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การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน
Trans-communication of the Royal Writing “Klai Ban”
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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบลักษณะของการข้ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกล
บ้านในแต่ละลำ�ดับของการสร้างความหมายและเพือ่ ให้ทราบลักษณะขององค์ประกอบการสือ่ สารที่เกิดขึ้นจากการข้าม
ผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
วิเคราะห์จากบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านทัง้ ในรูปแบบพระราชหัตถเลขา หนังสือเล่ม และรายการสารคดีอาหารทาง
โทรทัศน์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ของการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการข้ามผ่าน
การสือ่ สารของบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านปรากฏรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะทีส่ อื่ ในลำ�ดับก่อนถูกแปลงมาเป็น
สารในสื่ออีกลำ�ดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบการควบรวมสื่ออยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นคู่ปฏิปักษ์สัมพันธ์ และเมื่อเกิดการ
ข้ามผ่านทางการสื่อสารแล้ว องค์ประกอบการสื่อสารต่างก็เปลี่ยนสถานะและต่างมีส่วนร่วมกันในการกำ�หนดลักษณะ
ของเนือ้ หา อีกทัง้ ยังปรากฏการเปลีย่ นแปลงทัง้ มิตดิ า้ นการสือ่ สารและอัตตะการสือ่ สารเมือ่ มีการข้ามผ่านทางการสือ่ สาร
ในบริบทของเวลาและสถานที่ที่เปลี่ยนไป
คำ�สำ�คัญ: 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.
Keywords: Trans-communication, Royal Writing, Klai Ban
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ที่มาและความสำ�คัญ
การสือ่ สารเป็นหนึง่ ในบรรดาหลาย ๆ กิจกรรม
ของมนุษย์ที่เราทุกคนต่างเห็นถึงความสำ�คัญแต่ไม่กี่คน
เท่านั้นที่สามารถให้นิยามการสื่อสารได้อย่างน่าพอใจ
(Fiske, 1990) ทั้งนี้ในงานวิจัยเรื่องการข้ามผ่านทางการ
สื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านผู้วิจัยศึกษา
ผ่านมุมมองของสำ�นักเทคโนโลยีเป็นตัวกำ�หนด (Technological Determinism) และยึดนิยามการสือ่ สารทีว่ า่
การสื่อสารคือการสร้างและการแลกเปลี่ยนของความ
หมายเพราะเป็นนิยามการสื่อสารที่มีประโยชน์แก่การ
ต่อยอดความรู้ในด้านการผลิตชิ้นงานด้านนิเทศศาสตร์
และพิจารณาเป้าหมายพืน้ ฐานของการสือ่ สารของ มนุษย์
ว่ามนุษย์ทำ�การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
(mutual understanding)
นิยามการสือ่ สารดังกล่าวสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าตัว
สาร (message), หรือตัวบท (text) มีปฏิกิริยากับผู้คน
เพื่อที่จะสร้างความหมายได้อย่างไร โดยมีวิธีการศึกษา
หลัก คือ สัญวิทยา สัญวิทยามองว่าข้อความเป็นการ
ประกอบขึ้นของสัญญะต่าง ๆ เพื่อสร้างความหมาย ซึ่งผู้
ที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ควรทำ�ความเข้าใจอย่างยิ่ง ยิ่ง
โดยเฉพาะในปั จ จุ บั น ที่ เ ทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารได้
พัฒนาเข้าสูค่ วามเป็นดิจทิ ลั อันส่งผลให้เกิดการควบรวม
ทางการสื่อสาร (Convergence Communication)
กล่าวคือเกิดการซ้อนทับการสือ่ ความหมายของสือ่ หลาย
ประเภทรวมเข้าด้วยกันและเนือ้ หามีการถ่ายโยง ยุบรวม
ผนวกเข้าด้วยกันหรือปรับเปลีย่ นไปตามลักษณะของการ
ควบรวมของสื่อต่าง ๆ เหล่านั้น (ศิริชัย ศิริกายะ, 2558)
นอกจากนี้ เฮนรี่ เจนกิน (Jenkins, 2006) ได้กล่าวไว้ว่า
ในยุคสมัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร สื่อดิจิทัล
จะเป็นตัวทีม่ าปลดปล่อยพวกเราออกจากการกดขีบ่ งั คับ
จากสื่อมวลชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้เลือกเฉพาะ
เนื้อหาที่มีความหมายเฉพาะตัวเราเองได้ นั่นคือดิจิทัล
เทคโนโลยีท�ำ ให้เกิดการควบรวมและกระตุน้ ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการสื่อสารและการสร้างภูมิปัญญาร่วมกัน
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นให้เราได้เห็นแล้วในปัจจุบัน เช่น การ
สร้างเนือ้ หาโดยใช้เทคนิคการเล่าเรือ่ งข้ามผ่านสือ่ (Transmedia Storytelling) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างเนื้อหาที่ถูกนำ�
มาใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์ แต่
ถ้าเรามองถึงการสร้างเนื้อหาประเภท
อื่น ๆ
ที่ไม่ได้ใช้การเล่าเรื่องเป็นหลัก เช่น รายการทางโทรทัศน์
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ที่ มี ห ลากหลายประเภท ทั้ ง เกมโชว์ สารคดี วาไรตี้
นิตยสารทางอากาศ รายการเหล่านี้จะมีวิธีการสร้าง
เนื้อหาอย่างไรภายใต้การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นคำ�ถาม
ที่น่าศึกษายิ่งนัก
นอกจากนี้ ศิริชัย ศิริกายะ (อ้างแล้ว, 2558) ได้
เสนอแนะประเด็นที่น่าสนใจของการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ไว้ หนึง่ ในนัน้ คือประเด็นเรือ่ งการข้ามผ่านทางการสือ่ สาร
(Trans-communication) อันเป็นประเด็นทีม่ าจากการ
ผนวกเอาแนวคิดเกีย่ วกับการควบรวมเข้ากับแนวคิดการ
มี “ปฏิปักษ์สัมพันธ์” (Symbiosis) ในส่วนของเรื่องการ
ควบรวมอั น เป็ น ลั ก ษณะของการสื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น
ศิริชัย ศิริกายะ อ้างอิงถึงรูปแบบของการผลิตเนื้อหาใน
ลักษณะทีเ่ ป็นการผลิตซํา้ ของเครือ่ งจักรกลตามทีว่ อเตอร์
เบนจามินได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง The work of art
in the age of mechanical reproduction โดยเขียน
ถึ ง ประเด็ น ที่ น่ า ศึ ก ษาว่ า เมื่ อ เข้ า สู่ ก ารผลิ ต ซํ้ า ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลผลของงานยังคงส่งผลอย่างที่วอเตอร์
เบนจามิ น ได้ ก ล่ า วไว้ ห รื อ ไม่ ที่ ว่ า การผลิ ต ซํ้ า ของ
เครื่องจักรกลทำ�ให้มนต์ขลัง (aura) ของชิ้นงานนั้นหาย
ไป คงเหลือเพียงแค่การแสดงออกเท่านั้น(expression)
ชิ้นงานดังกล่าวควรจะต้องเป็นชิ้นงานทางการสื่อสารที่
ข้ามผ่านเวลาและสถานที่อันเป็นบริบทที่สำ�คัญของการ
สื่อสาร
จากคุณลักษณะของชิน้ งานทีก่ ล่าวไปข้างต้น ผู้
เขียนสนใจพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว เรื่อง “ไกลบ้าน” อันเป็นลายพระราชหัตถเลขา
เมื่ อ คราวเสด็ จ ประพาสยุ โ รปครั้ ง ที่ ส อง ปี ม ะแม
รัตนโกสินทรศก 126 พุทธศักราช 2450 พระราชทาน
แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภา
วดี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรม
ขุนอูท่ องขัตติยนารี) หรือ “สมเด็จหญิงน้อย” รวมจำ�นวน
43 ฉบับ พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านไม่เพียงแต่เป็นบท
พระราชนิพนธ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ แต่ยงั มีคณ
ุ ค่า
ทางด้านการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์เพราะเป็นบทพระ
ราชนิพนธ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่
แล้ว และยังคงถูกนำ�มาถ่ายทอดในรูปแบบอื่น ได้แก่
รายการสารคดีทางโทรทัศน์ ดังนัน้ จึงเป็นทีน่ า่ สนใจอย่าง
ยิ่งที่จะศึกษาบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านในมุมมอง
ทางด้านการสื่อสารในลักษณะของการข้ามผ่านทางการ
สื่อสารว่าการสื่อสารในแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร
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และเมื่อมีการแปลงรูปแบบของการสื่อสารแล้ว องค์
ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร เพื่อให้คำ�ตอบที่ได้นี้เป็นแนวทางในการต่อยอด
ความรู้ในการผลิตชิ้นงานในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อให้ทราบลักษณะการข้ามผ่านกระบวน
การสื่ อ สารของบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งไกลบ้ า นจาก
กระบวนการสื่อสารหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการสื่อสารหนึ่ง
(2) เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ
มีการข้ามผ่านทางการสือ่ สารของบทพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
ไกลบ้าน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ จำ�กัดขอบเขตของงานวิจัยโดย
ศึกษาเฉพาะการข้ามผ่านทางการสือ่ สารของบทพระราช
นิพนธ์เรือ่ งไกลบ้าน โดยศึกษาจากบทพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
ไกลบ้านทีถ่ กู จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มและรายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศน์ รายการ เครือ่ งเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้าน เท่านั้น
ข้อสันนิษฐาน
การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราช
นิพนธ์เรือ่ งไกลบ้าน เกิดจากแปลงรูปแบบการสือ่ สาร โดย
การแปลงรูปแบบการสื่อสารในแต่ละลำ�ดับจะเกิดการ
ซ้อนทับกันขององค์ประกอบการสื่อสาร และเกิดความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบการสื่ อ สารในรู ป แบบ
ปฏิปักษ์สัมพันธ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาเรือ่ งการข้ามผ่านทางการสือ่ สารของ
บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน จะทำ�ให้เข้าใจลักษณะ
และวิธกี ารข้ามผ่านทางการสือ่ สารของตัวสือ่ และตัวสาร
ในมิตดิ า้ นเวลาและสถานทีซ่ งึ่ ความรูต้ รงนีจ้ ะนำ�ไปสูก่ าร
ต่อยอดองค์ความรูใ้ นด้านการสือ่ สารโดยใช้สอื่ , การผลิต
ชิ้นงานด้านสื่อสารมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาภายใต้หัวข้อ “การข้ามผ่านทางการ
สือ่ สารของบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้าน” ผูว้ จิ ยั ศึกษาบน

จุดยืนของสำ�นักเทคโนโลยีเป็นตัวกำ�หนด (Technology
Determinism) ที่ให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารในฐานะเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการข้ามผ่าน
ทางการสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ จากการสร้างความหมายของบท
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านในแต่ละลำ�ดับ โดยศึกษา
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์ประกอบการสื่อสาร
รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างความหมายทั้งในระดับ
ของการสื่อสารและอัตตะของการสื่อสารในการสร้าง
ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน โดย
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ลุ่ ม ที่ ใช้ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสื่อและสารเมื่อมีการข้ามผ่านการสื่อสาร ซึ่ง
ได้แก่แนวคิดเรือ่ งสือ่ คือสาร (medium is the message)
ของแม็คลูแฮน (McLuhan, 1964) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบทพระ
ราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านได้ถกู สร้างขึน้ ในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
กันออกไปในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน โดยเริม่ ต้นมาจากพระ
ราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ จากนั้นสื่อพระราชหัตถเลขา
ถูกเปลี่ยนมาเป็นสารในสื่อหนังสือเล่ม และในลำ�ดับ
สุดท้ายได้นำ�เนื้อหาส่วนหนึ่งไปพัฒนาสู่รายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องสื่อร้อนสื่อเย็น (hot-cool media) ของแม็คลูแฮนเช่นกัน ทั้งนี้
เมือ่ เกิดการควบรวมของสือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะแตกต่างกัน ผู้
วิจัยใช้แนวคิดเรื่องปฏิปักษ์สัมพันธ์ (symbiosis) คิโช คุ
โรคาวา (อ้างถึงในกฤษณ์ ทองเลิศ, 2545) เพื่อศึกษาการ
ดำ�รงอยูร่ ว่ มกัน โดยพิจารณาลักษณะการอยูต่ ามรูปแบบ
ปฏิปกั ษ์สมั พันธ์ทางชีววิทยาสามรูปแบบ ปฏิปกั ษ์สมั พันธ์
แบบพึง่ พา (mutualism) ปฏิปกั ษ์สมั พันธ์แบบเกือ้ กูลกัน
(commensalism) ปฏิปกั ษ์สมั พันธ์แบบปรสิต (parasitism) โดยแนวคิดเรื่องปฏิปักษ์สัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์งานในรูปแบบงานผสมผสานองค์ประกอบที่
แตกต่าง (hybrid) นั่นเอง
นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของ
สื่อสำ�หรับอธิบายลักษณะของสื่อการเขียน (written
language) ตามคำ�อธิบายของแม็คลูแฮน (McLuhan,
1964) และอ็อง (Ong, 1982) สื่อหนังสือซึ่งเป็นสื่อที่ใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ (printing word) และธรรมชาติของ
สื่อโทรทัศน์ ตามคำ�อธิบายของแม็คแคว็ล (McQuail,
1994)
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ในการศึกษาลักษณะของสารที่ถูกนำ�เสนอใน
แต่ละลำ�ดับ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบทหรือ “transtextuality” ซึง่ ครอบคลุมถึงทุกสิง่ ซึง่
ทำ�ให้ตัวบทหนึ่งสัมพันธ์กับตัวบทอื่น ๆ (อ้างถึงในเจริญ
พงศ์ ศรีกุล, 2550) ใน 5 ลักษณะได้แก่ (1) ลักษณะสัม
พันธบท (Intertextuality) คือลักษณะความสัมพันธ์ของ
ตัวบท 2 ตัวบทหรือมากกว่าทีป่ รากฏอยูร่ ว่ มกัน หรือการ
ทีต่ วั บทหนึง่ ปรากฏอยูใ่ นตัวบทอืน่ ๆซึง่ เกิดขึน้ ในลักษณะ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะปรากฏชัดเจนมากหรือน้อยก็ตาม (2)
ลักษณะการเป็นปรสิตของตัวบท (Paratextuality) เป็น
ความสัมพันธ์ของตัวบทที่เรียกว่า “ปรสิตสาร” ซึ่งอยู่
แวดล้อมตัวบทและช่วยประกอบตัวบทนัน้ ๆเป็นตัวบทที่
สมบูรณ์ (3) ลักษณะอัตตะของตัวบท (Metatextuality)
เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของตัวบทซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันในลักษณะทีต่ วั บทหนึง่ ทำ�หน้าทีอ่ ธิบายอีกตัวบทหนึง่
(4) ลักษณะการเป็นทุติยบท (Hypertextuality) หรือ
ลักษณะตัวบทลำ�ดับที่สอง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของตัว
บทโดยตัวบทหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ ภายหลัง เรียกว่า ทุตยิ บท ทำ�
หน้าที่ขยายอีกตัวบทหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่เดิม เรียกว่า ปฐม
บท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเลียนแบบ การผสมผสาน
ลักษณะของตัวบทเดิม การล้อเลียนตัวบทเดิม และ
สุดท้าย (5) ลักษณะพันธุบท (Architextuality) พันธุบท
เป็นความสัมพันธ์ที่รวมเอาความเชื่อมโยงของตัวบท
แต่ละตัวบทต่อสิง่ ทีต่ วั บทนัน้ นำ�เสนอ และสุดท้ายคือการ
อธิบายองค์ประกอบอื่น ๆ ของการสื่อสาร โดยงานวิจัย
ชิน้ นีอ้ ธิบายองค์ประกอบของการสือ่ สารผ่านแบบจำ�ลอง
การสือ่ สารยุคดิจทิ ลั (ศิรชิ ยั ศิรกิ ายะ, 2557) แบบจำ�ลอง
การสือ่ สารของเบอร์โล (อ้างถึงใน ถิรนันท์ อนวัชศิรวิ งศ์,
2557) และแบบจำ�ลองการสื่อสารเชิงลู่เข้าของคินเขด
(อ้างถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ, 2525)
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพือ่ ดูลกั ษณะความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการสือ่ สารทีใ่ ช้ในการข้ามผ่านการสือ่ สารของ
บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลหลัก คือ บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านที่
ถูกนำ�เสนอในรูปแบบของหนังสือเล่ม ได้แก่ หนังสือพระ
ราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน เล่ม 1-3 โดยบริษัทอักษรเจริญ
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ทัศน์ซงึ่ เป็นการพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ครัง้ ทีห่ ก โดยรักษารูป
แบบและอักขรวิธตี ามต้นฉบับของการพิมพ์ครัง้ ทีส่ อี่ ย่าง
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)
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ใช้ สำ � เนาลายพระหั ต ถ์
สำ�เนาพระราชโทรเลขจากทรอนแฮม (Trondheim) ถึง
มกุฎราชกุมาร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม , สำ�เนาพระราช
หัตถเลขาที่มีถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ครั้งเสด็จฯ ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2440 เพื่อ
ใช้ศกึ ษารูปแบบของสือ่ การเขียนทีเ่ ป็นการเขียนเพือ่ การ
สื่อสารระหว่างบุคคล
ต่อมาคือเอกสารประเภทเทปบันทึกได้แก่ วีดิ
ทัศน์รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการ เครื่อง
เสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยการสังเกต
วิ ธี ก ารนำ � เสนอเนื้ อ หาและจดบั น ทึ ก ทำ � เป็ น เอกสาร
(document) จากการรับชมรายการทำ�ให้ผู้วิจัยเข้าใจ
โครงสร้างของรายการและวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาภายใน
ตอน รวมถึงการร้อยเรียงระหว่างตอนได้ โดยลักษณะของ
รายการเครื่องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้านมีความยาวตอน
ละประมาณ 30 นาทีแต่ละตอนนำ�เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระกระยาหารทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวเสวยเมื่อครั้งเสด็จพระพาสยุโรปครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งพระ
กระยาหารฝรั่งและพระกระยาหารไทยที่ทรงดัดแปลง
ขณะอยูบ่ นเรือพระทีน่ งั่ ซึง่ เนือ้ หาเหล่านีค้ อื ส่วนหนึง่ ของ
เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ คุณภาสกร
ประมูลวงศ์ ผู้ก�ำ กับรายการสารคดีเรื่องเครื่องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้าน และ รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและวรรณกรรมไทย
สรุปผลการวิจัย
การสร้างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
การสร้างความหมายบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกล
บ้านในรูปแบบพระราชหัตถเลขาจัดเป็นการสื่อสารใน
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ระดับของการสือ่ สารระหว่างบุคคลผ่านสือ่ การเขียน โดย
ในลำ�ดับนี้ผู้วิจัยพบการเปลี่ยนสถานะของสื่อการเขียน
กลายไปเป็นสารในสือ่ พระราชหัตถเลขา ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดเรือ่ งสือ่ คือสารของแม็คลูแฮน ทัง้ นีก้ ารสือ่ สารใน
รูปแบบของพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายมีลักษณะ
อัตตะตัวสารที่เป็นการบันทึกเรื่องราวประวันจำ�ของผู้
สร้างสารซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว มายังผู้อ่านที่ถูกกำ�หนดไว้แล้วคือสมเด็จหญิงน้อย
การสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีการ
ตอบกลับจากทางสมเด็จหญิงน้อย แต่ไม่ปรากฏเอกสาร
หลั ก ฐาน ปรากฏเพี ย งข้ อ ความระบุ ไว้ ใ นพระราช
หัตถเลขาให้ทราบมีการส่ง “หนังสือ” ตอบกลับมา
เนื่องจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่ฝ่ายหนึ่งเป็นพระราชบิดาและอีกฝ่าย
เป็นพระราชธิดา ผู้วิจัยจึงพบลักษณะของการใช้ภาษาที่
แสดงออกซึ่งความรักและความปรารถนาดีที่ผู้เป็นพ่อมี
ต่อลูก ประกอบกับทั้งสองฝ่ายมีความคุ้นเคยกัน จึง
ปรากฏการใช้คำ�ทีก่ ล่าวถึงบุคคลทีส่ ามอย่างเป็นภาษาที่
เรียกว่า “เข้าใจกันได้” นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะของ
สื่อพระราชหัตถเลขาที่นำ�เสนอถ้อยคำ�ออกมาเป็นตัว
อักษร จึงทำ�ให้เนื้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเป็น
ข้อความที่เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทอดพระเนตร
และทรงมีประสบการณ์ร่วมอย่างมากมาย โดยไม่มีข้อ
จำ�กัดด้านปริมาณจากสื่อ แต่อาจจะมีข้อจำ�กัดด้านเวลา
และสถานที่ ม ากำ � หนดความสั้ น ยาวของพระราช
หัตถเลขา เนื่องจากพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับต้องมี
การวางแผนเพื่อส่งตามสถานที่ที่สามารถส่งได้ นอกจาก
นีล้ กั ษณะของสือ่ พระราชหัตถเลขาทีใ่ ช้การรับรูผ้ า่ นการ
อ่านจึงต้องอาศัยความคุน้ เคยของสมเด็จหญิงน้อยเพือ่ ที่
จะสามารถอ่านพระราชหัตถเลขาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�
การข้ามผ่านจากพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม
ลายพระหัตถ์ในพระราชหัตถเลขาทั้ง 43 ฉบับ
ถูกแปลงมาสูส่ อื่ หนังสือเล่มด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2450 ซึ่งถือเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 และเรื่อยมา
จนกระทัง่ ล่าสุดในปี 2551 ถือเป็นการจัดพิมพ์อย่างเป็น
ทางการครั้งที่ 7 ในการแปลงสื่อพระราชหัตถเลขามาสู่
สื่อหนังสือ ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเกิด
การเปลีย่ นแปลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัวทรงเปลีย่ นบทบาทมาเป็นบรรณาธิกรของการจัดพิมพ์
ครั้งที่ 1 คือทรงตรวจความถูกต้องและความเหมาะสม
ของเนือ้ หา สมเด็จหญิงน้อยเปลีย่ นบทบาทจากผูอ้ า่ นมา
เป็นผู้ผลิต รวมทั้งสมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพที่
ทรงมีบทบาทมากในการแปลงพระราชหัตถเลขาให้กลาย
เป็นหนังสือที่มีความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของสื่อ
หนังสือ
การข้ามผ่านในลำ�ดับที่ 1 นีเ้ ป็นการแปลงสือ่ ให้
กลายมาเป็นสารในอีกสื่อหนึ่ง โดยเนื้อหาของสื่อเดิมไม่
ได้ ถู ก ลดทอนลงไป แต่ ก ลั บ กั น ผู้ วิ จั ย พบว่ า ด้ ว ย
คุณลักษณะของสือ่ หนังสือซึง่ ถือเป็นทีอ่ ยูใ่ หม่ของสือ่ พระ
ราชหัตถเลขาที่เข้าไปอยู่ ได้ทำ�ให้เนื้อหาในพระราช
หัตถเลขาจำ�เป็นต้องมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบาง
ประการเพือ่ ให้เป็นหนังสือทีส่ มบูรณ์ องค์ประกอบทีเ่ พิม่
เข้ามาและถือได้วา่ เป็นการอยูร่ ว่ มกันขององค์ประกอบที่
แตกต่างกัน นัน่ คือการเพิม่ ภาพถ่ายเข้ามาในหนังสือเรือ่ ง
ไกลบ้าน ซึ่งผู้วิจัยมองว่าคู่ปฏิสัมพันธ์คู่นี้อยู่ร่วมกันใน
ลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกัน (commensalism) คือหนังสือไกลบ้านสามารถอยูไ่ ด้หากปราศจาก
ภาพประกอบ แต่ภาพประกอบไม่สามารถอยูโ่ ดดเดียวได้
จำ�เป็นต้องหาสื่อยึดเกาะติดไว้ ซึ่งในที่นี้คือสื่อหนังสือ
และการเพิม่ ภาพถ่ายในสือ่ หนังสือนีเ้ องแสดงให้เห็นการ
ควบรวมสื่อสองประเภทไว้ด้วยกัน ดังภาพที่ 1 ด้านล่าง
นีแ้ สดงภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค (Homburg) ทีถ่ กู เพิม่
เติมเข้ามาในสื่อหนังสือไกลบ้าน

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน เล่ม 3

นอกจากการเพิ่มภาพประกอบในหนังสือ การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับพระราชหัตถเลขาอีกประการที่
ชัดเจนคือการใส่เชิงอรรถไว้บริเวณด้านล่างของหน้า
หนั ง สื อ แต่ ล ะหน้ า เชิ ง อรรถและเนื้ อ หาในพระราช
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หัตถเลขาอาจจะไม่ได้มีลักษณะที่แตกต่างกันในแง่ของ
รูปแบบสื่อที่เป็นข้อความ(text) แต่การเพิ่มเชิงออรถเข้า
มา มีลักษณะที่เป็นอีกคู่ปฏิปักษ์สัมพันธ์ และเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ �ำ เป็นต้องขึน้ อยูก่ บั บริบทโดยเฉพาะเรือ่ ง
ของเวลา เพราะเชิงอรรถที่อธิบายความเป็นการอธิบาย
ความ ณ ช่วงเวลาของรัชกาลที่ 6 แต่การพิมพ์ในครั้งที่
4- 7 ซึง่ เป็นการจัดพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 9 เกิดขึน้ ในช่วง
เวลาที่แตกต่างกันย่อมทำ�ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูก
อ้างในเชิงอรรถไม่เป็นจริง
การสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
ไกลบ้ า นในรู ป แบบหนั ง สื อ เกิ ด ขึ้ น ในบริ บ ทของการ
สื่อสารสาธารณะแล้วค่อยกระจายออกสู่มวลชน ทั้งนี้ผู้
วิจัยพบว่าบริบทของการจัดพิมพ์ในแต่ละครั้งจะกำ�หนด
ลักษณะของผู้รับสารรวมไปถึงรูปลักษณ์ของหนังสือ
กล่าวคือการจัดพิมพ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นวโรกาส
พิเศษ ผู้รับสารหรือผู้ที่ได้รับหนังสือจะเป็นผู้รับสารหมู่
มากที่เฉพาะเจาะจง และเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นชนชั้นนำ�ของ
สังคม รูปลักษณ์ของหนังสือที่จัดพิมพ์ก็จะมีลักษณะที่
เป็นเล่มขนาดใหญ่ ยังไม่เอือ้ ต่อประโยชน์ดา้ นการใช้สอย
แต่จะให้ประโยชน์ทเี่ ป็นคุณค่าด้านจิตใจ แตกต่างจาการ
จัดพิมพ์ในบริบทที่เป็นการพิมพ์เพื่อจำ�หน่าย ลักษณะ
เช่นนีจ้ ะทำ�ให้หนังสือถูกกระจายไปสูม่ วลชนอย่างแท้จริง
รูปลักษณ์ของหนังสือก็มขี นาดทีเ่ อือ้ แก่การพกพาและถือ
อ่าน ซึ่งจะให้ประโยชน์ด้านการใช้สอย ภาพที่ 2-3 ด้าน
ล่างนีแ้ สดงรูปลักษณ์ของหนังสือไกลบ้านจากบริบทของ
การจัดพิมพ์ที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 3 หนังสือฉบับพิมพ์โดยสำ�นักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์
ที่มา : www. library.kku.ac.th

การข้ า มผ่ า นการสื่ อ สารสู่ ร ายการสารคดี อ าหารทาง
โทรทัศน์
การสร้างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
ไกลบ้านในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
เกิดจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ผลิตหนังสือเรื่องไกลบ้าน เป็นเพียงผู้
อ่านหนังสือเรื่องไกลบ้าน การแปลงรูปแบบการสื่อสาร
ในลำ�ดับนี้ไม่ใช่การแปลงสื่อให้มาเป็นสารในสื่อใหม่ แต่
คือการแปลงเนือ้ หาของสือ่ ทัง้ ในระดับการสือ่ สาร(communication) จากประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเพียง
ประเด็นเรื่องอาหาร และแปลงระดับอัตตะการสื่อสาร
(meta-communication) จากบันทึกประจำ�วันในรูป
แบบพระราชหัตถเลขามาสู่รายการสารคดี และเป็นการ
สร้างความหมายที่สามารถใช้รูปแบบสื่อทั้งสามรูปแบบ
คือภาพ (visual) เสียง(audio) และข้อความ(text) ได้
อย่างลงตัว คือไม่ทำ�ให้รายการมีลักษณะเหมือนรายการ
อาหารทั่วไป แต่กลับมีความโดดเด่นทั้งด้านภาพ บท
รายการที่มีการเพิ่มภูมิหลังของเมนูอาหาร และการ
อ้างอิงถึงที่มีของอาหารจากหนังสือเรื่องไกลบ้าน ภาพที่
แสดงให้เห็นการใช้หนังสือมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อใน
รายการโทรทัศน์ ดังรูป

ภาพที่ 4 พระราชหัตถเลขาฉบับหนังสือทีถูกใช้ในรายการโทรทัศน์
ที่มา : รายการเครื่องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้าน
ภาพที่ 2 หนังสือไกลบ้าน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2479
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ
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แต่การข้ามผ่านการสื่อสารในลำ�ดับนี้ ได้ทำ�ให้
บทบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
สมเด็จหญิงน้อย , กรมพระยาดำ�รงราขานุภาพทรงกลาย
เป็นเพียงบุคคลที่สามที่ถูกกล่าวอ้างถึง กลับกันผู้ผลิตได้
สร้างให้ผู้ชมได้เกิดความรู้สึก “ร่วมเดินทาง” หรือ “ร่วม
เปิดอ่าน” หนังสือเรือ่ งไกลบ้านไปด้วยกัน เพือ่ ดึงผูช้ มให้
เกิดอารมณ์คล้อยตามและสร้างการเป็นพวกเดียวกันได้
แม้ว่าลักษณะของสื่อโทรทัศน์จะโน้มเอียงไปทางการ
สื่อสารทางเดียวก็ตาม
อภิปรายผลการวิจัย
การข้ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่องไกลบ้านทั้งสามลำ�ดับปรากฏให้เห็นความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบที่สื่อในลำ�ดับ
ก่อนแปลงสภาพมาเป็นสารในสื่อลำ�ดับใหม่ นอกจากนี้
การข้ามผ่านการสือ่ สารยังแสดงให้เห็นการควบรวมสือ่ ที่
มี คุ ณ ลั ก ษณะต่ า งกั น ดำ � รงอยู่ ด้ ว ยกั น ตามลั ก ษณะ
ปฏิปักษ์สัมพันธ์ ทั้งนี้เมื่อสื่อที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
กลายมาเป็นสารในสื่อใหม่ สื่อดังกล่าวจึงมีลักษณะของ
ตัวบทได้ทงั้ ทีเ่ ป็นตัวบทร่วมหรือปรสิตตัวบท ไม่เพียงแต่

ความสัมพันธ์ในลักษณะของสื่อคือสารและการควบรวม
สื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการข้ามผ่านทางการสื่อสารคือการ
เปลี่ยนอัตตะการสื่อสาร ในที่นี้คือการเปลี่ยนกลวิธีการ
สื่อสารหรือรูปแบบของการนำ�เสนอ และเมื่อมีการข้าม
ผ่านการสือ่ สารจากสือ่ หนึง่ ไปยังสือ่ หนึง่ เนือ้ หาทีถ่ กู ผลิต
ขึ้นก็จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้อย่างสอดคล้องทั้งในมิติ
ด้านเวลาและสถานที่
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาการข้ามผ่านทางการสือ่ สารครัง้ นีเ้ ป็น
เพียงจุดเริ่มต้นให้มองเห็นแนวทางในการศึกษาการข้าม
ผ่านทางการสื่อสาร ซึ่งหัวข้อนี้ควรจะได้รับการต่อยอด
และหาแนวทางในการอธิบายรูปแบบของการสร้างสรรค์
งานด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น เช่ น ประยุ ก ต์ ใช้
แนวคิดในสาขาอื่นมามองการสื่อสาร เพราะผู้วิจัยเชื่อ
ว่าการสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั นีส้ ว่ นใหญ่ไม่ได้เป็นชิน้
งานทีเ่ ป็นต้นฉบับ แต่เกิดจากการแปลงการสือ่ สารทีเ่ คย
มีมาก่อน ดังนัน้ การทำ�ความเข้าใจการแปลงรูปแบบของ
การสื่ อ สารจะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาผลงาน
ทางการสื่อสารได้
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