บทที่ 7
บทสรุปการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องไกลบ้ าน” เป็ นการศึกษาเพื่อหาลักษณะของการข้ ามผ่านการสื่อสารที่เกิดขึ ้นกับบท
พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน ใน 3 รู ปแบบ อันได้ แก่ รู ปแบบพระราชหัตถเลขา , รู ปแบบ
สื่อหนังสือ และรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ และเพื่อให้ ทราบว่าเมื่อเกิดการ
ข้ า มผ่ า นการสื่ อ สารขึ น้ จะเกิ ด ผลอย่ า งไรต่ อ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของการสื่ อ สาร
การศึกษาครั ง้ นี ใ้ ช้ กรอบแนวคิดในส านักเทคโนโลยี เป็ นตัวกาหนดเพื่ อดูลักษณะของ
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึน้ ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร ผู้วิจัยใช้ วิธีการเก็บ
ข้ อมูลด้ วยการศึกษาจากบทพระราชนิพ นธ์ ไกลบ้ านในรู ปแบบหนังสื อ รวมถึงเอกสาร
ประเภทจดหมายเหตุที่เ กี่ ยวข้ องกับการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 และศึกษาจาก
รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน รวมทังการสั
้
มภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อให้ ทราบ
มุมมองหรื อความคิดเห็นที่มีต่อบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านทังในรู
้ ปแบบหนังสือเล่ม
และในรูปแบบรายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
ทังนี
้ ้จากการศึกษาลักษณะของการข้ ามผ่านการสื่อสารในแต่ละรูปแบบ
ผู้วิจยั พบว่าในการสร้ างความหมายของการสื่อสารแต่ละรูปแบบองค์ประกอบการสื่อสาร
ต่าง ๆ ล้ วนมีอิทธิพลต่อกันและกัน หรื อกล่าวอีกนัยคือองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร
ร่ วมกันสร้ างความหมายขึ ้น ซึ่งในการแปลงรู ปแบบการสื่อสารจากรู ปแบบหนึ่งไปยังอีก
รู ป แบบหนึ่ ง เกิ ด การแปลงรู ป แบบ 2 ล าดับ ด้ ว ยกั น คื อ ล าดับ แรก การแปลงพระ
ราชหัตถเลขาสู่หนังสือเล่ม ประการต่อมาการแปลงจากหนังสือเล่มสู่รายการสารคดีทาง
โทรทัศน์ ต่อไปนี ้ผู้วิจยั จะสรุปลักษณะการข้ ามผ่านทางการสื่อสารที่เกิดขึ ้นทังสามล
้
าดับ
การสร้ างความหมายในรูปแบบพระราชหัตถเลขา
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การสร้ างความหมายบทพระราชนิพ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นในรู ป แบบพระ
ราชหัตถเลขาจัดเป็ นการสื่อสารในระดับของการสื่ อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อการเขียน
โดยในลาดับนีผ้ ้ ูวิจัยพบการเปลี่ยนสถานะของสื่อการเขียนกลายไปเป็ นสารในสื่อพระ
ราชหัตถเลขา ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องสื่อคือสารของแม็คลูแฮน ทังนี
้ ้การสื่อสารใน
รูปแบบขอพระราชหัตถเลขาหรื อจดหมายมีลกั ษณะอัตตะตัวสารที่เป็ นการบันทึกเรื่ องราว
ประวันจาของผู้สร้ างสารซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มายังผู้อ่านที่
ถูกกาหนดไว้ แล้ วคือสมเด็จหญิงน้ อย การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นการสื่อสารสองทางคือมีการ
ตอบกลับจากทางสมเด็จหญิงน้ อย แต่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐาน ปรากฏเพียงข้ อความ
ระบุไว้ ในพระราชหัตถเลขาให้ ทราบมีการส่ง “หนังสือ” ตอบกลับมา
เนื่องจากการสื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ฝ่ายหนึ่งเป็ น
พระราชบิ ด าและอี ก ฝ่ ายเป็ นพระราชธิ ด า ผู้วิ จัย จึ ง พบลัก ษณะของการใช้ ภาษาที่
แสดงออกซึ่งความรักและความปรารถนาดีที่ ผ้ เู ป็ นพ่อมีต่อลูก ประกอบกับทังสองฝ่
้
ายมี
ความคุ้นเคยกัน จึง ปรากฏการใช้ คาที่ กล่าวถึง บุคคลที่ สามอย่า งเป็ นภาษาที่ เรี ยกว่า
“เข้ าใจกันได้ ” นอกจากนี ด้ ้ วยคุณลักษณะของสื่ อพระราชหัตถเลขาที่ นาเสนอถ้ อยคา
ออกมาเป็ นตัวอักษร จึงทาให้ เนื ้อหาที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเป็ นข้ อความที่เต็มไป
ด้ ว ยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
ทอดพระเนตรและทรงมีประสบการณ์ร่วมอย่างมากมาย โดยไม่มีข้อจากัดด้ านปริ มาณ
จากสื่ อ แต่อ าจจะมี ข้ อ จ ากัด ด้ า นเวลาและสถานที่ ม าก าหนดความสัน้ ยาวของพระ
ราชหัตถเลขา เนื่องจากพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับต้ องมีการวางแผนเพื่อส่งตามสถานที่
ที่สามารถส่งได้ นอกจากนี ้ลักษณะของสื่อพระราชหัตถเลขาที่ใช้ การรับรู้ผ่านการอ่านจึง
ต้ องอาศัยความคุ้นเคยของสมเด็จหญิ งน้ อยเพื่อที่จะสามารถอ่านพระราชหัตถเลขาได้
อย่างถูกต้ องแม่นยา
การข้ ามผ่านจากพระราชหัตถเลขามาสู่หนังสือเล่มและการสร้ างความหมายในรู ปแบบ
หนังสือ
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ลายพระหัตถ์ ในพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับถูกแปลงมาสู่สื่อหนังสือ
เล่มด้ วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ตังแต่
้ พ.ศ.2450 ซึ่งถือเป็ นการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 และเรื่ อยมา
จนกระทัง่ ล่าสุดในปี 2551 ถือเป็ นการจัดพิมพ์อย่างเป็ นทางการครัง้ ที่ 7 ในการแปลงสื่อ
พระราชหัต ถเลขามาสู่สื่ อ หนัง สื อ ผู้วิ จัย พบว่ า องค์ ป ระกอบของการสื่ อ สารเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลง พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงเปลี่ ย นบทบาทมาเป็ น
บรรณาธิกรของการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 คือทรงตรวจความถูกต้ องและความเหมาะสมของ
เนื ้อหา สมเด็จหญิงน้ อยเปลี่ยนบทบาทจากผู้อ่านมาเป็ นผู้ผลิต รวมทังสมเด็
้
จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพที่ทรงมีบทบาทมากในการแปลงพระราชหัตถเลขาให้ กลายเป็ นหนังสือที่
มีความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของสื่อหนังสือ
การข้ ามผ่านในลาดับที่ 1 นีเ้ ป็ นการแปลงสื่อให้ กลายมาเป็ นสารในอีก
สื่ อ หนึ่ ง โดยเนื อ้ หาของสื่ อ เดิ ม ไม่ ไ ด้ ถู ก ลดทอนลงไป แต่ ก ลับ กั น ผู้ วิ จัย พบว่ า ด้ ว ย
คุณลักษณะของสื่อหนังสือซึ่งถือเป็ นที่อยู่ใหม่ของสื่อพระราชหัตถเลขาที่เข้ าไปอยู่ ได้ ทา
ให้ เนื ้อหาในพระราชหัตถเลขาจาเป็ นต้ องมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเพื่อให้
เป็ นหนัง สื อ ที่ ส มบูร ณ์ องค์ ป ระกอบที่ เ พิ่ม เข้ ามาและถื อ ได้ ว่า เป็ นการอยู่ร่ว มกัน ของ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน นัน่ คือการเพิ่มภาพถ่ายเข้ ามาในหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน ซึ่งผู้วิจยั
มองว่ า คู่ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ คู่ นี อ้ ยู่ ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะที่ เ ป็ นความสั ม พั น ธ์ แ บบ เกื อ้ กู ล กั น
(commensalism) คื อหนัง สื อไกลบ้ านสามารถอยู่ไ ด้ ห ากปราศจากภาพประกอบ แต่
ภาพประกอบไม่สามารถอยู่โดดเดียวได้ จาเป็ นต้ องหาสื่อยึดเกาะติดไว้ ซึ่งในที่นีค้ ือสื่อ
หนังสือ และการเพิ่มภาพถ่ายในสื่อหนังสือนี ้เองแสดงให้ เห็นการควบรวมสื่อสองประเภท
ไว้ ด้วยกัน
นอกจากการเพิ่มภาพประกอบในหนังสือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับ
พระราชหัตถเลขาอี กประการที่ ชัดเจนคือ การใส่เ ชิ ง อรรถไว้ บ ริ เ วณด้ านล่า งของหน้ า
หนัง สื อ แต่ล ะหน้ า เชิ ง อรรถและเนื อ้ หาในพระราชหัตถเลขาอาจจะไม่ไ ด้ มี ลักษณะที่
แตกต่า งกัน ในแง่ ข องรู ป แบบสื่ อ ที่ เ ป็ นข้ อ ความ(text) แต่ก ารเพิ่ ม เชิ ง ออรถเข้ า มา มี
ลักษณะที่เป็ นอีกคูป่ ฏิปักษ์สมั พันธ์ และเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นต้ องขึ ้นอยู่กบั บริ บท
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โดยเฉพาะเรื่ องของเวลา เพราะเชิงอรรถที่อธิบายความเป็ นการอธิบายความ ณ ช่วงเวลา
ของรัชกาลที่ 6 แต่การพิมพ์ในครัง้ ที่ 4- 7ซึ่งเป็ นการจัดพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 9 เกิดขึ ้น
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันย่อมทาให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถกู อ้ างในเชิงอรรถไม่เป็ นจริง
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งไกลบ้ านในรู ป แบบ
หนัง สือ เกิดขึน้ ในบริ บทของการสื่อสารสาธารณะแล้ วค่อยกระจายออกสู่ม วลชน ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั พบว่าบริ บทของการจัดพิมพ์ในแต่ละครัง้ จะกาหนดลักษณะของผู้รับสารรวมไปถึง
รูปลักษณ์ของหนังสือ กล่าวคือการจัดพิมพ์ที่เกิดขึ ้นในบริ บทที่เป็ นวโรกาสพิเศษ ผู้รับสาร
หรื อผู้ที่ได้ รับหนังสือจะเป็ นผู้รับสารหมู่มากที่เฉพาะเจาะจง และเป็ นผู้ที่ถือว่าเป็ นชนชัน้
นาของสังคม รู ปลักษณ์ของหนังสือที่จดั พิมพ์ก็จะมีลักษณะที่เป็ นเล่มขนาดใหญ่ ยังไม่
เอื ้อต่อประโยชน์ด้านการใช้ สอย แต่จะให้ ประโยชน์ที่เป็ นคุณค่าด้ านจิตใจ แตกต่างจาการ
จัดพิมพ์ในบริ บทที่เป็ นการพิมพ์เพื่อจาหน่าย ลักษณะเช่นนี ้จะทาให้ หนังสือถูกกระจาย
ไปสูม่ วลชนอย่างแท้ จริง(แต่ก็ในปริมาณที่ไม่มาก เพราะจัดพิมพ์เพียงหลักพัน) รูปลักษณ์
ของหนังสือก็มีขนาดที่เอือ้ แก่การพกพาและถื ออ่า น ซึ่งจะให้ ประโยชน์ด้านการใช้ สอย
อย่างแท้ จริง
การข้ ามผ่านการสื่อสารสูร่ ายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์
การสร้ างความหมายของบทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งไกลบ้ านในรู ป แบบ
รายการสารคดีอาหารทางโทรทัศน์ เกิดจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ ใด ๆ กับผู้ผลิตหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน เป็ นเพียงผู้อ่านหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน การ
แปลงรู ปแบบการสื่อสารในลาดับนี ้ไม่ใช่การแปลงสื่อให้ มาเป็ นสารในสื่อใหม่ แต่คือการ
แปลงเนื อ้ หาของสื่ อ ทัง้ ในระดับ การสื่ อ สาร(communication) จากประเด็ น เรื่ อ งการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ นเพี ย งประเด็ น เรื่ อ งอาหาร และแปลงระดับ อัต ตะการสื่ อ สาร(metacommunication) จากบันทึกประจาวันในรู ปแบบพระราชหัตถเลขามาสู่รายการสารคดี
และเป็ นการสร้ างความหมายที่สามารถใช้ รูปแบบสื่อทังสามรู
้
ปแบบคือภาพ(visual) เสียง
(audio) และข้ อความ(text) ได้ อย่างลงตัว คือไม่ทาให้ รายการมีลกั ษณะเหมือนรายการ
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อาหารทั่วไป แต่กลับมี ความโดดเด่นทัง้ ด้ านภาพ บทรายการที่ มี การเพิ่ม ภูมิ หลัง ของ
เมนูอาหาร และการอ้ างอิงถึงที่มีของอาหารจากหนังสือเรื่ องไกลบ้ าน
แต่ ก าร ข้ ามผ่ า น การ สื่ อสารในล าดั บ นี ้ ไ ด้ ท าให้ บทบาทขอ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , สมเด็จหญิงน้ อย , กรมพระยาดารงราขานุ
ภาพทรงกลายเป็ นเพียงบุคคลที่สามที่ถกู กล่าวอ้ างถึง กลับกันผู้ผลิตได้ สร้ างให้ ผ้ ชู มได้ เกิด
ความรู้สกึ “ร่วมเดินทาง” หรื อ “ร่วมเปิ ดอ่าน” หนังสือเรื่ องไกลบ้ านไปด้ วยกัน เพื่อดึงผู้ชม
ให้ เกิดอารมณ์คล้ อยตามและสร้ างการเป็ นพวกเดียวกันได้ แม้ ว่าลักษณะของสื่ อโทรทัศน์
จะโน้ มเอียงไปทางการสื่อสารทางเดียวก็ตาม
อภิปรายผลการวิจัย
การข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สารของบทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งไกลบ้ า นใน
การศึกษาครัง้ นี ้เกิดขึ ้นภายใต้ การสร้ างความหมายในสามลาดับของการสื่อสาร อันได้ แก่
การสื่ อสารด้ ว ยลายพระหัตถ์ ในพระราชหัต ถเลขา ต่อ มาคือ การสื่ อสสารเนื อ้ หาพระ
ราชหัตถเลขาในรู ปแบบหนังสือเล่ม และสุดท้ ายคือการสื่อสารเนื ้อหาเกี่ยวกับอาหารใน
รู ป แบบรายการสารคดี อ าหารทางโทรทัศ น์ การสร้ างความเข้ าใจร่ ว มกั น (mutual
understanding) ในการสื่อสารทังสามรู
้
ปแบบแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของสื่อที่ใช้
ในการสร้ างความหมาย ในการสื่อสารด้ วยลายพระหัตถ์ในพระราชหัตถเลขา สื่อการเขียน
ในรู ป แบบจดหมายซึ่ง มี คุณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นสื่ อ ร้ อน (hot

media) (McLuhan,1964)

สามารถนาเสนอเนือ้ หาได้ อย่างละเอียด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ใน
ฐานะผู้สร้ างสารสามารถอรรถาธิบายเรื่ องราวที่ท รงพบระหว่างการเสด็จฯประพาสครัง้ นี ้
ได้ อย่างชัดแจ้ ง เพื่อ ให้ สมเด็จหญิ งน้ อยในฐานะผู้อ่านสามารถเข้ าใจเรื่ องราวที่ตนเอง
ไม่ได้ พบเห็นด้ วยตาของตนเองได้ การสร้ างเนือ้ หาในพระราชหัตถเลขาสอดคล้ องกับ
แนวคิดเรื่ องสื่อคือสาร(medium is the message) ที่สื่อลายมือได้ กลายมาเป็ นสารในสื่อ
พระราชหัตถเลขา โดยมีบริ บทด้ านสถานที่ที่มาจากการท่องเที่ยวเป็ นวัตถุดิบหลักของ
เนื อ้ หา นอกจากนี ธ้ รรมชาติ ข องสื่ อ จดหมายยั ง ก าหนดลั ก ษณะของเนื อ้ หาพระ
ราชหัตถเลขา โดยปรากฏเป็ นองค์ประกอบที่ต้องมีในพระราชหัตถเลขาแต่ละฉบับอัน
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ได้ แก่ วัน เวลา สถานที่ ผู้เขียน และผู้รับ พระราชหัตถเลขาที่ถูกสร้ างด้ วยลายพระหัตถ์
เป็ นปฐมบทที่มีมนต์ขลัง(aura) ในตัวของชิ ้นงานเองในยุคสมัยที่ถกู สร้ างขึ ้นมา
การแปลงพระราชหัตถเลขาทัง้ 43 ฉบับมาเป็ นหนังสือด้ วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ ปรากฏลักษณะความสัมพันธ์ ตามแนวคิดสื่อคือสาร เมื่อสื่อพระราชหัต ถเลขา
ถูกแปลงมาเป็ นเนื ้อหาในหนังสือ การสื่อสารบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านในรู ปแบบ
หนังสื อมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเข้ าไปในส่วนเนือ้ หาเกิ ดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบททังในลั
้ กษณะตัวบทร่ วม(co-text) และปรสิตตัวบท(paratext) ประกอบกับ
เกิ ด การควบรวมของสื่ อ เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งสื่ อ ที่ เ ป็ นตั ว พิ ม พ์ ( text) กั บ สื่ อ ภาพถ่ า ย
(photograph) ซึ่งเป็ นการควบรวมของสื่อภายใต้ เทคโนโลยีการผลิตหนังสือในสมัยนัน้
อัน แสดงให้ เ ห็ น การควบรวมสื่ อ อี ก ลัก ษณะหนึ่ ง นอกเหนื อ จากการควบรวมสื่ อ โดย
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างในปั จจุบนั ซึ่งการควบรวมสื่อของหนังสื อพระราชนิพนธ์ เรื่ อง
ไกลบ้ านสะท้ อนให้ เห็นการดารงอยูร่ ่วมกันของสื่อที่มีคณ
ุ ลักษณะแตกต่างกัน(symbiosis)
ในลักษณะปฏิ ปั กษ์ สัม พันธ์ แ บบเกื อ้ กูล กัน(commensalism) จากการศึก ษายัง พบว่า
องค์ประกอบการสื่อสารที่มีอิทธิพลกาหนดลักษณะของเนื ้อหาและรูปลักษณ์ของหนังสือ
ไกลบ้ าน ไม่เพียงแต่องค์ประกอบด้ านตัวสื่อเท่านัน้ แต่ยงั มีองค์ประกอบด้ านบริ บทของ
การสื่ อสารทัง้ บริ บ ทที่ เ ป็ นเวลาและสถานที่ , บริ บทด้ านการสื่ อสารที่ เ ป็ นการสื่ อสาร
สาธารณะ ซึ่งสิ่งนี ้สอดคล้ องกับคาอธิบายแบบจาลองการสื่อสารในยุคดิจิทลั (ศิริชัย ศิ
ริกายะ , 2557) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบการสื่อสารทังประเภทที
้
่เป็ นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบปฏิบตั กิ ารต่างร่วมกันสร้ างความหมายในการสื่อสาร
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารจากหนัง สือไกลบ้ านมาสู่รายการสารคดี
อาหารทางโทรทัศน์ รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ...ไกลบ้ าน แสดงให้ เห็นถึงการพยายาม
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านยังคงปรากฏอยู่ในยุคสมัยปั จจุบนั โดย
การเลือกนาเสนอเพียงประเด็นเกี่ยวกับอาหารผ่านการนาเสนอของผู้ดาเนินรายการที่เป็ น
คนทาอาหาร(chef) โดยใช้ วิธีการนาเสนอแบบรายการสารคดี ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการข้ าม
ผ่านทางการสื่อสารทังในระดั
้
บของการสื่อสาร(communication) จากเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
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ท่อ งเที่ ย วมาสู่เ นื อ้ หาอาหาร และอัต ตะการสื่ อ สาร(meta-communication) จากการ
นาเสนอเนื ้อหาในรู ปแบบพระราชหัตถเลขา หรื อจดหมายที่เป็ นบันทึกประจาวันมาสู่สาร
คดีที่เป็ นสาระบันเทิง(edutainment) โดยมีผ้ ผู ลิตรายการที่มาจากผู้อ่านหนังสือไกลบ้ าน
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารที่เกิดขึ ้นทังสองระดั
้
บนี ้ ส่งผลให้ รายการเครื่ องเสวยตามเสด็จ
...ไกลบ้ าน มีการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างสิ ้นเชิง ความดังเดิ
้ มของตัว
บทที่เหลืออยู่เป็ นเพียงสิ่งที่ผ้ ผู ลิตใช้ อ้างอิงถึงเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์
ให้ แก่รายการ
การข้ ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องไกลบ้ านเป็ นการ
อธิบายให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับบทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านในเวลาและ
สถานที่ที่แตกต่างกัน เป็ นเวลากว่าร้ อยปี ที่บทพระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ านยังคงปรากฏให้
เห็นอยู่ หากแต่การให้ คุณค่าของผู้ใช้ สื่ อแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย และการ
เปลี่ ยนแปลงทางการสื่ อสารที่ เกิ ดขึน้ ก็ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับยุคสมัย เพราะในยุคสมัย
ปั จจุบนั การเดินทางท่องเที่ยวอย่างในหนังสือไกลบ้ านอาจไม่มีความจาเป็ นแล้ ว และสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ ถูกถ่ ายทอดในหนังสื อไกลบ้ านก็ เปลี่ ยนแปลงไปแล้ วตามยุคสมัย การแปลง
รูปแบบการสื่อสารทังสื
้ ่อและสารจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ผู ลิตในยุคต่อมาควรต้ องพิจารณาเพื่อให้ บท
พรราชนิพนธ์ไกลบ้ านยังคงอยูไ่ ด้ ในรูปแบบที่ควรจะเป็ นตามยุคตามสมัย
ข้ อจากัดของการวิจัย
การศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ กษาการสื่ อสารในสามรู ปแบบ แต่ผ้ ูวิจัยไม่
สามารถหาเอกสารหลักฐานในส่วนของพระราชหัตถเลขาที่เป็ นต้ นฉบับแบบลายพระหัตถ์
ได้ ทาให้ การวิเคราะห์การสื่อสารในรูปแบบพระราชหัตถเลขาต้ องใช้ การเทียบเคียงกับสื่อ
ประเภทอื่น
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
การศึก ษาการข้ า มผ่ า นทางการสื่ อ สารครั ง้ นี เ้ ป็ นเพี ย งจุด เริ่ ม ต้ น ให้
มองเห็นแนวทางในการศึกษาการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร ซึ่งหัวข้ อนี ้ควรจะได้ รับการต่อ
ยอดและหาแนวทางในการอธิบายรูปแบบของการสร้ างสรรค์งานด้ านนิเทศศาสตร์ ในยุค
ปั จจุบนั อาจจะประยุกต์ใช้ แนวคิดในสาขาอื่นมองการสื่อสาร เช่น เบื ้องต้ นงานวิจยั ชิ ้นนี ้
ได้ เริ่มใช้ แนวคิดเรื่ องการแปลงรูปมาประกอบการอธิบายการข้ ามผ่านทางการสื่อสาร ยังมี
แนวคิดอื่น ๆ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เชื่อว่าการสื่อสารที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั นี ้ส่วนใหญ่ไม่ได้ เป็ นชิ ้นงาน
ที่เป็ นต้ นฉบับ แต่เกิดจากการแปลงการสื่อสารที่เคยมีมาก่อน ดังนันการท
้
าความเข้ าใจ
การแปลงรูปแบบของการสื่อสารจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลงานทางการสื่อสาร
ได้

