บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

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

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

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

รูปที่ 2.1 แบบจาลองการสื่อสารเชิงลูเ่ ข้ าของคินเขด
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ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจะใช้ แบบจ าลองการสื่ อสารดังกล่าวอธิ บายการสื่ อสารใน
ล าดั บ ที่ 1 ซึ่ ง คื อ การสื่ อ สารในรู ป แบบพระราชหั ต ถเลขาส่ ว นพระองค์ ร ะหว่ า ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จหญิงน้ อย ทังนี
้ ้เพราะการสื่อสารใน
ลาดับนี ้มีลกั ษณะของการรับและส่งข้ อมูลสารสนเทศ – จดหมาย - ที่คอ่ นข้ างเป็ นจังหวะ
และมีลกั ษณะที่เป็ นปริวรรตชัดเจนกว่าการสื่อสารในอีกสองลาดับที่เหลือ
การศึกษาเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสารเป็ นการศึกษาเพื่อดูลกั ษณะที่
เปลี่ยนแปลงของสื่อและสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมาย สาหรั บแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนรู ป(morphosis) ที่คนทัว่ ไปคุ้นเคยคือแนวคิดการเปลี่ยนรู ปของสิ่งมีชีวิตในทาง
ชีววิทยาที่เรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง(metamorphosis) (สุธรรม อารี กลุ , 2559) ซึ่งมี
ด้ วยกัน 4 ลักษณะ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างน้ อย(gradual metamorphosis) ลูก
แมลงที่ฟักออกจากไข่จะมีลกั ษณะคล้ ายพ่อแม่มีความแตกต่างอยู่บ้างที่จะสังเกตเห็นได้
ว่าไม่เหมือนพ่อแม่ เช่น ปี กยังไม่เจริญออกมายังคงเห็นเป็ นติง่ อยู่เท่านัน้ ลูกแมลงประเภท
นี เ้ รี ยกว่ า ตั ว อ่ อ น(nymph) 2. การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งกึ่ ง สมบู ร ณ์ ( incomplete
metamorphosis) สิ่งมีชีวิตที่พวกตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน ้า ในขณะที่ตวั ที่โตเต็มที่อาศัยอยู่
บนบก ตัวอ่อนยังคงลักษณะให้ เห็นว่าคล้ ายแมลงที่โตเต็มที่ เช่น ร่างกายแบ่งเป็ น 3 ส่วน
มีขา 6 ขา แต่รูปร่างลักษณะแตกต่างจาก พ่อ แม่ โดยสิ ้นเชิง เช่น ตัวอ้ ายโม่ง หรื อแมลง
ปิ ดหน้ า อี่นิ่ว ละงา หน้ าง ้าซึ่งเป็ นตัวอ่อนของแมลงปออาศัยอยู่ในน ้า รูปร่างลักษณะต่าง
ไปจากแมลงปอซึ่ ง อาศัย อยู่ บ นบกโดยสิ น้ เชิ ง 3. การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งสมบู ร ณ์
(Complete metamorphosis) คือลูกมีการเจริ ญเติบโตโดยมีรูปร่ างที่ผิดแปลกไปจากพ่อ
แม่โดยสมบูรณ์ เช่น ผีเสื ้อ แมลงวัน เมื่อยังเล็กอยู่มีรูปร่ างเหมือนตัวหนอน ดูไม่ออกว่า
เป็ นแมลง มีวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ตลอดจนอาหารที่แตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิ ้นเชิง
ก่อนจะเป็ นตัวเต็มวัยก็เข้ าดักแด้ รู ปร่ างของดักแด้ ก็ต่างออกไปจากหนอนและตัวเต็มวัย
และ 4. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างขันสู
้ ง (hyper metamorphosis) ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเหมือนกับแบบสมบูรณ์ ต่างกันที่ในระยะที่ฟักออกจากไข่ จะมีรูปร่างเป็ นตัวอ่อน มี
ร่ างกายแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้ อง มีขา 3 คู่ แต่เมื่อลอกคราบแล้ ว ต่อไปจะมี
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ลักษณะเป็ นตัวหนอน ก่อนที่จะเข้ าดักแด้ แมลงพวกนี ้จึงมีขนตอนการ
ั้
เจริ ญเติบโตเป็ น 3
ระยะคือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
แนวคิดข้ างต้ นเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรู ปร่างของสิ่งมีชีวิต
ในทางชี ว วิ ท ยา ผู้วิ จัย ใช้ แ นวคิด ดัง กล่า วมาเป็ นแนวคิดพื น้ ฐานในการพิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่างของสื่อและสารในการสร้ างความหมายแบบข้ ามผ่านทางการสื่อสาร
แนวคิดที่พดู ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสื่อเรี ยกว่า mediamorphosis (Fidler , 1997)
ที่พดู ถึงหลักการพื ้นฐานของการเปลี่ยนแปลงรูปไว้ ว่า สื่อใหม่ไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างทันทีและ
อย่างเป็ นอิสระ – สื่อใหม่ค่อย ๆ เกิดขึ ้นจากการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของสื่อเก่า และเมื่อ
เกิดรู ปแบบใหม่ขึ ้น รู ปแบบเก่าที่เคยมีมามีแนวโน้ มที่จะต้ องปรับตัวและวิวฒ
ั น์ตวั เองไป
เรื่ อย ๆ แทนที่จ ะสูญ หายไป เหตุผลที่ผ้ ูวิจัยให้ ความสาคัญกับตัวสื่อ เพราะตัวสื่ อเป็ น
องค์ประกอบของการสื่อสารที่สาคัญที่ใช้ ในการสร้ างความหมาย นอกจากตัวสื่อที่ถือเป็ น
องค์ ป ระกอบหลัก ในการสร้ างความหมายแล้ ว ในการสร้ างความหมายต้ อ งอาศัย
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างความหมายด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้แนวคิดต่อไปที่ผ้ วู ิจยั ใช้
คือการทาความเข้ าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร
สาหรับองค์ ประกอบการสื่อสารที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
คือองค์ประกอบการสื่อสารในยุคดิจิทลั (ศิริชยั ศิริกายะ , 2557) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบการ
สื่อสารออกเป็ นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบปฏิบตั ิการ สาหรับองค์ประกอบหลัก
ประกอบด้ วย 1. ผู้ทาการสื่อสาร 2. ตัวสื่อ/ช่องทาง 3.ตัวสาร และ 4.บริ บท องค์ประกอบ
ปฏิบตั ิการประกอบด้ วย 1. รหัส 2.ปฏิกิริยาตอบกลับ และ 3. สิ่งรบกวน องค์ประกอบ
ทังหมดถู
้
กนามาประกอบเป็ นแบบจาลองตามโครงสร้ าง DNA ของมนุษย์ โดยมีเกลียว
ของสาย DNA แทนผู้ทาการสื่อสาร เกลียวดังกล่าวคล้ ายบันไดวนโดยขันบั
้ นไดเปรี ยบได้
กับตัวสื่อ ตัวสาร ตัวบริ บท และปฏิ กิริยาตอบกลับ โครงของบันไดวนคือผู้ทาการสื่อสารที่
มีการสลับบทบาทของผู้ส่ง สารกับผู้รับสารซึ่ง ในแต่ละตัวถูกจัดการให้ เกิดความหมาย
เกิดขึ ้นด้ วยรหัสตัวสื่อ รหัสตัวสาร รหัสตัวบริ บทและปฏิกิริยาตอบกลับซึ่งผูกมัดรวมติดกัน
ไว้ เพื่อทาให้ เกิดความหมายขึ ้น ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะอธิบายการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบท
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พระราชนิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ านโดยใช้ การวิเคราะห์ ลักษณะขององค์ประกอบการสื่ อสาร
ข้ างต้ นเพื่อให้ เห็นว่าองค์ประกอบการสื่อสารแต่ละประเภทแสดงบทบาทร่ วมกันในการ
สร้ างความหมาย นอกจากนี ผ้ ้ ู วิ จัย ยัง ใช้ ค าอธิ บ ายองค์ ป ระกอบการสื่ อ สารอื่ น ๆ
ประกอบการอธิบาย โดยในที่นี ้ผู้วิจยั ใช้ คาอธิบายองค์ประกอบการสื่อสารจากแบบจาลอง
การสื่อสารของเบอร์ โล(อ้ างถึงใน ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , 2557) ที่ใช้ อธิบายลักษณะของ
การสื่อสารเชิงเส้ นตรง ประกอบด้ วยองค์ประกอบได้ แก่ ผู้ส่งสาร , สาร , ช่องทาง , ผู้รับ
สารและการป้ อนกลับ ทัง้ นี ค้ วามน่าสนใจของแบบจ าลองการสื่ อ สารของเบอร์ โ ลคื อ
เบอร์ โ ลได้ อ ธิ บ ายลัก ษณะขององค์ ป ระกอบแต่ล ะอย่า งไว้ และผู้วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า
ลัก ษณะขององค์ ป ระกอบที่ เ บอร์ โ ลอธิ บ ายไว้ นี เ้ หมาะสมที่ จ ะน ามาใช้ อ ธิ บ ายการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึน้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาอธิ บายองค์ป ระกอบด้ านช่องทางการ
สื่อสาร(channel) ให้ พิจารณาที่ผสั สะทัง้ 5 อย่างของมนุษย์ที่ใช้ ในการรับประสบการณ์
อันได้ แก่ การฟั ง , การมองดู , การสัม ผัส , การดมกลิ่นและการรั บรส โดยคาอธิ บาย
เหล่านี ้สามารถนามาใช้ อธิบายลักษณะของสื่อที่นาเสนอบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้ านในแต่
ละล าดั บ ได้ เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ก ารสร้ างความหมายในล าดับ ที่ 1 ลั ก ษณะของพระ
ราชหัตถเลขา ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ เป็ นเพียงการอ่านจากลายพระหัตถ์เท่านัน้ ต่อมา
เมื่อมีการแปลงพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับเป็ นหนังสือเล่ม ลักษณะของช่องทางการ
สื่อสารยังคงเป็ นการมองดู แต่เพิ่มจากการมองดูหรื ออ่านเพียงแค่ตวั อักษรมาเป็ นการอ่าน
ตัวอักษรและดูภาพถ่ายประกอบ และลาดับต่อมาเมื่อบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านถูก
นาเสนอในรู ปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ลัก ษณะของช่องทางการสื่ อ ก็
เพิ่มขึ ้นเป็ นการมองดูภาพ , การอ่านข้ อความที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ และการฟั งเสี ยงต่าง
ๆ ที่ใช้ ในรายการ ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาที่รายละเอียดเหล่านี ้อันประกอบอยู่ในองค์ประกอบ
ด้ านช่องทางการสื่อสาร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพิจาณาช่องทางการสื่อสารดังกล่าวมี
ความสอดคล้ อ งกับ การอธิ บ ายคุณ ลัก ษณะของสื่ อ อย่า งที่ แ ม็ ค ลูแ ฮนให้ ค วามสนใจ
กล่าวคือ แม็คลูแฮนเองก็พิจารณาสื่อในมิติของการสร้ างประสบการณ์ให้ แก่มนุษย์ผ่าน
ผัสสะต่าง ๆ เช่นกันซึ่งจะอธิบายส่วนนีใ้ นลาดับถัดไป ทัง้ นีแ้ บบจาลองการสื่อสารของ
เบอร์ โลมีลกั ษณะดังรูปต่อไปนี ้

9

รูปที่ 2.2 แบบจาลองการสื่อสารของเบอร์ โล
เมื่อเข้ าใจองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ ว แนวคิดต่อมาที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เพื่อ
ศึกษาการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านได้ แก่แนวคิดที่ใช้
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวสื่อและตัวสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมายได้ แนวคิดดังกล่าว
ได้ แก่แนวคิดเรื่ องสื่อคือสาร (medium is the message) ของแม็คลูแฮน(McLuhan ,
1964) ที่กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อที่ไปกาหนดให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ว่า
นี ้คือการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เกิดขึ ้นมาก่อนหน้ าได้ กลายไปเป็ นตัวสารของสื่ออีกประเภท
หนึ่ง แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อกระบวนการสื่อสารโดยตรง ซึ่งสามารถนามา
อธิบายลักษณะของการสื่อสารแบบข้ ามผ่านของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านได้ เพราะ
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านได้ ถกู สร้ างขึ ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน เมื่อเรามองลาดับของกาสร้ างความหมายของเรื่ องไกลบ้ าน เราจะพบว่าบท
พระราชนิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ าน เริ่ มต้ นมาจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ จากนัน้ ถูก
เปลี่ยนรูปมาสู่สื่อหนังสือเล่ม และได้ นาเนื ้อหาส่วนหนึ่งไปพัฒนาสู่รายการสารคดีอาหาร
ทางโทรทัศน์ ผู้วิจยั มองว่าลักษณะของการสร้ างเนื ้อหาดังกล่าวได้ มีการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวสื่อและตัวสารในลักษณะที่สื่อในลาดับก่อนหน้ า ได้ กลายไปเป็ นสารของสื่อในลาดับ
หลัง นอกจากสื่อและสารแล้ วในการสร้ างความหมายหรื อกระบวนการสื่อสารยังประกอบ
ไปด้ วยองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
สื่ออีกแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั เลือกมาใช้ เพื่ออธิบายการสร้ างความหมายที่เกิดขึ ้นคื อแนวคิดเรื่ อง
อคติของสื่อในการสื่อสาร (media bias of communication)
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แนวคิ ด เรื่ องอคติ ข องสื่ อในการสื่ อสารถู ก น าเสนอโดยอิ น นิ ส
(McQuail 1994) อิน นิสมองสื่ อว่าเป็ นสิ่ ง ที่ ต่อขยายความคิดของมนุษย์ และเชื่ อว่า
ช่วงเวลาที่สาคัญในประวัตศิ าสตร์ เป็ นผลมาจากการใช้ สื่อที่ โดดเด่นในยุคนัน้ ๆ หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่งคืออะไรที่เกิดขึ ้นและมองเป็ นสิ่งสาคัญในประวัติศาสตร์ ล้วนถูกกาหนดโดยสื่อ
(Little John , 2007) อินนิสชี ้ให้ เห็นว่าสื่อมีอคติตอ่ การสื่อสารในมิติด้านเวลาและสถานที่
(time and space) ที่แตกต่างกัน สื่อที่หนัก(heavy media) เช่น แผ่นหนังสัตว์ที่ใช้ เขียน
บันทึก , ดินเหนียว หรื อก้ อนหินมีความทนทาน คงทน สื่อลักษณะเช่นนี ้จัดเป็ นสื่อที่ผกู พัน
กับมิติด้านเวลา ในขณะที่สื่อที่ผูกพันกับสถานที่ เช่น กระดาษ มีลกั ษณะเบาและง่ายต่อ
การขนส่ง ดังนันสื
้ ่อประเภทนี ้จะส่งเสริมการสื่อสารจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่
แนวคิดเกี่ยวกับอคติของสื่อข้ างต้ นนี ้ผู้วิจยั มองว่าสามารถนามาใช้ เพื่อ
ศึกษาลักษณะการสร้ างเนื ้อหาของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านได้ ทังนี
้ ้เพราะบทพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านถูกนาเสนอผ่านเทคโนโลยีของสื่อที่แตกต่างกันทังเทคโนโลยี
้
การ
เขียน , การพิมพ์ และการบันทึกเป็ นรายการโทรทัศน์ การใช้ เทคโนโลยีที่แตกต่างกันผู้วิจยั
มองว่าน่าจะส่งผลต่อการสื่อสารในมิตดิ ้ านเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อพิจารณาลาดับการสร้ างเนื ้อหาของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
เราจะเห็นได้ ว่าการนาเสนอเนื ้อหาของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในแต่ละลาดับจะ
เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อและสารตามที่แม็คลูแฮนได้ กล่าวไว้ คือสื่อหนึ่งกลายไปเป็ น
เนื ้อหาของสื่ออีกประเภทหนึ่ง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเป็ นเช่นไร ผู้วิจยั จะ
วิเคราะห์ให้ เห็นในบทถัดไป แต่ ณ จุดนี ้หากผู้ใดเคยอ่านพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านฉบับ
หนังสือ ก็พอจะทราบได้ ว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านฉบับหนังสือนันน
้ าเสนอเนื ้อหา
ที่มาจากพระราชหัตถเลขาที่ถกู บันทึกขึ ้นผ่านการจรดปากกาลงบนกระดาษของรัชกาลที่
5 นอกจากนี ้ ในงานวิจยั ฉบับนี ้ยังศึกษาการข้ ามผ่านของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ไปสูส่ ื่อโทรทัศน์ในรูปแบบรายการสารคดีอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าเนื ้อหาที่ถกู นาเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ก็มาจากสื่อหนังสือเล่มนัน่ เอง
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จากการท าความเข้ า ใจคุณ ลัก ษณะของสื่ อ และอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ ไ ป
กาหนดให้ สื่ออีกประเภทได้ กลายมาเป็ นตัวสารของมันเอง ประกอบกับแนวคิดเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงรู ปทางการสื่อสาร ที่ได้ กล่าวว่าสื่อเก่าไม่ได้ ตายไปหากแต่ต้องปรับตัวเอง
เพื่อให้ อยูร่ อด แนวคิดหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงการปรับตัว และการพาตัวเองเข้ าไปรวมอยู่กบั
สื่ออีกประเภทคือแนวคิดเรื่ องการผสมผสาน(hybrid) ซึ่งแม็คลูแฮน (1964) ได้ กล่าวไว้
ถึงปรากฏการณ์การผสมผสาน หรื อการพบกันของสองสื่อว่าคือช่วงเวลาที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ น
ปรากฏการณ์ที่รูปแบบใหม่ได้ ถือกาเนิดขึ ้น เป็ นช่วงเวลาของการเป็ นอิสระและปลดปล่อย
จากสภาวะดังเดิ
้ มที่สื่อเคยสร้ างให้ เกิดขึ ้นกับผัสสะต่างๆ ของคนเรา
เมื่อพิจารณาที่การสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน
จากที่กล่าวไปข้ างต้ นจะเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรู ปไปตามลาดับ
อิทธิพลของสื่อหนึ่งไปกาหนดให้ สื่อหนึ่งกลายมาเป็ นสารของตัวมันเอง ในบางลาดับสื่อ
และสารถูกนาเสนอใหม่โดยการแปลงรูปตัวใดตัวหนึ่งหรื อทังสององค์
้
ประกอบ ทังสื
้ ่อและ
สารก็ ยั ง คงต้ องเกาะติ ด กั น ไปตลอดเพราะถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบหลัก ในการสร้ าง
ความหมาย แต่ทงนี
ั ้ ้เพื่อให้ เข้ าใจรูปแบบของการเกาะติดกันของสื่อกับสื่อ , สารกับสาร
หรื อสื่อกับสาร เราต้ องทาความเข้ าใจแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันขององค์ประกอบสอง
สิ่งที่แตกต่างกัน นัน่ คือแนวคิดเกี่ยวกับปฏิปักษ์ สมั พันธ์(symbiosis) คิโช คุโรคาวา (อ้ าง
ถึงในกฤษณ์ ทองเลิศ,2545) ได้ นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปฏิปักษ์ สมั พันธ์ อันเป็ นหลักของ
การผสมผสานกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกันของสรรพสิ่งต่างๆ แนวคิดดังกล่าวให้
ความสาคัญกับมิตดิ ้ านการสร้ างสรรค์ความหมายโดยเห็นว่าชีวิตคือการสร้ างสรรค์ขึ ้นของ
ความหมาย แนวคิดนี ้สามารถนามาประยุกต์ใช้ อธิบายการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานในลักษณะที่
เป็ นการข้ ามผ่านทางการสื่อสารได้
ศิริชยั ศิริกายะ (2558) ได้ เสนอแนะให้ ใช้ แนวคิดเรื่ องปฏิปักษ์ สมั พันธ์ใน
สาขาชี ว วิ ท ยาซึ่ ง มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น สามรู ป แบบเพื่ อ อธิ บ ายการอยู่ ร่ ว มกั น ในการสร้ าง
ความหมายในการสื่อสาร ทังนี
้ ้รูปแบบปฏิปักษ์สมั พันธ์ทางชีววิทยาทังสามรู
้
ปแบบมีดงั นี ้
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1.

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

ประโยชน์ร่วมกันและแยกจากกันไม่ได้ จะเกิดผลเสีย จึงเป็ นสถานการณ์ที่ผกู มัด ติดอยู่กนั
ตลอดไป
2.

ปฏิปักษ์ สมั พันธ์แบบเกือ้ กูลกัน (commensalism) เป็ นการอยู่ร่วมกันที่ฝ่ายหนึ่ง

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

ปฏิปักษ์ สมั พันธ์แบบปรสิต (parasitism) เป็ นการอยู่ร่วมกันของผู้ที่มาเกาะติด

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

โดยแนวคิดเรื่ องปฏิปักษ์ สัมพันธ์ นีเ้ กี่ ยวข้ องกับการ

สร้ างสรรค์งานในรูปแบบงานผสมผสานองค์ประกอบที่แตกต่าง(hybrid) นัน่ เอง
การผสมผสานของระหว่า งสื่ อ เกิ ดขึน้ ได้ เ มื่ อ สื่ อที่ เ กิ ดขึน้ มาก่ อนหน้ า
พยายามปรับตัวเองเพื่อให้ อยูร่ อดเมื่อสื่อใหม่เกิดขึ ้น หรื อในบางลักษณะคือสื่อเดิมนันต้
้ อง
เข้ าไปรวมกับอี กสื่อหนึ่งในลักษณะที่เป็ นสารของสื่อใหม่ หรื อที่แม็คลูแฮนกล่าวไว้ ว่า สื่อ
คือสาร – the medium is the message - นัน่ เอง
เพื่อให้ สามารถอธิบายได้ ว่าสื่อแต่ละสื่อเกิดการผสมผสานกันได้ อย่างไร
ผู้วิจยั ต้ องเข้ าใจธรรมชาติของสื่อ ทังลั
้ กษณะของสื่อโดยรวมและลักษณะของสื่ อแต่ละ
ประเภท ทังนี
้ ้นักคิดทางด้ านการสื่อสารได้ จาแนกสื่อด้ วยเกณฑ์ต่างๆ มากมาย แม็คลู
แฮนใช้ เกณฑ์ด้านการรับผัสสะที่คนเราได้ จากสื่อจาแนกสื่อออกเป็ นสองประเภท คือ สื่อ
ร้ อนและสื่อเย็น(hot and cool media) สื่อร้ อนเป็ นสื่อที่จะช่วยต่อขยายการรับรู้ออกไป
อย่างมาก เขาใช้ คาว่า ‘high definition’ สาหรับอธิบายลักษณะดังกล่าว high definition
ตามความหมายของแม็คลูแฮนคือ สถาวะของการถูกเติมเต็มด้ านข้ อมูลอย่างดีเยี่ยม
เขายกตัวอย่างว่า ภาพถ่าย มีลกั ษณะที่เรี ยกว่า high definition แต่การ์ ตนู นันมี
้ ลกั ษณะ
low definition ทังนี
้ ้เพราะ การ์ ตนู ให้ ข้อมูลด้ านภาพเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ เช่นเดียวกับ
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โทรศัพท์ ที่เป็ นสื่อเย็น มีลกั ษณะของ low definition เพราะหูของคนเราได้ รับข้ อมูล
อย่างจากัด และคาพูดเป็ นสื่อเย็นเพราะข้ อมูลเพียงเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่ถูกนาเสนอ และ
ผู้รับสารเองก็ต้องการที่จะถูกเติมเต็มด้ านข้ อมูลอย่างมาก
ในทางกลับกัน สื่อร้ อนไม่ได้ ต้องการการเติมเต็มด้ านข้ อมูลมากมายนัก
จากผู้รับสาร ลักษณะนี ้แม็คลูแฮนเรี ยกว่าสื่อร้ อนเป็ นสื่อที่มีการมีสว่ นร่วมต่า หรื อที่ใช้ ว่า
‘low in participation’ ส่วนสื่อเย็นนันต้
้ องการการมีส่วนร่วม/เติมเต็มจากผู้รับสารอย่าง
สูง จัดเป็ น ‘high in participation’
แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นผู
้ ้ วิจยั มีความเห็นว่าเราไม่สามารถจัดสื่อแต่ละประเภทเป็ น
แบบใดแบบหนึ่งได้ อย่างถาวร สิ่งที่เราพึงทาคือการพิจารณาในแง่ของคุณลักษณะทัง้
สองประการนัน้ ของสื่อแต่ละสื่อว่าสื่อใดมีมาก-น้ อยกว่ากัน เมื่อใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวมา
พิจารณาบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านซึง่ มีการนาเสนอทังในรู
้ ปแบบของการเขียนเป็ น
จดหมาย , การพิมพ์รวมเป็ นหนังสือเล่ม และการนาเสนอในรูปแบบสารคดีอาหารทาง
โทรทัศน์ ผู้วิจยั จัดให้ การเขียนจดหมายมีความเป็ นสื่อร้ อนมากที่สุด คุณลักษณะของ
high definition มีมากกว่าสื่ออีกสองประเภท เพราะสื่อการเขียนในรูปจดหมายนาเสนอ
ข้ อมูลที่เป็ นข้ อความจากการเขียนเท่านัน้ ผู้อ่านได้ ถูกเติมเต็มข้ อมูลอย่างมากมายผ่าน
สื่อตัวเขียน ถัดมาคือการพิมพ์เป็ นหนังสือเล่ม ที่ใช้ การนาเสนอเนื ้อหาทังในรู
้ ปแบบของ
ข้ อ ความ(text) และภาพประกอบ(image) สื่ อ โทรทัศ น์ มี ค วามเป็ นสื่ อ ร้ อนน้ อ ยที่ สุด
เพราะไม่ได้ ขยายผัสสะด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นพิเศษ กลับกันสื่อโทรทัศน์นาเสนอเนื ้อหาได้
ถึงสามรูปแบบคือ ข้ อความ(text) รูปภาพ(image) และเสียง(audio)
นอกจากการจาแนกสื่อโดยอาศัยคุณลักษณะที่สมั พันธ์กับการรับผัสสะ
ของมนุษย์ตามทรรศนะของแม็คลูแฮนแล้ ว จอห์นฟิ สก์ (John Fiske , 1982) ได้ จาแนก
สื่ อ ตามช่ ว งของรหั ส ที่ สื่ อ แต่ ล ะประเภทส่ ง ผ่ า นได้ เป็ น 3 ประเภท คื อ 1.) The
presentational media : เสียง , ใบหน้ า , ร่ างกาย เหล่านีใ้ ช้ ภาษาที่มีความเป็ น
ธรรมชาติของภาษาพูด , การแสดงออก , ท่าทางและอื่นๆ สิ่งเหล่านี ้ต้ องการการนาเสนอ

14

ของผู้ทาการสื่อสารซึง่ เป็ นสื่อ ข้ อจากัดของสื่อประเภทนี ้คือความเป็ นปั จจุบนั (here and
now)
ต่อมาคือ 2.) The representational media : หนังสือ , ภาพวาด ,
ภาพถ่าย , การเขียน , สถาปั ตยกรรม , การตกแต่งภายใน , การจัดสวนและอื่นๆ สื่อ
เหล่านี ้ใช้ ธรรมเนียมเชิงวัฒนธรรมและสุนทรี ยะเพื่อสร้ างตัวบท(text) บางประเภท สื่อ
เหล่านีเ้ ป็ นสื่อประเภทนาเสนอแทนและสื่อสร้ างสรรค์ สร้ างตัวบทที่สามารถบันทึกสื่อ
จากประเภทแรกและสามารถมีอยู่ได้ อย่างเป็ นอิสระจากผู้ทาการสื่อสาร สื่อประเภทนี ้
ผลิต “งาน” ของการสื่อสาร
จากคาอธิบายดังกล่าวผู้วิจยั จัดให้ บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้ านทังรู้ ปแบบ
ดังเดิ
้ มที่นาเสนอเป็ นจดหมายลายพระราชหัตถเลขาและหนังสือเล่มเป็ นสื่อประเภทนี ้
และสุดท้ าย 3.) The mechanical media : โทรศัพท์ , วิทยุ , โทรทัศน์
สื่อเหล่านี ้เป็ นตัวส่งสื่อสองประเภทแรก ข้ อแตกต่างหลักๆระหว่างสื่อประเภทที่สองและ
สามคื อ สื่ อ ประเภทที่ ส ามนี ใ้ ช้ ช่ อ งทาง(channels) ที่ ถูก สร้ างโดยวิ ศ วกรรมและมี
แนวโน้ มที่จะมีข้อจากัดทางด้ านเทคโนโลยี บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้ านที่ถกู นาเสนอเป็ น
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์จดั อยูใ่ นประเภทนี ้
เมื่อได้ ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจาแนกประเภทสื่อเบื ้องต้ นแล้ ว ต่อมา
ผู้วิจยั จะนาเสนอคุณลักษณะของสื่อแต่ละประเภท โดยเน้ นไปที่สื่อที่ใช้ นาเสนอบทพระ
ราชนิพ นธ์ เ รื่ องไกลบ้ านทัง้ สามรู ปแบบได้ แก่ การเขี ยนเป็ นจดหมาย , การพิม พ์เป็ น
หนังสือ และการผลิตในรูปแบบสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
ธรรมชาติของสื่อภาษาเขียน (written word) สื่อภาษาเขียนในที่นี ้ผู้วิจยั
หมายความถึงการใช้ ตวั อักษรเป็ นสื่อในการสื่อสาร โดยเป็ นการสร้ างตัวอักษรแทนเสียง
ของมนุษย์ หรื อที่เรี ยกว่า สัทอักษร (phonetic alphabet) ซึ่งในทรรศนะของแม็คลูแฮน
(1964) เปรี ยบสื่อตัวเขียนเสมือนตาสาหรับหู (An Eye for an Ear) เป็ นตัวทาให้ เกิดความ
เด่นชัด(intensification) และการต่อขยาย(extension) ของหน้ าที่ด้านการมองเห็น ทัง้ นี ้
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เพราะตัวอักษรลดบทบาทของประสาทสัมผัสด้ านเสียง, ด้ านการสัมผัส และการรับรสใน
สังคมวัฒนธรรมที่อ่านออกเขียนได้ นอกจากนี ้ สื่อตัวเขียนสามารถที่จะเข้ าไปอยู่ในทุก
ภาษา เกี่ยวข้ องกับการแยกออกจากกันของทังเครื
้ ่ องหมายและเสียงออกจากความหมาย
เชิงสัญลักษณ์และเชิงอารมณ์
นอกจากนี ้ การเขียนยังได้ ปรับโครงสร้ างของความตระหนักรู้ ของคนเรา
(Ong , 1982) ในแง่ของการเป็ นเทคโนโลยี ออง กล่าวว่าการเขียนนันเป็
้ นเทคโนโลยี
เพราะการเขี ยนเรี ยกร้ องให้ มี การใช้ เครื่ องมื อและอุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปากกา,
กระดาษ, และหมึกต่างๆ
ในทรรศนะของออง การเขียนเป็ นตัวเริ่ มต้ นสิ่งต่างๆ ที่สื่อสิ่งพิมพ์และ
คอมพิวเตอร์ กาลังทาสานต่อ สิ่งเหล่านันคื
้ อ การลดลงของพลังงานเสียงสู่พื ้นที่ที่เงียบสงบ
, การแยกออกจากกันของภาษาจากที่กาลังอยู่ปัจจุบนั ที่ซึ่งคาพูดเท่านันสามารถมี
้
อยู่ได้
และยังได้ กล่าวถึงลักษณะธรรมชาติของการเขียนที่แตกต่างจากการพูดโดยสิ ้นเชิงคือ ไม่มี
วิธีการที่เราจะเขียนอย่างเป็ นธรรมชาติได้ นัน่ คือการเขียนนันเป็
้ นของสังเคราะห์ -ไม่จริ งอย่างสมบูรณ์ที่สดุ
บทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านมีลักษณะสื่อดังเดิ
้ มที่ เป็ นการเขียนใน
รู ปแบบของจดหมายส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ ตีพิมพ์เป็ นหนังสือ ดังนัน้ แนวคิดต่อมาที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาการ
ข้ ามผ่านทางการสื่ อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านคือแนวคิดเรื่ อง สื่ ออักษร
ตัวพิมพ์
อักษรตัวพิมพ์ (printed word) เป็ นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง
โลกโดยเฉพาะระบบการพิมพ์แบบเรี ยงพิมพ์( movable types) ที่ถูกพัฒนารู ปแบบมา
เรื่ อยๆ จนกระทัง่ ในคริสตสตวรรษที่ 15 โจแฮนเนส กูเตนเบิร์ก ได้ พฒ
ั นาวัสดุของการพิมพ์
แบบเรี ยงพิมพ์จากไม้ มาเป็ นโลหะเพื่อความทนทานในการใช้ งาน ประดิษฐกรรมของกูเต
นเบิร์กเป็ นจุดเริ่มต้ นของการผลิตหนังสือในปริมาณมากนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
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แม็คลูแฮนกล่าวว่าการพิมพ์ได้ ก่อให้ เกิดผลทัง้ ทางด้ านจิตใจและด้ าน
สัง คมที่ เปลี่ ยนขอบเขตและแบบแผนของวัฒนธรรมอย่างทันที ทันใด ในด้ านจิ ตใจนัน้
หนังสือที่การพิมพ์ได้ สร้ างความแม่นยาให้ แก่มมุ มอง ส่วนในด้ านสังคม การพิมพ์นามาซึ่ง
ความเป็ นชาตินิยม ,อุตสหากรรมนิยม, ตลาดมวลชน รวมถึงการอ่านออกเขียนได้ และ
การศึกษาที่กว้ างขวาง
นอกจากผลหลักๆ ทัง้ สองด้ าน สิ่ งที่ เป็ นเหมื อนของขวัญที่การพิม พ์ มี
ให้ แก่มนุษย์คือ การหลุดออกจากกันและการไม่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั – พลังของการกระทา
ที่ปราศจากปฏิกิริยา นั่นคือหนังสือนัน้ คือพลังที่แท้ จริ งที่จะแยกความคิดและความรู้ สึก
เพื่อที่จะสามารถมีการกระทาที่ปราศจากปฏิกิริยาได้
ในทรรศนะของแม็คลูแฮน หนังสือเป็ นเครื่ องมือการสอนชิ ้นแรกและยัง
เป็ นของใช้ ที่เป็ นการผลิตอย่างมวลชน(mass-produced) ชิ ้นแรกอีกด้ วย สิ่งที่การพิมพ์ได้
ต่อขยายอักษรเขียนคือ การพิมพ์ได้ เผยและต่อขยายโครงสร้ างของการเขียน
สาหรับออง เขามองว่าการพิมพ์เป็ นตัวเสริ มแรงและแปลงรู ปผลกระทบ
ของการเขียนที่เกี่ยวข้ องกับความคิดและประสบการณ์ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากการ
พูด มาสู่ก ารเขี ย นนัน้ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงจากปริ ม ณฑลของเสี ย งมาสู่ก ารมอง การ
เปลี่ยนแปลงจากการเขียนมาสู่การพิมพ์นัน้ เป็ นการมองที่ให้ ความสาคัญกับการตังใจ
้
(attention)
แม็คเควล (1994) ได้ สรุปคุณลักษณะของสื่อหนังสือไว้ 7 ประการคือ
1. เป็ นเทคโนโลยีของการพิมพ์แบบระบบเรี ยงพิมพ์ (movable type)
2. หน้ าต่างๆผูกพัน – เย็บรวมเป็ นเล่ม
3. มีหลากหลายฉบับ
4. มีลกั ษณะเป็ นของใช้
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5. มีเนื ้อหาหลากหลาย
6. ใช้ เป็ นสื่อเฉพาะบุคคล
7. สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ อย่างอิสระ
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้นอกจากศึกษาบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในรูปแบบ
สื่อหนังสือเล่มแล้ ว ยังศึกษาบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในรู ปแบบที่ถูกนาเสนอเป็ น
สารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ดังนันคุ
้ ณลักษณะของสื่อประเภทสุดท้ ายที่ผ้ วู ิจยั ต้ องทราบ
เพื่อนาไปวิเคราะห์ชิ ้นงานคือคุณลัก ษณะของสื่อโทรทัศน์ ทังนี
้ ้สื่อโทรทัศน์ เป็ นสื่อเย็นที่
ต้ องการการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ สื่ออย่างมากมาย ทังนี
้ ้เพราะสื่อโทรทัศน์ได้ นาเสนอเนื ้อหา
ในหลากหลายรูปแบบทัง้ โดยข้ อความ ภาพ และเสียง ผู้ใช้ สื่อโทรทัศน์ใช้ ประสาทสัมผัส
ทังทางด้
้
านการฟั งและการมองเห็นควบคูก่ นั ไป
คุณลักษณะของสื่อประเภทต่างๆที่กล่าวไปข้ างต้ น ผู้วิจัยใช้ เพื่อศึกษา
การสร้ างความหมายตามนิ ย ามการสื่ อ สารตามแนวทางสัญ วิ ท ยา ซึ่ ง การสร้ าง
ความหมายมาจากทัง้ ตัว สื่ อ และตัวสารประกอบกัน ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จ าเป็ นต้ อ งศึก ษา
ลักษณะของสารด้ วยว่ามีคุณลักษณะเช่นไร แนวคิดที่ ผ้ ูวิจยั ใช้ ศึกษาคุณลักษณะของ
สารคือแนวคิดเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบท(Transtexuality)
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านที่ผ้ วู ิจยั
ศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาจากสองสื่อหลักคือหนังสือเล่มและสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
เนื ้อหาที่นาเสนอในแต่ละสื่อมีความแตกต่างกันออกไป แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ้อหาหรื อตัวบท
ดัง กล่า วก็ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง แนวคิด นี เ้ ป็ นแนวคิด ทาง
ภาษาศาสตร์ Gerard Genette (เจริ ญพงศ์ ศรี สกุล,2545) นักภาษาศาสตร์ ได้ กล่าวถึง
ลักษณะความสัม พันธ์ ที่เชื่ อมโยงกัน และกันระหว่า งตัวบทหรื อ “transtextuality” ซึ่ง
ครอบคลุมถึงทุกสิ่งซึง่ ทาให้ ตวั บทหนึ่งสัมพันธ์กบั ตัวบทอื่นๆไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรื อไม่ก็
ตาม ทังนี
้ ้ Genette ได้ แบ่งประเภทความสัมพันธ์ของตัวบทดังกล่าวไว้ 5 ลักษณะได้ แก่
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1.

ลักษณะสัมพันธบท (Intertextuality) คือลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบท 2 ตัว

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

ทัง้ นี ล้ ัก ษณะ

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

ลักษณะการเป็ นปรสิตของตัวบท (Paratextuality) เป็ นความสัมพันธ์ของตัวบทที่

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

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

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

ลักษณะอัตตะของตัวบท (Metatextuality) เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบท

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

ลักษณะการเป็ นทุติยบท (Hypertextuality) หรื อลักษณะตัวบทลาดับที่สอง ซึ่ง

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

การแปลงรูป
Parody

Travesty

การเลียนแบบ
Caricature

Pastiche

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

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

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

