บทที่ 6
การข้ ามผ่ านการสื่อสารจากหนังสือเล่ มสู่รายการโทรทัศน์
ในสองบทก่ อ นหน้ าผู้ วิ จัย ได้ อ ธิ บ ายให้ เห็ น ลั ก ษณะของการสร้ าง
ความหมายบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในสองรู ปแบบคือเริ่ มจากในรูปแบบลายพระ
หัตถ์ ในพระราชหัตถเลขา หรื อจดหมาย จากนัน้ แปลงจากจดหมายลายพระหัตถ์ สู่สื่อ
หนัง สื อ เล่ ม โดยยัง คงเนื อ้ หาเดิ ม ของพระราชหัต ถเลขาไว้ แต่ อ าจมี ก ารเพิ่ ม เติ ม
องค์ประกอบบางประการเข้ าไปตามคุณลักษณะของสื่อ ในบทนี ้ผู้วิจยั จะอธิบายลักษณะ
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในอีกลักษณะหนึ่งคือเป็ น
การสร้ างความหมายที่เลือกหยิบเพียงประเด็นเรื่ องอาหารที่ถกู กล่าวถึงในหนังสือเรื่ องไกล
บ้ านมาผลิ ตเป็ นรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ชื่อรายการ “เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ าน” ออกอากาศทางทรู วิชนั่ ส์
ลักษณะการสื่อสารในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์นี ้นับว่า
มีความแตกต่างจากการสื่อสารในสองลาดับแรกอยู่หลายประการ สิ่งที่แตกต่างกันโดย
สิ ้นเชิงด้ านองค์ประกอบการสื่อสารคือผู้กระทาการสื่อสาร ผู้ผลิตรายการสารคดีเครื่ อง
เสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องใด ๆ เลยกับผู้สร้ างหรื อผู้ผลิตบทพระราช
นิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในสองลาดับแรก กล่าวคื อผู้ผลิตรายการนี ้คือบริ ษัทแตงกวา มาโต
กราฟ จ ากัด ที่ รับผลิ ตรายการโทรทัศ น์ เพื่ อนาเสนอแก่ส ถานี โทรทัศน์ เพื่ อออกอากาศ
เพราะฉะนันผู
้ ้ วิจยั จึงกล่าวได้ ว่าในการสื่อสารผ่านรู ปแบบรายการโทรทัศน์นี ้ เกิด ผู้สร้ าง
เนื ้อหาขึ ้นมาใหม่ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับผู้สร้ างพระราชหัตถเลขาและหนังสือไกลบ้ านเลย แต่
จากการพูดคุยกับคุณภาสกร ประมูลวงศ์ (ภาสกร ประมูลวงศ์, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม
2559) ในฐานะผู้กากับรายการสารคดี ทาให้ ทราบว่าคุณภาสกรคือผู้ที่ได้ มีโอกาสอ่าน
หนังสือเรื่ องไกลบ้ านและเกิดความสนใจประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่นาเสนออยู่ในหนังสือ
จึง คิดที่ จ ะนามาผลิตเป็ นรายการโทรทัศน์ ความตังใจของคุ
้
ณภาสกร ผู้วิจัยมองว่า
สอดคล้ องกับลักษณะของการสื่อสารในยุคปั จจุบนั มากคือผู้กระทาการสื่อสารสื่อสารเพื่อ
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ต้ องการแบ่งปั น และคุณภาสกรเองก็มีความปรารถนาที่จะแบ่งปั นเนื ้อหาประเด็นหนึ่งที่
รวมอยูก่ บั ในหลาย ๆ มาเผยแพร่ในรูปแบบรายการโทรทัศน์
จากที่กล่าวไปข้ างต้ นนี ้ ผู้วิจัยพบการข้ ามผ่านตัวสื่อ ขององค์ประกอบ
ด้ านการสื่อสารจากลาดับที่สองมาสู่ลาดับที่สามที่ชดั เจนอย่างแรกคือ ผู้รับสารคนหนึ่ง
ของการสื่อสารในรู ปแบบหนังสือได้ กลายมาเป็ นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งถื อเป็ นการ
แปลงรูปแบบการสื่อสารลาดับที่สอง แผนภาพที่ 6.1 ด้ านล่างนี ้แสดงการเปลี่ยนสถานะ
ของผู้กระทาการสื่อสาร
R1

ผู้ผลิต
หนังสือ

หนังสือไกลบ้ าน

R2

ผลิต

เปลีย่ นมาเป็ น
Rn

ผู้อา่ นหนังสือไกลบ้ าน

ผู้ผลิตรายการ
เครื่ องเสวยตาม

รายการโทรทัศน์

ผลิต

เสด็จ...ไกลบ้ าน
ผู้ชมที่เป็ นมวลชน

แผนภาพที่ 6.1 การเปลี่ยนสถานะของผู้กระทาการสื่อสาร
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แรงผลักดันสูก่ ารข้ ามผ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านจากหนังสือสูร่ ายการโทรทัศน์
เมื่ อเห็นภาพของการเปลี่ ยนสถานะขององค์ประกอบการสื่ อสารด้ าน
ผู้กระท าการสื่ อสารแล้ ว ต่อมาผู้วิจัยจะขออธิ บ ายลัก ษณะของผู้ผ ลิตรายการสารคดี
โทรทัศน์ จากการสัมภาษณ์ผ้ กู ากับรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ า น คุณภาสกร
ประมูลวงศ์ (2559) เกี่ยวกับที่มีของการสร้ างสรรค์ผลงานชิ ้นนี ้ จากการพูดคุยกับคุณภาส
กร ผู้วิจยั พบว่าการผลิตชิ ้นงานของผู้ผลิตนันเกิ
้ ดจากองค์ประกอบหลายด้ านประกอบกัน
องค์ประกอบด้ านแรกคือเรื่ องของความชอบและความสนใจ ซึ่งความชอบและความสนใจ
ของผู้ผลิตรายการนี ้ ผู้วิจยั พบว่าเกิดทังจากการชื
้
่นชอบในตัวบุคคลที่สร้ างผลงานเดิม นัน่
คือคุณภาสกรชื่นชมและศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และชื่นชอบ
ผลงานที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ ความชอบชื่นชอบตรงนี ้ผู้วิจยั เรี ยกว่าเป็ นความชื่น
ชอบที่มีตอ่ ผู้สร้ างสารและสื่อในลาดับแรก
ความพิเศษอย่างหนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั พบและถือได้ ว่าเป็ นความชื่นชอบที่มีผลต่อ
การสร้ างงานชิ ้นนี ้คือ ตัวผู้ผลิตเองเป็ นผู้ที่ชื่นชอบประเด็นด้ านอาหาร ทังนี
้ ้เพราะได้ คลุก
คลีอยู่กบั สื่อประเภทหนังสือเกี่ยวกับอาหารมาตังแต่
้ เด็ก ๆ เช่น หนังสือเรื่ องน ้าพริ ก ของ
หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมทย์ ทังนี
้ ้ในแผนการผลิต ผู้ผลิตมีเรื่ องเกี่ยวกับอาหารที่อยาก
ทาอยู่ 2 เรื่ อง เรื่ องแรกคือตารั บในตารา คือการพูดถึงอาหารที่ ปรากฏอยู่ในหนังสื อ
ประเภทต่าง ๆ แต่จดุ อ่อนของงานชิ ้นนี ้คือจะได้ เนื ้อหาที่กระจัดกระจาย และเรื่ องที่ 2 คือ
เรื่ องไกลบ้ าน ซึง่ ผู้ผลิตได้ กล่าวว่ารัชกาลที่ 5 ทรงบรรยายเรื่ องราวเกี่ยวกับอาหารได้ อย่าง
สนุก และเมื่ อตนได้ อ่านก็ ร้ ู สึกได้ ว่าพระองค์ทรงมี ความสุขที่ ไ ด้ เขี ยนเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
อาหาร ตรงจุดนี แ้ สดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตรายการได้ แสดงบทบาทเป็ นผู้เฝ้าประตูข้อมูล
ข่าวสาร(gatekeeper) ซึ่งต้ องใช้ ความละเอียดอ่อนของผู้ผลิตรายการที่สามารถมองเห็น
และสกัดเอาประเด็นด้ านอาหารที่ถกู แทรกอยู่ในหนังสือเรื่ องไกลบ้ านออกมาได้ โดยคุณ
ภาสกรได้ ระบุว่าเมนูอาหารที่ถกู พูดถึงในหนังสือเรื่ องไกลบ้ านมีทงเมนู
ั ้ ที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีโอกาสเสวยจากการเลี ้ยงรับรอง และอาหารที่ทรงทาด้ วย
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พระองค์เอง จากจุดนี ้จึงเป็ นที่มาของเนื ้อหาในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านทา
นาเสนอข้ อมูลเมนูอาหารทังสองประเภทควบคู
้
ก่ นั
องค์ประกอบต่อมาคือความต้ องการผลิตรายการอาหารที่ มีคุณค่า ที่
แตกต่างจากรายการอื่น ๆ คาว่ารายการที่มี คุณค่าที่ ผ้ ูวิจัยประเมินได้ จ ากคาตอบของ
ผู้ผลิตคือ ผู้ผลิตมีความต้ องการที่จะให้ ผลงานที่ถกู สร้ างขึ ้นเป็ นจดหมายเหตุรูปแบบหนึ่ง
ที่ ไ ม่ว่าจะหยิบมาดู ณ เวลาใดก็ ยัง มี คุณ ค่า คุณค่า ในที่ นี ป้ ระกอบด้ วยทัง้ คุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ เพราะเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นกว่าร้ อยปี , คุณค่าทางจิตใจเพราะเป็ นเรื่ องราว
ที่แสดงให้ เห็นถึงพระปรี ชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย
อี กความต้ องการที่ ผ้ ูผลิตปรารถนาคืออยากให้ เนื อ้ หาในรายการเป็ น
เนื ้อหาที่จบั ต้ องได้ ผู้ผลิตจึงได้ เพิ่มบรรยากาศโดยรอบที่เกี่ยวกับเรื่ องราวของอาหารชนิด
นัน้ ๆ โดยการใช้ ภ าพจากไปรษณี ยบัตรอื่ น ๆ ที่ ถูก ถ่า ยเมื่ อ ครั ง้ การเสด็จ นามาใส่ใ น
รายการ จากจุ ด นี แ้ สดงให้ เห็ น ลั ก ษณะของการหลอมรวมสื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยสื่ อ
ไปรษณียบัตรถูกแปลงมาเป็ นสารในรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดเรื่ องสื่อคือสาร
ของแม็คลูแฮน (1964) ผู้วิจัยมองว่าการเพิ่ มบรรยากาศรอบข้ างเข้ ามาในชิ ้นงานทาให้
ชิ ้นงานนันดู
้ มีคณ
ุ ค่าในแง่ประวัตศิ าสตร์ มากขึ ้น รูปที่ 6.1 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพตัวอย่างของ
การนาภาพประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ได้ อยู่ในหนังสือไกลบ้ านมาใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน เพื่อให้ เนื ้อหาอาหารที่นาเสนอมีเรื่ อ งราวเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็ นภาพถ่าย
เส้ นทางที่เสด็จออกจากโรงแรมโฮเตลไบรฟอน ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 ตรงกับวันที่
26 กรกฎาคม 2450 ในพระราชหัตถเลขาทรงบรรยายถึงลักษณะภูมิประเทศระหว่างทาง
เสด็จ ฯ ที่ ป ระกอบไปด้ วยภูเขาลูก เตีย้ ๆ ที่ มี นา้ กัดเซาะลงมาเป็ นขัน้ ๆ และหลัง จาก
เดินทางเสด็จฯ แล้ วก็ถึงเวลาอาหารกลางวัน รายการใช้ วิธีการนาเสนอเรื่ องราวเหล่านี ้เข้ า
ไปเพื่อโยงมายังเมนูอาหารมื ้อกลางวันในวันนัน้
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รูปที่ 6.1 ภาพถ่ายระหว่างทางเสด็จ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ทังนี
้ จ้ ากการศึกษาวิธีการนาเสนอรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ านผู้วิจยั พบว่าการนาเสนอข้ อมูลส่วนที่เป็ นภาพนิ่งในรายการนันมี
้ ทงภาพถ่
ั้
ายที่ปรากฏ
อยู่ในหนังสือไกลบ้ านและภาพถ่ายอื่น ๆ ที่ไม่มีในหนังสือ โดยในส่วนนี ้ทางผู้ผลิตระบุว่า
“ที ม งานพยายามหาภาพที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ได้ ม ากที่ สุ ด ส่ ว นมากเป็ น
ไปรษณี ยบัตรที่ ส่งมากรุ งเทพฯ” คุณภาสกรกล่าว แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการใส่
ภาพถ่ายหรื อไปรษณียบัตรประกอบเรื่ องราว ไม่ได้ ปรากฏอยูใ่ นทุกตอนของสารคดี
นอกจากการเพิ่มภาพประกอบเข้ ามาในรายการแล้ ว อีกหนึ่ง สิ่งที่ทาง
ผู้ผลิตสร้ างขึน้ มาเพื่อในสื่อสารกับผู้ชมคือ ผู้ดาเนินรายการ ในรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน ผู้ผลิตกาหนดให้ มีผ้ ดู าเนินรายการซึ่งในที่นี ้คืออาจารย์จารึก ศรี อรุณ ทา
หน้ าที่เป็ นผู้บรรยายและสาธิตวิธีการทาอาหาร สิ่งที่เกิดขึ ้นจากการมีผ้ ดู าเนินรายการเมื่อ
พิ จ ารณาด้ า นคุณ ลัก ษณะของสื่ อ โทรทัศ น์ ที่ เ ป็ นสื่ อ เย็ น จะมี ค วามร้ อนขึ น้ ผู้ด าเนิ น
รายการจะทาหน้ าที่ถ่ายทอดเนื ้อหาอาหารให้ เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น โดยภาพการสาธิตการ
ประกอบอาหารจะไปเติ ม เต็ ม ประสาทสัม ผัส ด้ า นการมองเห็ น ให้ ไ ด้ ม ากขึ น้ ท าให้
เมนูอาหารต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ เป็ น
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เพียงตัวหนังสือ นัน้ กลายเป็ นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ สอดคล้ องกับเจตนาของผู้ผลิตที่
ต้ องการจะทาให้ รายการเป็ นรายการอาหารที่สามารถจับต้ องได้ นัน่ คือผู้ชมมองเห็นภาพ
ตามนัน่ เอง
องค์ประกอบต่อมาคือผู้รับสาร ผู้รับสารในที่นีค้ ือผู้ชมรายการโทรทัศน์
ผู้วิจยั อธิบายลักษณะของผู้รับสารผ่านประสบการณ์ของผู้วิจยั เองที่ได้ ชมรายการนี ้ สิ่งที่
ผู้วิจยั จะอธิบายในประเด็นเกี่ยวกับผู้รับสารคือ ลักษณะของผู้รับสารรายการเครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ าน จะแตกต่างจากลักษณะของผู้รับสารชิน้ งานประเภทการเล่าเรื่ อง
ข้ ามพ้ นสื่อ(trans-media story telling) (เจนกินส์ , 2006) ในประเด็นที่ว่าผู้รับสารงาน
ประเภทการเล่าเรื่ องข้ ามพ้ นสื่ อจะต้ องเข้ าถึง เนื อ้ หาเรื่ องนัน้ ๆ ผ่านการนาเสนอสื่ อที่
หลากหลายเพื่อให้ เข้ าใจภาพรวมของเรื่ องราวทังหมด
้
แต่ผ้ รู ับสารรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน ไม่จาเป็ นต้ องกลับไปอ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ านเพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องราวก็
สามารถดูรายการได้ อย่างเข้ าใจ ทังนี
้ ้เพราะตัวรายการเองมีความสมบูรณ์ในตัวเอง
เมื่อพิจารณาลักษณะของผู้ชมรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
โดยดูจากช่องทางการออกอากาศของรายการที่ออกอากาศเพียงช่องทางเดียวเท่านันคื
้ อ
ทางสถานีทรู วิชนั่ ส์ กลุ่มผู้ชมที่สามารถชมรายการได้ จะเป็ นกลุ่มผู้ชมที่ต้องเป็ นสมาชิก
ของทรู วิชนั่ ส์เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่าผู้รับสารของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
เป็ นกลุ่มผู้รับสารจากช่องทางหรื อสื่อ (channel or medium audience) (แม็คแควล,
1994) และเมื่อพิจารณาต่อที่ช่องที่ออกอากาศคือช่อง true explore life ซึ่งเป็ นช่องที่อยู่
ในหมวดสารคดีและความรู้ ก็สามารถมองลักษณะของกลุ่มผู้ชมรายการเครื่ องสวยตาม
เสด็จ ...ไกลบ้ า นได้ ชัด ขึ น้ คื อ เป็ นกลุ่ม ผู้รั บ สารจากช่อ งทางหรื อ สื่ อ ที่ ส นใจเนื อ้ หาใน
ลักษณะที่เป็ นข้ อมูลความรู้
ประเด็นต่อมาที่เกี่ยวกับผู้รับสารที่ผ้ วู ิจยั จะอธิบายคือลักษณะของการใช้
สื่อที่แตกต่างจากลักษณะของการใช้ สื่อหนังสือ ผู้อ่านหนังสือสามารถอ่านและเลิกอ่าน
หนังสือเมื่อใดก็ได้ ลักษณะเช่นนี ้ผู้วิจยั มองว่าผู้รับสารมีอิทธิผลเหนือตัวสื่อ เมื่อกลับมา
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พิจารณาที่รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จไกลบ้ าน ผู้ชมรายการโทรทัศน์สามารถชมและ
เปลี่ ยนช่องหรื อหยุดชมรายการได้ เช่นกัน เพื่ อให้ สามารถดึงผู้ชมได้ อย่างต่อเนื่ องเมื่ อ
พิจารณาการนาเสนอรายการจะพบว่าผู้ผลิตได้ ผลิตรายการโดยสร้ างความต่อเนื่องของ
ผู้ชม ซึง่ สิ่งนี ้เกิดจากองค์ประกอบของรายการหลายประการด้ วยกัน ได้ แก่ ประการแรกคือ
รายการมี ค วามยาวที่ พ อ ไม่ยาวมากจนเกิ นไปจนท าให้ ผ้ ูช มเกิ ดความรู้ สึกเบื่ อ ทัง้ นี ้
รายการมีความยาวที่ประมาณตอนละ 30 นาที ประการต่อมาคือ รายการมีการนาเสนอ
เรื่ องราวในตอนอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าเมื่อพิจารณาที่รายการแต่ละตอนแล้ วจะ
พบว่าช่วงต่าง ๆ ของรายการที่ผ้ วู ิจยั ได้ แบ่งให้ เห็นอันประกอบด้ วย ส่วนนาเข้ าสู่เนื ้อหา –
ไตเติล้ รายการ – เนื อ้ หาหลัก ของรายการ – ส่วนปิ ดรายการ ถูก ร้ อยเรี ยงกัน ผ่า นบท
บรรยายที่มีเอกภาพ
ประการต่อ มาคื อ รายการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ช มได้ ใ นระดับ ที่
เหมาะสม ลักษณะเช่นนี ้พิจารณาได้ จากบทบรรยายที่ผ้ บู รรยายเรี ยกตัวเองและผู้ชมเป็ น
คนกลุ่มเดียวกันว่า “เรา” และเป็ นกลุ่มคนที่มาร่ วมกันทากิจกรรมเดียวกันคือเดินทางไป
กับขบวนเสด็จประพาสครัง้ นัน้ ประโยคหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั พบในทุกตอนของรายการคือประโยค
ที่มีลกั ษณะว่า “คุณผู้ชมครับ เราเดินทางมาถึงคืนลาดับที่ ....... “ จากข้ อความนี ้แสดงให้
เห็ น ว่า รายการได้ ส ร้ างการมี ส่ว นร่ ว มให้ กับ ผู้ช มได้ อ ย่า งลงตัว องค์ ป ระกอบทัง้ สาม
ประการจึงเป็ นกลวิธีการสร้ างความต่อเนื่องให้ แก่ผ้ ชู มที่พบได้ ในรายการเครื่ องเสวยตาม
เสด็จ...ไกลบ้ าน
ล าดับ ต่ อ มาผู้ วิ จัย พิ จ ารณาที่ ลัก ษณะของเนื อ้ หารายการที่ เ กิ ด ขึ น้
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ไม่ได้ เกิดจากการแปลงสื่อหนังสือทังหมดมาสู
้
่
รูปแบบรายการสารคดีทางโทรทัศน์ หากแต่เกิดจากการเลือกเอาประเด็นเนื ้อหา(content)
เพียงแค่เนื ้อหาเดียวคือเรื่ องอาหาร มานาเสนอด้ วยวิธีการนาเสนอใหม่ ลักษณะเช่นนี ้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้ เกิดกระบวนการเลือกเนือ้ หาที่จะสื่อสาร
(communication)และแปลงอั ต ตะของการสื่ อ สารนั น้ (meta-communication) จาก
รู ปแบบของบันทึก ประจ าวันมาสู่รู ปแบบของสารคดี ที่มี ทัง้ การสอน(instruction) และ
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สาระบันเทิง(edutainment) โดยการข้ ามผ่านทางการสื่อสารในลาดับนี ้เป็ นการข้ ามผ่าน
ทังสื
้ ่อและสาร ประกอบด้ วยการเปลี่ยนสื่อในการนาเสนอจากหนังสือมาเป็ นสื่อโทรทัศน์
และสารที่นาเสนอ จากประเด็นใหญ่มาสู่ประเด็นย่อยที่ถูกจับคู่( pairing) ไว้ กล่าวคือ
ประเด็นเรื่ องการเสด็จประพาสยุโรปซึ่งถื อเป็ นเรื่ องการท่องเที่ยว ประกอบด้ วยประเด็น
เรื่ องอาหาร เป็ นประเด็นย่อยประกอบกันอยู่ การเลือกประเด็นย่อยออกมานาเสนอเป็ น
เรื่ องใหม่ เมื่อพิจาณาผ่านบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน พบว่าเรื่ องใหญ่เดิมนันซึ
้ ่งคือ
ประเด็นเรื่ องการท่อ งเที่ ยวจ าเป็ นต้ อ งมี ลักษณะที่ เป็ นเนื อ้ หาที่ เปิ ดกว้ างต่อการหยิ บ
ประเด็ น ย่ อ ยออกมาผลิ ต ใหม่ หรื อ ประเด็ น ย่ อ ยนัน้ ต้ อ งไม่ถูก ตัด กัน โดยชิ น้ เชิ ง เมื่ อ
พิจารณาเนื ้อหาของพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่เป็ นประเด็นเกี่ยวกับการเสด็จประพาส
ซึ่งหมายถึงประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้วิจยั มีความเห็นว่าประเด็นการท่องเที่ยวเป็ น
ประเด็นประกอบด้ วยประเด็นย่อยอื่น ๆ มาประกอบกันซึ่งได้ แก่ เรื่ องของอาหาร , ที่พัก
อาศัย , การซื ้อของฝาก , ประเพณี/วัฒนธรรม ซึ่งรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
เลือกประเด็นย่อยด้ านอาหารมาผลิตเป็ นเนื ้อหาใหม่
ตั ว ตนของหนั ง สื อ เรื่ องไกลบ้ านที่ น าเสนอบั น ทึ ก ประจ าวั น ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มาสูส่ มเด็จหญิงน้ อย กลายมาเป็ นเพียงแค่ส่วน
อ้ างอิง ถึง ที่ ม าของเมนูอาหารที่ จ ะถูก นาเสนอเท่า นัน้ การเปลี่ ยนแปลงทัง้ ผู้ผ ลิต และ
ลักษณะเนื ้อหาเช่นนี ้ส่งผลให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในฐานะผู้พระราช
นิพนธ์พระราชหัตถเลขาทรงเป็ นเพียงบุคคลที่สาม ที่ผ้ ผู ลิตรายการใช้ อ้างอิงถึงเพื่อสร้ าง
เรื่ องราวให้ กับเมนูอาหารนัน้ ผ่านผู้ดาเนินรายการในการนาเสนอ ลาดับต่อไปผู้วิจัยจะ
อธิบายลักษณะที่เกิดขึ ้นจากการแปลงรูปของการสื่อสารในลาดับนี ้
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ลักษณะของสื่อและสารที่ใช้ ในการสร้ างความหมายรายการ เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ าน
บทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านถูกแปลงมาเป็ นรายการสารคดีอาหาร
ทางโทรทัศน์ จานวน 26 ตอนความยาวตอนละประมาณ 30 นาที โดยแต่ละตอนนาเสนอ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ อาหารที่ พ ระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว เสวยครั ง้ เสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ ที่สอง เมื่อพิจารณาที่การแปลงรูปการสื่อสารที่เกิดขึ ้น ผู้วิจยั พบว่าการ
แปลงรูปการสื่อสารเป็ นการเปลี่ยนสื่อจากสื่อหนังสือเล่มที่มีลกั ษณะของสื่อที่เป็ นสื่อร้ อน
มาสูส่ ื่อโทรทัศน์ที่มีลกั ษณะของสื่อที่เป็ นสื่อเย็น (แม็คลูแฮน , อ้ างแล้ ว) ผู้วิจยั สังเกตได้ ว่า
ผู้ผลิตได้ พยายามทาให้ บทพรราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านที่มาจากหนังสือเล่มมีความ “อุ่นขึ ้น”
หรื อเป็ นการเพิ่มความเย็นลงไปในการแปลงรูปการสื่อสารในระดับนี ้ โดยลักษณะของการ
ทาให้ อนุ่ ขึ ้นที่ผ้ วู ิจยั พบได้ แก่ การเพิ่มรูปแบบของสื่อที่ใช้ ในการสร้ างความหมายจากเดิมที่
ใช้ เพี ยงแค่ข้อความ(text) และภาพถ่าย(photograph) มาเป็ นภาพ เสียงและข้ อความ
โดยทังสามสิ
้
่งนี ้ได้ ถกู ใช้ สร้ างความหมายร่วมกัน โดยรูปแบบสื่อแต่ละประเภทมีลกั ษณะ
ของการใช้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

ภาพที่ใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน มีทงภาพเคลื
ั้
่อนไหวจากการ

ถ่ายทา ซึง่ ภาพลักษณะนี ้จะใช้ กบั การสาธิตการประกอบอาหาร , ภาพนิ่งซึ่งเป็ นภาพถ่าย
บางส่วนเป็ นภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ไหนหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน บางส่วนเป็ นภาพอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในตอนนัน้ ๆ รู ปที่ 6.2 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพถ่ายโรงแรมที่ประทับ
ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ใช้ ประกอบเมื่อบรรยายถึงพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 19 ขณะ
พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ง
เป็ นภาพถ่ายที่ไม่ได้ มีในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน แต่ทางผู้ผลิตได้ หาเพิ่มเข้ ามาเพื่อใช้ สร้ าง
ความหมายของรายการ
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รูปที่ 6.1 ภาพถ่ายโรงแรมที่ประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
2.

เสียงที่ใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ประกอบด้ วยเสียงพูด ซึ่ง

เป็ นเสียงของอาจารย์จารึ ก ศรี อรุ ณ เป็ นผู้ดาเนินรายการและสาธิ ตการทาอาหารแต่ละ
เมนู , เสี ยงบรรยาย รายการใช้ เสียงบรรยายของผู้บรรยายเพศชาย มีนา้ เสี ยงทุ่ม แต่
นุ่มนวล ผู้วิจยั มีความเห็นว่าเป็ นเสียงบรรยายที่ฟังแล้ วไพเราะ น่าฟั ง และเป็ นเสียงที่ฟัง
แล้ วใช้ ความรู้ สึกทันยังสมัย สุดท้ ายคือเสี ยงดนตรี รายการใช้ เพลงประจ ารายการใน
ตอนต้ นรายการประกอบกับกราฟิ กส่วนที่เป็ นไตเติ ้ลรายการ และในตอนท้ ายชองรายการ
ที่แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับฝ่ ายผลิต (end credit)
3.

ข้ อความที่ใช้ ในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ข้ อความปรากฏอยู่ใน

ลักษณะของการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์ (character generator)(CG ) เพื่อระบุชื่อ
และตาแหน่งของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในรายการ และสร้ างเป็ นข้ อความยาวประกอบเสียง
บรรยาย นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบการใช้ ข้อความอีกลักษณะหนึ่งซึ่งผู้วิจยั คิดว่าเป็ นลักษณะ
เด่น ของรายการนี ้ คื อ การใช้ ข้ อ ความที่ ม าจากหนัง สื อ เรื่ อ งไกลบ้ า นในลัก ษณะของ
ข้ อความที่ ถูกตัดออกมา ข้ อความดัง กล่าวถูกนาเสนอพร้ อมกับเสี ยงอ่านซึ่ง เป็ นเสี ยง
เดียวกับผู้บรรยายรายการ ในส่วนของข้ อความที่ถกู ตัดมาใช้ นี ้ผู้วิจยั พบว่าผู้ชมไม่สามารถ
อ่านข้ อความที่ถกู ตัดมาจากหนังสือได้ ชดั เจน ทังนี
้ ้เพราะผู้ผลิตเองก็อาจจะไม่ได้ ต้องการ
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ให้ ผ้ ูชมต้ องอ่านข้ อความตาม ประกอบกับทางผู้ผลิตได้ ใช้ เสียงผู้บรรยาย อ่านข้ อความ
ดังกล่าวแล้ วด้ วย แต่การเลือกภาพมาจากหนังสือซึ่งยัง คงปรากฏลักษณะของตัวอักษร
ตัวพิมพ์อย่างในหนังสือนัน้ ผู้วิจยั คิดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ ข้อความเหล่านัน้
มากกว่าการใช้ วิธีการพิมพ์ข้อความด้ วยเทคนิคทางคอมพิ วเตอร์ เพราะเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงข้ อมูลที่ เ ป็ นของแท้ และมาจากหนัง สือซึ่ง คือที่ ม าของรายการ และส่วนนี เ้ องที่
ผู้ผลิตกล่าวกับผู้วิจยั ว่าทางผู้ผลิตต้ องการจะทาให้ เรื่ องราวในหนังสื อนันเป็
้ นเรื่ องราวที่
สามารถมองเห็นภาพได้ รู ปที่ 6.3 ด้ านล่างนี ้เป็ นตัวอย่างของการใช้ ข้อความในรายการ
เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ในลักษณะข้ อความที่มาจากหนังสือไกลบ้ านหน้ าสุดท้ าย
ของพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 43 ทรงเขียนถึงความรู้สึกใจเต้ นที่จะได้ พบกับสมเด็จหญิง
น้ อย และรูปที่ 6.4 เป็ นรูปการใช้ ข้อความด้ วยเทคนิคการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
เป็ นข้ อความที่ ทรงบรรยายถึงเมนูอาหารชื่อเป็ ดอัดหอคอยเงินที่ได้ เสวย ณ ภัตตาคาร
อาหารฝรั่งเศสชื่อ La Tour d’Argent ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 24 ของคืน
ลาดับที่ 86

รูปที่ 6.2 ภาพพระราชหัตถเลขาฉบับหนังสือทีถกู ใช้ ในรายการโทรทัศน์
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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รูปที่ 6.3 ข้ อความในรายการโทรทัศน์ที่ใช้ เทคนิคการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
การใช้ รูปแบบสื่ อ ทัง้ ภาพ เสี ยงและข้ อความประกอบกันในการสร้ าง
ความหมาย ทัง้ นี จ้ ากการสัง เกตการนาเสนอรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ ...ไกลบ้ าน
ผู้วิจยั พบว่ารายการทุกตอนมีลกั ษณะของการนาเสนอที่เหมือนกัน โดยสามารถแบ่งออก
ได้ เป็ นสองช่วงคือ ส่วนนาเข้ ารายการ(prelude) และเนื ้อหารายการ(body) ต่อเนื่องกันมา
ตามลาดับ และเนื ้อหาแต่ละตอนนันจบในตอน
้
ในตอนท้ ายของแต่ละตอนจะมีการเกริ่ น
เนื ้อหาของตอนถัดไป สิ่งที่ผ้ วู ิจยั สังเกตได้ คือถึงแม้ ว่าเนื ้อหาของรายการแต่ละตอนจะจบ
ในตอนแต่ผ้ ผู ลิตได้ สร้ างให้ รายการแต่ละตอนนัน้ มีความต่อเนื่องกัน นั่นหมายความว่า
ผู้ชมบางท่านที่อาจเปิ ดมาดูแค่เฉพาะตอนก็เข้ าใจ แต่ถ้าหากผู้ชมได้ ชมทุกตอนอย่ าง
ต่อเนื่องก็จะสามารถเห็นภาพรวมของรายการ เข้ าใจเนื ้อหาได้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นจนจบ เพื่อให้
เข้ าใจภาพรวมของรายการผู้วิจยั ขออธิบายวิธีการนาเสนอรายการให้ เข้ าใจ ดังต่อไปนี ้
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน นาเสนอเป็ นตอน ๆ แต่ละตอน
จะนาเสนอเนื ้อหาที่ตอ่ เนื่องกันตามลาดับของพระราชหัตถเลขา แต่เมนูอาหารที่นาเสนอ
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ในแต่ละตอนจะมีทงจากพระราชหั
ั้
ตถเลขาฉบับดังกล่าว และของฉบับอื่น ๆ ดังจะสังเกต
ได้ จากในบางตอนอาจมีการกล่าวเชื่อมโยงกลับไปยังพระราชหัตถเลขาฉบับอื่น ๆ หรื อ
อาจกล่าวล่วงหน้ าไปยัง พระราชหัตถเลขาฉบับ หน้ า รายการทัง้ 26 ตอนเริ่ ม เข้ า สู่
เมนูอ าหารที่ ถูก กล่ า วถึ ง ในพระราชหัต ถเลขาในรายการตอนที่ 2

โดยตอนที่ 1

เปรี ยบเสมือนบทเกริ่ นนาของรายการทังหมด
้
เพื่อให้ เห็นภาพรวมของรายการและเน้ นย ้า
ไปที่ประเด็นหลักของรายการคือเรื่ องอาหาร เพราะฉะนัน้ ในตอนนีร้ ายการจะนาเสนอ
แตกต่างจากตอนอื่น ๆ อยู่บ้ างคือรายการนาเสนอข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ อาหารของ
เมืองไทย ย้ อนกลับไปตังแต่
้ ต้นรัตนโกสินทร์ ผ่านการให้ ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ท่านแรกคือ ผศ.ศรี สมร คงพันธุ์ , ท่านที่ 2 คือผศ.ทัศนีย์ โรจน์ไพบูลย์ และท่านสุดท้ าย
คืออาจารย์จารึ ก ศรี อรุ ณ ซึ่งจะทาหน้ าที่เป็ นผู้สาธิตการทาอาหารในตอนต่อ ๆ ไปตลอด
ทัง้ 26 ตอน รายการทาเสนออาหารจนมาสิ ้นสุดที่ “บรรทึกความหิว” ซึ่งเป็ นบันทึกที่
ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 ในคืนลาดับที่ 207 บนเรื อพม่า ในทะเลเมดิเตอ
เรเนียน ลักษณะของ “ บรรทึกความหิว” เป็ นสารที่ทรงพระราชนิพนธ์แยกเป็ นอีกหนึ่งหัว
เรื่ อง ทรงกล่าวถึงบันทึกฉบับนี ้ไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของพระราชหัตถเลขาคืนเดียวกันว่า
“การกินนอนช่างไม่ประหลาดเสียจริ ง ๆ เคยอย่างไรก็เช่นนันจะท
้
าอะไร
ก็ไม่มีจะทา จะคิดบทกลอนอะไรก็นึกไม่ออก จะช่วยเกาวแมนแต่งนิราศก็ไม่ได้ มา มันอยู่
ว่าง ๆ จึงได้ เ ขี ยนบรรทึกเรื่ องหิวเมื่ อคืนนี ซ้ ึ่ง มันไม่น่าจะลงในรายวัน เพราะน่าอายดู
ตะกลามนัก แต่ครัน้ จะไม่คดั ลงไว้ จะพลัดแพลงไปเสีย จึงคัดต่อลงไปนี ้ สาหรับอ่านสนุก ๆ
”
บันทึกความหิวถือเป็ นส่วนของพระราชหัตถเลขาที่กล่าวถึงเรื่ องอาหาร
แยกออกมาโดยเฉพาะ ต่างจากส่วนอื่น ๆ ที่ จะกล่าวรวมไปกับกิจวัตรที่ทรงปฏิบตั ิในแต่
ละวัน ทางรายการได้ ใช้ ส่วนของบันทึกฉบับนี ้เป็ นส่วนปิ ดท้ ายของสารคดีชุดนี ้ โดยเริ่ ม
กล่าวในตอนที่ 23 จากนันตอนที
้
่ 24 – 26 เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับอาหารอื่น ๆ ใน
พระราชหัตถเลขาฉบับต่าง ๆ โดยไม่ได้ ยึดติดกับลาดับก่อนหลัง และจบสารคดีชุดนี ้ใน
ตอนที่ 26 โดยการอ้ างสาเหตุของการยุติพระราชหัตถเลขาเช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ ในฉบับที่ 43 แผนภาพที่ 6.2 ด้ านล่างนี ้
แสดงโครงสร้ างการนาเสนอเนื อ้ หาของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ ...ไกลบ้ าน โดย
ภาพรวมตอนที่ 1-2 เป็ นช่วงต้ นของสารคดีทงั ้ หมดทาหน้ าที่เกริ่ นนาและบอกที่มาของ
เมนูอาหารในรายการ ตอนที่ 3-22 นาเสนอเมนูอาหารที่มีในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43
ฉบับ ตอนที่ 23 เข้ าสูช่ ว่ งท้ ายของสารคดี นาเสนอ “บันทึกความหิว” ซึ่งเป็ นส่วนที่กล่าวถึง
อาหารโดยเฉพาะในบทพระราชนิ พนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน และตอนที่ 24-26 สรุ ปเรื่ องราว
อาหารในหนังสือไกลบ้ าน ดังแผนภาพด้ านล่างนี ้

รายการ
ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 เกริ่ นนาภาพรวมของรายการให้ เห็นประเด็น
สาคัญเรื่ องอาหาร

รายการ
ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 เข้ าสู่ เ นื อ้ หาหลั ก ของรายการ น าเสนอ

รายการ
ตอนที่ 3 ถึง
ตอนที่ 22

ตอนที่ 3 – 22 นาเสนอเนื ้อหลักต่อไป โดยใช้ ลาดับของ

รายการ
ตอนที่ 23

เมนูอาหารที่ถกู กล่าวถึงในหนังสือไกลบ้ าน

พระราชหัตถเลขาเป็ นแนวทางในการนาเสนอ

ตอนที่ 23 กล่าวถึงบันทึกความหิว อันเป็ นเอกสารที่
ส าคัญ ที่ น าเสนอประเด็ น เกี่ ย วกั บ อาหาร และเป็ น
เอกสารที่แสดงให้ เห็นว่าใกล้ สิ ้นสุดการเดินทาง
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รายการ
ตอนที่ 24 ถึง
ตอนที่ 26

ตอนที่ 24 – 25 เป็ นการเก็บรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับอาหารที่ถกู พูดถึงในพระราชหัตถเลขา และจบ
ชุดสารคดีด้วยตอนที่ 26

แผนภาพที่ 6.2 โครงสร้ างการนาเสนอเนื ้อหารายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
การผลิ ต รายการสารคดี อ อกเป็ นตอน และน าเสนอไปที ล ะตอนเป็ น
ลักษณะของธรรมชาติของสื่อโทรทัศน์ ที่นาเสนอตามลาดับของเวลา การรับชมรายการ
ต้ องรับชมไปตามลาดับตังแต่
้ ต้นเรื่ อยไปจนจบรายการ ไม่สามารถมีปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั สื่อ
ในลักษณะของการข้ ามไปรับชมตอนที่ยงั มาไม่ถึง แต่จากระบบการออกอากาศทางสถานี
ทรู วิชั่นส์ได้ สร้ างลักษณะของการชมเนือ้ หาแบบย้ อนหลังได้ เพราะทางสถานีจะมีการ
ออกอากาศซ ้ารายการตอนเดิมในรอบสัปดาห์เดียวกันจนกว่าจะออกอากาศตอนใหม่ ซึ่ง
แตกต่างจากหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ าน ที่ถึงแม้ จะนาเสนอเรี ยงตามลาดับของ
พระราชหัตถเลขา แต่สามารถเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่งก่อน หรื อย้ อนกลับไปอ่านตอนที่
อ่านผ่านมาแล้ วซ ้าได้
ข้ อจากัดเช่นนี ้ผู้วิจยั มองว่าถ้ ารายการโทรทัศน์ไม่มีความน่าสนใจ ผู้วิจยั
สามารถท าได้ เ พี ยงหยุดรั บชม ไม่สามารถเลื อ กให้ ช่วงที่ ไ ม่น่าสนใจนัน้ ผ่านไปได้ แต่
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตรายการโทรทัศน์ดงั กล่าว สังเกตพบการสร้ างความต่อเนื่อง
ของเนื ้อหา โดยเริ่ มจากการสร้ างส่วนนาเข้ าสู่เนื ้อเรื่ อง(prelude) ในแต่ละตอน ซึ่งส่วนนา
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ ..ไกลบ้ าน มี วิธี ก ารนาเสนอที่ เป็ นแบบแผนเดีย วกันคื อ
เริ่ มต้ นจากการกล่าวถึงเรื่ องราวในพระราชหัตถเลขา โดยระบุฉบับของพระราชหัตถเลขา
และบอกวัน ที่ รวมทัง้ ล าดับ คื น ของการเสด็จ ประพาส และสถานที่ จากนัน้ กล่าวถึ ง
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เมนูอาหารที่ถกู พูดถึงในพระราชหัตถเลขาฉบับดังกล่าว ตัวอย่างเช่น รายการเครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ตอนที่ 15 ที่มีส่วนนาเรื่ องโดยการเริ่ มจากเท้ าความเดิมในตอนที่ 14
ซึ่งเป็ นตอนก่อนหน้ า จากนันบรรยายว่
้
าในตอนที่ 15 นี ้รายการได้ พาท่านผู้ชมเดินทาง
มาถึงพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 ในคืนลาดับที่ 122 ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2450
จากนัน้ รายการได้ บรรยายข้ อ มูลต่า ง ๆ ที่ ถูก กล่า วถึง ในพระราชหัต ถเลขา อันได้ แ ก่
เส้ นทางการเดินทางจากโรงแรมไบรฟอน มาถึง โรงแรมบรั ตลันด์สดาเลน และพูดถึ ง
เมนูอาหาร 2 เมนูที่จะนาเสนอในตอนนี ค้ ือ เมนูผกั ดองและแกงกะหรี่ ก้ งุ เล็ก และเมนูทรง
ดัดแปลงที่มาจากการใช้ วตั ถุดิบที่สามารถหาได้ ในท้ องถิ่น เมนูขนมปั งแห้ งทานกับเครื่ อง
เคียงแบบสวีเดน จากนันเข้
้ าสูส่ ว่ นของไตเติ ้ล รายการ รูปที่ 6.4 ด้ านล่างนี ้เป็ นภาพเมนูผกั
ดองกับแกงกะหรี่ ก้ งุ เล็กอาหารที่อยู่ในส่วนของไตเติ ้ลรายการ เมนูผกั ดองนี ้เป็ นเมนูที่ทรง
ทาขึ ้นบนเรื อตามรสชาติผกั ดองชาวพื ้นเมืองไบรฟอน และรูปที่ 6.5 เป็ นภาพเมนูเมนูทรง
ดัดแปลง เมนูขนมปั งแห้ งทานกับเครื่ องเคียงแบบสวีเดน อันได้ แก่เนื ้อตัดเย็น(cold cuts)
(aswedeinthekitchen, 2560) ซึง่ ทางรายการได้ นาเสนอเครื่ องเคียงดังกล่าวตามรูป

รูปที่ 6.4 ผักดองและแกงกะหรี่ ก้ งุ เล็กในส่วนนาเข้ าสูร่ ายการ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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รูปที่ 6.5 เมนูเมนูทรงดัดแปลง เมนูขนมปั งแห้ งทานกับเครื่ องเคียงแบบสวีเดนในส่วนนาเข้ าสู่
รายการ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
นอกจากลักษณะของสื่อที่มีผลต่อการนาเสนอเนื ้อหาของรายการเป็ นตอนแล้ ว
ลักษณะของเนื อ้ หารายการประการต่อมาที่ผ้ ูวิจัยพบคือ นอกจากเนื อ้ หาของรายการ
“เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน” มาจากสื่อพระราชหัตถเลขาและสื่อหนังสือพระราช
นิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน ในรายการยังกล่าวถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งมักจะถูกอ้ างอิงอยู่เสมอ
ในรายการ นัน่ คือหนังสือเรื่ อง “ตาราทากับข้ าวฝรั่ง ” ซึ่งเป็ นหนังสือพระราชนิพนธ์ ที่ทรง
แปลมาจากภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ทรงพระราชนิพนธ์ขึ ้นในปี พ.ศ. 2440 และถูกพิมพ์
เป็ นหนั ง สื อ อนุ ส รณ์ ง านศพ เจ้ าจอมน้ อมในรั ช กาลที่ 5

เมื่ อ ปี พ.ศ. 2509

(kingchulalongkorn , 2560) พระราชนิพนธ์ ในลักษณะบอกให้ จด เพราะฉะนันลั
้ กษณะ
ของภาษาที่ใช้ ในหนังสือจึงมีลกั ษณะของภาษาพูด จากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิตรายการ (อ้ าง
แล้ ว) ทาให้ ทราบว่าทางผู้ผลิตใช้ ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี ้ประกอบการผลิตรายการสารคดี
เรื่ องเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านด้ วย
ลักษณะของการนาหนังสือเรื่ องตาราทากับข้ าวฝรั่งมาใช้ เป็ นเนื ้อหาใน
รายการโทรทัศน์ ผู้วิจยั พบว่าหนังสือถูกกล่าวอ้ างโดยการนาเสนอผ่านบทบรรยาย ทังนี
้ ้
จากการสังเกตสื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ตาราทากับข้ าวฝรั่ง ผู้วิจยั พบว่ากลวิธีการพระราช
นิพนธ์ตาราดังกล่าวเอื ้อให้ นามาใช้ เป็ นบทในรายการโทรทัศน์ โดยสามารถยกข้ อความใน
หนังสือมาเป็ นบทบรรยายของรายการได้ ทังนี
้ ้เพราะลักษณะของการเขียนเป็ นการเขียนที่
ใช้ ถ้อยคา ตัวอย่างเช่นในรายการตอนที่ 15 พูดถึงเมนูอาหารชื่อ “บาเลซุบ” และมีการ
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กล่าวเชื่อมโยงมายังหนังสือเล่มนี ้ ตารางที่ 6.1 ด้ านล่างนี ้เป็ นตารางที่ผ้ วู ิจยั วิเคราะห์
ลักษณะของภาพและเสียงในรายการช่วงดังกล่าว
ตารางที่ 6.1 การนาเสนอภาพและเสียงเกี่ยวกับเมนูบาเลซุบ
ภาพ (visual)

เสียง (audio)
บรรยาย : ...เป็ นต้ นว่าทรงรับสัง่ ถึงตารา
ท าอาหารอย่ า งยาดิ เ น ซึ่ ง ก็ ห มายถึ ง
ภัตตาคารอิตาลีชื่อดัง หรื อบาเลซุบและ
โอเมลซุบ ที่ทรงรับสัง่ ถึงอยูเ่ นือง ๆ ...

ทังนี
้ ้เมื่อได้ ค้นคว้ าจากหนังสือตาราทากับข้ างฝรั่ง พบว่าในหนังสือได้ พดู
ถึงวิธีการทาเมนูบาเลซุบไว้ อย่างละเอียด แต่ทางรายการไม่ได้ สาธิตการทาเมนูดงั กล่าว
แต่ได้ นาเสนอภาพเมนูบาเลซุบที่ ทาสาเร็ จ แล้ วประกอบเสียงบรรยายตามที่ ปรากฏใน
ตาราง ซึ่ง เมนูบ าเลซุ บที่ อยู่ในต าราท ากับข้ า วฝรั่ ง ก็ คือ เมนู เพิร์ ล บาร์ เลย์ ซุ ปนั่นเอง
(bbcgoodfood, 2560) รูปที่ 6.6 ด้ านล่างนี ้แสดงคาอธิบายวิธีการทาบาเลซุบในหนังสือ
ตาราทากับข้ าวฝรั่ง
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รูปที่ 6.6 วิธีทาบาเลซุบในหนังสือตาราทากับข้ าวฝรั่ง
ที่มา : หนังสือ ตาราทากับข้ าวฝรั่ง
ลักษณะต่อมาที่เป็ นลักษณะเด่นของสารในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ
...ไกลบ้ านคือ เนื ้อหาในรายการนาเสนอเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่พระบาทสมเด็จฯ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ทรงพระราชนิพนธ์ ถึง โดยไม่มีการนาเสนอประเด็นอื่ นๆ ที่ ถูก
กล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาฉบับเดียวกัน เมื่อพิจารณาหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่ องไกล
บ้ านที่นาเสนอเรื่ องราวครัง้ เสด็จประพาสยุโรป ดังนันจึ
้ งมีลกั ษณะเป็ นหนังสือสาคดีแนว
ท่องเที่ ย ว แต่จ ากการสัง เกตของผู้วิ จัย พบว่า หนัง สื อไกลบ้ านเป็ นหนัง สื อ ท่อ งเที่ ยวที่
นาเสนอประเด็นต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างกลมกลืนกัน ไม่มีการแบ่งออกเป็ นประเด็น
ย่อยๆ ดังนัน้ ในการหยิบเฉพาะประเด็นอาหารที่แวดล้ อมไปด้ วยประเด็ นต่างๆ ออกมา
นาเสนออย่างลาพัง คุณภาสกรในฐานะผู้ผลิตรายการกล่าวว่า ต้ องหยิบเมนูอาหารที่ถูก
พูดถึงออกมานาเสนอทาให้ เห็นภาพและต่อเนื่องไปกับการเดินทางสองร้ อยกว่าวัน (ภาส
กร , สัมภาษณ์) เมื่อพิจารณาวิธีการนาเสนอเนื ้อหาของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ..
ไกลบ้ าน สังเกตได้ ว่าเป็ นการนาเสนอประเด็นอาหารในรู ปแบบสารคดี ด้ วย 2 กลวิธีคือ
สาระความรู้ และ สาธิ ตที่ ไม่ได้ ต้องการสอนทาอาหาร เพราะการนาเสนอเนือ้ หาไม่ ไ ด้
ถ่ายทอดเนื ้อหาออกมาอย่างที่ให้ ผ้ ชู มสามารถทาตามได้ ทนั ลักษณะเช่นนี ้เมื่อผู้วิจยั ได้
พูดคุยกับผู้กากับรายการ ได้ ข้อมูลมาว่ าเพราะเจตนาของผู้ผลิตไม่ต้องการจะทารายการ
ออกมาให้ เหมื อ นกั บ รายการอื่ น ๆ ผู้ ผลิ ต ต้ องการที่ จ ะให้ ข้ อมู ล และความรู้ เชิ ง
ประวัตศิ าสตร์ รวมกับต้ องการนาเสนอให้ ผ้ ชู มได้ ทราบพระราชปฏิภาณด้ านการทาอาหาร
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว การเลือกใช้ วิธีการสาธิ ตประกอบการ
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นาเสนอเนื ้อหานี ้คุณภาสกรให้ เหคุผลว่าเพราะจะทาให้ เรื่ องราวของอาหารที่อยู่ในหนังสือ
ไกลบ้ าน สามารถจับต้ องได้ และมองภาพได้ ชดั เจน แต่ไม่ได้ ต้องการให้ ผ้ ูชมไปทาตาม
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นว่ารายการไม่ได้ ม่งุ นาเสนอวิธีการทาอาหาร
สังเกตได้ จากเมื่อมีการสาธิตการทาอาหารประเภทใด ๆ ก็ตาม ทางผู้ผลิตจะใช้ เพียงภาพ
และเสียงในการนาเสนอ แม้ กระทัง่ ในขันตอนการน
้
าเสนอวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ ซึ่ง
ผู้วิจัยมองว่าแตกต่างจากรายการอาหารทั่ว ๆ ไปที่จะให้ ข้อมูลตรงส่วนนี ้อย่างละเอียด
และใช้ การนาเสนอเป็ นข้ อความ (text) ผ่านเทคนิคการสร้ างตัวอักษรด้ วยคอมพิวเตอร์
ปรากฏบนจอ ภาพด้ านล่างนี ้เป็ นภาพในรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ตอนที่
15 ซึง่ นาเสนอเมนูอาหารนอร์ เวย์ เมนูผกั ดองกับแกงกะหรี่ ก้ งุ ซึง่ เป็ นเนื ้อหาที่ปรากฏอยู่ใน
พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 31 ในคืนลาดับที่ 122 ซึ่งเนื ้อความในพระราชหัตถเลขาฉบับที่
31 ได้ บรรยายถึงอาหารดังกล่าวไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของคืนลาดับที่ 122 ความดังนี ้
“ วันนี ้ได้ ไปกินผักดองที่ชาวเมืองนี ้ดอง รศชาตเหมือนผักดองของเราไม่
เปรี ย้ วจี๋อย่างเช่นผักดองฝรั่ งเลยเกิดอยากกิ นกันขึน้ จะกิ นกับอะไรก็หมดทุนเหลือแต่
น ้าพริก ผเอินมาถูกคนครัวในเรื อเขาเตรี ยมจะทาแกงเกอรี ก้ งุ เล็กที่เรี ยกว่า ชริ มป์ ลูกไปขอ
แบ่งมาให้ กินกับผัก ทีหลังเจ้ าคนครัวนันเกิ
้ ดศรัทธาขึ ้นมาเอง เอามาให้ อิกมาก เลิกแกง
เกอรี ผักจะถามหาซื ้ออิกก็ไม่ได้ ได้ มาครึ่งขวดกินกันหมด อร่อยเบิกบานกันเต็มที่เลยไม่ได้
กินอื่น พอมาถึงเรื อสักหน่อยหนึ่งก็ได้ ออกเรื อเดินทางต่อมา เรื อถึงสตาวังเคอเวลา ๕ ทุ่ม
ปรอดกลางแจ้ ง ๕๕ ฟาเรนไฮต์ ๑๓ เซนติเกรด กลับหนาวไปอีกได้ ”
จากการพู ด คุย กับ ผู้ ผลิ ต ท าให้ ท ราบว่ า จากบทบรรยายเพี ย งแค่ชื่ อ
เมนูอาหารเพียงไม่กี่ประโยค ทางผู้ผลิตได้ หาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดองผักอย่างไทย
เพื่อนามาสาธิตในรายการ รูปที่ 6.7-6.18 ด้ านล่างนี ้ผู้วิจยั ได้ เรี ยงลาดับภาพที่ใช้ เพื่อ
สร้ างความหมายขันตอนการท
้
าเมนูดงั กล่าว จากการสังเกตจะพบว่าผู้ผลิตไม่ใช้ เทคนิค
การสร้ างตัวอัก ษรด้ ว ยคอมพิวเตอร์ เ พื่ อบอกส่ว นวัตถุดิบ แต่ใช้ วิธี การบอกเล่า ผ่านผู้
ดาเนินรายการไปพร้ อมๆ กับการสาธิตการทาอาหาร ดังรูปต่อไปนี ้
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ภาพลาดับที่ 1.) ผู้ดาเนินรายการพูดให้ ข้อมูลที่มาของเมนูอาหาร

รูปที่ 6.7 ผู้ดาเนินรายการพูดให้ ข้อมูลที่มาของเมนูอาหาร
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ภาพลาดับที่ 2.) ผู้ดาเนินรายการให้ ข้อมูลวัตถุดบิ ที่ใช้

รูปที่ 6.8 แทรกภาพวัตถุดิบประกอบอาหาร
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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ภาพลาดับที่ 3.) ผู้ดาเนินรายการอธิบายวิธีการเตรี ยมผัก

รูปที่ 6.9 ภาพระยะใกล้ แสดงวัตถุดบิ ถูกนามาผสมในชาม
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.10 ผักวัตถุดบิ แช่น ้าสาหรับเตรี ยมดอง
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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ภาพลาดับที่ 4.) ผู้ดาเนินรายการอธิบายส่วนผสมและวิธีการทาน ้าดองผัก

รูปที่ 6.12 ผู้ดาเนินรายการอธิบายส่วนผสมน ้าดองผัก
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.13 ผู้ดาเนินรายการอธิบายการทาน ้าดองประกอบการสาธิต
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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ภาพลาดับที่ 5.) ผู้ดาเนินรายการสาธิตการดองผัก

รูปที่ 6.14 ผู้ดาเนินรายการนาน ้าดองใส่ชามที่เตรี ยมไว้
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.15 นาผักลงไปดองในน ้าดอง (1)
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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รูปที่ 6.16 รูปที่ 6.15 นาผักลงไปดองในน ้าดอง (2)
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน

รูปที่ 6.17 ผักทุกชนิดในถ้ วยน ้าดองผัก
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ภาพลาดับที่ 6.) ผักดองที่สาเร็ว รอเสิร์ฟคูก่ บั แกงกะหรี่ ก้ งุ เล็ก

รูปที่ 6.18 ผักดองที่สาเร็จ
ที่มา : รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
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นอกจากลั ก ษณะรายการที่ น าเสนอในรู ป แบบสารคดี อ าหารแล้ ว
ลัก ษณะต่อ มาที่ ผ้ ูวิ จัย จะอธิ บ ายได้ พูด ไปบ้ างแล้ ว ในตอนต้ น คื อเรื่ อ งของล าดับ การ
นาเสนอเนื ้อหาของรายการตลอดทัง้ ชุด จากการพิจารณาลาดับการนาเสนอเนื ้อหาใน
รายการ พบว่าเนื ้อหาไม่ได้ นาเสนอโดยยึดตามลาดับของพระราชหัตถเลขาอย่างตายตัว
ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าเมื่อมีการข้ ามผ่านมาเป็ นรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์แล้ ว ลักษณะ
ของการนาเสนอเนื ้อหาแตกต่างจากสื่อพระราชหัตถเลขาและหนังสือ อย่างสิน้ เชิง จาก
การสังเกตของผู้วิจยั พบว่าในรายการที่นาเสนอแต่ละตอนมีการนาเสนอเมนูเครื่ องเสวยที่
ถูกกล่าวถึงจากพระราชหัตถเลขาหลายฉบับ และไม่เรี ยงลาดับวัน -เวลาตามการเดินทาง
กล่ า วคื อ ถึ ง แม้ ว่ า ในแต่ ล ะตอนจะวางโครงรายการโดยเรี ย งล าดับ ตามฉบับ พระ
ราชหัตถเลขาที่พูดถึงรายการอาหาร แต่เนื ้อหาที่นาเสนออาจมีการหยิบเอาอาหารจาก
ฉบับก่อนหน้ า หรื อ ฉบับที่ยังมาไม่ถึงมานาเสนอ ทัง้ นี ้ผู้วิจัยมองว่าจุดนีเ้ ป็ นศิลปะของ
ผู้เ ขี ย นบท ตัว อย่ า งเช่ น ในหนัง สื อ ไกลบ้ า น พระราชหัต ถเลขาฉบับ ที่ 42 เป็ นพระ
ราชหัตถเลขาที่ พ ระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ า อยู่ทรงบันทึกเกี่ ยวกับรายการ
อาหารไทยที่ทรงนึกถึง โดยบันทึกแยกเป็ นหัวเรื่ องใหม่วา่ “บรรทึกความหิว” แต่เมื่อเนื ้อหา
ดัง กล่าวถูก แปลงมาสู่รายการสารคดี ทางโทรทัศน์ เนื อ้ หาในส่วนบรรทึก ความหิวถูก
นาเสนอออกเป็ น 2 ตอนคือในตอนที่ 23 และตอนที่ 24 จากทัง้ หมด 26 ตอนแต่ทัง้ นี ้
ภายในตอนดังกล่าวก็มีการกล่าวถึงเมนูอื่นๆ ในพระราชหัตถเลขาฉบับอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน
ดังต่อไปนี ้
รายการเครี่ อ งเสวยตามเสด็ จ ...ไกลบ้ า น ตอนที่ 23 ในส่ ว นน าของ
รายการมีการกล่าวถึงรายการ ข้ าวต้ มปลาแซลมอน เป็ นเมนูอาหารผสม(fusion) ซึ่งเป็ น
เมนูดัดแปลงจากการใช้ ป ลาแซมอนที่ ช าวบ้ านถวายให้ เมื อ งครั ง้ ประทับ ณ ประเทศ
นอร์ เวย์มาทาข้ าวต้ มอย่างไทย รายการไม่ได้ สาธิตวิธีการทาเมนูดงั กล่าว เพราะในส่วน
ของเนื ้อหารายการเน้ นไปที่เมนูอาหารที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกความหิว พระราชหัตถเลขา
ฉบับที่ 42 ได้ แก่
1.)

ไข่เจียวน ้าพริก

2.)

ผัดผักรวม

3.)

ทอดมันกุ้ง
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ซึ่งเมนูทงหมดล้
ั้
วนเป็ นเมนูอาหารไทย แต่ทงนี
ั ้ ้ทางผู้ผลิตได้ ให้ เหตุผลที่
ทางรายการต้ องการนาเสนอเมนูอาหารไทยดังกล่าวว่าเพราะวิธีการทาหรื อลักษณะของ
อาหารในปั จ จุบันแตกต่างจากในอดีต รายการจึง อยากนาเสนออาหารไทยในที่ยัง คง
วิธีการทาหรื อลักษณะที่เหมือนเดิมให้ เห็น (ภาสกร , สัมภาษณ์) ทังนี
้ ้ในตอนที่ 23 ได้
สาธิตวิธีการทาทอดมันกุ้งอย่างโบราณให้ เห็น คือเมนูทอดมันกุ้งที่นาเสนอในรายการปรุง
โดยการใช้ เนื ้อกุ้งผัดกับมันกุ้งจนเหลืองแห้ ง แตกต่างจากปั จจุบนั ที่เป็ นการใช้ เนื ้อกุ้ง ปั น้
เป็ นก้ อนทรงกลมแบนคลุกเกล็ดขนมปั งทอด
เนื อ้ หารายการเครี่ อ งเสวยตามเสด็จ ...ไกลบ้ า น ตอนที่ 24 เน้ น ไปที่
เมนูอาหารที่ถกู กล่าวถึงในบันทึกความหิว พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 เช่นกัน ได้ แก่
1.)

ปลาทอดกรอบ

2.)

กะปิ ควั่

3.)

ข้ าวคลุกกะปิ หมูแฮม
ซึง่ ทังสามเมนู
้
มีทงเมนู
ั ้ ที่ประกอบอย่างวิธีตะวันตกคือปลาทอดกรอบที่ใช่

วิธีการคลุกกับแป้งก่อนนาไปทอด ต่อด้ วยเมนูอาหารไทยคือกะปิ คัว่ และเมนูสดุ ท้ ายคือ
ข้ าวคลุกกะปิ แฮมถือเป็ นเมนูอาหารผสม ใช้ วตั ถุดิบอย่างตะวันตกที่มีอยู่ในเรื อคือหมูแฮม
ผัดกับข้ าวสวยและกะปิ อย่างไทย
เมื่อเข้ าสู่ตอนที่ 25 รายการไม่ได้ นาเสนอพรราชหัตถเลขาลาดับต่อมา
หรื อเมนูอาหารอื่นๆที่ถูกพูดถึงในบันทึกความหิวที่อยู่ในพระราชหัตถเลขาฉบับ ที่ 42 แต่
นาเสนอรายการอาหารที่ ถูกกล่าวถึง ในพระราชหัตถเลขาฉบับ ที่ 7 ซึ่งเป็ นเมนูอาหาร
อิตาเลี่ยน ได้ แก่
1.)

มักกะโรนีอิตาเลี่ยน

2.)

ข้ าวสุกกับตับไก่
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3.)

ปลา, กุ้งและปลาหมึกทอด

4.)

เนื ้อโคหัน่ บางๆ ย่าง

5.)

ไข่เจียวหวาน
เมนูทงั ้ 5 เมนูนี ้เป็ นรายการอาหารที่เสวย ณ ภัตตาคารยารดิเนประเทศ

อิตาลี เมื่อดูข้อความในพระราชหัตถเลขาประกอบพบว่าพระองค์ได้ ส่งบัญชีเมนูอาหาร
ของร้ านนี ้กลับมายังกรุงเทพฯ และในพระราชหัตถเลขาทรงบรรยายรูปลักษณ์และวิธี การ
รับประทานอาหารไว้ อย่างละเอียด และในตอนเดียวกัน ได้ นาเสนอรายการอาหารที่ถูก
กล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 13 คืนที่ 43 เมนูไข่ยดั ไส้ และพระราชหัตถเลขาฉบับ
ที่ 16 คืนที่ 54 เมนูปนู ิ่มชุบแป้งทอด ทัง้ นี ้คุณภาสกรกล่าวว่า เมนูที่นาเสนอทัง้ หมดนี ม้ ี
วิธีการทาในหนังสือตาราทากับข้ าวฝรั่ง จึงสามารถนาเสนอออกมาได้ อย่างใกล้ เคียงที่สดุ
(2559)
ตอนที่ 26 เริ่ มต้ นด้ วยพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 17 คืนที่ 55 มีรายการ
อาหารได้ แก่ซุปเนื ้อแกะ ต่อด้ วย พระราชหัตถเลขาฉบับที 20 ในคืนลาดับที่ 67 อาหารที่
นาเสนอคือตับห่าน , พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 20 ในช่วงเช้ า รายการอาหาร ข้ าวต้ มไข่
เจียวกับปลากุเลาชุบแป้งทอง นอกจากนี ้ยังมีการอ้ างอิงถึงเมนูอาหารที่กล่าวถึงในพระ
ราชนิพนธ์เรื่ อง ตาราทากับข้ าวฝรั่ง ได้ แก่แซนวิช แล้ วกลับมาพูดถึงรายการอาหารในพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน คือ เป็ ดอัดหอคอยเงิน , พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 24 ในวันที่ 23
มิถนุ ายน 2450 นาเสนอรายการอาหารเช้ า กระต่ายเบลเยี่ยมย่าง , คืนที่ 106 ตรงกับวันที่
10 กรกฎาคม 2450 ข้ าวต้ มปลาแซลมอน , คืนที่ 153 วันที่ 26 สิงหาคม 2450 กล่าวถึง
อาหารที่โรงแรมที่ประทับทาถวายแต่ไม่อร่อย , คืนที่ 154 เมนูทรงดัดแปลง ไก่ผดั น ้าปลา
กับพริ กไทย จากนันกลั
้ บมากล่าวถึงบันทึกความหิว ในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 42 เมนู
แกงเทโพอันเป็ นเมนูสดุ ท้ ายที่รายการนาเสนอ
ประการต่อมาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของลาดับการนาเสนอ จากการสังเกต
ลักษณะของสื่อหนังสือเล่มและสื่อโทรทัศน์ ผู้วิจยั พบว่าทังสองสื
้
่อมีลกั ษณะที่สอดคล้ อง
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กันในเรื่ องของการนาเสนออย่างเป็ นลาดับ(sequence) ลักษณะของการนาเสนออย่าง
เป็ นลาดับที่ผ้ วู ิจยั พบของสื่อหนังสือเล่มทังสามเล่
้
มมีลกั ษณะเรี ยงตามลาดับดังต่อไปนี ้
1.)

ส่วนของปก ประกอบด้ วย ปกนอก – ปกใน

2.)

คานา

3.)

สารบารพ์เรื่ อง

4.)

สารบารพ์รูป

5.)

รูปแผนที่เส้ นทางเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ ร.ศ. 126

6.)

พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั กับ สมเด็จพระเข้ าลูก

เธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล ฉายที่พระราชวังดุสิต
7.)

พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน พระราชหัตถเลขา เรี ยงลาดับจากฉบับที่1-43

8.)

ปกหลัง
ลักษณะการนาเสนอของหนัง สือเล่ม ทัง้ สามเล่ม มี ลักษณะเหมื อนกัน

แตกต่างกันในส่วนที่ 7.) พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน พระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูก
แบ่งไว้ ในหนังสือสามเล่ม เล่มที่ 1 ตังแต่
้ ฉบับที่ 1-19 เล่มที่ 2 ตังแต่
้ ฉบับที่ 20-30 และเล่ม
ที่ 3 ฉบับที่ 31-43 การนาเสนออย่างเป็ นลาดับนี ้ ผู้วิจยั มองว่าส่งผลต่อลักษณะทัว่ ไปของ
การใช้ สื่อหนังสือเล่มที่ผ้ อู ่านต้ องอ่านจากต้ นเล่ม ไปจนกระทัง่ หน้ าสุดท้ าย ลักษณะการ
นาเสนอเป็ นลาดับของสื่อหนังสือเล่มสอดคล้ องกับลักษณะการนาเสนอที่เป็ นลาดับของ
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์เช่นกัน ซึง่ ลาดับการนาเสนอของรายการสารคดีอาหาร
ทางโทรทัศน์ รายการ เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน มีลาดับดังต่อไปนี ้
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1.)

ส่วนนาเข้ าสูเ่ นื ้อหารายการ (prelude)
เป็ นการใช้ ภาพเนื ้อหาที่จะนาเสนอภายในตอนประกอบกับเสียงบรรยาย
(voice over) เพื่อบรรยายที่มาของเนื ้อหาตอน

2.)

ไตเติ ้ลรายการ
ใช้ ภ าพถ่ า ย(ภาพนิ่ ง ) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเสด็จ ฯ ประพาสยุโ รป ผ่า น
เทคนิคการเคลื่อนไหว (animation) ประกอบเพลงประจารายการ

3.)

อินเทอร์ ลดู รายการ

4.)

เนื ้อหารายการในแต่ละตอน
ประกอบด้ วยภาพการสาธิตการประกอบอาหารผ่านการนาเสนอของผู้

ดาเนินรายการที่เ ป็ นผู้ประกอบอาหาร ประกอบกับการแทรกภาพถ่ายและข้ อความ
ประกอบเนื ้อหา และใช้ เสียงทังผู
้ ้ ดาเนินรายการและเสียงบรรยาย
5.)

เครดิตรายการ
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ล าดับ การน าเสนอที่ ชัด เจนขึน้ ผู้วิ จัย จะอธิ บ ายลัก ษณะ

ประจาของลาดับการนาเสนอรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน จากที่พบจากการ
ชมรายการดังตารางที่ 6.2 ด้ านล่างนี ้โดยแบ่งให้ เห็นทังการใช้
้
ภาพและเสียงในรายการ
ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนจบรายการ ดังนี ้
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ตารางที่ 6.2 ลาดับการนาเสนอของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ส่ วนการนาเสนอ

ภาพ

เสียง

ส่วนนาเข้ าสู่เนือ้ หา

บรรยาย : บอกที่มาของเมนูอาหารที่จะ

รายการ

น า เ ส น อ ใ น ต อ น โ ด ย จ ะ ร ะ บุ ว่ า
เ ม นู อ า ห า ร ดั ง ก ล่ า ว ม า จ า ก พ ร ะ
ราชหั ต ถเลขาฉบั บ ใด ทรงพระราช
นิ พ นธ์ ขึ น้ ในคื น ล าดั บ ที่ เท่ า ใด ณ
สถานที่ใด
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ส่ วนการนาเสนอ
ไตเติ ้ลรายการ

ภาพ

เสียง
เพลงประจารายการ
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ส่ วนการนาเสนอ

ภาพ

เสียง

อินเทอร์ ลดู รายการ

ดนตรี บรรเลงจากเพลงประจารายการ

เนื อ้ หารายการใน

เสียงบรรยาย : บรรยายที่มาและบริ บท

แต่ละตอน

ประกอบของอาหารที่ ป รากฏในตอน
รวมทังบรรยายข้
้
อความจากหนังสือพระ
ราชหัตถเลขาที่นามาประกอบในตอน
ผู้ด าเนิ น รายการ :
ประกอบอาหาร

อธิ บ ายวิ ธี ก าร
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ส่ วนการนาเสนอ
เครดิตรายการ

ภาพ

เสียง
เพลงประจารายการ
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องค์ประกอบด้ านบริบทของการสื่อสารในการข้ ามผ่านทางการสื่อสารสูร่ ายการโทรทัศน์
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารจากหนังสื อไกลบ้ านมาสู่รายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศ น์ มี มิ ติด้ านเวลาและสถานที่ เกี่ ยวข้ องอยู่ใ ห้ พ อจะอธิ บ ายได้ หาก
พิจ ารณาที่ วิธี การนาเสนอเนื อ้ หาซึ่ง ผู้วิจัยได้ กล่าวไปแล้ วก่อนหน้ าจะพบว่าการสร้ าง
ความหมายของรายการสารคดีชิ ้นนี ้ยังผูกติดอยู่กับมิติด้านเวลาและสถานที่ที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือ กล่าวคือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เลือกใช้ การนาเสนอเนื ้อหารายการโดยยึดกับ
ล าดับ ของเวลาตามพระราชหัต ถเลขาเป็ นหลัก ผู้วิ จัย พบว่า ในทุก ครั ง้ ที่ จ ะกล่ า วถึ ง
เมนูอาหารใดก็ตาม จะพบว่าบทบรรยายจาเป็ นต้ องระบุว่าเมนูอาหารประเภทนี ้ปรากฏ
อยู่ในคืนลาดับที่ เท่าใด ในพระราชหัตถเลขาฉบับใดเพื่อเป็ นการอ้ างอิงให้ เห็นที่มาที่ไป
ของเมนูอาหาร ในส่วนของมิติด้านสถานที่ ผู้วิจยั พบว่าการเพิ่มภาพประกอบที่เกี่ยวข้ อง
กับสถานที่ ที่มี การกล่าวถึง เมนูอาหาร ทัง้ ภาพของภูมิ ประเทศ หรื อ ภาพโรงแรมและ
ภัตตาคารเข้ าไปในเนื ้อหารายการจะทาให้ เนื ้อหาของอาหารทีนาเสนอนันเป็
้ นเนื ้อหาที่มี
น ้าหนักและมีเรื่ องราวมากขึ ้น
นอกจากเวลาและสถานที่ที่ปรากฏอยูใ่ นพระราชหัตถเลขาจะถูกนามาใช้
ในการสร้ างเนื ้อหาในรายการโทรทัศน์แล้ ว ผู้วิจยั จะขออธิบายบริ บทด้ า นเวลาและสถานที่
ในแง่มมุ อื่นให้ เห็น โดยแง่มมุ ที่ผ้ วู ิจยั เห็นคือการเลือกนาเสนอประเด็น หลักเกี่ยวกับอาหาร
ที่เน้ นไปที่พระปรี ชาสามารถด้ านการประกอบอาหารและการเป็ นผู้ที่มีคุณลักษณะช่าง
สัง เกตและจดบันทึกของรั ช กาลที่ 5 ทาให้ ไ ม่จ าเป็ นต้ องให้ นา้ หนักกับข้ อมูลด้ านการ
เดินทางมากนัก สิ่งนี ้ส่งผลให้ วิธีการนาเสนอของรายการจึง เป็ นการสาธิตการทาอาหาร
มิใช่การเดินทางไปยัง สถานที่ต่าง ๆ แล้ วนาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับอาหารที่ เกิ ดขึน้ ณ
สถานที่นนั ้ ๆ ซึ่งรายการสารคดีอาหารส่วนใหญ่ในปั จจุบนั จะใช้ วิธีการนาเสนอเช่นนี ้คือ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งแล้ วนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับอาหารของสถานที่นนั ้
ผ่านการทดลองชิม หรื อประกอบอาหาร
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ต่อมาคือผลที่เกิดขึ ้นทางด้ านเวลาและสถานที่จากการแปลงมาสู่รายการ
สารคดีทางโทรทัศน์ สิ่งนี ้สอดคล้ องกับความปรารถนาของทางผู้ผลิตที่ต้องการให้ ชิ ้นงาน
ของตนเป็ น บันทึกเหตุการณ์หรื อจดหมายเหตุ( archives) เมื่อเนื ้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือ
ไกลบ้ านถูกแปลงมาในสื่อโทรทัศน์แล้ ว จะทาให้ เนื ้อหานันสามารถอยู
้
่ได้ ยาวนาน แต่ทงนี
ั้ ้
ก็ขึ ้นอยู่กับเทคโนโลยีการออกอากาศ อย่าง ณ ปั จจุบนั นี ้รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...
ไกลบ้ านมีอยูจ่ ริง (exist) อยูเ่ พียงในช่องทางออกอากาศเดียวเท่านันคื
้ อทางทรู วิชนั่ ส์ ช่อง
True Explore และโดยธรรมชาติของการออกอากาศคือต้ องมีการสิ ้นสุดหรื อจบซีซั่น
ดังนัน้ รายการจะปรากฏอีกครัง้ เมื่อมีการนามาออกอากาศซา้ หรื อออกอากาศใหม่ ใน
ทรรศนะของผู้ผลิตได้ กล่าวว่าปั จจุบนั นี ้หากเราจะหาข้ อมูลหรื อหลักฐานประเภทที่ เป็ นสื่อ
โสตทัศน์ต้องหาจากยูทบู แต่ทงนี
ั ้ ้จากการตรวจสอบของผู้วิจยั พบว่า ณ ปั จจุบนั นี ้เนื ้อหา
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน ยังไม่มีปรากฏหรื อถูกนามาเผยแพร่ทางยูทบู ซึ่ง
สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ผ้ ผู ลิตได้ ให้ วา่ ปั จจุบนั รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ านทัง้ 26
ตอนเป็ นลิขสิทธิ์ ของบริ ษัททรู วิชนั่ ส์ ดังนันนั
้ บถึงปั จจุบนั กล่าวได้ ว่ารายการเครื่ องเสวย
ตามเสด็จ...ไกลบ้ านเป็ นการสื่อสารมวลชนที่ยงั คงต้ องอาศัยช่องทางการออกอากาศเพียง
ช่องทางเดียวเท่านันคื
้ อสื่อโทรทัศน์
การสร้ างความหมายที่เกิดขึ น้ ของรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกล
บ้ านนับเป็ นการแปลงบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านให้ กลายเป็ นอีกรู ปแบบของการ
สื่อสารที่ เรี ยกได้ ว่าอาจเป็ นเรื่ องใหม่ หรื อมีลักษณะของของเดิมอยู่น้อยมาก การผลิต
รายการชิ ้นนี ้เกิดจากการหยิบประเด็นย่อยที่ถกู นาเสนออยูภ่ ายในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43
ฉบับอันประกอบไปด้ วยประเด็นที่หลากหลาย มานาเสนอใหม่ในรูปแบบรายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการถือเป็ นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ส่ง
สารในลาดับก่อนหน้ า อีกครัง้ เรายังพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้กระทาการสื่อสารใน
ล าดับ ก่ อ นหน้ า คื อ ทัง้ ผู้ ส่ ง สารพระราชหัต ถเลขา ผู้รั บ สารพระราชหัต ถเลขา หรื อ
แม้ กระทัง่ ผู้สร้ างหนังสือไกลบ้ าน กลายมาเป็ นแค่บคุ คลที่ถกู อ้ างถึง หรื อบุรุษที่สามในการ
สื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ เพราะในการสื่อสารระดับนี ้เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตรายการ
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โทรทัศน์ กับผู้ชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งผู้ชมรายการโทรทัศน์เองก็อาจจะเป็ นผู้อ่านหนังสือ
ไกลบ้ านหรื อไม่ได้ อา่ นหนังสือไกลบ้ านก็ได้
การผลิ ต รายการเครื่ อ งเสวยตามเสด็ จ ...ไกลบ้ า นเป็ นการกล่ า วถึ ง
เมนูอาหารที่อยู่ในหนังสือไกลบ้ าน สื่อหนังสือไกลบ้ านจึงกลายมาเป็ นเพียงสารส่วนหนึ่ง
ของรายการเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพราะรายการมีวิธีการนาเสนอที่หลากหลาย ทังการอ้
้
างอิงไปยัง
หนังสือ อีกทังยั
้ งมีการสาธิตการทาอาหารเมนูต่าง ๆ ลักษณะของการสื่อสารเช่นนีเ้ ป็ น
การสื่อสารในระดับมวลชนเช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านสื่อหนังสือ แต่ลกั ษณะพฤติกรรม
ของผู้รับสารแตกต่างกัน สิ่งนี ส้ ่งผลให้ การผลิตรายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน
ผู้ผลิตต้ องใช้ รูปแบบสื่อที่หลากหลายขึ ้นเพื่อดึงผู้ชมให้ อยู่กบั รายการ อีกทังการใช้
้
รูปแบบ
สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นภาพถ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากในหนังสือไกลบ้ าน , การ
นาเสนอภาพบุคคลที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ , การใช้ เสียงบรรยายที่นา่ ฟั ง ย่อมส่งผลให้ รายการนี ้
เป็ นรายการที่ถือได้ ว่ามีความสมบูรณ์ แตกต่างจากรายการอาหารอื่น ๆ ของเมืองไทย
ตรงนี ้เองที่เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่าทางผู้ผลิตประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้

