
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาของปญหาและความสาํคัญของโครงการวิจัย 

          ในปจจุบันคงปฏิเสธไดยากถึงผลกระทบของการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม การประยุกต
ว ัฒนธรรมเพื ่อตอบสนองตอกระแสโลกาภิว ัตนซึ ่ง เป นสาเหตุของการเปลี ่ยนแปลง  ของ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและกระแสวัฒนธรรมใหมจากสากลไดเขามามีบทบาทตอทองถิ่น  
กอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทางดานความคิดความเขาใจที่มีตอวัฒนธรรมดั้งเดิม 
สงผลใหเกิดการกําหนดและการครอบงําทางความหมายใหม มีผลทําใหวัฒนธรรมและประเพณีที่
เคยมีอยูในจิตสํานึกของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสุขุมมั่นคง ขาดความผูกพันกันในมิติ
ตางๆ เชน คน เวลา สถานที่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เปลี่ยนแปลงวิธีการมองความจริง 
เปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิต และเปลี่ยนแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา1 มีการ
เปลี่ยนวัฒนธรรมออกมานําเสนอในรูปของสินคาและการทองเที่ยว เกิดผลกระทบตอทุกวงการซึ่ง
รวมถึงในวงการสถาปตยกรรม เชนการนําเอารูปแบบสถาปตยกรรมทางวัฒนธรรมมาเลียนแบบใช
กับอาคารปจจุบันเพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวตางชาติ ที่ตองการสัมผัสคุณคา
ของทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยไมไดสนใจความหมายและคุณคาที่แทจริงของมรดกทาง
วัฒนธรรมเหลานั้นเลย เกิดกระแสบริโภคนิยมครอบงําผานระบบวัตถุนิยม จนทําใหเกิดความคุน
ชินและหลงเขาใจผิดวาวิธีการดังกลาว แสดงถึงความเปนทองถิ่น และกาวทันกระแสนิยมของ
สังคมปจจุบัน อยางไรก็ตาม การนําเอาเอกลักษณของความแตกตางออกมานําเสนอใหมเปน
เสมือนสิ่งที่พึงปฏิบัติ  โดยอาศัยการเลียนแบบวัฒนธรรมประเพณีในอดีตมาเปนตัวกอเกิดความ
แตกตางด ังกลาว  เช นการนําประเพณีต างๆ  ออกมานําเสนอใหมในร ูปของการแสดงให
นักทองเที่ยวดู เปนตน (ดูรูปที่ 1.1–1.2)  
 

 

รูปที่ 1.1  
ขบวนฟอนเล็บ (ซาย)          
 
รูปที่ 1.2 
งานแหเทียนพรรษา (ขวา)  

                                                 
1 นิษฐา  หรุนเกษม. “กระบวนการการผลิตซํ้า และสรางใหมของอัตลักษณทางวัฒนธรรม [ระบบออนไลน], แหลงที่มา 
   http://www.midnightuniv.org (20 สิงหาคม 2549) 
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จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในดานตางๆ ดานหนึ่งคือทําใหเกิด
การฟนฟู เผยแพร และอนุรักษนิยม แตในดานตรงขามกลับเกิดปญหาซึ่งสวนใหญเกิดจากการนํา 
“รูปแบบ” วัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช แตปรับเปลี่ยน “ความหมาย” ใหอยูในที่ตั้งใหม หรือการนําเอา
รูปแบบวัฒนธรรมใหมๆเขามาใชเพื่อตอบสนองตอความหมายดั้งเดิม จากทั้งสองประเด็นดังกลาว
นี้ ปญหาที่เกิดขึ้นโดยสวนใหญแลวจะอยูในลักษณะที่ความหมายเดิมถูกผนวกไวกับรูปแบบเดิม
อยางแนนแฟนจนไมสามารถแยกจากกันได หรือแยกออกจากกันยากมาก จนนําไปสูขอ
วิพากษวิจารณ เรื่องของ “การไมเคารพ”2 ตอบริบททางศาสนา “การละเมิดฐานานุศักดิ์” ในงาน
สถาปตยกรรมไทยประเพณี3 จนกลายเปนแนวทางของการวิพากษวิจารณที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าเลา 
โดยตอกย้ําถึงความไมเหมาะไมควรของรูปราง รูปทรงตางๆ ของงานสถาปตยกรรมลอกเลียนแบบ
อาคารทางศาสนา ที่ธุรกิจประเภทโรงแรม สปา และรีสอรทตางๆ นํามาสื่อสาร (ดูรูปที่ 1.3–1.5) 
การกระทําดังกลาวสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงทางความหมายสัญญะ และเกิดการตีความ
ใหมที่แตกตางไปจากเดิม เมื่อรูปลักษณะ องคประกอบ และสัญลักษณเหลานั้นถูกนาํมาใชอยางผิด
ที่ผิดทางหรือผิดกาลเทศะโดยขาดความรูและความเขาใจที่ถองแททั้งในแงของสถาปตยกรรมไทย
ประเพณี และองคความรู ท องถิ ่นของแตละวัฒนธรรม4จนทําใหเก ิดการสั ่นคลอนทางดาน
ความหมายและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 

  

 
 
 
รูปที่ 1.3 
วัดไหลหิน (ขวาบน) 
อาคารเลียนแบบ (ซายบน) 

 
 
 

รูปที่1.4   
บันไดวัดบวกครกหลวง (ซายลาง) 

อาคารเลียนแบบ (ขวาลาง) 

 

  

                                                 
2  ชาตร ีประกิตนนทการ, “ฐานานุศักดิ์สถาปตยกรรมกับความเปนไทยรวมสมัย”, อาษา 06–07 (2548), หนา 115 
3  เรื่องเดียวกัน, หนา 115 
4  ดวงจันทร อาภาวัชรุตม, “โรงแรมเหมือนวัด”, เชียงใหมปริทัศน 57 (2547), หนา 7 
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หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สภาสถาปนิก5 พยายามออกมาหาขอยุติ โดยการออก
มาตรการกําหนด กรอบ แนวทาง รางกฎหมาย กฎเกณฑ กฎระเบียบ และขอหามตางๆ ในมุมหนึ่ง
ถือไดวาเปนการ “ปองกัน” มิใหความหมายและคุณคาของสถาปตยกรรมไทยประเพณีถูกทําลาย 
แตในอีกมุมหนึ่ง “อาจจะกอใหเกิดสภาวะ ‘หยุดนิ่ง’ ของความคิดสรางสรรค และไมกอใหเกิด
ประโยชนตอการสรางและพัฒนาองคความรูของสถาปตยกรรมไทยประยุกตได”6 ดังเชนที่ ชาตรี 
ประกิตนนทการ ไดกลาวไว อยางไรก็ตามในปจจุบันการวิพากษวิจารณจากองคกรตางๆ จึงยังไม
สามารถใชเปนขอสรุปใดๆ ที่สามารถใชเปนทางเลือกที่เหมาะสมและเอื้อใหเกิดการทํางานใน
ลักษณะการปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตโดยเปนทั้งแนวทางที่ไมสงผลตอ
ความหมายและคุณคาของสถาปตยกรรมตนแบบได  เหตุของการที่ไมสามารถหาของยุติไดอาจมี
สาเหตุไดสามประการ ประการแรกเปนเพราะยังมีความขัดแยงกันของแนวความคิดในกลุมตางๆ
ที่เห็นไมตรงกัน ประการที่สองอาจเปนเพราะสังคมไทยเองยังขาด “จิตสาธารณะ” มักมองสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัววา “ธุระไมใช” นิ่งเฉยไมใสใจ7 และประการที่สามเปนประการสําคัญ
สําหรับผูวิจัย  กับมองวาเปนเพราะกฎเกณฑ หรือขอกําหนดตางๆนั้น สรางไดยากลําบากมาก 
จนถึงขั้นที่วาอาจจะไมสามารถสรางได หรืออาจสรางไดแตไมสามารถปฏิบัติไดอยางเทาเทียมกัน 
เนื่องจากเปนการตีความของปจเจกบุคคล รวมถึงความสามารถในการออกแบบของผูออกแบบเอง 
ที่ตองอาศัยปจจัยหลายดาน เชน ประสบการณ การศึกษา จินตนาการ การประยุกต การตีความ
ของแตบุคคล ซ่ึงยากที่จะใหเห็นประสานสอดคลองกันหมด 

 

     
  

 

    

 
รูปที่ 1.5 
อาคารเลียนแบบ 
วิหารวัดไหลหินหลวง  
(สรางในโรงแรม) 

                                                 
5  รัตน  แสงสองหลา, “ฐานานุศักดิ์ในสถาปตยกรรมไทย อะไรควร อะไรมิควร”, เชียงใหมปริทัศน 57 (2547), หนา 12 
6  ชาตร ีประกิตนนทการ, “ฐานานุศักดิ์สถาปตยกรรมกับความเปนไทยรวมสมัย”, หนา 115 
7  ดวงจันทร อาภาวัชรุตม, “โรงแรมเหมือนวัด”, หนา 7 
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งานวิจัยชิ้นนี้ไมไดมีความมุงหมายที่จะเขาไปตัดสินการวิพากษวิจารณขององคกรตางๆ 
วาเหมาะสมหรือไมอยางไร หรือพยายามที่สรางขอกําหนด กฎเกณฑ หรือแมแตสรางเปนระเบียบ
แบบแผน โดยไมพิจารณาถึง “ความสําคัญ” ตอหลักของการประยุกตใหถองแทกอน ที่จําเปนตอง
ปฏิบัติตอการออกแบบในลักษณะ “สถาปตยกรรมไทยประยุกต”  แตมีความมุงหมายที่จะทําการ
คลี่คลายตรวจสอบวา กระบวนการเกิดการประยุกตเปนอยางไร สงผลตอสิ่งใด สอดคลองกับ
ทฤษฎีใด และสามารถนําไปสูขอเสนอของทางเลือกใหม เปดมุมมองใหม ของแนวทางการ
ออกแบบ และแนวทางการประยุกตไดอยางไรโดยทําการศึกษาวิเคราะหถึงกระบวนการในการ
เกิดขึ้นของความหมายและคุณคา แตเนื่องดวยเงื่อนไขทางดานเวลา ตลอดจนรูปแบบของการ
ทํางานวิจัยในเชิงลึก จึงทําใหการคนหาความหมายทางดานคุณคาจึงถูกนํามาพิจารณาในบางสวน 
โดยที่งานวิจัยชิ ้นนี ้ไดศึกษาถึงกระบวนการ การใหความหมายเพียงดานเดียวกอน ในสวน
คําอธิบายดานคุณคาคําอธิบายดังกลาวไดผนวกรวมไวกับการศึกษาการตีความซึ่งเปนอีกมุมหนึ่ง
ของการนําไปสูกระบวนการใหคุณคาเชนกัน   

ในการศึกษาวิเคราะหกระบวนการในการเกิดขึ้นของความหมายโดยรื้อคนผานกรอบ
ทฤษฎีทาง สัญวิทยา ซึ่งเปนศาสตรที่สามารถใชเปนเครื่องมือที่ชวยในการคลี่คลายและทําความ
เขาใจ กระบวนการสรางความหมายที ่เกิดขึ ้นตอแนวทางการประยุกต และผลผลิตของการ
ประยุกต นั่นคือรูปแบบองคประกอบและสัญลักษณตางๆ ในงานสถาปตยกรรมไทยประยุกต ใน
เบื้องตน จึงกลาวไดวาสัญวิทยา เปนศาสตรที่ชวยทําใหเขาใจและเห็นถึงความสัมพันธระหวาง 
สถาปตยกรรมและคน (ตัวอาคารและผูใชอาคาร) ผูออกแบบและผูใชงาน (ผูสงสารและผูรับสาร) 
มิติทางกายภาพและมิติทางนามธรรม  (รูปทรงและความหมาย) นั ้นคือสิ่งที ่ชี ้ใหเห็นวา ถา
ความหมาย (ของรูปรางรูปทรง) กลายเปนตนเหตุของประเด็นถกเถียง ดังนั้นสิ่งที่จําเปนไมใช
เพียงแคจะวิพากษวิจารณกันบนเรื่องราวของ รูปรางและรูปทรงของอาคารเทานั้น แตจําเปนที่
จะตองนําเอากระบวนการสราง การสื่อ การตีความ รูปรางรูปทรงเหลานั้น มาศึกษา ทบทวนและ
วิเคราะหใหเห็นและเขาใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นของความหมายซึ่งอาจจะเปนไปไดวาการ
ยอมรับเอาวิธีการประยุกต และเชื่อวาเขาใจไปแลวตั้งแตตน อาจจะทําใหเกิดความเขาใจที่ไมถอง
แท และในการวิเคราะหกระบวนการประยุกตนี้เองจะทําใหมองเห็นทางเลือกใหมๆ ตอการสราง 
ส่ือ และตีความ งานออกแบบรูปรางรูปทรงตามศาสตรของการประยุกต  

ดังนั้น การนําเอากรอบทฤษฎีทาง สัญวิทยา มาใชถือไดวาเปนความพยายามที่ศึกษา 
เขาใจ วิเคราะหถึงกระบวนการสรางความหมาย ซึ่งถูกใชเปนรากฐานของบทวิพากษวิจารณของ
งานสถาปตยกรรมไทยประยุกตในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อบทบาทและหนาที่ ของการ
วิพากษ 
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วิจารณเหลานั้น ยังเปนเสมือนเครื่องมือที่จะปกปอง คุมครอง สถาปตยกรรมในฐานะมรดกของ
วัฒนธรรมในชุมชน การวิพากษวิจารณนั ้นจําเปนตองเปนไปอยางมีสติ สรางสรรคและไม
ครอบงํา หรือพยายามตีกรอบใหการพัฒนาความรูทางสถาปตยกรรมอยูนิ่งกับที่ และตองเกิดขึ้น
อยางมีตรรกะ มีหลักการที่อางอิงได มีเหตุผล และที่สําคัญควรจะนําไปสูแนวทางที่สามารถจะ
เปนทางออกใหกับปญหาของการออกแบบในลักษณะไทยประยุกต ซึ่งอาจจะเปนแนวทางหนึ่ง
ของวิธ ีแกไขหรือจะปรับใชระหวางของเด ิมหรือตนแบบกับเสมือนตนแบบอยางมีสติ มี
วิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ  จึงนับไดวาการรื้อคนกระบวนการสรางความหมายและคุณคา 
เพื ่อที ่จะนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบประย ุกต จึงเปนประเด ็นที ่น าสนใจในการ
ทําการศึกษาวิจัยเปนอยางยิ่ง และ ยังไมมีงานวิจัยทางสถาปตยกรรมชิ้นใดที่นําเสนอ ประเด็นของ
การรื้อคนกระบวนการสรางความหมายที่จะกลายเปนประโยชนและเปนโอกาสในการนําเสนอ
การออกแบบไทยประยุกต เพื่อตอยอดทางความรูทางสายสถาปตยกรรม ในกรณีศึกษาอื่นๆตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบประยุกตทางกายภาพที่เกิดการสื่อความหมาย 

1.2.2 เพื ่อศึกษากระบวนการตีความรูปทรงทางกายภาพที ่ทําใหเก ิดกระบวนการสราง
ความหมาย 

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหคนหาวิธีการในการสื่อและสรางความหมายในแบบอื่นๆ เพื่อใชใน
การประยุกตงานออกแบบสถาปตยกรรมที่ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานความหมาย
ดั้งเดิมของงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี  

 
1.3 สมมติฐานของโครงการวิจัย 

ปจจุบันงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีกําลังถูกกระบวนการปรับเปลี่ยนใหกลายเปน
สินคาทางวัฒนธรรมโดยการใชวิธีการจําลองภาพเหมือน ในงานออกแบบสถาปตยกรรมประยุกต 
ซึ่งสงผลกระทบ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความหมายดั้งเดิมของงานสถาปตยกรรมไทย
ประเพณี ดังนั้น ถาเราสามารถคลี่คลายกระบวนการประยุกตได เราก็สามารถสรางใหเกิดความ
หลากหลายในการประยุกตโดยที ่ไมทําใหเกิดการสูญเสียทางการเชื ่อมโยงระหวางรูปและ
ความหมายได และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือสรางแรงจูงใจอื่นๆ สําหรับเปนทาง “เลือก” 
หนทางใหมๆในการประยุกต ผลของการคลี่คลายกระบวนการดังกลาวนี้นับเปนการเปดมุมมอง
ใหมในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยประยุกตที ่ปราศจากการครอบงําหรือการสราง
กฎเกณฑ แตเปนการทบทวนกระบวนการสรางความหมาย เพื่อที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการ
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ออกแบบประยุกต ที่ไมสงผลกระทบ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความหมายดั้งเดิมของงาน
สถาปตยกรรมไทยประเพณี 
 

1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1.4.1  การวิจัยครั้งนี้ เนนศึกษาวิเคราะหถึงกระบวนการออกแบบประยุกตซึ่งอาศัยรูป
และความหมายโดยใชหลักทางสัญศาสตรวามีหลักการ และมีความหลากหลายอยางไร โดยเนนใน 
2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบระยะหางทางการเชื่อมโยงทางความคิดและการสื่อความหมายแบบ
ตรงหรือแบบมีนัยยะแฝง ซึ่งถูกใชเปนรากฐานของการออกแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต และ
การวิพากษวิจารณสถาปตยกรรมไทยประยุกตในปจจุบัน  

1.4.2 เก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยางที่เปนสถาปนิกจํานวน 50 คน 
1.4.3 ศึกษาและวิเคราะหผานกรณีตัวอยาง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี 

เชียงใหม 
 

1.5 วิธีดําเนินการของโครงการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เนนศึกษาความสัมพันธเชื ่อมโยงทางรูปราง รูปทรง และความหมายที่
เกิดขึ้นในงานออกแบบสถาปตยกรรมระหวาง “ตนแบบ” (มีอยูเดิม) และ “จําลองแบบ”  (ทําขึ้น
ใหม) และมีความมุ งหมายที ่จะวิเคราะหเพื ่อนําเสนอมุมมองที ่ต างออกไปสําหรับเปนพื ้น
ฐานความรู ในการพัฒนาการออกแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต โดยการวิเคราะหถึง
กระบวนการของการประยุกต ทั้งในแงการใหความหมายและการตีความ ดังนั้น สวนประกอบ
หลักของเครื่องมือที่ใชในวิธีวิจัยนี้ คือ ตัวสาร และความหมายของสาร โดยใชแนวทางการวิจัย
สองวิธี คือ วิธีที่หนึ่งศึกษาถึงกระบวนการออกแบบ (ในฐานะของตัวสาร) เพื่อใชในการสื่อทั้ง
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติดังในแบบทดสอบที่ 1 และ 2 ตามลําดับ วิธีที่สองศึกษาถึงกระบวนการสื่อ
ความหมาย (ในฐานะสารที่สื่อออกมา) เพื่อใหไดความหมาย การตีความ การรับรู ถูก ผิด การ
เชื่อมโยง ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติดังในแบบทดสอบที่ 1 และ 2 เชนกัน ดังนั้น จึงทําการแบง
ระเบียบวิธีวิจัยไดเปน 4 ขั้นตอนใหญๆ ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดอีกครั้งในบทที่ 3 

ขั้นตอนที่ 1  : ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร  
เพื่อจะไดมาซึ่งทฤษฎี และเพื่อนําไปใชในการออกแบบสรางเครื่องมือใน

การวิจัยเก็บขอมูล อันจะนําไปสูความสามารถในการประเมินถึงระดับของการเชื่อมโยงระหวาง 
รูปสัญญะ และความหมายสัญญะ วาอยูในระยะหางระดับใดตามหลักการทางสัญศาสตร และเพื่อ
จะไดสํารวจถึงปจจัยแวดลอมในการสรางระดับความเชื่อมโยงดังกลาว 
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ขั้นตอนที่ 2  : เปนขั้นตอนการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยาง  
เร่ิมจากการออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูลของงานวิจัย ในขั้นตนนี้ จะ

เปนการศึกษานํารอง (Pilot Study) เพื่อหาวิธีการในการสรางการเชื่อมโยงรูปภาพและความหมาย 
จากภาพตนแบบไปสูภาพสัญลักษณ ในขั้นนี้จะไดผลเปนภาพสัญลักษณที่แปลงจากตนแบบแลว 
จํานวน90 ภาพ จากนั้นจะเปนการวัดหาวิธีการในการเชื่อมโยงความหมายระหวาง รูปสัญญะ กับ
ความหมายสัญญะ โดยแบงวิธีการเปน 2  วิธี ในวิธีแรกจะเปนแนวทฤษฎี ใชผลจากการศึกษานํา
รองที ่เปนภาพสัญลักษณที ่แปลงจากตนแบบแลวเหลานั ้น  มาเปนโจทยในการทดสอบหา
กระบวนการออกแบบในการสื่อความหมายในแบบ 2 มิติ สวนวิธีที่สอง เปนแนวปฏิบัติกับงาน
สถาปตยกรรม โดยคัดเลือกจากงานสถาปตยกรรมจริงที่ไดรางวัล จากสมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภมาเปนโจทยในการทดสอบหากระบวนการออกแบบในการสื่อความหมายใน
แบบ 3 มิติ ดังหลักเกณฑและแนวทางในตารางตอไปนี้ 
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จุดประสงค รูปตนแบบ กลุมประชากร

ตัวอยาง 
สิ่งที่ตองการ 

ขั้น
นํา

รอ
ง 

ออกแบบสรางเครื่องมือ รูปภาพตนแบบขึ้นมา 3 รูปคือ 

1.  

2.     

3.     
 

สถาปนิก 30 คน 1.  วิธีการในการสรางการ
เชื ่อมโยงความหมาย  จาก
ภาพตนแบบไปสูสัญลักษณ 
30 ลักษณะ 
2.   ภาพสัญลักษณที ่แปลง
จากตนแบบแลว 90 ภาพ 

แบ
บท

ดส
อบ

ที่ 
1 

จัดกลุมวิธีการสรางการ
เชื ่อมโยงความหมาย 
จากภาพต นแบบไปสู
ภาพสัญลักษณ 

ภาพส ัญล ักษณ ที ่แปลงจาก
ตนแบบแลว 90 ภาพ (จากขั้น
นํารอง) 

ประชาชนทั่วไป 50 คน หาสถิติ หรืออัตราสวนรอย
ละ  ของว ิธ ีก า รสร า งก าร
เชื่อมโยงความหมาย ถูกหรือ
ผ ิด  จากภาพต นแบบไปสู
ภาพสัญลักษณ  
 

แบ
บท

ดส
อบ

ที่ 
2 

หาว ิธ ีการในการสร าง
ก า ร เ ชื ่อ ม โ ย ง
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม แ ล ะ
ความหมาย  จากภาพ
ตนแบบที่กําหนดไวใน
แนวทางการออกแบบ 
(Concept Design)ไปสู
สัญลักษณที่เปนผลลัพท
ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปตยกรรม 
 

ค ัด เ ล ือ ก ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม
ตนแบบขึ้นมา โดยมีเกณฑคือ
ตองเปนสถาปตยกรรมดีเดนที่
ได ร ับการตัดสินจากสมาคม
สถาปนิกฯ 

ประชาชนทั่วไป 50 คน หาสถิติ หรืออัตราสวนรอย
ละ  ของว ิธ ีก า รสร า งก าร
เชื่อมโยงความหมาย ถูกหรือ
ผ ิด  จ า ก ภ า พ ต น แ บ บ
(Concept Design)ไปสูภาพ
สัญลักษณ 

 

ตารางที่ 1.1    สรุปวิธีการขั้นตอนการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยาง 
 

ขั้นตอนที่ 3  : การวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบทดสอบ  
เพื่อหากระบวนการสรางและสื่อความหมาย  โดยการเชื่อมโยงความหมาย 

ของทั้งสองกลุม 
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ขั้นตอนที่ 4  : การสรุปผลการศึกษา 
เพื ่อใหทราบถึงกระบวนการสรางและสื ่อความหมายวามีลักษณะและ

วิธีการอยางใดบาง  และควรนํากระบวนการดังกลาวเหลานั้นมาประยุกตทั้งเชิงรูปธรรม (รูปแบบ
ใหมของรูปรางรูปทรงอาคาร) และเชิงนามธรรม (ความหมายที่ไมยึดกับรูปรางรูปทรงของอาคาร
พุทธศาสนา) ใหกับสถาปตยกรรมไทยประยุกตตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการวิจัย 

1.6.1 สามารถอธิบายกระบวนการสรางสรรคของงานสถาปตยกรรมไทยประยุกตไดอยางมี
เหตุผลและมีตรรกะรองรับมากขึ้น 

1.6.2 สามารถเขาใจถึงกระบวนการสรางและสื ่อความหมาย  ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลง
ความหมาย ในงานสถาปตยกรรมประยุกต 

1.6.3 สามารถนําเสนอแนวทางในการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยประยุกตที ่ไมใชการ
จําลองภาพเหมือนและสามารถนําไปใชกับสถานการณที่คลายคลึงกันในอนาคตโดยที่ 
ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานความหมายดั้งเดิมของงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี 
ซึ่งเปนแนวทางที่ปกปองคุมครอง และใหความสําคัญตอองคความรูดานวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน 

 
1.7 อภิธานคําศัพท 
สัญญะ (Sign)  หมายถึง  ส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมายแทนของจริง 
สัญวิทยา (Semiology) หมายถึง  ศาสตรที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคมที่สัญญะนั้นเกิด

ขึ ้นมา ตลอดจนคนหากฏเกณฑที ่ควบคุมอยู เบื ้องหลัง ซึ่งสามารถใช
รวมกับคําวา “สัญศาสตร” (Semiotics) 

อํานาจการตีความ หมายถึง  ความคิดที่จะสามารถกําหนดความหมายเองได โดยพิจารณา
จาก ตําแหนงของปจเจกที่มีความเปนอัตวิสัย (Subjective) 

ลดบทบาทการตีความ  หมายถึง ความคิดที่จะสามารถกําหนดความหมายเองไดนั้นถูกจํากัด ถูก
ควบคุมหรือทําใหลดลงจนหมดไป โดยพิจารณาจาก ตําแหนงของปจเจก
ที่ถูกกระทําใหเปนวัตถุวิสัย (Objectified Subject) 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทางความคิด  หมายถึง  ชวงของความคิดระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะ
นามธรรมเพื ่ออธิบายระดับขั ้นของความสัมพันธที ่เชื ่อมโยงระหวาง
รูปสัญญะ และความหมายสัญญะ  
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การสื่อความหมายแบบตรง (Denotation)  หมายถึง  การสื่อสารแบบงายๆ และตรงไปตรงมาดวย
ภาพที่เห็นเปนรูปธรรมปกติ 

การสื่อความหมายแบบแฝง  (Connotation)  หมายถึง  การสื่อสารแบบใชความหมายมีนัยยะแฝงมี
ความซับซอนจําเปนตองอาศัยการตีความ 

ภาพตนแบบ หมายถึง  รูปสัญญะที่ใชเปนตันฉบับกอนที่จะมีการนํามาใชงาน 
ภาพเลียนแบบ หมายถึง  การสรางรูปสัญญะที่เหมือนสัญญะตนแบบทุกประการ 
ภาพเหมือน (Icon) หมายถึง  การสรางรูปสัญญะที่เหมือนสัญญะตนแบบแตอาจจะสรางตาง

วิธีกัน หรืออาจกลาวไดวา ภาพเหมือนคือสวนหนึ่งของภาพเลียนแบบ 
ดรรชนี (Index)   หมายถึง  ความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะที่เปน

ลักษณะเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน เชน มีควันก็ตองมีไฟ 
ภาพคลาย หมายถึง  รูปสัญญะที่มีความคลายสัญญะตนแบบ โดยที่อาจเกิดจากการ

ลดทอนความเหมือน หรือการเลือกเลียนแบบความเหมือนในบางจุด 
สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง ความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะที่เปน

ลักษณะตัวแทนและเปนที่ยอมรับ รูจักเขาใจตรงกันในสังคม 
ภาพตางรูปเดิม หมายถึง รูปสัญญะที่มีความแตกตางไปจากสัญญะตนแบบแตยังสามารถ

เชื่อมโยงทางความหมายอยู 
รูปแบบอาคารทางวัฒนธรรม (Cultural Form)  หมายถึง  ลักษณะของรูปทรงอาคารที่อาศัยความ

เขาใจโดยสวนรวมของคนในชุมชน และวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับความทรงจํา หรือที่เกี่ยวกับประเพณีนิยม รูปทรงของ
อาคารไทยประเพณี เชน รูปแบบวัด เปนตน 

รูปแบบอาคารทางสากลทั่วไป (Universal Form)  หมายถึง  ลักษณะของรูปทรงอาคารที่อาศัยความ
เขาใจโดยสวนรวมของคนในระดับสากล ไมอิงอยูกับวัฒนธรรมเฉพาะ
กลุม มีแนวคิดที่เกี่ยวพันกับความเปนสากลและสมัยใหม เชน รูปทรง
สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม ภูเขา แมน้ํา หุนยนต เปนตน 


