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

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

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

แสดงหน้ า สุด ท้ า ยของพระ

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

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

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

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

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

