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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการประยุกต กระบวนการตีความทาง

กายภาพ ที่ทําใหเกิดกระบวนการสื่อ และสรางความหมาย  และเพื่อวิเคราะหวิธีการในการสื่อ 
และสรางความหมายในแบบตางๆ  เพื ่อใชเป นทางเลือกใหก ับการประยุกตงานออกแบบ
สถาปตยกรรมไทยที่ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานความหมายดั้งเดิมของงานสถาปตยกรรม
ไทยประเพณี  

สมมติฐานในงานวิจัยฉบับนี้ คือถาเราสามารถคลี่คลายกระบวนการประยุกต และกาํหนด
ระยะหางทางการเชื่อมโยงได เราก็สามารถตรวจสอบหา “ระยะหางทางความคิด” ได ดังนั้นเราก็
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือสรางแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อใชเปนทาง “เลือก” ตอการออกแบบ การ
คลี่คลายกระบวนการประยุกตนํามาซึ่งการเปดทิศทางใหมสําหรับการสรางสรรคงานออกแบบ
สถาปตยกรรมไทยที ่ปราศจากการครอบงํา อคติ และตกอยู ภายใตกฎเกณฑ การทบทวน
กระบวนการสรางความหมายสามารถใชเปนแนวทางในการออกแบบประยุกตทั้งเชิงรูปธรรม
และเชิงนามธรรม ที่มากไปกวาการใชภาพเหมือน โดยสรุปความตองการของงานวิจัยฉบับนี้ คือ 
การรื ้อคนกระบวนการสรางของความหมายและการเชื ่อมโยงของความหมายกลับไปสูงาน
ตนแบบได  

กระบวนวิธีวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบ 2 ชุดหลัก ที่สรางขึ้นมาจากกรอบคิดทาง
ทฤษฏีสัญวิทยา ประกอบไปดวย กรอบคิดของชารลส แซนเดอร เพีรส เรื ่อง “ระยะหางทาง
ความคิดในการเชื่อมโยงทางความหมาย” และกรอบคิดของโรล็องด บารตส และ อัมเบอรโต เอ็ค
โค เรื่อง “การสื่อสารแบบความหมายตรงและการสื่อสารแบบความหมายแฝง” ในแบบทดสอบ
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ชุดแรกเน นที ่ร ูปภาพสองม ิต ิ ในขณะที ่แบบทดสอบชุดที ่สองเน นที ่ร ูปทรงสามม ิต ิทาง
สถาปตยกรรม ผูเขารวม 50 คนทําแบบทดสอบเพื่อทําการคนหาถึงกระบวนการในการแปลงรูป 
การตีความ และ การเชื่อมโยงทางความหมาย โดยมีผูวิจัยทําการวิเคราะหและจัดหมวดหมูถึง
ความแตกตาง จุดมุงหมายของแบบทดสอบไมเพียงแคตองการจะคนหากรอบของระยะหางทาง
ความคิดในการเชื ่อมโยงระดับตางๆ (ที ่เร ียกวาในระดับ ภาพเหมือน ภาพคลาย  และภาพ
สัญลักษณ) แตยังเปนการคนหาถึงความสามารถที่รูปสัญญะตางๆ ทําหนาที่ในการสื่อออกมา (ที่
เรียกวาสื่อแบบความหมายตรงและสื่อแบบความหมายแฝง)  

งานว ิจ ัยฉบ ับนี ้พบว า ผู เข าร วมสวนใหญ ซึ ่ง เป นคนที ่จบมาเกี ่ยวก ับศาสตร ทาง
สถาปตยกรรม มักจะเลือกวิธีการสื่อสารที่งายและตรงไปตรงมาที่สุดในการเชื่อมโยงและสื่อ
ความหมายนั่นคือใชลักษณะของภาพเหมือน แตงานวิจัยฉบับนี้ก็พบอีกวา ยังมีการเชื่อมโยงทาง
ความหมายอีกหลายหลากที่สามารถทําหนาที่ในการสื่อสารไดอยางดีและอยางเพียงพอตอการ
ตีความไดถูกตอง นั ่นคือ ความสามารถในการเชื ่อมโยงระหวางความหมายสัญญะเดิมกับ
รูปสัญญะใหม ระยะหางทางความคิดในการเชื ่อมโยงดังกลาวสามารถพบไดในตั ้งแตระดับ
ภาพเหมือน (เหมือนกับของภาพตนแบบมากแทบจะไมมีอะไรผิดเพี้ยน) ไปสูระดับภาพคลาย 
(ยังคงมีลักษณะคลายกับภาพตนแบบ) และไปสูระดับภาพสัญลักษณ (ไมมีสวนใดที่แสดงใหเห็น
ถึงภาพตนแบบ) แตพบวาในภาพสัญลักษณหลายๆ ภาพผูเขารวมมีความสามารถที่จะเชื่อมโยง
กลับไปสูภาพตนแบบไดขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณของแตละคน  
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ABSTRACT 
 

This research aims to explore the process of applying, interpreting, and constructing 
the meaning in architectural design. It also seeks various ways of communication, that is to say 
it focuses on the ways in which the data embedded in the form are able to transform and 
transmit to the viewers, audiences, and users. It is believed that there is a way within this 
process, which can help preventing the original meaning of Thai traditional architecture to be 
distorted and devalued.  

The hypothesis is that if the different range of connection of the meaning can be 
defined, it can then be possible to identify the different ranges within the thinking process. This 
range offers new motivation for interpreting old meanings, while applying such meanings 
within a new form. This can be seen as the new approach in creating forms for applied Thai 
traditional architecture without a dominant style, bias or pre-justification. But it rather emerges 
from the way in which the applying, interpreting, and constructing the meaning in architectural 
design is reconsidered and unpacked. The result can be used as a guideline of the applying 
process of architectural form in both physical and abstract level; and not solely rely on the use 
of iconic form. In short, this research aims to explore the applying process backward to the 
origin or the prototype. 

The methodology is comprised of two set of tests based on theoretical framework of 
different semiotic analysis, that is the different range of connection of the meaning coined by 
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Charles Sanders Peirce and the communication of the sign coined by Roland Barthes and 
Umberto Eco. The first set of test is based on two-dimension images, and the second set of test 
is based on three-dimension architectural images. 50 participants were asked to define their 
process of symbolization in the test, then the researcher was the one who characterized and 
categorized the difference. The aim is not only to identify the connection between signifier and 
signified derived by semiotic analysis (the so-called Icon, Index, Symbol), but also to explore 
the ability of sign communication (the so-called denotation and connotation). 

The research found that most of the participants, who had been trained as architect, 
choose the easiest way to convey the meaning effectively by using iconic form. But the 
research also found that various alternatives can also be used rightly and sufficiently when they 
offer people the way of interpreting the meaning, that is to be able to make the connection 
between the old meaning (signified) and the new form (signifier). The different range can be 
identified from the way of using iconic form (totally the same with the original form), to 
indexical form (some similarity with the original form), and to symbolical form (totally appear 
in the new form). It is important to note that the new applied symbolical form can be related 
back to the original meaning in many cases, depending on an individual ability and experience. 
 


