บทที่ 5
การข้ ามผ่ านการสื่อสารจากพระราชหัตถเลขาสู่หนังสื่อเล่ ม
ในบทก่ อ นผู้ วิ จัย ได้ อ ธิ บ ายลัก ษณะของการสื่ อ สารในรู ป แบบพระ
ราชหัตถเลขา อันเป็ นที่มาของหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ที่คนในยุคปั จจุบนั ได้
อ่านกัน ในบทนี ้ผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะของการสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ านในรูปแบบหนังสือเล่ม แต่ก่อนที่จะอธิบายตรงจุด นี ้ ผู้วิจยั ขอพูดถึงที่มาของ
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านอีกครัง้ อย่างสังเขป ดังนี ้
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่ปรากฏในรูปแบบหนังสือเล่มในปั จจุบนั
มีที่มาจากพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีถึงสมเด็จ
หญิงน้ อย และพระราชทานพระบรมราชานุญาตมาให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านบ้ าง ครัง้ เสด็จประพาส
ยุโรป ครัง้ ที่ 2 ในปี ร.ศ. 125 – 126 หรื อ ช่วงปี พ.ศ. 2450 จากคาอธิบายตานานเรื่ องไกล
บ้ าน (อ้ างถึ ง ในไกลบ้ าน , 2545)ระบุ ว่ า ผู้ ที่ มี โ อกาสได้ อ่ า นพระราชหั ต ถเลขา
นอกเหนื อจากสมเด็จ หญิ ง น้ อย อันได้ แ ก่ สมเด็จ กรมพระยาดารงราชานุภ าพ รวมถึ ง
ข้ าราชการบางส่วนมีความเห็นว่า พระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ น่าอ่านยิ่งนัก จึงกราบ
บังคมทูลไปว่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขานัน้ ถ้ ารวบรวมพิมพ์เป็ น
หนัง สื อ ขึน้ สักเล่ม เห็ น จะเป็ นประโยชน์ ม าก ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั พระราชทานพระราชหัตถเลขาตอบมาว่า จะพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องตัดความซึ่งไม่ควร
โฆษณาออกเสียบ้ าง เมื่อเสด็จกลับจะทรงตรวจต้ นฉบับให้ พิมพ์ เรี ยกว่าเรื่ อง “ไกลบ้ าน”
ครัน้ เมื่อเสด็จกลับคืนพระนคร มีรับสัง่ ว่าหนังสือเรื่ องไกลบ้ านควรจะพิมพ์ให้ ทนั จาหน่ายที่
ร้ านหลวง ในงานไหว้ พ ระประจ าปี ณ วัด เบญจมบพิ ต ร ซึ่ง ก าหนดตรงกับ วัน ที่ 17
ธันวาคม 2450 แต่ด้วยระยะเวลาไม่เพียงพอ จึงทาให้ ต้องพิมพ์เป็ นตอน ๆ (พัชรี ย์ จาปา ,
2555) กาหนดเอาพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งเป็ นตอนหนึ่ง พิมพ์ทนั จาหน่ายในงานเพียง
บางตอน และทยอยพิมพ์ตอนต่อ ๆ มาจนครบ 43 ฉบับ เป็ นหนังสือ 1850 หน้ ากระดาษ
กาหนดให้ เย็บเป็ นสมุดเล่มใหญ่ 4 เล่
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จากคาอธิบายที่มาของหนังสือไกลบ้ านข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าในการแปลง
พระราชหัต ถเลขามาสู่ ห นัง สื อ มี ผ้ ูที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่า เพี ย งแค่พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในฐานะผู้สร้ างพระราชหัตถเลขาและสมเด็จหญิงน้ อยในฐานะผู้รับ
สารพระราชหัตถเลขา กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ยังพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตมาให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านด้ วย (สกุลไทยออนไลน์ , 2560) ทังเจ้
้ านายและขุน
นางชันผู
้ ้ ใหญ่ ร่วมกันผลิตพระราชหัตถเลขาในรูปแบบหนังสือ สิ่งนี ้คือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ น้ กั บ องค์ ป ระกอบผู้ก ระท าการสื่ อ สาร กล่ า วคื อ ณ ล าดับ ของการแปลงพร ะ
ราชหัตถเลขามาสู่หนังสื อ องค์ประกอบด้ านผู้ส่ง สารสามารถแยกย่อยออกได้ เป็ น 1.)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ผู้วิจยั มีความเห็นว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนสถานะ
จากผู้สร้ างสารมาเป็ นบรรณาธิกร เนื่องจากพระองค์ทรงแสดงบทบาทเป็ นผู้ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของต้ นฉบับ 2.) สมเด็จหญิงน้ อย ผู้วิจยั มองว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนสถานะ
จากผู้รับสารมาเป็ นผู้อานวยการผลิต(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2-3) และ
3.) สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงแสดงบทบาทเป็ นผู้ผลิตพระราชหัตถเลขาใน
รู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ พ ระองค์ ทรงเป็ นผู้เ ลื อ กรู ป ภาพ , เพิ่ ม เติม
สารบัญและเชิงอรรถ อาจกล่าวได้ ว่าพระองค์เป็ นผู้ที่ทาให้ พระราชหัตถเลขาเปลี่ยนรูปมา
สูส่ ื่อหนังสือเล่มอย่างสมบูรณ์
สิ่ ง ที่ น่า สัง เกตเกี่ ย วกับ การแปลงสื่ อ ที่ เ กิ ด ขึน้ คื อ การเปลี่ ย นจากพระ
ราชหัตถเลขามาสูส่ ื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ เกิดหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
เสด็จฯ กลับสู่พระนคร หากแต่พระองค์ทรงเห็นชอบให้ เกิดการแปลงสื่อได้ ตังแต่
้ พระองค์
ยังอยู่ระหว่างการเสด็จฯ ประพาส สิ่งนี ้คือจุดที่น่าศึกษาว่าเมื่อมีเหตุให้ วตั ถุประสงค์ของ
การพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาเพิ่มขึ ้นจากการเป็ นเพียงการสื่ อสารระหว่างพ่อถึงลูก
เป็ นการสื่อสารระหว่างพ่อถึงลูกและต้ องให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านด้ วย สิ่งนี ้จะไปกาหนดให้ ลกั ษณะ
ของเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เป็ นสิ่งที่ ณ ตอนนี ้ผู้วิจยั ไม่สามารถ
หาคาตอบได้ เพราะเอกสารเกี่ยวกับพระราชหัตถเลขาที่ปรากฏในปั จจุบนั ล้ วนปรากฏใน
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รู ปแบบของหนังสือที่ผ่านพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้ หาจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั แล้ ว
การเปลี่ยนแปลงต่อมาที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการแปลงพระราชหัตถเลขาที่ผ้ วู ิจยั
พิจารณาตามแนวคิด the medium is the message ของแม็คลูแฮน คือสื่อพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับได้ กลายมาเป็ นเนื ้อหาในสื่อหนังสือ ลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็น
อิทธิพลของสื่อหนังสือมีอิทธิพลต่อสื่อพระราชหัตถเลขา ในการแปลงพระราชหัตถเลขามา
เป็ นสื่อหนังสือผู้วิจยั สามารถอธิบายเป็ นแผนภาพได้ ดงั ต่อไปนี ้

สื่อพระราชหัตถเลขา
(จดหมายที่เขียนด้ วยลายมือ)

แปลงมาสู่

หนังสือไกลบ้ าน

เมื่อพระราชหัตถเลขาได้ กลายมาเป็ นเนือ้ หาในหนังสือ อิ ทธิพลของสื่อ
หนัง สื อ ได้ ก าหนดให้ พ ระราชหัต ถเลขาต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม เติม ตัว บทอื่ น เข้ า มา จากการ
พิจารณาหนังสือไกลบ้ านผู้วิจยั พบตัวบทที่เพิ่มเข้ ามาได้ แก่ สารบัญเรื่ อง , สารบัญรูปภาพ
, รู ปภาพประกอบและเชิงอรรถ ตัวบทที่เพิ่มเติมเข้ ามาถูกผสมเข้ ากับตัวบทเดิมของพระ
ราชหัตถเลขา มีลกั ษณะเป็ นปรสิตของตัวบท(paratext) ตามที่ Genette อธิบายไว้ (อ้ าง
แล้ ว , 2550) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั พบคูป่ ฏิปักษ์สมั พันธ์ที่มีความแตกต่างกันโดยสิ ้นเชิงคือ ภาพถ่าย
ซึ่งมีรูปแบบของสื่อเป็ นภาพ ( visual) กับเนือ้ หาซึ่งมีรูปแบบของสื่อเป็ นข้ อความ(text)
เมื่อพิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์เห็นว่าตัวเนื ้อหาที่เป็ นข้ อความสามารถดารงอยู่ได้
หากปราศจากภาพถ่ า ย ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการจัด พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 1 ที่ จัด พิ ม พ์ โ ดยยัง ไม่ มี
ภาพถ่ ายประกอบ แต่ภ าพถ่ ายไม่สามารถดารงอยู่ไ ด้ ด้วยตัวเองจ าเป็ นของอาศัยสื่ อ
ประเภทอื่ นเพื่ อนาเสนอ ในที่ นีค้ ือสื่ อ หนั ง สื อเล่ม ความสัม พันธ์ เช่นนี ผ้ ้ ูวิจัย จึง จัดเป็ น
ความสัมพันธ์ แบบเกื ้อกูลกัน(commensalism) ซึ่งภาพถ่ายถูกเพิ่มเข้ ามาในหนังสือเรื่ อง
ไกลบ้ านจากการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในพ.ศ. 2466 รวมทังสิ
้ ้น 85 รูป การเพิ่มรูปถ่ายเข้ ามาใน
หนังสือเป็ นการแปลงสื่อรูปถ่ายให้ กลายมาเป็ นเนื ้อหาในหนังสือ และรู ปถ่ายได้ ควบรวม
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กับข้ อความตัวอักษรร่วมกันทาหน้ าที่เป็ นตัวบทของสื่อหนังสือ มีลกั ษณะการนาเสนอคือ
ใช้ ภาพถ่ายประกอบกับคาบรรยายใต้ ภาพ จากการพิจารณาคาบรรยายใต้ ภาพประกอบ
ทาให้ ทราบได้ ว่ารูปใดเป็ นรูปทรงถ่าย และรูปใดเป็ นรูปจากบุคคลอื่น โดยรูปทรงถ่ ายจะมี
ลักษณะของการเขียนคาบรรยายว่า รูปทรงถ่าย แล้ วตามด้ วยชื่อของสถานที่หรื อสิ่งที่ทรง
ถ่าย ตัวอย่างเช่น รูปที่ 5.1 ด้ านล่างนี ้เป็ นรูปทรงถ่ายโรงแรมที่ประทับ ณ เมืองเยนัว มีคา
บรรยายใต้ รู ป ว่ า รู ป ทรงถ่ า ยสวนหน้ าโฮเตล เมื อ งเยนั ว รู ป นี ถ้ ู ก แทรกไว้ ในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 9

รูปที่ 5.1 รูปทรงถ่ายโรงแรมที่ประทับในเมืองเยนัว
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
จากการพิจารณารู ปประกอบที่ใช้ ในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั สังเกตได้
ว่าภาพประกอบถูกแทรกอยูใ่ น 2 ลักษณะด้ วยกัน คือ
1.) แทรกอยูภ่ ายในเนื ้อหาพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ
2.) แทรกอยูส่ ว่ นท้ ายของพระราชหัตถเลขา
จากลักษณะของตาแหน่งที่อยู่ต่างกันเช่นนี ผ้ ้ วู ิจัยมีความเห็นว่าจะทาให้
รูปภาพประกอบทาหน้ าที่แตกต่างกัน โดยภาพประกอบที่ถูกแทรกอยู่ในลักษณะแรก จะ
ทาหน้ าที่เป็ นตัวบทที่ให้ ความกระจ่างชัดในเนื ้อหาที่ผ้ อู า่ นกาลังอ่านอยู่ ณ ขณะนัน้ เพราะ
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รูปประกอบจะมีความหมายที่สอดคล้ องไปกับเนื ้อหาของพระราชหัตถเลขาในตอนนัน้ ๆ
ตัวอย่างเช่น รูปที่ 5.2 ด้ านล่างนี ้ เป็ นพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อเสด็จประพาสเมืองเวนิศ
ถูกแทรกไว้ ในหน้ าที่ 270 ในเล่มที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างหน้ าที่ 269 และ 271 ที่มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิธีก รรมที่วดั เซนต์มารโก ในเมืองเวนิ ศ และรูปที่ 5.3
คือพระบรมรู ปทรงเครื่ องดอกเตอออฟลอของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดช์ ถูกแทรกไว้ หน้ าที่
128 ในเล่ม ที่ 2 ซึ่ง อยู่ระหว่างหน้ าที่ 127 และ 129 ที่ มี เนือ้ หาเกี่ ยวกับการที่
มหาวิทยาลัยเคมบริชทูลเกล้ าฯ ถวายดีกรี เป็ นพระเกียรติยศ โดยในหนังสือหน้ า 129 จะมี
ข้ อความที่บรรยายว่าในวันนันได้
้ ทรงไปถ่ายรู ปที่ทรงแต่งเครื่ องหมอกฎหมายตามดีกรี ที่
ทางเคมบริชถวาย

รูปที่ 5.2 พระบรมฉายาลักษณ์ขณะเสด็จประพาศเมืองเวนิส
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 1
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รูปที่ 5.3 พระบรมฉายาลักษณ์ทรงครุย
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม

สาหรับรูปที่ถกู แทรกไว้ ในลักษณะที่ 2. คือแทรกไว้ ที่ตอนท้ ายของพระ
ราชหัตถเลขา ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารู ปในลักษณะเช่นนี ้มีลกั ษณะของตัวบทที่เป็ นสหบท
(co-text) ทาหน้ าที่ร้อย หรื อเชื่อมอารมณ์ของผู้อ่านจากพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งไปอีก
ฉบับหนึ่ง แต่ยงั คงเป็ นรู ปที่มีความเกี่ยวข้ องกับพระราชหัตถเลขาฉบับนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น
รูปที่ 5.4 เป็ นภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค ถูกใส่ระหว่างพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 และ
ฉบับที่ 37 ทรงพระราชนิพนธ์ ณ ขณะประทับที่เมืองฮอมเบิค เป็ นรูปประกอบในตอนท้ าย
ของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 ก่อนที่จะเข้ าสูฉ่ บับที่ 37
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รูปที่ 5.4 ภาพถ่ายถนนเมืองฮอมเบิค
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เล่ม 3
นอกจากความสัมพันธ์ ระหว่างภาพประกอบและเนือ้ หาแล้ ว จากการ
สังเกตหนังสือไกลบ้ านยังมีการเพิ่มเชิงอรรถซึ่งเป็ นตัวบทที่มีลกั ษณะเป็ นปรสิตของตัวบท
(paratext) (Genette, 1979) จากการพิจารณาหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั พบลักษณะ
การใช้ เชิงอรรถคือ ผู้ผลิตหนังสือได้ เพิ่ม เชิงอรรถไว้ ส่วนล่างของหน้ ากระดาษแต่ละหน้ า
เพื่อเป็ นส่วนอธิบายความหมายของคาเพิ่มเติม ลักษณะของเชิงอรรถถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งที่พบได้ ในหนังสือทัว่ ๆ ไป แต่การเพิ่มเชิงอรรถเข้ าไปในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั มี
ความเห็นว่านอกจากจะเป็ นการเพิ่มองค์ประกอบไปตามคุณลักษณะของสื่ อแล้ ว อี ก
ประการหนึง่ เพราะเมื่อแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม บริ บทของการสื่อสารก็จะ
เปลี่ ย นไปจากการสื่ อสารส่วนบุคคล ไปสู่การสื่ อ สารมวลชน ลักษณะของผู้รับ สารที่
เปลี่ยนไปจากผู้รับสารที่เป็ นบุคคลผู้เดียวที่เจาะจง กลายเป็ นผู้รับสารที่ เป็ นสาธารณะ มี
ความหลากหลายมากขึน้ “ความเป็ นส่วนตัว ” หรื อ “เรื่ องที่ร้ ู กันเฉพาะ” จึงจาเป็ นต้ อง
ขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ อู ่านที่เป็ นสาธารณะที่ไม่ได้ อยู่ในบริ บทเดียวกับผู้สร้ างสาร
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สามารถเข้ าใจได้ ลักษณะเช่นนี ้ก็แสดงให้ เห็นได้ วา่ บริบทของการสื่อสารเข้ ามีมีบทบาทใน
การกาหนดลักษณะของตัวสารด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้เมื่อผู้วิจยั พิจารณาดูลกั ษณะของเชิงอรรถ
ที่ปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน สามารถจาแนกเชิงอรรถออกได้ ดงั นี ้
1.) เชิงอรรถเพื่ออธิ บายนามบุคคล ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 1 หน้ าที่ 2 มีการกากับเลขเพื่ออธิบายนามบุคคลไว้ มากถึง 7
นามด้ วยกัน ได้ แก่ 1.) นามปรากฏในพระราชหัตถเลขา “กรมหลวง
นริศ” คาอธิบายนามบุคคลคือ สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้ากรม
หลวงนริ ศรานุวัติวงศ 2.) “แม่” คาอธิ บายนามบุคคลคือ พระอรรค
ชายาเธอ พระองค์ เจ้ าสายสวลี ภิ รมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระ
มารดาของสมเด็จเจ้ าฟ้านิภานภดล 3.) “พระยาบุรุษ” คาอธิ บาย
นามบุค คลคื อ พระยาบุรุ ษ รั ต นราชพัลลภ นพ ไกรฤกษ จางวาง
มหาดเล็ก 4.) “ดุ๊ก” คาอธิ บายนามบุคคลคือ พระเจ้ าน้ องยาเธอ
กรมขุนสรรพศาตรศุภกิจ 5.) “อ้ ายคนัง ” คาอธิบายนามบุคคลคือ
เด็กเงาะเมื องพัทลุง ทรงพระกรุ ณาเลีย้ งมาแต่น้อย 6.) “คุณแม่”
คาอธิบายนามบุคคลคือ นายคนังเรี ยกพระอรรคชายาเธอฯ ว่าคุณ
แม่ 7.) “หลวงศักดิ์” คาอธิบายนามบุคคลคือ หลวงศักดิ ม.ร.ว. ลบ
อรุณวงศ์ ณ กรุงเทพ นายเวรมหาดเล็ก (ในรัชกาลปั จจุบัน เปน พระ
ยาพิพิธไอสูรย์ เป็ นต้ น)
2.) เชิงอรรถเพื่ออธิบายคาแผลง ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขาฉบับ
ที่ 2 พระองค์ทรงบรรยายลักษณะของห้ องบรรทมในเรื อซักเซน เมื่อ
ทรงบรรยายลักษณะของตู้เขียนหนังสือทรงบรรยายว่า “มี ต้ เู ขียน
หนังสือสลักลาย”นอ” มากอันโตไม่ใช่เล็ก แต่ชงั่ เหมาะใจเสียจริ งๆ”
คาอธิบายคาแผลง นอ หมายความว่ามีลวดลายที่ไม่จาเปน
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ตัวบทต่อมาที่เพิ่มเติมเข้ ามา เป็ นการเพิ่มเติมในลักษณะที่เป็ นปรสิตของ
ตัวบทที่เป็ นคูร่ ะหว่างข้ อความในพระราชหัตถเลขากับข้ อความเรื่ องอื่น ๆ แม้ ว่าทั ง้ สองจะ
มีลกั ษณะรู ปแบบสื่อที่เป็ นข้ อความตัวอักษร(text) เหมือนกัน แต่จากการพิจารณาแล้ ว
ผู้วิจัยคิด ว่าข้ อความอื่นที่ใส่เข้ ามาเป็ นปรสิตกับข้ อความเนือ้ หาพระราชหัตถเลขา ใน
ขณะเดียวกันหากข้ อความในพระราชหัตถเลขาปราศจากข้ อความอื่นที่ว่านี ้ ข้ อความใน
พระราชหัตถเลขาก็ยงั ดารงอยู่ได้ ลักษณะเช่นนี ้จึงกล่าวได้ ว่าข้ อความอื่นที่แทรกเข้ ามา
ระหว่างพระราชหัตถเลขาเข้ ามามีปฏิสมั พันธ์แบบปรสิต ที่กรมพระยาดารงราชานุภาพใน
ฐานะผู้ผลิตหนังสือใส่เพิ่มเข้ าไป(allographic paratext) ไม่ได้ มาจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ขึ ้นในพระราชหัตถเลขา ผู้วิจยั พบลักษณะของตัว
บทดังกล่าวอยู่ 2 แห่งด้ วยกัน แห่งแรกเป็ นคาถาพระสุภูติแต่งถวายไชยมงคล และแปล
คาถาที่พระสุภตู แิ ต่ง ผู้ผลิตหนังสือใส่ไว้ ในท้ ายพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 เหตุที่ผ้ วู ิจยั เห็น
ว่าตัวบทนี ้ไม่ได้ มีมาแต่พระราชหัตถเลขาซึ่งถื อเป็ นตัวบทแรก เพราะสังเกตได้ จากพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 คืนลาดับที่ 21 ลงวันที่ไว้ คือ วันอังคารที่ 16 เมษายน เป็ นพระ
ราชหัต ถเลขาคื นสุดท้ า ยของฉบับดัง กล่ า ว เพราะในตอนท้ ายของพระราชหัต ถเลขา
ผู้สร้ างสารได้ ลงชื่อไว้ ที่มุมล่างขวาตามธรรมเนียมของพระราชหัตถเลขา แต่ทงั ้ นีผ้ ้ วู ิจัย
เข้ าใจได้ ว่ า เหตุที่ ผ้ ู ผลิ ต หนัง สื อ หยิ บ ตัว บทดัง กล่ า วมาใส่ ไ ว้ ตอนท้ ายต่ อ จากพระ
ราชหัตถเลขาฉบับนี ้เพราะเนื ้อความที่ปรากฏในคืนลาดับที่ 15 อันเป็ นคืนแรกของพระ
ราชหัตถเลขาฉบับนี ้ ผู้สร้ างสารได้ กล่าวไว้ ที่ยอ่ หน้ าแรกถึงเหตุการณ์ที่ว่ามีพระสมณะจาก
ลังกา 2 รู ปลงมาหาในเรื อ คือท่านสุมงั คละและสุภูติ โดยท่านสุภูติได้ แต่งคาถาทานอง
ถวายพรพระ แต่พระองค์ไม่ได้ พบพระทัง้ 2 รู ป แต่กรมสมมติเป็ นผู้รับหนังสือไว้ แล้ ว
หลังจากนัน้ ก็ไม่ได้ กล่าวถึงคาถาดังกล่าวอีกเลย แต่ผ้ ูวิจัยพบว่าผู้ผลิตหนังสือได้ แทรก
คาอธิบายไว้ วา่ ตัวคาถาและคาแปลมีอยูข่ ้ างท้ ายของพระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ จึงเชื่อได้ ว่า
ตัวคาถาและคาแปลเป็ นตัวบทที่เพิ่งจะมีเพิ่มเข้ ามาในสื่อหนังสือ ดังรูปที่ 5.5 ด้ านล่างนี ้
แสดงพระราชหั ต ถเลขาฉบับ ที่ 4 ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง คาถาดัง กล่ า วโดยผู้ สร้ างพระ
ราชหัตถเลขา และคาอธิบายเพิ่มเติมที่ผ้ ผู ลิตหนังสือใส่ไว้ ในส่วนของเชิงอรรถเพื่อบอกให้
ทราบว่าตัวบทคาถาดังกล่าวอยูใ่ นส่วนท้ ายของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4
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ข้ อความที่กล่าวถึงที่มาของ
คาถา

คาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้
ทราบว่าตัวบทคาถาอยู่ใน
ส่วนท้ ายของพระ
ราชหัตถเลขา

รูปที่ 5.5 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 4 หน้ าแรก
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
ปรสิตตัวบทแห่งที่ 2 ที่ผ้ วู ิจยั พบคือตัวบทสาเนาพระราชปุจฉา , แก้ พ ระ
ราชปุจฉ, พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 2 และแก้ พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 2 ที่ถูกแทรกไว้ ท้ายพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 ซึ่งเนื ้อความในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 เป็ นเรื่ องราวขณะ
ประทับ ณ เมืองฮอมเบิค ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับตัวบทที่แทรกเข้ ามาแต่อย่างใด อีกทัง้
เมื่อพิจารณาวันที่ในหนังสือแก้ พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 1 ที่ทางสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
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ภาพส่งกลับไป ลงวันที่ 28 เมษายน ร.ศ. 126 พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงต้ นของการ
เสด็จ และหนังสือแก้ พระราชปุจฉาครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 126 ตรงกับคืน
ลาดับที่ 105 ของการเสด็จพระพาสยุโรป ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับพระราชหัตถเลขาฉบับ
ที่ 36 ซึง่ มีความยาวตังแต่
้ วนั ที่ 30 สิงหาคม ถึง 5 กันยายนแต่อย่างใด ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึง
มีความเห็นว่าตัวบทดังกล่าวถูกใส่เพิ่มเข้ ามาเมื่อครัง้ ที่ได้ ผลิตเป็ นสื่อหนังสือเล่มแล้ ว อีก
ทังหากพิ
้
จารณาที่ผ้ รู ับสารของหนังสือพระราชปุจฉาก็จะพบว่าผู้รับสารคือสมเด็จกรมพระ
ยาดารงราชานุภาพ ไม่ใช่สมเด็จหญิงน้ อยซึ่งเป็ นผู้รับสารพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ
รูปที่ 5.6ด้ านล่างนี ้แสดงหน้ าสุดท้ ายของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 ที่มีข้อความเพิ่มเติม
ระบุว่าตัวบท สาเนาพระราชปุจฉาและแก้ พระราชปุจฉาถูกใส่ไว้ ในหน้ าถัดไป และรู ปที่
5.7 แสดงตัวบทสาเนาพระราชปุจฉาที่ผ้ ผู ลิตหนังสือใส่ไว้ ในหน้ าถัดไป ดังรูป

ข้ อความเพิม่ เติมระบุวา่ สาเนาพระ
ราชปุจฉาและแก้ พระราชปุจฉาถูก
ใส่ไว้ ในหน้ าถัดไป
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รูปที่ 5.6 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 36 หน้ าสุดท้ าย
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 3

รูปที่ 5.7 สาเนาพระราชปุจฉา และ แก้ พระราชปุจฉา
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 3
การแปลงรู ป การสื่ อ สารจากพระราชหัต ถเลขามาสู่ห นัง สื อ เล่ ม ไม่
เพียงแต่ทาให้ บทบาทของสมเด็จหญิงน้ อยทรงเปลี่ยนจากผู้รับสารไปเป็ นผู้ส่งสารเท่านัน้
แต่กระบวนการดังกล่าวยังทาให้ เกิดผู้รับสารกลุ่มใหม่ที่เป็ นสาธารณะ หากพิจารณาจาก
จานวนเล่มที่พิมพ์ในแต่ละครัง้ จะพบว่าการจัดพิมพ์ในครัง้ ที่ 4-6 มีการระบุจานวนที่พิมพ์
อย่างชัดเจน คือ ครัง้ ที่ 4 จานวน 1,500 ชุด ครัง้ ที่ 5 จานวน 3,000 ชุด และครัง้ ที่ 6
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จานวน 3,000 ชุด รวมทัง้ สิน้ 7,500 ชุด สาหรับการจัดพิมพ์ในสามครัง้ แรกผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าคงจะพิมพ์ในปริ มาณที่ไม่มากไปกว่านี ้ เพราะเป็ นการพิมพ์เพื่อแจกสาหรับ
คนใกล้ ชิดเท่านัน้ จากลักษณะของการจัดพิมพ์นี ้ ทาให้ ผ้ ูวิจยั สามารถเห็นลักษณะของ
ผู้รับสารหรื อผู้ที่มีโอกาสได้ อ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านเป็ น 2 กลุ่มด้ วยกัน กลุ่มแรกคือผู้รับ
สารเฉพาะเจาะจง ที่ได้ รับหนังสือไกลบ้ านจากการแจกทังสิ
้ ้น 4 วาระและทังหมดล้
้
วนเป็ น
การแจกในงานบุคคลสาคัญ ได้ แก่
1.) งานฉลองพระชนมพรรษาพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้ าสายสวลี
ภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
2.) งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จหญิงน้ อย
3.) งานพระราชทานเพลิงศพนางทองพับ พานิชพัฒน์
4.) งานพระราชทานเพลิงศพพลเรื อเอกสันติภาพ หมูม่ ิ่ง
เมื่อพิจารณาผู้ที่ได้ รับหนังสือแจกในวาระดังกล่าว ผู้วิจยั มองว่าต้ องเป็ นผู้ที่อ่านออกเขียน
ได้ และถือเป็ นชนชันน
้ าในสังคมสมัยนัน้ กลุ่มที่สองคือผู้รับสารจากการซื ้อหนังสือจากการ
พิมพ์เพื่อจัดจาหน่าย ลักษณะของผู้รับสารกลุ่มนี ้ย่อมต้ องเป็ นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ เช่นกัน
แต่แตกต่างกันที่จะมีความหลากหลายทางด้ านประชากรศาสตร์ มากกว่า
จากลักษณะข้ างต้ น ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์ ที่เกิดขึน้ ขององค์ประกอบ
การสื่อสารต่อมาคือบริ บทของการจัดพิมพ์จะกาหนดลักษณะของผู้รับสาร ซึ่งแตกต่าง
จากการสื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ในฐานะผู้สร้ างสารเป็ นผู้กาหนดผู้รับสารคือสมเด็จหญิงน้ อยไว้ อย่างเจาะจง
เมื่ อได้ พูดถึ ง บริ บทของการจัดพิม พ์ แล้ ว เพื่ อ ให้ เห็นภาพลั กษณะของ
หนังสือไกลบ้ านที่ถกู ผลิตออกมา ผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะสื่อใหม่ที่เกิดขึ ้น นัน่ คือลักษณะ
ของหนังสือเล่ม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่าลักษณะองค์ประกอบของหนังสือเล่มที่ปรากฏจะ
มีผลต่อเนื ้อหาของพระราชหัตถเลขาด้ วยเช่นกัน ลาดับต่อไปผู้วิจัยจะอธิบายให้ เห็นว่า
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คุ ณ ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของสื่ อ หนั ง สื อ เล่ ม มี อ ะไรบ้ าง และแต่ ล ะ
องค์ประกอบส่งผลอย่างไรต่อพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ
คุณลักษณะประการแรกของสื่อหนังสือเมื่อพิจารณาตามที่เบอร์ โลเสนอ
ไว้ คือสื่ อหนัง สื อเป็ นสื่ อที่ สามารถรั บรู้ ได้ ด้วยการเห็น (seeing) แต่การเห็น ในล าดับ นี ้
แตกต่างจากการเห็นในรูปแบบพระราชหัตถเลขาตรงที่สื่อหนังสือเป็ นสื่อที่นาเสนอเนื ้อหา
ทังในรู
้ ปแบบของข้ อความและภาพถ่าย ดังนันผู
้ ้ รับสารจึงต้ องใช้ ทงการอ่
ั้
านข้ อความและ
การดูรูป ภาพประกอบ เมื่ อใช้ แนวคิด เรื่ องสื่ อ ร้ อน-สื่ อ เย็นของแม็ คลูแฮนพิจ ารณาสื่ อ
หนังสือจะพบว่าเมื่อมีการแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่สื่อหนังสือ สื่อพระราชหัตถเลขาที่
กลายมาเป็ นเนื ้อหาในหนังสือได้ ถูกปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมองค์ประกอบเข้ าไปจนทาให้ สื่อ
หนังสือมีคณ
ุ ลักษณะที่เป็ นสื่อเย็นกว่าเมื่อเทียบกับพระราชหัตถเลขา เพราะหนังสือไม่ได้
ให้ ข้อมูลผ่านตัวอักษรเพี ยงอย่างเดียวจนสามารถไปเติมเต็มการรับรู้ด้านอื่น ๆ ได้ อย่างที่
สื่อพระราชหัตถเลขาทาได้ ด้ วยเหตุนี ้ย่อมส่งผลให้ ผ้ อู ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านต้ องใช้ ทงั ้
การอ่านและการดูภ าพประกอบในการรั บ สารจากสื่ อ หนัง สื อ จากที่ ก ล่า วมานี ผ้ ้ ูวิ จัย
สามารถระบุไ ด้ ว่า เมื่ อ มี ก ารแปลงรู ป การสื่ อ สารจากสื่ อ ที่ ร้ อนกว่า มาสู่สื่ อ ที่ เ ย็ น กว่ า
ลักษณะการใช้ สื่อของผู้รับสารจึงต้ องปรับเปลี่ยนไปด้ วย
ลักษณะประการต่อมาที่เด่นชัดของสื่อหนังสือคือสื่อหนังสือใช้ เทคโนโลยี
การพิมพ์เพื่อนาเสนอเนื ้อหา ซึง่ แตกต่างจากสื่อพระราชหัตถเลขาที่ใช้ เทคโนโลยีการเขียน
การแปลงรู ปแบบการสื่อสารจากการเขียนมาสู่การพิมพ์จึงทาให้ เกิดความคงทนต่อบท
พระราชนิพนธ์ เรื องไกลบ้ าน ความคงทนในที่นี ้เป็ นไปตามคุณลักษณะของสื่อที่โน้ มเอียง
ในด้ านของมิติด้านเวลา(time-binding media) ตามที่อินนิสได้ กล่าวไว้ ความคงทนด้ าน
เวลาที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ หนังสือเรื่ องไกลบ้ านที่ถกู พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 6 ยังคง
ปรากฏอยู่ในเห็นในยุคปั จจุบนั ซึ่งจากการสืบค้ นของผู้วิจยั พบว่าหนังสือไกลบ้ านฉบับ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 เป็ นฉบับที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ถกู เก็บรักษาไว้ ที่สานักหอสมุดแห่งชาติ
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เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่เพียงแต่ก่อให้ เกิดความคงทนด้ านเวลาของสื่อ แต่
การพิมพ์ยงั ทาให้ หนังสือเรื่ องไกลบ้ านถูกผลิตซ ้าเป็ นจานวนมากมายและกระจายออกสู่
ผู้รับสารสาธารณะ ซึ่งลักษณะของผู้รับสารสื่อหนังสือไกลบ้ านผู้วิจัยจะกล่าวในลาดับ
ต่อไป
ต่อมาคือคุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบของหนังสือ (Houseton, 2016)
องค์ประกอบแรกที่ผ้ อู ่านจะเห็นคือส่วนของหน้ าปก หน้ าปกหนังสือนับว่ามีความสาคัญ
เพราะจะเป็ นส่วนที่ผ้ ผู ลิตใช้ สื่อสารกับผู้ที่พบเห็นเพื่อให้ ทราบว่าหนังสือเล่มนันคื
้ อหนังสือ
อะไร โดยปกติหน้ าปกของหนังสือจะประกอบด้ วยส่วนสาคัญ ๆ คือ ชื่อเรื่ อง (title) ชื่อเรื่ อง
รอง (subtitle) ชื่อผู้เขียน (author) รูปที่ 5.8 – 5.10 ด้ านล่างนี ้คือรูปสาเนาปกหนังสือไกล
บ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ แรกซึ่งถูกใส่ไว้ ในท้ ายหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 , ปกหนังสือ
ไกลบ้ านโดยสมเด็จเจ้ าฟ้า ฯ กรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ ผู้ซึ่งได้ ฉายาว่า “นายช่างใหญ่
แห่งกรุ งสยาม” (arsomsilp , 2560) ซึ่งเป็ นปกที่ใช้ ในการพิมพ์ครัง้ ที่ 2-3 และสุดท้ ายคือ
หน้ าปกฉบับพิม พ์ ครั ง้ ที่ 6 โดยบริ ษัทอักษรเจริ ญทัศน์ ซึ่งเป็ นฉบับหลักที่ ผ้ ูวิจัยใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ ตามลาดับ จากการสังเกตปกทัง้ 3 รูปแบบพบว่าลักษณะที่เหมือนกันของ
หน้ าปกหนังสือทัง้ 3 ฉบับคือมีชื่อเรื่ อง(title) – ไกลบ้ าน – ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นจุดเรี ยกการ
รับรู้ ของผู้อ่าน ลักษณะต่อมาคือทัง้ 3 ฉบับประกอบด้ วยชื่อเรื่ องรอง(subtitle) แต่เป็ น
ข้ อความที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ใน ฉบับพิมพ์ครัง้ แรก และฉบับภาพปกโดยสมเด็จเจ้ าฟ้า ฯ
กรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ ชื่อเรื่ องรองมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกัน คือยังคงให้ รายละเอียด
ของที่มาของหนังสือว่ามาจาก “พระราชหัตถเลขา” แต่จะพบว่าปกในฉบับการพิมพ์ครัง้
แรกจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่ง ทันนี ้เพราะคาว่า “พระราชหัตถเลขา” เป็ นคาที่สามารถ
บอกถึงระดับของผู้เขียนได้ ว่าต้ องเป็ นพระมหากษัตริ ย์ และเนื่องจากการจัดพิมพ์ในครัง้
แรกนัน้ เป็ นการจัดพิมพ์ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าผู้ออกแบบปกจึงไม่ได้ ระบุชื่อผู้แต่งลงไป แต่ปกแบบที่ 2 ซึ่งถูกจัดพิมพ์ขึ ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 6 จึงต้ องระบุชื่อของผู้แต่งให้ ชดั เจน เพราะคาว่า “พระราชหัตถเลขา” อาจ
หมายความถึง จดหมายของในหลวงรั ชกาลที่ 6 ได้ เช่นกัน สุดท้ ายคือปกในฉบับการ
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จัดพิมพ์ครัง้ ที่ 6 จะพบว่าผู้ผลิตไม่ได้ ใช้ คาว่า “พระราชหัตถเลขา” แต่ใช้ คาว่า “พระราช
นิพนธ์” อันให้ ความหมายถึงการแต่ง/การเขียน และระบุชื่อผู้แต่ง แต่ชื่อ เรื่ องรองเป็ นเพียง
ข้ อความขนาดเล็ก ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะผู้อ่านในปั จจุบนั รู้จกั พระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ านแล้ วว่าคือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 นอกจากนี ้ผู้ผลิตยังใช้ พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งสามารถให้ ความหมายถึ งผู้แต่งได้
ดังรูปภาพต่อไปนี ้

รูปที่ 5.8 ปกหนังสือไกลบ้ าน
รูปที่ 5.9 ปกหนังสือไกลบ้ าน
รูปที่ 5.10 ปกหนังสือ
ไกลบ้ าน
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2-3
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่
6
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ
ที่มา : www.
library.kku.ac.th เล่ม 1
องค์ประกอบต่อมาคือสารบารพ์หรื อสารบัญ สารบารพ์เป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญของหนังสือที่ทาหน้ าที่ชี ้ให้ ผ้ อู า่ นทราบว่าในหนังสือเล่มนันผระกอบด้
้
วยเรื่ อง
ใดบ้ าง และสามารถอ่านเรื่ องนัน้ ๆ ได้ จากหน้ าใด สารบารพ์ของหนังสือพระราชนิพนธ์
ไกลบ้ านถูกใส่เข้ ามาครัง้ เมื่อจัดพิมพ์เป็ นครัง้ ที่ 2 สารบารพ์แบ่งเรื่ องออกตามพระ
ราชหัตถเลขา นัน่ แปลว่าหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านประกอบด้ วยบท หรื อเรื่ อง
ทังสิ
้ ้น 43 บท ตามจานวนของพระราชหัตถเลขา
ความน่าสนใจหนึ่งของสารบารพ์ในหนังสือพระราชนิพนธ์ ไกลบ้ านคือ
สารบารพ์แต่ละหัวเรื่ องมีการใส่หวั เรื่ องย่อยลงไปด้ วย ลักษณะของหัวเรื่ องย่อยคือจะบอก
ให้ ทราบว่าในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
ปฏิบตั ิกิจกรรมใด หรื อมี เหตุการณ์ อะไรเกิดขึ ้น แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ หัวเรื่ องย่อยในสาร
บารพ์ นัน้ ไม่ ไ ด้ ร ะบุห น้ า ไว้ ลัก ษณะเช่น นี ผ้ ้ ูวิ จัย มี ค วามเห็ น ว่า ผู้ผ ลิ ต หนัง สื อ ต้ อ งการ
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เพียงแต่บอกรายละเอียดของเรื่ องราวในพระราชหัตถเลขา แต่ไม่ได้ ปรารถนาให้ ผ้ อู ่าน
เลือกอ่านเฉพาะเรื่ องราวใด ๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบเกี่ยวกับหัวเรื่ องย่อยในสารบารพ์คือ
จานวนหัวเรื่ องย่อยในแต่ละพระราชหัตถเลขาไม่ได้ มีจานวนเท่ากับจานวนคืนที่ผ้ เู ขียน
พระราชหัตถเลขาเขียนพระราชหัตถเลขา สิ่งนี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่สร้ างสารบารพ์มีความ
ตังใจและใส่
้
ใจในรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ในความเป็ นจริ งแล้ วผู้วิจยั มีความเห็น
ว่าเรื่ องย่อยในสารบารพ์สามารถใช้ พระราชหัตถเลขาที่ทรงพระราชนิพนธ์ ในแต่ละวันได้
เช่น พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่ องราวทัง้ สิน้ 8 คืน เรื่ องย่อยในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 สามารถใช้ ลาดับของคืนแต่ละคืนเป็ นหัวเรื่ องย่อยได้ แต่ผ้ ผู ลิต
หนังสือไม่ได้ ทาเช่นนี ้ สิ่งนี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตหนังสือใส่ใจและละเอียดกับการจาแนก
ประเด็นสาคัญที่เกิดขึน้ ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับมาก รู ปที่ 5.11 ด้ านล่างนีเ้ ป็ น
ตัวอย่างหน้ าที่ 1 ของสารบารพ์เรื่ องในเล่มที่ 1 ประกอบไปด้ วยพระราชหัตถเลขาทังสิ
้ ้น 4
ฉบับและหัวเรื่ องย่อยในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับ

รูปที่ 5.11 สารบารพ์เรื่ องในเล่มที่ 1
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
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องค์ประกอบต่อมาที่ผ้ วู ิจยั พบในสื่อหนังสือเล่มคือการเพิ่มเนื ้อหาอื่นที่
เกี่ยวข้ องโดยเนื ้อหาที่เพิ่มเข้ ามาอย่างหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่ามีความสาคัญคือการเพิ่ม ภาพ
แผนที่การเสด็จ ฯ ประพาสยุโรปในครัง้ นี ล้ งในหนังสือไกลบ้ าน ภาพแผนที่ที่ถกู ใส่เพิ่มเข้ า
มาเป็ นตัวบทที่มีลกั ษณะของการเป็ นปรสิตของตัวบท(paratext) ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่
อยู่ในตัวสื่อ(peritext) (Genette) ทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ อู ่านทาให้ ผ้ อู ่านเห็นภาพรวมของ
แผนที่การเดินทาง ตาแหน่งของของแผนที่ถกู วางอยู่หลังสารบารพ์ รูปที่ 5.12 แสดงภาพ
แผนที่การเดินทางที่ถกู ใส่ไว้ ในหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 จากการสังเกตของผู้วิจยั
พบว่าข้ อมูลในสารบารพ์ไม่ได้ ระบุหน้ าของภาพแผนที่ไว้ ลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็น ว่า
ภาพแผนที่ที่ถกู ใส่มาไม่ใช่สว่ นสาคัญของเนื ้อหา จะมีหรื อไม่มีก็ได้ แต่เมื่อใส่มาแล้ วทาให้
หนังสือเกิดความสมบูรณ์ ขึน้ และตาแหน่งที่ถูกหน้ าถัดจากสารบารพ์ก่อนเข้ าสู่เนือ้ หา
หลักเช่นนี ้ ภาพแผนที่ดงั กล่าวจะทาหน้ าที่ เตรี ยมความพร้ อม และสร้ างความน่าสนใจ
ให้ กบั เนื ้อหาได้

รูปที่ 5.12 ภาพแผนในหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6
ที่มา : หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน เล่ม 1
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การข้ ามผ่านทางการสื่อสารขององค์ประกอบด้ านผู้กระทาการสื่อสาร
การวิเคราะห์การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกล
บ้ านในลาดับต่อมา ผู้วิจยั จะเริ่ มจากการอธิบายลักษณะของผู้ส่ง ผู้ส่งในที่นี ้เมื่อพิจารณา
จากจดหมายเหตุ ป ระกอบหนั ง สื อ เรื่ องไกลบ้ าน ผู้ วิ จั ย พบว่ า ในการแปลงพระ
ราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ประกอบไปด้ วยเจ้ านาย 3 พระองค์
ด้ วยกัน ได้ แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ ซึ่งในการสื่อสารลาดับก่อนหน้ านี ้
ทรงเป็ นผู้พระราชนิพนธ์ พรระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ อันเป็ นที่มาของพระราชนิพนธ์
เรื่ องนี ้ เจ้ านายพระองค์ตอ่ มาคือสมเด็จหญิงน้ อย ซึ่งในการสื่อสารลาดับก่อนหน้ าทรงอยู่
ในฐานะผู้รับสาร และในการสื่อสารลาดับนี ้ทรงอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร พระองค์สุดท้ ายคือ
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงมีสถานะเช่นเดียวกับสมเด็จหญิงน้ อย กล่าวคือ
ทรงเป็ นผู้รับสารจากผู้ส่งสารคนเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ ลักษณะของสาร และทรงมี
บทบาทเสมือนบรรณาธิการในการจัดพิมพ์พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมาสู่หนังสือเล่ม
ต่อไปนี ้ผู้วิจยั จะขยายความผู้ส่งสารแต่ละพระองค์เพิ่ม เติม โดยเริ่ มจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว ในฐานะผู้ส่ง สารของการ
สื่อสารในรู ปแบบหนังสือเล่มคือพระองค์ทรงเป็ นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ตรงจุดนี ้ผู้วิจยั ถือว่ามีความสาคัญมากเพราะนี่คือ
จุดเริ่มต้ นให้ การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเปลี่ยนบริ บทของการสื่อสารจากการสื่อสาระหว่างบุคคล
มาสูก่ ารสื่อสารสาธารณะ ข้ อสาคัญที่ผ้ วู ิจยั พบเกี่ยวกับพระองค์ในฐานะผู้ส่ งสารของการ
สื่อสารในล าดับนี ค้ ือ ในขณะที่ พระองค์ทรงส่งพระราชหัตถเลขากลับมายัง กรุ งเทพ ฯ
พระองค์ทรงทราบดีว่าพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับจะถูกแปลงสู่หนังสือเล่ม ซึ่งบริ บท
ของการสื่อสารจะเปลี่ยนไป จากการศึกษาบทอธิบายตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ านทราบ
เพียงว่า ในระหว่างที่ มีการส่งพระราชหัตถเลขามายังกรุ งเทพ ฯ ได้ มีการขอพระราชทาน
จัด พิ ม พ์ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญ าต ประการต่อ มาจากการศึ ก ษา
ค าอธิ บ ายต านาน ฯ ผู้ วิ จั ย พบข้ อความที่ น่ า สนใจคื อ พระองค์ พ ระราชทานพระ
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ราชหัตถเลขาตอบมาว่า จะพิมพ์ก็ได้ แต่จะต้ องตัดความซึ่งไม่ควรโฆษณาออกเสีย บ้ าง
เมื่อเสด็จกลับจะทรงตรวจตัดต้ นฉบับให้ พิมพ์ จากข้ อความตรงนี ้จะพบว่าพระองค์ได้ ทรง
แสดงบทบาทผู้ส่งสารที่ทาหน้ าที่เป็ นบรรณาธิกร ตามแบบจาลองการสื่อสารมวลชนของ
เวสท์ลีย์และแม็คลีน ทัง้ นีใ้ นคาอธิ บายตานาน ฯ ไม่ได้ ระบุว่า ข้ อความตอนใดหรื อพระ
ราชหัตถเลขาส่วนใดถูกตัด ออกบ้ าง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ ้นแสดงให้ เห็น ว่าผู้สร้ าง
สารหรื อผู้ส่งสารเป็ นผู้กาหนดและมีอิทธิพลต่อเนื ้อหาของสาร และเมื่อพิจารณาต่อไปจะ
พบว่า สิ่ ง ที่ ทาให้ ผ้ ูส่ง สารต้ อ งกระทาดัง กล่าวนั่นเป็ นเพราะว่า รู ปแบบของการสื่ อสาร
จะต้ องเปลี่ยนไปจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ ไปสูห่ นังสือเล่มสูส่ าธารณะ ซึ่งบริ บท
ของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นใหม่นี ้ทาให้ ต้องมีการจัดการบางอย่างกับเนื ้อหา
ลาดับต่อมาคือสมเด็จหญิงน้ อย ผู้วิจยั มีความเห็นว่าสมเด็จหญิงน้ อยได้
แสดงบทบาทในฐานะผู้สร้ างสารด้ วยเช่นกัน กล่าวคือสมเด็จหญิงน้ อยได้ เปลี่ยนจากผู้รั บ
สารในการสื่อสารลาดับก่อนหน้ ามาสู่ผ้ สู ร้ างสารในลาดับที่สองนี ้ ทังนี
้ ้บทบาทของผู้สร้ าง
ที่เด่นชัดคือครัง้ ที่หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านถูกพิมพ์เป็ นครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2466
ซึง่ การพิมพ์ครัง้ นี ้เนื่องด้ วยพระประสงค์ของพระองค์ที่จะจัดพิมพ์และแจกเป็ นมิตรพลี เพื่อ
ถวายสนองพระคุณพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้ าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ใน
งานฉลองพระชันษาครบ 60 ปี และหนังสือเรื่ องไกลบ้ านนี ้ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
การจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2 นี ้นับว่ามีความสาคัญในแง่ของการปรับรูปแบบของหนังสือให้ มีความ
สมบูรณ์ ที่สุด กล่าวคือมีการใส่รูปภาพ , สารบารพ์ , หมายเลขกากับนามบุคคล และ
รูปแบบการจัดพิมพ์ครัง้ นี ้ถูกยึดเป็ นรูปแบบของการจัดพิมพ์ในครัง้ ต่อ ๆ มา
ผู้ส่งสารในลาดับต่อมาคือสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ พระองค์
ถื อว่าเป็ นผู้ที่มี บทบาทมากในกระบวนการสื่อสารในรู ปแบบของหนังสื อ ทั ง้ นี ท้ รงเป็ น
ผู้ตรวจต้ นฉบับและจัดการพิมพ์ครัง้ แรก รวมถึงครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2466 จากคาอธิบาย
ตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่าพระองค์ทรงรวบรวมภาพถ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนามาใส่ไว้ ในหนังสือ สถานะของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ มีการ
เปลี่ ยนแปลงเช่น เดี ยวกับสมเด็จ หญิ ง น้ อ ย กล่าวคื อในการสื่ อสารล าดับที่ 1 ผู้วิ จัย มี
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ความเห็นว่าสมเด็จ กรมพระยาดารงราชานุภ าพทรงเป็ นหนึ่ง ใน “ผู้อื่น ” ที่ไ ด้ อ่านพระ
ราชหัตถเลขาฉบับจริ ง นอกจากสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเป็ นผู้รับสารหนึ่งใน
การสื่ อสารล าดับ แรกแล้ ว จากการค้ นคว้ า เอกสาร ผู้วิ จัยพบว่าพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงส่งสารมาหาสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเช่นกัน และ
เอกสารที่มีความเกี่ยวข้ องกับการผลิตหนังสือไกลบ้ านคือ ไปรษณียบัตรที่ทรงส่งมาจาก
แต่ละประเทศ (ศุภ วัฒ ย์ เกษมศรี , 2540) ผู้วิจัยพบว่าไปรษณี ยบัตรต่าง ๆ ที่ ถูกส่ง มา
มากมาย ถูกเลื อกให้ เ ป็ นภาพในหนัง สื อพระราชนิพ นธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ในกระบวนการ
คัดเลือกรูปภาพเพื่อมาใส่ในหนังสือนี ้ ผู้วิจยั มีความเห็นว่าอาจจะเป็ นไปได้ ในลักษณะที่
ภาพถ่ายต่าง ๆ ถูกส่งมาพร้ อมกับพระราชหัตถเลขา โดยมีข้อความบรรยายประกอบ และ
กากับไว้ ว่าสาหรับพระราชหัตถเลขาฉบับใด ซึ่งภาพบางภาพถูกนามาใช้ ในหนังสือ แต่
ภาพบางภาพไม่ถกู นามาใส่ในหนังสือ ตัวอย่างรูปที่ 5.13 ด้ านล่างนี ้คือภาพป่ าดา เมือง
บาเดนบาเดน ที่ทรงส่งมายังสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพและภาพที่ 5.14 คือส่วน
ของด้ านหลังไปรษณียบัตร ประกอบด้ วยข้ อความสองส่วนที่ มีลกั ษณะของลายมือเขียนที่
แตกต่างกัน ข้ อความส่วนที่ 1 บริเวณที่เป็ นที่วา่ งสาหรับเขียนที่อยู่ผ้ รู ับ ปรากฏข้ อความว่า
“ป่ าสนในชวาสวัล คือป่ าดาที่เมืองบาเดนบาเดนซึ่งถ่ายด้ วยใจเต้ นเป็ นอันมากแล้ วจะ
ไม่ได้ ดี มีอุรุพงษ์ กับดุ๊กในนัน”
้ ข้ อความส่วนนี ้คือสารที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ หัว ส่ ง มายัง สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ข้ อความอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น
ลายมือเขียนที่แตกต่างกัน เขียนว่า “ (๒) รู ปทรงถ่ายป่ าดา ในแขวงเมืองบาเดนบาเดน
พระราชหัตถ์ ฉบับที่ ๒๐” ทังนี
้ ้ภาพถ่ายดังกล่าวถูกนามาใส่แทรกไว้ ในพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 20 อยูใ่ นหน้ าที่ 24 ของหนังสือเล่มที่ 2
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รูปที่ 5.13 ไปรษณียบัตรรูปทรงถ่ายป่ าดา เมืองบาเดนบาเดน
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
ลายมื อ บุค คลอื่ น ระบุชื่ อ
ภาพและล าดับ ของพระ
ราชหัต ถเลขา ฉบับ ที่ 20
ข้ อความข้ อความลายพระ
หัตถ์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

รูปที่ 5.14 ด้ านหลังไปรษณียบัตรรูปทรงถ่ายป่ าดา เมืองบาเดนบาเดน
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
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นอกจากภาพที่ ถูกนามาใช้ ในหนัง สือไกลบ้ านแล้ ว ยัง มีไปรษณี ยบัตร
บางส่วนไม่ได้ ถูกนามาใส่ รู ปที่ 5.15 แสดงภาพทรงถ่าย ดุ๊กออฟเยนัว และรู ปที่ 5.16
แสดงด้ านหลังของไปรษณี ยบัตรมีข้อความกากับภาพไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นลายพระ
หัตถ์ เขียนว่า “รู ปดุ๊กออฟเยนัว ” อี กส่วนหนึ่ง เป็ นข้ อความอธิ บายเพิ่ม เติมเขียนว่า “๑
รู ปทรงถ่ายรู ปดุ๊กออฟเยนัว กลางฝน ส าหรั บพระราชหัตถ์ ฉบับที่ ๑๕” จากข้ อ ความ
ดังกล่าวทาให้ ทราบว่ารูปภาพนี ้จะถูกนามาใช้ ประกอบในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 15 แต่
จากการสังเกตในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ไม่ปรากฏภาพดังกล่าว ผู้วิจยั มีความเห็นว่าในการ
เลือกภาพใส่ในหนังสือ ภาพถ่ายต่าง ๆ ถูกส่งมา ในระยะเดียวกันกับพระราชหัตถเลขา
และเมื่อจะมีการจัดพิมพ์หนังสือในครัง้ ที่ 2 ไปรษณียบัตรเหล่านันที
้ ่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรม
พระยาดารงราชานุภาพจะถูกเตรี ยมไว้ และเลือกเพียงบางรูปเท่านันใส่
้ ไว้ ในหนังสือ

รูปที่ 5.15 ไปรณียบัตรรูปทรงถ่ายดุ๊กออฟเยนัว
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
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ข้ อความลายมือบุคคลอื่น
ระบุ ชื่ อ ภาพและล าดั บ ของพระ
ราชหัตถเลขา ฉบับที่ 15
ข้ อความลายพระหั ต ถ์
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั

รูปที่ 5.15 ไปรณียบัตรรูปทรงถ่ายดุ๊กออฟเยนัว
ที่มา : หนังสือ ให้ ดารงครัง้ ไกลบ้ าน
จากคาอธิบายบทบาทของกรมพระยาดารงราชานุภาพในฐานะผู้ผลิต
หนังสือจะเห็นได้ ว่าพระองค์ทรงมีบทบาทมากในการกากับ และจัดการเนือ้ หาภาพใน
หนังสือโดยเฉพาะการพิมพ์หนังสือครัง้ ที่ 2 ซึง่ ถือเป็ นการพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือเล่มที่
มีความสมบูรณ์และเป็ นต้ นแบบให้ การพิมพ์ในครัง้ หลังยึดปฏิบตั ติ ามจนถึงการจัดพิมพ์ใน
ปั จจุบนั ครัง้ ที่ 6
องค์ประกอบต่อมาคือผู้รับสาร ผู้รับสารในที่นี ้คือผู้อ่านหนังสือเรื่ องไกล
บ้ านนั่นเอง เมื่ อลักษณะของการสื่อสารถูกแปลงมาสู่ระดับของการสื่ อสารสาธารณะ
ผู้อ่า นหนัง สื อ ไกลบ้ า นจึง มี ลัก ษณะของผู้รั บ สารสาธารณะ แต่ถ้ า หากพิ จ ารณาจาก
คาอธิบายตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ านจะเห็นได้ ว่าผู้รับสารในแต่ละช่วงเวลานันก็
้ มีความ
แตกต่า งกัน อยู่บ้ า ง หากนับ ระยะเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2450

ซึ่ ง มี ก ารจัด พิ ม พ์ พ ระ

ราชหัตถเลขามาเป็ นหนังสือครัง้ แรกจนถึงปั จจุบนั หนังสือเรื่ องไกลบ้ านเป็ นการสื่อสารใน
ระดับสาธารณะแล้ วมาสู่ระดับมวลชนมาแล้ วถึง 110 ปี ในช่วงระยะแรกของการจัดพิมพ์
เป็ นหนังสือ เรี ยกได้ ว่าพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูกแปลงมาเป็ นหนังสือซึ่งถือเป็ นสื่อ
ที่ ทัน สมัย ที่ สุด ในขณะนัน้ และในรั ช กาลที่ 5 เป็ นช่ ว งเวลาเริ่ ม ต้ น ของการผลิ ต งาน
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วรรณกรรมขึน้ เพื่อการอ่าน (นิธิ เอียวศรี วงศ์ , 2552) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ พิจารณา
วาระที่พิมพ์หนังสือไกลบ้ าน ผู้วิจยั พบว่าการจัดพิมพ์หนังสือไกลบ้ านเกิดขึ ้นใน 2 ลักษณะ
ด้ วยกัน ลักษณะแรกคือการจัดพิม พ์เพื่ อแจกในวาระพิเศษ และลักษณะต่อมาคือการ
จัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชน ซึง่ วาระในการพิมพ์ทงสองนี
ั้
้ถือเป็ นบริ บทของ
การสื่อสารอย่างหนึ่ง ต่อไปผู้วิจยั จะอธิบายให้ เห็นว่าบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับการจัดพิมพ์นี ้
ส่งผลต่อรูปแบบของผู้รับสารอย่างไร
ลักษณะการจัดพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์เพื่อแจกในวาระพิเศษ
มาเป็ นการพิมพ์เพื่อจาหน่ายย่อมส่งผลให้ ลกั ษณะของผู้รับสารมีความแตกต่างกันออกไป
ในแง่ของปริ มาณของผู้รับสาร เมื่อพิจารณาที่การจัดพิมพ์เพื่อแจกในวาระพิเศษซึ่งมีทงั ้
การจัดพิมพ์ เพื่อแจกเป็ นมิตรพลี ในการจัดพิ ม พ์ครั ง้ ที่ 2 และการจัดพิมพ์เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิ ง พระศพ โดยในวาระพระราชทานเพลิ ง ศพของบุ ค คลส าคั ญ
ประกอบด้ วยการจัดพิมพ์ในครัง้ ที่ 3 เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภ านภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในปี พ.ศ.
2479 , ครัง้ ที่ 4 ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางทองพับ พานิชพัฒน์ ในปี พ.ศ. 2536
จานวน 1,500 ชุด และครัง้ ที่ 5 ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรื อเอกสันติภาพ หมู่มิ่ง
จานวน 3,000 ชุด จะเห็นว่าการจัดพิมพ์เพื่อแจกในวาระพิเศษนี ้ ปริ มาณของหนังสือมี
เพียงไม่ถึง 10,000 เล่มเท่านัน้ และผู้ที่ได้ รับหนังสือคือผู้รับที่ถกู เจาะจงไว้ แล้ วว่าคือผู้ใด
และผู้วิจยั มีความเห็นว่าผู้รับเหล่านันอยู
้ ่ในระดับชนชันน
้ าของสังคม ลักษณะของผู้อ่าน
หนังสือไกลบ้ านจากการจัดพิมพ์เพื่อแจกจึงเป็ นผู้รับสารที่เป็ นสาธารณะ และเนื่องจาก
หนังสือที่ถกู พิมพ์ออกมา ถูกพิมพ์มาเพื่อแจกเป็ นของที่ระลึก ดังนันลั
้ กษณะของหนังสือจึง
มีขนาดใหญ่ ส าหรั บอ่านเฉพาะที่ และเก็บรั กษาไว้ เท่านัน้ รู ปที่ 5.16 ด้ านล่างนี ค้ ือ
ตัว อย่ า งของปกในหนัง สื อ เรื่ อ งไกลบ้ า น ฉบับ พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 3 พ.ศ. 2479

ในวาระ

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี
กรมขุน อู่ท องเขตขัต ติย นารี ทัง้ นี ร้ ู ป เล่ ม ของหนัง สื อ มี ข นาดใหญ่ และรวบรวมพระ
ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับไว้ ในเล่มเดียว ทาให้ หนังสือมีจานวนหน้ ามากถึง 824 หน้ า
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รูปที่ 5.16 ปกในหนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2479
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ
นอกจากนีจ้ ากการค้ นคว้ าเกี่ ยวกับการจัดพิมพ์ หนัง สือไกลบ้ านทาให้
ทราบว่าช่วงของการใช้ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2475 (ธวัช ปุณโณทก, 2559)
ได้ มีการปรับปรุ งหลักสูตรในปี 2497 พร้ อมกันนี ้ได้ มีปรับปรุงแบบเรี ยนใหม่ และหนังสือ
เรื่ องไกลบ้ านถูกกาหนดให้ เป็ นแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การ สาหรับนักเรี ยนชัน้
ฝึ กหัดครูประถม จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ครุ ุ สภา ปากคลองบางลาพูบน พระนคร พิมพ์ครัง้
แรกจานวน 5,000 เล่ม จาหน่ายเล่มละ 24 บาท จากตรงนี ้แสดงให้ เห็นว่าวัตถุประสงค์
ของการจัดพิมพ์หนังสือไกลบ้ านยังประกอบด้ วยเพื่อประโยชน์ในการใช้ เพื่อการศึกษาอีก
ประการหนึ่ง รูปที่ 5.17 ด้ านล่างนี ้แสดงรู ปปกของหนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์เพื่อเป็ น
แบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ

รูปที่ 5.17 ปกในหนังสือไกลบ้ านฉบับแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา : http://unclejobookshop.com
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การจัดพิมพ์เพื่อเป็ นแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การถึงแม้ ว่าจะถูก
กาหนดให้ กับนักเรี ยนเฉพาะกลุ่ม แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าหนังสือไกลบ้ านได้ เปลี่ยนสถานะ
จากหนังสือเพื่อการเก็บรักษามาสู่เพื่อประโยชน์ใช้ สอย และเริ่ มกระจายสู่ผ้ รู ับสารที่เป็ น
มวลชนมากขึ ้น ประกอบกับเมื่อมีการมอบให้ ท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ ใน พ.ศ. 2476 และ
ยกฐานะท้ องถิ่ น ขึน้ เป็ นเทศบาลตราพระราชบัญ ญัติเ ทศบาลขึน้ และเทศบาลได้ จัด
การศึกษาอย่างแท้ จริ งใน พ.ศ. 2478 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) จึงน่าเชื่อได้ ว่านับ
จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2475 ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ อย่าง
กว้ างขวาง โดยในปี พ.ศ. 2513 อัตราการรู้ หนังสือของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไปที่อ่าน
ออกเขียนได้ อยูท่ ี่ร้อยละ 78.6 ในขณะที่อา่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ อยู่ที่ร้อยละ 21.4 (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ , 2560)
ลักษณะการจัดพิมพ์ต่อมาคือการจัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์
เอกชน หนังสือไกลบ้ านฉบับที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เป็ นเอกสารหลักในการศึกษาเป็ นตัวอย่างหนึ่งของ
การจัดพิม พ์ เ พื่ อจ าหน่า ย จัดพิม พ์ โดยส านักพิ ม พ์ อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. ในปี 2545
นอกจากนีย้ ังมีการจัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์เอกชนอื่น ๆ ได้ แ ก่ สานักพิมพ์แพร่ พิทยาซึ่ง
พิมพ์ออกหลายครัง้ ในช่วง พ.ศ. 2500 – 2520 สิ่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบจากการพิมพ์เพื่อ
จาหน่ายคือการลดขนาดของเล่มให้ เล็กลง โดยฉบับจัดพิมพ์โยสานักพิมพ์อักษรเจริ ญ
ทัศน์ หนังสือไกลบ้ านหนึ่งชุดประกอบด้ วย 3 เล่ม ลักษณะการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กลง
ส่งผลให้ หนังสือไกลบ้ านเหมาะแก่การพกพาเพื่ออ่านในสถานที่ต่าง ๆ ได้ และจากการ
พิมพ์เพื่อจาหน่ายนี่เอง ส่งผลให้ หนังสือไกลบ้ านถูกกระจายออกสู่ ผ้ รู ับสารมวลชนอย่าง
แท้ จริ ง รูปที่ 5.18 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพของหนังสือไกลบ้ านฉบับที่พิมพ์เพื่อจาหน่าย โดย
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.
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รูปที่ 5.18 ปกหนังสือฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ อักษรเจริ ญทัศน์
ที่มา : www. library.kku.ac.th
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้รับสารเมื่อพระราชหัตถเลขาถูกแปลงมา
เป็ นสื่อหนังสือคือผู้รับสารเปลี่ยนจากสมเด็จหญิงน้ อย มาเป็ นสาธารณชนที่อ่านหนังสื อ
ผู้อ่านเปรี ยบเสมือนบุคคลที่ 3 ที่มาอ่านจดหมายที่เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล และ
อย่างที่ ผ้ ูวิจัยได้ ก ล่า วไปแล้ ว ก่อ นหน้ า เรื่ อ งการเพิ่ ม องค์ ประกอบบางประการของสื่ อ
หนังสือ เมื่อผู้อ่านหนังสือไม่ใช่บุคคลที่ผ้ สู ่งพระราชหัตถเลขาต้ องการจะสื่อสารด้ วย จึง
อาจจะไม่มีความเข้ าใจเนื ้อหาสารบางช่วงบางตอน แต่ความไม่เข้ าใจดังกล่ าวถูกทาให้
ลดลงด้ วยการเพิ่มเชิงอรรถ เพื่ออธิ บายคาศัพท์ และรายนามบุคคลที่ปรากฏอยู่ในพระ
ราชหัตถเลขา ดังนัน้ ถึง แม้ ว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารจะใช้ บริ บทด้ านสถานะทางสังคมที่
แตกต่างกัน ก็ยอ่ มเข้ าใจเนื ้อหาสารได้
องค์ ป ระกอบต่อ มาในการพิ จ ารณาการข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สารคื อ
องค์ประกอบด้ านบริ บทของการสื่อสาร เมื่อพระราชหัตถเลขาถูกแปลงมาสู่หนังสือเล่ม
การสื่ อสารที่ เ กิ ดขึน้ เกิ ดขึน้ ต่างเวลาและสถานที่ กันโดยสิน้ เชิ ง ต่อไปผู้วิจัยจะอธิ บาย
ลักษณะของเวลาและสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
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การเปลี่ ย นแปลงบริ บทด้ า นเวลาและสถานที่ ใ นการข้ า มผ่านทางการสื่ อสารรู ปแบบ
หนังสือ
มิติด้านเวลาที่เกิดขึน้ จากการแปลงพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม
เกิดขึ ้นใน หลายลักษณะ ลักษณะแรกที่ผ้ วู ิจยั พบคือมิติด้านเวลา ซึ่งเวลาในที่นี ้ถูกระบุไว้
ในลักษณะของการเขียนวันที่ ไม่ใช่องค์ประกอบที่จาเป็ นเมื่อพระราชหัตถเลขาถูกแปลง
มาเป็ นหนั ง สื อ กล่ า วคื อ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงการสื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงในลักษณะที่ สื่ อพระราชหัตถเลขาได้ กลายมาเป็ นสารในสื่ อหนัง สื อ ตาม
แนวคิดสื่อคือสาร โดยพระราชหัตถเลขาทุกฉบับถูกรวมไว้ เป็ นชิ ้นงานเดี ยวกัน เมื่อได้ อ่าน
หนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั มีความเห็นว่า วัน -เวลา ที่ถูกระบุไว้ ในหนังสือไม่ได้ ส่งผลต่อ
การรับประสบการณ์จากเนื ้อหา ณ ขณะที่ผ้ วู ิจยั อ่านมากนัก เพราะผู้วิจยั ไม่ได้ รับสารทีละ
ฉบับตามลาดับของวัน -เวลาอย่างเช่นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ มีถึ งสมเด็จ
หญิ งน้ อย แต่ผ้ ูวิจัยได้ รับพระราชหัตถเลขามาทัง้ หมดในครัง้ เดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ผู้วิจยั พบว่า วัน-เวลา ซึง่ เป็ นธรรมเนียมในการเขียนจดหมายนันถู
้ กนามาใช้ เป็ นสารบารพ์
ของหนังสือ โดยแบ่งออกเป็ นฉบับเรี ยงลาดับจากฉบับที่ 1 เรื่ อยไปถึงฉบับที่ 43 โดยมี
องค์ประกอบเรื่ องของเวลาที่ถกู ระบุไว้ ในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับปรากฏอยู่ในเนื ้อหา
ของหนังสือเล่ม ลักษณะที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ อู ่านจะสามารถอ่านหนังสือได้ เลยโดย
ไม่จาเป็ นต้ องไล่เรี ยงอ่านตามลาดับของเวลา ผู้อ่านมีวิธีการอ่านและเป้าหมายการอ่านที่
แตกต่างกันออกไป หากผู้อ่านสนใจหรื อมีความต้ องการที่จะอ่านพระราชหัตถเลขาฉบับ
ใดก็สามารถเปิ ดดูลาดับและเลขหน้ าได้ จากสารบารพ์ แต่ทงนี
ั ้ ้ถ้ าหากอ่านเรี ยงตามลาดับ
ของเวลา คือตังแต่
้ พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 ณ คืนวันที่ 1 ไปจนถึงพระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 43 ณ คืนลาดับที่ 225 ก็จะทาให้ สามารถมองเห็ นและเข้ าใจภาพการเดินทางได้
อย่างต่อเนื่อง และจะได้ เนือ้ หาที่ครบถ้ วนต่อเนื่องกัน ทัง้ นีเ้ มื่อสื่อพระราชหัตถเลขาถูก
แปลงมาเป็ นสารในหนังสือเล่ม
เนื่องจากว่าสื่อหนังสือเล่มเป็ นสื่อที่มีอคติตอ่ มิติด้านเวลาน้ อย ก่อให้ เกิด
ความคงทนและอยูไ่ ด้ นาน หนังสือเรื่ องไกลบ้ านที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบหนังสือเล่มถึง 110
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ปี ก็ แสดงให้ เ ห็นถึง คุณลักษณะดังกล่าว แต่ทงั ้ นีจ้ ากการพิจารณาที่ เนือ้ หาของหนังสื อ
ผู้วิจัยพบว่าการยึดติดกับรู ปแบบการจัดพิม พ์ เมื่อ พิม พ์ ครั ง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2466 ทาให้
ข้ อเท็จจริ งบางประการที่ปรากฏอยู่ในเนื ้อหาไม่เป็ นความจริ งเมื่อได้ อ่าน ณ เวลาปั จจุบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับนาม , ยศและตาแหน่งของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในเนื ้อหา
ถึงแม้ วา่ ในหนังสือจะมีเชิงอรรถอธิบาย แต่ข้อความดังกล่าวก็จะเป็ นความจริ งเพียงแค่ใน
ช่วงเวลาของการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 เท่านัน้ ผู้วิจยั พบว่าการใส่เชิงอรรถที่มีการระบุคาที่มีนยั
ของการบอกเวลา จะเป็ นข้ อความที่ทาให้ ข้อเท็จจริ งนันไม่
้ เป็ นความจริ ง โดยเฉาะการระบุ
ช่วงเวลาที่ยึดตามรัชกาลของพระมหากษัตริ ย์ ตัวอย่างเช่น ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1
คืนลาดับที่ 6 ข้ อความในพระราชหัตถเลขาได้ กล่าวถึงนามบุคคลชื่อ “อ้ ายฟ้อน” และมี
การกากับหมายเลขไว้ เพื่ออธิบายนามเพิ่มเติมท้ ายหน้ าว่าคือ “หลวงฤทธิ ฟ้อน ศิลปี นาย
เวรมหาดเล็ก (ในรัชกาลปั จจุบนั เลื่อนเปนพระยาบุษยรถบดี แล้ วเปนพระยาไชสวรรยาธิ
บดี) ” จากคาอธิ บายนามบุคคลดัง กล่าวจะพบว่าตาแหน่ง ในรั ช กาลปั จ จุบั น ที่ ระบุใ น
หนังสือนัน้ คือตาแหน่ง ในสมัยรัชกาลที่ 6 และคาว่า “อ้ าย” ในปั จจุบนั กลับเป็ นคาใช้
ประกอบหน้ าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554)
นอกจากมิติด้านเวลาที่มีผลต่อข้ อเท็จจริ งของเนื ้อหาแล้ ว ลักษณะของ
สารอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ ยวเนื่องด้ วยเงื่ อนไขของเวลาที่สังเกตได้ ชัดเจนที่ สุดคือภาษาที่ใช้
ยังคงรักษารู ปแบบการเขียนและการอ่านอย่างอดีตไว้ เช่นเดิม อันแสดงให้ เห็นการรักษา
ข้ อมูลปฐมภูมิที่เป็ นของแท้ ทังนี
้ ล้ กั ษณะของคาภาษาไทยอย่างที่เขียนและออกเสียง
อย่างในอดีตผู้วิจยั สามารถเข้ าใจได้ จากบริ บทของประโยคโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตามใน
พระราชหัตถเลขามีการใช้ คาสแลง ซึ่งถื อเป็ นสมัยนิยมในช่วงเวลานัน้ จุดนี ้ผู้วิจัยคิดว่า
อาจทาให้ ผ้ รู ับสารในยุคหลังไม่สามารถเข้ าใจได้ ลักษณะการแปลงสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับมิติ
ด้ านเวลาของสารที่เ ป็ นคาสแลงจึงต้ องมี การอธิ บายเพิ่ม เติม ในเชิง อรรถด้ านล่างของ
หนังสือ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ยกตัวอย่างลักษณะของคาอธิบายประเภทนี ้ไว้ แล้ วในบทก่อนหน้ า
นอกจากมิติด้านเวลาแล้ ว บริ บทต่อมาที่มีความสาคัญในการสื่อสารคือ
บริ บทด้ านสถานที่ มิติด้านสถานที่ในการสื่อสารผ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านมีทงั ้ มิติด้าน
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สถานที่ที่ถูกระบุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื ้อหา และมิติด้ านสถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สื่อ
ของผู้รับสาร ในส่วนของมิตดิ ้ านสถานที่ที่ถกู ระบุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื ้อหา เมื่อพิจารณา
ลัก ษณะสารที่ ถูก เพิ่ ม เติม เข้ า มาเมื่ อ ถูก แปลงมาสู่สื่ อ หนัง สื อ คื อ การน าภาพถ่ า ยมา
ประกอบในหนังสือเล่ม ลักษณะเช่นนี ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่าจะทาให้ ผ้ ทู ี่อ่านหนังสือจะได้ ยิน
ความคิดของผู้สร้ างสารผ่านตัวอักษร และได้ เห็นสถานที่อย่างเช่นที่ ผ้ ูสร้ างสารเห็นไป
พร้ อมๆกัน ซึ่ง สถานที่ อันเป็ นส่วนของเนื อ้ หาในหนัง สื อนัน้ คือ พื น้ ที่ ข องทวี ป ยุโ รป ซึ่ง
ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปในขณะนันถื
้ อเป็ นประเทศที่ยิ่งใหญ่ เป็ นชาติ มหาอานาจ
เป็ นเจ้ า อาณานิ ค มของชาติ ใ นภู มิ ภ าคอื่ น ๆ โดยเฉพาะในเอเชี ย จุด นี ผ้ ้ ูวิ จัย มองว่ า
ภาพถ่ายที่ถูกนาเข้ ามาประกอบในเล่มเพื่อช่วยให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจสภาพความเป็ นจริ งของ
มหาอานาจเหล่านันผ่
้ านมุมมองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น
ต่อมาคือมิ ติด้านสถานที่ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ สื่อ การสื่อสารผ่านพระ
ราชหัตถเลขาเป็ นการสื่อสารในบริบทการสื่อสารผ่านสื่อระหว่างบุคคลสองฝ่ าย มีลกั ษณะ
ของความเป็ นส่วนตัว แต่เมื่อแปลงมาสู่หนังสือเล่มสารถูกทาให้ เป็ นสาธารณะมากขึน้
ผู้วิจยั มีความเห็นว่าลักษณะการใช้ สื่อย่อมเปลี่ยนไป เมื่อเป็ นจดหมายส่วนตัว การใช้ อาจ
เกิดขึ ้นในลักษณะที่เป็ นการอ่านเพียงลาพัง สารในจดหมายย่อมประกอบด้ วยเรื่ องส่วนตัว
หรื อเรื่ องส่วนพระองค์ แต่เมื่อพระราชหัตถเลขาถูกนามาตีพิมพ์เป็ นหนังสือเพื่อจาหน่าย
แก่สาธารณชน เรื่ องส่วนตัวบางเรื่ องจึงถูกตัดทอนออกไป ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ไม่สามารถทราบได้
ว่าเรื่ องใดบ้ างที่ถูกตัดออกไปจากต้ นฉบับที่เป็ นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ แต่จาก
คาอธิบายตานานหนังสือเรื่ องไกลบ้ านทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบได้ ว่าพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ในรูปแบบหนังสือเล่มถูกตัดทอนเนื ้อหาบางส่วนออกดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
ต่อเนื่องมาจากประเด็นด้ านบนเรื่ องของการใช้ สื่อ เมื่อพระราชหัตถเลขา
ถูกแปลงมาสู่หนังสือเล่ม ลักษณะของการเป็ นกรรมสิทธิ์ ส่วนพระองค์ก็หายไป จริ งอยู่ที่
พระราชหั ต ถเลขาฉบับ จริ ง ยั ง คงเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องสมเด็ จ หญิ ง น้ อย แต่ เ มื่ อ พระ
ราชหัตถเลขาเหล่านันถู
้ กพิมพ์และเย็บรวมเป็ นเล่ม และสาธารณชนทัว่ ไปสามารถเป็ น
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เจ้ าของได้ ทาให้ พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับได้ กลายมาเป็ นของผู้ที่ครอบครองหนังสือ
เช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการจะอธิบายตรงนี ้คือเรื่ องของสื่อและสถานที่ในลักษณะที่ว่า
เมื่อพระราชหัตถเลขาถูกส่งมายังผู้รับที่เจาะจงซึ่งคื อสมเด็จหญิงน้ อย พระราชหัตถเลขา
ทังหมดย่
้
อมต้ องอยูก่ บั พระองค์ – จากการศึกษาพระประวัติทาให้ ทราบว่า หลังการปฏิวตั ิ
2475สมเด็จหญิงน้ อยทรงตัดสินพระทัยเสด็จประทับที่เมืองบันดุง และเสด็จสิ ้นพระชนม์ที่
นัน่ – ผู้วิจยั ได้ พยายามค้ นหาพระราชหัตถเลขาฉบับจริ งที่เป็ นลายพระหัตถ์แต่ไม่พบ ทังนี
้ ้
รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช (สัมภาษณ์ , 6 ตุลาคม 2559) ได้ ให้ ความเห็นไว้ ว่า เมื่อ
เป็ นจดหมายที่พ่อส่งมาให้ ลูก ลูกย่อมรัก ย่อมหวงและเก็บไว้ กบั ตัว ซึ่งผู้วิจยั มีความเห็น
สอดคล้ อ งกั น และคิ ด ว่ า เมื่ อ มี ก ารพิ ม พ์ เ ป็ นเล่ ม แล้ ว พระราชหัต ถเลขาฉบับ จริ งก็
เปรี ยบเสมือนสมบัติส่วนพระองค์ที่อาจจะทรงเก็บรักษาจนถึงวาระสุดท้ าย ซึ่งแตกต่าง
จากหนังสือเรื่ องไกลบ้ านที่มีปริ มาณมากมาย และหลากหลายรู ปแบบตามวาระของการ
จัดพิ ม พ์ รู ปแบบที่ แตกต่า งกัน ออกไปนี ย้ ่อ มส่ง ผลต่อการใช้ และการให้ ความหมายที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดพิมพ์ ในวาระพิเศษ หนังสือไกลบ้ านอาจถูกให้ ความหมาย
เป็ นของที่ระลึกที่ควรค่าแก่การรักษา ตรงจุดนี ้รองศาสตราจารย์อวยพร พานิชกล่าวว่าคน
บางคนในสมัยนันที
้ ่ได้ รับมาแล้ ว อาจจะวางไว้ บนชัน้ วางที่สวยงามและสูง เพราะนี่คือ
หนังสือของในหลวง ร.5 แต่สาหรับผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นผู้ใ ช้ หนังสือไกลบ้ านในฐานะสื่อที่
ให้ ข้อมูล ความรู้และความบันเทิง ผู้วิจยั ไม่ได้ ให้ ความหมายของหนังสือเช่นนัน้ ผู้วิจยั มอง
ว่า เป็ นเพี ย งสื่ อหนัง สื อ เหมื อ นหนัง สื อ สารคดีเ รื่ อ งยาวทั่ว ๆ ไป และการจัด พิม พ์ เ พื่ อ
จาหน่ายทาให้ รูปลักษณ์ของหนังสือไม่แตกต่างจากหนังสือพกพาทัว่ ไป
บริ บ ทด้ านต่ อ มาคื อ มิ ติ ด้ านระดับ ของการสื่ อ สาร การแปลงพระ
ราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่ม เปลี่ยนบริ บทของการสื่อสารจากการสื่อสารระหว่างบุคคล
มาเป็ นการสื่อสารสู่สาธารณะชน ลักษณะหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบว่ามีความเด่นชัดที่เกิดขึ ้นจาก
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารคือการเทคโนโลยีการพิมพ์ก่อให้ สื่อหนังสือเกิดความคงทนใน
ด้ า นเวลาคื อ สามารถถูก ผลิ ต ซ า้ ออกมาได้ เ รื่ อ ย ๆ เป็ นเวลากว่ า หนึ่ ง ร้ อยปี แต่จ าก
คาอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารต่าง ๆ ข้ างต้ น ในทรรศนะของผู้วิจยั เห็นว่าการผลิต
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ซ ้าดังกล่าวที่ผ่านยุคสมัยต่อ ๆ มาย่อมทาให้ ความหมายของชิ ้นงานเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา อย่างที่ได้ กล่าวแล้ วว่าการจัดพิมพ์ในแต่ละครัง้ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนัน้
ต่อไปนีผ้ ้ ูวิจัยจะขออธิ บายเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือไกลบ้ านตามลาดับเวลา โดยจะ
พิจารณาที่ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณะเฉพาะของการทาหนังสืออันได้ แก่การผูกและเย็บ
เล่ม (ties and bind) และขนาดของหนังสือ(size)
ประการแรกคือการผูกและเย็บเล่ม กระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการผลิต
เฉพาะของหนังสือเล่ม จากการสังเกตลักษณะของหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน
ผู้วิจัย พบลัก ษณะของการผูก และเย็บเล่ม ในสองลักษณะคือการผูก และเย็บเล่ม ด้ ว ย
เทคนิคการร้ อยสันหนังสือด้ วยเชือก เทคนิคนี ้ผู้วิจยั พบว่าใช้ กบั หนังสือไกลบ้ านครัง้ ที่พิมพ์
ในวาระพิเศษที่รูปเล่มมีขนาดใหญ่ และใช้ ปกชนิดปกแข็ง โดยหนังสือไกลบ้ านที่เย็บด้ วย
เทคนิคนี ้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุ ที่ถกู เก็บรักษาไว้ ที่หอสมุดแห่งชาติคือฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3 ในปี
พ.ศ. 2479 เนื่ องในงานพระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็จ หญิ ง น้ อย นอกจากนี ก้ าร
จัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักเอกชนในยุคแรกก็ใช้ เทคนิคเดียวกัน ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะ
หนังสือมีความหนาและผู้วิจยั พบว่าปกที่ใช้ ก็เป็ นปกชนิดแข็งเช่นเดียวกัน รูปที่ 5.19 แสดง
หนังสือไกลบ้ านฉบับ จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ แพร่พิทยา พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2516 แบ่งเป็ น
2 เล่ม ปกแข็งใช้ การผูกและเย็บเล่มด้ วยเชือก หนาเล่มละ 782 และ 871 หน้ าตามลาดับ
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รูปที่ 5.19 หนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ แพร่พิทยา
ที่มา : www.taradplaza.com
เทคนิ ค ต่ อ มาคื อ เทคนิ ค การผู ก และเย็ บ เล่ ม ด้ วยสั น กาว ( glued
bookbinding) เทคนิคประเภทนี ้พบในการจัดพิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชนใน
สมัยปั จจุบนั ลักษณะของรูปเล่มจะมีขนาดเล็กและพกพาสะดวก และใช้ ปกชนิดปกอ่อน
ตัวอย่างเช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยสานักพิมพ์
อักษรเจริ ญ ทัศน์ ซึ่ง เป็ นฉบับหลักที่ ผ้ ูวิจัยใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ และฉบับพิม พ์ ปี พ.ศ.
2552 โดยสานักพิมพ์ WISDOM รูปที่ 5.20 ด้ านล่างนี ้แสดงหนังสือไกลบ้ านฉบับพิมพ์โดย
สานักพิมพ์ WISDOM ที่ใช้ เทคนิคการผูกและเย็บเล่มด้ วยสันกาว

รูปที่ 5.16 หนังสือไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์โดยสานักพิมพ์ WISDOM
ที่มา : www.taradplaza.com
ลักษณะเฉพาะต่อมาคือ ขนาดของหนังสือ ทัง้ นีข้ นาดของหนังสือจะมี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดของกระดาษ จากการสังเกตขนาดของหนังสือผู้วิจยั พบว่าหนังสือที่
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ถูก พิ ม พ์ ใ นวาระพิ เ ศษจะมี ข นาดใหญ่ เช่ น ฉบับ พิ ม พ์ ปี พ.ศ. 2479

เนื่ อ งในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จหญิ งน้ อย หนังสือที่พิมพ์แจกในครัง้ นัน้ มีขนาดกว้ าง
19.6 เซนติเมตร ยาว 26.8 เซนติเมตร หนังสือมีขนาด 8 หน้ ายก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า
หนังสือที่พิมพ์เพื่อจาหน่ายโดยสานักพิมพ์เอกชน หนังสือฉบับที่พิมพ์โดยสานักพิมพ์ แพร่
พิทยา มีขนาดกว้ าง 13.5 เซนติเมตร ยาว 18.8 เซนติเมตร และหนังสือที่พิมพ์โดยใน
ปั จจุบนั คืออักษรเจริญทัศน์ อจท. และ WISDOM มีขนาดเท่ากัน กว้ าง 14.5 เซนติเมตร
ยาว 21 เซนติเมตร และทังหมดเป็
้
นหนังสือขนาด 16 หน้ ายก
จากเทคนิคการผลิตหนังสือข้ างต้ นส่งผลให้ รูปเล่มของหนังสือมีความ
แตกต่างกัน หนังสือที่ผลิตในยุคปั จจุบนั มีลกั ษณะของความเป็ นหนังสือเพื่อการใช้ สอย
ด้ วยขนาดที่ได้ มาตรฐาน และความหนาของเล่มหนังสือที่ไม่หนาจนเกินไป ทาให้ หนั งสือ
ไกลบ้ านในยุคนี ้ถูกให้ ความหมายไปที่การใช้ สอย ซึ่งแตกต่างจากฉบับที่ผลิตในยุคเริ่ มต้ น
ที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ อีกทังวาระของการจั
้
ดพิมพ์ในยุคแรกที่เน้ นไปที่การพิมพ์ในวาระ
พิเศษ ซึ่งถือเป็ นบริ บทหนึ่งของการผลิตชิ ้นงาน ทาให้ หนังสือในยุคนันถู
้ กให้ ความหมาย
ไปในด้ านคุณค่าทางจิตใจ
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในลาดับที่สองนี ้
เป็ นการแปลงการสื่อสารของพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในลาแรกที่เป็ นการสื่อสารผ่าน
พระราชหัต ถเลขาหรื อ สื่ อ การเขี ย นกลายมาเป็ นการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อหนัง สื อ โดยใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ก่อให้ เกิดชิ ้นงานเป็ นจานวนมาก นับเป็ นการเปลี่ยนบริ บทของการ
สื่อสารจากการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสู่การสื่อสารมวลชน การแปลงรูปแบบการสื่อสาร
ที่เกิดขึน้ ในลาดับนีย้ ังก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์ประกอบการสื่อสารต่าง ๆ อัน
ได้ แก่ ผู้ส่งสารที่มีมากกว่าเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในฐานะผู้
พระราชนิพนธ์ แต่ยัง มีส มเด็จหญิ งน้ อย ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากการเป็ นผู้รับสารในการ
สื่ อ สารล าดับ แรกมาเป็ นผู้ส ร้ างสารในการสื่ อ สารล าดับ นี ้ เหตุด้ ว ยทรงเป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ นอกจากนี ้ยังมีสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพที่ถือเป็ นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรู ปแบบของหนังสือ เรื่ องไกลบ้ านให้ มี ความ
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สมบูรณ์ไปด้ วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของสื่อหนังสือ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่สาคัญอย่าง
สารบัญ ที่ถือเป็ นองค์ประกอบของเนื ้อหาในหนังสือที่สามารถกาหนดพฤติกรรมผู้อ่านให้
เป็ นไปตามลาดับเนื ้อหาที่ผ้ ผู ลิตต้ องการ นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มภาพประกอบในหนังสือ
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตได้ พยายามให้ ข้อมูลที่หลากหลายรู ปแบบเพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถ
เข้ าใจเรื่ องราวได้ ง่ายขึ ้น
การแปลงรู ปแบบการสื่อสารในลาดับนี ้ยังก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อสื่อพระราชหัตถเลขาในแบบดังเดิม กล่าวคือ เมื่อสื่อพระราชหัตถเลขาได้ กลายมาเป็ น
เนื ้อหาในหนังสือไกลบ้ าน ที่ถกู ผลิตในบริ บทด้ านเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้ ต้องมีการเพิ่ม
องค์ประกอบส่วนที่เป็ นเชิงอรรถเพื่อขยายความเพิ่มให้ แก่ผ้ อู ่านที่มิใช่เป็ นผู้รับสารหลัก
ของพระราชหัตถเลขา แต่คือผู้อ่านที่เป็ นผู้รับสารมวลชน ซึ่งผู้รับสารเหล่านี ้อ่านหนังสือ
ไกลบ้ านจากบริบทของการผลิตที่แตกต่างกัน บ้ างเป็ นผู้รับสารจากบริ บทของการผลิตเพื่อ
แจกในวาระพิเศษ การผลิตในลักษณะนี ้จะส่งผลให้ หนังสือมีลกั ษณะรูปเล่มที่ใหญ่โต ผู้ที่
ได้ รับจึงให้ ความหมายของหนังสือในแง่ของของที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ ซึ่งแตกต่างจากผู้รับ
สารที่ได้ รับหนังสือจากบริ บทของการผลิตเพื่อจาหน่าย ซึ่งเกิดขึ ้นในยุคหลัง การผลิตใน
ยุคนี ้ได้ ปรับรูปเล่มของหนังสือให้ มีขนาดที่ได้ มาตรฐานและสามารถถืออ่านได้ ง่ายขึ ้น และ
รู ปเล่มที่ เ กิดขึน้ ภายใต้ บริ บทเพื่อจ าหน่ายนีเ้ องทาให้ ผู้อ่านในยุคนีใ้ ห้ ความหมายของ
หนังสือไกลบ้ านไปที่การใช้ สอย

