บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ าน” เป็ นการศึกษาถึงลักษณะและวิธีการสื่อสารแบบข้ ามผ่านทางการสื่อสาร เพื่อให้
เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารที่ใช้ ในการสร้ าง
ความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน โดยศึกษาลักษณะขององค์ประกอบการสื่อสาร
และมิติของการสื่อสารทังระดั
้ บของการสื่อสารและระดับอัตตะของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นกับบท
พระราชพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านทังในรู
้ ปแบบพระราชหัตถเลขา , หนังสือเล่ม และรายการ
สารคดีอาหารทางโทรทัศน์ ระเบียบวิธีการวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั
เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative

Research) เพื่ อ ดูลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ า ง

องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมายของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกล
บ้ าน
ผู้วิจัยได้ เ ลื อ กหน่ว ยของการวิ เคราะห์ คือ หน่ว ยของความสัม พัน ธ์
(transaction) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสังเกตจากการอ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน และรับชมรายการ
สารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลโดย
มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เพื่ อหาลักษณะความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบการสื่อสารและ
ลักษณะที่เกิดขึ ้นทังมิ
้ ตขิ องการสื่อสารและอัตตะของการสื่อสาร
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้ อมูลดังต่อไปนี ้
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แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดแหล่งข้ อมูลในการศึกษาออกเป็ นดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลหลัก
แหล่งข้ อมูลหลักสาคัญที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ บทพระราชนิพนธ์เรื่ อง
ไกลบ้ านที่ถูกนาเสนอในรู ปแบบของหนังสือเล่ม ได้ แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกล
บ้ าน เล่ม 1-3 โดยบริ ษัทอักษรเจริ ญทัศน์ซึ่งเป็ นการพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ครัง้ ที่หก โดย
รักษารู ปแบบและอักขรวิธีตามต้ นฉบับของการพิมพ์ครัง้ ที่สี่อย่างครบถ้ วน เนื ้อหาของ
หนังสือแต่ละเล่มมีดงั นี ้
เล่มที่ 1 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 – 19 (คืนที่ 1 – 65)
เล่มที่ 2 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 20 – 30 (คืนที่ 66 – 129)
เล่มที่ 3 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 – 43 (คืนที่ 130 – 225) ทังนี
้ ้บท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านมีประวัตกิ ารจัดพิมพ์ดงั นี ้
ครัง้ ที่ 1 พระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพเป็ นผู้อานวยการ
จัดพิมพ์เพื่อให้ ทนั จาหน่าย ณ ร้ านหลวงในงานไหว้ พระประจาปี วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2450 เป็ นการจัดพิมพ์จาหน่ายเป็ นตอนๆ
กาหนดให้ พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 เป็ นตอนที่หนึ่ง ซึ่งพิมพ์จาหน่ายได้ เพียงบางตอน
เท่านัน้ แล้ วจึงพิมพ์ตอ่ ไปตามลาดับจนครบจานวนทังสิ
้ ้น 1,850 หน้ ากระดาษ รวมพิมพ์
เป็ นสมุดใหญ่ 4 เล่ม
ครัง้ ที่ 2 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี ผู้ได้ รับ
พระราชทานกรรมสิทธ์เรื่ อง “ไกลบ้ าน” มีพระประสงค์จดั พิมพ์แจกเป็ นมิตรพลีเพื่อถวาย
สนองพระคุณ พระอัค รชายาเธอ พระองค์ เ จ้ าสายสวลี ภิ ร มย์ กรมขุน สุทธาสิ นี น าฏ
พระชนนีในงานฉลองพระชันษาครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2466 จานวน 2 เล่ม โดย
ขยายหน้ ากระดาษเป็ นขนาดสิบหกหน้ ายกพิเศษ แก้ ไขเพิ่มเติมให้ สมบูรณ์ขึ ้นกว่าครัง้
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แรก เช่น มีสารบาญทังเรื
้ ่ อง เพิ่มเติมรูป มีคาอธิบายหมายเลขประกอบนามบุคคล และ
เรื่ องราวพระราชนิพนธ์บางแห่งชัดเจน มีรูปประกอบที่เกี่ยวเนื่องด้ วยการเสด็จประพาส
ยุโรปครัง้ หลังซึ่งทรงฉายด้ วยพระองค์เป็ นส่วนใหญ่ จานวน 85 รูป โดยเฉพาะมีลายใน
ปกที่สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงเขียนประทาน
ประกอบเล่ม ทังยั
้ งได้ ผนวกพิมพ์เรื่ อง “จดหมายเหตุประกอบเรื่ องไกลบ้ าน” พระนิพนธ์
ของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราขานุภาพไว้ อีก 1 เล่ม รวมเป็ นหนังสือ
ชุด ชุดละ 3 เล่ม
ครัง้ ที่ 3 ในพุทธศักราช 2479 เป็ นการจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่
ทองขัตติยนารี
ครัง้ ที่ 4 ในพุทธศักราช 2536 พิมพ์รวม 2 เล่มจานวน 1,500 ชุด ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ “นางทองพับ พานิชพัฒน์” ต.ช.
ครัง้ ที่ 5 ในพุทธศักราช 2537 พิมพ์รวม 2 เล่ม จานวน 3,000 ชุด ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ “พลเรื อเอกสันติภาพ หมูม่ ิ่ง” ป.ช. ป.ม. ท.จ.
นอกจากนี ้โครงการยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ แปลพระราช
นิ พ นธ์ “ไกลบ้ า น” ตอนเสด็ จ ประพาสเยอรมนี อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ นพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 19 – 34 เป็ น 3 ภาษา คือ เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส โดย
จัดพิมพ์เผยแพร่ในเล่มเดียวกันพร้ อมทังส
้ านวนภาษาไทยเมื่อพุทธศักราช 2540
ครั ง้ ที่ 6 ซึ่ง เป็ นฉบับที่ ผ้ ูวิจัยใช้ เป็ นหลักในการศึกษา จากประวัติการ
จัดพิมพ์ดงั กล่าว ผู้วิจยั ได้ อนุมานว่าฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 มีการนาเสนอตามแบบฉบับการ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 เพียงแค่มีการแบ่งออกเป็ นจานวน 3 เล่ม และสุดท้ าย
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 7 จานวน 3,000 เล่ม พิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
โดยบริ ษัท โกลบอลอินเตอร์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ในวโรกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยรักษารูปแบบ
และอักขรวิธีต ามต้ นฉบับของการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นต้ นฉบับที่มีความสมบูรณ์ใน
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ด้ านเนื ้อหาและเพิ่มเติมในส่วนของภาพประกอบตามต้ นฉบับในการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 5 ซึ่ง
เป็ นต้ นฉบับที่รวบรวมภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ไว้ ครบถ้ วนที่สดุ
ผู้วิจัยใช้ หนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์ ค รัง้ ที่ 6 เป็ น
เอกสารหลักเพื่อศึกษาลักษณะของเนื ้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา นอกจากนี ้ยังใช้
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็ นฉบับที่เก่าที่สดุ
ที่ถูกเก็บรั กษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติเพื่อใช้ ศึกษาลักษณะของสื่อ แต่ทงั ้ นี เ้ นื่องจาก
หนัง สื อฉบับดัง กล่าวจัด เป็ นหนัง สื อ หายาก ผู้วิจัย จึง ไม่สามารถยื ม หรื อถ่ า ยส าเนา
ออกมาได้ ผู้วิจัยจึง ใช้ วิธี การถ่ายภาพด้ วยกล้ องจากโทรทศัพ ท์ มือถื อ และจดบันทึก
ลักษณะของหนังสือไว้ รูปที่ 3.1 แสดงรูปเล่มหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 3 จากหอสมุดแห่งชาติ

รูปที่ 3.1 หนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้ าน ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 3
ที่มา : สานักหอสมุดแห่งชาติ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน ผู้วิจยั
ใช้ ก ารสัง เกตเนื อ้ หาที่ ป รากฏในหนัง สื อ แล้ ว จดบัน ทึ ก ลัก ษณะของเนื อ้ หาในพระ
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ราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ โดยพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับมีรายละเอียดและประเด็นที่
แตกต่างกัน ตารางที่ 3.1 ด้ านล่างนี ้ได้ สรุ ปประเด็นเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43
ฉบับไว้ ดงั นี ้
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปประเด็นเนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับ
ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 1

27 มี.ค. 2449 –

พระองค์ทรงบรรยายถึงเหตุการณ์การส่งเสด็จฯ โดยเสด็จลงเรื อ

3 เม.ย. 2450

พระที่นงั่ มหาจักรี ออกจากกรุ งเทพฯสู่อ่าวไทย ออกสู่ทะเลจีน

(คืนลาดับที่ 1-8)

เพื่อเข้ าสู่เมืองสิงคโปร์ เสด็จรถไฟประพาสเมืองยะโฮ จากนั น้
เสด็จทอดพระเนตรเรื อโดยสารชื่อ “เรื อซักเซน” ซึ่งจะเป็ นเรื อ
พระที่นั่ง เสด็จไปยุโรป หลังจากนัน้ เสด็จเสวยพระยาหาร ใน
ฐานะแขกของเจ้ าเมืองสิงคโปร์ ที่ทาเนียบรัฐบาล

ฉบับที่ 2

3 เม.ษ. –
5 เม.ย. 2450

เสด็จลงเรื อซักเซนออกจากสิงคโปร์ ผ่านช่องแคบมะละกาไปยัง
เมืองปี นัง

(คืนลาดับที่ 8-10)
ฉบับที่ 3

5 เม.ย. –

พระองค์ เ สด็จ ประพาสวัด จี น ในเมื อ งปี นัง และในวัน ต่อ มา

9 เม.ย. 2450

เสด็จ ฯออกจากเมื อ งปี นัง เรื อพระที่ นั่ง ผ่า นอ่าวเบงกอล ใน

(คืนลาดับที่ 10-14)

ระหว่างทางเสด็จฯ ทอดพระเนตรเรื อรบของประเทศอังกฤษชื่อ
“เบดฟอด” จากนันเรื
้ อพระที่นงั่ ถึงศรี ลงั กา เสด็จประพาสเมือง
โคลัมโบ

ฉบับที่ 4

10 เม.ย.-

เรื อซักเซนออกจากเกาะศรี ลงั กา ทรงบรรยายถึงเหตุการณ์ใน

16 เม.ย. 2450

เรื อ ได้ แก่ ผ้ ู โดยสารในเรื อเล่ น กี ฬา และมี เ หตุ ก ารณ์

(คืนลาดับที่ 15-21)
ฉบับที่ 5

พระราชทานเลี ้ยงเนื่องในวันขึ ้นปี ใหม่

16 เม.ย.-

เรื อพระที่นงั่ ถึงเมืองเอเดน เสด็จประพาสเมืองเอเดน (ประเทศ

21 เม.ย. 2450

เยเมน) เมื่ อออกจากเอเดน เรื อพระที่ นั่ง ผ่านทะเลแดง ทรง
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

(คืนลาดับที่ 21-25)

บรรยายถึงกิจกรรมในเรื อพระที่นั่ง มีการพราชทานรางวัลแต่
พวกที่เล่นกีฬาในเรื อ ต่อมาเรื อถึงคลองสุเอซ

ฉบับที่ 6

21 เม.ย. –

เรื อซักเซนเข้ าไปในคลองสุเอซ ทรงบรรยายเรื องการขุดคลองสุ

24 เม.ย. 2450

เอซ จากนัน้ เสด็จ ประพาสเมื องพอร์ ต ซาอิด ประเทศอี ยิปต์

(คืนลาดับที่ 26-29)

ก่อนที่เรื อจะออกจากคลองสุเอซ สู่ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน ผ่าน
ช่องแคบเมสซีนาของประเทศอิตาลี

ฉบับที่ 7

25 เม.ย. 2450

เรื อซักเซนถึงเมืองเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี เสด็จทอดพระเสตรที่

(คืนลาดับที่ 30)

เลี ้ยงปลาในเมืองเนเปิ ลส์ จากนันเสด็
้ จวัดซันมาติโน เสวยพระ
กระยาหารที่ภตั ตาคารยาดิเน จากนันเสด็
้ จทอดพระเนตรละคร
เวที(ลักษณะคล้ ายโชว์)

ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9

26 เม.ย. 2450

ทรงบรรยายเรื่ องการเตรี ยมการขึ ้นจากเรื อซักเซน มีงานเลี ้ยงใน

(คืนลาดับที่ 31)

เรื อซักเซน

27 เม.ย. 2450

เสด็จ ขึน้ จากเรื อ ซัก เซน ณ เมื อ งเจนัว ประเทศอิ ต าลี เสด็จ

(คืนลาดับที่ 32)

ทอดพระเนตรที่ ฝัง ศพในเมื องเจนัวและเสด็จ ทอดพระเนตร
ภายในเมือง

ฉบับที่ 10

28 เม.ย. –

เสด็จ โดยรถไฟจากเมื อ งเจนัว ไปยัง เมื องซานเรโม ณ เมื อ ง

1 พ.ค. 2450

ซานเรโม พระองค์ประทับ ณ วิลลาโนเบิล ในระหว่างประทับ

(คืนลาดับที่ 33-36)

ทรงวางแผนเส้ น ทางเสด็จ ประพาสเมื อ งทางตอนเหนื อของ
ประเทศ นอกจากนี ้มีคณะแพทย์มาตรวจพระอาการประชวร

ฉบับที่ 11

2 พ.ค. 2450

เสด็ จ ประพาสเมื อ งมัน โตวา(Mantova) ทรงบรรายสภาพ

(คืนลาดับที่ 37)

บ้ านเมือง โดยรวมพระองค์โปรดและชื่นชมเมืองมันโตวาว่ามี
ความเจริ ญ และบรรยากาศภานในเมื อ งเป็ นที่ ถูก พระราช
หฤทัย
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 12

3 พ.ค.-

เสด็จ ประพาสเมื อง Bordighera ทางตอนเหนื อของอิตาลี

5 พ.ค. 2450

นอกจากนี ้เสด็จประพาสสวนชื่อว่าสวนกับตันสิเคโร และมีจิตร

(คืนลาดับที่ 38-40)
ฉบับที่ 13

กรชื่อมองสิเออดุรังมาวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์

6 พ.ค.-

เสด็ จ ออกจากประเทศอิ ต าลี สู่ เ มื อ งมอนติ ค าโล เสด็ จ

9 พ.ค. 2450

ทอดพระเนตรคาสิโนในมอนติคาโล และมีดยุคแห่งเจนัวมาเข้ า

(คืนลาดับที่ 41-44)

เฝ้าฯ และเสด็จ ประพาสเมืองเวนติมิเลี ย จากนัน้ เสด็จไปยัง
บ้ านจิ ต รกรมองสิเ ออดุรั ง อี ก ครั ง้ เพื่ อให้ จิ ตรกรวาดพระบรม
สาทิสลักษณ์ต่อ จากนันเสด็
้ จไปที่บ้านของนายปะโรดี ซึ่งเป็ น
เจ้ าของโรงแรมวิลลาโนเบิลที่ประทับ

ฉบับที่ 14

10 พ.ค. –

เสด็จประพาสเมืองนีซ เสด็จกลับเพื่อมาให้ จิตรกรวาดพระบรม

13 พ.ค. 2450

สาทิสลักษณ์ตอ่ จากนันทรงวางแผนการเดิ
้
นทางไปยังทางตอน

(คืนลาดับที่ 45-48)

เหนืออีกครัง้ เสด็จชมสวนปลูกกุหลาบ และเขียนอธิบายวิธีการ
ปลูกกุหลาบตัง้ แต่วิธี การเตรี ยมดิน วิธีการผสมเกสร วิธี การ
ฝากหนามและวิธีการต่อกุหลาบ และทรงกล่าวยุติเรื่ องราว ณ
เมืองซานเรโม

ฉบับที่ 15

14 พ.ค.-

เสด็จฯไปยังเมืองตูริน ทอดพระเนตรละครโอเปรา จากนันเสด็
้ จ

16 พ.ค. 2450

ประพาสวังที่ตาบลอาลยีเอ แล้ วเสด็จฯกลับตูริน เพื่อไปต่อยังเว

(คืนลาดับที่ 49-51)
ฉบับที่ 16

17 พ.ค.19 พ.ค. 2450

นิส
เสด็จประพาสในเมืองเวนิส เสด็จทอดพระเนตรการไหว้ พระที่
สัดเซนต์มาร์ โค แล้ วเสด็จเมืองฟลอเรนซ์

(คืนลาดับที่ 52-54)
ฉบับที่ 17

20 พ.ค.-

ณ เมืองฟลอเรนซ์ขุนนางเคาท์แห่งเมืองตูรินเข้ าเฝ้า วันต่อมา

23 พ.ค. 2450

เสด็จประพาสร้ านค้ าในเมืองฟลอเรนซ์ จากนันเสด็
้ จไปยังเมือง
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)
(คืนลาดับที่ 55-58)

ฉบับที่ 18

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา
มิลาน

24 พ.ค. 2450-

เสด็ จ โดยรถไฟออกจากประเทศอิ ต าลี ไ ปยั ง ประเทศ

26 พ.ค. 2450

สวิตเซอร์ แลนด์ ประทับ ณ โรงแรม Des Alpes ในเมื อง

(คืนลาดับที่ 59-61)

Territet เสด็จทอดพระเนตรงานประจาปี ของชาวเมือง ทรง
ประกอบพิธี วิสาขบูช า ณ โรงแรมที่ ประทั บ และต่อมาเสด็จ
ประพาสยอดเขา Rochers de Naye

ฉบับที่ 19

27 พ.ค.-

เสด็จออกจากประเทศสวสิตเซอร์ แลนด์ ไปยังเมืองนอยเฮาเซน

30 พ.ค. 2450

ประเทศเยอรมัน ประทับ ณ โรงแรมชไวซาฮอฟ เสด็จประพาส

(คืนลาดับที่ 62-65)

เมืองซูริค ทอดพระเนตรการจุดดอกไม้ ไฟ เสด็จโดยรถไฟไปยัง
เมืองบาเด็นบาเด็น ประทับ ณ โรงแรมสเตฟานี เสด็จสรงน ้าแร่
ที่โรงอาบน ้าเฟรเดอริก เสด็จประพาสในเมืองบาเด็น

ฉบับที่ 20

31 พ.ค.-

เสด็จสรงน ้าแร่ครัง้ ที่ 2 จากนันเสด็
้ จประพาสป่ าดาที่เมืองคลาส

2 มิ.ย. 2450

รูห์ และเสด็จประพาสตลาดในเมือง นอกจากนี ใ้ นตอนท้ ายของ

(คืนลาดับที่ 66-68)

พระราชหัตถเลขากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เจ้ าชายชาลส์ แห่งเมือง
แซ็กซ์-ไวมาร์ มาเข้ าเฝ้า

ฉบับที่ 21

3 มิ.ย.-

เริ่ มจากการกล่าวถึงเหตุการณ์ เสด็จทอดพระเนตรไฟไหม้ ริม

6 มิ.ย.2450

บ้ านที่ประทับ บรรยายเหตุการณ์จนถึงดับเพลิงเสร็ จ วันต่อมา

(คืนลาดับที่ 69-72)

เสด็จฯโดยรถไฟไปยังเมืองไฮเดลเบิร์ก ทอดพระเนตรปราสาท
โบราณและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก จาอมาเสด็จ ประพาส
เมืองมันไฮม์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และเสด็จเสวยน ้าชาที่
แกรนด์ดยุค และเสด็จทอดพระเนตรแม่น ้าไรน์ วันต่อมาเสด็จ
เสวยน ้าชาที่วงั เจ้ าหญิงแห่งไวมาร์ และเสด็จโรงพยาบาลเพื่ อ
ตรวจพระอาการ จากนันเสด็
้ จกลับบาเด็น
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

ฉบับที่ 22

7 มิ.ย. –

เหตุการณ์แรกในพระราชหัตถเลขาทรงเล่าถึงเหตุการณ์เสด็จ

12 มิ.ย. 2450

ประพาสและทอดพระเนตรละครในเมื องบาเด็น นอกจากนี ้

(คืนลาดับที่ 73-78)

พระองค์ยัง เสด็จ ไปยัง ที่ เพาะพันธุ์ ปลาของเมื อง เสด็จ เยี่ ยม
สถานที่ รับเลี ย้ งผู้ยากไร้ และทอดพระเนตรการเต้ นรา ต่อมา
เสด็จทอดพระเนตรที่เลี ้ยงผึง้ วันต่อมาเสด็จประพาสเมืองสต
ราบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส และเมืองคาร์ ลสรูห์

ฉบับที่ 23

13 มิ.ย.-

เสด็จเยี่ยมแกรนด์ดยุคไมเคิล แห่งรัสเซีย แล้ วเสด็จประพาส

17 มิ.ย. 2450

เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต จากนันเสด็
้ จทอดพระเนตรละครสัตว์ ชมเมือง

(คืนลาดับที่ 79-83)

เก่าที่ผ้ คู นสวนใหญ่เป็ นยิว ในเมืองบาเด็นจัดงานเลี ้ยงถวาย วัน
ต่อมาเสด็จไปทรงซือ้ กล้ องถ่ายรู ป และมีง านเลีย้ งอาหารอี ก
ครัง้ ที่วงั ของแกรนด์ดยุค

ฉบับที่ 24

18 มิ.ย.-

ในวันนี พ้ ระองค์เสด็จออกจากเยอรมันไปยัง ประเทศฝรั่ง เศส

26 มิ.ย.2450

ประทับที่สถานทูตในกรุงปารี ส มีบคุ คลสาคัญเข้ าพบ วันต่อมา

(คืนลาดับที่ 84-92)

เ ส ด็ จ ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร โ ร ง ปั ้ น พ ร ะ บ ร ม รู ป ท ร ง ม้ า แ ล ะ
ทอดพระเนตรละครโอเปรา เสด็จไปยังโรงถ่ายรูปและไปยังบ้ าน
จิตรกรมองสิเออดุรังอีกครัง้ นอกจากนี ้ยังเสด็จไปเสวยเป็ ดร้ าน
ดังในกรุ งปารี ส ในฉบับเดียวกันนีท้ รงบันทึกการเดินทางออก
จากฝรั่ ง เศสไปยัง กรุ ง ลอนดอน ประเทศอัง กฤษ ที่ อัง กฤษ
พระองค์ประทับที่สถานทูตในกรุงลอนดอน และเสด็จประทับที่
พระราชวังวินเซอร์ มีงานเลีย้ งอาหารค่าที่พระราชวังวินเซอร์
เสด็จทอดพระเนตรที่ ฝัง พระศพเจ้ านายของอัง กฤษ จากนัน้
เสด็จ ไปยัง กรุ ง ปารก แล้ วเสด็จ กลับมาประทับที่ สถานทูตใน
ลอนดอน ในพระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ทรงอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับกษัตริ ย์และการปกครองของอังกฤษ วันต่อมาเสด็จไป
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ฉบับ

วันที่
(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา
ยัง มหาวิ ทยาลัยแคมบริ ด ตามที่ ท างมหาวิทยาลัย มี กาหนด
ทูล เกล้ า ฯถวายปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต แล้ ว เสด็ จ
ประพาสในกรุ ง ลอนดอน ทรงเลื อ กซื อ้ เคื่ อ งลายครามและ
ทอดพระเนตรละครในลอนดอน

ฉบับที่ 25

27 มิ.ย.-

พระราชหัตถเลขาฉบับนี ้ทรงเริ่ มด้ วยเหตุการณ์เสด็จฯออกจาก

29 มิ.ย.2450

กรุ งลอนดอนเพื่อไปยังประเทศเบลเยียม เสด็จไปยังเมืองออส

(คืนลาดับที่ 93-95)

เทนด์ ทอดพระเนตรคาสิโนในเมือง และที่อาบน ้าทะเลและที่
เลี ้ยงสัตว์ทะเล เสด็จออกจากประเทศเบลเยียมมายังเมืองแฮม
เบิร์ก ประเทศเยอรมันในฉบับนี ้ทรงพรรณาลักษณะภูมิประเทศ
ของเมืองแฮมเบิร์ก และทอดพระเนตรละครสัตว์

ฉบับที่ 26

30 มิ.ย.-

เสด็จโดยรถไฟไปยัง กรุงโฮเปนเฮก ประเทศเดนมาร์ ก ประทับ

4 ก.ค. 2450

ณ พระราชวังเบิร์นสตอฟ วันต่อมาเสด็จทอดพระเนตรท่าเรื อที่

(คืนลาดับที่ 96-100)

จะเสด็จไปยังประเทศนอร์ เวย์ และเสด็จไปยังบ้ านพักของพระ
ยาชลยุทธธินทร และบ้ านของกงสุลแอนเดอร์ สนั วันต่อมาเสด็จ
โดยเรื อไปยังเมืองออร์ ฮูส เสด็จโดยรถไฟประพาสฟริ สบอคล
และมี ง านเลี ย้ งอาหารค่ า ที่ บ้ า นขุน นางในเมื อ งนัน้ และวัน
ต่อมาเสด็จออกจากเดนมาร์ กไปยังประเทศนอร์ เวยื

ฉบับที่ 27

5 ก.ค.-

เสด็จถึงเมืองคริ สเที ยเนีย ประพาสไร่ หลวง เสวยพระกระยา

7 ก.ค. 2450

หาคค่าที่พระราชวังของเจ้ าชายฮาคอน จากนันมี
้ ทูตเปอร์ เซีย

(คืนลาดับที่ 101-103) เข้ าเฝ้าฯ วันต่อมาเสด็จทอดพระเนตรเรื อไวกิง เสด็จประพาส
ภูเ ขาในเมื อ ง และเลี ย้ งอาหารทูต เปอรื เ ซี ย วัน ต่อ มาเสด็ จ
โดยรถาฟไปยังเมืองทรอนแฮม
ฉบับที่ 28

8 ก.ค.-

เสด็จประพาสเมืองทรอนแฮม พลเรื อเอกอิงเคลฟิ ลด์เข้ าเฝ้าฯ

14 ก.ค.2450

วันต่อมาเสด็จประพาสนา้ ตก เสด็จ ออกจากทรอนแฮมไปยัง
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รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

(คืนลาดับที่ 104-110) เกาะในนอร์ เวย์ เสด็จ ไปยัง เมื องโบลเดอร์ เสด็จ ถ่ายรู ปพระ
อาทิตย์เที่ยงคืน เสด็จฯไปยังเมืองแอมเมอร์ เฟสต์ และเสด็จไป
ยังแหลมเหนือ ทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. และถ่ายพระ
บรมฉายาลักษณ์ ณ แหลมเหนือ เสด็จกลับที่ประทับ
ฉบับที่ 29

15 ก.ค.16 ก.ค. 2450

เสด็จฯไปยังเมืองนาร์ วิก ทอดพระเนตรเหมืองแร่ของเมืองนาร์
วิก เสด็จต่อไปยังเมืองสวาร์ ทิเซน

(คืนลาดับที่ 111-112)
ฉบับที่ 30

17 ก.ค.23 ก.ค. 2450

พระราชหัตถเลขาฉบับนีบ้ รรยายเส้ นทางขากลับ โดยเสด็จ ฯ
โดยเรื ออัลเบียล สิ ้นสุดพระราชหัตถเลขา ณ เมืองเบอร์ เคน

(คืนลาดับที่ 113-119)
ฉบับที่ 31

24 ก.ค.-

พระราชหัตถเลขาฉบับนีย้ ังคงเป็ นการบรรยายเส้ นทางเสด็จ

2 ส.ค. 2450

กลับ โดยกล่าวถึง เมื อ งต่า ง ๆ ที่ เสด็จ ผ่านแต่ทรงมี กิจ กรรม

(คืนลาดับที่ 120-129) พิเศษกว่าฉบับก่อนคือเสด็จฯทอดพระเนตรสถานที่ผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ พลังงานจากน ้า ทอดพระเนตรน ้าตกที่ใช้ ผลิตไฟฟ้า และ
โรงงานผลิตกระดาษในประเทศนอร์ เวย์ และกล่าวถึงการเสด็จ
จากนอร์ เวย์มายังประเทศเยอรมัน
ฉบับที่ 32

3 ส.ค.-

เสด็จฯถึงเมืองคีล ประเทศเยอรมัน ทอดพระเนตรโรงอาบนา้

8 ส.ค. 2450

และโรงงานทาเครื่ องเหล็ก จากนัน้ เสด็จโดยรถไฟไปยังเมือง

(คืนลาดับที่ 130-135) เบอร์ ลิน ณ กรุ งเบอร์ ลินทีมแพทย์ที่จะถวายการรักษาเข้ าเฝ้า
และรายงานเกี่ ย วกับ การรั ก ษา เสด็จ ประพาสที่ เ ลี ย้ งสัต ว์ ,
ตลาด , ที่ ท าการไปรษณี ย์ โ ทรเลข , ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ
โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ ลิน
ฉบับที่ 33

9 ส.ค.-

เสด็จฯออกจากเมืองเบอร์ ลินไปยังเมืองคาสเซิลจักรพรรดิแห่ง
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(ลาดับวันที่เสด็จ)

รายละเอียดในพระราชหัตถเลขา

14 ส.ค.2450

เยอรมันรับเสด็จฯ ต่อมาเสด็จทอดพระเนตรสวนและนา้ พุ มี

(คืนลาดับที่ 136-141) งานเลี ย้ งพระกระยาหารค่ า ที่ พ ระราชวัง ของพระจัก รพรรดิ
ต่อมาเสด็จ ออกจากเมื องคาสเซิ ลไปยัง เมื องบรั นสวิก เสด็จ
ทอดพระเนตรละคร ทอดพระเนตรที่เลี ้ยงม้ า , การประลองฝี มือ
นักดับเพลิง , กีฬา , พระราชวังโบราณ เสด็จไปยังเมืองโคโลญ
และออกจากเยอรมันไปยังประเทศฝรั่งเศส
ฉบับทื่ 34

15 ส.ค.-

เสด็จประพาสในกรุงปารี ส ทอดพระเนตรสถานที่ทาเครื่ องถ้ วย

21 ส.ค. 2450

, ละครโอเปรา , วัดหัวใจศักดิ์สิทธิ์ , พระราชวังเก่าที่ เมืองฟง

(คืนลาดับที่ 142-148) แตนโบล พระราชวั ง แวร์ ซาย เสด็ จ ไปประทั บ แรมกั บ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ณ เมืองรงบุลเย ประพาสป่ าในรงบุลเย
และทรงพรรณาเปรี ยบเทียบความเหมือนต่างของเมื องนีก้ ับ
จังหวัดลพบุรี ต่อมาเสด็จฯกลับกรุงปารี ส
ฉบับที่ 35

22 ส.ค.-

พระราชกรณียกิจหลักที่ทรงล่าวถึงในฉบับนี ้คือการเสด็จฯไปยัง

29 ส.ค. 2450

โรงปั น้ พระบรมรูปทรงม้ า จากนันเส็
้ จฯโดยรถไฟจากปารี สไปยัง

(คืนลาดับที่ 149-156) เยอรมันถึงเมืองฮอมบวร์ ก และรับการรักษาพระอาการประชวร
เสด็จฯทอดพระเนตรป้อมปราการที่ปราสาทโบราณ , สนาม
เทนนิส และทรงน ้าแร่
ฉบับที่ 36

30 ส.ค.-

ในฉบับ นี ท้ รงบรรยายถึ ง โรงอาบน า้ แร่ แ ละการเสด็จ สนาม

5 ก.ย. 2450

เทนนิสอีกครัง้ จากนันประพาสสนามยิ
้
งเป้า ทรงบรรยายเรื่ อง

(คืนลาดับที่ 157-163) สุนขั และซื ้อสุนขั
ฉบับที่ 37

6 ก.ย.12 ก.ย. 2450
(คืนลาดับที่ 164-170)

เสด็จฯประพาสเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต ทรงพรรณนาผลของการรักษา
พระองค์
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ฉบับที่ 38

13 ก.ย.-

จากผลของการรักษาในฉบับก่อน ในฉบับนี ้ทรงบรรยายเรื่ องที่

18 ก.ย. 2450

แพทย์ ห้ า มเสวยของแสลง เสด็จ ฯโดยรถไฟไปยัง กรุ ง ปารี ส

(คืนลาดับที่ 171-175) ประพาสในกรุงปารี สและเสวยพระกระยาหารที่ภตั ตาคารอองรี
ฉบับที่ 39

19 ก.ย.-

ในฉบับนี ้ตรงกับวันคล้ ายวันพระราชสมภพ ทรงบรรยายถึงการ

25 ก.ย.2450

จัด งานเฉลิ ม พระชนมพรรษา ต่อ มาเสด็จ ไปยัง บ่อ น า้ ที่ ท าง

(คืนลาดับที่ 176-183) ประเทศเยอรมันตัง้ ชื่ อว่าบ่อนา้ จุฬาลงกรณ์ เสด็จฯออกจาก
เมืองฮอมบวร์ กไปยังปารี สและทอดพระเนตรละครโอเปา
ฉบับที่ 40

26 ก.ย.-

เตรี ย มเสด็จ ฯออกจากกรุ ง ปารี ส ไปยัง เมื อ งลูเ ซิ ร์น ประเทศ

1 ต.ค. 2450

สวิตเซอร์ แลนด์ เสด็จฯโดยรถไฟไปยังเมืองเบิร์น ทรงบรรยาย

(คืนลาดับที่ 184-189) วิ ธี ก ารปกครองของประเทศสวติ เ ซอร์ แ ลนด์ เสด็จ ต่อ ไปยัง
ประเทศอิตาลี และทรงกะระยะทางเสด็จกลับ
ฉบับที่ 41

2 ต.ค.-

เสด็ จ ฯโดยรถไฟประพาสเมื อ งมิ ล าน ต่ อ ไปยั ง กรุ ง โรม

6 ต.ค. 2450

ทอดพระเนตรวัดโบราณในกรุ ง โรม เสด็จ เยี่ ยมที่ ฝัง ศพและ

(คืนลาดับที่ 190-194) วิหารเซนต์ปีเตอร์ เสด็จต่อไปยังเมืองเนเปิ ล ประทับ ณ โรงแรม
บนภูเขา
ฉบับที่ 42

7 ต.ค.-

เสด็จออกจากเมืองเนเปิ ลลงเรื อพม่าออกจากเนเปิ ล ถึงเมือง

20 ต.ค. 2450

เมสซีน่ามีกษัตริ ย์อิตาลีเฝ้ารับเสด็จฯ เสด็จทอดพระเนตรกอง

(คืนลาดับที่ 195-208) เรื อ รบของอิ ต าลี เสด็ จ ฯไปยั ง เมื อ งปาเลอร์ โม ประพาส
พิพิธภัณฑ์และทะเล เสด็จกลับมาเมสซีนาอีกครัง้ และประพาส
ในเมือง ประทับ ณ โรงแรมซานโตโมนิโก ทอดพระเนตรละคร
และโบสถ์ โบราณ จากจากอิตาลีไปเกาะมอลตา ทรงบรรยาย
ประวัติข องเมื อ งมอลตา ประพาสและเสวยพระกระยาหาร
กลางวันที่วงั เก่า ประพาสอ่าวและโรงทหาร ลงเรื อพม่าออกสู่
ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน บันทึกของเรื่ องความหิว
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ฉบับที่ 43

21 ต.ค.-

เสด็จ ลงเรื อ ซัก เซนในคลองสุเ อส ออกสู่ท ะเลแดง ถึ ง เมื อ ง

6 พ.ย. 2450

โคลัมโบ เสด็จฯประพาสพิพิธภัณฑ์ในเมืองโคลัมโบ และทรง

(คืนลาดับที่ 209-225) บรรยายสรุปเรื่ องทวีปยุโรป
เมื่ อผู้วิ จัยได้ เอกสารหลัก คือหนัง สื อพระราชนิพ นธ์ เรื่ องไกลบ้ านแล้ ว
ผู้วิจัยยัง จาเป็ นต้ องใช้ เ อกสารลายพระราชหัตถเลขาที่ เป็ นที่ม าของหนัง สือดังกล่าว
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องไปค้ นหาเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อหาพระราชหัตถเลขา
เรื่ องดังกล่าวแต่จากการค้ นคว้ าผู้วิจยั ไม่พบสาเนาลายพระหัตถ์ที่เป็ นต้ นฉบับของพระ
ราชหัตถเลขา ผู้วิจยั จึงใช้ สาเนาลายพระหัตถ์ฉบับอื่นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ ขึน้ ในลักษณะใกล้ เคียงกันทดแทน เพื่อใช้ ศึกษาลักษณะ
ของสื่ อ การเขี ย น โดยส าเนาลายพระหั ต ถ์ ที่ ผ้ ู วิ จั ย เลื อ กเพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาแทนพระ
ราชหัตถเลขาไกลบ้ าน ได้ แก่ ส าเนาพระราชโทรเลขจากทรอนแฮม(Trondheim) ถึง
มกุฎราชกุมาร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม เพื่อใช้ ศกึ ษารูปแบบของสื่อการเขียนที่เป็ นการเขียน
เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล , สาเนาพระราชหัตถเลขาที่มีถึงสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบ
รมราชินีนาถ ครัง้ เสด็จฯ ประพาสยุโรปครัง้ ที่ 1 เมื่อพ.ศ. 2440
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังศึกษาสาเนาพระราชนิพนธ์ที่เป็ นลายพระหัตถ์เรื่ องอื่น ๆ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เพื่อใช้ ศกึ ษาลักษณะของสื่อการเขียน และ
ใช้ ศึกษาลักษณะของผู้สร้ างสาร พระราชนิพ นธ์ ในรู ปแบบลายพระหัตถ์ เรื่ องอื่น ๆ ที่
ผู้วิจยั ใช้ มีดงั ต่อไปนี ้
1.) เอกสารเรื่ อง “พระราชนิพนธ์เรื่ องต่าง ๆ” – นอนในเวลาประจาเวลาราชการ
2.) เอกสารเรื่ อง พระราชนิพนธ์โคลงนิทราชาคริช

40

นอกจากเอกสารประเภทลายลัก ษณ์ อัก ษรแล้ ว ผู้วิ จัย ยัง ใช้ เ อกสาร
ประเภทเทปบันทึกได้ แก่ วีดที ศั น์รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการ เครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ซึ่งเป็ นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง true explore life
ทังนี
้ ้ในตอนเริ่ มต้ นของการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั สามารถตามรับชมรายการที่ออกอากาศทัน
ตังแต่
้ ตอนที่ 21 เรื่ อยมาจนถึงตอนที่ 26 แต่เพื่ อให้ ไ ด้ เนือ้ หาครบถ้ วนที่สุด ผู้วิจัย
จาเป็ นต้ องใช้ เนื ้อหารายการในตอนอื่น ๆ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงติดต่อไปยังผู้อานวยการฝ่ าย
รายการ บริ ษัททรู วิชั่นส์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เนือ้ หารายการเพื่อทาวิจัย เนื่องจาก
ลิขสิทธิ์ ของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านเป็ นของบริ ษัททรู วิชั่นส์ และทาง
ฝ่ ายรายการยินยอมให้ ไฟล์รายการทังสิ
้ ้น 3 ตอน ผู้วิจยั จึงขอไฟล์รายการตอนที่ 1 ซึ่ง
เป็ นตอนเริ่ มต้ นของชุดสารคดี ตอนที่ 15 ซึ่งเป็ นตอนส่วนกลางและตอนที่ 26 ซึ่งเป็ น
ตอนสุดท้ ายของชุดสารคดี และทางบริ ษัททรู วิชนั่ ส์ได้ อนุเคราะห์ไฟล์รายการดังกล่าว
มาให้ ถึงแม้ ว่ารายการจะมีการออกอากาศซ ้าเป็ นระยะ แต่เนื่องด้ วยเวลาในการศึกษา
จากัดผู้วิจยั จึงไม่สามารถรอติดตามรายการเมื่อมีการนามาออกอากาศใหม่ได้ และเมื่อ
ได้ เนื ้อหาตามที่ต้องการแล้ ว ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตวิธีการนาเสนอเนื ้อหาและ
เนื ้อหาที่ออกอากาศและจดบันทึกทาเป็ นเอกสาร (document) จากการรับชมรายการทา
ให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจโครงสร้ างของรายการและวิธีการนาเสนอเนื ้อหาภายในตอน รวมถึงการ
ร้ อยเรี ยงระหว่างตอนได้ โดยลักษณะของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านมี
ความยาวตอนละประมาณ 30 นาทีแต่ละตอนนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับพระกระยาหารที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสวยเมื่อครัง้ เสด็จพระพาสยุโรปครัง้ ที่2 ซึ่งมี
ทังพระกระยาหารฝรั
้
่งและพระกระยาหารไทยที่ทรงดัดแปลงขณะอยู่บนเรื อพระที่นงั่ ซึ่ง
เนื ้อหาเหล่านี ้คือส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาในบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
จากการสังเกตลักษณะการนาเสนอเนือ้ หาของรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน ผู้วิจยั พบว่าการนาเสนอเนื ้อหาในแต่ละตอนมีรูปแบบที่เหมือนกัน โดย
จะเริ่ ม จากการเกริ่ นนาเนื อ้ หาของรายการในตอนแต่ละตอน จากนัน้ จะเข้ าสู่ไ ตเติ ล้
รายการ และเข้ าสู่เนื ้อหารายการในตอนนัน้ ๆ และในตอนท้ ายของรายการจะเกริ่ นนา
เนือ้ หาของรายการในตอนถัดไป โดยรายการในแต่ละตอนจะมีความต่อเนื่องกันไป
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ตามลาดับของพระราชหัตถเลขา และเมื่อพิจารณารายการทัง้ 26 ตอนจะพบว่ารายการ
ทัง้ 26 ตอนมีความต่อเนื่องกัน มีรูปแบบการนาเสนอที่เหมือนกัน แตกต่างเพียงแค่ใน
ตอนที่ 1 จะทาหน้ าที่เสมือนบทเกริ่ นนาของรายการทังหมด
้
เพราะฉะนันในตอนนี
้
้จะ
กล่าวถึงเรื่ องของอาหารและการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า
เจ้ า อยู่หัว วิ ธี ก ารน าเสนอแตกต่า งจากตอนอื่ น ตรงที่ ใ นตอนนี จ้ ะมี ก ารใช้ บุค คลที่
เกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผ.ศ.ศรี สมร คงพันธุ์ และผ.ศ.ทัศนีย์ โรจน์ไพบูลย์ และตอน
ที่ 26 ทาหน้ าที่เป็ นตอนสรุปเรื่ องราวของเมนูอาหารที่ถกู นาเสนอในรายการ
2. แหล่งข้ อมูลอื่นๆ
1.) แหล่งข้ อมูลประเภทบุคคล
บุคคลที่ผ้ ูวิจยั ใช้ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล(informants) ได้ แก่ คุณภาสกร ประมูล
วงศ์ ผู้กากับรายการสารคดีเรื่ องเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ทังนี
้ ้ในการติดต่อครัง้
แรกคุณภาสกรกล่าวว่าไม่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหารายการได้ เนื่องจากรายการ
เป็ นลิขสิทธิ์ ของทางทรู วิชนั่ ส์ และทางผู้ผลิตเองก็ไม่ได้ เก็บเอกสารที่เป็ นบทรายการไว้
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ผู้วิจยั จึงติดต่อไปยังบริ ษัททรู วิชนั่ ส์เพื่อขอข้ อมูลเนื ้อหารายการ และได้
ติดต่อคุณภาสกรอีกครัง้ เพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาและแรงบันดาลใจของ
การผลิตรายการดังกล่าว ในการติดต่อครั ง้ นี ้คุณภาสกรตอบรับ และนัดหมายผู้วิจยั ให้
มาสัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สถานที่คือร้ านกาแฟภายใน TCDC เลียบทาง
ด่วนรามอินทรา
นอกจากนี ้ ผู้วิจัย ยัง สัม ภาษณ์ รศ.อวยพร พานิช คณบดีคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลับราชพฤกษ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้ านการสื่อสารและวรรณกรรมไทย
โดยการสัมภาษณ์เป็ นไปด้ วยดี รศ.อวยพร ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่การวิเคราะห์บท
พระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเป็ นผู้อ่านบทพระราช
นิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
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2.) แหล่งข้ อมูลประเภทเอกสารอื่นๆ
หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องตาราทากับข้ าวฝรั่ง(ทรงแปล) เพื่อใช้ ประกอบ
การศึก ษารายการสารคดี อาหารทางโทรทัศน์ หนัง สื อพระราชนิ พ นธ์ ฉบับนี ม้ ี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน เพราะถึงแม้ ว่าจะเป็ นพระราชนิพนธ์ แปลแต่
มาจากการสังเกตจากของจริ งครัง้ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.126 ถือเป็ นตาราทากับข้ าว
ฝรั่งอย่างเป็ นระบบเล่ม แรกของไทย โดยผู้วิจัยใช้ หนังสือตาราทากับข้ าวฝรั่ ง ฉบับ
จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์นายอินทร์
การสร้ างความน่ าเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
ในกระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้
(trustworthiness) ของข้ อมูลโดยสร้ างความน่าถือ(credibility) ผ่านการต่อเวลาของการ
ทางาน(prolonged engagement) ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ณ ขณะของการศึกษาในหัวข้ อ
การข้ า มผ่า นทางการสื่ อ สาร การศึก ษาโดยใช้ บ ทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นเป็ น
ตัวอย่างที่เหมาะสมที่สดุ ในการศึกษา ไม่มีตวั อย่างงานชิ ้นอื่นที่จะใช้ ศกึ ษาแทนได้ ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั เริ่ มศึกษาจากเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสารโดยเริ่ มจากการศึกษาในหัวข้ อการ
เล่าเรื่ องแบบข้ ามพ้ นสื่อ ผ่านการศึกษาละครเรื่ องฮอร์ โมน และมาสู่การใช้ สื่อเพื่อการ
ท่องเที่ยว ลาดับต่อมาผู้วิจยั มองมิติของการสร้ างความหมายขยายออกไปมากกว่าการ
เล่าเรื่ อง สุดท้ ายบทสรุ ปของหัวข้ อคือเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร และเลือกศึกษา
ผ่ า นบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ องไกลบ้ าน นอกจากนี ผ้ ้ ู วิ จั ย สร้ างความพึ่ ง พาได้
(dependability) ของข้ อมูลโดยการใช้ หลักฐานชันปฐมภู
้
มิที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
กับการสร้ างพระราชหัตถเลขา ทังนี
้ ้เพราะไม่สามารถค้ นหาต้ นฉบับพระราชหัตถเลขาที่
เป็ นลายพระหัตถ์ได้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึกลักษณะของเนือ้ หาที่ถูกนาเสนอ
ผ่านสื่อโดยผู้วิจยั จะอธิ บายให้ เห็นทัง้ ในมิติของเนือ้ หา(communication) และมิติของ
ความสัมพันธ์ ( meta-communication) รวมทัง้ วิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบการ
สื่อสารเพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นภายใต้ การสร้ างความหมายในรูปแบบต่างๆ
หน่ วยสาหรั บการวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ หน่วยสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจยั คือ
หน่วยของความสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสาร
การสรุ ปข้ อมูล
ในการวิเคราะห์ เพื่ อการนาเสนอข้ อมูล ผู้วิจัยใช้ โครงสร้ างการโต้ แย้ ง
แสดงเหตุผลของ Stephen Toulmin นักตรรกศาสตร์ ชาวอังกฤษ เพื่อแสดงถึงวิธีการและ
การอ้ างเหตุผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสูข่ ้ อสรุปของผู้วิจยั
หลักการของการโต้ แย้ ง แสดงเหตุผลเพื่ อสร้ างความน่าเชื่ อถื อได้ ของ
ข้ อ สรุ ป (claim) ผู้วิ จัยเริ่ ม จากการรวบรวมข้ อ มูล (data) ซึ่ง ในที่ นี ค้ ื อข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวสื่อและเนือ้ ลักษณะความสัมพันธ์ ของตัวบท
ลัก ษณะธรรมชาติข องตัว สื่ อ ซึ่ง จากข้ อมูล ดัง กล่า ว ผู้วิ จัย จะอธิ บายให้ เ หตุผ ลด้ ว ย
หลัก การ และแนวคิ ด อัน เป็ นข้ อแสดงเหตุผ ล(warrant) ที่ จ ะน าไปสู่ ข้ อสรุ ป โดย
สนับสนุนจากข้ อมูลหลักฐานต่างๆ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะเสนอข้ อยกเว้ นรวมทังข้
้ อแม้ เพื่อเพิ่ม
นา้ หนักให้ กับการวิจัย และให้ เหตุผลได้ ถึง ความเป็ นไปได้ ที่อาจทาให้ ไ ม่เป็ นไปตาม
ข้ อสรุ ปที่ นาเสนอ ซึ่ง สามารถสรุ ปการโต้ แย้ ง แสดงเหตุผลได้ ตามแบบจ าลองของ
Toulmin ดังนี ้
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Qualifier
ข้ อมูล

Data
ข้ อมูล

Claim
ข้ อสรุป

Warrant
เหตุผล

Rebuttal
ข้ อโต้ แย้ ง

Backing
ข้ อสนับสนุน

การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอการวิจัยในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ การพรรณนาเชิ งวิเคราะห์ เพื่ อ
อธิ บายให้ เห็นถึงลักษณะสื่อและสาร รวมทัง้ องค์ประกอบอื่น ๆ ของการสื่อสารในบท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่เปลี่ยนแปลงไปตามลาดับที่ถกู นาเสนอออกมา ในบางช่วง
ผู้วิจัยมี การยกข้ อความที่ มาจากพระราชหัตถเลขา ดังนัน้ จึงปรากฏลักษณะของการ
สะกดคาตามแบบเดิมไว้
ทังนี
้ ้ในบทที่ 4. นาเสนอบทวิเคราะห์การสร้ างความหมายของบทพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
บทที่ 5. นาเสนอบทวิเคราะห์ การข้ ามผ่านทางการสื่ อสารจากพระ
ราชหัตถเลขาสูห่ นังสือเล่ม
บทที่ 6. นาเสนอบทวิเคราะห์การข้ ามผ่านการสื่อสารจากหนังสือเล่มสู่
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
บทที่ 7. สรุปผลการศึกษา

