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การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบลักษณะกระบวนการข้ ามผ่านการสื่อสารของ
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านและเพื่อให้ ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการสื่อสารเมื่ อมีการ
ข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพ นธ์ เรื่ องไกลบ้ าน โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
เนื ้อหาพระราชหัตถเลขาในรู ปแบบหนังสือเล่มและรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รวมทังสั
้ มภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลด้ านภาษาและวรรณกรรมไทย รวมทังผู
้ ้ ผลิตรายการโทรทัศน์
ผลการศึกษาพบว่าการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านปรากฏใน 3
ลาดับ เริ่มตังแต่
้ การสื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขาด้ วยสื่อการเขียน จากนันพระราชหั
้
ตถเลขาถูกแปลง
รู ปแบบสู่หนังสือเล่มโดยใช้ เทคโนโลยีการพิมพ์ และในลาดับสุดท้ ายคือเนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับอาหารจาก
หนังสือเรื่ องไกลบ้ านถูกนามาผลิตเป็ นรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ โดยการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร
ทังในสามล
้
าดับปรากฏการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางการสื่อสารในลักษณะที่สื่อในลาดับก่อนกลายมา
เป็ นเนื อ้ หาในสื่ อล าดับต่อมา เนื อ้ หาที่ เกิ ดขึน้ ใหม่มี ลักษณะความสัม พั นธ์ ระหว่างตัวบทเปลี่ ยนไปอัน
เนื่องมาจากการกาหนดของคุณลักษณะของสื่อรวมทังบริ
้ บทของการสื่อสาร นอกจากนี ้ยังพบการควบรวม
ของสื่อที่มีคณ
ุ ลักษณะแตกต่างกันดารงอยู่ร่วมกันในลักษณะปฏิปักษ์ สมั พันธ์ รวมถึงการแปลงสถานะของ
องค์ประกอบอื่น ๆ ทางการสื่อสาร ทังองค์
้ ประกอบด้ านผู้กระทาการสื่อสารและบริ บททางการสื่อสารอัน
แสดงให้ เ ห็น ว่า องค์ ประกอบของการสื่ อสารต่างกาหนดคุณ ลักษณะของกัน และกัน และร่ ว มกัน สร้ าง
ความหมายในการสื่อสาร
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The purposes of this research are to understand the characteristics of transcommunication process in each form of the king’s writing “Klai Baan” , and to figure out the
transformations of communication elements which occurred in trans-communication. Data were
collected by qualitatively ; observing the messages in Klai Baan both in the form of literature and
television food documentary program , besides , the depth-interviewing from key informants ; the
specialist in language and literature , and the producer of television program.
The study found that the trans-communication of Klai Baan was presented in three steps.
The first step is communication in the form of the king’s letter by written medium. Subsequently,
the king’s writing letter was transformed into the form of book by printing technology , and the
final step , the topic about food which was presented in the book was brought to produce in the
form of television food program. All three steps of trans-communication showed the changes of
communication elements in which the preceding medium was become the message in the next
medium. The new-created messages show various forms of trans-textuality as the result of the
determination from the media characteristics and the communication context. Moreover, the
trans-communication reveals the convergence of media which have different characteristics
holding together in the form of symbiosis. Furthermore, there are the changes in communication
elements’ status ; communicators and communication context. This displays that
communication elements determines their characteristics each other, and creates the meaning
in Klai Baan, collaboratively.

