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บทนำ

ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การสื่อสารเป็ นหนึ่งในบรรดาหลายๆ กิจกรรมของมนุษย์ที่เราทุกคนต่าง
เห็นถึงความสาคัญแต่ไม่กี่คนเท่านัน้ ที่สามารถให้ นิยามการสื่อสารได้ อย่างน่าพอใจ
(Fiske, 1990) ทังนี
้ ้ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ยึดนิยามการสื่อสารที่ว่า การสื่อสารคือการสร้ างและ
การแลกเปลี่ยนของความหมายเพราะเป็ นนิยามการสื่อสารที่มีประโยชน์แก่การต่อยอด
ความรู้ในด้ านการผลิตชิ ้นงานด้ านนิเทศศาสตร์ และพิจารณาเป้าหมายพื ้นฐานของการ
สื่ อ สารของ มนุษ ย์ ว่ า มนุษ ย์ ท าการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจร่ ว มกัน ( mutual
understanding)
นิยามการสื่อสารดังกล่าวสนใจที่จะศึกษาว่าตัวสาร(message), หรื อตัว
บท(text) มีปฏิกิริยากับผู้คนเพื่อที่จะสร้ างความหมายได้ อย่างไร โดยมีวิ ธีการศึกษาหลัก
คือสัญวิทยา สัญ วิทยามองว่าข้ อความเป็ นการประกอบขึ ้นของสัญญะต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความหมาย ซึ่ง ผู้ที่ ศึกษาด้ า นนิเ ทศศาสตร์ ควรทาความเข้ า ใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน
ปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ พัฒนาเข้ าสู่ความเป็ นดิจิทัล อันส่งผลให้ เกิดการ
ควบรวมทางการสื่อสาร(Convergence Communication) กล่าวคือเกิดการซ้ อนทับการ
สื่อความหมายของสื่ อหลายประเภทรวมเข้ าด้ วยกันและเนื อ้ หามี การถ่า ยโยง ยุบรวม
ผนวกเข้ าด้ วยกันหรื อปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของการควบรวมของสื่อต่างๆ เหล่านัน(ศิ
้
ริชยั ศิริกายะ , 2558) นอกจากนี ้ เฮนรี่ เจนกิน(Jenkins , 2006)ได้ กล่าวไว้ ว่าในยุคสมัยที่
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในการสื่อสาร สื่อดิจิทลั จะเป็ นตัวที่มาปลดปล่อยพวกเราออกจากการ
กดขี่บงั คับจากสื่อมวลชน พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เราได้ เลือกเฉพาะเนื ้อหาที่มีความหมาย
เฉพาะตัวเราเองได้ นัน่ คือดิจิทลั เทคโนโลยีทาให้ เกิดการควบรวมและกระตุ้นให้ เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการสื่อสารและการสร้ างภูมิปัญญาร่วมกัน ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นให้ เราได้ เห็นแล้ ว
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ในปั จ จุบัน เช่น การสร้ างเนื อ้ หาโดยใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ องข้ ามผ่านสื่ อ(Tran-smedia
Storytelling) ซึ่งเป็ นวิธีการสร้ างเนื ้อหาที่ถกู นามาใช้ อย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะในวงการ
ภาพยนตร์ แต่ถ้าเรามองถึงการสร้ างเนื ้อหาประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ ใช้ การเล่าเรื่ องเป็ นหลัก
เช่น รายการทางโทรทัศน์ที่มีหลากหลายประเภท ทังเกมโชว์
้
สารคดี วาไรตี ้ นิตยสารทาง
อากาศ รายการเหล่านี ้จะมีวิธีการสร้ างเนื ้อหาอย่างไรภายใต้ การสื่อสารในยุคดิจิทลั เป็ น
คาถามที่นา่ ศึกษายิ่งนัก
นอกจากนี ้ ศิริ ชัย ศิริ ก ายะ(อ้ า งแล้ ว , 2558) ได้ เ สนอแนะประเด็น ที่
น่าสนใจของการสื่ อสารในยุคดิจิทัลไว้ หนึ่งในนันคื
้ อประเด็นเรื่ องการข้ ามผ่านทางการ
สื่อสาร(Trans-communication) อันเป็ นประเด็นที่มาจากการผนวกเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
การควบรวมเข้ ากับแนวคิดการมี “ปฏิ ปักษ์ สัมพันธ์ ” (Symbiosis) ในส่วนของเรื่ องการ
ควบรวมอันเป็ นลักษณะของการสื่อสารที่เกิ ดขึ ้นนัน้ ศิริชยั ศิริกายะ อ้ างอิงถึงรูปแบบของ
การผลิตเนื ้อหาในลักษณะที่เป็ นการผลิตซ ้าของเครื่ องจักรกลตามที่วอลเตอร์ เบนจามิน
ได้ เขียนไว้ ในบทความเรื่ อง The work of art in the age of mechanical reproduction
โดยเขียนถึงประเด็นที่น่าศึกษาว่าเมื่อเข้ าสู่การผลิต ซ ้าด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั ผลของงาน
ยังคงส่งผลอย่างที่วอเตอร์ เบนจามินได้ กล่าวไว้ หรื อไม่ที่ว่าการผลิตซ ้าของเครื่ องจักรกล
ท าให้ ม นต์ ข ลัง (aura) ของชิ น้ งานนัน้ หายไป คงเหลื อ เพี ย งแค่ก ารแสดงออกเท่ า นัน้
(expression) ชิ ้นงานดังกล่าวควรจะต้ องเป็ นชิ ้นงานทางการสื่อสารที่ข้ามผ่านเวลาและ
สถานที่อนั เป็ นบริบทที่สาคัญของการสื่อสาร
จากคุณ ลัก ษณะของชิ น้ งานที่ ก ล่า วไปข้ า งต้ น ผู้เ ขี ย นสนใจพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เรื่ อง “ไกลบ้ าน” อันเป็ นลายพระราชหัตถเลขา
เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่สอง ปี มะแม รัตนโกสินทรศก 126 พุทธศักราช 2450
พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี (สมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ านิภานภดล กรมขุนอู่ทองขัตติยนารี ) หรื อ “สมเด็จ หญิ ง น้ อย” รวม
จานวน 43 ฉบับ พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านไม่เพียงแต่เป็ นบทพระราชนิพนธ์ที่มีคณ
ุ ค่า
ทางประวัติศาสตร์ แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าทางด้ านการศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์ เพราะเป็ นบทพระ
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ราชนิพนธ์ที่ถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเมื่อร้ อยกว่าปี ที่แล้ ว และยังคงถูกนามาถ่ายทอดใน
รูปแบบอื่น ได้ แก่ รายการสารคดีทางโทรทัศน์ ดังนันจึ
้ งเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษา
บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในมุมมองทางด้ านการสื่อสารในลักษณะของการข้ ามผ่าน
ทางการสื่ อสารว่า การสื่ อสารในแต่ละรู ปแบบมี ลักษณะอย่างไร และเมื่ อมี การแปลง
รู ปแบบของการสื่ อสารแล้ ว องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่ อสารมี การเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างไร เพื่ อให้ คาตอบที่ ไ ด้ นีเ้ ป็ นแนวทางในการต่อยอดความรู้ ในการผลิตชิ น้ งานใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อให้ ทราบลักษณะกระบวนการข้ ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ อง
ไกลบ้ านจากสื่อหนึง่ ไปสู่อีกสื่อหนึง่
2. เพื่อให้ ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการสื่อสารเมื่อมีการข้ ามผ่าน
ทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน
ปั ญหำนำกำรวิจัย
1.

ลักษณะกระบวนการข้ ามผ่านการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านจาก
สื่อหนึง่ ไปสูอ่ ีกสื่อหนึง่ มีลกั ษณะอย่างไร

2.

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการสื่ อสารเมื่ อมี การข้ ามผ่านทางการ
สื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านมีลกั ษณะอย่างไร

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ จากัดขอบเขตของงานวิจยั โดยศึกษาเฉพาะการข้ ามผ่าน
ทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน โดยศึกษาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่ อง
ไกลบ้ านที่ถูกจัดพิมพ์เป็ นหนังสือเล่มและรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ รายการ
เครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน เท่านัน้
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ข้ อสันนิษฐำน
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน เกิดจาก
แปลงรู ปแบบการสื่ อสาร โดยการแปลงรู ปแบบการสื่ อสารในแต่ล ะล าดับ จะเกิ ด การ
ซ้ อนทับกันขององค์ประกอบการสื่อสาร และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ
สื่อสารในรูปแบบปฏิปักษ์สมั พันธ์
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การศึกษาเรื่ องการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ อง
ไกลบ้ าน จะทาให้ เข้ าใจลักษณะและวิธีการข้ ามผ่านทางการสื่อสารของตัวสื่อและตัวสาร
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