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การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

Trans-communication of the Royal Writing “Klai Ban”
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบลักษณะของการข้ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกล

บา้นในแตล่ะลำาดบัของการสร้างความหมายและเพือ่ใหท้ราบลกัษณะขององค์ประกอบการสือ่สารที่เกดิขึ้นจากการข้าม

ผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วเิคราะหจ์ากบทพระราชนพินธเ์รือ่งไกลบา้นทัง้ในรปูแบบพระราชหตัถเลขา หนงัสอืเลม่ และรายการสารคดอีาหารทาง

โทรทัศน์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการข้ามผ่าน

การสือ่สารของบทพระราชนพินธเ์รือ่งไกลบา้นปรากฏรปูแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะทีส่ือ่ในลำาดบักอ่นถกูแปลงมาเปน็

สารในสื่ออีกลำาดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบการควบรวมสื่ออยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นคู่ปฏิปักษ์สัมพันธ์ และเมื่อเกิดการ

ข้ามผ่านทางการส่ือสารแล้ว องค์ประกอบการสื่อสารต่างก็เปลี่ยนสถานะและต่างมีส่วนร่วมกันในการกำาหนดลักษณะ

ของเน้ือหา อกีทัง้ยงัปรากฏการเปลีย่นแปลงทัง้มติดิา้นการสือ่สารและอตัตะการสือ่สารเมือ่มกีารขา้มผา่นทางการสือ่สาร

ในบริบทของเวลาและสถานที่ที่เปลี่ยนไป 

คำาสำาคัญ: การข้ามผ่านทางการสื่อสาร, บทพระราชนิพนธ์, ไกลบ้าน

Abstract

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

of the royal writing “Klai Ban” in each stage of creation, and to find the features of communication 

elements which occurred when there was a trans-communication in Klai Ban. To study this topic, the 

researcher employed qualitative method by analyzing Klai Ban which was presented in the form of 

the royal hand-writing letter, book and television food documentary program. Moreover, the depth 

interviewing approach was also used to find the relationship between communication elements which 

created meaning in Klai Ban. The study found that the trans-communication in Klai Ban shown the 

relationship that the preceding medium transformed to be a message in the next stage. Besides, there 

was hybridization of media which were together in the form of symbiosis. Subsequently, the                       

communication elements also changed their status and created the text collaboratively. Finally, there 

were changes in communication and meta-communication when the communication was transformed 

through the context of time and space. 
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ที่มาและความสำาคัญ

 การสือ่สารเปน็หนึง่ในบรรดาหลาย ๆ  กจิกรรม

ของมนุษย์ที่เราทุกคนต่างเห็นถึงความสำาคัญแต่ไม่กี่คน

เท่าน้ันที่สามารถให้นิยามการสื่อสารได้อย่างน่าพอใจ 

(Fiske, 1990) ทั้งนี้ในงานวิจัยเรื่องการข้ามผ่านทางการ

สื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านผู้วิจัยศึกษา

ผ่านมุมมองของสำานักเทคโนโลยีเป็นตัวกำาหนด  (Tech-

nological Determinism) และยดึนยิามการสือ่สารทีว่า่ 

การสื่อสารคือการสร้างและการแลกเปลี่ยนของความ

หมายเพราะเป็นนิยามการสื่อสารที่มีประโยชน์แก่การ

ต่อยอดความรู้ในด้านการผลิตชิ้นงานด้านนิเทศศาสตร์ 

และพจิารณาเปา้หมายพ้ืนฐานของการสือ่สารของ มนษุย์

ว่ามนุษย์ทำาการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

(mutual understanding) 

 นิยามการสือ่สารดงักลา่วสนใจทีจ่ะศกึษาวา่ตวั

สาร (message), หรือตัวบท (text) มีปฏิกิริยากับผู้คน

เพ่ือที่จะสร้างความหมายได้อย่างไร โดยมีวิธีการศึกษา

หลัก คือ สัญวิทยา สัญวิทยามองว่าข้อความเป็นการ

ประกอบขึ้นของสัญญะต่าง ๆ  เพื่อสร้างความหมาย ซึ่งผู้

ที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ควรทำาความเข้าใจอย่างยิ่ง ยิ่ง

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้

พัฒนาเขา้สู่ความเปน็ดจิทิลั อนัสง่ผลใหเ้กดิการควบรวม

ทางการสื่อสาร (Convergence Communication) 

กลา่วคอืเกดิการซ้อนทบัการสือ่ความหมายของสือ่หลาย

ประเภทรวมเขา้ดว้ยกนัและเน้ือหามกีารถา่ยโยง ยบุรวม 

ผนวกเขา้ดว้ยกันหรอืปรับเปลีย่นไปตามลกัษณะของการ

ควบรวมของสื่อต่าง ๆ เหล่านั้น (ศิริชัย ศิริกายะ, 2558) 

นอกจากนี้  เฮนรี่ เจนกิน (Jenkins, 2006) ได้กล่าวไว้ว่า 

ในยุคสมัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร สื่อดิจิทัล

จะเปน็ตวัทีม่าปลดปลอ่ยพวกเราออกจากการกดขีบ่งัคบั

จากสื่อมวลชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้เลือกเฉพาะ

เน้ือหาที่มีความหมายเฉพาะตัวเราเองได้ นั่นคือดิจิทัล

เทคโนโลยทีำาใหเ้กิดการควบรวมและกระตุ้นใหเ้กดิการมี

ส่วนร่วมทางการสื่อสารและการสร้างภูมิปัญญาร่วมกัน 

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นให้เราได้เห็นแล้วในปัจจุบัน เช่น การ

สรา้งเนือ้หาโดยใชเ้ทคนคิการเลา่เรือ่งขา้มผา่นสือ่ (Trans-

media Storytelling) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างเนื้อหาที่ถูกนำา

มาใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์ แต่

ถ้าเรามองถึงการสร้างเนื้อหาประเภท               อื่น ๆ 

ที่ไม่ได้ใช้การเล่าเรื่องเป็นหลัก เช่น รายการทางโทรทัศน์

ที่มีหลากหลายประเภท ทั้งเกมโชว์ สารคดี วาไรตี้ 

นิตยสารทางอากาศ รายการเหล่านี้จะมีวิธีการสร้าง

เนื้อหาอย่างไรภายใต้การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นคำาถาม

ที่น่าศึกษายิ่งนัก  

 นอกจากนี้ ศิริชัย ศิริกายะ (อ้างแล้ว, 2558) ได้

เสนอแนะประเด็นที่น่าสนใจของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ไว ้หนึง่ในนัน้คอืประเดน็เรือ่งการข้ามผา่นทางการสือ่สาร 

(Trans-communication) อนัเปน็ประเดน็ทีม่าจากการ

ผนวกเอาแนวคิดเกีย่วกบัการควบรวมเข้ากบัแนวคดิการ

มี “ปฏิปักษ์สัมพันธ์” (Symbiosis) ในส่วนของเรื่องการ

ควบรวมอันเป็นลักษณะของการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนนั้น 

ศิริชัย ศิริกายะ อ้างอิงถึงรูปแบบของการผลิตเนื้อหาใน

ลกัษณะทีเ่ปน็การผลติซำา้ของเครือ่งจกัรกลตามทีว่อเตอร ์

เบนจามินได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง The work of art 

in the age of mechanical reproduction โดยเขียน

ถึงประเด็นท่ีน่าศึกษาว่าเมื่อเข้าสู่การผลิตซำ้าด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลผลของงานยังคงส่งผลอย่างที่วอเตอร์ 

เบนจามินได้กล่าวไว้หรือไม่ ท่ีว่ าการผลิตซำ้ าของ

เครื่องจักรกลทำาให้มนต์ขลัง (aura) ของชิ้นงานนั้นหาย

ไป คงเหลือเพียงแค่การแสดงออกเท่านั้น(expression) 

ชิ้นงานดังกล่าวควรจะต้องเป็นชิ้นงานทางการสื่อสารที่

ข้ามผ่านเวลาและสถานท่ีอันเป็นบริบทท่ีสำาคัญของการ

สื่อสาร

 จากคณุลกัษณะของชิน้งานทีก่ลา่วไปขา้งตน้ ผู้

เขียนสนใจพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว เรื่อง “ไกลบ้าน” อันเป็นลายพระราชหัตถเลขา 

เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้ ง ท่ีสอง ปีมะแม                         

รัตนโกสินทรศก 126 พุทธศักราช 2450 พระราชทาน

แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภา

วดี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรม

ขุนอูท่องขัตตยินาร)ี หรือ “สมเดจ็หญงินอ้ย” รวมจำานวน 

43 ฉบับ พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านไม่เพียงแต่เป็นบท

พระราชนพินธ์ท่ีมคุีณคา่ทางประวติัศาสตร ์แตย่งัมีคณุคา่

ทางด้านการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์เพราะเป็นบทพระ

ราชนิพนธ์ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเม่ือร้อยกว่าปีท่ี

แล้ว และยังคงถูกนำามาถ่ายทอดในรูปแบบอื่น ได้แก่ 

รายการสารคดทีางโทรทัศน ์ดงันัน้จงึเป็นท่ีนา่สนใจอยา่ง

ยิ่งที่จะศึกษาบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านในมุมมอง

ทางด้านการสื่อสารในลักษณะของการข้ามผ่านทางการ

สื่อสารว่าการสื่อสารในแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร 



119

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

และเมื่อมีการแปลงรูปแบบของการสื่อสารแล้ว องค์

ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร เพื่อให้คำาตอบที่ได้นี้เป็นแนวทางในการต่อยอด

ความรู้ในการผลิตชิ้นงานในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 (1) เพื่อให้ทราบลักษณะการข้ามผ่านกระบวน 

การสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านจาก

กระบวนการสื่อสารหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการสื่อสารหนึ่ง

 (2) เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ

มกีารข้ามผ่านทางการสือ่สารของบทพระราชนพินธเ์รือ่ง

ไกลบ้าน

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ จำากัดขอบเขตของงานวิจัยโดย

ศกึษาเฉพาะการขา้มผา่นทางการสือ่สารของบทพระราช

นพินธเ์รือ่งไกลบา้น โดยศึกษาจากบทพระราชนพินธ์เรือ่ง

ไกลบา้นทีถู่กจดัพิมพเ์ปน็หนงัสอืเลม่และรายการสารคดี

อาหารทางโทรทศัน ์รายการ เครือ่งเสวยตามเสดจ็...ไกล

บ้าน เท่านั้น

ข้อสันนิษฐาน

 การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราช

นพินธเ์รือ่งไกลบา้น เกดิจากแปลงรูปแบบการสือ่สาร โดย

การแปลงรูปแบบการสื่อสารในแต่ละลำาดับจะเกิดการ

ซ้อนทับกันขององค์ประกอบการสื่อสาร และเกิดความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสารในรูปแบบ

ปฏิปักษ์สัมพันธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 การศกึษาเรือ่งการขา้มผา่นทางการสือ่สารของ

บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน จะทำาให้เข้าใจลักษณะ

และวธิกีารขา้มผา่นทางการสือ่สารของตวัสือ่และตวัสาร

ในมติดิา้นเวลาและสถานทีซ่ึง่ความรู้ตรงนีจ้ะนำาไปสูก่าร

ตอ่ยอดองคค์วามรูใ้นดา้นการสือ่สารโดยใช้สือ่, การผลติ

ชิ้นงานด้านสื่อสารมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาภายใต้หัวข้อ “การข้ามผ่านทางการ

สือ่สารของบทพระราชนพินธเ์รือ่งไกลบา้น” ผูวิ้จยัศกึษาบน

จุดยืนของสำานักเทคโนโลยีเป็นตัวกำาหนด (Technology 

Determinism) ที่ให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีทางการ

สื่อสารในฐานะเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

สังคม การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการข้ามผ่าน

ทางการสือ่สารทีเ่กดิข้ึนจากการสรา้งความหมายของบท

พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านในแต่ละลำาดับ โดยศึกษา

ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์ประกอบการสื่อสาร 

รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างความหมายทั้งในระดับ

ของการสื่อสารและอัตตะของการสื่อสารในการสร้าง

ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน โดย

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างสื่อและสารเมื่อมีการข้ามผ่านการสื่อสาร ซึ่ง

ไดแ้กแ่นวคดิเรือ่งสือ่คอืสาร (medium is the message) 

ของแมค็ลแูฮน (McLuhan, 1964) ทัง้นีเ้นือ่งจากบทพระ

ราชนพินธเ์รือ่งไกลบา้นไดถ้กูสร้างข้ึนในรูปแบบทีแ่ตกตา่ง

กนัออกไปในช่วงเวลาทีแ่ตกตา่งกนั โดยเร่ิมตน้มาจากพระ

ราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ จากนั้นสื่อพระราชหัตถเลขา

ถูกเปลี่ยนมาเป็นสารในสื่อหนังสือเล่ม และในลำาดับ

สุดท้ายได้นำาเนื้อหาส่วนหนึ่งไปพัฒนาสู่รายการสารคดี

อาหารทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องสื่อร้อน-

สื่อเย็น (hot-cool media) ของแม็คลูแฮนเช่นกัน ทั้งนี้

เมือ่เกดิการควบรวมของสือ่ทีมี่คุณลกัษณะแตกตา่งกนั ผู้

วิจัยใช้แนวคิดเรื่องปฏิปักษ์สัมพันธ์ (symbiosis) คิโช คุ

โรคาวา (อ้างถึงในกฤษณ์ ทองเลิศ, 2545) เพื่อศึกษาการ

ดำารงอยูร่ว่มกัน โดยพจิารณาลกัษณะการอยูต่ามรปูแบบ

ปฏปิกัษส์มัพนัธท์างชวีวทิยาสามรปูแบบ ปฏปิกัษสั์มพนัธ์

แบบพึง่พา (mutualism) ปฏปัิกษ์สมัพนัธ์แบบเกือ้กูลกัน 

(commensalism) ปฏปิกัษส์มัพนัธแ์บบปรสติ (parasit-

ism)  โดยแนวคิดเรื่องปฏิปักษ์สัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับการ

สร้างสรรค์งานในรูปแบบงานผสมผสานองค์ประกอบที่

แตกต่าง (hybrid) นั่นเอง 

 นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของ

สื่อสำาหรับอธิบายลักษณะของสื่อการเขียน (written 

language) ตามคำาอธิบายของแม็คลูแฮน (McLuhan, 

1964) และอ็อง (Ong, 1982) สื่อหนังสือซึ่งเป็นสื่อที่ใช้

เทคโนโลยกีารพมิพ ์(printing word) และธรรมชาตขิอง

สื่อโทรทัศน์ ตามคำาอธิบายของแม็คแคว็ล (McQuail, 

1994) 
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 ในการศึกษาลักษณะของสารที่ถูกนำาเสนอใน

แต่ละลำาดับ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวบทหรอื “transtextuality” ซึง่ครอบคลมุถงึทกุสิง่ซึง่

ทำาให้ตัวบทหนึ่งสัมพันธ์กับตัวบทอื่น ๆ (อ้างถึงในเจริญ

พงศ์  ศรีกุล, 2550) ใน 5 ลักษณะได้แก่ (1) ลักษณะสัม

พันธบท (Intertextuality) คอืลกัษณะความสมัพนัธข์อง

ตวับท 2 ตวับทหรือมากกวา่ทีป่รากฏอยูร่ว่มกนั หรอืการ

ทีต่วับทหนึง่ปรากฏอยูใ่นตัวบทอืน่ๆซึง่เกดิขึน้ในลกัษณะ

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะปรากฏชัดเจนมากหรือน้อยก็ตาม (2) 

ลักษณะการเป็นปรสิตของตัวบท (Paratextuality) เป็น

ความสัมพันธ์ของตัวบทที่เรียกว่า “ปรสิตสาร” ซ่ึงอยู่

แวดลอ้มตวับทและชว่ยประกอบตวับทนัน้ๆเป็นตวับทที่

สมบรูณ ์(3) ลกัษณะอตัตะของตวับท (Metatextuality) 

เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของตัวบทซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์

กนัในลักษณะทีต่วับทหนึง่ทำาหนา้ทีอ่ธิบายอกีตัวบทหนึง่ 

(4) ลักษณะการเป็นทุติยบท (Hypertextuality) หรือ

ลักษณะตัวบทลำาดับท่ีสอง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของตัว

บทโดยตวับทหน่ึงซึง่เกดิขึน้ภายหลงั เรยีกวา่ ทติุยบท ทำา

หน้าท่ีขยายอีกตัวบทหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่เดิม เรียกว่า ปฐม

บท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเลียนแบบ การผสมผสาน

ลักษณะของตัวบทเดิม การล้อเลียนตัวบทเดิม และ

สุดท้าย (5) ลักษณะพันธุบท (Architextuality) พันธุบท

เป็นความสัมพันธ์ที่รวมเอาความเชื่อมโยงของตัวบท

แตล่ะตวับทต่อสิง่ทีตั่วบทน้ันนำาเสนอ และสดุทา้ยคือการ

อธิบายองค์ประกอบอื่น ๆ ของการสื่อสาร โดยงานวิจัย

ชิน้น้ีอธิบายองคป์ระกอบของการสือ่สารผา่นแบบจำาลอง

การส่ือสารยคุดจิทิลั (ศริชิยั ศริกิายะ, 2557) แบบจำาลอง

การส่ือสารของเบอรโ์ล (อา้งถงึใน ถรินนัท ์ อนวชัศริวิงศ,์ 

2557) และแบบจำาลองการสื่อสารเชิงลู่เข้าของคินเขด 

(อ้างถึงใน ศิริชัย  ศิริกายะ, 2525)

ระเบียบวิธีการวิจัย

 ระเบียบวิธีการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้ง

นี ้ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

เพือ่ดลูกัษณะความสมัพันธท์ีเ่กดิขึน้ระหวา่งองค์ประกอบ

ตา่ง ๆ  ของการสือ่สารทีใ่ชใ้นการขา้มผา่นการสือ่สารของ

บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก

แหล่งข้อมูลหลัก คือ บทพระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้านท่ี

ถกูนำาเสนอในรปูแบบของหนงัสอืเลม่ ไดแ้ก ่หนงัสอืพระ

ราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน เล่ม 1-3 โดยบริษัทอักษรเจริญ

ทศันซ์ึง่เปน็การพมิพฉ์บบัสมบูรณค์รัง้ทีห่ก โดยรักษารปู

แบบและอกัขรวธิตีามตน้ฉบบัของการพมิพค์รัง้ทีส่ีอ่ยา่ง

ครบถ้วน เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มมีดังนี้

เล่มที่ 1  พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 – 19 

 (คืนที่ 1 – 65)

เล่มที่ 2  พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 20 – 30  

 (คืนที่ 66 – 129)

เล่มที่ 3  พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 – 43  

 (คืนที่ 130 – 225)

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้สำาเนาลายพระหัตถ์ 

สำาเนาพระราชโทรเลขจากทรอนแฮม (Trondheim) ถึง

มกุฎราชกุมาร ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม , สำาเนาพระราช

หัตถเลขาท่ีมีถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ครั้งเสด็จฯ ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2440 เพื่อ

ใชศ้กึษารปูแบบของสือ่การเขยีนทีเ่ปน็การเขยีนเพ่ือการ

สื่อสารระหว่างบุคคล  

 ต่อมาคือเอกสารประเภทเทปบันทึกได้แก่ วีดิ

ทัศน์รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการ เครื่อง

เสวยตามเสดจ็...ไกลบ้าน ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูดว้ยการสงัเกต

วิธีการนำาเสนอเนื้อหาและจดบันทึกทำาเป็นเอกสาร 

(document) จากการรับชมรายการทำาให้ผู้วิจัยเข้าใจ

โครงสร้างของรายการและวิธีการนำาเสนอเนื้อหาภายใน

ตอน รวมถงึการรอ้ยเรยีงระหวา่งตอนได ้โดยลกัษณะของ

รายการเครื่องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านมีความยาวตอน

ละประมาณ 30 นาทีแต่ละตอนนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

พระกระยาหารทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่

หัวเสวยเมื่อครั้งเสด็จพระพาสยุโรปครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งพระ

กระยาหารฝรั่งและพระกระยาหารไทยที่ทรงดัดแปลง

ขณะอยูบ่นเรือพระท่ีนัง่ ซึง่เนือ้หาเหลา่นีค้อืส่วนหนึง่ของ

เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ คุณภาสกร 

ประมูลวงศ์ ผู้กำากับรายการสารคดีเรื่องเครื่องเสวยตาม

เสด็จ...ไกลบ้าน และ รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน

ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและวรรณกรรมไทย 

สรุปผลการวิจัย

การสร้างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา 

 การสรา้งความหมายบทพระราชนพินธเ์ร่ืองไกล

บ้านในรูปแบบพระราชหัตถเลขาจัดเป็นการสื่อสารใน
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ระดบัของการสือ่สารระหวา่งบคุคลผา่นสือ่การเขียน โดย

ในลำาดับน้ีผู้วิจัยพบการเปลี่ยนสถานะของสื่อการเขียน

กลายไปเปน็สารในสือ่พระราชหตัถเลขา ซึง่สอดคลอ้งกบั

แนวคดิเรือ่งสือ่คอืสารของแมค็ลแูฮน ทัง้นีก้ารสือ่สารใน

รูปแบบของพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายมีลักษณะ

อัตตะตัวสารที่เป็นการบันทึกเรื่องราวประวันจำาของผู้

สร้างสารซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว มายังผู้อ่านที่ถูกกำาหนดไว้แล้วคือสมเด็จหญิงน้อย 

การสื่อสารที่เกิดข้ึนเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีการ

ตอบกลับจากทางสมเด็จหญิงน้อย แต่ไม่ปรากฏเอกสาร

หลักฐาน ปรากฏเพียงข้อความระบุไว้ในพระราช

หัตถเลขาให้ทราบมีการส่ง “หนังสือ” ตอบกลับมา 

 เน่ืองจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลที่ฝ่ายหน่ึงเป็นพระราชบิดาและอีกฝ่าย

เป็นพระราชธิดา ผู้วิจัยจึงพบลักษณะของการใช้ภาษาที่

แสดงออกซึ่งความรักและความปรารถนาดีท่ีผู้เป็นพ่อมี

ต่อลูก ประกอบกับทั้งสองฝ่ายมีความคุ้นเคยกัน จึง

ปรากฏการใชค้ำาทีก่ลา่วถงึบคุคลทีส่ามอยา่งเปน็ภาษาที่

เรียกว่า “เข้าใจกันได้” นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะของ

สื่อพระราชหัตถเลขาที่นำาเสนอถ้อยคำาออกมาเป็นตัว

อักษร จึงทำาให้เนื้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเป็น

ข้อความที่เต็มไปด้วยข้อมูลเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่วัทอดพระเนตร

และทรงมีประสบการณ์ร่วมอย่างมากมาย โดยไม่มีข้อ

จำากัดด้านปริมาณจากสื่อ แต่อาจจะมีข้อจำากัดด้านเวลา

และสถานที่มากำาหนดความสั้นยาวของพระราช

หัตถเลขา เนื่องจากพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับต้องมี

การวางแผนเพื่อส่งตามสถานที่ที่สามารถส่งได้ นอกจาก

นีล้กัษณะของสือ่พระราชหตัถเลขาทีใ่ชก้ารรับรูผ้า่นการ

อา่นจงึตอ้งอาศยัความคุน้เคยของสมเดจ็หญงินอ้ยเพือ่ที่

จะสามารถอา่นพระราชหตัถเลขาไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ยำา 

การข้ามผ่านจากพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม

 ลายพระหัตถ์ในพระราชหัตถเลขาทั้ง 43 ฉบับ

ถกูแปลงมาสูส่ื่อหนงัสอืเลม่ดว้ยเทคโนโลยกีารพมิพ ์ตัง้แต ่

พ.ศ. 2450 ซึ่งถือเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 และเรื่อยมา

จนกระทัง่ลา่สดุในป ี2551  ถอืเปน็การจดัพิมพ์อยา่งเปน็

ทางการครั้งที่ 7 ในการแปลงสื่อพระราชหัตถเลขามาสู่

สื่อหนังสือ ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเกิด

การเปล่ียนแปลง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่

หวัทรงเปลีย่นบทบาทมาเปน็บรรณาธกิรของการจัดพมิพ์

ครั้งที่ 1 คือทรงตรวจความถูกต้องและความเหมาะสม

ของเน้ือหา สมเดจ็หญงินอ้ยเปลีย่นบทบาทจากผูอ้า่นมา

เป็นผู้ผลิต รวมท้ังสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพท่ี

ทรงมบีทบาทมากในการแปลงพระราชหตัถเลขาให้กลาย

เป็นหนังสือที่มีความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของสื่อ

หนังสือ 

 การข้ามผา่นในลำาดบัที ่1 นีเ้ป็นการแปลงสือ่ให้

กลายมาเป็นสารในอีกสื่อหนึ่ง โดยเนื้อหาของส่ือเดิมไม่

ได้ ถูกลดทอนลงไป แต่กลับกันผู้ วิ จัยพบว่าด้วย

คณุลกัษณะของสือ่หนงัสอืซ่ึงถือเป็นท่ีอยูใ่หมข่องสือ่พระ

ราชหัตถเลขาท่ีเข้าไปอยู่ ได้ทำาให้เนื้อหาในพระราช

หัตถเลขาจำาเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมองค์ประกอบบาง

ประการเพือ่ใหเ้ป็นหนงัสอืท่ีสมบูรณ ์องค์ประกอบทีเ่พิม่

เข้ามาและถือไดว้า่เป็นการอยูร่่วมกันขององคป์ระกอบที่

แตกตา่งกนั นัน่คอืการเพิม่ภาพถ่ายเข้ามาในหนงัสอืเรือ่ง

ไกลบ้าน ซ่ึงผู้วิจัยมองว่าคู่ปฏิสัมพันธ์คู่นี้อยู่ร่วมกันใน

ลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกัน (commen-

salism) คอืหนงัสอืไกลบา้นสามารถอยูไ่ด้หากปราศจาก

ภาพประกอบ แตภ่าพประกอบไมส่ามารถอยูโ่ดดเดยีวได ้

จำาเป็นต้องหาสื่อยึดเกาะติดไว้ ซ่ึงในที่น้ีคือส่ือหนังสือ 

และการเพิม่ภาพถา่ยในสือ่หนงัสอืนีเ้องแสดงใหเ้ห็นการ

ควบรวมสื่อสองประเภทไว้ด้วยกัน ดังภาพที่ 1 ด้านล่าง

นีแ้สดงภาพถ่ายถนนเมอืงฮอมเบิค (Homburg) ท่ีถกูเพิม่

เติมเข้ามาในสื่อหนังสือไกลบ้าน

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค

       ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน เล่ม 3

 นอกจากการเพิ่มภาพประกอบในหนังสือ การ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับพระราชหัตถเลขาอกีประการที่

ชัดเจนคือการใส่เชิงอรรถไว้บริเวณด้านล่างของหน้า

หนังสือแต่ละหน้า เชิงอรรถและเนื้อหาในพระราช
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หัตถเลขาอาจจะไม่ได้มีลักษณะที่แตกต่างกันในแง่ของ

รูปแบบสื่อที่เป็นข้อความ(text) แต่การเพิ่มเชิงออรถเข้า

มา มีลักษณะที่เป็นอีกคู่ปฏิปักษ์สัมพันธ์ และเป็นการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ำาเปน็ต้องขึน้อยูกั่บบรบิทโดยเฉพาะเรือ่ง

ของเวลา เพราะเชิงอรรถที่อธิบายความเป็นการอธิบาย

ความ ณ ช่วงเวลาของรัชกาลที่ 6 แต่การพิมพ์ในครั้งที่ 

4- 7 ซึง่เปน็การจดัพมิพใ์นสมยัรชักาลที ่9 เกิดขึน้ในชว่ง

เวลาท่ีแตกต่างกันย่อมทำาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีถูก

อ้างในเชิงอรรถไม่เป็นจริง 

 การสรา้งความหมายของบทพระราชนิพนธเ์รือ่ง

ไกลบ้านในรูปแบบหนังสือเกิดขึ้นในบริบทของการ

สื่อสารสาธารณะแล้วค่อยกระจายออกสู่มวลชน ทั้งนี้ผู้

วิจัยพบว่าบริบทของการจัดพิมพ์ในแต่ละครั้งจะกำาหนด

ลักษณะของผู้รับสารรวมไปถึงรูปลักษณ์ของหนังสือ 

กล่าวคือการจัดพิมพ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นวโรกาส

พิเศษ ผู้รับสารหรือผู้ที่ได้รับหนังสือจะเป็นผู้รับสารหมู่

มากที่เฉพาะเจาะจง และเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นชนชั้นนำาของ

สังคม รูปลักษณ์ของหนังสือที่จัดพิมพ์ก็จะมีลักษณะท่ี

เปน็เลม่ขนาดใหญ่ ยงัไมเ่อือ้ต่อประโยชนด้์านการใชส้อย 

แตจ่ะใหป้ระโยชน์ทีเ่ปน็คณุคา่ดา้นจติใจ แตกตา่งจาการ

จัดพิมพ์ในบริบทที่เป็นการพิมพ์เพื่อจำาหน่าย ลักษณะ

เชน่นีจ้ะทำาใหห้นงัสอืถกูกระจายไปสูม่วลชนอยา่งแทจ้ริง 

รูปลกัษณข์องหนงัสือกม็ขีนาดทีเ่อือ้แกก่ารพกพาและถอื

อ่าน ซึ่งจะให้ประโยชน์ด้านการใช้สอย ภาพที่ 2-3 ด้าน

ลา่งน้ีแสดงรปูลกัษณข์องหนงัสอืไกลบา้นจากบรบิทของ

การจัดพิมพ์ที่แตกต่างกัน 

ภาพที่ 2 หนังสือไกลบ้าน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2479

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

 

ภาพที่ 3 หนังสือฉบับพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์

ที่มา : www. library.kku.ac.th

การข้ามผ่านการสื่อสารสู่รายการสารคดีอาหารทาง

โทรทัศน์

 การสรา้งความหมายของบทพระราชนพินธเ์รือ่ง

ไกลบ้านในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ 

เกิดจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ผลิตหนังสือเรื่องไกลบ้าน เป็นเพียงผู้

อ่านหนังสือเรื่องไกลบ้าน การแปลงรูปแบบการสื่อสาร

ในลำาดับนี้ไม่ใช่การแปลงสื่อให้มาเป็นสารในสื่อใหม่ แต่

คอืการแปลงเนือ้หาของสือ่ทัง้ในระดบัการสือ่สาร(com-

munication) จากประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเพียง

ประเด็นเรื่องอาหาร และแปลงระดับอัตตะการสื่อสาร

(meta-communication) จากบันทึกประจำาวันในรูป

แบบพระราชหัตถเลขามาสู่รายการสารคดี และเป็นการ

สร้างความหมายที่สามารถใช้รูปแบบสื่อทั้งสามรูปแบบ

คือภาพ (visual) เสียง(audio) และข้อความ(text) ได้

อย่างลงตัว คือไม่ทำาให้รายการมีลักษณะเหมือนรายการ

อาหารทั่วไป แต่กลับมีความโดดเด่นทั้งด้านภาพ บท

รายการท่ีมีการเพิ่มภูมิหลังของเมนูอาหาร และการ

อ้างอิงถึงที่มีของอาหารจากหนังสือเรื่องไกลบ้าน ภาพที่ 

แสดงให้เห็นการใช้หนังสือมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อใน

รายการโทรทัศน์ ดังรูป

ภาพที่ 4 พระราชหัตถเลขาฉบับหนังสือทีถูกใช้ในรายการโทรทัศน์ 

ที่มา : รายการเครื่องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

 แต่การข้ามผ่านการสื่อสารในลำาดับนี้ ได้ทำาให้

บทบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 

สมเด็จหญิงนอ้ย , กรมพระยาดำารงราขานภุาพทรงกลาย

เป็นเพียงบุคคลที่สามที่ถูกกล่าวอ้างถึง กลับกันผู้ผลิตได้

สร้างให้ผู้ชมได้เกิดความรู้สึก “ร่วมเดินทาง” หรือ “ร่วม

เปดิอา่น” หนงัสอืเรือ่งไกลบา้นไปดว้ยกนั เพือ่ดงึผูช้มให้

เกิดอารมณ์คล้อยตามและสร้างการเป็นพวกเดียวกันได้ 

แม้ว่าลักษณะของสื่อโทรทัศน์จะโน้มเอียงไปทางการ

สื่อสารทางเดียวก็ตาม 

อภิปรายผลการวิจัย

 การข้ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์

เรื่องไกลบ้านทั้งสามลำาดับปรากฏให้เห็นความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบที่สื่อในลำาดับ

ก่อนแปลงสภาพมาเป็นสารในสื่อลำาดับใหม่ นอกจากนี้

การขา้มผ่านการสือ่สารยงัแสดงใหเ้หน็การควบรวมสือ่ที่

มีคุณลักษณะต่างกัน ดำารงอยู่ ด้วยกันตามลักษณะ

ปฏิปักษ์สัมพันธ์ ทั้งนี้เมื่อสื่อที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน

กลายมาเป็นสารในสื่อใหม่ สื่อดังกล่าวจึงมีลักษณะของ

ตวับทไดท้ัง้ทีเ่ปน็ตัวบทรว่มหรอืปรสิตตัวบท  ไม่เพยีงแต่

ความสัมพันธ์ในลักษณะของสื่อคือสารและการควบรวม

สื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการข้ามผ่านทางการสื่อสารคือการ

เปลี่ยนอัตตะการสื่อสาร ในท่ีนี้คือการเปลี่ยนกลวิธีการ

สื่อสารหรือรูปแบบของการนำาเสนอ และเมื่อมีการข้าม

ผา่นการสือ่สารจากสือ่หน่ึงไปยงัสือ่หนึง่ เนือ้หาท่ีถกูผลติ

ขึ้นก็จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้อย่างสอดคล้องทั้งในมิติ

ด้านเวลาและสถานที่

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในอนาคต

 การศกึษาการขา้มผา่นทางการสือ่สารครัง้นีเ้ปน็

เพียงจุดเริ่มต้นให้มองเห็นแนวทางในการศึกษาการข้าม

ผ่านทางการสื่อสาร ซึ่งหัวข้อนี้ควรจะได้รับการต่อยอด

และหาแนวทางในการอธบิายรปูแบบของการสรา้งสรรค์

งานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน เช่นประยุกต์ใช้

แนวคิดในสาขาอื่นมามองการสื่อสาร  เพราะผู้วิจัยเชื่อ

วา่การสือ่สารทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนันีส้ว่นใหญไ่มไ่ดเ้ปน็ชิน้

งานทีเ่ปน็ต้นฉบบั แตเ่กดิจากการแปลงการสือ่สารทีเ่คย

มมีากอ่น ดงันัน้การทำาความเขา้ใจการแปลงรปูแบบของ

การส่ือสารจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลงาน

ทางการสื่อสารได้
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