั่นคงไม่มีท่ีสุด น่ีเปนความ

ปรารถนาของมนษุย์ ถึงใครจะชมฤาจะติมนัก็นัน้ ไม่มีใครจะย่อหย่อนตอ่ค าชมฤาค าติ ผู้

ซึง่มีความปรารถนาเชน่นีท้ัว่กนัยอ่มเดนิทางตา่ง ๆ ซึง่จะให้ส าเร็จประโยชน์อย่างดีท่ีสดุใน

ปลายมือ ก็เปนธรรมดาผู้ ท่ีมีความรู้มาก ท่ีมีความคิดมาก ท่ีมีความเพียรมาก แลท่ีมีทุน
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มากอาจจะหาได้คลอ่งกวา่ผู้ซึง่ไมมี่เช่นนัน้ ถึงว่าได้เปนเจ้าของอยู่แล้วแตห่ากความรู้น้อย

ไปบ้างความคิดอ่อ่นไปบ้าง ความอุตสาหะอ่อนไปบ้าง ทุนรอนบกพร่องบ้าง ก็ต้องเสียที

แก่ผู้ซึ่งประกอบพร้อมด้วยก าลงั 4 อย่าง ความเปล่ียนแปลงแลคืบออกของมนษุย์ จึงได้

เดนิป่วนป่ันอยูเ่ปนนิจไมมี่เวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลกย์ 

มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากความหมดดีของยุโรป เปนฝักฝ่ายข้างความ

เจริญของยุโรป คือความรู้แลความคิดทัง้ความเพียรซึ่งจะประกอบโลกธาตุให้เปนผลดี 

เปนเคร่ืองมือท่ีจะกระท าให้ส าเร็จประโยชน์เกือ้กลูแก่การหาผลนัน้ เปนข้อท่ีน่าพิศวงอย่าง

ยิ่ง ความรู้จกัใช้พืชพรรณ์แลธาตขุองโลกย์ให้เปนผลประโยชน์ ย่อมเกิดขึน้แก่มนษุย์โดย

ล าดบั นบั 6000 ปีมาแล้ว มีเวลาเส่ือมสญูลืมไปเสียบ้างก็มากลบัคิดขึน้ได้กาลบดันีห้มด 

ไม่แต่เท่านัน้กลับทวีหนักขึน้ เม่ือความรู้สิ่งนีต้ัง้ขึน้เปนหลักถาน ก็เปนทางความคิดท่ี

พิสดารเกิดขึน้อาจจะออกสาขาไปจนหมดทางซึ่งจะท าได้ เช่นกับรู้จกัใช้ไอน า้ ไอน า้อาจ

น าไปใช้สารพดัทุกอย่าง จนกระทัง่ถึงเวลานีก้ าลงัไฟฟ้า ไฟฟ้าอาจจะใช้สารพดัทกุอย่าง 

แลก าลงัเดนิขึน้อยูเ่สมอ ใครจะท านายไมไ่ด้วา่ไฟฟ้าอาจจะให้ผลอย่างไร ตอ่ไปภายน่าถึง

ท่ีสดุเพียงไหน ฤาจะมีอะไรเกิดขึน้ตอ่ไปภายน่าดีขึน้ไปกว่าไฟฟ้า ใครเลยจะแลเห็นได้ ถ้า

จะพรรณนาด้วยความเห็นในส่วนวิชานีแ้ล้วจะกินเวลามาก จะพาให้หนงัสือนีจ้บลงไม่ได้

ทนัเวลา  

เพราะเหตฉุะนัน้ขอรวมยอ่ความเพียงวา่ พืน้ภูมประเทศยโุรปนัน้มนัหมด

ดีเสียแล้ว แต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลาก าลงัท่ีเดินขึน้สู่ความเจริญ มนัก าลัง

เดนิกระโดดโลดโผนซึง่จะเดนิตามยาก น่ีเปนสว่นข้างฝ่ายดีของประเทศยโุรป”  

ข้อความทัง้หมดท่ียกมาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีต่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นทัศนคติในด้าน

บวกท่ีพระองค์มองหาสิ่งใหม่มาถ่ายทอดให้แก่สมเด็จหญิงน้อย อีกทัง้ยงัท าให้อตัตะของ

พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัมีลกัษณะของการให้ความรู้ในเชิงสารคดี นอกจากจะเป็น

บนัทกึสว่นพระองค์  
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องค์ประกอบต่อมาคือความรู้(knowledge) ของผู้ สร้างสาร จากการ

พิจารณาพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั ผู้วิจยัพบลกัษณะการใช้ภาษาท่ีโดดเดน่ประการ

หนึ่งคือการใช้ค าทับศพัท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการเขียนภาษาไทย สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่า

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาองักฤษอย่าง

มาก จากการสงัเกตการใช้ค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขาพบเป็น 

2 ลกัษณะด้วยกัน คือ ประการแรกศพัท์ดงักล่าวยงัไม่มีการบญัญัติเป็นภาษาไทย จึงมี

การใช้ทบัศพัท์ เช่นค าว่า ยนูิเวอซิตี ในขณะนัน้ยงัไม่มีการบญัญัติศพัท์ จึงทรงใช้ทบัศพัท์

ตามเสียงท่ีอ่านของค าว่า university ทัง้นีค้ าว่า university ถูกบัญญติเป็นค าว่า 

มหาวิทยาลัย ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ข้อความท่ี

ปรากฏใช้ทบัศพัท์ว่า ยูนิเวอซิตี ปรากฏในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 15 ท่ีทรงบรรยายถึง

เมืองเวนิสว่าเป็นเมืองท่ีมีมหาวิทยาลัยโบราณ ข้อความท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขา

ฉบบัดงักลา่วมีใจความวา่  

“...กบัเข้าในรถวนันีดี้ ฤาเปนด้วยหิวไมรู้่ กลบัมารถท่ีวโรนา เดินตอ่มาอิก

จนถึงเมนตวั ซึง่เปนเมืองมียนูิเวอซิตีโบราณ เมืองเหล่านีพ้่อเข้าใจว่าลกูรู้จกัทัง้นัน้ เพราะ

มีในหนงัสือเชกสเปียท่ีเคยอา่น...”  

หรือท่ีชัดเจนท่ีสุดของการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยคือ พระราชหัตถเลขา

ฉบบัท่ี 21 ท่ีเสด็จทอดพระเนตรมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กท่ีซึ่งพระองค์เจ้ารังสิตประยูร

ศกัดิท์รงศกึษาอยู ่ณ ขณะนัน้ซึ่งผู้ วิจยัได้ยกข้อความในพระราชหตัถเลขาส่วนดงักล่าวไป

แล้ว  

การใช้ค าทับศัพท์ในประการต่อมาเป็นลักษณะเพ่ือแสดงพระปรีชา

สามารถของพระองค์ ประกอบกบับริบทของประโยคท่ีต้องสารส่ือสาร ตวัอย่างเช่น ในพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 28 ทรงกล่าวถึงเมนอูาหารท่ีทรงคิดค้น ดดัแปลงขึน้มาจากวตัถดุิบท่ี

พอจะหาได้ในเรือพระท่ีนัง่ ซึ่ง ณ ขณะนัน้ประทบับนเรืออลับียน เมืองฮาเมอเฟสต์ โดย

เมนท่ีูทรงคดิค้น ดดัแปลงคือเมนยู าแอปเปิล ดงัใจความดงันี ้
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“เม่ือเช้านีข้้ามอ่าวมีคล่ืน ต่ืนขึน้แล้วเลยนอนเสียไม่ลุก จนจวนเท่ียงจึง

ลุกขึน้ท ากับเข้า ตาอ้นไปหุงเข้าไว้ก่อน ชายบริพัตรทอดเนือ้กับน า้ส้ม น า้ปลาแลกุ้ งไม้ 

เกณฑ์ให้อ้ายกุ๊กทอดปลาเฮียริง หน้าตาคล้ายปลาทแูตมี่น้อยไปไม่พอต้องเอาปลาซาดิน

แทน เยนตราจดัผกัอยูข้่างจะแขงแรงมาก ว่าเสียหรู มีผกักาดแดงแลเตอนิปกบัแครอตต้ม 

พ่อต าน า้พริก ขาดน า้ตาล ใช้น า้ตาลกรวดแทนช่างประดกัประเดิดจริง ๆ แก้อย่างไรมนัก็

ปร่าอยู่นัน่เอง ถ้าเปนท่ีบางกอกก็โทษถึงไม่เสวย ได้อินเวนต์ย าลกูแอปเปอลอร่อยดีมาก 

ควรจะพากลบัเข้าไปถึงบางกอกได้ กินกนัอร่อยดี...”  

องค์ประกอบตอ่มาคือระบบทางสงัคม(social system) ระบบทางสงัคม

ในท่ีนีผู้้ วิจยัมองท่ีสถานภาพและบทบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

จากท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสวม

สถานภาพความเป็น “พอ่” แทนความเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงแสดงบทบาทของ

พ่อท่ีปรารถนาท่ีจะให้ลูกสาวซึ่งไม่มีโอกาสได้พบเห็นสภาพบ้านเมืองอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ห่างไกล

ออกไป รวมทัง้ได้รับรู้ความเจริญก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้ ทัง้หมดนีส้ามารถพิจารณาได้จากการ

ใช้สรรพนามแทนพระองค์ดงัท่ีผู้วิจยัได้กลา่วไปแล้ว  

องค์ประกอบสดุท้ายของผู้สร้างสารคือวฒันธรรม(culture) วฒันธรรมใน

ท่ีนีผู้้วิจยัพิจารณาท่ีวฒันธรรมของการส่ือสารท่ีเป็นอยู่ในช่วงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ ช่วงเวลานัน้อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั

ท่ีสุด ณ ขณะนัน้คือเทคโนโลยีการพิมพ์ และการแพร่กระจายของหนังสือเล่ม การอ่าน

ออกเขียนได้ของประชาชนส่วนใหญ่เกิดขึน้พร้อม ๆ กับระบบการศึกษาในโรงเรียนซึ่ง

เกิดขึน้แล้วในเวลานัน้ การท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เลือกใช้วิธีการ

ส่ือสารในรูปแบบพระราชหตัถเลขาท่ีมีความยาวต่อฉบบัค่อนข้างมาก อาจเป็นไปได้ว่า

พระองค์ไมไ่ด้ต้องการจะส่ือสารกบัสมเดจ็หญิงน้อย หากแตต้่องการส่ือสารกบับคุคลอ่ืน ๆ 

ท่ีมีโอกาสได้อ่านและเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

ความเห็นของรองศาสตราจารย์อวยพร พานิช(อวยพร พานิช, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 

2559) ท่ีให้ความเห็นไว้วา่ “สมเดจ็หญิงน้อยคือผู้ รับสารท่ีหนึง่ ซึง่เป็นผู้ รับสารท่ีถกูเจาะจง
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ไว้ แต่ลักษณะเนือ้หาท่ีเป็นความรู้และมีประโยชน์เช่นนี ้พระองค์อาจจะปรารถนาให้

บรรดาข้าราชการท่ีท างานพฒันาปรับปรุงประเทศ ณ เวลานัน้ได้อ่านและได้รับรู้เร่ืองราว

เชน่กนั” 

ต่อมาคือลักษณะของผู้ รับสาร ซึ่งผู้ รับสารในท่ีนี คื้อสมเด็จหญิงน้อย 

พระองค์ทรงถือเป็นผู้ รับสารหลัก หรือผู้ อ่านพระราชหัตถเลขาท่ีถูกก าหนดโดย

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั แต่เน่ืองจากบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน

เป็นพระราชหตัถเลขาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัส่งถึงสมเด็จหญิง

น้อยฝ่ายเดียว ไม่ปรากฏหลักฐานพระหัตถเลขาตอบ ท าให้ผู้ วิจัยไม่สามารถศึกษา

ลกัษณะของสมเด็จหญิงน้อยในฐานะผู้ รับสารได้ แต่จากการสงัเกตพระราชหตัถเลขาทัง้ 

43 ฉบบัท าให้ผู้วิจยัพอจะอธิบายลกัษณะของสมเด็จหญิงน้อยได้ว่า พระองค์ทรงเป็นเจ้า

ฟ้าท่ีมีความรู้ในขัน้อ่านออกเขียนได้ และถือได้ว่าทรงมีพระปรีชาสามารถด้านนีโ้ดดเด่น 

เพราะพระองค์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระราชเลขานุการส่วนพระองค์ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจากลกัษณะสารท่ีปรากฏการใช้ค าทับ

ศพัท์ภาษาองักฤษดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ท าให้อนมุานได้วา่สมเดจ็หญิงน้อยทรงมีพระปรีชา

สามารถด้านภาษาอังกฤษ เวนิสา เสนีวงศ์ (เวนิสา เสนีวงศ์, 2541) กล่าวไว้ในหนงัสือ 

เร่ือง “สมเดจ็หญิงน้อย” วา่พระองค์ทรงมีพระอปุนิสยัรักการศกึษา ทรงโปรดการอ่าน การ

ซกัถามครูอาจารย์ ทรงมกัฝึกฝนด้วยพระองค์เอง จนสามารถตรัสภาษาองักฤษได้อย่าง

คล่องแคล่ว และทรงกล้าท่ีจะรับสัง่เป็นภาษาองักฤษกบัชาวตา่งชาติอย่างมากพระปรีชา 

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาเนือ้ความท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขาจะพบว่าเนือ้หามีลกัษณะ

การเขียนท่ีให้ความรู้ในเชิงสารคดี สิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัทรงได้วิเคราะห์ลกัษณะของผู้อ่านแล้วว่ามีความสามารถและช่ืนชอบเนือ้หาใน

ลักษณะใด ข้อความท่ีปรากฏสะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จหญิงน้อยทรงรักการเรียนรู้ และ

สนใจเร่ืองราวเหตกุารณ์ต่าง ๆ ของสงัคมโลก สอดคล้องกบัท่ีเวนิสา เสนีวงศ์ ได้กล่าวไว้

ว่าพระองค์ท่านทรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทรงอ่านหนงัสือมาก โปรดอ่านหนงัสือฝร่ัง 

เช่นเร่ืองการโค่นราชวงศ์รัสเซีย ท่านอ่านมากและทรงรู้มาก น่ีจึงเป็นไปได้ท่ีท าให้
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายลักษณะของการปกครองของ

ประเทศท่ีพระองค์เสดจ็ประพาสในครัง้นีใ้ห้สมเดจ็หญิงน้อยทราบ  

ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นพระหตัถเลขาตอบ แต่จาก

เนือ้หาในพระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 12 พบว่าการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในล าดับนีไ้ม่ใช่การ

ส่ือสารทางเดียว หากแตมี่การตอบกลบัจากสมเด็จหญิงน้อยด้วย ดงัข้อความท่ีปรากฏใน

ตอนต้นของพระราชหตัถเลขาว่า “วนันีไ้ด้รับหนงัสือจากบางกอกเปนครัง้แรก จึงมีธุระทัง้

ท่ีจะอา่นแลสง่หนงัสือ...” ข้อความดงักลา่วท าให้ทราบว่าได้มีการส่ือสารกลบัมายงัสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรูปแบบท่ีพระองค์ทรงเรียกว่า “หนงัสือ” ด้วยเช่นกัน สิ่งนี ้

แสดงให้เห็นว่าลักษณะของเนือ้หาท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่ได้เกิดจากพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเพียงพระองค์เดียว หากแต่สมเด็จหญิงน้อยในฐานะผู้ รับสารได้มี

การตอบกลบัและส่งผลตอ่เนือ้หาของพระราชหตัถเลขาในล าดบัต่อ ๆ มา ลกัษณะเช่นนี ้

สอดคล้องกบัลกัษณะของการส่ือสารแบบลู่เข้าตามท่ีคินเขด (อ้างแล้ว, 1979) ได้กล่าวไว้

คือทัง้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและสมเด็จหญิงน้อยแสดงบทบาทของ

ผู้กระท าการส่ือสารทัง้สองพระองค์ และพระราชหตัถเลขาท่ีถกูส่งไป-มาเช่นนี ้ถกูก าหนด

เนือ้หาตามการตีความของผู้กระท าการส่ือสารแตล่ะฝ่าย จนน าไปสู่คามเข้าใจของเนือ้หา

ร่วมกัน เพียงแค่ว่าการส่งพระราชหตัถเลขาไปและกลบัในช่วงเวลานัน้ อาจไม่ได้เกิดขึน้

เป็นวงลู่เข้าท่ีสมบูรณ์ ทัง้นีเ้พราะเทคโนโลยีในการส่ือสารและระบบของการส่งจดหมาย

ในระยะไกลแบบข้ามทวีปต้องใช้เวลานาน ตรงจุดนีจ้ึงส่งผลให้วงล้อของการส่ือสารอาจ

ไปเป็นตามท่ีคนิเขดเสนอไว้อยา่งสมบรูณ์ เชน่ ในการส่งพระราชหตัถเลขาครัง้หนึ่งอาจจะ

มีจ านวนพระราชหตัถเลขาได้หลายฉบบั ในขณะเดียวกัน เม่ือทางสมเด็จหญิงน้อยได้รับ

พระราชหตัถเลขาและมีการตอบกลบัไป พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัก็อาจ

ก าลงัเขียนและสง่พระราชหตัถเลขาฉบบัตอ่ ๆ มา ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการส่ือสารในสมยั

นัน้จงึท าให้การส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นการส่ือสารลูเ่ข้าท่ีไมพ่อดีกนัของวงล้อ     

ลกัษณะของส่ือและสารท่ีใช้สร้างความหมายในรูปแบบพระราชหตัถเลขา 
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พระราชหตัถเลขา คือการส่ือสารในรูปแบบของการเขียนจดหมาย การ

เขียน (written language) เป็นเทคโนโลยีทางการส่ือสารอย่างหนึ่ง ต้องใช้อุปกรณ์

ประกอบได้แก่ ดินสอ หรือปากกา และกระดาษ เม่ือพิจารณาส่ือพระราชหตัถเลขาผ่าน

ค าอธิบายองค์ประกอบด้านช่องทางการส่ือสารตามท่ีเบอร์โล (เสนอ จะเห็นได้ว่าส่ือพระ

ราชหัตถเลขาเป็นส่ือท่ีใช้การรับประสบการณ์ผ่านการมองเห็น (seeing) ซึ่งในท่ีนี ้

หมายถึงการอา่นและเป็นการอา่นลายมือเขียน ความน่าสนใจของส่ือการเขียนและการรับ

เนือ้หาด้วยการอ่านคือ การเขียนด้วยลายมือในทรรศนะของอ็อง (อ้างแล้ว, 1982) จะมี

ความถกูต้องน้อยกว่าการพิมพ์ ความถกูต้องในท่ีนีผู้้ วิจยัพิจารณาเป็น 2 ส่วนด้วยกนั คือ 

ความถูกต้องจากผู้ เขียน ซึ่งในส่วนนีผู้้ วิจัยไม่สามารถชีใ้ห้เห็นความถูกต้องดงักล่าวได้

เน่ืองจากผู้ วิจยัไม่พบพระราชหตัถเลขาหรือส าเนาพระราชหตัถเลขาท่ีเป็นลายพระหตัถ์ 

ความถูกต้องในส่วนหลังคือความถูกต้องจากผู้ รับสาร ซึ่งในท่ีนีคื้อสมเด็จหญิงน้อย 

สมเดจ็หญิงน้อยทรงอา่นลายพระหตัถ์ท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขา ซึ่งนัน่หมายความว่า

พระองค์ต้องทรงเป็นผู้ ท่ีคุ้ นชินกับลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัเป็นอย่างดี จึงจะสามารถอ่านข้อความท่ีปรากฏในลายพระหตัถ์ได้อย่างถกูต้อง

แมน่ย า  

นอกจากเร่ืองความถกูต้องแม่นย าจากการเขียนแล้ว ส่ือการเขียนยงัเป็น

เทคโนโลยีท่ีอาศัยเคร่ืองมือประกอบ ในท่ีนีผู้้ วิจัยจะขอเร่ิมจากการอธิบายลักษณะ

กระดาษ ลกัษณะกระดาษท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัใช้พระราชนิพนธ์

พระราชหัตถเลขาในครัง้นี ้ไม่ปรากฏชนิดหรือประเภทของกระดาษท่ีแน่ชัด แต่จาก

ข้อความในพระราชหตัถเลขา ฉบบัท่ี 1 ได้ระบถุึงลกัษณะของกระดาษไว้ดงันี ้

“พ่อตัง้ใจว่าจะเขียนหนงัสือบอกข่าวให้รู้เปนส่วนตวัต่างหากจากท่ีจะรู้

ทางราชการ  แตจ่ะเขียนด้วยกระดาษหนาแลดีกวา่นีก็้จะโตนกัไป  จึงเขียนแผ่นใหญ่แลให้

กระดาษบางๆ เชน่นี ้วา่ทางลมจบั ก็เสียคา่สง่น้อย”  
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จากข้อความข้างต้น ผู้ วิจัยอนุมานได้ว่าลักษณะของกระดาษท่ีทรงใช้

พระราชนิพนธ์พระราชหตัถเลขาครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ และ บาง  อาจ

เป็นกระดาษท่ีมีขนาดตามมาตรฐานแบบ A อย่างท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั เพียงแต่คณุภาพ

หรือสีของกระดาษอาจจะไมเ่หมือนอยา่งในปัจจบุนั เหตท่ีุผู้วิจยัคิดว่าขนาดของกระดาษท่ี

ใช้ในช่วงเวลานัน้เป็นกระดาษตามมาตรฐานแบบ A เพราะว่าในขณะนัน้ระบบกระดาษ

แบบมาตรฐาน A ท่ีใช้ในปัจจุบันได้ถูกก าหนดขึน้มาแล้วตัง้แต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 

(Houston , 2016)  

การส่ือสารในรูปแบบพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัแตกตา่งจากลกัษณะ

ของจดหมายทัว่ ๆ ไปท่ีเราใช้เขียนถึงกัน กล่าวคือ พระราชหตัถเลขาแต่ละฉบบัมีความ

ยาวของหน้ากระดาษมาก อาจจะมาถึงหลักสิบหน้าต่อพระราชหัตถเลขาหนึ่งฉบับ 

ปริมาณท่ีมากมายเช่นนีส้งัเกตได้จากการท่ีทรงพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาแต่ละ

ฉบบัโดยใช้เวลาไม่ต่อเน่ืองกัน กล่าวคือ ทรงพระราชนิพนธ์ทุกคืน หรือ สองคืนครั ง้ เพ่ือ

รวบรวมให้ได้ปริมาณมากพอท่ีจะสามารถส่งได้ อีกทัง้ด้วยข้อจ ากดัของเร่ืองสถานท่ีส่งซึ่ง

อาจไมส่ามารถหาได้สะดวกนกั จงึเป็นเหตผุลหนึง่ให้ต้องพระราชนิพนธ์พระราชหตัถเลขา

แต่ละฉบับด้วยปริมาณหน้ากระดาษท่ีมากไปตามจ านวนวันท่ีทรงบรรยายถึง ดังเช่น 

ตวัอย่างพระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 1 ท่ีรวมระยะเวลาของเหตกุารณ์ไว้ถึง 8 คืนด้วยกนั คือ

ตัง้แตคื่นวนัพธุท่ี 27 มีนาคม– วนัพธุท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2450  

รูปแบบของส่ือจดหมาย หรือในท่ีนีคื้อพระราชหัตถเลขา เป็นส่ือท่ีมี

คุณลักษณะเฉพาะของตัว ผู้ วิจัยไม่สามารถจะระบุให้เห็นส่วนประกอบในพระ

ราชหตัถเลขาได้ แต่จากการศึกษา พระราชโทรเลข ซึ่งเป็นเอกสารท่ีผู้ วิจัยใช้เพ่ือศึกษา

ลักษณะของส่ือ ผู้ วิจัยพบว่าพระราชโทรเลข ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ 

สถานท่ีท่ีใช้ส่ง, วนัท่ีท่ีส่ง, พระนามผู้ รับ และพระนามผู้ส่ง รูปท่ี 4.2 ด้านล่างนีแ้สดงพระ

ราชโทรเลขท่ีมีมาจากเมืองทรอนแฮม(Trondheim) ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม ร.ศ. 126 มีถึง

มกฎุราชกมุาร และทรงลงพระบรมนามาภิไธย สยามมินทร์ 
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รูปท่ี 4.2 พระราชโทรเลข 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 

 
ผู้วิจยัพิจารณาส่วนประกอบของพระราชโทรเลขมาเปรียบเทียบกบัพระ

ราชหัตถเลขาในหนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เพ่ือหาส่วนประกอบท่ีมีร่วมกัน 

หลังจากพิจารณาแล้ว ผู้ วิจัยพบส่วนประกอบท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขาเป็น

เชน่เดียวกบัพระราชโทรเลข ดงันี ้ 

1. วนัท่ี  

วนัท่ีท่ีระบใุนกรณีของพระราชโทรเลขซึ่งเป็นการส่ือสารด้วยข้อความท่ีจ ากดั 

จึงปรากฏวนัท่ีเพียงแค่วันเดียว แต่ในกรณีของพระราชหัตถเลขา สามารถ

ระบวุนัท่ีตามวนัท่ีเขียนแตล่ะฉบบันัน้ได้ ดงัท่ีได้ยกตวัอย่างพระราชหตัถเลขา

ฉบบัท่ี 1 ไปแล้วข้างต้น  

2. สถานท่ี  
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สถานท่ี ณ ท่ีทรงพระราชนิพนธ์พระราชหตัถเลขาแต่ละฉบบั ทัง้นีส้ถานท่ีท่ี

ปรากฏในพระราชหัตถเลขา มีทัง้สถานท่ีท่ีเป็นเรือพระท่ีนั่ง , โรงแรม และ

พระราชวงัท่ีประทบั  

3. ช่ือผู้ เขียน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ใน

ตอนท้ายของพรราชหตัถเลขาทกุฉบบั โดยจะลงพระปรมาภิไธย จฬุาลงกรณ์ 

ป.ร. ไว้ท่ีมมุลา่งขวาของพระราชหตัถเลขาหน้าสดุท้าย 

4. ช่ือผู้ รับ  

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัระบช่ืุอผู้ รับพระราชหตัถเลขา ไว้ท่ี

ตอนต้นของพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั โดยระบช่ืุอผู้ รับวา่ “หญิงน้อย”  

สว่นประกอบทัง้ส่ีท่ีปรากฏอยูใ่นพระราชหตัถเลขา ดงัปรากฏในรูปท่ี 4.3 

ซึง่เป็นภาพพระราชหตัถเลขาท่ีถกูน าเสนอในหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ผู้วิจยัใช้

พระราชหตัถเลขาจากหนงัสือเพ่ือศึกษาส่วนประกอบของพระราชหตัถเลขาฉบบัจริงท่ีไม่

สามารถค้นหาได้จากหอจดหมายเหตแุห่งชาติ จากรูปจะเห็นว่าพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 

1 ท่ีปรากฏในหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านประกอบด้วย วนัท่ี ท่ีทรงพระราชนิพนธ์  

คือ วนัพฒุ ท่ี ๒๗ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ ระบสุถานท่ีท่ีทรงพระราชนิพนธ์ ณ เรือ

มหาจักรี โดยผู้ รับคือ “ลูกหญิงน้อย” และในรูปท่ี 4.4 แสดงหน้าสุดท้ายของพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัดงักลา่ว ปรากฏพระปรมาภิไธยในฐานะผู้ เขียนวา่ จฬุาลงกรณ์ ป.ร.  
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รูปท่ี 4.3 พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 หน้าแรก 
ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
รูปท่ี 4.4 พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 หน้าสดุท้าย 
ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 1 

 



66 
 

ลกัษณะอีกประการหนึ่งของส่ือพระราชหัตถเลขาท่ีผู้ วิจัยสังเกตพบคือ 

ส่ือพระราชหตัถเลขาเป็นส่ือการเขียนท่ีมีส่ือค าพูดเป็นสาร กล่าวอีกนยัคือส่ือค าพูดท่ีใช้

ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ด้วยการเล่า ได้กลายมาเป็นสารในส่ือการเขียน สิ่งนีย้่อมท าให้

การส่ือสารในพระราชหตัถเลขาสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ แทนการพูดได้ ผู้สร้าง

เนือ้หาหรือผู้ เขียนสามารถจะอธิบาย ขยายความได้มากเท่าท่ีตนต้องการโดยปราศจาก

ข้อจ ากัดด้านปริมาณ ซึ่งแตกต่างจากส่ือโทรเลข ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัทรงมีมาถึงมกุฎราชกุมาร ท่ีไม่สามารถเขียนได้มากเพราะลกัษณะของส่ือโทร

เลขไปจ ากัดลักษณะของสารในด้านปริมาณ  ลกัษณะเช่นนีท้ าให้เนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ใน

พระราชหัตถเลขาประกอบไปด้วยเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายหลากหลายประเด็น ทั ง้

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ของเมืองหรือสถานท่ี, ประเด็นด้านวฒันธรรม ความ

เป็นอยู่ของผู้คนในแตล่ะท่ี อนัประกอบด้วยลกัษณะการประกอบอาชีพ , อาหารการกิน , 

ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั , ประเด็นด้านภูมิศาสตร์ ทัง้ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ

และลักษณะพืชพรรณธรรมชาติของแต่ละพืน้ท่ี ซึ่งผู้ วิจัยมองว่าลักษณะของเนือ้หาท่ี

ปรากฏในพระราชหตัถเลขาเป็นเนือ้หาท่ีมีปริมาณมาก ถ่ายทอดในลกัษณะของการเป็น

บนัทกึสว่นพระองค์ท่ีแทรกด้วยสารคดีอยา่งแยบยล  

นอกจากส่ือพระราชโทรเลขแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวยังทรงส่งไปรษณียบตัรมายังเจ้านายพระองค์อ่ืน ๆ ไปรษณียบตัรท่ีทรงมีถึง

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ แสดงให้เห็นได้ชัดว่าคุณลักษณะของส่ือพระ

ราชหตัถเลขากับส่ือไปรษณียบตัรก าหนดลกัษณะของเนือ้หาได้แตกต่างกนั ในท่ีนีผู้้วิจยั

หมายถึงปริมาณเนือ้หาท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงถ่ายทอดลงในส่ือ

ทัง้สองประเภท แม้ว่าจะเป็นเนือ้ความเร่ืองเดียวกนั  รูปท่ี 4.5 แสดงไปรษณียบตัรท่ีทรงมี

ถึงสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และรูปท่ี 4.6 ด้านล่างแสดงให้เห็นเนือ้หาท่ีปรากฏ

ในส่ือไปรษณียบตัร ท่ีทรงมีถึงสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ เร่ือง ภูเขาในเมืองฟลอ

เรนซ์ จะเห็นได้ว่าด้วยข้อจ ากดัด้านขนาดของส่ือไปรษณียบตัร ท าให้เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง
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ดงักล่าว ถูกถ่ายทอดได้เพียงข้อความ 1 ประโยค ว่า “บนเขาเมืองฟลอเรนซนีมี้รูปเดวิด” 

ดงัรูป 

 

 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ไปรษณียบตัรด้านหน้า 
         ท่ีมา : หนงัสือ ให้ด ารงครัง้ไกลบ้าน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 4.6 ไปรษณียบตัรด้านหลงั 
ท่ีมา : หนงัสือ ให้ด ารงครัง้ไกลบ้าน 
 

ผู้ วิจัยได้สังเกตลักษณะของเนือ้หาเร่ือง ภูเขาในเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่ง

ปรากฏในส่ือพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 17 ในคืนล าดบัท่ี 56 พบว่าลกัษณะของเนือ้หามี
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ความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีการบรรยายท่ีละเอียดกว่า โดยเนือ้หาท่ีปรากฏในพระ

ราชหตัถเลขามีข้อความดงันี ้ 

“...พอท างานแล้วเสร็จอยากจะโดดออกไปทนัที  จึงตกลงเปนอนัไปเท่ียว

ตากแดดตามบุญตามกรรมได้ใช้รถโมเตอคาร์โถงมาตัง้แตเ่ช้าแล้ว  เวลานีก็้ใช้โมเตอคาร์   

ขบัมนัเร่ือยไปในถนนแล้วเลยไปคอลิดียานตี  ซึ่งเปนเขานอกเมือง  เปนท่ีเขาไปเท่ียวดภููมิ

ประเทศเมืองฟลอเรนศ์  อยา่งเดียวกนักบักาเลนซเบิคท่ีเมืองเวียนนา  แตท่ี่น่ีเปนตอ่ท่ีใกล้

แลงามกว่า  เมืองฟลอเรนศ์อยู่ในหว่างเขาซึ่งเปนท่ีไม่สู้ กว้าง  บ้านเรือนตึกรวมพอเต็ม

หวา่งเขา  ออกจะล้น ๆ ท่ีจริงหวา่งเขาลกึเข้าไปก็ยงัมีท่ีกว้าง  แตม่นัห่างไกลธุระค้าขายไป  

จึงได้เข้ามาจุกกันอยู่ในซอกแคบ  เมืองในอิตาลีแตก่่อนมามีก าแพงทัง้สิน้  แต่บ้านเรือน

คนมากขึน้ก็รือ้ก าแพงเสียทัง้ท่ีเยนวัแลท่ีน่ี  เหลือไว้แตป่ระตบู้าง  เมืองโรมยงัมีก าแพงอยู่

ดีมากกว่าเมืองอ่ืน  แตถ่ึงจะมีก าแพงก็ไม่คุ้มขงัอะไรได้  ถ้าข้าศึกเข้ามาได้ถึงเขาเปนเสีย

เมือง  ยิงได้ง่ายดายเพราะเปนเขาล้อมสองด้าน  เขาท่ีขึน้ไปนีเ้ฉภาะอยู่ริมแม่น า้คนละ

ฟากกันกับเมือง  แลเห็นแม่น า้ทัง้สองข้าง  เมืองอยู่กลางงามดีนกั  ท่ีสนามบนลานเขามี

รูปเดวิดหลอ่  เปนคอปีของรูปศลิาท่ีเก็บในมิวเซียมเหมือนกบัหวัท่ีเรามีอยูน่ัน้...”   

จากข้อความท่ีคัดมานีจ้ะพบว่า ในพระราชหัตถเลขาจะมีการให้

รายละเอียดของภูเขาในเมืองฟลอเรนซ์ และผู้ เขียนได้ใส่ข้อความเชิงทรรศนะเก่ียวกับ

สถานท่ีลงไปด้วย ซึง่แตกตา่งจากไปรษณียบตัรท่ีมีเพียงข้อความบอกว่าคือสถานท่ีใดและ

มีอะไร  

นอกจากองค์ประกอบด้านส่ือและสารซึ่งถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัใน

การสร้างความหมายของบทพระราชหัตถเลขาแล้ว องค์ประกอบการส่ือสารอ่ืน ๆ ก็มี

ความส าคัญเช่นกัน เพราะในการสร้างความหมายในพระราชหัตถเลขาต้องใช้

องค์ประกอบการส่ือสารตวัอ่ืน ๆ มาประกอบการสร้างความหมายเช่นกนั  
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องค์ประกอบด้านบริบทในการสร้างความหมายในพระราชหตัถเลขา 

ในการสร้างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา เวลานับว่าเป็น

บริบททางการส่ือสารท่ีส าคญัและมีผลตอ่การสร้างความหมายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการสร้างความหมายในระดบันีเ้ป็นการสร้างความหมายในรูปแบบของจดหมาย เวลา

ถือเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัท่ีถกูก าหนดไว้ในจดหมาย ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ว่าองค์ประกอบท่ีพระราชหัตถเลขามีอย่างหนึ่งคือการระบุเวลา ซึ่งในท่ีนีป้รากฏใน

รูปแบบของวันท่ี กล่าวคือในพระราชหัตถเลขาทุกฉบบัจะขึน้ต้นด้วยวนัท่ีท่ีทรงพระราช

นิพนธ์พระราชหตัถเลขาขึน้ และอย่างท่ีผู้ วิจยัได้กล่าวไปแล้วว่าพระราชหตัถเลขาแต่ละ

ฉบบัมีความยาวมาก เน่ืองจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์โดยใช้เวลาหลายวนัต่อฉบบั 

ส่งผลให้ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบบัจะปรากฏวันท่ีหลายวันท่ีด้วยกัน ตวัอย่างเช่น 

พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 ท่ีมีความยาวทัง้สิน้ 8 คืน จะปรากฏวนัท่ีท่ีทรงพระราชนิพนธ์

ไว้ทัง้สิน้ 8 วนั ได้แก่ วนัพฒุท่ี 27 มีนาคม , วนัพฤหศับดีท่ี 28 มีนาคม , วนัศกุรท่ี 29 

มีนาคม , วนัเสาร์ท่ี 30 มีนาคม , วนัอาทิตย์ท่ี 31 มีนาคม ร.ศ. 125 , วนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 

126 , วนัท่ี2 เมษายน ร.ศ. 126 และวนัท่ี3 เมษายน ร.ศ. 126 ตามล าดบั  

นอกจากมิติด้านเวลาจะปรากฏในรูปแบบของวนัท่ีในพระราชหตัถเลขา

แต่ละฉบบัแล้ว ผู้ วิจยัยงัพบมิติด้านเวลาในอีกลกัษณะกล่าวคือ การเล่าเร่ืองตามล าดบั

ของเวลา อย่างท่ีได้อธิบายไว้แล้วว่าพระราชหัตถเลขาเป็นการส่ือสารเร่ืองราวท่ีเป็น

ส่วนตวั ไม่เก่ียวกับราชการบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงใช้

การส่ือสารในรูปแบบนีเ้พ่ือเขียนบนัทึกประจ าวนัเพ่ือบอกเล่าให้แก่สมเด็จหญิงน้อย จาก

การสงัเกตวิธีการเล่าเร่ืองของพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั ผู้วิจยัพบลกัษณะของการเล่า

เร่ืองท่ีเป็นไปตามล าดับเวลา โดยจะเร่ิมต้นจากการบอกเล่าเร่ืองบรรทมในคืนก่อน 

ตามมาด้วยเหตุการณ์ในเวลาเช้า ต่อด้วยเวลากลางวัน  เวลาเย็น  และเวลากลางคืน 

แม้ว่าพระองค์จะบนัทึกเร่ืองราวในแต่ละวัน ณ เวลากลางคืนก็ตาม แต่จะทรงบรรยาย

เ ร่ิมต้นตัง้แต่กิจกรรมแรกของวันเ ร่ือยไปตามล าดับของเวลา สิ่ ง นี ส้่งผลให้พระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัมีลกัษณะเป็นบนัทึกกิจวตัรส่วนพระองค์ตามล าดบัเวลาแตล่ะ
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วนั ตวัอย่างเช่นในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 15 คืนล าดบัท่ี 51 ขณะประทบั ณ แครนด์โฮ

เตล เมืองเวนิศ วนัพฤหศับดีท่ี 16 พฤษภาคม มีล าดบัการเลา่เร่ืองตามเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บอกเลา่เร่ืองบรรทมในคืนก่อน ดงัข้อความวา่ “เม่ือคืนนีง้่วงนอนเต็ม

ทีเหน่ือยอ่อน เวลานอนถึงตัวเบาโหยง ๆ หล่นผอยหลับไป ต่ืนครู่

หนึง่ครู่หนึง่สกัสามครัง้ หลบัแปดชัว่โมงบริบรูณ์.......”  

2. ล าดบัต่อมาบรรยายถึงเหตกุารณ์กลางวนั ดงัข้อความว่า “ดุ๊กออฟ

เยนวัมารับไปกินกลางวนั จ านวนคนก็เหมือนอย่างเลีย้งค ่า ดชัเชส

แก่รินน า้ชาแถบข้างเรา คณุท้าวรินข้างหนึ่ง มีกล้วยไม้ช่อใหญ่ยาว

ไมเ่คยเห็น.....”  

3. เสร็จจากอาหารกลางวนั ทรงกลบัไปยงัห้องนัง่เขียนหนงัสือ จนเวลา

บา่ย 2 โมงคร่ึง ดุ๊กออฟเยนวัมารับไปดมูอนิเมนต์รูปดุ๊กออฟเยนวั

บิดาดุ๊กพระองค์นี ้ดงัความว่า “จนบ่าย 2 โมงคร่ึง ดุ๊กออฟเยนวัมา

รับ ไปลาเจ้านายผู้หญิงแลเด็กแล้วขึน้รถกับดุ๊ก มาแวะดมูอนิเมนต์

รูปดุ๊กออฟเยนวับิดาดุ๊กคนนี ้ซึ่งอยู่ในสนามสวนดอกไม้  กลางส่ีกั๊ก

ถนน  เปนรูปข่ีม้าในสนามรบ ก าลงัม้าถกูปืนจะล้มซวนลง ดุ๊กก าลงัชี ้

ดาบเร่งทหารงามแปลกเต็มที ในการท่ีจะท ารูปนีว้่าต้องฆ่าม้าถึง

สามตวั เพ่ือจะให้ชา่งเห็นวา่ม้าจะตายนัน้เปนอยา่งไร” 

4. เม่ือบรรยายจบเร่ืองการดูรูปปัน้ดุ๊กออฟเยนัว  ทรงบรรยายต่อถึง

ลกัษณะของเมืองตริุน การแทรกการบรรยายในลกัษณะนี ้ผู้วิจยัมอง

ว่าเป็นส่วนท่ีเป็นงานเขียนสารคดีอย่างหนึ่ง บรรยายเมืองตริุน แล้ว

วกกลบัมาท่ีกิจกรรมในชว่งบา่ยท่ีเมืองตริุน  

5. ล าดบัตอ่มาคือ “ไปขึน้รถกินเข้าท่ีสเตชัน่เบรสเซียว”  
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6. จากนัน้เสด็จฯมายงัเมืองท่ีมียนูิเวอซิตีโบราณ ในเวลาก่อน 2 ยาม 

เสดจ็ฯโดยเรือคอนโดเลอมา มาถึงโฮเตล 

7. กลา่วจบบนัทกึของวนั ดงัข้อความวา่ “เร่ืองเมืองเวนิศนี ้ขอรงบัไว้ยงั

ไม่กล่าวทีหนึ่ง เพราะง่วงเหลือประมาณ บอกให้เขียนหนงัสือ บร๊ีด

เสียหลายครัง้แล้ว ขอบอกแตว่่าวนันีไ้ด้รับหนงัสือหนงัสือของลกูซึ่ง

พ่อคอยหนกัหนา ชัว่แต่อ่านหนงัสือก็กินเวลาเข้าไปเสียมากแล้ว จึง

ต้องขอจบเทา่นัน้ที....”  

ล าดับต่อมาของบริบททางการส่ือสารคือมิติด้านสถานท่ี (place) มิติ

ด้านสถานท่ีถือเป็นบริบทท่ีก าหนดลักษณะของเนือ้หาอย่างชัดเจน เหตุเพราะว่าการ

ส่ือสารในล าดบันีเ้ป็นการส่ือสารผา่นพระราชหตัถเลขาท่ีเกิดจากการเสด็จฯตา่งประเทศ 

นัน่หมายความวา่เร่ืองราวท่ีจะถกูบนัทกึลงในพระราชหตัถเลขายอ่มเก่ียวข้องกบัสถานท่ี

ตา่ง ๆ ท่ีเสดจ็ฯ ถึง หากพิจารณาท่ีตวัส่ือ ผู้วิจยัพบว่ามิติด้านสถานท่ีนัน้ผกูติดอยู่กบัส่ือ

พระราชหัตถเลขาหรือจดหมายเช่นเดียวกับมิติด้านเวลา ด้วยธรรมเนียมในการเขียน

จดหมายท่ีต้องระบุสถานท่ีของผู้ เขียน ในพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัก็เช่นเดียว ท่ี

ผู้ สร้างสารได้บันทึกสถานท่ี ณ ขณะท่ีเขียนจดหมายแต่ละฉบับ จากการศึกษาพระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ผู้วิจยัพบวา่สถานท่ีท่ีถกูระบไุว้ในพระราชหตัถเลขามีอยู่ 2 ลกัษณะ

ด้วยกัน คือ สถานท่ีท่ีเป็นพาหนะขณะอยู่ระหว่างการเดินทาง และสถานท่ีท่ีเป็นท่ี

ประทบัเม่ือเสด็จฯ ถึงเมืองต่าง ๆ ทัง้นีใ้นพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบัจะระบุสถานท่ีไว้ 

ณ ต าแหน่ง บนขวาของหน้ากระดาษ รูปท่ี 4.7 แสดงให้เห็นการระบสุถานท่ีไว้ในพระ

ราชหัตถเลขาทัง้ 2 ลักษณะ โดยภาพแรกเป็นสถานท่ีท่ีเป็นเรือท่ีทรงโดยสารเสด็จฯ 

ปรากฏอยู่ในตอนต้นของพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 43 บริเวณด้านขวาส่วนบนของพระ

ราชหตัถเลขา ระบุสถานท่ีว่าคือ “เรือซกัเซนในคลองสเุอช” และรูปปท่ี 4.8 แสดงพระ

ราชหัตถเลขาฉบับท่ี 41 ระบุสถานท่ีบริเวณด้านขวาส่วนบนของพระราชหัตถเลขา

เชน่กนั โดยระบสุถานท่ีท่ีประทบัคือ “เมืองมิลาน”  



72 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 พระราชหตัถเลขาท่ีแสดงสถานท่ี เรือซกัเซน 
    ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 3 
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   รูปท่ี 4.8 พระราชหตัถเลขาท่ีแสดงสถานท่ี เมืองมิลาน 
      ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 3 

 
 นอกจากมิตด้ิานสถานท่ีจะผูกติดเป็นส่วนหนึ่งกบัเนือ้หาของสารแล้ว จาก

การศึกษาเนือ้ความในพระราชหัตถเลขา ผู้ วิจยัพบว่ามิติด้านสถานท่ียงัเป็นตวัก าหนด

ความสัน้ – ยาวของเนือ้หาในพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั เช่น พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 

8 ในคืนล าดบัท่ี 31อันเป็นคืนสุดท้ายท่ีจะประทับบนเรือซกัเซนก่อนถึงเมืองเยนัว ใน

ตอนต้นพระราชหตัถเลขาทรงบรรยายว่าต้องการท่ีจะเขียนจดหมายฉบบันีใ้ห้เสร็จก่อนท่ี

จะถึงเมืองเยนวั เพ่ือท่ีว่าเม่ือถึงเมืองเยนวัจะได้เป็นการเร่ิมต้นฉบบัใหม่ ด้วยเหตนีุส้่งผล

ให้พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 8 มีความยาวของวนัเพียงแค่ 1 คืน ตามระยะเวลาท่ีทรง
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ประทับอยู่บนเรือซกัเซนท่ีออกจากเมืองเนเปอลไปสู่เมืองเยนวั และหลงัจากนัน้จะทรง

เสด็จ ฯ โดยพาหนะประเภทอ่ืน ๆ เพราะเป็นการเดินทางทางบก ไม่ใช่ทางทะเล จากการ

พิจารณาพระราชหตัถเลขาฉบบันี ้ผู้ วิจยัยงัคงพบการบรรยายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใน

เรือซกัเซน โดยเป็นเหตุการณ์ของงานเลีย้งอาหารค ่าบนเรือ และจากพระราชหตัถเลขา

ฉบบันีท้ าให้ผู้วิจยัทราบว่า นอกจากพระองค์ทรงส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้านายแล้ว 

ยงัทรงจดัให้มีการสง่ของกลบัมายงักรุงเทพ ฯ เป็นระยะ ๆ เช่นในตอนท้าย ทรงบรรยายว่า

ได้จ้างนายมุย่เขียนรูปห้องประทบับนเรือซกัเซน แล้วจะไปหากรอบใส่ท่ีเมืองเยนวั แล้วจะ

รีบส่งกลบัไปท่ีกรุงเทพ ฯ มิติด้านสถานท่ีท่ีก าหนดลกัษณะของเนือ้หาสารดงัท่ีได้กล่าว 

สง่ผลให้พรราชหตัถเลขาฉบบันีมี้ความยาวเพียง 2 หน้ากระดาษ (ขนาดตามฉบบัหนงัสือ) 

เทา่นัน้  

  นอกจากบริบทด้านสถานท่ีจะก าหนดความยาวของเนือ้หาในพระ

ราชหตัถเลขาแล้ว ผู้วิจยัยงัพบว่าบริบทด้านสถานท่ียงัเป็นตวัก าหนด “ความสมบรูณ์ของ

เร่ืองไกลบ้าน” ความสมบูรณ์ของเร่ืองไกลบ้านในท่ีนีผู้้วิจยัหมายถึง การสร้างเนือ้หาของ

พระราชหตัถเลขาให้เข้ากบัช่ือเร่ืองวา่ “ไกลบ้าน” เพราะถึงแม้ว่าพระราชหตัถเลขาท่ีทรงมี

มายงัสมเด็จหญิงน้อย จะเป็นการส่ือสารส่วนพระองค์ ก็ทรงทราบและมีพระราชด าริให้

จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยใช้ช่ือว่า “ไกลบ้าน”  เม่ือเป็นเช่นนี ้จะเห็นว่ามิติด้านสถานีท่ี 

ความใกล้ – ไกลของผู้สร้างเนือ้หา กบั บ้าน ซึ่งหมายถึงประเทศสยามนัน้มีความส าคญั

อย่างยิ่ง ข้อความในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 43 ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ในคืนล าดบัท่ี 

225 ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการเสด็จ ฯ ยุโรปครัง้นี ้ได้แสดงให้เห็นชดัเจนว่าบริบทด้าน

สถานท่ีมีความส าคญั และมีผลต่อความสมบรูณ์ของเร่ือง “ไกลบ้าน” โดยได้ระบุ ไว้เป็น

สาเหตขุ้อท่ี 2. ท่ีต้องจบพระราชหตัถเลขาฉบบันีไ้ว้เพียงเท่านี ้เพราะว่าระยะทางท่ีก าลงั

เสด็จ ฯ กลบัมายงัประเทศสยามนัน้ไกลสุดเพียงแค่คืนนี ้ซึ่งสถานท่ี ณ ขณะนัน้คือ นอก

เกาะหมาก เพราะหากเม่ือถึงเกาะหมากแล้ว ก็จะไมส่ามารถเรียกว่าไกลบ้านได้  รูปท่ี 4.9 

ด้านลา่งนีแ้สดงให้เห็นข้อความสว่นหนึง่ท่ีปรากฏอยูใ่นพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 43 ดงัรูป 
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   รูปท่ี 4.9 ข้อความระบเุหตขุองการยตุพิระราชหตัถเลขา 

     ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 3 
 

  นอกจากบริบทด้านเวลาและสถานท่ีแล้ว บริบทของการส่ือสารใน

รูปแบบพระราชหตัถเลขาก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีก าหนดรูปแบบของเนือ้หา  ทัง้นีเ้ร่ืองบริบทของ

การส่ือสารนี ้รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช (อ้างแล้ว, 2559) ได้ให้ความเห็นว่าการ

ส่ือสารในรูปแบบพระราชหตัถเลขานีจ้ดัเป็นการส่ือสารระหว่างบคุคล และเป็นการส่ือสาร

ท่ีพ่อมีมายังลูก ลกัษณะของเนือ้หาย่อมท่ีจะ “ไม่เอาเร่ืองหนกัใจมาพูดกับลูก” ผู้ วิจยัมี

ความเห็นสอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้ ให้ข้อมูลกล่าว เพราะจากการพิจารณาลกัษณะเนือ้หาใน

พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั ผู้ วิจยัพบว่าผู้สร้างสารได้ใช้ภาษาท่ีแสดงให้ฝ่ายรู้รับสาร

เกิดความรู้สึกสบายใจ ไม่เป็นกังวล โดยส่วนท่ีชดัเจนท่ีสดุท่ีสนบัสนุนข้อสงัเกตดงักล่าว

ของผู้วิจยัคือข้อความลงท้ายท่ีอยูใ่นพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะ

ประทบัในเรือกลางทะเล ท่ีความสะดวกสบายอาจไม่เท่ากบัประทบั ณ สถานท่ีในแต่ละ

ประเทศ ก็ปรากฏข้อความท่ียืนยันความสะดวกสบาย ไม่ให้ฝ่ายผู้ รับรู้สึกเป็นห่วง รูปท่ี

4.10แสดงข้อความลงท้ายในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 8 ขณะประทับบนเรือซักเซน มี

ข้อความลงท้ายว่า “ขอลาอิกครัง้ในการท่ีจะขึน้บก นับว่าเปนไกลออกไปอิก ขอฝาก
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ความคิดถึงแก่บรรดาผู้ ท่ีพ่อมีความรักใคร่ทุกคน ขอให้มัน่ใจว่าพ่อมีความสบายขึน้กว่า

แตก่่อน” ดงัรูป 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.10 ข้อความแสดงความคดิถึงของผู้ เขียน 

ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 1 
 

นอกจากการใช้ภาษาท่ีไม่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้ รับแล้ว บริบท

การส่ือสารระหวา่งบคุคลท่ีเกิดขึน้ ยงัสง่ผลให้ลกัษณะของการใช้ค าเรียกพระนามเจ้านาย 

หรือบุคคลต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นพระนาม หรือช่ือล ารอง ซึ่งผู้อ่านต้องมีบริบทร่วมกันใน

เร่ืองของการเรียกขานช่ือนี ้จึงจะสามารถเข้าใจความหมายได้ สิ่งนีส้่งผลให้เม่ือพระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัถกูแปลงมาสู่หนงัสือเล่ม จึงจ าเป็นต้องมีเชิงอรรถเพ่ืออธิบาย

พระนาม และช่ือของบคุคลท่ีถกูกลา่วถึง ผู้วิจยัจะอธิบายในบทตอ่ไป แตใ่นบทนี ้ผู้วิจยัขอ

ยกตัวอย่างให้เห็นลักษณะของการใช้ภาษาในการกล่าวถึงบุคคลอ่ืน ๆ ในพระ

ราชหตัถเลขา ตวัอย่างเช่น ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 ผู้สร้างสารได้ใช้ค าว่า “แม่เล็ก” 

เพ่ือใช้แทนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ,  ในพระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 2 

กลา่วถึง “มิสเตอแลมิสซิสแอนเดอซนั” ซึ่งมิสเตอแอนเดอซนัคือผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งกงสลุเย

เนอราลสยามท่ีเมืองสิงคโปร์ หรือแม้กระทั่งการกล่าวถึงช่ือสถานท่ีท่ีไม่ได้ เรียกกัน

โดยทั่วไป เช่น สถานท่ีท่ีทรงพระราชหัตถเลขาในคืนล าดับท่ี 10 ณ “บ้านจักรพงษ์

เมืองปินงั”  แท้ท่ีจริงแล้วเป็นบ้านของพระยารัษฎานุประดิษฐท่ีเกาะหมาก และเคยใช้รับ
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เสด็จสมเด็จเจ้าฟ้า กรมขนุพิษณุโลกประชานาถ จึงเรียกบ้านหลงันัน้ว่า “บ้านจกัรพงษ์” 

เป็นต้น  

จากท่ีวิเคราะห์มาทัง้หมดสามารถสรุปการส่ือสารในรูปแบบท่ี 1 ของบท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านได้ว่าเป็นการส่ือสารในบริบทของการส่ือสารระหว่างบุคคล

โดยผ่านส่ือพระราชหัตถเลขาหรือจดหมาย ระหว่างผู้ ส่งสารคือพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มายงัผู้ รับสารคือสมเดจ็หญิงน้อย เน่ืองจากเป็นการส่ือสารระหว่าง

บคุคล ผู้กระท าการส่ือทัง้สองฝ่ายส่ือสารกันด้วยภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ และเป็นภาษา

ท่ีคอ่นข้างมีความเฉพาะ  นัน่หมายความวา่ผู้กระท าการส่ือสารทัง้สองฝ่ายใช้รหสัทางการ

ส่ือสารเดียวกัน นอกจากนีย้ังพบว่าองค์ประกอบเฉพาะของส่ือพระราชหัตถเลขา 

โดยเฉพาะองค์ประกอบเร่ืองของเวลาและสถานท่ี มีผลต่อลักษณะของเนือ้หาในพระ

ราชหตัถเลขา กลา่วคือพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบัจะต้องระบเุวลา – ในรูปแบบของวนัท่ี 

และสถานท่ีของผู้สง่หรือผู้สร้างสาร นอกจากนีด้้วยธรรมชาติของส่ือจดหมายท่ีมีส่ือค าพดู

เป็นสาร ส่งผลให้จดหมายสามารถถ่ายทอดความคิดของผู้ส่งสารได้อย่างมากมาย จน

สามารถเติมเต็มผสัสะด้านอ่ืน ๆ ของผู้ รับสารได้ และการใช้วิธีการส่ือสารด้วยการเขียนนี ้

จะท าให้ผู้ รับสารได้เห็นถึงความตัง้ใจและความปรารถนาดี สารทุกข์สุขต่าง ๆ ของผู้ส่ง

สารได้ ประกอบกบัส่ือพระราชหตัถเลขาท่ีโดยธรรมเนียมแล้วจะต้องระบช่ืุอของผู้ เขียน ยิ่ง

ท าให้พระราชหตัถเลขาบอกตวัตนของผู้สร้างได้    

ไม่เพียงแต่คุณลักษณะของส่ือท่ีก าหนดลักษณะของเนือ้หาในพระ

ราชหตัถเลขาลกัษณะของอตัตะของตวัสารเองท่ีมีลกัษณะของการเป็นบนัทึกประจ าวนั

ส่งผลให้รูปแบบการน าเสนอเนือ้หาในพระราชหตัถเลขาแต่ละฉบบัถูกถ่ายทอดออกมา

โดยการล าดับช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยมักจะเร่ิมจากช่วงเวลาเช้า หลังจากต่ืนนอน

เร่ือยไปจนถึงเวลาเข้านอนในลกัษณะท่ีเป็นการบนัทกึกิจวตัรประจ าวนั   

  



บทที่ 5 

การข้ามผ่านการส่ือสารจากพระราชหัตถเลขาสู่หนังส่ือเล่ม 

   ในบทก่อนผู้ วิจัยได้อธิบายลักษณะของการส่ือสารในรูปแบบพระ

ราชหตัถเลขา อนัเป็นท่ีมาของหนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ท่ีคนในยุคปัจจุบนัได้

อ่านกัน ในบทนีผู้้ วิจยัจะอธิบายลกัษณะของการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบหนงัสือเล่ม แตก่่อนท่ีจะอธิบายตรงจดุนี ้ผู้ วิจยัขอพูดถึงท่ีมาของ

หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านอีกครัง้อยา่งสงัเขป ดงันี ้ 

   บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านท่ีปรากฏในรูปแบบหนงัสือเล่มในปัจจบุนั

มีท่ีมาจากพระราชหตัถเลขาท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีถึงสมเด็จ

หญิงน้อย และพระราชทานพระบรมราชานญุาตมาให้ผู้ อ่ืนได้อ่านบ้าง ครัง้เสด็จประพาส

ยโุรป ครัง้ท่ี 2 ในปี ร.ศ. 125 – 126 หรือ ช่วงปี พ.ศ. 2450 จากค าอธิบายต านานเร่ืองไกล

บ้าน ( อ้างถึงในไกลบ้าน ,  2545)ระบุว่า  ผู้ ท่ี มี โอกาสได้อ่านพระราชหัตถเลขา

นอกเหนือจากสมเด็จหญิงน้อย อันได้แก่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ รวมถึง

ข้าราชการบางส่วนมีความเห็นว่าพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบบัน่าอ่านยิ่งนัก จึงกราบ

บงัคมทูลไปว่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในพระราชหตัถเลขานัน้ ถ้ารวบรวมพิมพ์เป็น

หนังสือขึน้สักเล่มเห็นจะเป็นประโยชน์มาก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัพระราชทานพระราชหตัถเลขาตอบมาวา่ จะพิมพ์ก็ได้ แตต้่องตดัความซึ่งไม่ควร

โฆษณาออกเสียบ้าง เม่ือเสด็จกลบัจะทรงตรวจต้นฉบบัให้พิมพ์ เรียกว่าเร่ือง “ไกลบ้าน” 

ครัน้เม่ือเสดจ็กลบัคืนพระนคร มีรับสัง่วา่หนงัสือเร่ืองไกลบ้านควรจะพิมพ์ให้ทนัจ าหน่ายท่ี

ร้านหลวง ในงานไหว้พระประจ าปี ณ วัดเบญจมบพิตร ซึ่งก าหนดตรงกับวันท่ี 17 

ธนัวาคม 2450 แตด้่วยระยะเวลาไมเ่พียงพอ จึงท าให้ต้องพิมพ์เป็นตอน ๆ (พชัรีย์ จ าปา , 

2555) ก าหนดเอาพระราชหตัถเลขาฉบบัหนึ่งเป็นตอนหนึ่ง พิมพ์ทนัจ าหน่ายในงานเพียง

บางตอน และทยอยพิมพ์ตอนตอ่ ๆ มาจนครบ 43 ฉบบั เป็นหนงัสือ 1850 หน้ากระดาษ 

ก าหนดให้เย็บเป็นสมดุเลม่ใหญ่ 4 เล ่
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จากค าอธิบายท่ีมาของหนงัสือไกลบ้านข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการแปลง

พระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือ มีผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องมากกว่าเพียงแค่พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัในฐานะผู้สร้างพระราชหตัถเลขาและสมเด็จหญิงน้อยในฐานะผู้ รับ

สารพระราชหตัถเลขา กลา่วคือพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตมาให้ผู้ อ่ืนได้อ่านด้วย (สกลุไทยออนไลน์ , 2560) ทัง้เจ้านายและขนุ

นางชัน้ผู้ใหญ่ ร่วมกนัผลิตพระราชหตัถเลขาในรูปแบบหนงัสือ สิ่งนีคื้อการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้กับองค์ประกอบผู้ กระท าการส่ือสาร กล่าวคือ ณ ล าดับของการแปลงพร ะ

ราชหัตถเลขามาสู่หนังสือ องค์ประกอบด้านผู้ ส่งสารสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 1.) 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ผู้วิจยัมีความเห็นวา่พระองค์ทรงเปล่ียนสถานะ

จากผู้สร้างสารมาเป็นบรรณาธิกร เน่ืองจากพระองค์ทรงแสดงบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของต้นฉบบั 2.) สมเดจ็หญิงน้อย ผู้วิจยัมองว่าพระองค์ทรงเปล่ียนสถานะ

จากผู้ รับสารมาเป็นผู้อ านวยการผลิต(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 2-3) และ 

3.) สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงแสดงบทบาทเป็นผู้ผลิตพระราชหตัถเลขาใน

รูปแบบส่ือสิ่งพิมพ์ ดังจะเห็นได้จากการท่ีพระองค์ทรงเป็นผู้ เลือกรูปภาพ , เพิ่มเติม

สารบญัและเชิงอรรถ อาจกลา่วได้ว่าพระองค์เป็นผู้ ท่ีท าให้พระราชหตัถเลขาเปล่ียนรูปมา

สูส่ื่อหนงัสือเลม่อยา่งสมบรูณ์  

สิ่งท่ีน่าสังเกตเก่ียวกับการแปลงส่ือท่ีเกิดขึน้คือการเปล่ียนจากพระ

ราชหตัถเลขามาสูส่ื่อสิ่งพิมพ์ไมไ่ด้เกิดหลงัจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

เสด็จฯ กลบัสู่พระนคร หากแตพ่ระองค์ทรงเห็นชอบให้เกิดการแปลงส่ือได้ตัง้แตพ่ระองค์

ยงัอยู่ระหว่างการเสด็จฯ ประพาส สิ่งนีคื้อจุดท่ีน่าศกึษาว่าเม่ือมีเหตใุห้วตัถุประสงค์ของ

การพระราชนิพนธ์พระราชหตัถเลขาเพิ่มขึน้จากการเป็นเพียงการส่ือสารระหว่างพ่อถึงลกู 

เป็นการส่ือสารระหว่างพ่อถึงลกูและต้องให้ผู้ อ่ืนได้อ่านด้วย สิ่งนีจ้ะไปก าหนดให้ลกัษณะ

ของเนือ้หาในพระราชหตัถเลขาเปล่ียนแปลงไปเช่นไร เป็นสิ่งท่ี ณ ตอนนีผู้้วิจยัไม่สามารถ

หาค าตอบได้เพราะเอกสารเก่ียวกับพระราชหตัถเลขาท่ีปรากฏในปัจจุบนัล้วนปรากฏใน
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รูปแบบของหนังสือท่ีผ่านพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาจากพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัแล้ว 

การเปล่ียนแปลงตอ่มาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการแปลงพระราชหตัถเลขาท่ีผู้วิจยั

พิจารณาตามแนวคิด the medium is the message ของแม็คลูแฮน คือส่ือพระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัได้กลายมาเป็นเนือ้หาในส่ือหนงัสือ ลกัษณะเช่นนีแ้สดงให้เห็น

อิทธิพลของส่ือหนงัสือมีอิทธิพลตอ่ส่ือพระราชหตัถเลขา ในการแปลงพระราชหตัถเลขามา

เป็นส่ือหนงัสือผู้วิจยัสามารถอธิบายเป็นแผนภาพได้ดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

 

เม่ือพระราชหตัถเลขาได้กลายมาเป็นเนือ้หาในหนงัสือ อิทธิพลของส่ือ

หนังสือได้ก าหนดให้พระราชหัตถเลขาต้องมีการเพิ่มเติมตัวบทอ่ืนเข้ามา จากการ

พิจารณาหนงัสือไกลบ้านผู้วิจยัพบตวับทท่ีเพิ่มเข้ามาได้แก่ สารบญัเร่ือง , สารบญัรูปภาพ 

, รูปภาพประกอบและเชิงอรรถ ตวับทท่ีเพิ่มเติมเข้ามาถูกผสมเข้ากับตวับทเดิมของพระ

ราชหตัถเลขา มีลกัษณะเป็นปรสิตของตวับท(paratext) ตามท่ี Genette อธิบายไว้ (อ้าง

แล้ว , 2550)  ทัง้นีผู้้วิจยัพบคูป่ฏิปักษ์สมัพนัธ์ท่ีมีความแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิงคือ ภาพถ่าย

ซึ่งมีรูปแบบของส่ือเป็นภาพ ( visual) กับเนือ้หาซึ่งมีรูปแบบของส่ือเป็นข้อความ(text) 

เม่ือพิจารณาลกัษณะของความสมัพนัธ์เห็นวา่ตวัเนือ้หาท่ีเป็นข้อความสามารถด ารงอยู่ได้

หากปราศจากภาพถ่าย ดังจะเห็นได้จากการจัดพิมพ์ครัง้ท่ี 1 ท่ีจัดพิมพ์โดยยังไม่มี

ภาพถ่ายประกอบ แต่ภาพถ่ายไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตัวเองจ าเป็นของอาศัยส่ือ

ประเภทอ่ืนเพ่ือน าเสนอ ในท่ีนีคื้อส่ือหนังสือเล่ม ความสัมพันธ์เช่นนีผู้้ วิจัยจึงจัดเป็น

ความสมัพนัธ์แบบเกือ้กูลกัน(commensalism) ซึ่งภาพถ่ายถูกเพิ่มเข้ามาในหนงัสือเร่ือง

ไกลบ้านจากการจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ในพ.ศ. 2466 รวมทัง้สิน้ 85 รูป การเพิ่มรูปถ่ายเข้ามาใน

หนงัสือเป็นการแปลงส่ือรูปถ่ายให้กลายมาเป็นเนือ้หาในหนงัสือ และรูปถ่ายได้ควบรวม

   

หนงัสือไกลบ้าน 
ส่ือพระราชหตัถเลขา 

(จดหมายท่ีเขียนด้วยลายมือ)  แปลงมาสู ่
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กบัข้อความตวัอกัษรร่วมกนัท าหน้าท่ีเป็นตวับทของส่ือหนงัสือ มีลกัษณะการน าเสนอคือ

ใช้ภาพถ่ายประกอบกบัค าบรรยายใต้ภาพ  จากการพิจารณาค าบรรยายใต้ภาพประกอบ

ท าให้ทราบได้ว่ารูปใดเป็นรูปทรงถ่าย และรูปใดเป็นรูปจากบคุคลอ่ืน โดยรูปทรงถ่ายจะมี

ลกัษณะของการเขียนค าบรรยายว่า รูปทรงถ่าย แล้วตามด้วยช่ือของสถานท่ีหรือสิ่งท่ีทรง

ถ่าย ตวัอย่างเช่น รูปท่ี 5.1 ด้านล่างนีเ้ป็นรูปทรงถ่ายโรงแรมท่ีประทบั ณ เมืองเยนวั มีค า

บรรยายใต้ รูปว่า รูปทรงถ่ายสวนหน้าโฮเตล เมืองเยนัว รูปนีถู้กแทรกไว้ในพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 9  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.1 รูปทรงถ่ายโรงแรมท่ีประทบัในเมืองเยนวั 
ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เลม่ 1 

 
จากการพิจารณารูปประกอบท่ีใช้ในหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน ผู้วิจยัสงัเกตได้

วา่ภาพประกอบถกูแทรกอยูใ่น 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ  

1.) แทรกอยูภ่ายในเนือ้หาพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั  

2.) แทรกอยูส่ว่นท้ายของพระราชหตัถเลขา  

จากลกัษณะของต าแหน่งท่ีอยู่ต่างกันเช่นนีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าจะท าให้

รูปภาพประกอบท าหน้าท่ีแตกตา่งกัน โดยภาพประกอบท่ีถูกแทรกอยู่ในลกัษณะแรก จะ

ท าหน้าท่ีเป็นตวับทท่ีให้ความกระจา่งชดัในเนือ้หาท่ีผู้อา่นก าลงัอ่านอยู่ ณ ขณะนัน้ เพราะ



82 
 

รูปประกอบจะมีความหมายท่ีสอดคล้องไปกับเนือ้หาของพระราชหตัถเลขาในตอนนัน้ ๆ 

ตวัอย่างเช่น รูปท่ี 5.2 ด้านล่างนี ้เป็นพระบรมฉายาลกัษณ์เม่ือเสด็จประพาสเมืองเวนิศ 

ถูกแทรกไว้ในหน้าท่ี 270 ในเล่มท่ี 1 ซึ่งอยู่ระหว่างหน้าท่ี 269 และ 271 ท่ีมีเนือ้หา

เก่ียวกบัการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิธีกรรมท่ีวดัเซนต์มารโก ในเมืองเวนิศ และรูปท่ี 5.3 

คือพระบรมรูปทรงเคร่ืองดอกเตอออฟลอของมหาวิทยาลยัเคมบริดช์ ถูกแทรกไว้หน้าท่ี 

128 ในเล่มท่ี 2 ซึ่งอยู่ระหว่างหน้าท่ี 127 และ 129 ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการท่ี

มหาวิทยาลยัเคมบริชทลูเกล้าฯ ถวายดีกรีเป็นพระเกียรติยศ โดยในหนงัสือหน้า 129 จะมี

ข้อความท่ีบรรยายว่าในวนันัน้ได้ทรงไปถ่ายรูปท่ีทรงแต่งเคร่ืองหมอกฎหมายตามดีกรีท่ี

ทางเคมบริชถวาย  

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.2 พระบรมฉายาลกัษณ์ขณะเสดจ็ประพาศเมืองเวนิส 

ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 1 
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   รูปท่ี 5.3 พระบรมฉายาลกัษณ์ทรงครุย 
           ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่  

 
 

 ส าหรับรูปท่ีถกูแทรกไว้ในลกัษณะท่ี 2. คือแทรกไว้ท่ีตอนท้ายของพระ
ราชหตัถเลขา ผู้ วิจัยมีความเห็นว่ารูปในลกัษณะเช่นนีมี้ลกัษณะของตวับทท่ีเป็นสหบท
(co-text) ท าหน้าท่ีร้อย หรือเช่ือมอารมณ์ของผู้อ่านจากพระราชหตัถเลขาฉบบัหนึ่งไปอีก
ฉบบัหนึ่ง แตย่งัคงเป็นรูปท่ีมีความเก่ียวข้องกบัพระราชหตัถเลขาฉบบันัน้ ๆ ตวัอย่างเช่น 
รูปท่ี 5.4 เป็นภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค ถกูใส่ระหว่างพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 36 และ 
ฉบบัท่ี 37 ทรงพระราชนิพนธ์ ณ ขณะประทบัท่ีเมืองฮอมเบิค เป็นรูปประกอบในตอนท้าย
ของพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 36 ก่อนท่ีจะเข้าสูฉ่บบัท่ี 37  



84 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
  

 
 

รูปท่ี 5.4 ภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบคิ 
 ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน เลม่ 3 

 

นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างภาพประกอบและเนือ้หาแล้ว จากการ

สงัเกตหนงัสือไกลบ้านยงัมีการเพิ่มเชิงอรรถซึ่งเป็นตวับทท่ีมีลกัษณะเป็นปรสิตของตวับท

(paratext) (Genette, 1979) จากการพิจารณาหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน ผู้ วิจยัพบลกัษณะ

การใช้เชิงอรรถคือผู้ผลิตหนงัสือได้เพิ่มเชิงอรรถไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษแต่ละหน้า 

เพ่ือเป็นสว่นอธิบายความหมายของค าเพิ่มเตมิ ลกัษณะของเชิงอรรถถือเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งท่ีพบได้ในหนงัสือทัว่ ๆ ไป แต่การเพิ่มเชิงอรรถเข้าไปในพระราชหตัถเลขา ผู้ วิจยัมี

ความเห็นว่านอกจากจะเป็นการเพิ่มองค์ประกอบไปตามคุณลักษณะของส่ือแล้ว อีก

ประการหนึง่เพราะเม่ือแปลงพระราชหตัถเลขามาสู่หนงัสือเล่ม บริบทของการส่ือสารก็จะ

เปล่ียนไปจากการส่ือสารส่วนบุคคล ไปสู่การส่ือสารมวลชน ลักษณะของผู้ รับสารท่ี

เปล่ียนไปจากผู้ รับสารท่ีเป็นบุคคลผู้ เดียวท่ีเจาะจง กลายเป็นผู้ รับสารท่ี เป็นสาธารณะ มี

ความหลากหลายมากขึน้ “ความเป็นส่วนตวั” หรือ “เร่ืองท่ีรู้กันเฉพาะ” จึงจ าเป็นต้อง

ขยายความเพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้อ่านท่ีเป็นสาธารณะท่ีไม่ได้อยู่ในบริบทเดียวกับผู้สร้างสาร
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สามารถเข้าใจได้ ลกัษณะเชน่นีก็้แสดงให้เห็นได้วา่บริบทของการส่ือสารเข้ามีมีบทบาทใน

การก าหนดลกัษณะของตวัสารด้วยเชน่กนั ทัง้นีเ้ม่ือผู้วิจยัพิจารณาดลูกัษณะของเชิงอรรถ

ท่ีปรากฏในหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน สามารถจ าแนกเชิงอรรถออกได้ดงันี ้

1.) เชิงอรรถเพ่ืออธิบายนามบุคคล ตวัอย่างเช่น ในพระราชหตัถเลขา

ฉบบัท่ี 1 หน้าท่ี 2 มีการก ากบัเลขเพ่ืออธิบายนามบคุคลไว้มากถึง 7 

นามด้วยกนั ได้แก่ 1.) นามปรากฏในพระราชหตัถเลขา “กรมหลวง

นริศ” ค าอธิบายนามบคุคลคือ สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรม

หลวงนริศรานุวัติวงศ 2.) “แม่” ค าอธิบายนามบุคคลคือ พระอรรค

ชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระ

มารดาของสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล  3.) “พระยาบุรุษ” ค าอธิบาย

นามบุคคลคือ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ นพ ไกรฤกษ จางวาง

มหาดเล็ก  4.) “ดุ๊ ก” ค าอธิบายนามบุคคลคือ พระเจ้าน้องยาเธอ 

กรมขุนสรรพศาตรศุภกิจ  5.) “อ้ายคนงั” ค าอธิบายนามบุคคลคือ 

เด็กเงาะเมืองพัทลุง ทรงพระกรุณาเลีย้งมาแต่น้อย  6.) “คุณแม่” 

ค าอธิบายนามบุคคลคือ นายคนงัเรียกพระอรรคชายาเธอฯ ว่าคุณ

แม่  7.) “หลวงศกัดิ์” ค าอธิบายนามบคุคลคือ หลวงศกัดิ ม.ร.ว. ลบ 

อรุณวงศ์ ณ กรุงเทพ นายเวรมหาดเล็ก (ในรัชกาลปัจจบุัน เปน พระ

ยาพิพิธไอสรูย์ เป็นต้น) 

2.) เชิงอรรถเพ่ืออธิบายค าแผลง ตวัอย่างเช่น ในพระราชหตัถเลขาฉบบั

ท่ี 2 พระองค์ทรงบรรยายลกัษณะของห้องบรรทมในเรือซกัเซน เม่ือ

ทรงบรรยายลักษณะของตู้ เขียนหนังสือทรงบรรยายว่า “มีตู้ เขียน

หนงัสือสลกัลาย”นอ” มากอนัโตไม่ใช่เล็ก แตช่ัง่เหมาะใจเสียจริงๆ” 

ค าอธิบายค าแผลง นอ หมายความวา่มีลวดลายท่ีไมจ่ าเปน  
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  ตวับทตอ่มาท่ีเพิ่มเตมิเข้ามา เป็นการเพิ่มเติมในลกัษณะท่ีเป็นปรสิตของ

ตวับทท่ีเป็นคูร่ะหวา่งข้อความในพระราชหตัถเลขากบัข้อความเร่ืองอ่ืน ๆ แม้ว่าทัง้สองจะ

มีลกัษณะรูปแบบส่ือท่ีเป็นข้อความตวัอักษร(text) เหมือนกัน แต่จากการพิจารณาแล้ว 

ผู้ วิจัยคิดว่าข้อความอ่ืนท่ีใส่เข้ามาเป็นปรสิตกับข้อความเนือ้หาพระราชหัตถเลขา ใน

ขณะเดียวกันหากข้อความในพระราชหตัถเลขาปราศจากข้อความอ่ืนท่ีว่านี ้ข้อความใน

พระราชหตัถเลขาก็ยงัด ารงอยู่ได้ ลกัษณะเช่นนีจ้ึงกล่าวได้ว่าข้อความอ่ืนท่ีแทรกเข้ามา

ระหวา่งพระราชหตัถเลขาเข้ามามีปฏิสมัพนัธ์แบบปรสิตท่ีกรมพระยาด ารงราชานภุาพใน

ฐานะผู้ผลิตหนงัสือใสเ่พิ่มเข้าไป(allographic paratext) ไม่ได้มาจากพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ในพระราชหตัถเลขา ผู้วิจยัพบลกัษณะของตวั

บทดงักล่าวอยู่ 2 แห่งด้วยกนั แห่งแรกเป็นคาถาพระสภุูติแตง่ถวายไชยมงคล และแปล

คาถาท่ีพระสภุตูแิตง่ ผู้ผลิตหนงัสือใสไ่ว้ในท้ายพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 4 เหตท่ีุผู้วิจยัเห็น

ว่าตวับทนีไ้ม่ได้มีมาแต่พระราชหตัถเลขาซึ่งถือเป็นตวับทแรก เพราะสงัเกตได้จากพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 4 คืนล าดบัท่ี 21 ลงวนัท่ีไว้คือ วนัองัคารท่ี 16 เมษายน เป็นพระ

ราชหัตถเลขาคืนสุดท้ายของฉบับดังกล่าว เพราะในตอนท้ายของพระราชหัตถเลขา 

ผู้สร้างสารได้ลงช่ือไว้ท่ีมุมล่างขวาตามธรรมเนียมของพระราชหตัถเลขา แต่ทัง้นีผู้้ วิจัย

เข้าใจได้ว่าเหตุท่ีผู้ ผลิตหนังสือหยิบตัวบทดังกล่าวมาใส่ไ ว้ตอนท้ายต่อจากพระ

ราชหตัถเลขาฉบบันีเ้พราะเนือ้ความท่ีปรากฏในคืนล าดบัท่ี 15 อนัเป็นคืนแรกของพระ

ราชหตัถเลขาฉบบันี ้ผู้สร้างสารได้กลา่วไว้ท่ียอ่หน้าแรกถึงเหตกุารณ์ท่ีว่ามีพระสมณะจาก

ลงักา 2 รูปลงมาหาในเรือ คือท่านสุมงัคละและสภุูติ โดยท่านสภุูติได้แต่งคาถาท านอง

ถวายพรพระ แต่พระองค์ไม่ได้พบพระทัง้ 2 รูป แต่กรมสมมติเป็นผู้ รับหนงัสือไว้ แล้ว

หลังจากนัน้ก็ไม่ได้กล่าวถึงคาถาดงักล่าวอีกเลย แต่ผู้ วิจัยพบว่าผู้ผลิตหนังสือได้แทรก

ค าอธิบายไว้วา่ตวัคาถาและค าแปลมีอยูข้่างท้ายของพระราชหตัถเลขาฉบบันี ้จึงเช่ือได้ว่า

ตวัคาถาและค าแปลเป็นตวับทท่ีเพิ่งจะมีเพิ่มเข้ามาในส่ือหนงัสือ ดงัรูปท่ี 5.5 ด้านล่างนี ้

แสดงพระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 4 ท่ี มีการกล่าวถึงคาถาดังกล่าวโดยผู้ สร้างพระ

ราชหตัถเลขา และค าอธิบายเพิ่มเติมท่ีผู้ผลิตหนงัสือใส่ไว้ในส่วนของเชิงอรรถเพ่ือบอกให้

ทราบวา่ตวับทคาถาดงักล่าวอยูใ่นสว่นท้ายของพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 4  
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ข้อความท่ีกลา่วถึงท่ีมาของ
คาถา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิเพ่ือให้
ทราบว่าตวับทคาถาอยู่ใน

สว่นท้ายของพระ
ราชหตัถเลขา 
 
 

   
           รูปท่ี 5.5 พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 4 หน้าแรก 
         ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เลม่ 1 
 

  ปรสิตตวับทแห่งท่ี 2 ท่ีผู้วิจยัพบคือตวับทส าเนาพระราชปจุฉา , แก้พระ

ราชปจุฉ, พระราชปจุฉาครัง้ท่ี 2 และแก้พระราชปจุฉาครัง้ท่ี 2 ท่ีถูกแทรกไว้ท้ายพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 36 ซึ่งเนือ้ความในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 36 เป็นเร่ืองราวขณะ

ประทบั ณ เมืองฮอมเบิค ไม่ได้มีความเก่ียวข้องกบัตวับทท่ีแทรกเข้ามาแตอ่ย่างใด อีกทัง้

เม่ือพิจารณาวนัท่ีในหนงัสือแก้พระราชปจุฉาครัง้ท่ี 1 ท่ีทางสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
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ภาพสง่กลบัไป ลงวนัท่ี 28 เมษายน ร.ศ. 126 พบว่าช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงต้นของการ

เสด็จ และหนงัสือแก้พระราชปจุฉาครัง้ท่ี 2 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม ร.ศ. 126 ตรงกบัคืน

ล าดบัท่ี 105 ของการเสดจ็พระพาสยโุรป ไมไ่ด้มีความเก่ียวข้องกบัพระราชหตัถเลขาฉบบั

ท่ี 36 ซึง่มีความยาวตัง้แตว่นัท่ี 30 สิงหาคม ถึง 5 กนัยายนแตอ่ย่างใด ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึง

มีความเห็นว่าตวับทดงักล่าวถูกใส่เพิ่มเข้ามาเม่ือครัง้ท่ีได้ผลิตเป็นส่ือหนงัสือเล่มแล้ว อีก

ทัง้หากพิจารณาท่ีผู้ รับสารของหนงัสือพระราชปจุฉาก็จะพบวา่ผู้ รับสารคือสมเด็จกรมพระ

ยาด ารงราชานุภาพ ไม่ใช่สมเด็จหญิงน้อยซึ่งเป็นผู้ รับสารพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั 

รูปท่ี 5.6ด้านลา่งนีแ้สดงหน้าสดุท้ายของพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 36 ท่ีมีข้อความเพิ่มเติม

ระบุว่าตวับท ส าเนาพระราชปุจฉาและแก้พระราชปจุฉาถูกใส่ไว้ในหน้าถัดไป และรูปท่ี 

5.7 แสดงตวับทส าเนาพระราชปจุฉาท่ีผู้ผลิตหนงัสือใสไ่ว้ในหน้าถดัไป ดงัรูป  

 

 

   

 

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 

 

ข้อความเพิม่เตมิระบวุา่ส าเนาพระ

ราชปจุฉาและแก้พระราชปจุฉาถกู

ใสไ่ว้ในหน้าถดัไป 
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             รูปท่ี 5.6 พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 36 หน้าสดุท้าย 

        ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เลม่ 3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.7 ส าเนาพระราชปจุฉา และ แก้พระราชปจุฉา 
ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เลม่ 3 

 

  การแปลงรูปการส่ือสารจากพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม ไม่

เพียงแตท่ าให้บทบาทของสมเด็จหญิงน้อยทรงเปล่ียนจากผู้ รับสารไปเป็นผู้ส่งสารเท่านัน้ 

แตก่ระบวนการดงักล่าวยงัท าให้เกิดผู้ รับสารกลุ่มใหม่ท่ีเป็นสาธารณะ หากพิจารณาจาก

จ านวนเลม่ท่ีพิมพ์ในแตล่ะครัง้จะพบว่าการจดัพิมพ์ในครัง้ท่ี 4-6 มีการระบจุ านวนท่ีพิมพ์

อย่างชดัเจน คือ ครัง้ท่ี 4 จ านวน 1,500 ชดุ ครัง้ท่ี 5 จ านวน 3,000 ชุด และครัง้ท่ี 6 
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จ านวน 3,000 ชุด รวมทัง้สิน้ 7,500 ชุด ส าหรับการจัดพิมพ์ในสามครัง้แรกผู้ วิจัยมี

ความเห็นว่าคงจะพิมพ์ในปริมาณท่ีไม่มากไปกว่านี ้เพราะเป็นการพิมพ์เพ่ือแจกส าหรับ

คนใกล้ชิดเท่านัน้ จากลักษณะของการจัดพิมพ์นี ้ท าให้ผู้ วิจยัสามารถเห็นลกัษณะของ

ผู้ รับสารหรือผู้ ท่ีมีโอกาสได้อ่านหนงัสือเร่ืองไกลบ้านเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือผู้ รับ

สารเฉพาะเจาะจง ท่ีได้รับหนงัสือไกลบ้านจากการแจกทัง้สิน้ 4 วาระและทัง้หมดล้วนเป็น

การแจกในงานบคุคลส าคญั ได้แก่  

1.) งานฉลองพระชนมพรรษาพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลี

ภิรมย์ กรมขนุสทุธาสินีนาฏ  

2.) งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเดจ็หญิงน้อย  

3.) งานพระราชทานเพลิงศพนางทองพบั พานิชพฒัน์  

4.) งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกสนัตภิาพ หมูม่ิ่ง  

 เม่ือพิจารณาผู้ ท่ีได้รับหนงัสือแจกในวาระดงักล่าว ผู้วิจยัมองว่าต้องเป็นผู้ ท่ีอ่านออกเขียน

ได้และถือเป็นชนชัน้น าในสงัคมสมยันัน้ กลุ่มท่ีสองคือผู้ รับสารจากการซือ้หนงัสือจากการ

พิมพ์เพ่ือจดัจ าหนา่ย ลกัษณะของผู้ รับสารกลุ่มนีย้่อมต้องเป็นผู้ ท่ีอ่านออกเขียนได้เช่นกนั 

แตแ่ตกตา่งกนัท่ีจะมีความหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์มากกว่า  

  จากลกัษณะข้างต้น ผู้ วิจัยพบความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ขององค์ประกอบ

การส่ือสารต่อมาคือบริบทของการจัดพิมพ์จะก าหนดลักษณะของผู้ รับสาร ซึ่งแตกต่าง

จากการส่ือสารในรูปแบบพระราชหตัถเลขา ท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

ในฐานะผู้สร้างสารเป็นผู้ก าหนดผู้ รับสารคือสมเดจ็หญิงน้อยไว้อยา่งเจาะจง  

 เม่ือได้พูดถึงบริบทของการจัดพิมพ์แล้ว เพ่ือให้เห็นภาพลักษณะของ

หนงัสือไกลบ้านท่ีถกูผลิตออกมา ผู้วิจยัจะอธิบายลกัษณะส่ือใหม่ท่ีเกิดขึน้ นัน่คือลกัษณะ

ของหนงัสือเลม่ ทัง้นีผู้้วิจยัมีความเห็นวา่ลกัษณะองค์ประกอบของหนงัสือเล่มท่ีปรากฏจะ

มีผลต่อเนือ้หาของพระราชหัตถเลขาด้วยเช่นกัน ล าดบัต่อไปผู้ วิจัยจะอธิบายให้เห็นว่า
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คุณลักษณะและองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ือหนังสือเล่มมีอะไรบ้าง และแต่ละ

องค์ประกอบสง่ผลอยา่งไรตอ่พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั  

 คณุลกัษณะประการแรกของส่ือหนงัสือเม่ือพิจารณาตามท่ีเบอร์โลเสนอ

ไว้คือส่ือหนังสือเป็นส่ือท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วยการเห็น (seeing) แต่การเห็นในล าดับนี ้

แตกตา่งจากการเห็นในรูปแบบพระราชหตัถเลขาตรงท่ีส่ือหนงัสือเป็นส่ือท่ีน าเสนอเนือ้หา

ทัง้ในรูปแบบของข้อความและภาพถ่าย ดงันัน้ผู้ รับสารจึงต้องใช้ทัง้การอ่านข้อความและ

การดูรูปภาพประกอบ เม่ือใช้แนวคิดเร่ืองส่ือร้อน-ส่ือเย็นของแม็คลูแฮนพิจารณาส่ือ

หนงัสือจะพบว่าเม่ือมีการแปลงพระราชหตัถเลขามาสู่ส่ือหนงัสือ ส่ือพระราชหตัถเลขาท่ี

กลายมาเป็นเนือ้หาในหนงัสือได้ถูกปรับเปล่ียน เพิ่มเติมองค์ประกอบเข้าไปจนท าให้ส่ือ

หนงัสือมีคณุลกัษณะท่ีเป็นส่ือเย็นกว่าเม่ือเทียบกบัพระราชหตัถเลขา เพราะหนงัสือไม่ได้

ให้ข้อมลูผ่านตวัอกัษรเพียงอย่างเดียวจนสามารถไปเติมเต็มการรับรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างท่ี

ส่ือพระราชหตัถเลขาท าได้ ด้วยเหตนีุย้่อมส่งผลให้ผู้อ่านหนงัสือเร่ืองไกลบ้านต้องใช้ทัง้

การอ่านและการดูภาพประกอบในการรับสารจากส่ือหนังสือ จากท่ีกล่าวมานีผู้้ วิจัย

สามารถระบุได้ว่าเม่ือมีการแปลงรูปการส่ือสารจากส่ือท่ีร้อนกว่ามาสู่ส่ือท่ีเย็นกว่า 

ลกัษณะการใช้ส่ือของผู้ รับสารจงึต้องปรับเปล่ียนไปด้วย  

 ลกัษณะประการตอ่มาท่ีเดน่ชดัของส่ือหนงัสือคือส่ือหนงัสือใช้เทคโนโลยี

การพิมพ์เพ่ือน าเสนอเนือ้หา ซึง่แตกตา่งจากส่ือพระราชหตัถเลขาท่ีใช้เทคโนโลยีการเขียน 

การแปลงรูปแบบการส่ือสารจากการเขียนมาสู่การพิมพ์จึงท าให้เกิดความคงทนต่อบท

พระราชนิพนธ์เรืองไกลบ้าน ความคงทนในท่ีนีเ้ป็นไปตามคณุลกัษณะของส่ือท่ีโน้มเอียง

ในด้านของมิติด้านเวลา(time-binding media) ตามท่ีอินนิสได้กล่าวไว้ ความคงทนด้าน

เวลาท่ีเกิดขึน้ส่งผลให้หนงัสือเร่ืองไกลบ้านท่ีถกูพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 ยงัคง

ปรากฏอยู่ในเห็นในยุคปัจจุบนั ซึ่งจากการสืบค้นของผู้ วิจยัพบว่าหนังสือไกลบ้านฉบบั

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 เป็นฉบบัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีถกูเก็บรักษาไว้ท่ีส านกัหอสมดุแหง่ชาต ิ  
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 เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่เพียงแตก่่อให้เกิดความคงทนด้านเวลาของส่ือ แต่

การพิมพ์ยงัท าให้หนงัสือเร่ืองไกลบ้านถกูผลิตซ า้เป็นจ านวนมากมายและกระจายออกสู่

ผู้ รับสารสาธารณะ ซึ่งลักษณะของผู้ รับสารส่ือหนังสือไกลบ้านผู้ วิจัยจะกล่าวในล าดบั

ตอ่ไป  

 ตอ่มาคือคณุลกัษณะท่ีเป็นองค์ประกอบของหนงัสือ (Houseton, 2016) 

องค์ประกอบแรกท่ีผู้อ่านจะเห็นคือส่วนของหน้าปก หน้าปกหนงัสือนบัว่ามีความส าคญั

เพราะจะเป็นสว่นท่ีผู้ผลิตใช้ส่ือสารกบัผู้ ท่ีพบเห็นเพ่ือให้ทราบว่าหนงัสือเล่มนัน้คือหนงัสือ

อะไร โดยปกตหิน้าปกของหนงัสือจะประกอบด้วยสว่นส าคญั ๆ คือ ช่ือเร่ือง (title) ช่ือเร่ือง

รอง (subtitle) ช่ือผู้ เขียน (author) รูปท่ี 5.8 – 5.10 ด้านล่างนีคื้อรูปส าเนาปกหนงัสือไกล

บ้านฉบบัพิมพ์ครัง้แรกซึ่งถกูใส่ไว้ในท้ายหนงัสือไกลบ้านฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 , ปกหนงัสือ

ไกลบ้านโดยสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์ ผู้ซึ่งได้ฉายาว่า “นายช่างใหญ่

แห่งกรุงสยาม” (arsomsilp , 2560) ซึ่งเป็นปกท่ีใช้ในการพิมพ์ครัง้ท่ี 2-3  และสดุท้ายคือ

หน้าปกฉบับพิมพ์ครัง้ท่ี 6 โดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์ซึ่งเป็นฉบับหลักท่ีผู้ วิจัยใช้ใน

การศกึษาครัง้นี ้ตามล าดบั จากการสงัเกตปกทัง้ 3 รูปแบบพบว่าลกัษณะท่ีเหมือนกนัของ

หน้าปกหนงัสือทัง้ 3 ฉบบัคือมีช่ือเร่ือง(title) – ไกลบ้าน – ท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นจดุเรียกการ

รับรู้ของผู้ อ่าน ลกัษณะต่อมาคือทัง้ 3 ฉบบัประกอบด้วยช่ือเร่ืองรอง(subtitle) แต่เป็น

ข้อความท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีใ้น ฉบบัพิมพ์ครัง้แรก  และฉบบัภาพปกโดยสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ 

กรมพระยานริศรานวุตัิวงศ์ ช่ือเร่ืองรองมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกัน คือยงัคงให้รายละเอียด

ของท่ีมาของหนงัสือว่ามาจาก “พระราชหตัถเลขา” แตจ่ะพบว่าปกในฉบบัการพิมพ์ครัง้

แรกจะไม่ปรากฏช่ือของผู้แต่ง ทนันีเ้พราะค าว่า “พระราชหตัถเลขา” เป็นค าท่ีสามารถ

บอกถึงระดบัของผู้ เขียนได้ว่าต้องเป็นพระมหากษัตริย์ และเน่ืองจากการจดัพิมพ์ในครัง้

แรกนัน้เป็นการจัดพิมพ์ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ วิจัยมี

ความเห็นว่าผู้ออกแบบปกจึงไม่ได้ระบช่ืุอผู้แตง่ลงไป แตป่กแบบท่ี 2 ซึ่งถกูจดัพิมพ์ขึน้ใน

สมยัรัชกาลท่ี 6 จึงต้องระบช่ืุอของผู้แตง่ให้ชดัเจน เพราะค าว่า “พระราชหตัถเลขา” อาจ

หมายความถึง จดหมายของในหลวงรัชกาลท่ี 6 ได้เช่นกัน สุดท้ายคือปกในฉบบัการ
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จดัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 จะพบว่าผู้ผลิตไม่ได้ใช้ค าว่า “พระราชหตัถเลขา” แตใ่ช้ค าว่า “พระราช

นิพนธ์” อนัให้ความหมายถึงการแตง่/การเขียน และระบช่ืุอผู้แตง่ แตช่ื่อเร่ืองรองเป็นเพียง

ข้อความขนาดเล็ก ซึง่ผู้วิจยัมองว่าทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้อ่านในปัจจบุนัรู้จกัพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้านแล้ววา่คือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 5 นอกจากนีผู้้ผลิตยงัใช้พระบรมฉายา

ลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งสามารถให้ความหมายถึงผู้แต่งได้ 

ดงัรูปภาพตอ่ไปนี ้

 

        

 
    รูปท่ี 5.8 ปกหนงัสือไกลบ้าน             รูปท่ี 5.9 ปกหนงัสือไกลบ้าน         รูปท่ี 5.10 ปกหนงัสือ
ไกลบ้าน 
            ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 1      ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 2-3                     ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 
6 
ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน        ท่ีมา : หอสมดุแหง่ชาต ิ          ท่ีมา : www. 
library.kku.ac.th เลม่ 1 

   องค์ประกอบตอ่มาคือสารบารพ์หรือสารบญั สารบารพ์เป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคญัของหนงัสือท่ีท าหน้าท่ีชีใ้ห้ผู้อา่นทราบวา่ในหนงัสือเลม่นัน้ผระกอบด้วยเร่ือง
ใดบ้าง และสามารถอา่นเร่ืองนัน้ ๆ ได้จากหน้าใด สารบารพ์ของหนงัสือพระราชนิพนธ์
ไกลบ้านถกูใสเ่ข้ามาครัง้เม่ือจดัพิมพ์เป็นครัง้ท่ี 2 สารบารพ์แบง่เร่ืองออกตามพระ
ราชหตัถเลขา นัน่แปลว่าหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านประกอบด้วยบท หรือเร่ือง
ทัง้สิน้ 43 บท ตามจ านวนของพระราชหตัถเลขา  
  ความน่าสนใจหนึ่งของสารบารพ์ในหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือ 

สารบารพ์แตล่ะหวัเร่ืองมีการใส่หวัเร่ืองยอ่ยลงไปด้วย ลกัษณะของหวัเร่ืองย่อยคือจะบอก

ให้ทราบวา่ในพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรง

ปฏิบตัิกิจกรรมใด หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ แต่สิ่งท่ีน่าสังเกตคือหัวเร่ืองย่อยในสาร

บารพ์นัน้ไม่ได้ระบุหน้าไว้ ลักษณะเช่นนีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าผู้ ผลิตหนังสือต้องการ
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เพียงแต่บอกรายละเอียดของเร่ืองราวในพระราชหตัถเลขา แต่ไม่ได้ปรารถนาให้ผู้อ่าน

เลือกอ่านเฉพาะเร่ืองราวใด ๆ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู้ วิจยัพบเก่ียวกับหวัเร่ืองย่อยในสารบารพ์คือ 

จ านวนหวัเร่ืองย่อยในแต่ละพระราชหัตถเลขาไม่ได้มีจ านวนเท่ากับจ านวนคืนท่ีผู้ เขียน

พระราชหตัถเลขาเขียนพระราชหตัถเลขา สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีสร้างสารบารพ์มีความ

ตัง้ใจและใสใ่จในรายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ในความเป็นจริงแล้วผู้วิจยัมีความเห็น

ว่าเร่ืองย่อยในสารบารพ์สามารถใช้พระราชหตัถเลขาท่ีทรงพระราชนิพนธ์ในแต่ละวนัได้ 

เช่น พระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 1 ประกอบด้วยเร่ืองราวทัง้สิน้ 8 คืน เร่ืองย่อยในพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 สามารถใช้ล าดบัของคืนแต่ละคืนเป็นหวัเร่ืองย่อยได้ แต่ผู้ผลิต

หนงัสือไม่ได้ท าเช่นนี ้สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ผลิตหนงัสือใส่ใจและละเอียดกับการจ าแนก

ประเด็นส าคญัท่ีเกิดขึน้ในพระราชหตัถเลขาแต่ละฉบบัมาก รูปท่ี 5.11 ด้านล่างนีเ้ป็น

ตวัอยา่งหน้าท่ี 1 ของสารบารพ์เร่ืองในเล่มท่ี 1 ประกอบไปด้วยพระราชหตัถเลขาทัง้สิน้ 4 

ฉบบัและหวัเร่ืองยอ่ยในพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบั  

     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปท่ี 5.11 สารบารพ์เร่ืองในเลม่ท่ี 1 

 ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เลม่ 1 
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  องค์ประกอบต่อมาท่ีผู้ วิจยัพบในส่ือหนังสือเล่มคือการเพิ่มเนือ้หาอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องโดยเนือ้หาท่ีเพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งท่ีผู้ วิจยัเห็นว่ามีความส าคญัคือการเพิ่มภาพ

แผนท่ีการเสดจ็ ฯ ประพาสยโุรปในครัง้นีล้งในหนงัสือไกลบ้าน ภาพแผนท่ีท่ีถกูใส่เพิ่มเข้า

มาเป็นตวับทท่ีมีลกัษณะของการเป็นปรสิตของตวับท(paratext) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบท่ี

อยู่ในตวัส่ือ(peritext) (Genette) ท าหน้าท่ีให้ข้อมลูแก่ผู้อ่านท าให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของ

แผนท่ีการเดินทาง ต าแหน่งของของแผนท่ีถกูวางอยู่หลงัสารบารพ์ รูปท่ี 5.12 แสดงภาพ

แผนท่ีการเดนิทางท่ีถกูใสไ่ว้ในหนงัสือไกลบ้านฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 จากการสงัเกตของผู้วิจยั

พบว่าข้อมูลในสารบารพ์ไม่ได้ระบุหน้าของภาพแผนท่ีไว้ ลักษณะเช่นนีแ้สดงให้เห็นว่า

ภาพแผนท่ีท่ีถกูใสม่าไมใ่ชส่ว่นส าคญัของเนือ้หา จะมีหรือไม่มีก็ได้ แตเ่ม่ือใส่มาแล้วท าให้

หนังสือเกิดความสมบูรณ์ขึน้ และต าแหน่งท่ีถูกหน้าถัดจากสารบารพ์ก่อนเข้าสู่เนือ้หา

หลักเช่นนี ้ภาพแผนท่ีดงักล่าวจะท าหน้าท่ีเตรียมความพร้อม และสร้างความน่าสนใจ

ให้กบัเนือ้หาได้  

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.12 ภาพแผนในหนงัสือไกลบ้านฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 
ท่ีมา : หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เลม่ 1 
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การข้ามผา่นทางการส่ือสารขององค์ประกอบด้านผู้กระท าการส่ือสาร   

  การวิเคราะห์การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกล

บ้านในล าดบัตอ่มา ผู้วิจยัจะเร่ิมจากการอธิบายลกัษณะของผู้ส่ง ผู้ส่งในท่ีนีเ้ม่ือพิจารณา

จากจดหมายเหตุประกอบหนังสือเ ร่ืองไกลบ้าน ผู้ วิจัยพบว่าในการแปลงพระ

ราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัประกอบไปด้วยเจ้านาย 3 พระองค์

ด้วยกนั ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่ ซึ่งในการส่ือสารล าดบัก่อนหน้านี ้

ทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์พรระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบั อนัเป็นท่ีมาของพระราชนิพนธ์

เร่ืองนี ้เจ้านายพระองค์ตอ่มาคือสมเด็จหญิงน้อย ซึ่งในการส่ือสารล าดบัก่อนหน้าทรงอยู่

ในฐานะผู้ รับสาร และในการส่ือสารล าดบันีท้รงอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร พระองค์สุดท้ายคือ

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงมีสถานะเช่นเดียวกบัสมเด็จหญิงน้อย กล่าวคือ

ทรงเป็นผู้ รับสารจากผู้ส่งสารคนเดียวกัน แต่แตกต่างกันท่ีลักษณะของสาร  และทรงมี

บทบาทเสมือนบรรณาธิการในการจดัพิมพ์พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบัมาสู่หนงัสือเล่ม 

ตอ่ไปนีผู้้ วิจยัจะขยายความผู้ส่งสารแต่ละพระองค์เพิ่มเติม โดยเร่ิมจากพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ ส่งสารของการ

ส่ือสารในรูปแบบหนงัสือเล่มคือพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

จดัพิมพ์พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ตรงจุดนีผู้้ วิจยัถือว่ามีความส าคญัมากเพราะน่ีคือ

จดุเร่ิมต้นให้การส่ือสารท่ีเกิดขึน้เปล่ียนบริบทของการส่ือสารจากการส่ือสาระหว่างบคุคล

มาสูก่ารส่ือสารสาธารณะ ข้อส าคญัท่ีผู้วิจยัพบเก่ียวกบัพระองค์ในฐานะผู้ส่งสารของการ

ส่ือสารในล าดับนีคื้อ ในขณะท่ีพระองค์ทรงส่งพระราชหัตถเลขากลับมายังกรุงเทพ ฯ 

พระองค์ทรงทราบดีว่าพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัจะถูกแปลงสู่หนงัสือเล่ม ซึ่งบริบท

ของการส่ือสารจะเปล่ียนไป จากการศกึษาบทอธิบายต านานหนงัสือเร่ืองไกลบ้านทราบ

เพียงว่า ในระหว่างท่ีมีการส่งพระราชหตัถเลขามายงักรุงเทพ ฯ ได้มีการขอพระราชทาน

จัดพิมพ์ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประการต่อมาจากการศึกษา

ค าอธิบายต านาน ฯ ผู้ วิจัยพบข้อความท่ีน่าสนใจคือ พระองค์พระราชทานพระ
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ราชหตัถเลขาตอบมาว่า จะพิมพ์ก็ได้ แต่จะต้องตดัความซึ่งไม่ควรโฆษณาออกเสียบ้าง 

เม่ือเสดจ็กลบัจะทรงตรวจตดัต้นฉบบัให้พิมพ์ จากข้อความตรงนีจ้ะพบว่าพระองค์ได้ทรง

แสดงบทบาทผู้ส่งสารท่ีท าหน้าท่ีเป็นบรรณาธิกร ตามแบบจ าลองการส่ือสารมวลชนของ

เวสท์ลีย์และแม็คลีน ทัง้นีใ้นค าอธิบายต านาน ฯ ไม่ได้ระบุว่า ข้อความตอนใดหรือพระ

ราชหตัถเลขาส่วนใดถูกตดัออกบ้าง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีเกิดขึน้แสดงให้เห็นว่าผู้สร้าง

สารหรือผู้ส่งสารเป็นผู้ก าหนดและมีอิทธิพลต่อเนือ้หาของสาร และเม่ือพิจารณาตอ่ไปจะ

พบว่าสิ่งท่ีท าให้ผู้ ส่งสารต้องกระท าดังกล่าวนั่นเป็นเพราะว่ารูปแบบของการส่ือสาร

จะต้องเปล่ียนไปจากพระราชหตัถเลขาสว่นพระองค์ ไปสูห่นงัสือเลม่สูส่าธารณะ ซึ่งบริบท

ของการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ใหมนี่ท้ าให้ต้องมีการจดัการบางอยา่งกบัเนือ้หา 

  ล าดบัตอ่มาคือสมเด็จหญิงน้อย ผู้วิจยัมีความเห็นว่าสมเด็จหญิงน้อยได้

แสดงบทบาทในฐานะผู้สร้างสารด้วยเช่นกนั กล่าวคือสมเด็จหญิงน้อยได้เปล่ียนจากผู้ รับ

สารในการส่ือสารล าดบัก่อนหน้ามาสู่ผู้สร้างสารในล าดบัท่ีสองนี ้ทัง้นีบ้ทบาทของผู้สร้าง

ท่ีเดน่ชดัคือครัง้ท่ีหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านถกูพิมพ์เป็นครัง้ท่ี  2 ในปีพ.ศ. 2466 

ซึง่การพิมพ์ครัง้นีเ้น่ืองด้วยพระประสงค์ของพระองค์ท่ีจะจดัพิมพ์และแจกเป็นมิตรพลีเพ่ือ

ถวายสนองพระคณุพระอคัรชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขนุสทุธาสินีนาฏ ใน

งานฉลองพระชนัษาครบ 60 ปี และหนงัสือเร่ืองไกลบ้านนีถื้อเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองค์ 

การจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 2 นีน้บัวา่มีความส าคญัในแง่ของการปรับรูปแบบของหนงัสือให้มีความ

สมบูรณ์ท่ีสุด กล่าวคือมีการใส่รูปภาพ , สารบารพ์ , หมายเลขก ากับนามบุคคล และ

รูปแบบการจดัพิมพ์ครัง้นีถ้กูยดึเป็นรูปแบบของการจดัพิมพ์ในครัง้ตอ่ ๆ มา  

  ผู้ส่งสารในล าดบัต่อมาคือสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระองค์

ถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทมากในกระบวนการส่ือสารในรูปแบบของหนังสือ ทั ง้นีท้รงเป็น

ผู้ตรวจต้นฉบบัและจดัการพิมพ์ครัง้แรก รวมถึงครัง้ท่ี 2 ในปีพ.ศ. 2466 จากค าอธิบาย

ต านานหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน ท าให้ผู้ วิจยัทราบว่าพระองค์ทรงรวบรวมภาพถ่ายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใส่ไว้ในหนงัสือ สถานะของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ มีการ

เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับสมเด็จหญิงน้อย กล่าวคือในการส่ือสารล าดับท่ี 1 ผู้ วิจัยมี



98 
 

ความเห็นว่าสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเป็นหนึ่งใน “ผู้ อ่ืน” ท่ีได้อ่านพระ

ราชหตัถเลขาฉบบัจริง นอกจากสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นผู้ รับสารหนึ่งใน

การส่ือสารล าดับแรกแล้ว จากการค้นคว้าเอกสาร ผู้ วิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงส่งสารมาหาสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเช่นกัน และ

เอกสารท่ีมีความเก่ียวข้องกับการผลิตหนงัสือไกลบ้านคือ ไปรษณียบตัรท่ีทรงส่งมาจาก

แต่ละประเทศ (ศุภวัฒย์ เกษมศรี, 2540) ผู้ วิจัยพบว่าไปรษณียบตัรต่าง ๆ ท่ีถูกส่งมา

มากมาย ถูกเลือกให้เป็นภาพในหนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ในกระบวนการ

คดัเลือกรูปภาพเพ่ือมาใส่ในหนงัสือนี ้ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าอาจจะเป็นไปได้ในลกัษณะท่ี

ภาพถ่ายตา่ง ๆ ถกูสง่มาพร้อมกบัพระราชหตัถเลขา โดยมีข้อความบรรยายประกอบ และ

ก ากับไว้ว่าส าหรับพระราชหัตถเลขาฉบบัใด ซึ่งภาพบางภาพถูกน ามาใช้ในหนังสือ แต่

ภาพบางภาพไม่ถกูน ามาใส่ในหนงัสือ ตวัอย่างรูปท่ี 5.13 ด้านล่างนีคื้อภาพป่าด า เมือง

บาเดนบาเดน ท่ีทรงส่งมายงัสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพและภาพท่ี 5.14 คือส่วน

ของด้านหลงัไปรษณียบตัร ประกอบด้วยข้อความสองส่วนท่ีมีลกัษณะของลายมือเขียนท่ี

แตกตา่งกนั ข้อความสว่นท่ี 1 บริเวณท่ีเป็นท่ีวา่งส าหรับเขียนท่ีอยู่ผู้ รับ ปรากฏข้อความว่า 

“ป่าสนในชวาสวัล คือป่าด าท่ีเมืองบาเดนบาเดนซึ่งถ่ายด้วยใจเต้นเป็นอันมากแล้วจะ

ไม่ได้ดี มีอุรุพงษ์กับดุ๊กในนัน้” ข้อความส่วนนีคื้อสารท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวส่งมายังสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ข้อความอีกส่วนหนึ่ง เป็น

ลายมือเขียนท่ีแตกต่างกัน เขียนว่า “ (๒) รูปทรงถ่ายป่าด า ในแขวงเมืองบาเดนบาเดน 

พระราชหตัถ์ ฉบบัท่ี ๒๐” ทัง้นีภ้าพถ่ายดงักล่าวถกูน ามาใส่แทรกไว้ในพระราชหตัถเลขา

ฉบบัท่ี 20 อยูใ่นหน้าท่ี 24 ของหนงัสือเลม่ท่ี 2  
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รูปท่ี 5.13 ไปรษณียบตัรรูปทรงถ่ายป่าด า เมืองบาเดนบาเดน 

ท่ีมา : หนงัสือ ให้ด ารงครัง้ไกลบ้าน 
 

ลายมือบุคคลอ่ืน ระบุช่ือ

ภาพและล าดับของพระ

ราชหัตถเลขา ฉบับท่ี 20 

ข้อความข้อความลายพระ

หตัถ์   พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

    

รูปท่ี 5.14 ด้านหลงัไปรษณียบตัรรูปทรงถ่ายป่าด า เมืองบาเดนบาเดน 

                          ท่ีมา : หนงัสือ ให้ด ารงครัง้ไกลบ้าน 
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  นอกจากภาพท่ีถูกน ามาใช้ในหนังสือไกลบ้านแล้ว ยังมีไปรษณียบตัร

บางส่วนไม่ได้ถูกน ามาใส่ รูปท่ี 5.15 แสดงภาพทรงถ่าย ดุ๊กออฟเยนวั และรูปท่ี 5.16 

แสดงด้านหลังของไปรษณียบตัรมีข้อความก ากับภาพไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นลายพระ

หัตถ์ เขียนว่า “รูปดุ๊ กออฟเยนัว” อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อความอธิบายเพิ่มเติมเขียนว่า “๑ 

รูปทรงถ่ายรูปดุ๊กออฟเยนัว กลางฝน ส าหรับพระราชหัตถ์ ฉบับท่ี ๑๕” จากข้อความ

ดงักลา่วท าให้ทราบวา่รูปภาพนีจ้ะถกูน ามาใช้ประกอบในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 15 แต่

จากการสงัเกตในหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน ไมป่รากฏภาพดงักล่าว ผู้วิจยัมีความเห็นว่าในการ

เลือกภาพใส่ในหนงัสือ ภาพถ่ายต่าง ๆ ถูกส่งมา ในระยะเดียวกันกับพระราชหตัถเลขา 

และเม่ือจะมีการจดัพิมพ์หนงัสือในครัง้ท่ี 2 ไปรษณียบตัรเหลา่นัน้ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกรม

พระยาด ารงราชานภุาพจะถกูเตรียมไว้ และเลือกเพียงบางรูปเทา่นัน้ใสไ่ว้ในหนงัสือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    รูปท่ี 5.15 ไปรณียบตัรรูปทรงถ่ายดุ๊กออฟเยนวั 

 ท่ีมา : หนงัสือ ให้ด ารงครัง้ไกลบ้าน 
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   รูปท่ี 5.15 ไปรณียบตัรรูปทรงถ่ายดุ๊กออฟเยนวั 
   ท่ีมา : หนงัสือ ให้ด ารงครัง้ไกลบ้าน 
 

  จากค าอธิบายบทบาทของกรมพระยาด ารงราชานุภาพในฐานะผู้ผลิต

หนังสือจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีบทบาทมากในการก ากับ และจัดการเนือ้หาภาพใน

หนงัสือโดยเฉพาะการพิมพ์หนงัสือครัง้ท่ี 2 ซึง่ถือเป็นการพิมพ์ในรูปแบบของหนงัสือเล่มท่ี

มีความสมบรูณ์และเป็นต้นแบบให้การพิมพ์ในครัง้หลงัยดึปฏิบตัติามจนถึงการจดัพิมพ์ใน

ปัจจบุนัครัง้ท่ี 6   

  องค์ประกอบต่อมาคือผู้ รับสาร ผู้ รับสารในท่ีนีคื้อผู้อ่านหนงัสือเร่ืองไกล

บ้านนั่นเอง เม่ือลักษณะของการส่ือสารถูกแปลงมาสู่ระดับของการส่ือสารสาธารณะ 

ผู้ อ่านหนังสือไกลบ้านจึงมีลักษณะของผู้ รับสารสาธารณะ แต่ถ้าหากพิจารณาจาก

ค าอธิบายต านานหนงัสือเร่ืองไกลบ้านจะเห็นได้ว่าผู้ รับสารในแตล่ะช่วงเวลานัน้ก็มีความ

แตกต่างกันอยู่บ้าง หากนับระยะเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2450 ซึ่งมีการจัดพิมพ์พระ

ราชหตัถเลขามาเป็นหนงัสือครัง้แรกจนถึงปัจจบุนั หนงัสือเร่ืองไกลบ้านเป็นการส่ือสารใน

ระดบัสาธารณะแล้วมาสู่ระดบัมวลชนมาแล้วถึง 110 ปี ในช่วงระยะแรกของการจดัพิมพ์

เป็นหนงัสือ เรียกได้ว่าพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัถกูแปลงมาเป็นหนงัสือซึ่งถือเป็นส่ือ

ท่ีทันสมัยท่ีสุดในขณะนัน้ และในรัชกาลท่ี 5 เป็นช่วงเวลาเร่ิมต้นของการผลิตงาน

ข้อความลายมือบคุคลอื่น 

ระบุ ช่ือภาพและล าดับของพระ

ราชหตัถเลขา ฉบบัท่ี 15  

             ข้ อความลายพระหัต ถ์   

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั 
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วรรณกรรมขึน้เพ่ือการอ่าน (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , 2552)  แต่อย่างไรก็ตามเม่ือได้พิจารณา

วาระท่ีพิมพ์หนงัสือไกลบ้าน ผู้วิจยัพบวา่การจดัพิมพ์หนงัสือไกลบ้านเกิดขึน้ใน 2 ลกัษณะ

ด้วยกัน ลักษณะแรกคือการจัดพิมพ์เพ่ือแจกในวาระพิเศษ และลักษณะต่อมาคือการ

จดัพิมพ์เพ่ือจ าหนา่ยโดยส านกัพิมพ์เอกชน ซึง่วาระในการพิมพ์ทัง้สองนีถื้อเป็นบริบทของ

การส่ือสารอย่างหนึ่ง ต่อไปผู้ วิจยัจะอธิบายให้เห็นว่าบริบทท่ีเก่ียวข้องกับการจดัพิมพ์นี ้

สง่ผลตอ่รูปแบบของผู้ รับสารอยา่งไร  

  ลกัษณะการจดัพิมพ์ท่ีเปล่ียนแปลงจากการพิมพ์เพ่ือแจกในวาระพิเศษ

มาเป็นการพิมพ์เพ่ือจ าหนา่ยยอ่มสง่ผลให้ลกัษณะของผู้ รับสารมีความแตกตา่งกนัออกไป

ในแง่ของปริมาณของผู้ รับสาร เม่ือพิจารณาท่ีการจดัพิมพ์เพ่ือแจกในวาระพิเศษซึ่งมีทัง้

การจัดพิมพ์เพ่ือแจกเป็นมิตรพลี ในการจัดพิมพ์ครัง้ท่ี 2 และการจัดพิมพ์เน่ืองในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ โดยในวาระพระราชทานเพลิงศพของบุคคลส าคัญ 

ประกอบด้วยการจดัพิมพ์ในครัง้ท่ี 3 เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในปี พ.ศ. 

2479 , ครัง้ท่ี 4 ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางทองพับ พานิชพฒัน์ ในปี พ.ศ. 2536 

จ านวน 1,500 ชดุ และครัง้ท่ี 5 ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอกสนัติภาพ หมู่มิ่ง 

จ านวน 3,000 ชุด จะเห็นว่าการจดัพิมพ์เพ่ือแจกในวาระพิเศษนี ้ปริมาณของหนงัสือมี

เพียงไม่ถึง 10,000 เล่มเท่านัน้ และผู้ ท่ีได้รับหนงัสือคือผู้ รับท่ีถกูเจาะจงไว้แล้วว่าคือผู้ ใด 

และผู้ วิจยัมีความเห็นว่าผู้ รับเหล่านัน้อยู่ในระดบัชนชัน้น าของสงัคม ลกัษณะของผู้อ่าน

หนงัสือไกลบ้านจากการจดัพิมพ์เพ่ือแจกจึงเป็นผู้ รับสารท่ีเป็นสาธารณะ   และเน่ืองจาก

หนงัสือท่ีถกูพิมพ์ออกมา ถกูพิมพ์มาเพื่อแจกเป็นของท่ีระลกึ ดงันัน้ลกัษณะของหนงัสือจึง

มีขนาดใหญ่ ส าหรับอ่านเฉพาะท่ีและเก็บรักษาไว้เท่านัน้   รูปท่ี 5.16 ด้านล่างนีคื้อ

ตัวอย่างของปกในหนังสือเร่ืองไกลบ้าน ฉบับพิมพ์ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2479 ในวาระ

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี 

กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ทัง้นี รู้ปเล่มของหนังสือมีขนาดใหญ่ และรวบรวมพระ

ราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัไว้ในเลม่เดียว ท าให้หนงัสือมีจ านวนหน้ามากถึง 824 หน้า 
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   รูปท่ี 5.16 ปกในหนงัสือไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2479 
          ท่ีมา : หอสมดุแหง่ชาติ 
 

  นอกจากนีจ้ากการค้นคว้าเก่ียวกับการจัดพิมพ์หนังสือไกลบ้านท าให้

ทราบว่าช่วงของการใช้แผนการศกึษาแห่งชาติฉบบั พ.ศ. 2475 (ธวชั ปณุโณทก, 2559) 

ได้มีการปรับปรุงหลกัสตูรในปี 2497 พร้อมกันนีไ้ด้มีปรับปรุงแบบเรียนใหม่และหนงัสือ

เร่ืองไกลบ้านถูกก าหนดให้เป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับนักเรียนชัน้

ฝึกหดัครูประถม จดัพิมพ์โดยโรงพิมพ์ครุุสภา ปากคลองบางล าพูบน พระนคร พิมพ์ครัง้

แรกจ านวน 5,000 เล่ม จ าหน่ายเล่มละ 24 บาท จากตรงนีแ้สดงให้เห็นว่าวตัถปุระสงค์

ของการจดัพิมพ์หนงัสือไกลบ้านยงัประกอบด้วยเพ่ือประโยชน์ในการใช้เพ่ือการศกึษาอีก

ประการหนึ่ง  รูปท่ี 5.17 ด้านล่างนีแ้สดงรูปปกของหนงัสือไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์เพ่ือเป็น

แบบเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ  

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.17 ปกในหนงัสือไกลบ้านฉบบัแบบเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ 
ท่ีมา : http://unclejobookshop.com 
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   การจดัพิมพ์เพ่ือเป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการถึงแม้ว่าจะถูก

ก าหนดให้กับนกัเรียนเฉพาะกลุ่ม แต่ก็แสดงให้เห็นว่าหนงัสือไกลบ้านได้เปล่ียนสถานะ

จากหนงัสือเพ่ือการเก็บรักษามาสู่เพ่ือประโยชน์ใช้สอย และเร่ิมกระจายสู่ผู้ รับสารท่ีเป็น

มวลชนมากขึน้ ประกอบกับเม่ือมีการมอบให้ท้องถ่ินจดัการศกึษาได้ใน พ.ศ. 2476 และ

ยกฐานะท้องถ่ินขึน้เป็นเทศบาลตราพระราชบัญญัติเทศบาลขึน้ และเทศบาลได้จัด

การศึกษาอย่างแท้จริงใน พ.ศ. 2478 (กระทรวงศกึษาธิการ , 2560) จึงน่าเช่ือได้ว่านบั

จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั พ.ศ. 2475 ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่าง

กว้างขวาง โดยในปี พ.ศ. 2513 อตัราการรู้หนงัสือของประชากรอายุ  15  ปีขึน้ไปท่ีอ่าน

ออกเขียนได้อยูท่ี่ร้อยละ 78.6 ในขณะท่ีอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้อยู่ท่ีร้อยละ 21.4 (กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ , 2560)   

  ลกัษณะการจดัพิมพ์ต่อมาคือการจดัพิมพ์เพ่ือจ าหน่ายโดยส านกัพิมพ์
เอกชน หนงัสือไกลบ้านฉบบัท่ีผู้วิจยัใช้เป็นเอกสารหลกัในการศกึษาเป็นตวัอย่างหนึ่งของ
การจัดพิมพ์เพ่ือจ าหน่าย จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท. ในปี 2545 
นอกจากนีย้ังมีการจดัพิมพ์โดยส านักพิมพ์เอกชนอ่ืน ๆ ได้แก่ ส านักพิมพ์แพร่พิทยาซึ่ง
พิมพ์ออกหลายครัง้ในช่วง พ.ศ. 2500 – 2520 สิ่งหนึ่งท่ีผู้ วิจยัพบจากการพิมพ์เพ่ือ
จ าหน่ายคือการลดขนาดของเล่มให้เล็กลง โดยฉบบัจัดพิมพ์โยส านักพิมพ์อักษรเจริญ
ทศัน์ หนงัสือไกลบ้านหนึ่งชุดประกอบด้วย 3 เล่ม  ลกัษณะการพิมพ์หนงัสือเล่มเล็กลง
ส่งผลให้หนงัสือไกลบ้านเหมาะแก่การพกพาเพ่ืออ่านในสถานท่ีต่าง ๆ ได้ และจากการ
พิมพ์เพ่ือจ าหน่ายน่ีเอง ส่งผลให้หนงัสือไกลบ้านถูกกระจายออกสู่ผู้ รับสารมวลชนอย่าง
แท้จริง รูปท่ี 5.18 ด้านล่างนีเ้ป็นภาพของหนงัสือไกลบ้านฉบบัท่ีพิมพ์เพ่ือจ าหน่าย โดย
บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท.  
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 รูปท่ี 5.18 ปกหนงัสือฉบบัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ อกัษรเจริญทศัน์ 
 ท่ีมา : www. library.kku.ac.th 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ รับสารเม่ือพระราชหตัถเลขาถกูแปลงมา

เป็นส่ือหนงัสือคือผู้ รับสารเปล่ียนจากสมเด็จหญิงน้อย มาเป็นสาธารณชนท่ีอ่านหนงัสือ 

ผู้ อ่านเปรียบเสมือนบุคคลท่ี 3 ท่ีมาอ่านจดหมายท่ีเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล และ

อย่างท่ีผู้ วิจัยได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าเร่ืองการเพิ่มองค์ประกอบบางประการของส่ือ

หนงัสือ เม่ือผู้อ่านหนงัสือไม่ใช่บุคคลท่ีผู้ส่งพระราชหตัถเลขาต้องการจะส่ือสารด้วย จึง

อาจจะไม่มีความเข้าใจเนือ้หาสารบางช่วงบางตอน แต่ความไม่เข้าใจดงักล่าวถูกท าให้

ลดลงด้วยการเพิ่มเชิงอรรถ เพ่ืออธิบายค าศพัท์ และรายนามบุคคลท่ีปรากฏอยู่ในพระ

ราชหัตถเลขา ดงันัน้ถึงแม้ว่าผู้ ส่งสารและผู้ รับสารจะใช้บริบทด้านสถานะทางสังคมท่ี

แตกตา่งกนั ก็ยอ่มเข้าใจเนือ้หาสารได้  

  องค์ประกอบต่อมาในการพิจารณาการข้ามผ่านทางการส่ือสารคือ

องค์ประกอบด้านบริบทของการส่ือสาร เม่ือพระราชหัตถเลขาถูกแปลงมาสู่หนงัสือเล่ม 

การส่ือสารท่ีเกิดขึน้เกิดขึน้ต่างเวลาและสถานท่ีกันโดยสิน้เชิง ต่อไปผู้ วิจัยจะอธิบาย

ลกัษณะของเวลาและสถานท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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การเปล่ียนแปลงบริบทด้านเวลาและสถานท่ีในการข้ามผ่านทางการส่ือสารรูปแบบ

หนงัสือ 

  มิติด้านเวลาท่ีเกิดขึน้จากการแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่หนงัสือเล่ม

เกิดขึน้ใน หลายลกัษณะ ลกัษณะแรกท่ีผู้วิจยัพบคือมิติด้านเวลา ซึ่งเวลาในท่ีนีถ้กูระบไุว้

ในลกัษณะของการเขียนวนัท่ี ไม่ใช่องค์ประกอบท่ีจ าเป็นเม่ือพระราชหตัถเลขาถูกแปลง

มาเป็นหนังสือ กล่าวคือเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นการ

เปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีส่ือพระราชหัตถเลขาได้กลายมาเป็นสารในส่ือหนังสือตาม

แนวคดิส่ือคือสาร โดยพระราชหตัถเลขาทกุฉบบัถกูรวมไว้เป็นชิน้งานเดียวกนั เม่ือได้อ่าน

หนงัสือเร่ืองไกลบ้าน ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า วนั-เวลา ท่ีถูกระบุไว้ในหนงัสือไม่ได้ส่งผลต่อ

การรับประสบการณ์จากเนือ้หา ณ ขณะท่ีผู้วิจยัอ่านมากนกั เพราะผู้วิจยัไม่ได้รับสารทีละ

ฉบบัตามล าดบัของวนั-เวลาอย่างเช่นท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ มีถึงสมเด็จ

หญิงน้อย แต่ผู้ วิจัยได้รับพระราชหัตถเลขามาทัง้หมดในครัง้เดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

ผู้วิจยัพบวา่ วนั-เวลา ซึง่เป็นธรรมเนียมในการเขียนจดหมายนัน้ถกูน ามาใช้เป็นสารบารพ์

ของหนังสือ โดยแบ่งออกเป็นฉบบัเรียงล าดับจากฉบบัท่ี 1 เร่ือยไปถึงฉบบัท่ี 43 โดยมี

องค์ประกอบเร่ืองของเวลาท่ีถกูระบไุว้ในพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบัปรากฏอยู่ในเนือ้หา

ของหนงัสือเล่ม ลกัษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้อ่านจะสามารถอ่านหนงัสือได้เลยโดย

ไมจ่ าเป็นต้องไล่เรียงอ่านตามล าดบัของเวลา ผู้อ่านมีวิธีการอ่านและเป้าหมายการอ่านท่ี

แตกต่างกันออกไป หากผู้อ่านสนใจหรือมีความต้องการท่ีจะอ่านพระราชหตัถเลขาฉบบั

ใดก็สามารถเปิดดลู าดบัและเลขหน้าได้จากสารบารพ์ แตท่ัง้นีถ้้าหากอ่านเรียงตามล าดบั

ของเวลา คือตัง้แตพ่ระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 ณ คืนวนัท่ี 1 ไปจนถึงพระราชหตัถเลขา

ฉบบัท่ี 43 ณ คืนล าดบัท่ี 225 ก็จะท าให้สามารถมองเห็นและเข้าใจภาพการเดินทางได้

อย่างต่อเน่ือง และจะได้เนือ้หาท่ีครบถ้วนต่อเน่ืองกัน ทัง้นีเ้ม่ือส่ือพระราชหตัถเลขาถูก

แปลงมาเป็นสารในหนงัสือเลม่  

  เน่ืองจากวา่ส่ือหนงัสือเล่มเป็นส่ือท่ีมีอคติตอ่มิติด้านเวลาน้อย ก่อให้เกิด

ความคงทนและอยูไ่ด้นาน หนงัสือเร่ืองไกลบ้านท่ีปรากฏอยู่ในรูปแบบหนงัสือเล่มถึง 110 
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ปีก็แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะดังกล่าว แต่ทัง้นีจ้ากการพิจารณาท่ีเนือ้หาของหนังสือ

ผู้ วิจัยพบว่าการยึดติดกับรูปแบบการจัดพิมพ์เม่ือพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ปี พ.ศ. 2466 ท าให้

ข้อเท็จจริงบางประการท่ีปรากฏอยู่ในเนือ้หาไม่เป็นความจริงเม่ือได้อ่าน ณ เวลาปัจจบุนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูเก่ียวกบันาม , ยศและต าแหน่งของบคุคลท่ีปรากฏอยู่ในเนือ้หา 

ถึงแม้วา่ในหนงัสือจะมีเชิงอรรถอธิบาย แตข้่อความดงักล่าวก็จะเป็นความจริงเพียงแคใ่น

ช่วงเวลาของการพิมพ์ครัง้ท่ี 2 เท่านัน้ ผู้ วิจยัพบว่าการใส่เชิงอรรถท่ีมีการระบุค าท่ีมีนยั

ของการบอกเวลา จะเป็นข้อความท่ีท าให้ข้อเท็จจริงนัน้ไม่เป็นความจริง โดยเฉาะการระบุ

ชว่งเวลาท่ียึดตามรัชกาลของพระมหากษัตริย์ ตวัอย่างเช่น ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 1 

คืนล าดบัท่ี 6 ข้อความในพระราชหตัถเลขาได้กล่าวถึงนามบุคคลช่ือ “อ้ายฟ้อน” และมี

การก ากบัหมายเลขไว้เพ่ืออธิบายนามเพิ่มเติมท้ายหน้าว่าคือ “หลวงฤทธิ ฟ้อน ศิลปี นาย

เวรมหาดเล็ก (ในรัชกาลปัจจบุนัเล่ือนเปนพระยาบุษยรถบดี แล้วเปนพระยาไชสวรรยาธิ

บดี)” จากค าอธิบายนามบุคคลดังกล่าวจะพบว่าต าแหน่งในรัชกาลปัจจุบันท่ีระบุใน

หนังสือนัน้คือต าแหน่งในสมยัรัชกาลท่ี 6 และค าว่า “อ้าย” ในปัจจุบนักลับเป็นค าใช้

ประกอบหน้าช่ือผู้ชายแสดงความดหูมิ่นเหยียดหยาม (ราชบณัฑิตยสถาน , 2554) 

  นอกจากมิติด้านเวลาท่ีมีผลต่อข้อเท็จจริงของเนือ้หาแล้ว ลกัษณะของ

สารอีกอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยเง่ือนไขของเวลาท่ีสังเกตได้ชัดเจนท่ีสุดคือภาษาท่ีใช้ 

ยงัคงรักษารูปแบบการเขียนและการอ่านอย่างอดีตไว้เช่นเดิมอนัแสดงให้เห็นการรักษา

ข้อมูลปฐมภูมิท่ีเป็นของแท้   ทัง้นีล้กัษณะของค าภาษาไทยอย่างท่ีเขียนและออกเสียง

อย่างในอดีตผู้ วิจยัสามารถเข้าใจได้จากบริบทของประโยคโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตามใน

พระราชหัตถเลขามีการใช้ค าสแลง ซึ่งถือเป็นสมยันิยมในช่วงเวลานัน้ จุดนีผู้้ วิจัยคิดว่า

อาจท าให้ผู้ รับสารในยคุหลงัไม่สามารถเข้าใจได้ ลกัษณะการแปลงส่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมิติ

ด้านเวลาของสารท่ีเป็นค าสแลงจึงต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมในเชิงอรรถด้านล่างของ

หนงัสือ ซึง่ผู้วิจยัได้ยกตวัอยา่งลกัษณะของค าอธิบายประเภทนีไ้ว้แล้วในบทก่อนหน้า  

  นอกจากมิติด้านเวลาแล้ว บริบทตอ่มาท่ีมีความส าคญัในการส่ือสารคือ

บริบทด้านสถานท่ี มิติด้านสถานท่ีในการส่ือสารผ่านหนังสือเร่ืองไกลบ้านมีทัง้มิติด้าน
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สถานท่ีท่ีถูกระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หา และมิติด้านสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือ

ของผู้ รับสาร ในสว่นของมิตด้ิานสถานท่ีท่ีถกูระบไุว้เป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หา  เม่ือพิจารณา

ลักษณะสารท่ีถูกเพิ่มเติมเข้ามาเม่ือถูกแปลงมาสู่ส่ือหนังสือคือการน าภาพถ่ายมา

ประกอบในหนงัสือเลม่ ลกัษณะเชน่นีผู้้วิจยัมีความเห็นวา่จะท าให้ผู้ ท่ีอ่านหนงัสือจะได้ยิน

ความคิดของผู้สร้างสารผ่านตวัอักษร และได้เห็นสถานท่ีอย่างเช่นท่ีผู้ สร้างสารเห็นไป

พร้อมๆกัน ซึ่งสถานท่ีอันเป็นส่วนของเนือ้หาในหนังสือนัน้คือพืน้ท่ีของทวีปยุโรป ซึ่ง

ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปในขณะนัน้ถือเป็นประเทศท่ียิ่งใหญ่ เป็นชาติมหาอ านาจ 

เป็นเจ้าอาณานิคมของชาติในภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเอเชีย จุดนีผู้้ วิจัยมองว่า

ภาพถ่ายท่ีถูกน าเข้ามาประกอบในเล่มเพ่ือช่วยให้ผู้ อ่านเข้าใจสภาพความเป็นจริงของ

มหาอ านาจเหล่านัน้ผ่านมมุมองของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ชดัเจน

ยิ่งขึน้   

  ต่อมาคือมิติด้านสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือ การส่ือสารผ่านพระ

ราชหตัถเลขาเป็นการส่ือสารในบริบทการส่ือสารผา่นส่ือระหวา่งบคุคลสองฝ่าย มีลกัษณะ

ของความเป็นส่วนตวั แต่เม่ือแปลงมาสู่หนังสือเล่มสารถูกท าให้เป็นสาธารณะมากขึน้  

ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ลกัษณะการใช้ส่ือย่อมเปล่ียนไป เม่ือเป็นจดหมายส่วนตวั การใช้อาจ

เกิดขึน้ในลกัษณะท่ีเป็นการอา่นเพียงล าพงั สารในจดหมายยอ่มประกอบด้วยเร่ืองส่วนตวั 

หรือเร่ืองส่วนพระองค์ แต่เม่ือพระราชหตัถเลขาถูกน ามาตีพิมพ์เป็นหนงัสือเพ่ือจ าหน่าย

แก่สาธารณชน เร่ืองส่วนตวับางเร่ืองจึงถกูตดัทอนออกไป ทัง้นีผู้้ วิจยัไม่สามารถทราบได้

ว่าเร่ืองใดบ้างท่ีถูกตดัออกไปจากต้นฉบบัท่ีเป็นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ แต่จาก

ค าอธิบายต านานหนงัสือเร่ืองไกลบ้านท าให้ผู้วิจยัทราบได้ว่าพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน

ในรูปแบบหนงัสือเลม่ถกูตดัทอนเนือ้หาบางสว่นออกดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว 

  ตอ่เน่ืองมาจากประเดน็ด้านบนเร่ืองของการใช้ส่ือ เม่ือพระราชหตัถเลขา

ถกูแปลงมาสู่หนงัสือเล่ม ลกัษณะของการเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนพระองค์ก็หายไป จริงอยู่ท่ี

พระราชหัตถเลขาฉบับจริงยังคงเป็นกรรมสิทธ์ิของสมเด็จหญิงน้อย แต่เ ม่ือพระ

ราชหตัถเลขาเหล่านัน้ถูกพิมพ์และเย็บรวมเป็นเล่ม และสาธารณชนทัว่ไปสามารถเป็น
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เจ้าของได้ ท าให้พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัได้กลายมาเป็นของผู้ ท่ีครอบครองหนงัสือ

เช่นกนั สิ่งหนึ่งท่ีผู้วิจยัต้องการจะอธิบายตรงนีคื้อเร่ืองของส่ือและสถานท่ีในลกัษณะท่ีว่า

เม่ือพระราชหตัถเลขาถกูส่งมายงัผู้ รับท่ีเจาะจงซึ่งคือสมเด็จหญิงน้อย พระราชหตัถเลขา

ทัง้หมดยอ่มต้องอยูก่บัพระองค์ – จากการศกึษาพระประวตัิท าให้ทราบว่า หลงัการปฏิวตั ิ

2475สมเดจ็หญิงน้อยทรงตดัสินพระทยัเสดจ็ประทบัท่ีเมืองบนัดงุ และเสด็จสิน้พระชนม์ท่ี

นัน่ – ผู้วิจยัได้พยายามค้นหาพระราชหตัถเลขาฉบบัจริงท่ีเป็นลายพระหตัถ์แตไ่ม่พบ ทัง้นี ้

รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช (สมัภาษณ์ , 6 ตลุาคม 2559) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เม่ือ

เป็นจดหมายท่ีพ่อส่งมาให้ลูก ลกูย่อมรัก ย่อมหวงและเก็บไว้กบัตวั ซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็น

สอดคล้องกัน และคิดว่าเม่ือมีการพิมพ์เป็นเล่มแล้ว พระราชหัตถเลขาฉบับจริ งก็

เปรียบเสมือนสมบตัิส่วนพระองค์ท่ีอาจจะทรงเก็บรักษาจนถึงวาระสุดท้าย ซึ่งแตกต่าง

จากหนงัสือเร่ืองไกลบ้านท่ีมีปริมาณมากมาย และหลากหลายรูปแบบตามวาระของการ

จัดพิมพ์ รูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปนีย้่อมส่งผลต่อการใช้และการให้ความหมายท่ี

แตกต่างกัน กล่าวคือ การจดัพิมพ์ในวาระพิเศษ หนงัสือไกลบ้านอาจถูกให้ความหมาย

เป็นของท่ีระลกึท่ีควรคา่แก่การรักษา ตรงจดุนีร้องศาสตราจารย์อวยพร พานิชกล่าวว่าคน

บางคนในสมัยนัน้ท่ีได้รับมาแล้ว อาจจะวางไว้บนชัน้วางท่ีสวยงามและสูง เพราะน่ีคือ

หนงัสือของในหลวง ร.5 แตส่ าหรับผู้วิจยัในฐานะท่ีเป็นผู้ ใช้หนงัสือไกลบ้านในฐานะส่ือท่ี

ให้ข้อมลู ความรู้และความบนัเทิง ผู้วิจยัไมไ่ด้ให้ความหมายของหนงัสือเช่นนัน้ ผู้วิจยัมอง

ว่าเป็นเพียงส่ือหนังสือเหมือนหนังสือสารคดีเร่ืองยาวทั่ว ๆ ไป และการจัดพิมพ์เพ่ือ

จ าหนา่ยท าให้รูปลกัษณ์ของหนงัสือไมแ่ตกตา่งจากหนงัสือพกพาทัว่ไป  

  บริบทด้านต่อมาคือมิติ ด้านระดับของการส่ือสาร การแปลงพระ

ราชหตัถเลขามาสู่หนงัสือเล่ม เปล่ียนบริบทของการส่ือสารจากการส่ือสารระหว่างบคุคล

มาเป็นการส่ือสารสู่สาธารณะชน ลกัษณะหนึ่งท่ีผู้ วิจยัพบว่ามีความเด่นชดัท่ีเกิดขึน้จาก

การข้ามผา่นทางการส่ือสารคือการเทคโนโลยีการพิมพ์ก่อให้ส่ือหนงัสือเกิดความคงทนใน

ด้านเวลาคือสามารถถูกผลิตซ า้ออกมาได้เร่ือย ๆ เป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปี  แต่จาก

ค าอธิบายองค์ประกอบของการส่ือสารตา่ง ๆ ข้างต้น ในทรรศนะของผู้วิจยัเห็นว่าการผลิต
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ซ า้ดงักล่าวท่ีผ่านยุคสมยัต่อ ๆ มาย่อมท าให้ความหมายของชิน้งานเปล่ียนแปลงไปตาม

กาลเวลา อย่างท่ีได้กล่าวแล้วว่าการจดัพิมพ์ในแต่ละครัง้มีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้

ต่อไปนีผู้้ วิจัยจะขออธิบายเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือไกลบ้านตามล าดบัเวลา โดยจะ

พิจารณาท่ีลักษณะท่ีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของการท าหนงัสืออนัได้แก่การผูกและเย็บ

เลม่ (ties and bind) และขนาดของหนงัสือ(size)  

  ประการแรกคือการผูกและเย็บเล่ม กระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการผลิต

เฉพาะของหนงัสือเล่ม จากการสงัเกตลักษณะของหนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน 

ผู้ วิจัยพบลักษณะของการผูกและเย็บเล่มในสองลักษณะคือการผูกและเย็บเล่มด้วย

เทคนิคการร้อยสนัหนงัสือด้วยเชือก เทคนิคนีผู้้วิจยัพบว่าใช้กบัหนงัสือไกลบ้านครัง้ท่ีพิมพ์

ในวาระพิเศษท่ีรูปเล่มมีขนาดใหญ่ และใช้ปกชนิดปกแข็ง โดยหนงัสือไกลบ้านท่ีเย็บด้วย

เทคนิคนีท่ี้มีอายเุก่าแก่ท่ีสดุท่ีถกูเก็บรักษาไว้ท่ีหอสมดุแห่งชาติคือฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 3 ในปี 

พ.ศ. 2479 เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จหญิงน้อย นอกจากนีก้าร

จดัพิมพ์เพ่ือจ าหน่ายโดยส านักเอกชนในยุคแรกก็ใช้เทคนิคเดียวกัน ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ

หนงัสือมีความหนาและผู้วิจยัพบวา่ปกท่ีใช้ก็เป็นปกชนิดแข็งเชน่เดียวกนั รูปท่ี 5.19 แสดง

หนงัสือไกลบ้านฉบบั จดัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ แพร่พิทยา พิมพ์เม่ือปี พ.ศ. 2516 แบง่เป็น 

2 เลม่ ปกแข็งใช้การผกูและเย็บเลม่ด้วยเชือก หนาเลม่ละ 782 และ 871 หน้าตามล าดบั  
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รูปท่ี 5.19 หนงัสือไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ แพร่พิทยา 
ท่ีมา : www.taradplaza.com 

  เทคนิคต่อมาคือเทคนิคการผูกและเย็บเล่มด้วยสันกาว (glued 

bookbinding) เทคนิคประเภทนีพ้บในการจดัพิมพ์เพ่ือจ าหน่ายโดยส านกัพิมพ์เอกชนใน

สมยัปัจจบุนั ลกัษณะของรูปเล่มจะมีขนาดเล็กและพกพาสะดวก และใช้ปกชนิดปกอ่อน 

ตวัอย่างเช่น หนงัสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์เม่ือปี พ.ศ. 2545 โดยส านกัพิมพ์ 

อักษรเจริญทัศน์ ซึ่งเป็นฉบับหลักท่ีผู้ วิจัยใช้ในการศึกษาครัง้นี ้และฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. 

2552 โดยส านกัพิมพ์ WISDOM รูปท่ี 5.20 ด้านลา่งนีแ้สดงหนงัสือไกลบ้านฉบบัพิมพ์โดย

ส านกัพิมพ์ WISDOM ท่ีใช้เทคนิคการผกูและเย็บเลม่ด้วยสนักาว  

 

 
 

  
  

 
 

 รูปท่ี 5.16 หนงัสือไกลบ้าน ฉบบัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ WISDOM 
     ท่ีมา : www.taradplaza.com 

  ลักษณะเฉพาะต่อมาคือขนาดของหนังสือ ทัง้นีข้นาดของหนังสือจะมี

ความสมัพนัธ์กบัขนาดของกระดาษ จากการสงัเกตขนาดของหนงัสือผู้วิจยัพบว่าหนงัสือท่ี

http://www.taradplaza.com/
http://www.taradplaza.com/
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ถูกพิมพ์ในวาระพิเศษจะมีขนาดใหญ่ เช่น ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. 2479 เน่ืองในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จหญิงน้อย หนังสือท่ีพิมพ์แจกในครัง้นัน้มีขนาดกว้าง 

19.6 เซนติเมตร ยาว 26.8 เซนติเมตร หนงัสือมีขนาด 8 หน้ายก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า

หนงัสือท่ีพิมพ์เพ่ือจ าหนา่ยโดยส านกัพิมพ์เอกชน หนงัสือฉบบัท่ีพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ แพร่

พิทยา มีขนาดกว้าง 13.5 เซนติเมตร ยาว 18.8 เซนติเมตร และหนงัสือท่ีพิมพ์โดยใน

ปัจจบุนัคืออกัษรเจริญทศัน์ อจท. และ WISDOM  มีขนาดเท่ากัน กว้าง 14.5 เซนติเมตร 

ยาว 21 เซนตเิมตร และทัง้หมดเป็นหนงัสือขนาด 16 หน้ายก  

  จากเทคนิคการผลิตหนังสือข้างต้นส่งผลให้รูปเล่มของหนังสือมีความ

แตกต่างกัน หนังสือท่ีผลิตในยุคปัจจุบนัมีลกัษณะของความเป็นหนงัสือเพ่ือการใช้สอย 

ด้วยขนาดท่ีได้มาตรฐาน และความหนาของเล่มหนงัสือท่ีไม่หนาจนเกินไป ท าให้หนังสือ

ไกลบ้านในยคุนีถ้กูให้ความหมายไปท่ีการใช้สอย ซึ่งแตกตา่งจากฉบบัท่ีผลิตในยคุเร่ิมต้น

ท่ีมีรูปเล่มขนาดใหญ่ อีกทัง้วาระของการจดัพิมพ์ในยุคแรกท่ีเน้นไปท่ีการพิมพ์ในวาระ

พิเศษ ซึ่งถือเป็นบริบทหนึ่งของการผลิตชิน้งาน ท าให้หนงัสือในยุคนัน้ถูกให้ความหมาย

ไปในด้านคณุคา่ทางจิตใจ  

  การสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในล าดบัท่ีสองนี ้

เป็นการแปลงการส่ือสารของพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในล าแรกท่ีเป็นการส่ือสารผ่าน

พระราชหัตถเลขาหรือส่ือการเขียนกลายมาเป็นการส่ือสารผ่านส่ื อหนังสือโดยใช้

เทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีก่อให้เกิดชิน้งานเป็นจ านวนมาก นบัเป็นการเปล่ียนบริบทของการ

ส่ือสารจากการส่ือสารระหว่างบคุคลมาสู่การส่ือสารมวลชน การแปลงรูปแบบการส่ือสาร

ท่ีเกิดขึน้ในล าดบันีย้ังก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อองค์ประกอบการส่ือสารต่าง ๆ อัน

ได้แก่ ผู้ส่งสารท่ีมีมากกว่าเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในฐานะผู้

พระราชนิพนธ์ แต่ยังมีสมเด็จหญิงน้อย ซึ่งเปล่ียนสถานะจากการเป็นผู้ รับสารในการ

ส่ือสารล าดับแรกมาเป็นผู้ สร้างสารในการส่ือสารล าดับนี ้เหตุด้วยทรงเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบั นอกจากนีย้ังมีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพท่ีถือเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรูปแบบของหนงัสือเร่ืองไกลบ้านให้มีความ
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สมบรูณ์ไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ือหนงัสือ โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่าง

สารบญั ท่ีถือเป็นองค์ประกอบของเนือ้หาในหนงัสือท่ีสามารถก าหนดพฤติกรรมผู้อ่านให้

เป็นไปตามล าดบัเนือ้หาท่ีผู้ผลิตต้องการ  นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มภาพประกอบในหนงัสือ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตได้พยายามให้ข้อมูลท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจเร่ืองราวได้ง่ายขึน้ 

  การแปลงรูปแบบการส่ือสารในล าดบันีย้งัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ตอ่ส่ือพระราชหตัถเลขาในแบบดงัเดิม กล่าวคือ เม่ือส่ือพระราชหตัถเลขาได้กลายมาเป็น

เนือ้หาในหนงัสือไกลบ้าน ท่ีถกูผลิตในบริบทด้านเวลาท่ีแตกต่างกนั ท าให้ต้องมีการเพิ่ม

องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นเชิงอรรถเพ่ือขยายความเพิ่มให้แก่ผู้อ่านท่ีมิใช่เป็นผู้ รับสารหลัก

ของพระราชหตัถเลขา แต่คือผู้อ่านท่ีเป็นผู้ รับสารมวลชน ซึ่งผู้ รับสารเหล่านีอ้่านหนงัสือ

ไกลบ้านจากบริบทของการผลิตท่ีแตกตา่งกนั บ้างเป็นผู้ รับสารจากบริบทของการผลิตเพ่ือ

แจกในวาระพิเศษ การผลิตในลกัษณะนีจ้ะส่งผลให้หนงัสือมีลกัษณะรูปเล่มท่ีใหญ่โต ผู้ ท่ี

ได้รับจึงให้ความหมายของหนงัสือในแง่ของของท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจ ซึ่งแตกตา่งจากผู้ รับ

สารท่ีได้รับหนงัสือจากบริบทของการผลิตเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งเกิดขึน้ในยคุหลงั  การผลิตใน

ยคุนีไ้ด้ปรับรูปเลม่ของหนงัสือให้มีขนาดท่ีได้มาตรฐานและสามารถถืออ่านได้ง่ายขึน้ และ

รูปเล่มท่ีเกิดขึน้ภายใต้บริบทเพ่ือจ าหน่ายนีเ้องท าให้ผู้ อ่านในยุคนีใ้ห้ความหมายของ

หนงัสือไกลบ้านไปท่ีการใช้สอย  

  



 บทที่ 6  

 การข้ามผ่านการส่ือสารจากหนังสือเล่มสู่รายการโทรทัศน์ 

  ในสองบทก่อนหน้าผู้ วิจัยได้อธิบายให้เห็นลักษณะของการสร้าง

ความหมายบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในสองรูปแบบคือเร่ิมจากในรูปแบบลายพระ

หัตถ์ในพระราชหัตถเลขา หรือจดหมาย จากนัน้แปลงจากจดหมายลายพระหัตถ์สู่ส่ือ

หนังสือเล่ม โดยยังคงเนือ้หาเดิมของพระราชหัตถเลขาไว้ แต่อาจมีการเพิ่มเติม

องค์ประกอบบางประการเข้าไปตามคณุลกัษณะของส่ือ ในบทนีผู้้วิจยัจะอธิบายลกัษณะ

การข้ามผา่นทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในอีกลกัษณะหนึ่งคือเป็น

การสร้างความหมายท่ีเลือกหยิบเพียงประเดน็เร่ืองอาหารท่ีถกูกล่าวถึงในหนงัสือเร่ืองไกล

บ้านมาผลิตเป็นรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ช่ือรายการ “เคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกล

บ้าน” ออกอากาศทางทรู วิชัน่ส์  

  ลกัษณะการส่ือสารในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์นีน้บัว่า

มีความแตกต่างจากการส่ือสารในสองล าดบัแรกอยู่หลายประการ สิ่งท่ีแตกต่างกันโดย

สิน้เชิงด้านองค์ประกอบการส่ือสารคือผู้กระท าการส่ือสาร  ผู้ผลิตรายการสารคดีเคร่ือง

เสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน ไมไ่ด้มีความเก่ียวข้องใด ๆ เลยกบัผู้สร้างหรือผู้ผลิตบทพระราช

นิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในสองล าดบัแรก กล่าวคือผู้ผลิตรายการนีคื้อบริษัทแตงกวา มาโต

กราฟ จ ากัดท่ีรับผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือน าเสนอแก่สถานีโทรทัศน์เพ่ือออกอากาศ 

เพราะฉะนัน้ผู้ วิจยัจึงกล่าวได้ว่าในการส่ือสารผ่านรูปแบบรายการโทรทศัน์นี ้เกิดผู้สร้าง

เนือ้หาขึน้มาใหมท่ี่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัผู้สร้างพระราชหตัถเลขาและหนงัสือไกลบ้านเลย แต่

จากการพูดคยุกับคณุภาสกร ประมูลวงศ์(ภาสกร  ประมูลวงศ์, สัมภาษณ์ 10 ตลุาคม 

2559) ในฐานะผู้ก ากับรายการสารคดี ท าให้ทราบว่าคุณภาสกรคือผู้ ท่ีได้มีโอกาสอ่าน

หนงัสือเร่ืองไกลบ้านและเกิดความสนใจประเด็นเก่ียวกับอาหารท่ีน าเสนออยู่ในหนงัสือ 

จึงคิดท่ีจะน ามาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ ความตัง้ใจของคุณภาสกร ผู้ วิจัยมองว่า

สอดคล้องกบัลกัษณะของการส่ือสารในยคุปัจจบุนัมากคือผู้กระท าการส่ือสารส่ือสารเพ่ือ
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ต้องการแบง่ปัน และคณุภาสกรเองก็มีความปรารถนาท่ีจะแบง่ปันเนือ้หาประเด็นหนึ่งท่ี

รวมอยูก่บัในหลาย ๆ มาเผยแพร่ในรูปแบบรายการโทรทศัน์  

  จากท่ีกล่าวไปข้างต้นนี ้ผู้ วิจัยพบการข้ามผ่านตวัส่ือขององค์ประกอบ

ด้านการส่ือสารจากล าดบัท่ีสองมาสู่ล าดบัท่ีสามท่ีชดัเจนอย่างแรกคือ ผู้ รับสารคนหนึ่ง

ของการส่ือสารในรูปแบบหนังสือได้กลายมาเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นการ

แปลงรูปแบบการส่ือสารล าดบัท่ีสอง แผนภาพท่ี 6.1 ด้านล่างนีแ้สดงการเปล่ียนสถานะ

ของผู้กระท าการส่ือสาร  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

   แผนภาพท่ี 6.1 การเปล่ียนสถานะของผู้กระท าการส่ือสาร 

 

ผู้ผลิต

หนังสือ 

หนงัสอืไกลบ้าน 

R1 

R2 

Rn 

   ผู้อา่นหนงัสอืไกลบ้าน 

เปลีย่นมาเป็น 

ผู้ผลติรายการ

เคร่ืองเสวยตาม

เสด็จ...ไกลบ้าน 

ผลิต 

ผลิต 

รายการโทรทศัน์ 

ผู้ชมที่เป็นมวลชน 
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แรงผลกัดนัสูก่ารข้ามผ่านบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านจากหนงัสือสูร่ายการโทรทศัน์ 

  เม่ือเห็นภาพของการเปล่ียนสถานะขององค์ประกอบการส่ือสารด้าน

ผู้ กระท าการส่ือสารแล้ว ต่อมาผู้ วิจัยจะขออธิบายลักษณะของผู้ ผลิตรายการสารคดี

โทรทศัน์  จากการสมัภาษณ์ผู้ก ากับรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน คณุภาสกร  

ประมลูวงศ์ (2559) เก่ียวกบัท่ีมีของการสร้างสรรค์ผลงานชิน้นี ้จากการพดูคยุกบัคณุภาส

กร ผู้วิจยัพบว่าการผลิตชิน้งานของผู้ผลิตนัน้เกิดจากองค์ประกอบหลายด้านประกอบกัน 

องค์ประกอบด้านแรกคือเร่ืองของความชอบและความสนใจ ซึ่งความชอบและความสนใจ

ของผู้ผลิตรายการนี ้ผู้วิจยัพบว่าเกิดทัง้จากการช่ืนชอบในตวับคุคลท่ีสร้างผลงานเดิม นัน่

คือคณุภาสกรช่ืนชมและศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และช่ืนชอบ

ผลงานท่ีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ ความชอบช่ืนชอบตรงนีผู้้ วิจยัเรียกว่าเป็นความช่ืน

ชอบท่ีมีตอ่ผู้สร้างสารและส่ือในล าดบัแรก 

  ความพิเศษอยา่งหนึง่ท่ีผู้วิจยัพบและถือได้ว่าเป็นความช่ืนชอบท่ีมีผลตอ่

การสร้างงานชิน้นีคื้อ ตวัผู้ผลิตเองเป็นผู้ ท่ีช่ืนชอบประเด็นด้านอาหาร ทัง้นีเ้พราะได้คลุก

คลีอยู่กบัส่ือประเภทหนงัสือเก่ียวกับอาหารมาตัง้แต่เด็ก ๆ เช่น หนงัสือเร่ืองน า้พริก ของ

หมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมทย์ ทัง้นีใ้นแผนการผลิต ผู้ผลิตมีเร่ืองเก่ียวกบัอาหารท่ีอยาก

ท าอยู่ 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือต ารับในต ารา คือการพูดถึงอาหารท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ

ประเภทตา่ง ๆ แตจ่ดุอ่อนของงานชิน้นีคื้อจะได้เนือ้หาท่ีกระจดักระจาย และเร่ืองท่ี 2 คือ

เร่ืองไกลบ้าน ซึง่ผู้ผลิตได้กล่าวว่ารัชกาลท่ี 5 ทรงบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหารได้อย่าง

สนุก และเม่ือตนได้อ่านก็รู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงมีความสุขท่ีได้เขียนเร่ืองราวเก่ียวกับ

อาหาร  ตรงจุดนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ ผลิตรายการได้แสดงบทบาทเป็นผู้ เฝ้าประตูข้อมูล

ข่าวสาร(gatekeeper) ซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนของผู้ผลิตรายการท่ีสามารถมองเห็น

และสกดัเอาประเด็นด้านอาหารท่ีถกูแทรกอยู่ในหนงัสือเร่ืองไกลบ้านออกมาได้  โดยคณุ

ภาสกรได้ระบุว่าเมนอูาหารท่ีถกูพดูถึงในหนงัสือเร่ืองไกลบ้านมีทัง้เมนูท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีโอกาสเสวยจากการเลีย้งรับรอง และอาหารท่ีทรงท าด้วย
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พระองค์เอง จากจดุนีจ้งึเป็นท่ีมาของเนือ้หาในรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านท า

น าเสนอข้อมลูเมนอูาหารทัง้สองประเภทควบคูก่นั 

  องค์ประกอบต่อมาคือความต้องการผลิตรายการอาหารท่ีมีคุณค่า ท่ี

แตกต่างจากรายการอ่ืน ๆ ค าว่ารายการท่ีมีคุณค่าท่ีผู้ วิจัยประเมินได้จากค าตอบของ

ผู้ผลิตคือ ผู้ผลิตมีความต้องการท่ีจะให้ผลงานท่ีถกูสร้างขึน้เป็นจดหมายเหตรูุปแบบหนึ่ง

ท่ีไม่ว่าจะหยิบมาดู ณ เวลาใดก็ยังมีคุณค่า คุณค่าในท่ีนีป้ระกอบด้วยทัง้คุณค่าทาง

ประวตัศิาสตร์ เพราะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กวา่ร้อยปี , คณุคา่ทางจิตใจเพราะเป็นเร่ืองราว

ท่ีแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย   

  อีกความต้องการท่ีผู้ ผลิตปรารถนาคืออยากให้เนือ้หาในรายการเป็น

เนือ้หาท่ีจบัต้องได้ ผู้ผลิตจึงได้เพิ่มบรรยากาศโดยรอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองราวของอาหารชนิด

นัน้ ๆ โดยการใช้ภาพจากไปรษณียบัตรอ่ืน ๆ ท่ีถูกถ่ายเม่ือครัง้การเสด็จน ามาใส่ใน

รายการ จากจุดนีแ้สดงให้เห็นลักษณะของการหลอมรวมส่ือท่ี เ กิดขึ น้  โดยส่ือ

ไปรษณียบตัรถกูแปลงมาเป็นสารในรายการโทรทศัน์ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเร่ืองส่ือคือสาร

ของแม็คลูแฮน (1964) ผู้ วิจัยมองว่าการเพิ่มบรรยากาศรอบข้างเข้ามาในชิน้งานท าให้

ชิน้งานนัน้ดมีูคณุคา่ในแง่ประวตัศิาสตร์มากขึน้  รูปท่ี 6.1 ด้านล่างนีเ้ป็นภาพตวัอย่างของ

การน าภาพประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในหนงัสือไกลบ้านมาใช้ในรายการเคร่ืองเสวยตาม

เสด็จ...ไกลบ้าน  เพ่ือให้เนือ้หาอาหารท่ีน าเสนอมีเร่ืองราวเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นภาพถ่าย

เส้นทางท่ีเสดจ็ออกจากโรงแรมโฮเตลไบรฟอน ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 31 ตรงกบัวนัท่ี 

26 กรกฎาคม 2450 ในพระราชหตัถเลขาทรงบรรยายถึงลกัษณะภูมิประเทศระหว่างทาง

เสด็จฯ ท่ีประกอบไปด้วยภูเขาลูกเตีย้ ๆ ท่ีมีน า้กัดเซาะลงมาเป็นขัน้ ๆ และหลัง จาก

เดนิทางเสดจ็ฯ แล้วก็ถึงเวลาอาหารกลางวนั รายการใช้วิธีการน าเสนอเร่ืองราวเหล่านีเ้ข้า

ไปเพ่ือโยงมายงัเมนอูาหารมือ้กลางวนัในวนันัน้ 
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 รูปท่ี 6.1 ภาพถ่ายระหวา่งทางเสดจ็ 

        ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
 

  ทัง้นีจ้ากการศึกษาวิธีการน าเสนอรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกล

บ้านผู้วิจยัพบวา่การน าเสนอข้อมลูส่วนท่ีเป็นภาพนิ่งในรายการนัน้มีทัง้ภาพถ่ายท่ีปรากฏ

อยู่ในหนงัสือไกลบ้านและภาพถ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีในหนงัสือ โดยในส่วนนีท้างผู้ผลิตระบวุ่า 

“ทีมงานพยายามหาภาพท่ีเ ก่ียวข้องกับเหตุการณ์ให้ไ ด้ม ากท่ีสุด ส่วนมากเป็น

ไปรษณียบตัรท่ีส่งมากรุงเทพฯ” คุณภาสกรกล่าว แต่อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยพบว่าการใส่

ภาพถ่ายหรือไปรษณียบตัรประกอบเร่ืองราว ไมไ่ด้ปรากฏอยูใ่นทกุตอนของสารคดี  

  นอกจากการเพิ่มภาพประกอบเข้ามาในรายการแล้ว อีกหนึ่งสิ่งท่ีทาง

ผู้ผลิตสร้างขึน้มาเพ่ือในส่ือสารกับผู้ ชมคือ ผู้ด าเนินรายการ ในรายการเคร่ืองเสวยตาม

เสดจ็...ไกลบ้าน ผู้ผลิตก าหนดให้มีผู้ด าเนินรายการซึ่งในท่ีนีคื้ออาจารย์จารึก  ศรีอรุณ ท า

หน้าท่ีเป็นผู้บรรยายและสาธิตวิธีการท าอาหาร สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการมีผู้ด าเนินรายการเม่ือ

พิจารณาด้านคุณลักษณะของส่ือ โทรทัศน์ท่ีเป็นส่ือเย็นจะมีความร้อนขึน้  ผู้ ด าเนิน

รายการจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดเนือ้หาอาหารให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยภาพการสาธิตการ

ประกอบอาหารจะไปเติมเต็มประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นให้ได้มากขึน้ ท าให้

เมนูอาหารต่าง ๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็น
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เพียงตวัหนังสือนัน้กลายเป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้ สอดคล้องกับเจตนาของผู้ผลิตท่ี

ต้องการจะท าให้รายการเป็นรายการอาหารท่ีสามารถจบัต้องได้ นัน่คือผู้ชมมองเห็นภาพ

ตามนัน่เอง  

  องค์ประกอบต่อมาคือผู้ รับสาร ผู้ รับสารในท่ีนีคื้อผู้ชมรายการโทรทศัน์ 

ผู้วิจยัอธิบายลกัษณะของผู้ รับสารผ่านประสบการณ์ของผู้วิจยัเองท่ีได้ชมรายการนี ้สิ่งท่ี

ผู้วิจยัจะอธิบายในประเด็นเก่ียวกบัผู้ รับสารคือ ลกัษณะของผู้ รับสารรายการเคร่ืองเสวย

ตามเสด็จ...ไกลบ้าน จะแตกต่างจากลักษณะของผู้ รับสารชิน้งานประเภทการเล่าเร่ือง

ข้ามพ้นส่ือ(trans-media story telling) (เจนกินส์ , 2006) ในประเด็นท่ีว่าผู้ รับสารงาน

ประเภทการเล่าเร่ืองข้ามพ้นส่ือจะต้องเข้าถึงเนือ้หาเร่ืองนัน้ ๆ ผ่านการน าเสนอส่ือท่ี

หลากหลายเพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของเร่ืองราวทัง้หมด แตผู่้ รับสารรายการเคร่ืองเสวยตาม

เสด็จ...ไกลบ้าน ไม่จ าเป็นต้องกลับไปอ่านหนงัสือเร่ืองไกลบ้านเพ่ือให้เข้าใจเร่ืองราวก็

สามารถดรูายการได้อยา่งเข้าใจ ทัง้นีเ้พราะตวัรายการเองมีความสมบรูณ์ในตวัเอง   

  เม่ือพิจารณาลกัษณะของผู้ชมรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน 

โดยดจูากช่องทางการออกอากาศของรายการท่ีออกอากาศเพียงช่องทางเดียวเท่านัน้คือ

ทางสถานีทรู วิชัน่ส์ กลุ่มผู้ชมท่ีสามารถชมรายการได้จะเป็นกลุ่มผู้ชมท่ีต้องเป็นสมาชิก

ของทรู วิชัน่ส์เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่าผู้ รับสารของรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน 

เป็นกลุ่มผู้ รับสารจากช่องทางหรือส่ือ (channel or medium audience) (แม็คแควล, 

1994)  และเม่ือพิจารณาตอ่ท่ีช่องท่ีออกอากาศคือช่อง true explore life ซึ่งเป็นช่องท่ีอยู่

ในหมวดสารคดีและความรู้ก็สามารถมองลกัษณะของกลุ่มผู้ชมรายการเคร่ืองสวยตาม

เสด็จ...ไกลบ้านได้ชัดขึน้คือเป็นกลุ่มผู้ รับสารจากช่องทางหรือส่ือท่ีสนใจเนือ้หาใน

ลกัษณะท่ีเป็นข้อมลูความรู้  

  ประเดน็ตอ่มาท่ีเก่ียวกบัผู้ รับสารท่ีผู้วิจยัจะอธิบายคือลกัษณะของการใช้

ส่ือท่ีแตกต่างจากลกัษณะของการใช้ส่ือหนงัสือ ผู้อ่านหนงัสือสามารถอ่านและเลิกอ่าน

หนงัสือเม่ือใดก็ได้ ลกัษณะเช่นนีผู้้ วิจยัมองว่าผู้ รับสารมีอิทธิผลเหนือตวัส่ือ เม่ือกลบัมา
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พิจารณาท่ีรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จไกลบ้าน ผู้ชมรายการโทรทศัน์สามารถชมและ

เปล่ียนช่องหรือหยุดชมรายการได้เช่นกัน เพ่ือให้สามารถดึงผู้ ชมได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือ

พิจารณาการน าเสนอรายการจะพบว่าผู้ผลิตได้ผลิตรายการโดยสร้างความต่อเน่ืองของ

ผู้ชม ซึง่สิ่งนีเ้กิดจากองค์ประกอบของรายการหลายประการด้วยกนั ได้แก่ ประการแรกคือ

รายการมีความยาวท่ีพอ ไม่ยาวมากจนเกินไปจนท าให้ผู้ ชมเกิดความรู้สึกเบื่อ ทัง้นี ้

รายการมีความยาวท่ีประมาณตอนละ 30 นาที ประการตอ่มาคือ รายการมีการน าเสนอ

เร่ืองราวในตอนอย่างต่อเน่ือง หมายความว่าเม่ือพิจารณาท่ีรายการแต่ละตอนแล้วจะ

พบว่าช่วงตา่ง ๆ ของรายการท่ีผู้วิจยัได้แบง่ให้เห็นอนัประกอบด้วย ส่วนน าเข้าสู่เนือ้หา – 

ไตเติล้รายการ – เนือ้หาหลักของรายการ – ส่วนปิดรายการ ถูกร้อยเรียงกันผ่านบท

บรรยายท่ีมีเอกภาพ  

  ประการต่อมาคือรายการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ ชมได้ในระดับท่ี

เหมาะสม ลกัษณะเช่นนีพ้ิจารณาได้จากบทบรรยายท่ีผู้บรรยายเรียกตวัเองและผู้ชมเป็น

คนกลุ่มเดียวกนัว่า “เรา” และเป็นกลุ่มคนท่ีมาร่วมกันท ากิจกรรมเดียวกันคือเดินทางไป

กบัขบวนเสด็จประพาสครัง้นัน้ ประโยคหนึ่งท่ีผู้วิจยัพบในทกุตอนของรายการคือประโยค

ท่ีมีลกัษณะวา่ “คณุผู้ชมครับ เราเดินทางมาถึงคืนล าดบัท่ี ....... “ จากข้อความนีแ้สดงให้

เห็นว่ารายการได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ ชมได้อย่างลงตัว องค์ประกอบทัง้สาม

ประการจึงเป็นกลวิธีการสร้างความตอ่เน่ืองให้แก่ผู้ชมท่ีพบได้ในรายการเคร่ืองเสวยตาม

เสดจ็...ไกลบ้าน  

  ล าดับต่อมาผู้ วิจัยพิจารณาท่ีลักษณะของเนือ้หารายการท่ีเกิดขึน้ 

รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ไม่ได้เกิดจากการแปลงส่ือหนงัสือทัง้หมดมาสู่

รูปแบบรายการสารคดีทางโทรทศัน์ หากแตเ่กิดจากการเลือกเอาประเด็นเนือ้หา(content) 

เพียงแค่เนือ้หาเดียวคือเร่ืองอาหาร มาน าเสนอด้วยวิธีการน าเสนอใหม่ ลกัษณะเช่นนี ้

ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์ได้เกิดกระบวนการเลือกเนือ้หาท่ีจะส่ือสาร

(communication)และแปลงอัตตะของการส่ือสารนัน้(meta-communication) จาก

รูปแบบของบันทึกประจ าวันมาสู่รูปแบบของสารคดีท่ีมีทัง้การสอน(instruction) และ
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สาระบนัเทิง(edutainment) โดยการข้ามผ่านทางการส่ือสารในล าดบันีเ้ป็นการข้ามผ่าน

ทัง้ส่ือและสาร ประกอบด้วยการเปล่ียนส่ือในการน าเสนอจากหนงัสือมาเป็นส่ือโทรทศัน์ 

และสารท่ีน าเสนอ จากประเด็นใหญ่มาสู่ประเด็นย่อยท่ีถูกจับคู่(pairing) ไว้กล่าวคือ

ประเด็นเร่ืองการเสด็จประพาสยุโรปซึ่งถือเป็นเร่ืองการท่องเท่ียว ประกอบด้วยประเด็น

เร่ืองอาหาร เป็นประเด็นย่อยประกอบกนัอยู่  การเลือกประเด็นย่อยออกมาน าเสนอเป็น

เร่ืองใหม่ เม่ือพิจาณาผ่านบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน พบว่าเร่ืองใหญ่เดิมนัน้ซึ่งคือ

ประเด็นเร่ืองการท่องเท่ียวจ าเป็นต้องมีลักษณะท่ีเป็นเนือ้หาท่ีเปิดกว้างต่อการหยิบ

ประเด็นย่อยออกมาผลิตใหม่ หรือประเด็นย่อยนัน้ต้องไม่ถูกตัดกันโดยชิน้เชิง เม่ือ

พิจารณาเนือ้หาของพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านท่ีเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเสด็จประพาส 

ซึ่งหมายถึงประเด็นเก่ียวกับการท่องเท่ียว ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าประเด็นการท่องเท่ียวเป็น

ประเด็นประกอบด้วยประเด็นย่อยอ่ืน ๆ มาประกอบกันซึ่งได้แก่ เร่ืองของอาหาร , ท่ีพัก

อาศยั , การซือ้ของฝาก , ประเพณี/วฒันธรรม ซึ่งรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน 

เลือกประเดน็ยอ่ยด้านอาหารมาผลิตเป็นเนือ้หาใหม ่ 

  ตัวตนของหนัง สือเ ร่ืองไกลบ้านท่ีน า เสนอบันทึกประจ าวันของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมาสูส่มเดจ็หญิงน้อย กลายมาเป็นเพียงแคส่่วน

อ้างอิงถึงท่ีมาของเมนูอาหารท่ีจะถูกน าเสนอเท่านัน้ การเปล่ียนแปลงทัง้ผู้ ผลิตและ

ลกัษณะเนือ้หาเชน่นีส้ง่ผลให้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัในฐานะผู้พระราช

นิพนธ์พระราชหตัถเลขาทรงเป็นเพียงบคุคลท่ีสาม ท่ีผู้ผลิตรายการใช้อ้างอิงถึงเพ่ือสร้าง

เร่ืองราวให้กับเมนูอาหารนัน้ผ่านผู้ด าเนินรายการในการน าเสนอ ล าดบัต่อไปผู้ วิจัยจะ

อธิบายลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากการแปลงรูปของการส่ือสารในล าดบันี ้  
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 ลกัษณะของส่ือและสารท่ีใช้ในการสร้างความหมายรายการ เคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกล

บ้าน 

  บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านถูกแปลงมาเป็นรายการสารคดีอาหาร

ทางโทรทศัน์ จ านวน 26 ตอนความยาวตอนละประมาณ 30 นาที โดยแตล่ะตอนน าเสนอ

เร่ืองราวเก่ียวกับอาหารท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยครัง้เสด็จ

ประพาสยโุรปครัง้ท่ีสอง เม่ือพิจารณาท่ีการแปลงรูปการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ ผู้ วิจยัพบว่าการ

แปลงรูปการส่ือสารเป็นการเปล่ียนส่ือจากส่ือหนงัสือเล่มท่ีมีลกัษณะของส่ือท่ีเป็นส่ือร้อน

มาสูส่ื่อโทรทศัน์ท่ีมีลกัษณะของส่ือท่ีเป็นส่ือเย็น (แม็คลแูฮน , อ้างแล้ว) ผู้วิจยัสงัเกตได้ว่า

ผู้ผลิตได้พยายามท าให้บทพรราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านท่ีมาจากหนงัสือเลม่มีความ “อุ่นขึน้” 

หรือเป็นการเพิ่มความเย็นลงไปในการแปลงรูปการส่ือสารในระดบันี ้โดยลกัษณะของการ

ท าให้อุน่ขึน้ท่ีผู้วิจยัพบได้แก่ การเพิ่มรูปแบบของส่ือท่ีใช้ในการสร้างความหมายจากเดิมท่ี

ใช้เพียงแค่ข้อความ(text) และภาพถ่าย(photograph) มาเป็นภาพ เสียงและข้อความ  

โดยทัง้สามสิ่งนีไ้ด้ถกูใช้สร้างความหมายร่วมกนั โดยรูปแบบส่ือแตล่ะประเภทมีลกัษณะ

ของการใช้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ภาพท่ีใช้ในรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน มีทัง้ภาพเคล่ือนไหวจากการ

ถ่ายท า ซึง่ภาพลกัษณะนีจ้ะใช้กบัการสาธิตการประกอบอาหาร , ภาพนิ่งซึ่งเป็นภาพถ่าย 

บางส่วนเป็นภาพถ่ายท่ีปรากฏอยู่ไหนหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน บางส่วนเป็นภาพอ่ืน ๆ ท่ีมี

ความเก่ียวข้องกับเนือ้หาในตอนนัน้ ๆ รูปท่ี 6.2 ด้านล่างนีเ้ป็นภาพถ่ายโรงแรมท่ีประทับ 

ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้ประกอบเม่ือบรรยายถึงพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 19 ขณะ

พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัประทบั ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง

เป็นภาพถ่ายท่ีไม่ได้มีในหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน แต่ทางผู้ผลิตได้หาเพิ่มเข้ามาเพ่ือใช้สร้าง

ความหมายของรายการ 
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   รูปท่ี 6.1 ภาพถ่ายโรงแรมท่ีประทบั ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
    ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

 
2. เสียงท่ีใช้ในรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ประกอบด้วยเสียงพูด ซึ่ง

เป็นเสียงของอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นผู้ด าเนินรายการและสาธิตการท าอาหารแต่ละ

เมนู , เสียงบรรยาย รายการใช้เสียงบรรยายของผู้ บรรยายเพศชาย มีน า้เสียงทุ่ม แต่

นุ่มนวล ผู้วิจยัมีความเห็นว่าเป็นเสียงบรรยายท่ีฟังแล้วไพเราะ น่าฟัง และเป็นเสียงท่ีฟัง

แล้วใช้ความรู้สึกทันยังสมัย สุดท้ายคือเสียงดนตรี รายการใช้เพลงประจ ารายการใน

ตอนต้นรายการประกอบกบักราฟิกส่วนท่ีเป็นไตเติล้รายการ และในตอนท้ายชองรายการ

ท่ีแสดงข้อมลูเก่ียวกบัฝ่ายผลิต (end credit) 

3. ข้อความท่ีใช้ในรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ข้อความปรากฏอยู่ใน

ลกัษณะของการสร้างตวัอกัษรด้วยคอมพิวเตอร์ (character generator)(CG ) เพ่ือระบุช่ือ

และต าแหน่งของบุคคลท่ีปรากฏอยู่ในรายการ และสร้างเป็นข้อความยาวประกอบเสียง

บรรยาย นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบการใช้ข้อความอีกลกัษณะหนึ่งซึ่งผู้วิจยัคิดว่าเป็นลกัษณะ

เด่นของรายการนี ้คือการใช้ข้อความท่ีมาจากหนังสือเร่ืองไกลบ้าน ในลักษณะของ

ข้อความท่ีถูกตัดออกมา ข้อความดังกล่าวถูกน าเสนอพร้อมกับเสียงอ่านซึ่งเป็นเสียง

เดียวกบัผู้บรรยายรายการ ในสว่นของข้อความท่ีถกูตดัมาใช้นีผู้้วิจยัพบว่าผู้ชมไม่สามารถ

อ่านข้อความท่ีถกูตดัมาจากหนงัสือได้ชดัเจน ทัง้นีเ้พราะผู้ผลิตเองก็อาจจะไม่ได้ต้องการ
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ให้ผู้ ชมต้องอ่านข้อความตาม ประกอบกับทางผู้ผลิตได้ใช้เสียงผู้บรรยาย อ่านข้อความ

ดงักล่าวแล้วด้วย แต่การเลือกภาพมาจากหนังสือซึ่งยงัคงปรากฏลกัษณะของตวัอกัษร

ตวัพิมพ์อย่างในหนังสือนัน้ ผู้ วิจยัคิดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้ข้อความเหล่านัน้

มากกว่าการใช้วิธีการพิมพ์ข้อความด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพราะเป็นการแสดงให้

เห็นถึงข้อมูลท่ีเป็นของแท้และมาจากหนังสือซึ่งคือท่ีมาของรายการ  และส่วนนีเ้องท่ี

ผู้ผลิตกล่าวกับผู้ วิจยัว่าทางผู้ผลิตต้องการจะท าให้เร่ืองราวในหนงัสือนัน้เป็นเร่ืองราวท่ี

สามารถมองเห็นภาพได้ รูปท่ี 6.3 ด้านล่างนีเ้ป็นตวัอย่างของการใช้ข้อความในรายการ

เคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน ในลกัษณะข้อความท่ีมาจากหนงัสือไกลบ้านหน้าสดุท้าย

ของพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 43 ทรงเขียนถึงความรู้สึกใจเต้นท่ีจะได้พบกบัสมเด็จหญิง

น้อย และรูปท่ี 6.4 เป็นรูปการใช้ข้อความด้วยเทคนิคการสร้างตวัอกัษรด้วยคอมพิวเตอร์ 

เป็นข้อความท่ีทรงบรรยายถึงเมนูอาหารช่ือเป็ดอัดหอคอยเงินท่ีได้เสวย ณ ภัตตาคาร

อาหารฝร่ังเศสช่ือ La Tour d’Argent  ปรากฏอยู่ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 24 ของคืน

ล าดบัท่ี 86 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 6.2 ภาพพระราชหตัถเลขาฉบบัหนงัสือทีถกูใช้ในรายการโทรทศัน์ 
        ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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รูปท่ี 6.3 ข้อความในรายการโทรทศัน์ท่ีใช้เทคนิคการสร้างตวัอกัษรด้วยคอมพิวเตอร์ 

ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

 

  การใช้รูปแบบส่ือทัง้ภาพ เสียงและข้อความประกอบกันในการสร้าง

ความหมาย ทัง้นีจ้ากการสังเกตการน าเสนอรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน 

ผู้วิจยัพบว่ารายการทุกตอนมีลกัษณะของการน าเสนอท่ีเหมือนกนั โดยสามารถแบง่ออก

ได้เป็นสองชว่งคือ สว่นน าเข้ารายการ(prelude) และเนือ้หารายการ(body) ตอ่เน่ืองกนัมา

ตามล าดบั และเนือ้หาแต่ละตอนนัน้จบในตอน ในตอนท้ายของแต่ละตอนจะมีการเกร่ิน

เนือ้หาของตอนถดัไป สิ่งท่ีผู้วิจยัสงัเกตได้คือถึงแม้ว่าเนือ้หาของรายการแตล่ะตอนจะจบ

ในตอนแต่ผู้ผลิตได้สร้างให้รายการแต่ละตอนนัน้มีความต่อเน่ืองกัน นั่นหมายความว่า

ผู้ ชมบางท่านท่ีอาจเปิดมาดูแค่เฉพาะตอนก็เข้าใจ แต่ถ้าหากผู้ ชมได้ชมทุกตอนอย่ าง

ตอ่เน่ืองก็จะสามารถเห็นภาพรวมของรายการ เข้าใจเนือ้หาได้ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบ เพ่ือให้

เข้าใจภาพรวมของรายการผู้วิจยัขออธิบายวิธีการน าเสนอรายการให้เข้าใจ ดงัตอ่ไปนี ้

  รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน น าเสนอเป็นตอน ๆ แตล่ะตอน

จะน าเสนอเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนัตามล าดบัของพระราชหตัถเลขา แตเ่มนอูาหารท่ีน าเสนอ
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ในแตล่ะตอนจะมีทัง้จากพระราชหตัถเลขาฉบบัดงักล่าว และของฉบบัอ่ืน ๆ ดงัจะสงัเกต

ได้จากในบางตอนอาจมีการกล่าวเช่ือมโยงกลบัไปยังพระราชหัตถเลขาฉบบัอ่ืน ๆ หรือ

อาจกล่าวล่วงหน้าไปยังพระราชหัตถเลขาฉบับหน้า รายการทัง้ 26 ตอนเร่ิมเข้าสู่

เมนูอาหารท่ีถูกกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาในรายการตอนท่ี 2 โดยตอนท่ี 1 

เปรียบเสมือนบทเกร่ินน าของรายการทัง้หมด เพ่ือให้เห็นภาพรวมของรายการและเน้นย า้

ไปท่ีประเด็นหลักของรายการคือเร่ืองอาหาร เพราะฉะนัน้ในตอนนีร้ายการจะน าเสนอ

แตกต่างจากตอนอ่ืน ๆ อยู่บ้างคือรายการน าเสนอข้อมูลทางประวตัิศาสตร์อาหารของ

เมืองไทย ย้อนกลบัไปตัง้แต่ต้นรัตนโกสินทร์ ผ่านการให้ข้อมูลของผู้ เช่ียวชาญ  3 ท่าน 

ท่านแรกคือ ผศ.ศรีสมร  คงพนัธุ์ , ท่านท่ี 2 คือผศ.ทศันีย์  โรจน์ไพบลูย์ และท่านสดุท้าย

คืออาจารย์จารึก ศรีอรุณ ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นผู้สาธิตการท าอาหารในตอนตอ่ ๆ ไปตลอด

ทัง้ 26 ตอน  รายการท าเสนออาหารจนมาสิน้สุดท่ี “บรรทึกความหิว” ซึ่งเป็นบนัทึกท่ี

ปรากฏอยู่ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 42 ในคืนล าดบัท่ี 207 บนเรือพม่า ในทะเลเมดิเตอ

เรเนียน ลกัษณะของ  “ บรรทึกความหิว” เป็นสารท่ีทรงพระราชนิพนธ์แยกเป็นอีกหนึ่งหวั

เร่ือง ทรงกลา่วถึงบนัทกึฉบบันีไ้ว้ในยอ่หน้าสดุท้ายของพระราชหตัถเลขาคืนเดียวกนัว่า 

   “การกินนอนช่างไม่ประหลาดเสียจริง ๆ เคยอย่างไรก็เช่นนัน้จะท าอะไร

ก็ไม่มีจะท า จะคิดบทกลอนอะไรก็นึกไม่ออก จะช่วยเกาวแมนแตง่นิราศก็ไม่ได้มา มนัอยู่

ว่าง ๆ  จึงได้เขียนบรรทึกเร่ืองหิวเม่ือคืนนีซ้ึ่งมันไม่น่าจะลงในรายวัน เพราะน่าอายดู

ตะกลามนกั แตค่รัน้จะไมค่ดัลงไว้จะพลดัแพลงไปเสีย จงึคดัตอ่ลงไปนี ้ส าหรับอ่านสนกุ ๆ 

” 

   บนัทึกความหิวถือเป็นส่วนของพระราชหตัถเลขาท่ีกล่าวถึงเร่ืองอาหาร

แยกออกมาโดยเฉพาะ ต่างจากส่วนอ่ืน ๆ ท่ีจะกล่าวรวมไปกับกิจวตัรท่ีทรงปฏิบตัิในแต่

ละวนั ทางรายการได้ใช้ส่วนของบนัทึกฉบบันีเ้ป็นส่วนปิดท้ายของสารคดีชุดนี ้โดยเร่ิม

กลา่วในตอนท่ี 23 จากนัน้ตอนท่ี 24 – 26 เป็นการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัอาหารอ่ืน ๆ ใน

พระราชหตัถเลขาฉบบัต่าง ๆ โดยไม่ได้ยึดติดกับล าดบัก่อนหลงั และจบสารคดีชุดนีใ้น

ตอนท่ี 26 โดยการอ้างสาเหตขุองการยตุิพระราชหตัถเลขาเช่นเดียวกบัท่ีพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในฉบบัท่ี 43 แผนภาพท่ี 6.2 ด้านล่างนี ้

แสดงโครงสร้างการน าเสนอเนือ้หาของรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน โดย

ภาพรวมตอนท่ี 1-2 เป็นช่วงต้นของสารคดีทัง้หมดท าหน้าท่ีเกร่ินน าและบอกท่ีมาของ

เมนูอาหารในรายการ ตอนท่ี 3-22 น าเสนอเมนูอาหารท่ีมีในพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 

ฉบบั ตอนท่ี 23 เข้าสูช่ว่งท้ายของสารคดี น าเสนอ “บนัทกึความหิว” ซึ่งเป็นส่วนท่ีกล่าวถึง

อาหารโดยเฉพาะในบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน และตอนท่ี 24-26 สรุปเร่ืองราว

อาหารในหนงัสือไกลบ้าน ดงัแผนภาพด้านลา่งนี ้  

 

ตอนท่ี 1 เกร่ินน าภาพรวมของรายการให้เห็นประเด็น

ส าคญัเร่ืองอาหาร 

 

ตอนท่ี  2 เ ข้าสู่ เ นื อ้หาหลักของรายการ น า เสนอ

เมนอูาหารท่ีถกูกลา่วถึงในหนงัสือไกลบ้าน 

 

ตอนท่ี 3 – 22 น าเสนอเนือ้หลกัตอ่ไป โดยใช้ล าดบัของ

พระราชหตัถเลขาเป็นแนวทางในการน าเสนอ  

 

 

 

ตอนท่ี 23 กล่าวถึงบนัทึกความหิว อันเป็นเอกสารท่ี

ส าคัญท่ีน าเสนอประเด็นเก่ียวกับอาหาร และเป็น

เอกสารท่ีแสดงให้เห็นวา่ใกล้สิน้สดุการเดินทาง 

รายการ 
ตอนท่ี 1 

รายการ 
ตอนท่ี 2 

รายการ 
ตอนท่ี 3 ถึง
ตอนท่ี 22 

รายการ 
ตอนท่ี 23 
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ตอนท่ี 24 – 25 เป็นการเก็บรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกบัอาหารท่ีถกูพดูถึงในพระราชหตัถเลขา และจบ

ชดุสารคดีด้วยตอนท่ี 26  

 

 

แผนภาพท่ี 6.2 โครงสร้างการน าเสนอเนือ้หารายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

  การผลิตรายการสารคดีออกเป็นตอน และน าเสนอไปทีละตอนเป็น

ลกัษณะของธรรมชาติของส่ือโทรทัศน์ท่ีน าเสนอตามล าดบัของเวลา การรับชมรายการ

ต้องรับชมไปตามล าดบัตัง้แตต้่นเร่ือยไปจนจบรายการ ไม่สามารถมีปฏิบตัิสมัพนัธ์กบัส่ือ

ในลกัษณะของการข้ามไปรับชมตอนท่ียงัมาไม่ถึง แตจ่ากระบบการออกอากาศทางสถานี

ทรู วิชั่นส์ได้สร้างลักษณะของการชมเนือ้หาแบบย้อนหลังได้ เพราะทางสถานีจะมีการ

ออกอากาศซ า้รายการตอนเดิมในรอบสปัดาห์เดียวกนัจนกว่าจะออกอากาศตอนใหม่  ซึ่ง

แตกต่างจากหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ท่ีถึงแม้จะน าเสนอเรียงตามล าดบัของ

พระราชหตัถเลขา แตส่ามารถเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่งก่อน หรือย้อนกลบัไปอ่านตอนท่ี

อา่นผา่นมาแล้วซ า้ได้  

  ข้อจ ากดัเช่นนีผู้้วิจยัมองว่าถ้ารายการโทรทศัน์ไม่มีความน่าสนใจ ผู้วิจยั

สามารถท าได้เพียงหยุดรับชม ไม่สามารถเลือกให้ช่วงท่ีไม่น่าสนใจนัน้ผ่านไปได้ แต่

อย่างไรก็ตามจากการสงัเกตรายการโทรทศัน์ดงักล่าว สงัเกตพบการสร้างความต่อเน่ือง

ของเนือ้หา โดยเร่ิมจากการสร้างส่วนน าเข้าสู่เนือ้เร่ือง(prelude) ในแตล่ะตอน ซึ่งส่วนน า

รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ..ไกลบ้าน มีวิธีการน าเสนอท่ีเป็นแบบแผนเดียวกันคือ 

เร่ิมต้นจากการกล่าวถึงเร่ืองราวในพระราชหตัถเลขา โดยระบุฉบบัของพระราชหตัถเลขา

และบอกวันท่ี รวมทัง้ล าดับคืนของการเสด็จประพาส และสถานท่ี  จากนัน้กล่าวถึง

 
รายการ 

ตอนท่ี 24 ถึง 
ตอนท่ี 26 
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เมนอูาหารท่ีถกูพดูถึงในพระราชหตัถเลขาฉบบัดงักล่าว ตวัอย่างเช่น รายการเคร่ืองเสวย

ตามเสดจ็...ไกลบ้าน ตอนท่ี 15 ท่ีมีส่วนน าเร่ืองโดยการเร่ิมจากเท้าความเดิมในตอนท่ี 14 

ซึ่งเป็นตอนก่อนหน้า จากนัน้บรรยายว่าในตอนท่ี 15 นีร้ายการได้พาท่านผู้ชมเดินทาง

มาถึงพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 31 ในคืนล าดบัท่ี 122 ตรงกบัวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2450 

จากนัน้รายการได้บรรยายข้อมูลต่าง ๆ ท่ีถูกกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขา อันได้แก่ 

เส้นทางการเดินทางจากโรงแรมไบรฟอน มาถึงโรงแรมบรัตลันด์สดาเลน และพูดถึง

เมนอูาหาร 2 เมนท่ีูจะน าเสนอในตอนนีคื้อ เมนผูกัดองและแกงกะหร่ีกุ้ งเล็ก และเมนทูรง

ดดัแปลงท่ีมาจากการใช้วตัถดุิบท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ิน เมนขูนมปังแห้งทานกบัเคร่ือง

เคียงแบบสวีเดน จากนัน้เข้าสูส่ว่นของไตเติล้ รายการ รูปท่ี 6.4 ด้านล่างนีเ้ป็นภาพเมนูผกั

ดองกบัแกงกะหร่ีกุ้ งเล็กอาหารท่ีอยู่ในส่วนของไตเติล้รายการ เมนผูกัดองนีเ้ป็นเมนท่ีูทรง

ท าขึน้บนเรือตามรสชาติผกัดองชาวพืน้เมืองไบรฟอน และรูปท่ี 6.5 เป็นภาพเมนเูมนทูรง

ดดัแปลง เมนขูนมปังแห้งทานกบัเคร่ืองเคียงแบบสวีเดน อนัได้แก่เนือ้ตดัเย็น(cold cuts) 

(aswedeinthekitchen, 2560) ซึง่ทางรายการได้น าเสนอเคร่ืองเคียงดงักลา่วตามรูป 

 

 

 

 

 
   รูปท่ี 6.4 ผกัดองและแกงกะหร่ีกุ้งเล็กในสว่นน าเข้าสูร่ายการ 

ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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รูปท่ี 6.5 เมนเูมนทูรงดดัแปลง เมนขูนมปังแห้งทานกบัเคร่ืองเคียงแบบสวีเดนในสว่นน าเข้าสู่
รายการ 

ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
 นอกจากลกัษณะของส่ือท่ีมีผลต่อการน าเสนอเนือ้หาของรายการเป็นตอนแล้ว 

ลักษณะของเนือ้หารายการประการต่อมาท่ีผู้ วิจัยพบคือ นอกจากเนือ้หาของรายการ 

“เคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน”  มาจากส่ือพระราชหัตถเลขาและส่ือหนงัสือพระราช

นิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ในรายการยงักล่าวถึงหนงัสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งมกัจะถกูอ้างอิงอยู่เสมอ

ในรายการ นัน่คือหนงัสือเร่ือง “ต าราท ากับข้าวฝร่ัง” ซึ่งเป็นหนงัสือพระราชนิพนธ์ท่ีทรง

แปลมาจากภาษาองักฤษและฝร่ังเศส ทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ในปี พ.ศ. 2440 และถกูพิมพ์

เป็นหนัง สืออนุสรณ์งานศพ เ จ้าจอม น้อมในรัชกาลท่ี 5 เ ม่ือปีพ.ศ.  2509 

(kingchulalongkorn , 2560) พระราชนิพนธ์ในลกัษณะบอกให้จด เพราะฉะนัน้ลกัษณะ

ของภาษาท่ีใช้ในหนงัสือจงึมีลกัษณะของภาษาพดู จากการสมัภาษณ์ผู้ผลิตรายการ (อ้าง

แล้ว) ท าให้ทราบว่าทางผู้ผลิตใช้ข้อมลูจากหนงัสือเล่มนีป้ระกอบการผลิตรายการสารคดี

เร่ืองเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้านด้วย 

  ลกัษณะของการน าหนงัสือเร่ืองต าราท ากับข้าวฝร่ังมาใช้เป็นเนือ้หาใน

รายการโทรทศัน์ ผู้ วิจยัพบว่าหนงัสือถูกกล่าวอ้างโดยการน าเสนอผ่านบทบรรยาย ทัง้นี ้

จากการสงัเกตส่ือหนงัสือพระราชนิพนธ์ต าราท ากบัข้าวฝร่ัง ผู้วิจยัพบวา่กลวิธีการพระราช

นิพนธ์ต าราดงักลา่วเอือ้ให้น ามาใช้เป็นบทในรายการโทรทศัน์ โดยสามารถยกข้อความใน

หนงัสือมาเป็นบทบรรยายของรายการได้ ทัง้นีเ้พราะลกัษณะของการเขียนเป็นการเขียนท่ี

ใช้ถ้อยค า ตวัอย่างเช่นในรายการตอนท่ี 15 พูดถึงเมนูอาหารช่ือ “บาเลซุบ” และมีการ
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กล่าวเช่ือมโยงมายงัหนังสือเล่มนี ้ตารางท่ี 6.1 ด้านล่างนีเ้ป็นตารางท่ีผู้ วิจยัวิเคราะห์

ลกัษณะของภาพและเสียงในรายการชว่งดงักลา่ว 

ตารางท่ี 6.1 การน าเสนอภาพและเสียงเก่ียวกบัเมนบูาเลซุบ 

ภาพ (visual)  เสียง (audio) 

 

 

 

 

บรรยาย : ...เป็นต้นว่าทรงรับสัง่ถึงต ารา

ท าอาหารอย่างยาดิเน ซึ่ง ก็หมายถึง

ภัตตาคารอิตาลีช่ือดงั หรือบาเลซุบและ

โอเมลซุบ ท่ีทรงรับสัง่ถึงอยูเ่นือง ๆ ... 

   

  ทัง้นีเ้ม่ือได้ค้นคว้าจากหนงัสือต าราท ากบัข้างฝร่ัง พบว่าในหนงัสือได้พดู

ถึงวิธีการท าเมนูบาเลซุบไว้อย่างละเอียด แต่ทางรายการไม่ได้สาธิตการท าเมนูดงักล่าว 

แต่ได้น าเสนอภาพเมนูบาเลซุบท่ีท าส าเร็จแล้วประกอบเสียงบรรยายตามท่ีปรากฏใน

ตาราง ซึ่งเมนูบาเลซุบท่ีอยู่ในต าราท ากับข้าวฝร่ังก็คือเมนู เพิร์ล บาร์เลย์ ซุปนั่นเอง 

(bbcgoodfood, 2560) รูปท่ี 6.6 ด้านล่างนีแ้สดงค าอธิบายวิธีการท าบาเลซุบในหนงัสือ

ต าราท ากบัข้าวฝร่ัง 
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    รูปท่ี 6.6 วิธีท าบาเลซุบในหนงัสือต าราท ากบัข้าวฝร่ัง 

  ท่ีมา : หนงัสือ ต าราท ากบัข้าวฝร่ัง 
  ลกัษณะตอ่มาท่ีเป็นลกัษณะเดน่ของสารในรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ

...ไกลบ้านคือ เนือ้หาในรายการน าเสนอเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัอาหารท่ีพระบาทสมเด็จฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงพระราชนิพนธ์ถึง โดยไม่มีการน าเสนอประเด็นอ่ืนๆ ท่ีถูก

กล่าวถึงในพระราชหตัถเลขาฉบบัเดียวกนั   เม่ือพิจารณาหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ืองไกล

บ้านท่ีน าเสนอเร่ืองราวครัง้เสด็จประพาสยุโรป ดงันัน้จึงมีลกัษณะเป็นหนงัสือสาคดีแนว

ท่องเท่ียว แต่จากการสังเกตของผู้ วิจัยพบว่าหนังสือไกลบ้านเป็นหนังสือท่องเท่ียวท่ี

น าเสนอประเด็นต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างกลมกลืนกัน ไม่มีการแบ่งออกเป็นประเด็น

ย่อยๆ ดงันัน้ในการหยิบเฉพาะประเด็นอาหารท่ีแวดล้อมไปด้วยประเด็นต่างๆ ออกมา

น าเสนออย่างล าพงั คณุภาสกรในฐานะผู้ผลิตรายการกล่าวว่า ต้องหยิบเมนอูาหารท่ีถูก

พดูถึงออกมาน าเสนอท าให้เห็นภาพและตอ่เน่ืองไปกบัการเดินทางสองร้อยกว่าวนั (ภาส

กร , สมัภาษณ์) เม่ือพิจารณาวิธีการน าเสนอเนือ้หาของรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ..

ไกลบ้าน สงัเกตได้ว่าเป็นการน าเสนอประเด็นอาหารในรูปแบบสารคดี ด้วย 2 กลวิธีคือ 

สาระความรู้ และ สาธิตท่ีไม่ได้ต้องการสอนท าอาหาร เพราะการน าเสนอเนือ้หาไม่ได้

ถ่ายทอดเนือ้หาออกมาอย่างท่ีให้ผู้ชมสามารถท าตามได้ทนั  ลกัษณะเช่นนีเ้ม่ือผู้วิจยัได้

พดูคยุกับผู้ก ากบัรายการ ได้ข้อมูลมาว่าเพราะเจตนาของผู้ผลิตไม่ต้องการจะท ารายการ

ออกมาให้เหมือนกับรายการอ่ืน ๆ ผู้ ผลิตต้องการท่ีจะให้ข้อมูลและความรู้เชิง

ประวตัศิาสตร์ รวมกบัต้องการน าเสนอให้ผู้ชมได้ทราบพระราชปฏิภาณด้านการท าอาหาร

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเลือกใช้วิธีการสาธิตประกอบการ
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น าเสนอเนือ้หานีค้ณุภาสกรให้เหคผุลวา่เพราะจะท าให้เร่ืองราวของอาหารท่ีอยู่ในหนงัสือ

ไกลบ้าน สามารถจบัต้องได้ และมองภาพได้ชดัเจน แตไ่มไ่ด้ต้องการให้ผู้ชมไปท าตาม  

  ตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่ารายการไม่ได้มุ่งน าเสนอวิธีการท าอาหาร 

สงัเกตได้จากเม่ือมีการสาธิตการท าอาหารประเภทใด ๆ ก็ตาม ทางผู้ผลิตจะใช้เพียงภาพ

และเสียงในการน าเสนอ แม้กระทัง่ในขัน้ตอนการน าเสนอวตัถุดิบและส่วนผสมท่ีใช้ ซึ่ง

ผู้ วิจัยมองว่าแตกต่างจากรายการอาหารทั่ว ๆ ไปท่ีจะให้ข้อมูลตรงส่วนนีอ้ย่างละเอียด 

และใช้การน าเสนอเป็นข้อความ (text) ผ่านเทคนิคการสร้างตวัอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ 

ปรากฏบนจอ ภาพด้านล่างนีเ้ป็นภาพในรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ตอนท่ี 

15 ซึง่น าเสนอเมนอูาหารนอร์เวย์ เมนผูกัดองกบัแกงกะหร่ีกุ้ง ซึง่เป็นเนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ใน

พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 31 ในคืนล าดบัท่ี 122 ซึ่งเนือ้ความในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 

31 ได้บรรยายถึงอาหารดงักลา่วไว้ในยอ่หน้าสดุท้ายของคืนล าดบัท่ี 122 ความดงันี ้

  “ วนันีไ้ด้ไปกินผกัดองท่ีชาวเมืองนีด้อง  รศชาตเหมือนผกัดองของเราไม่

เปรีย้วจ๋ีอย่างเช่นผักดองฝร่ังเลยเกิดอยากกินกันขึน้ จะกินกับอะไรก็หมดทุนเหลือแต่

น า้พริก ผเอินมาถกูคนครัวในเรือเขาเตรียมจะท าแกงเกอรีกุ้ งเล็กท่ีเรียกว่า ชริมป์ ลกูไปขอ

แบ่งมาให้กินกับผกั ทีหลงัเจ้าคนครัวนัน้เกิดศรัทธาขึน้มาเอง เอามาให้อิกมาก เลิกแกง

เกอรี ผกัจะถามหาซือ้อิกก็ไมไ่ด้ ได้มาคร่ึงขวดกินกนัหมด อร่อยเบกิบานกนัเต็มท่ีเลยไม่ได้

กินอ่ืน พอมาถึงเรือสกัหน่อยหนึ่งก็ได้ออกเรือเดินทางต่อมา เรือถึงสตาวงัเคอเวลา ๕ ทุ่ม 

ปรอดกลางแจ้ง ๕๕ ฟาเรนไฮต์ ๑๓ เซนตเิกรด กลบัหนาวไปอีกได้ ” 

  จากการพูดคุยกับผู้ ผลิตท าให้ทราบว่าจากบทบรรยายเพียงแค่ช่ือ

เมนอูาหารเพียงไม่ก่ีประโยค ทางผู้ผลิตได้หาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดองผกัอย่างไทย

เพ่ือน ามาสาธิตในรายการ  รูปท่ี 6.7-6.18 ด้านล่างนีผู้้วิจยัได้เรียงล าดบัภาพท่ีใช้เพ่ือ

สร้างความหมายขัน้ตอนการท าเมนูดงักล่าว จากการสงัเกตจะพบว่าผู้ผลิตไม่ใช้เทคนิค

การสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือบอกส่วนวัตถุดิบ แต่ใช้วิธีการบอกเล่าผ่านผู้

ด าเนินรายการไปพร้อมๆ กบัการสาธิตการท าอาหาร ดงัรูปตอ่ไปนี ้
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ภาพล าดบัท่ี 1.) ผู้ด าเนินรายการพดูให้ข้อมลูท่ีมาของเมนอูาหาร 

 

 

 

 

 
 

 รูปท่ี 6.7 ผู้ด าเนินรายการพดูให้ข้อมลูท่ีมาของเมนอูาหาร 
ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

ภาพล าดบัท่ี 2.) ผู้ด าเนินรายการให้ข้อมลูวตัถดุบิท่ีใช้  

 

 

 

 

 

   
 

 รูปท่ี 6.8 แทรกภาพวตัถดุิบประกอบอาหาร 
 ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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ภาพล าดบัท่ี 3.) ผู้ด าเนินรายการอธิบายวิธีการเตรียมผกั 

 

 
 
 
 
 

   
 

 รูปท่ี 6.9 ภาพระยะใกล้แสดงวตัถดุบิถกูน ามาผสมในชาม 
 ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 รูปท่ี 6.10 ผกัวตัถดุบิแชน่ า้ส าหรับเตรียมดอง 

       ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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 ภาพล าดบัท่ี 4.)  ผู้ด าเนินรายการอธิบายสว่นผสมและวิธีการท าน า้ดองผกั 

 

 

 

 
 

            
 
 

  รูปท่ี 6.12 ผู้ด าเนินรายการอธิบายส่วนผสมน า้ดองผกั 
          ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

 
 

 

 

 

 
       
 
 

   รูปท่ี 6.13 ผู้ด าเนินรายการอธิบายการท าน า้ดองประกอบการสาธิต 
        ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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ภาพล าดบัท่ี 5.)   ผู้ด าเนินรายการสาธิตการดองผกั 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 6.14 ผู้ด าเนินรายการน าน า้ดองใสช่ามท่ีเตรียมไว้ 
ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

         
 

 

 

 
   
 

 รูปท่ี 6.15 น าผกัลงไปดองในน า้ดอง (1) 
ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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 รูปท่ี 6.16   รูปท่ี 6.15 น าผกัลงไปดองในน า้ดอง (2) 
             ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 

   
      รูปท่ี 6.17 ผกัทกุชนิดในถ้วยน า้ดองผกั 

                     ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
 

ภาพล าดบัท่ี 6.)  ผกัดองท่ีส าเร็ว รอเสิร์ฟคูก่บัแกงกะหร่ีกุ้ งเล็ก 

 

 

 
 
  
  
      รูปท่ี 6.18 ผกัดองท่ีส าเร็จ 

      ท่ีมา : รายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 
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   นอกจากลักษณะรายการท่ีน าเสนอในรูปแบบสารคดีอาหารแล้ว 
ลักษณะต่อมาท่ีผู้ วิจัยจะอธิบายได้พูดไปบ้างแล้วในตอนต้น คือเร่ืองของล าดับการ
น าเสนอเนือ้หาของรายการตลอดทัง้ชุด  จากการพิจารณาล าดบัการน าเสนอเนือ้หาใน
รายการ พบว่าเนือ้หาไม่ได้น าเสนอโดยยึดตามล าดบัของพระราชหตัถเลขาอย่างตายตวั 
ซึง่ผู้วิจยัมองวา่เม่ือมีการข้ามผ่านมาเป็นรายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์แล้ว ลกัษณะ
ของการน าเสนอเนือ้หาแตกต่างจากส่ือพระราชหตัถเลขาและหนงัสืออย่างสิน้เชิง จาก
การสงัเกตของผู้วิจยัพบว่าในรายการท่ีน าเสนอแตล่ะตอนมีการน าเสนอเมนเูคร่ืองเสวยท่ี
ถกูกล่าวถึงจากพระราชหตัถเลขาหลายฉบบั และไม่เรียงล าดบัวนั-เวลาตามการเดินทาง 
กล่าวคือ ถึงแม้ว่าในแต่ละตอนจะวางโครงรายการโดยเรียงล าดับตามฉบับพระ
ราชหตัถเลขาท่ีพูดถึงรายการอาหาร แต่เนือ้หาท่ีน าเสนออาจมีการหยิบเอาอาหารจาก
ฉบบัก่อนหน้า หรือ ฉบบัท่ียังมาไม่ถึงมาน าเสนอ ทัง้นีผู้้ วิจัยมองว่าจุดนีเ้ป็นศิลปะของ
ผู้ เขียนบท ตัวอย่างเช่น ในหนังสือไกลบ้าน พระราชหัตถเลขาฉบับท่ี 42 เป็นพระ
ราชหัตถเลขาท่ีพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงบันทึกเก่ียวกับรายการ
อาหารไทยท่ีทรงนกึถึง โดยบนัทกึแยกเป็นหวัเร่ืองใหมว่า่ “บรรทึกความหิว” แตเ่ม่ือเนือ้หา
ดังกล่าวถูกแปลงมาสู่รายการสารคดีทางโทรทัศน์ เนือ้หาในส่วนบรรทึกความหิวถูก
น าเสนอออกเป็น 2 ตอนคือในตอนท่ี 23 และตอนท่ี 24 จากทัง้หมด 26 ตอนแต่ทัง้นี ้
ภายในตอนดงักล่าวก็มีการกล่าวถึงเมนูอ่ืนๆ ในพระราชหตัถเลขาฉบบัอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน 
ดงัตอ่ไปนี ้
  รายการเคร่ีองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ตอนท่ี 23 ในส่วนน าของ

รายการมีการกล่าวถึงรายการ ข้าวต้มปลาแซลมอน เป็นเมนอูาหารผสม(fusion) ซึ่งเป็น

เมนูดัดแปลงจากการใช้ปลาแซมอนท่ีชาวบ้านถวายให้เมืองครัง้ประทับ ณ ประเทศ

นอร์เวย์มาท าข้าวต้มอย่างไทย รายการไม่ได้สาธิตวิธีการท าเมนูดงักล่าว เพราะในส่วน

ของเนือ้หารายการเน้นไปท่ีเมนูอาหารท่ีถูกกล่าวถึงในบนัทึกความหิว พระราชหตัถเลขา

ฉบบัท่ี 42 ได้แก่ 

1.) ไขเ่จียวน า้พริก 

2.) ผดัผกัรวม 

3.) ทอดมนักุ้ง  
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  ซึ่งเมนูทัง้หมดล้วนเป็นเมนูอาหารไทย แต่ทัง้นีท้างผู้ผลิตได้ให้เหตผุลท่ี

ทางรายการต้องการน าเสนอเมนอูาหารไทยดงักล่าวว่าเพราะวิธีการท าหรือลกัษณะของ

อาหารในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต รายการจึงอยากน าเสนออาหารไทยในท่ียังคง

วิธีการท าหรือลกัษณะท่ีเหมือนเดิมให้เห็น (ภาสกร , สมัภาษณ์) ทัง้นีใ้นตอนท่ี 23 ได้

สาธิตวิธีการท าทอดมนักุ้ งอย่างโบราณให้เห็น คือเมนทูอดมนักุ้ งท่ีน าเสนอในรายการปรุง

โดยการใช้เนือ้กุ้ งผดักับมนักุ้ งจนเหลืองแห้ง แตกต่างจากปัจจุบนัท่ีเป็นการใช้เนือ้กุ้ ง ปัน้

เป็นก้อนทรงกลมแบนคลกุเกล็ดขนมปังทอด  

  เนือ้หารายการเคร่ีองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ตอนท่ี 24 เน้นไปท่ี

เมนอูาหารท่ีถกูกลา่วถึงในบนัทกึความหิว พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 42 เชน่กนั ได้แก่ 

1.) ปลาทอดกรอบ 

2.) กะปิคัว่ 

3.) ข้าวคลกุกะปิหมแูฮม 

  ซึง่ทัง้สามเมนมีูทัง้เมนท่ีูประกอบอยา่งวิธีตะวนัตกคือปลาทอดกรอบท่ีใช่

วิธีการคลุกกับแป้งก่อนน าไปทอด ต่อด้วยเมนูอาหารไทยคือกะปิคัว่ และเมนูสดุท้ายคือ

ข้าวคลกุกะปิแฮมถือเป็นเมนอูาหารผสม ใช้วตัถดุิบอย่างตะวนัตกท่ีมีอยู่ในเรือคือหมแูฮม

ผดักบัข้าวสวยและกะปิอยา่งไทย  

  เม่ือเข้าสู่ตอนท่ี 25 รายการไม่ได้น าเสนอพรราชหตัถเลขาล าดบัต่อมา 

หรือเมนูอาหารอ่ืนๆท่ีถูกพูดถึงในบนัทึกความหิวท่ีอยู่ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 42 แต่

น าเสนอรายการอาหารท่ีถูกกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 7 ซึ่งเป็นเมนูอาหาร

อิตาเล่ียน  ได้แก่ 

1.) มกักะโรนีอิตาเล่ียน 

2.) ข้าวสกุกบัตบัไก่ 
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3.) ปลา, กุ้งและปลาหมกึทอด 

4.) เนือ้โคหัน่บางๆ ยา่ง 

5.) ไขเ่จียวหวาน  

  เมนทูัง้ 5 เมนนีูเ้ป็นรายการอาหารท่ีเสวย ณ ภตัตาคารยารดิเนประเทศ

อิตาลี เม่ือดขู้อความในพระราชหัตถเลขาประกอบพบว่าพระองค์ได้ส่งบญัชีเมนูอาหาร

ของร้านนีก้ลบัมายงักรุงเทพฯ และในพระราชหตัถเลขาทรงบรรยายรูปลกัษณ์และวิธีการ

รับประทานอาหารไว้อย่างละเอียด และในตอนเดียวกันได้น าเสนอรายการอาหารท่ีถูก

กลา่วถึงในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 13 คืนท่ี 43 เมนไูข่ยดัไส้ และพระราชหตัถเลขาฉบบั

ท่ี 16 คืนท่ี 54 เมนูปนูิ่มชุบแป้งทอด ทัง้นีค้ณุภาสกรกล่าวว่าเมนูท่ีน าเสนอทัง้หมดนีมี้

วิธีการท าในหนงัสือต าราท ากบัข้าวฝร่ัง จึงสามารถน าเสนอออกมาได้อย่างใกล้เคียงท่ีสดุ 

(2559) 

  ตอนท่ี 26 เร่ิมต้นด้วยพระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 17 คืนท่ี 55 มีรายการ

อาหารได้แก่ซุปเนือ้แกะ ต่อด้วย พระราชหตัถเลขาฉบบัที 20  ในคืนล าดบัท่ี 67 อาหารท่ี

น าเสนอคือตบัห่าน , พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 20 ในช่วงเช้า รายการอาหาร ข้าวต้มไข่

เจียวกับปลากุเลาชุบแป้งทอง นอกจากนีย้งัมีการอ้างอิงถึงเมนูอาหารท่ีกล่าวถึงในพระ

ราชนิพนธ์เร่ือง ต าราท ากบัข้าวฝร่ัง ได้แก่แซนวิช แล้วกลบัมาพดูถึงรายการอาหารในพระ

ราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน คือ เป็ดอดัหอคอยเงิน , พระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 24  ในวนัท่ี 23 

มิถนุายน 2450 น าเสนอรายการอาหารเช้า กระตา่ยเบลเย่ียมย่าง , คืนท่ี 106 ตรงกบัวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2450 ข้าวต้มปลาแซลมอน , คืนท่ี 153 วนัท่ี 26 สิงหาคม 2450 กล่าวถึง

อาหารท่ีโรงแรมท่ีประทบัท าถวายแตไ่ม่อร่อย , คืนท่ี 154 เมนทูรงดดัแปลง ไก่ผดัน า้ปลา

กบัพริกไทย จากนัน้กลบัมากล่าวถึงบนัทึกความหิว ในพระราชหตัถเลขาฉบบัท่ี 42 เมนู

แกงเทโพอนัเป็นเมนสูดุท้ายท่ีรายการน าเสนอ  

  ประการตอ่มาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองของล าดบัการน าเสนอ จากการสงัเกต

ลกัษณะของส่ือหนงัสือเล่มและส่ือโทรทศัน์ ผู้ วิจยัพบว่าทัง้สองส่ือมีลกัษณะท่ีสอดคล้อง
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กนัในเร่ืองของการน าเสนออย่างเป็นล าดบั(sequence) ลกัษณะของการน าเสนออย่าง

เป็นล าดบัท่ีผู้วิจยัพบของส่ือหนงัสือเลม่ทัง้สามเลม่มีลกัษณะเรียงตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้  

1.) สว่นของปก ประกอบด้วย ปกนอก – ปกใน 

2.) ค าน า 

3.) สารบารพ์เร่ือง 

4.) สารบารพ์รูป 

5.) รูปแผนท่ีเส้นทางเสดจ็ประพาสยโุรป เม่ือ ร.ศ. 126  

6.) พระบรมรูปพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กับ สมเด็จพระเข้าลูก

เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล ฉายท่ีพระราชวงัดสุิต 

7.) พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน พระราชหตัถเลขา เรียงล าดบัจากฉบบัท่ี1-43 

8.) ปกหลงั 

  ลักษณะการน าเสนอของหนังสือเล่มทัง้สามเล่มมีลักษณะเหมือนกัน 

แตกตา่งกนัในส่วนท่ี 7.)  พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน พระราชหตัถเลขาทัง้ 43 ฉบบัถูก

แบง่ไว้ในหนงัสือสามเลม่ เลม่ท่ี 1 ตัง้แตฉ่บบัท่ี 1-19 เล่มท่ี 2 ตัง้แตฉ่บบัท่ี 20-30 และเล่ม

ท่ี 3 ฉบบัท่ี 31-43 การน าเสนออยา่งเป็นล าดบันี ้ ผู้วิจยัมองว่าส่งผลตอ่ลกัษณะทัว่ไปของ

การใช้ส่ือหนงัสือเล่มท่ีผู้อ่านต้องอ่านจากต้นเล่ม ไปจนกระทัง่หน้าสุดท้าย ลกัษณะการ

น าเสนอเป็นล าดบัของส่ือหนงัสือเล่มสอดคล้องกบัลกัษณะการน าเสนอท่ีเป็นล าดบัของ

รายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์เชน่กนั ซึง่ล าดบัการน าเสนอของรายการสารคดีอาหาร

ทางโทรทศัน์ รายการ เคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน มีล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
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1.) สว่นน าเข้าสูเ่นือ้หารายการ (prelude)  

 เป็นการใช้ภาพเนือ้หาท่ีจะน าเสนอภายในตอนประกอบกบัเสียงบรรยาย 

(voice over) เพ่ือบรรยายท่ีมาของเนือ้หาตอน 

2.) ไตเติล้รายการ 

 ใช้ภาพถ่าย(ภาพนิ่ง) ท่ีเก่ียวข้องกับการเสด็จฯ ประพาสยุโรป ผ่าน

เทคนิคการเคล่ือนไหว (animation) ประกอบเพลงประจ ารายการ  

3.) อินเทอร์ลดู รายการ 

4.) เนือ้หารายการในแตล่ะตอน 

  ประกอบด้วยภาพการสาธิตการประกอบอาหารผ่านการน าเสนอของผู้

ด าเนินรายการท่ีเป็นผู้ ประกอบอาหาร ประกอบกับการแทรกภาพถ่ายและข้อความ

ประกอบเนือ้หา และใช้เสียงทัง้ผู้ด าเนินรายการและเสียงบรรยาย 

5.) เครดติรายการ  

  เพ่ือให้เห็นล าดับการน าเสนอท่ีชัดเจนขึน้ ผู้ วิจัยจะอธิบายลักษณะ

ประจ าของล าดบัการน าเสนอรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน จากท่ีพบจากการ

ชมรายการดงัตารางท่ี 6.2 ด้านล่างนีโ้ดยแบง่ให้เห็นทัง้การใช้ภาพและเสียงในรายการ

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบรายการ ดงันี ้
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ตารางท่ี 6.2 ล าดบัการน าเสนอของรายการเคร่ืองเสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน 

ส่วนการน าเสนอ ภาพ เสียง 

ส่วนน าเข้าสู่เนือ้หา

รายการ  

 

 

บรรยาย : บอกท่ีมาของเมนอูาหารท่ีจะ

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 าห า ร ดั ง ก ล่ า ว ม า จ า กพ ร ะ

ราชหัตถเลขาฉบับใด ทรงพระราช

นิพน ธ์ขึ น้ ใน คืนล าดับ ท่ี เ ท่ า ใด  ณ 

สถานท่ีใด  
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ส่วนการน าเสนอ ภาพ เสียง 

ไตเติล้รายการ 

 

เพลงประจ ารายการ  
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ส่วนการน าเสนอ ภาพ เสียง 

อินเทอร์ลดู รายการ 

 

ดนตรีบรรเลงจากเพลงประจ ารายการ 

เนื อ้หารายการใน

แตล่ะตอน  

  

 

 

 

 

 

 

เสียงบรรยาย : บรรยายท่ีมาและบริบท

ประกอบของอาหารท่ีปรากฏในตอน 

รวมทัง้บรรยายข้อความจากหนงัสือพระ

ราชหตัถเลขาท่ีน ามาประกอบในตอน 

ผู้ ด าเนินรายการ : อธิบายวิธีการ

ประกอบอาหาร 
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ส่วนการน าเสนอ ภาพ เสียง 

เครดติรายการ 

 

เพลงประจ ารายการ  
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องคป์ระกอบด้านบริบทของการส่ือสารในการข้ามผ่านทางการส่ือสารสูร่ายการโทรทศัน์ 

   การข้ามผ่านทางการส่ือสารจากหนังสือไกลบ้านมาสู่รายการสารคดี

อาหารทางโทรทัศน์ มีมิติด้านเวลาและสถานท่ีเก่ียวข้องอยู่ให้พอจะอธิบายได้ หาก

พิจารณาท่ีวิธีการน าเสนอเนือ้หาซึ่งผู้ วิจัยได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าจะพบว่าการสร้าง

ความหมายของรายการสารคดีชิน้นีย้งัผกูติดอยู่กับมิติด้านเวลาและสถานท่ีท่ีปรากฏอยู่

ในหนงัสือ กล่าวคือผู้ผลิตรายการโทรทศัน์เลือกใช้การน าเสนอเนือ้หารายการโดยยึดกับ

ล าดับของเวลาตามพระราชหัตถเลขาเป็นหลัก ผู้ วิจัยพบว่าในทุกครัง้ท่ีจะกล่าวถึง

เมนูอาหารใดก็ตาม จะพบว่าบทบรรยายจ าเป็นต้องระบุว่าเมนูอาหารประเภทนีป้รากฏ

อยู่ในคืนล าดบัท่ีเท่าใด ในพระราชหตัถเลขาฉบบัใดเพ่ือเป็นการอ้างอิงให้เห็นท่ีมาท่ีไป

ของเมนอูาหาร  ในส่วนของมิติด้านสถานท่ี ผู้วิจยัพบว่าการเพิ่มภาพประกอบท่ีเก่ียวข้อง

กับสถานท่ีท่ีมีการกล่าวถึงเมนูอาหาร ทัง้ภาพของภูมิประเทศ หรือ ภาพโรงแรมและ

ภตัตาคารเข้าไปในเนือ้หารายการจะท าให้เนือ้หาของอาหารทีน าเสนอนัน้เป็นเนือ้หาท่ีมี

น า้หนกัและมีเร่ืองราวมากขึน้  

  นอกจากเวลาและสถานท่ีท่ีปรากฏอยูใ่นพระราชหตัถเลขาจะถกูน ามาใช้

ในการสร้างเนือ้หาในรายการโทรทศัน์แล้ว ผู้วิจยัจะขออธิบายบริบทด้านเวลาและสถานท่ี

ในแง่มมุอ่ืนให้เห็น โดยแง่มมุท่ีผู้วิจยัเห็นคือการเลือกน าเสนอประเด็นหลกัเก่ียวกบัอาหาร 

ท่ีเน้นไปท่ีพระปรีชาสามารถด้านการประกอบอาหารและการเป็นผู้ ท่ีมีคุณลักษณะช่าง

สังเกตและจดบันทึกของรัชกาลท่ี 5 ท าให้ไม่จ าเป็นต้องให้น า้หนักกับข้อมูลด้านการ

เดินทางมากนกั สิ่งนีส้่งผลให้วิธีการน าเสนอของรายการจึงเป็นการสาธิตการท าอาหาร 

มิใช่การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ แล้วน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับอาหารท่ีเกิดขึน้ ณ 

สถานท่ีนัน้ ๆ ซึ่งรายการสารคดีอาหารส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจะใช้วิธีการน าเสนอเช่นนีคื้อ 

เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีใดท่ีหนึ่งแล้วน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัอาหารของสถานท่ีนัน้

ผา่นการทดลองชิม หรือประกอบอาหาร  
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  ตอ่มาคือผลท่ีเกิดขึน้ทางด้านเวลาและสถานท่ีจากการแปลงมาสู่รายการ

สารคดีทางโทรทศัน์  สิ่งนีส้อดคล้องกบัความปรารถนาของทางผู้ผลิตท่ีต้องการให้ชิน้งาน

ของตนเป็น บนัทึกเหตกุารณ์หรือจดหมายเหต(ุarchives) เม่ือเนือ้หาส่วนหนึ่งในหนงัสือ

ไกลบ้านถกูแปลงมาในส่ือโทรทศัน์แล้ว จะท าให้เนือ้หานัน้สามารถอยู่ได้ยาวนาน แตท่ัง้นี ้

ก็ขึน้อยู่กับเทคโนโลยีการออกอากาศ อย่าง ณ ปัจจุบนันีร้ายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...

ไกลบ้านมีอยูจ่ริง (exist) อยูเ่พียงในชอ่งทางออกอากาศเดียวเทา่นัน้คือทางทรู วิชัน่ส์ ช่อง 

True Explore และโดยธรรมชาติของการออกอากาศคือต้องมีการสิน้สุดหรือจบซีซั่น 

ดงันัน้รายการจะปรากฏอีกครัง้เม่ือมีการน ามาออกอากาศซ า้หรือออกอากาศใหม่ ใน

ทรรศนะของผู้ผลิตได้กลา่ววา่ปัจจบุนันีห้ากเราจะหาข้อมลูหรือหลกัฐานประเภทท่ีเป็นส่ือ

โสตทศัน์ต้องหาจากยทูบู แตท่ัง้นีจ้ากการตรวจสอบของผู้ วิจยัพบว่า ณ ปัจจบุนันีเ้นือ้หา

รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ยงัไม่มีปรากฏหรือถกูน ามาเผยแพร่ทางยทูบู ซึ่ง

สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีผู้ผลิตได้ให้วา่ปัจจบุนัรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านทัง้ 26 

ตอนเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัททรู วิชัน่ส์ ดงันัน้นบัถึงปัจจุบนักล่าวได้ว่ารายการเคร่ืองเสวย

ตามเสดจ็...ไกลบ้านเป็นการส่ือสารมวลชนท่ียงัคงต้องอาศยัชอ่งทางการออกอากาศเพียง

ชอ่งทางเดียวเทา่นัน้คือส่ือโทรทศัน์  

  การสร้างความหมายท่ีเกิดขึน้ของรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกล

บ้านนับเป็นการแปลงบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านให้กลายเป็นอีกรูปแบบของการ

ส่ือสารท่ีเรียกได้ว่าอาจเป็นเร่ืองใหม่ หรือมีลักษณะของของเดิมอยู่น้อยมาก การผลิต

รายการชิน้นีเ้กิดจากการหยิบประเดน็ยอ่ยท่ีถกูน าเสนออยูภ่ายในพระราชหตัถเลขาทัง้ 43 

ฉบบัอนัประกอบไปด้วยประเด็นท่ีหลากหลาย มาน าเสนอใหม่ในรูปแบบรายการสารคดี

อาหารทางโทรทศัน์ ผู้ผลิตรายการถือเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบัผู้ส่ง

สารในล าดบัก่อนหน้า อีกครัง้เรายงัพบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัผู้กระท าการส่ือสารใน

ล าดับก่อนหน้าคือ ทัง้ผู้ ส่งสารพระราชหัตถเลขา ผู้ รับสารพระราชหัตถเลขา หรือ

แม้กระทัง่ผู้สร้างหนงัสือไกลบ้าน กลายมาเป็นแคบ่คุคลท่ีถกูอ้างถึง หรือบรุุษท่ีสามในการ

ส่ือสารผ่านส่ือโทรทศัน์ เพราะในการส่ือสารระดบันีเ้ป็นการส่ือสารระหว่างผู้ผลิตรายการ
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โทรทศัน์ กับผู้ชมรายการโทรทศัน์ ซึ่งผู้ชมรายการโทรทศัน์เองก็อาจจะเป็นผู้อ่านหนงัสือ

ไกลบ้านหรือไมไ่ด้อา่นหนงัสือไกลบ้านก็ได้  

  การผลิตรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านเป็นการกล่าวถึง

เมนอูาหารท่ีอยู่ในหนงัสือไกลบ้าน ส่ือหนงัสือไกลบ้านจึงกลายมาเป็นเพียงสารส่วนหนึ่ง

ของรายการเท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะรายการมีวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย ทัง้การอ้างอิงไปยงั

หนงัสือ อีกทัง้ยงัมีการสาธิตการท าอาหารเมนูต่าง ๆ ลักษณะของการส่ือสารเช่นนีเ้ป็น

การส่ือสารในระดบัมวลชนเช่นเดียวกับการส่ือสารผ่านส่ือหนงัสือ แต่ลกัษณะพฤติกรรม

ของผู้ รับสารแตกต่างกัน สิ่งนีส้่งผลให้การผลิตรายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน 

ผู้ผลิตต้องใช้รูปแบบส่ือท่ีหลากหลายขึน้เพ่ือดงึผู้ชมให้อยู่กบัรายการ อีกทัง้การใช้รูปแบบ

ส่ือท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากในหนังสือไกลบ้าน , การ

น าเสนอภาพบคุคลท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ , การใช้เสียงบรรยายท่ีนา่ฟัง ย่อมส่งผลให้รายการนี ้

เป็นรายการท่ีถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ แตกต่างจากรายการอาหารอ่ืน ๆ ของเมืองไทย 

ตรงนีเ้องท่ีเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ทางผู้ผลิตประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

 

  



 บทที่ 7 

บทสรุปการวิจัย 

   

  การศกึษาวิจยัเร่ือง “การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์

เร่ืองไกลบ้าน”  เป็นการศกึษาเพ่ือหาลกัษณะของการข้ามผ่านการส่ือสารท่ีเกิดขึน้กบับท

พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน ใน 3 รูปแบบ อนัได้แก่ รูปแบบพระราชหตัถเลขา , รูปแบบ

ส่ือหนงัสือ และรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ และเพ่ือให้ทราบว่าเม่ือเกิดการ

ข้ามผ่านการส่ือสารขึน้ จะเกิดผลอย่างไรต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่ือสาร 

การศึกษาครัง้นีใ้ช้กรอบแนวคิดในส านักเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดเพ่ือดูลักษณะของ

ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่ือสาร ผู้ วิจัยใช้วิธีการเก็บ

ข้อมูลด้วยการศึกษาจากบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในรูปแบบหนังสือ รวมถึงเอกสาร

ประเภทจดหมายเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ท่ี 2  และศึกษาจาก

รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน  รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้ทราบ

มมุมองหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านทัง้ในรูปแบบหนงัสือเล่ม 

และในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์   

  ทัง้นีจ้ากการศึกษาลกัษณะของการข้ามผ่านการส่ือสารในแตล่ะรูปแบบ

ผู้วิจยัพบว่าในการสร้างความหมายของการส่ือสารแตล่ะรูปแบบองค์ประกอบการส่ือสาร

ตา่ง ๆ ล้วนมีอิทธิพลตอ่กนัและกนั หรือกลา่วอีกนยัคือองค์ประกอบตา่ง ๆ ของการส่ือสาร

ร่วมกันสร้างความหมายขึน้ ซึ่งในการแปลงรูปแบบการส่ือสารจากรูปแบบหนึ่งไปยงัอีก

รูปแบบหนึ่ง เกิดการแปลงรูปแบบ 2 ล าดับด้วยกันคือ ล าดับแรก การแปลงพระ

ราชหตัถเลขาสู่หนงัสือเล่ม ประการตอ่มาการแปลงจากหนงัสือเล่มสู่รายการสารคดีทาง

โทรทศัน์ ตอ่ไปนีผู้้วิจยัจะสรุปลกัษณะการข้ามผา่นทางการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ทัง้สามล าดบั  

การสร้างความหมายในรูปแบบพระราชหตัถเลขา  
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  การสร้างความหมายบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบพระ

ราชหตัถเลขาจดัเป็นการส่ือสารในระดบัของการส่ือสารระหว่างบุคคลผ่านส่ือการเขียน 

โดยในล าดบันีผู้้ วิจัยพบการเปล่ียนสถานะของส่ือการเขียนกลายไปเป็นสารในส่ือพระ

ราชหตัถเลขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองส่ือคือสารของแม็คลูแฮน ทัง้นีก้ารส่ือสารใน

รูปแบบขอพระราชหตัถเลขาหรือจดหมายมีลกัษณะอตัตะตวัสารท่ีเป็นการบนัทึกเร่ืองราว

ประวนัจ าของผู้สร้างสารซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มายงัผู้อ่านท่ี

ถกูก าหนดไว้แล้วคือสมเดจ็หญิงน้อย การส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นการส่ือสารสองทางคือมีการ

ตอบกลบัจากทางสมเด็จหญิงน้อย แตไ่ม่ปรากฏเอกสารหลกัฐาน ปรากฏเพียงข้อความ

ระบไุว้ในพระราชหตัถเลขาให้ทราบมีการสง่ “หนงัสือ” ตอบกลบัมา  

  เน่ืองจากการส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นการส่ือสารระหวา่งบคุคลท่ีฝ่ายหนึ่งเป็น

พระราชบิดาและอีกฝ่ายเป็นพระราชธิดา ผู้ วิจัยจึงพบลักษณะของการใช้ภาษาท่ี

แสดงออกซึ่งความรักและความปรารถนาดีท่ีผู้ เป็นพ่อมีต่อลูก ประกอบกับทัง้สองฝ่ายมี

ความคุ้นเคยกัน จึงปรากฏการใช้ค าท่ีกล่าวถึงบุคคลท่ีสามอย่างเป็นภาษาท่ีเรียกว่า 

“เข้าใจกันได้” นอกจากนีด้้วยคุณลักษณะของส่ือพระราชหัตถเลขาท่ีน าเสนอถ้อยค า

ออกมาเป็นตวัอกัษร จึงท าให้เนือ้หาท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขาเป็นข้อความท่ีเต็มไป

ด้วยข้อมูลเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทอดพระเนตรและทรงมีประสบการณ์ร่วมอย่างมากมาย โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านปริมาณ

จากส่ือ แต่อาจจะมีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ีมาก าหนดความสัน้ยาวของพระ

ราชหตัถเลขา เน่ืองจากพระราชหตัถเลขาแตล่ะฉบบัต้องมีการวางแผนเพ่ือส่งตามสถานท่ี

ท่ีสามารถส่งได้ นอกจากนีล้กัษณะของส่ือพระราชหตัถเลขาท่ีใช้การรับรู้ผ่านการอ่านจึง

ต้องอาศยัความคุ้นเคยของสมเด็จหญิงน้อยเพ่ือท่ีจะสามารถอ่านพระราชหัตถเลขาได้

อยา่งถกูต้องแมน่ย า  

การข้ามผ่านจากพระราชหตัถเลขามาสู่หนงัสือเล่มและการสร้างความหมายในรูปแบบ

หนงัสือ 
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  ลายพระหตัถ์ในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบัถูกแปลงมาสู่ส่ือหนงัสือ

เล่มด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ตัง้แตพ่.ศ.2450 ซึ่งถือเป็นการจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 1 และเร่ือยมา

จนกระทัง่ล่าสดุในปี 2551  ถือเป็นการจดัพิมพ์อย่างเป็นทางการครัง้ท่ี 7 ในการแปลงส่ือ

พระราชหัตถเลขามาสู่ส่ือหนังสือ ผู้ วิจัยพบว่าองค์ประกอบของการส่ือสารเกิดการ

เปล่ียนแปลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปล่ียนบทบาทมาเป็น

บรรณาธิกรของการจัดพิมพ์ครัง้ท่ี 1 คือทรงตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของ

เนือ้หา สมเดจ็หญิงน้อยเปล่ียนบทบาทจากผู้อ่านมาเป็นผู้ผลิต รวมทัง้สมเด็จกรมพระยา

ด ารงราชานภุาพท่ีทรงมีบทบาทมากในการแปลงพระราชหตัถเลขาให้กลายเป็นหนงัสือท่ี

มีความสมบรูณ์ตามองค์ประกอบของส่ือหนงัสือ  

  การข้ามผ่านในล าดบัท่ี 1 นีเ้ป็นการแปลงส่ือให้กลายมาเป็นสารในอีก

ส่ือหนึ่ง โดยเนือ้หาของส่ือเดิมไม่ได้ถูกลดทอนลงไป แต่กลับกันผู้ วิจัยพบว่าด้วย

คณุลกัษณะของส่ือหนงัสือซึ่งถือเป็นท่ีอยู่ใหม่ของส่ือพระราชหตัถเลขาท่ีเข้าไปอยู่ ได้ท า

ให้เนือ้หาในพระราชหตัถเลขาจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเพ่ือให้

เป็นหนังสือท่ีสมบูรณ์ องค์ประกอบท่ีเพิ่มเข้ามาและถือได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของ

องค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั นัน่คือการเพิ่มภาพถ่ายเข้ามาในหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน ซึ่งผู้วิจยั

มองว่าคู่ปฏิสัมพันธ์คู่นี อ้ยู่ ร่วมกันในลักษณะท่ีเป็นความสัมพันธ์แบบ เกือ้กูลกัน

(commensalism) คือหนังสือไกลบ้านสามารถอยู่ได้หากปราศจากภาพประกอบ แต่

ภาพประกอบไม่สามารถอยู่โดดเดียวได้ จ าเป็นต้องหาส่ือยึดเกาะติดไว้ ซึ่งในท่ีนีคื้อส่ือ

หนงัสือ และการเพิ่มภาพถ่ายในส่ือหนงัสือนีเ้องแสดงให้เห็นการควบรวมส่ือสองประเภท

ไว้ด้วยกนั  

  นอกจากการเพิ่มภาพประกอบในหนงัสือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับ

พระราชหัตถเลขาอีกประการท่ีชัดเจนคือการใส่เชิงอรรถไว้บริเวณด้านล่างของหน้า

หนังสือแต่ละหน้า เชิงอรรถและเนือ้หาในพระราชหัตถเลขาอาจจะไม่ได้มีลักษณะท่ี

แตกต่างกันในแง่ของรูปแบบส่ือท่ีเป็นข้อความ( text) แต่การเพิ่มเชิงออรถเข้ามา มี

ลกัษณะท่ีเป็นอีกคูป่ฏิปักษ์สมัพนัธ์ และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นต้องขึน้อยู่กบับริบท
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โดยเฉพาะเร่ืองของเวลา เพราะเชิงอรรถท่ีอธิบายความเป็นการอธิบายความ ณ ช่วงเวลา

ของรัชกาลท่ี 6 แต่การพิมพ์ในครัง้ท่ี 4- 7ซึ่งเป็นการจดัพิมพ์ในสมยัรัชกาลท่ี 9 เกิดขึน้

ในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนัยอ่มท าให้ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลท่ีถกูอ้างในเชิงอรรถไมเ่ป็นจริง  

  การสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบ

หนังสือเกิดขึน้ในบริบทของการส่ือสารสาธารณะแล้วค่อยกระจายออกสู่มวลชน ทัง้นี ้

ผู้วิจยัพบว่าบริบทของการจดัพิมพ์ในแตล่ะครัง้จะก าหนดลกัษณะของผู้ รับสารรวมไปถึง

รูปลกัษณ์ของหนงัสือ กลา่วคือการจดัพิมพ์ท่ีเกิดขึน้ในบริบทท่ีเป็นวโรกาสพิเศษ ผู้ รับสาร

หรือผู้ ท่ีได้รับหนงัสือจะเป็นผู้ รับสารหมู่มากท่ีเฉพาะเจาะจง และเป็นผู้ ท่ีถือว่าเป็นชนชัน้

น าของสงัคม รูปลักษณ์ของหนงัสือท่ีจดัพิมพ์ก็จะมีลักษณะท่ีเป็นเล่มขนาดใหญ่ ยังไม่

เอือ้ตอ่ประโยชน์ด้านการใช้สอย แตจ่ะให้ประโยชน์ท่ีเป็นคณุคา่ด้านจิตใจ แตกตา่งจาการ

จดัพิมพ์ในบริบทท่ีเป็นการพิมพ์เพ่ือจ าหน่าย ลกัษณะเช่นนีจ้ะท าให้หนงัสือถูกกระจาย

ไปสูม่วลชนอยา่งแท้จริง(แตก็่ในปริมาณท่ีไม่มาก เพราะจดัพิมพ์เพียงหลกัพนั) รูปลกัษณ์

ของหนังสือก็มีขนาดท่ีเอือ้แก่การพกพาและถืออ่าน ซึ่งจะให้ประโยชน์ด้านการใช้สอย

อยา่งแท้จริง  

การข้ามผา่นการส่ือสารสูร่ายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ 

  การสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบ

รายการสารคดีอาหารทางโทรทศัน์ เกิดจากผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ ผลิตหนังสือเร่ืองไกลบ้าน เป็นเพียงผู้ อ่านหนังสือเร่ืองไกลบ้าน การ

แปลงรูปแบบการส่ือสารในล าดบันีไ้ม่ใช่การแปลงส่ือให้มาเป็นสารในส่ือใหม่ แต่คือการ

แปลงเนือ้หาของส่ือทัง้ในระดับการส่ือสาร(communication) จากประเด็นเร่ืองการ

ท่องเท่ียวเป็นเพียงประเด็นเ ร่ืองอาหาร และแปลงระดับอัตตะการส่ือสาร(meta-

communication) จากบนัทึกประจ าวนัในรูปแบบพระราชหตัถเลขามาสู่รายการสารคดี 

และเป็นการสร้างความหมายท่ีสามารถใช้รูปแบบส่ือทัง้สามรูปแบบคือภาพ(visual) เสียง

(audio) และข้อความ(text) ได้อย่างลงตวั คือไม่ท าให้รายการมีลกัษณะเหมือนรายการ
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อาหารทั่วไป แต่กลับมีความโดดเด่นทัง้ด้านภาพ บทรายการท่ีมีการเพิ่มภูมิหลังของ

เมนอูาหาร และการอ้างอิงถึงท่ีมีของอาหารจากหนงัสือเร่ืองไกลบ้าน 

  แต่กา ร ข้ ามผ่ านการ ส่ื อสาร ในล าดับ นี  ้ ไ ด้ท า ใ ห้บทบาทของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , สมเด็จหญิงน้อย , กรมพระยาด ารงราขานุ

ภาพทรงกลายเป็นเพียงบคุคลท่ีสามท่ีถกูกลา่วอ้างถึง กลบักนัผู้ผลิตได้สร้างให้ผู้ชมได้เกิด

ความรู้สกึ “ร่วมเดนิทาง” หรือ “ร่วมเปิดอ่าน” หนงัสือเร่ืองไกลบ้านไปด้วยกนั เพ่ือดงึผู้ชม

ให้เกิดอารมณ์คล้อยตามและสร้างการเป็นพวกเดียวกนัได้ แม้ว่าลกัษณะของส่ือโทรทศัน์

จะโน้มเอียงไปทางการส่ือสารทางเดียวก็ตาม  

อภปิรายผลการวิจัย 

  การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านใน

การศกึษาครัง้นีเ้กิดขึน้ภายใต้การสร้างความหมายในสามล าดบัของการส่ือสาร อนัได้แก่ 

การส่ือสารด้วยลายพระหัตถ์ในพระราชหัตถเลขา ต่อมาคือการส่ือสสารเนือ้หาพระ

ราชหตัถเลขาในรูปแบบหนงัสือเล่ม และสุดท้ายคือการส่ือสารเนือ้หาเก่ียวกับอาหารใน

รูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน(mutual 

understanding) ในการส่ือสารทัง้สามรูปแบบแตกตา่งกนัไปตามคณุลกัษณะของส่ือท่ีใช้

ในการสร้างความหมาย ในการส่ือสารด้วยลายพระหตัถ์ในพระราชหตัถเลขา ส่ือการเขียน

ในรูปแบบจดหมายซึ่งมีคุณลักษณะท่ีเป็นส่ือร้อน (hot media) (McLuhan,1964) 

สามารถน าเสนอเนือ้หาได้อย่างละเอียด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัใน

ฐานะผู้สร้างสารสามารถอรรถาธิบายเร่ืองราวท่ีทรงพบระหว่างการเสด็จฯประพาสครัง้นี ้

ได้อย่างชัดแจ้ง เพ่ือให้สมเด็จหญิงน้อยในฐานะผู้ อ่านสามารถเข้าใจเร่ืองราวท่ีตนเอง

ไม่ได้พบเห็นด้วยตาของตนเองได้ การสร้างเนือ้หาในพระราชหัตถเลขาสอดคล้องกับ

แนวคิดเร่ืองส่ือคือสาร(medium is the message) ท่ีส่ือลายมือได้กลายมาเป็นสารในส่ือ

พระราชหัตถเลขา โดยมีบริบทด้านสถานท่ีท่ีมาจากการท่องเท่ียวเป็นวัตถุดิบหลักของ

เนือ้หา นอกจากนีธ้รรมชาติของส่ือจดหมายยังก าหนดลักษณะของเนือ้หาพระ

ราชหัตถเลขา โดยปรากฏเป็นองค์ประกอบท่ีต้องมีในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบบัอัน
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ได้แก่ วนั เวลา สถานท่ี ผู้ เขียน และผู้ รับ พระราชหัตถเลขาท่ีถูกสร้างด้วยลายพระหตัถ์

เป็นปฐมบทท่ีมีมนต์ขลงั(aura) ในตวัของชิน้งานเองในยคุสมยัท่ีถกูสร้างขึน้มา  

  การแปลงพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบบัมาเป็นหนังสือด้วยเทคโนโลยี

การพิมพ์ ปรากฏลกัษณะความสมัพนัธ์ตามแนวคิดส่ือคือสาร เม่ือส่ือพระราชหตัถเลขา

ถูกแปลงมาเป็นเนือ้หาในหนงัสือ การส่ือสารบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในรูปแบบ

หนังสือมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเข้าไปในส่วนเนือ้หาเกิดความสัมพันธ์

ระหว่างตวับททัง้ในลกัษณะตวับทร่วม(co-text) และปรสิตตวับท(paratext) ประกอบกับ

เกิดการควบรวมของส่ือเกิดขึ น้ระหว่าง ส่ือท่ี เ ป็นตัวพิมพ์( text)  กับส่ือภาพถ่าย

(photograph)  ซึ่งเป็นการควบรวมของส่ือภายใต้เทคโนโลยีการผลิตหนงัสือในสมยันัน้ 

อันแสดงให้เห็นการควบรวมส่ืออีกลักษณะหนึ่งนอกเหนือจากการควบรวมส่ือโดย

เทคโนโลยีการส่ือสารอย่างในปัจจบุนั ซึ่งการควบรวมส่ือของหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ือง

ไกลบ้านสะท้อนให้เห็นการด ารงอยูร่่วมกนัของส่ือท่ีมีคณุลกัษณะแตกตา่งกนั(symbiosis) 

ในลักษณะปฏิปักษ์สัมพันธ์แบบเกือ้กูลกัน(commensalism) จากการศึกษายังพบว่า

องค์ประกอบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลก าหนดลกัษณะของเนือ้หาและรูปลกัษณ์ของหนงัสือ

ไกลบ้าน  ไม่เพียงแตอ่งค์ประกอบด้านตวัส่ือเท่านัน้ แตย่งัมีองค์ประกอบด้านบริบทของ

การส่ือสารทัง้บริบทท่ีเป็นเวลาและสถานท่ี , บริบทด้านการส่ือสารท่ีเป็นการส่ือสาร

สาธารณะ ซึ่งสิ่งนีส้อดคล้องกับค าอธิบายแบบจ าลองการส่ือสารในยุคดิจิทลั  (ศิริชัย ศิ

ริกายะ , 2557) ท่ีกลา่วว่าองค์ประกอบการส่ือสารทัง้ประเภทท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัและ

องค์ประกอบปฏิบตักิารตา่งร่วมกนัสร้างความหมายในการส่ือสาร 

  การข้ามผ่านทางการส่ือสารจากหนังสือไกลบ้านมาสู่รายการสารคดี

อาหารทางโทรทศัน์ รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน แสดงให้เห็นถึงการพยายาม

เปล่ียนแปลงเพื่อให้บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านยงัคงปรากฏอยู่ในยคุสมยัปัจจบุนั โดย

การเลือกน าเสนอเพียงประเดน็เก่ียวกบัอาหารผ่านการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการท่ีเป็น

คนท าอาหาร(chef) โดยใช้วิธีการน าเสนอแบบรายการสารคดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการข้าม

ผ่านทางการส่ือสารทัง้ในระดบัของการส่ือสาร(communication) จากเนือ้หาเก่ียวกบัการ
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ท่องเท่ียวมาสู่เนือ้หาอาหาร และอัตตะการส่ือสาร(meta-communication) จากการ

น าเสนอเนือ้หาในรูปแบบพระราชหตัถเลขา หรือจดหมายท่ีเป็นบนัทึกประจ าวนัมาสู่สาร

คดีท่ีเป็นสาระบนัเทิง(edutainment) โดยมีผู้ผลิตรายการท่ีมาจากผู้อ่านหนงัสือไกลบ้าน 

การข้ามผา่นทางการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ทัง้สองระดบันี ้ส่งผลให้รายการเคร่ืองเสวยตามเสด็จ

...ไกลบ้าน มีการเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปอย่างสิน้เชิง ความดัง้เดิมของตวั

บทท่ีเหลืออยู่เป็นเพียงสิ่งท่ีผู้ผลิตใช้อ้างอิงถึงเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและความสมบรูณ์

ให้แก่รายการ  

  การข้ามผ่านทางการส่ือสารของบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านเป็นการ

อธิบายให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบับทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านในเวลาและ

สถานท่ีท่ีแตกตา่งกนั เป็นเวลากว่าร้อยปีท่ีบทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านยงัคงปรากฏให้

เห็นอยู่ หากแต่การให้คุณค่าของผู้ ใช้ส่ือแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย และการ

เปล่ียนแปลงทางการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพราะในยุคสมัย

ปัจจุบนัการเดินทางท่องเท่ียวอย่างในหนงัสือไกลบ้านอาจไม่มีความจ าเป็นแล้ว และสิ่ง

ต่าง ๆ ท่ีถูกถ่ายทอดในหนังสือไกลบ้านก็เปล่ียนแปลงไปแล้วตามยุคสมัย การแปลง

รูปแบบการส่ือสารทัง้ส่ือและสารจงึเป็นสิ่งท่ีผู้ผลิตในยคุตอ่มาควรต้องพิจารณาเพ่ือให้บท

พรราชนิพนธ์ไกลบ้านยงัคงอยูไ่ด้ในรูปแบบท่ีควรจะเป็นตามยคุตามสมยั  

ข้อจ ากัดของการวิจัย  

  การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการส่ือสารในสามรูปแบบ แต่ผู้ วิจัยไม่

สามารถหาเอกสารหลกัฐานในสว่นของพระราชหตัถเลขาท่ีเป็นต้นฉบบัแบบลายพระหตัถ์

ได้ ท าให้การวิเคราะห์การส่ือสารในรูปแบบพระราชหตัถเลขาต้องใช้การเทียบเคียงกบัส่ือ

ประเภทอ่ืน  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

  การศึกษาการข้ามผ่านทางการส่ือสารครัง้นีเ้ป็นเพียงจุดเร่ิมต้นให้

มองเห็นแนวทางในการศกึษาการข้ามผ่านทางการส่ือสาร ซึ่งหวัข้อนีค้วรจะได้รับการต่อ

ยอดและหาแนวทางในการอธิบายรูปแบบของการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ในยุค

ปัจจบุนั อาจจะประยกุต์ใช้แนวคิดในสาขาอ่ืนมองการส่ือสาร เช่น เบือ้งต้นงานวิจยัชิน้นี ้

ได้เร่ิมใช้แนวคดิเร่ืองการแปลงรูปมาประกอบการอธิบายการข้ามผ่านทางการส่ือสาร ยงัมี

แนวคดิอ่ืน ๆ   ทัง้นีผู้้วิจยัเช่ือวา่การส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนันีส้่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชิน้งาน

ท่ีเป็นต้นฉบบั แต่เกิดจากการแปลงการส่ือสารท่ีเคยมีมาก่อน ดังนัน้การท าความเข้าใจ

การแปลงรูปแบบของการส่ือสารจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาผลงานทางการส่ือสาร

ได้  

  



รายการอ้างอิง 
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