
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมปริทัศน 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทางสัญวิทยา  (Semiology) 

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรม
ไทยประยุกต” เกิดจากปญหาขอถกเถียง วิพากษวิจารณอยางมากมาย ทั้งในแงคุณคา และ
ความหมายตลอดจนความเหมาะสมในการประยุกตใชสถาปตยกรรมในปจจุบันที่ดําเนินไปอยาง
ขาดการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบจนกลายเปนเรื ่องของความเคยชินที่ใชแบบปราศจาก
คําถามใดๆ จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการศึกษาเพื่อการรื ้อคนถึงกระบวนการสรางคุณคาและ
ความหมายของรูปแบบสถาปตยกรรมใน โรงแรม   แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม วา
เปนไปในลักษณะใด และคนหาวายังมีกระบวนการสรางความหมายแบบใดอีกบางที่จะเปนการ
เปดมุมมองใหม ซึ่งกอใหเกิดความหลากหลายในแนวทางการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทย
ประยุกตได  ที่สําคัญเปนการเปดโอกาสใหพัฒนาความรูทางสถาปตยกรรมไทย ไมใหถูก “แชแข็ง
หรือหยุดอยู นิ ่งกับที ่”1   ผู ว ิจ ัยจึงไดใชแนวคิดและทฤษฎีทางสัญวิทยา (Semiology)  มาเปน
เครื่องมือในการรื้อคนกระบวนการสรางคุณคาและความหมาย    ซึ่งในภาพรวมแลววิชาสัญวิทยา
นั้นสามารถศึกษาได 2 แนวทางใหญคือแนวทางแรกเปนการศึกษาโดยการเนนกระบวนการสราง
คุณคาและความหมายผานตัว “โครงสราง” (Structuralist Approaches)2  ตามคํานิยามของนักคิด
สกุลโครงสรางนิยม และแนวทางที่สองเปนการศึกษาโดยการเนนกระบวนการสรางคุณคาและ
ความหมายผาน “อํานาจการตีความของคนเปนหลัก” (Hermeneutic Approaches)3 ตามคํานิยาม
ของนักคิดสกุลมนุษยนิยม โดยจะกลาวถึงนักทฤษฎีในแตละแนวดังตอไปนี้คือ 

2.1.1 สกุลโครงสรางนิยม  เปนการศึกษากระบวนการสรางคุณคาและความหมายผานตัว 
“โครงสราง” นักทฤษฎีที่ศึกษาแนวทางนี้ไดแก 

– เฟอรดินันท เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตรเชิงโครงสราง
ชาวสวิส (1859–1913) (ดูรูปที่ 2.1) ไดปฏิวัติวิธีการศึกษาวิชาภาษาศาสตรจากเดิมเปนแบบศึกษา
เชิงเนื้อหาสาระของสิ่งที่ศึกษา เนนศึกษาความสัมพันธระหวาง “คํา” กับ “ความหมาย” ของคําๆ
นั้น เปลี่ยนมาเปนศึกษาแบบวิเคราะหเชิงโครงสราง โดยเปนแนวที่ศึกษาเชิงความสัมพันธระหวาง

                                                 
1  ชาตร ีประกิตนนทการ, “ฐานานุศักดิ์สถาปตยกรรมกับความเปนไทยรวมสมัย”, หนา 115–117 
2 ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร. สัญวิทยา โครงสรางนิยม หลังโครงสรางนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร . กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2545. หนา 3–36 
3  เรื่องเดียวกัน, หนา 39–57 
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สัญญะ (Sign) ยอยๆ ที่เขามารวมกันในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ โซซูรเรียกวิชานี้วา “สัญวิทยา” ซึ่งถือ
ไดวาเปนนักทฤษฎีผูบุกเบิกวางรากฐานของทฤษฎีสัญวิทยา4 
 

 

 
 
 
รูปที่  2.1 
เฟอรดินันท เดอ โซซูร  
นักภาษาศาสตรเชิงโครงสรางชาวสวิส 

 

โซซูรกลาววาโครงสรางภาษาสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ ตัวภาษา (Langue) หมายถึง
ระบบรวมที่มีความสมบูรณในตัวเอง มีกฎเกณฑในการจัดแบงประเภทแยกแยะแบบตางๆ  เปน
รูปแบบ (Form) องครวมใหญ อีกสวนก็คือการใชภาษา (Parole) หมายถึงการกระทําทางสังคมอัน
เปนผลมาจากความสามารถการใชภาษาของบุคคลรวมกับกฎเกณฑจารีตประเพณีปฏิบัติที่สังคม
ตกลงกันไว  เปนเนื้อหาสาระ (Substance) หนวยยอย  ภาษาเปรียบเสมือนสัญญะแบบหนึ่งที่ถูกใช
อยางมีระบบซึ่งสื่อถึงความหมายบางอยางที่สังคมกําหนดขึ้นรวมกันสัญญะจึงถูกใชเปนหนวย
พื้นฐานที่สุดของภาษา5 (ดูรูปที่ 2.2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2  องคประกอบของสัญญะ 
 

 ตามแนวทางของโซซูร ภาษาถือวาเปนระบบของความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวาง
สัญญะ ซึ่งสัญญะที่วานี้แบงยอยไดเปนรูปสัญญะ (Signifier) กับ ความหมายสัญญะ (Signified) 
ภาษาเปนระบบที่สรางขึ้นจากความแตกตางทางความหมายหรือความตรงขามของหนวยยอยตางๆ
โดยที่หนวยยอยนี้มีความสัมพันธกับหนวยยอยดวยกันเอง ในลักษณะของความแตกตางกันนั้น

                                                 
4 เรื่องเดียวกัน, หนา 8 
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 11–14 

Langue 

Form (Sign) Parole 

Signifier Signified 
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สามารถอธิบายไดวาเปนความสัมพันธในระดับเดียวกันในแนวราบ โดยคําจะมีคาเฉพาะตําแหนง
ของตนเทานั้น เมื ่อเทียบกับคําที่เรียงอยูขางหนาและขางหลัง ในรูปของประโยค (การประสม
ประสาน) ภายในชวงเวลาที่ตอเนื่องอันเดียวกัน เชน   แมว – ฆา – ปลา ความหมายตางกันกับ   
ปลา – ฆา –  แมว ทั้งที่ใชคําชุดเดียวกัน และขณะเดียวกันก็อยูภายใตหรือเปนสวนหนึ่งของระบบ
ใหญ  ซึ่งเปนความสัมพันธแบบแนวดิ่ง ซึ่งเปนการนําคําที่มีลักษณะรวมกัน มาจัดไวเปนกลุมคํา
ชุดเดียวกัน (การเลือกใช) โดยเปนลักษณะเกี่ยวกับเวลา เชน  สัตวสี่เทา ประกอบดวยหนวยยอยๆ 
คือ  หมี  แมว  หมา  ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดก็มีคุณสมบัติรวมคือเปน สัตวสี่เทา  เหมือนกัน (ดูรูปที่ 2.3) 
ดังนั้นแนวทฤษฎีของโซซูรจะเปนการกําหนดความหมาย (ในลักษณะไรเหตุผลเชื่อมโยง) ผนวก
ไวก ับสัญญะ  แลวตั ้งแตต นกอนที ่เราจะรู จ ักมัน   และเมื ่อสัญญะนั ้นถูกใชซํ้าๆกันบอยเข า 
ความหมายก็จะถายทอดตอๆ กันมาและจะทําใหเขาใจวากลายเปนกฎเกณฑหรือเงื่อนไขทางสังคม
ไปโดยปริยาย6  หมายความวารูปกับความหมายอยูใกลชิดกันจนเปนเนื้อเดียวกัน และสงผลทําให 
“รูปสัญญะ” ทําหนาที่สื่อความหมายไดชัดเจนจนไมมีชองของความผิดพลาด หรือความหมาย
อ่ืนๆเกิดขึ้นเลย ซ่ึงก็อาจเปนลักษณะของการสื่อความหมายตรง หรือ Denotation นั่นเอง 
 

 
 
 
 

                                                               
 

                                                                             

    

       
 

รูปที่ 2.3 ความสัมพันธหนวยยอยภายใตระบบใหญของภาษา 
 

 

 
 
 
 
รูปที่  2.4 
โรล็องด บารตส  
นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศส 

 

                                                 
6 กาญจนา  แกวเทพ และคณะ, มองส่ือใหมมองสังคมใหม (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 19 

แมว 

หมี 

หมา 

ฆา ปลา Syntagmatic 

Paradigmatic 
Relation 
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– โรล็องด บารตส  (Roland Barthes) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศส (1915–1980) (ดูรูป
ที ่ 2.4)รับแนวคิดของโซซูร ด านของโครงสรางภาษา  แต บารตสสนใจภาษาในแนวของ
วรรณกรรม เพราะ สําหรับบารตสแลววรรณกรรมมีโครงสรางแบบเดียวกับภาษา  คือมีทั้ง “หนวย
ยอยของโครงสรางภาษา” (ถอยคํา–วลี–ประโยค) และ “ระดับการเลาเรื่อง” ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับคือระดับเหตุการณ (Function) – เปนหนวยที่เล็กสุดของการเลาเรื่อง ทําหนาที่ผลักดันให
เร่ืองเดินตอไปขางหนาได เชน การตอสู, ระดับหวงการกระทํา (Action) – ประกอบดวยเหตุการณ
จํานวนหนึ่งมาเรียงรอยเปนชุดในทิศทางเดียวกัน และระดับการเลาเรื่อง (Narration) – เปนการ
นําเสนอเหตุการณชุดหนึ่งที่ประกอบดวยหวงการกระทําหลายหวงการกระทําตั้งแตจุดเริ่มตนเรื่อง
จนจบเรื่องเชน เร่ิมตนดวยความสุขสงบจากนั้นก็มีบางอยางทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมายจนในที่สุด
มีบางสิ่งมาชวยใหปญหาหมดไปแลวกับมาสูความสงบอีกครั้ง7 

บารตส ขยายความตอโดยนํามาเทียบกับความหมายเบื้องตนของสัญญะ วาภาษา
มีความหมายประจําของตัวเองอยู ในหนวยพื ้นฐานสุด ทางสัญศาสตร (Semiotics)8 เร ียกวา 
ความหมายตรง (Denotation) สวน ความหมายแฝง (Connotation) เกิดจากการสวมทับความหมาย
ทางวัฒนธรรมที่เคยชินในสังคมลงไป9 ความหมายทางสัญวิทยาของ บารตสวิเคราะหวัตถุดาน
รูปลักษณทางกายภาพกอน วามีผลตอการรับรูเบื้องตนของผูคนอยางไร สิ่งที่เกิดจากผลการรับรู
และการใชสอยเปนเสมือนความหมายเบื้องตน และสงเสริมใหคนในสังคมเติมความหมายทาง
วัฒนธรรมทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง เรียกวา  มายาคติ10  

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดหยิบยกเอางานของบารตส โดยเฉพาะอยางยิ่งใน สอง สวน
หลักๆ คือ สวนที ่หนึ ่ง ศึกษาความเปนไปไดในการ “เพิ ่ม” บทบาทของคนอานซึ ่งจะทําให
มองเห็นกระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อความหมาย หรืออาจตีความไดวา บารตส ได
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดจาก โครงสรางนิยมไปสูหลังโครงสรางนิยม สวนที่สอง ศึกษาความ
เปนไปไดในการสรางความสัมพันธของการเลาเรื่องระหวางวรรณกรรม และสถาปตยกรรม ซ่ึงทั้ง
สองสวนนี้เปนการศึกษาผาน “ทฤษฎีตัวบท” 

สําหรับ “ทฤษฎีตัวบท” บารตส กลาวไววา “ตัวบท” (Text) แตกตางจาก “ตัว
งาน” (Work) ซึ่งในความแตกตางนี้ ตัวบท/งานเขียนแตละแบบก็จะใหบทบาทแกผูอานแตกตาง
กันไป และสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

1.) ตัวงาน  คือ วรรณกรรมที ่มีลักษณะ  “หยุดนิ ่ง” เปนการสื ่อสารโดยตรง
ในทางเดียวที่ไมใหบทบาทอํานาจหรืออิสระแกผูอาน ลดบทบาทหรือจํากัดอิสระในการอานของ
คนอานลง หรือทําใหผูอานเปนเพียงผูบริโภคงานเขียนอยางเดียว บารตสเรียกวรรณกรรมใน

                                                 
7  นพพร  ประชากุล, มายาคติ (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2544), หนา 137 
8  สัญวิทยาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัญศาสตร เปนวิชาการแขนงที่ศกึษากระบวนการสื่อความหมาย โดยพิจารณาธรรมชาติของหนวยส่ือความหมายและ  
   ข้ันตอนการทํางานของมัน เพือ่ทําความเขาใจวาความหมายถูกส่ือออกมาไดอยางไร (ดู นพพร  ประชากุล, หนา 8) 
9  นพพร  ประชากุล, มายาคติ, หนา 10 
10 เรื่องเดียวกัน, หนา 137–142 
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ลักษณะนี้วา Readerly Text11 อาจกลาวไดวา ตัวงานเปนวรรณกรรมที่สื่อความแบบ “ความหมาย
ตรง”  ซ่ึงเปนวรรณกรรมที่มีลักษณะแนวความคิดแบบโครงสรางนิยม  

2.) ตัวบท คือ วรรณกรรมที่ลักษณะ “เคลื่อนไหว” เปนการสื่อสารที่เปดโอกาส
ใหผูอานสามารถเขียนตัวบทขึ้นมาใหมในขณะที่ตนอาน (ผานการตีความ) ถือไดวาเปนการเพิ่ม
อํานาจแกผูอาน เปดโอกาสใหอิสระแกคนอาน12 และในขณะเดียวกันเปนการลดบทบาทและ
อํานาจของผูเขียน  บารตสเรียกวาวรรณกรรมในลักษณะนี้วา Writerly Text และอาจกลาวไดวา ตัว
บท เปนวรรณกรรมที่สื่อความแบบ “ความหมายออม”  เพราะมีการเพิ่มชองวางของความหมาย
อื่นๆเขาไปได ซึ่งเปนวรรณกรรมที่มีลักษณะแนวคิดแบบหลังโครงสรางนิยม ที่ทําใหคนอาน
กลายเปนคนเขียนและอานเพื่อสรางความหมาย ไมยึดกับกฎเกณฑ หรือรูปแบบใดโดยเฉพาะ 

ในแนวคิดของบารตสแลว ทฤษฎีตัวบท คือ ชุดคําอธิบายความสัมพันธระหวาง
คนอานกับงานเขียนในลักษณะที่แตกตางออกไปจากเดิม คือ ไมยึดติดกับความหมายที่ถูกผนวก
เขาไวตั้งแตตน นั่นหมายความวา ทฤษฎีตัวบท เปนการนําไปสูกระบวนการการสื่อและสราง
ความหมายอยางไมรูจบ โดยการใหความสําคัญกับ “ผูอาน” มากกวา “ผูเขียน”, ใหความสําคัญกับ 
“การตีความ” มากกวา “การกําหนดความหมาย”, และใหความสําคัญกับ “กระบวนการสราง
ความหมาย” มากกวา “โครงสรางที่กําหนดความหมาย” ซึ่งในการพิจารณาถึง “ทฤษฎีตัวบท” นี้
เองที่ทําให บารตส กาวขามแนวคิดแบบโครงสรางนิยม มาสูหลังโครงสรางนิยม และสามารถสรุป
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและวิธีการวิเคราะหวรรณกรรมของ บารตสไดอยางสังเขปจาก
ตารางที่ 2.1 

  

วรรณกรรม_ตัวงาน (Work) วรรณกรรม_ตัวบท (Text) 
1.  วรรณกรรมที่ใหความสําคัญกับผูเขียนมากที่สุด 
     ถือวาเปนองคประธานตีกรอบและกําหนด 
     ความหมาย 
2.  ความหมายจะหยุดนิ่งตายตัวไมมีการตีความ 
    อยางอื่นจนกลายเปนกฎเหล็ก 
3.  เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางคน  
    เขียนกับตัวงานโดยที่ผูอานเปนไดเพียงรับรู 
4.  วรรณกรรมแบบนี้เรียกงานเขียน (Work) 
5.  เปนการสื่อความหมายแบบตรง 
    หรือ (Denotation) 
6.  คลายๆทฤษฎีของโซซูรในแงการกําหนด 
      ความหมายผนวกไวกับสัญญะแลวตั้งแตตน 
 
 

1.  วรรณกรรมที่ผูเขียนไดผนวกตัวเองฝงเขาไปอยูในงานเขียนแลว 
     ตั้งแตตนในตอนเขียน 
2.  วรรณกรรมที่ลดความสําคัญของผูเขียนใหนอยลงโดยผูอานจะ   
     กลายเปนผูเขียนแทนในขณะที่กําลังอาน 
3.  ความหมายเกิดจากผูอานตีความเอาเองอยางอิสระตามจินตนาการ 
    ความรูของตน 
4.  ความหมายจะไมหยุดนิ่งเปดโอกาสใหมีการตีความอยางไมรูจบ 
5.  เปนการสื่อความหมายแบบออมหรือ (Connotation) 
6.  เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางคนอานกับตัวบท โดยที่ผูแตง 
     ไมถูกกลาวถึง 
7.  สลายความเปนองคประธานของผูเขียน 
8.  ไมมีกระแสกดดันภายนอกวรรณกรรมผูอานไดอิสระในการตีความ  
9.  วรรณกรรมแบบนี้เรียก ตัวบท (Text) 
10.นําไปสูการศึกษาทฤษฎีสัญวิทยาที่เนนในแงความสามารถ 
     ในการเชื่องโยงระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ 

 

ตารางที่  2.1  ตารางเปรียบเทียบวรรณกรรมโครงสรางนิยมกับหลังโครงสรางนิยมของบารตส 

                                                 
11 ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา,โครงสรางนิยม,หลงัโครงสรางนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร, (กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2545), หนา 130 
12 เรื่องเดียวกัน, หนา 130 



 16

หลังจากการที่ไดศึกษาผลงานของบารตส นอกจากจะทําใหเราเขาใจภาษาวรรณกรรมใน
เช ิงโครงสร างที ่ซ ับซอนขึ ้นแลว  ย ังทําให เราสามารถมองเห ็นลักษณะรวมบางอย างทาง 
“โครงสราง” ระหวางวรรณกรรมกับงานสถาปตยกรรม กลาวคือ งานสถาปตยกรรมมีการสราง
การเขาถึง รับรู และเขาใจพื้นที่และที่วางตางๆ ผาน “การเลาเรื่อง” ที่มีตัวผูเลาคือสถาปนิก นัก
ออกแบบสถาปตยกรรม ดังนั้นงานสถาปตยกรรมถูกสรางผานการเลาเรื่อง เชนเดียวกับ การเลา
เรื่องของวรรณกรรม คือ มีโครงสรางของการเลาเรื่อง และอยูภายใตโครงสรางของภาษาในการ
กําหนดคุณคาและความหมาย เราจึงสามารถหยิบยืมเอาความรู การวิเคราะหของวรรณกรรมที่ได
จากงานของบารตส โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ “ทฤษฎีตัวบท” (Text), การเปดโอกาสหรือเพิ่ม
อํานาจใหผูอาน (ในที่นี้ หมายถึงผูใชอาคาร) ในการสรางและตีความวรรณกรรม (ในที่นี้ หมายถึง
ตัวอาคาร) ดังนั้นเราจึงสามารถวิเคราะหงานสถาปตยกรรมเชิงโครงสรางวรรณกรรมได ตาม
ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบดานลาง 

 
โครงสรางการเลาเรื่อง วรรณกรรม สถาปตยกรรม โรงแรมดาราเทวีฯ 
หนวยเล็กสุด เหตุการณ (Function) สวนของอาคาร (Function) อาคาร (Building) 
หนวยถัดขึ้นมา หวงการกระทํา (Action) อาคาร (Building) กลุมอาคาร (Zoning) 
หนวยใหญสุด การเลาเร่ือง (Narration) ผังบริเวณ (Master Plan) ผังบริเวณ (Master Plan) 
Signified ความหมายของวรรณกรรม ความหมายของโครงการ เมืองสมมติที่แสดงความเปน

ลานนาในอดีตที่หลากหลาย 
 

ตารางที ่  2.2  ตารางเปรียบเทียบ  โครงสรางระหวาง   วรรณกรรม (ตามความคิดของบารตส) และงาน
สถาปตยกรรม  (โรงแรมกรณีตัวอยาง) 
  

 นอกจากนี ้ย ังม ีน ักส ัญว ิทยาชาวอ ิตาเลี ่ยนอ ีกคนหนึ ่งที ่กล าวถ ึงส ัญว ิทยาก ับงาน
สถาปตยกรรมไวอยางนาสนใจคือ อัมเบอรโต เอ็คโค Umberto Eco (1932) (ดูรูปที่ 2.5) ซึ่งมี
แนวคิดใกลเคียงกับการใชทฤษฎีสัญวิทยาของบารตส กลาววา สถาปตยกรรมสามารถสื่อสารได 
แต ว าภาษาที ่สถาป ตยกรรมใช นั ้น เป นการสื ่อสารผ านล ักษณะของประโยชน ใช สอย 
(Function)โดยมีระบบของการสรางความหมายที่เปนการเคลือบอยูบนผิวของวัตถุ (ความหมายได
ถูกผนวกเขาไวกับวัตถุแลวตั้งแตตน) ลักษณะโครงสรางภาษาของงานสถาปตยกรรมเกิดจากการ
ใชสอยและหนาที่ใชสอย โดยอาศัยรูปทรง (Form) เปนตัวเชื่อมโยงความหมาย เรียกวาเปน
ความหมายตรง (Denotation)13 ดังนั้น ถารูปทรงเปลี่ยนไปความหมายซึ่งไดแกการใชสอยและ

                                                 
13 สันต  สุวัจฉราภินันท. “From the Intersection of History and Theory to Representation and Meaning” เอกสารประกอบการสอน  Advanced  specific  
Architectural Knowledge. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549 ซ่ึงอางถึงงานของ Umberto Eco, “Function and Sign” ใน Leach, Neil., 
Rethinking Architecture:A Reader in Cultural Theory (London : Routledge, 1997), หนา 182–201 
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หนาที่ใชสอยก็นาที่จะเปลี่ยนไปดวย แตยังมีความหมายอีกแบบหนึ่งที่เกิดจากผูรับสารตีความ
เพิ่มเติม (อาศัยบริบททางสังคม–วัฒนธรรม) เขาไปสมทบ กับความหมายตรงและถูกซอนอยู
ภายใตความหมายตรงดังกลาว เรียกวาเปนความหมายแฝง (Connotation) ซึ่งจะมีความสําคัญ
มากกวา ดังนั้น ภาษาของงานสถาปตยกรรมจึงเกิดจากความสัมพันธระหวาง ความหมายที่เกิดจาก
รูปราง รูปทรงและประโยชนใชสอยที่ผนวกเขาดวยกัน แลวสงผานออกไปยังผูรับสารเพื่อตีความ
เพิ ่มซอนเขาไปอีกชั ้นหนึ ่งตามบริบททางสังคมของแตละคน ดังนั ้น งานสถาปตยกรรมจึงมี
ลักษณะของความหมายตรง (การใชสอยและหนาที่ใชสอย) และความหมายแฝง (สัญลักษณ) ไป
พรอมกัน โดยความหมายทั้งสองอาจจะไมไดมีความคลายคลึงกันก็ได ซึ่งถือวาเปนกฎของการ
ส่ือสารและไมใชเปนขอผิดพลาดแตอยางใด 
 

 

 
รูปที่  2.5 

อัมเบอรโต เอ็คโค 
นักสัญวิทยาชาวอิตาเลี่ยน 

 
จากแนวทางแรก  ที ่เป นการศึกษากระบวนการสรางคุณคาและความหมายผานตัว 

“โครงสราง” นี้ ทําใหเราสามารถใชทฤษฎีสัญวิทยาเชิงโครงสรางของโซซูร บารตส และเอ็คโค 
มาศึกษาการกําหนดความหมายของสถาปตยกรรม และการวิเคราะหสถาปตยกรรมและการเลา
เรื่องผานการศึกษาโครงสรางวรรณกรรม ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดทางไปสูการเปลี่ยนแปลง
ความหมายทั้งในแงการเลาเรื่องและโครงสราง นั่นคือนําไปสูแนวคิดหลังโครงสรางนิยม ที่เนน
ความสําคัญของ “คนอาน” ตามความหลากหลายทางความหมาย นี้เปนเหตุผลที่งานวิจัยชิ้นนี้หยิบ
ยกเอาแนวการศึกษาสัญวิทยาในเชิงมนุษยนิยมเขามาพิจารณา 

 
2.1.2 สกุลมนุษยนิยม    เปนการศึกษากระบวนการสรางความหมายเนนอํานาจการ

ตีความจากตัวคน นักทฤษฎีที่ศึกษาแนวทางนี้ไดแก 
 

 

 
 
 
 

รูปที่  2.6 
ชารลส แซนเดอร เพีรส 
นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน 
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– ชารลส แซนเดอร เพีรส (Charles Sanders Peirce) นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน 
(1839–1914) (ดูรูปที่ 2.6) ที่กลาววาในการเกิดของความหมายจําเปนจะตองมีคนเขามาเกี่ยวของใน
การตีความ หมายรวมถึงความรู ประสบการณการรับรูของคน แนวสัญวิทยาของเพีรส นั้น สนใจ
ศึกษาเกี ่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปลักษณทางกายภาพ กับการเชื ่อมโยงรูปลักษณนั ้นกับ
ความหมาย หมายถึง เปนการเนนตัว “คน” และความสามารถในการเชื่อมโยงระหวางรูปสัญญะ
และความหมายซึ่งอาจจะเปนความหมายที่ยังไมไดถูกกําหนดไว แตกําลังจะถูกกําหนดขึ้นและ
บรรจุไว  และเพีรส เรียกวิชานี้วา สัญศาสตร (Semiotics)14 

การเชื่อมโยงจากสัญญะที่เปนรูปสัญญะไปสูความหมายสัญญะ เพีรส เรียกวา
เปน “ระยะหาง” ของการสมมติทางความคิดที่เกิดขึ้นจากการใชประสบการณ วิจารณญาณสวนตน
ของคนมาสรางความเชื่อมโยงกันระหวางขั้วสองขั้ว ซึ่งแตละคนจะมีไมเทากัน และสําหรับเพีรส
แลว “ระยะหางของการเชื่อมโยง”  นี้เองที่เปนจุดสําคัญ ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการนําเสนอถึง 
“ระยะหางของการเชื่อมโยง” สมมติของการตีความเชื่อมโยงดังกลาวนี้ โดยแบงไดเปน 3 ระดับ
ความสัมพันธคือ 

1.) ระดับที ่มี “ระยะหางของการเชื ่อมโยง” ใกลที ่สุดระหวางรูปสัญญะกับ
ความหมายสัญญะเปนลักษณะที่คลายคลึงกัน (Resemblance) หรือภาพเหมือนระดับนี้จะ เรียกวา 
icon เชน ภาพถาย  ภาพวาด หมายความวามีความสัมพันธกันโดยตรง (Directly Related) 
ภาพเหมือนเปนภาพแบบที่มีแรงกระตุน (Motivation) ในการทําใหเกิดภาพในใจไดตรงเปาหมาย
มากที่สุด  ยกตัวอยางเชน รูปปนของบุคคลเปนรูปสัญญะในระดับ Iconic Form  ดังนั้นโอกาสใน
การตีความหมายใหเปนคนอื่นหรือความหมายแบบอื่นๆ นั้นแทบจะไมมีเลย ดังนั้นลักษณะการ
สรางความเชื่อมโยงของ ภาพเหมือน นั้นเพียงแคเห็นก็สามารถสรางความเชื่อมโยงไดอยางงายดาย 
โดยจะไมเปดโอกาสใหตีความ ซึ่งก็คือ ลักษณะของการสื ่อความหมายตรง หรือ Denotation 
นั่นเอง (ดูตารางที่ 2.3) 
 

Object Icon ถอดความได 

  
ไก 

Icon หมายความวา มีความสัมพันธกันโดยตรง (Directly Related) ดานรูปทรง อยางใกลเคียง แบบนี้เปนแบบที่มีแรงกระตุน 
(Motivation) ในการทําใหเกิดภาพในใจไดตรงเปาหมายมากที่สุด  ลักษณะการถอดความของIcon นั้นเพียงแคเห็นก็สามารถ
ถอดรหัสถึง Objectไดแลว      
 

ตารางที่ 2.3  การถอดความในระดับภาพเหมือน 

                                                 
14 สัญวิทยา กับ สัญศาสตร ในตัวแลวคือสัญญะชนดิหนึง่ เพราะสามารถสื่อความหมายเฉพาะแบบหนึง่ เชนถาใครบอกวาตัวเองเปนนักสัญวิทยา ก็ส่ือ  
ความหมายวา ยอมรับและใชแนวคิดของโซซูร เปนหลัก สวนผูที่บอกวาตัวเองเปนนักสัญศาสตร ก็ส่ือความหมายวาไดรับอิทธิพลและใชแนวคิดของ เพีรส (ดู 
ดร.ไชยรัตน   เจริญสินโอฬาร, หนา 9) แตโดยทั่วไปแลวสามารถใช สัญวิทยา กับ สัญศาสตร ในความหมายเดียวกนั 
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2.) ระดับที่มี “ระยะหาง” หรือในงานวิจัยชิ้นนี้เรียกวาระยะหางระดับกลาง มี
ลักษณะเปนสาเหตุกับผลลัพธ (Causal Relation) ระดับนี้จะ เรียกวา Index หรือดรรชนี แบบนี้เปน
แบบชิ้นสวนยอยๆ ละเอียดๆ แตมีลักษณะรวมบางอยางที่เกี่ยวพันโดยตรงใหมีความหมายไปสู
รูปสัญญะอันเดียวกัน ยกตัวอยางเชน  ควันไฟเปนดรรชนีของการจุดไฟ เปนตน ลักษณะการถอด
ความของดรรชนี นั้นจะใชการคิดหาเหตุผลเชื่อมโยง หาความสัมพันธเชิงเหตุและผล ระหวาง
ดรรชนีกับแนวคิดที่สัญญะนั้นอางถึง ซึ่งเปนการเพิ่มชองวางของความหมายอื่นๆเขาไปได เปน
จุดเริ่มตนของการสื่อความแบบ “ความหมายออม” ถึงแมวาการเชื่อมโยงในระดับนี้จะมีแรง
กระตุนใหเกิดการตีความ แตก็มีไมเทากับการสรางความเชื่อมโยงในระดับภาพเหมือนซึ่งตรงกวา
(ตารางที่ 2.4 ) 
 

Object Index ถอดความได 

  

ไก, นก, สัตวปกชนิดหนึ่ง 
ขนาดลําตัว...................... 
อายุ.................................. 
จํานวน............................ 

Index หรือดรรชนี แบบนี้เปนแบบชิ้นสวนยอยๆ ละเอียดๆ แตมีลักษณะรวมบางอยางที่เกี่ยวพันโดยตรงใหมีความหมายไปสู
รูปสัญญะอันเดียวกัน ลักษณะการถอดความของ Index นั้นจะใชการคิดหาเหตุผลเชื่องโยง หาความสัมพันธเชิงเหตุ และผล 
ระหวาง Index กับ Object  แบบนี้จะมีคาความเขมขมของแรงกระตุน (Motivation) ในการทําใหเกิดภาพในใจไดตรงเปาหมายนั้น
นอยกวาระดับ Icon 

 

ตารางที่ 2.4  การถอดความในระดับดรรชนี 
 

3.) ระดับที่มี “ระยะหาง” ในการเชื่อมโยงระดับกวางมีลักษณะการเปนภาพ
ตัวแทน (Representation) โดยไมมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงอันใดระหวางสัญญะกับแนวคิด
ที่สัญญะนั้นอางถึง เลยแตความเกี่ยวของกันนี้เกิดขึ้นจากการที่ไดตกลงรวมกันระหวาง ผูใชไว  
ระดับนี้จะเรียกวา Symbol หรือสัญลักษณ เชน ปายจราจร, ตัวเลข1, หรือตัวอักษรA รูปสัญญะ
เหลานี้ถูกสรางขึ้นในระดับ Symbolic Form แลวถูกกําหนดใหมีความหมายเพียงอยางเดียวจาก
สังคม (ซ่ึงเราตองเรียนรู) แบบนี้จะมีคาความเขมขนของแรงกระตุน ในการทําใหเกิดภาพในใจได
ตรงเปาหมายนอยที่สุด  ลักษณะของการสรางความเชื่อมโยง ในระดับการเปนตัวแทน นั้น
จําเปนตองอาศัยการเรียนรูของผูใชสัญญะนั้นเพียงอยางเดียวซึ่งเปดชองการตีความไดมากที่สุด15 
อยางไรก็ตามระยะหางในระดับนี้จะเปนการสื่อความหมายแบบออม อยูระยะแรกเทานั้นหลังจาก
นั้นถาสัญญะนั้นถูกสังคมยอมรับและไดเรียนรูจนเปนที่รูกันทั่วแลว สัญญะนั้นก็จะกลายลักษณะ

                                                 
15 กาญจนา  แกวเทพ และคณะ, มองส่ือใหมมองสังคมใหม, หนา 21 
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ไปเปนการสื ่อ “ความหมายแบบตรง” ทันทีและยังสงผลให สัญญะที ่ไมสามารถเชื ่อมโยง
ความหมายโดยทางดานรูปได กลายรางเปนสัญญะที่สามารถเชื่อมโยงความหมายโดยทางดานรูป
ได เพราะสังคมเกิดการเรียนรูและจดจํารูปได  จนไมสามารถแยกออกจากความหมายได  (ตารางที่ 
2.5) 

 

Object Symbol ถอดความได 

 
ก 

กระดาษเปอนหมึก, หมวกกุก, 
 ตอไม,โขดหิน, ตัว กะ, ตัว กอ,  
ตัวกอไก,ฯลฯ  

Symbol หรือสัญลักษณ (ซึ่งเราตองเรียนรู) แบบนี้จะมีคาความเขมขมของแรงกระตุน (Motivation) ในการทําใหเกิดภาพในใจได
ตรงเปาหมายนอยที่สุด  ลักษณะการถอดความของ Symbol นั้นจําเปนตองอาศัยการเรียนรูของผูใช สัญญะนั้นเพียงอยางเดียว 

 

ตารางที่ 2.5   การถอดความในระดับ สัญลักษณ 
 

ถึงแมวาจะแบงระดับของระยะหางออกเปน 3 ระยะแลวแตระยะดังกลาวก็
ไม ได ต ัดขาดจากก ัน  ในความเป นจร ิงส ัญญะหนึ ่งๆสามารถแสดงออกได ทั ้ง  3 ระยะใน
ขณะเดียวกัน โดยเปนลักษณะของ การพัฒนาการซึ่งเริ่มจาก สัญญะที่เปนระดับภาพเหมือนกอน 
แลวสังคมจะเริ่มสรางแนวคิดเพื่อยกระดับมาเปนดรรชนีและเปนระดับตัวแทนในที่สุด แตไมได
หมายความวาสัญญะจะหยุดอยูแคนั้น สัญญะยังสามารถปรับเปลี่ยนดับสูญและกอตัวเปนสัญญะ
ใหมไดตลอดเวลา 
 

2.1.3 ความแตกตางระหวางสกุลโครงสรางนิยมกับสกุลมนุษยนิยม 
ในงานวิจัยฉบับนี้จะนําเอาประโยชนของ “ระยะหางการเชื่อมโยง”  มาใชหาระดับ

ของการตีความเพื่อเชื่อมความหมายสัญญะกับงานออกแบบสถาปตยกรรม  และเพื่อใหทราบถึง
รายละเอียดของวิชาสัญวิทยาที่มาจากแนวคิดของทั้งสองกลุมและของนักทฤษฎีแตละคน วาอยูใน
กลุมนักคิดแบบใดนั้น จึงจะแบงกลุมนักทฤษฎีสัญวิทยาออกได 2 กลุม ดังตารางที่ 2.6 ตอไปนี้คือ 
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กลุม (Structuralist Approaches) กลุม (Hermeneutic Approaches) 

โซซูร บารตส เอ็คโค เพีรส 
ทฤษฎีจากแนวโครง 
สรางของภาษา แยก
ภาษาออกจากการใช
ภาษา และอธิบายถึง
ความหมายว า เก ิด
จากการกําหนดไว
แต ต นโดยผู เข ียน /
แ ต ง  ผู อ า น ไ ม มี
อํานาจในการตีความ 

นําแนวคิดแบบโครงสรางของภาษา
ของโซซูร มาขยายดานโครงสราง
ว ร รณกรรมโดย แยกวร รณกรรม
ออกเปนระดับการเลาเรื่อง โดยเห็นวา
งานสถาปตยกรรมสามารถวิเคราะหใน
ล ัก ษณ ะ ว ร รณ ก ร ร ม ไ ด เ พ ร า ะ มี
โ คร งสร า ง ก า ร เ ล า เ รื ่อ ง เ ป นแบบ
เ ด ีย ว ก ัน แ ล ะ ย ัง อ ธ ิบ า ย เ รื ่อ ง 
“ความหมาย” วาเกิดจากการตีความ
ของผูอานโดยลดอํานาจผูเขียนไมใหมี
อํานาจในการครอบงําความหมาย 

แนวคิดเ รื ่องการสื ่อสาร
ของงานสถาป ตยกรรม
ภาษาที ่สถาปตยกรรมใช
นั ้น เป นการสื ่อสารผ าน
ประโยชนใชสอยภายใน
(Function) ถือวาเปนการ
สื ่อแบบตรง  Denotation 
แต ถ า เป นประโยชน ใช
สอยทางสังคม ถือวาเปน
การสื ่อแบบมีน ัยยะแฝง 
Connotation 

ความหมายเกิดขึ ้นจากคนอาน
เป นหล ักกําหนดความหมาย
ในขณะตีความ  และผู แตงสาร
หมดอํ านาจในการครอบงํ า
ความหมายไปแลว อํานาจเต็ม
อยู ที ่ผู อ าน เท านั ้น  คล า ยก ับ
ในชวงหลังโรงสรางนิยมที่เนน 
“คน” และแบงระยะการตีความ
ไดเปน3 ระยะ คือ Icon, Index, 
Symbol 

 

ตารางที่  2.6  ตารางเปรียบเทียบ ทฤษฎีของสองกลุม 
 

จากการศึกษาแนวทางทั้งสองนี้เราสามารถนําทฤษฎีของโซซูร, บารตส และเอ็คโค ใน
เรื่องโครงสรางภาษา และทฤษฎีของเพีรส เรื่องระยะหางของการเชื่อมโยง ในระดับตางๆ ความ
หมายสัญญะไปใชในงานสถาปตยกรรมได  ซึ่งมีวิธีการแปลงความหมายทางนามธรรมออกมาใน
ลักษณะรูปธรรมในแบบวิธีตางๆกัน ไมวาจะเปนรูปแบบของการแสดงของการออกแบบงาน
สถาปตยกรรม ในแบบตางๆเชน ออกแบบโดยยึดรูปแบบเดิม, ออกแบบโดยใชการมีเหตุผล
เชื่อมโยงกับรูปแบบเดิม หรือการออกแบบที่ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม และวิธีตางๆกันเหลานี้เองที่
เปนชองทางในการขยับขยายความคิดสรางสรรคโดยไมยึดติดกับรูปแบบเดิม และชวยเพิ่มมุมมอง
ใหมทางเลือกใหมในการสรางสรรคงานออกแบบสถาปตยกรรมประยุกตโดยเฉพาะอยางยิ ่ง
สถาปตยกรรมไทยประยุกตที่ไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางคุณคาและความหมายของ
งานสถาปตยกรรมในลักษณะที่ลดลงเพราะเปนการพยายามสรางความเชื่อมโยงความหมายกับ
ของเดิมในขณะที่เปดโอกาสให “คน” เปนผูคิดและยังเปนไปในแนวทางการปกปองคุมครอง องค
ความรู ความสําคัญของสถาปตยกรรมไทยประเพณี ในฐานะสถาปตยกรรม “ตนแบบ” ซึ่งเปน
มรดกของวัฒนธรรมในชุมชนไดเนื่องจากไมไดพยายามเขาไปใชความหมายหรือรูปลักษณะแบบ
ภาพเหมือน 
 
2.2 งานวิจัยท่ีใชทฤษฎีและแนวทางสัญวิทยา 

2.2.1 ในงานของ ฐิติวัฒน  นงนุช  “การศึกษายานศิลปวัฒนธรรมในเขตเมืองเพื่อ สงเสริม
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา ยานตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร” 
ภายใตกรอบความคิดในการวิจัยจากแนวทางการศึกษาปรากฏการณศาสตรและสัญศาสตร เปนการ
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ขยายขอบเขตความเขาใจทางปรากฎการณที่เกี่ยวของกับเมือง ที่วางและสถาปตยกรรม โดยมุงเนน
การตอบคําถามที่วาสัมผัสการรับรูสถานที่เกิดขึ้นไดอยางไร และ จากการศึกษาพบวาสัมผัสการรับรู
สถานที่เกิดจากองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญหาประการ ไดแก หนึ่งรองรอยทางประวัติศาสตร
ที่ยังคงอยู สองวิถีชีวิตในแบบพุทธของชาวจีน สามการซอนทับของกิจกรรมในสถานที่เดียวกัน
อยางแยกไมออก ส่ีผูคนเชื้อสายจีน หาสัญลักษณทางพิธีกรรมความเชื่อ อาคารและสถาปตยกรรม 
ตลอดจนภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนั้นผลของการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมของ
องคประกอบทางกายภาพในฐานะที่เปนระบบสัญลักษณนั้น นําไปสูความเชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมของชาวจีน ไดแก กลุมของสัญลักษณทางดานฮวงจุยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมทางดาน
การตั้งถ่ินฐานในแบบชาวจีน กลุมของสัญลักษณทางดานการเคารพบูชามีรากฐานมาจากวัฒนธรรม
การเคารพบูชาบรรพบุรุษและเทพเจาของชาวจีน กลุมของสัญลักษณดานการประกอบพิธีกรรมมี
รากฐานมาจากลัทธิเตาและวัฒนธรรมดานการบริโภค กลุมของระบบสัญลักษณทางดานปรัชญาใน
การดํารงชีวิตมีความเกี่ยวเนื่องกับทัศนะทางดานจริยธรรมของชาวจีน ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานทาง
ความเชื่อในแบบพุทธมหายาน แนวคิดของขงจื้อและเลาจื้อ รวมทั้งแนวคิดในการปฎิบัติของลัทธิ
เตา อยางไรก็ตาม ความเชื่อมโยงของสัญลักษณทางวัฒนธรรมกับผูคนและที่วางที่เกิดขึ้นนั้นยังถูก
จํากัดขอบเขตของความเขาใจอยูภายใตของระบบสัญลักษณที่สรางขึ้นมาอยางจงใจ ทําใหไม
สามารถคนหาความหมายที่แทจริงของการดํารงอยูของระบบสัญลักษณนั้นในปจจุบันได รวมทั้งไม
สามารถตอบคําถามวา สัมผัสการรับรูสถานที่นั้นสามารถสรางจิตวิญญาณที่แทจริงของสถานที่ให
เกิดขึ้นไดจริงหรือไม การตัดแบง และแยกระบบสัญลักษณออกเปนสัญญะตางๆ เพื่อนํามาพิจารณา
จึงเปนแนวทางของการศึกษาสัญญะแหงสถานที่ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความหมายและองคประกอบตางๆ
ในลักษณะที่เกี่ยวของกับรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน จากการวิเคราะหกรณีศึกษายานชุมชน ผังอาคาร
และที่วางในยานตลาดนอย พบวาสัมผัสการรับรูสถานที่นั้นเกิดจากสัญญะที่สําคัญสี่ประการ 
กลาวคือ ผูคนที่อยูอาศัย ระบบที่วางที่มีความหมายทางระบบสัญลักษณ พิธีกรรมที่มีการสืบทอดมา
จากความเชื่อดั้งเดิม และรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม สัญญะทั้งสี่ประการนี้นําไปสูการ
ตีความและสรางความหมายใหเกิดขึ้นในผังชุมชน ที่โลงวาง อาคารและสถาปตยกรรมซึ่งมี
ความสัมพันธแนบแนนกับผูอยูอาศัยในยานตลาดนอยมาอยางตอเนื่องและยาวนาน16 ส่ิงที่ถือวาเปน
ประโยชนมากจากงานวิจัยช้ินนี้คือวิธีการศึกษาสัญลักษณที่แสดงออกใหสามารถรับรูไดของแตละ
สถานที่ โดยเชื่อมโยงเขากับคนที่อาศัยอยูผานทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนจีน 

                                                 
16  ฐิติวัฒน  นงนุช, “การศึกษายานศิลปวัฒนธรรมในเขตเมืองเพื่อ สงเสริมการทองเที่ยวเชงิศลิปวัฒนธรรม กรณีศึกษา ยานตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ   
      กรุงเทพมหานคร”, อาษา 04–05 (2550), หนา 88–99 
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2.2.2 ในงานของ  รังสรรค  เจริญพันทวีสิน “การเปลี ่ยนแปลงสัญญะและรหัสของ
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษา
วิเคราะหถึงความหมายของสถาปตยกรรม และศิลปกรรมทางพุทธศาสนา ที่มีการดัดแปลงสัญญะ 
และรหัส ที่ผูออกแบบตองการสื่อ การรับรูถึงความหมายและการตีความของพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยตอสถาปตยกรรม และศิลปกรรมเหลานั้น และศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มี
ตอผูออกแบบ และพุทธศาสนิกชนชาวไทย กรณีศึกษาคืออุโบสถวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา
, มหาธรรมกายเจดีย จังหวัดปทุมธานีและพระพุทธรูปปางเหยียบโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยสรุปไดวาความหมายที่ผูออกแบบตองการสื่อ จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ของผูออกแบบ
ที่แตกตางกันออกไป ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารจะขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูของผูออกแบบ การให
ขอมูลขาวสาร ความศรัทธา และการยอมรับของพุทธศาสนิกชน การรับรูถึงความหมาย และการ
ตีความที ่ถ ูกต องและสอดคลองก ับความหมายที ่ผู ออกแบบตองการสื ่อจะจําก ัดอยู ในหมู
พุทธศาสนิกชนที่ใกลชิด และไดรับขอมูลขาวสารจากผูออกแบบ การศึกษาครั้งนี้ยังพบดวยวา 
วัตถุประสงคแฝงของการดัดแปลงสัญญะของสถาปตยกรรม และศิลปกรรมทางพุทธศาสนาของ
กรณีศึกษา เกิดขึ้นจากการที่ผูออกแบบพยายามสรางเอกลักษณ ใหเกิดขึ้นโดยการใชสัญญะและ
หลักการทางสัญศาสตรเมื ่อบรรลุหรือสื่อสารสัมฤทธิ์ผลแลวจะเกิดผลตามมาเชน การตีความ, 
ความเชื่อและปฏิบัติตาม เกิดการกระทําเพื่อผลทางการดึงดูดพุทธศาสนิกชนใหเขามาปฏิบัติธรรม 
และบริจาคทรัพย เพื่อหาปจจัยมาทํานุบํารุงวัด และดําเนินกิจการตางๆของวัด17 ในลักษณะ
เดียวกันเมื่อเทียบกับงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหกระบวนการประยุกตเชิง สัญวิทยา เพื ่อเปน
แนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต กรณีศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม เลียนแบบ
ไทยประเพณี ของโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” ที่กําลังศึกษาอยูสามารถ
คล่ีคลายกระบวนการสรางเหตุผลทางสัญญะที่ใชการเชื่องโยงรูปแบบสถาปตยกรรมลานนา มาใช
ในโครงการโรงแรมฯใหสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารเพื่อผลทางการดึงดูดกลุมลูกคาของโรงแรมที่
ตองการสัมผัสสัญญะดังกลาว 

2.2.3 ในงานของ กนกพรรณ  คําวงศปน (2543) เรื่อง “จากตัวหนังสือ รูปถายสีสัน กล
ยุทธในการจูงใจ และความหมายแฝงของปายโฆษณาเลือกตั้ง” ไดนําทฤษฎีสัญวิทยา  มาเปนหลัก
ในการวิเคราะหปายโฆษณาเลือกตั้ง   ซึ่งแตละปายโฆษณาของแตละพรรคการเมืองตางมีเทคนิค
การนําเสนอการใชสีของปาย การวางรูปของผูสมัครรับเลือกตั้งในปายโฆษณาการใชลักษณะของ
การใชภาษาตางๆ วัตถุประสงคของการวิจัยเพื ่อศึกษาถึงลักษณะการใชภาษาในปายโฆษณา

                                                 
17  รังสรรค  เจริญพนัทวสิีน, “การเปลี่ยนแปลงสัญญะและรหัสของสถาปตยกรรมและศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในประเทศไทย”  วิทยานพินธนิเทศศาสตร 
     มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 
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เลือกตั้ง  เพื่อศึกษาถึงองคประกอบของปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  มีการจัดวางตัวหนังสือ และ 
การใชสีของตัวหนัง สือ สีพื้นของแผนปาย รูปถายของผูสมัครรับเลือกตั้ง และเพื่อศึกษาการสื่อ
ความหมายในปายโฆษณาเลือกตั ้ง ที ่สะทอนสภาพสังคม  รวมทั ้งนโยบายของแตละพรรค
การเมือง โดยมีสมมติฐานวาภาษาที่ใชในปายโฆษณาการเลือกตั้ง  สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ปญหาที ่เกิดขึ ้นในปจจุบันที ่ประชาชนตองการใหรัฐบาลแกไข  และแนวนโยบายของพรรค
การเมืองการใชภาษาและองคประกอบของปายโฆษณาเลือกตั้ง  ตั้งแตการใชสีของตัวอักษร  สีที่
ใชทําพื ้นของปายโฆษณา  แสดงใหเห็นถึงความตองการฐานเสียงของกลุ มประชาชนหรือ
แนวนโยบายของพรรคตนเองได  ในการวิเคราะหรูปภาพ  การใชสีของตัวหนังสือ  รวมทั้งพื้นสี
ของปายโฆษณาเลือกตั้ง สิ่งที่ไดจากงานชิ้นนี้คือหลักการสื่อความหมายโดยใชวิธีทฤษฎีทางสัญ
วิทยาในการสรางปายโฆษณา18 
 
2.3 วรรณกรรมที่เก่ียวกับอาคารกรณีตัวอยาง  

2.3.1 ประวัติความเปนมาโรงแรมแมนดารีน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม 
เดิมเปนที่ตั้งของ รานอาหารบานสวน เชียงใหม ของจุลทัศน  กิตติบุตร หลังจากถูก

เปลี่ยนการถือสิทธิ์ เปนของหลาน ก็ไดขายใหแก สุเชฎฐ สุวรรณมงคล นักธุรกิจจากภาคใต ลูก
ชายคนโตของเจริญ และศรีสุมาลย สุวรรณมงคล เจาของและผูกอตั้ง "ซีเอส กรุป" กลุมธุรกิจ
การคาที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัด ปตตานี  เพื่อที่จะสรางเปนรีสอรตขนาด 40  หลัง บริเวณ 
ถนนสันกําแพง–เชียงใหม ทามกลางธรรมชาติของเมืองเหนือ แตหลังจากนั้นรีสอรตขนาด 40  
หลัง ไดกลายเปนจินตนาการที่กวางขึ้น  ดวยวิธีคิดที่แตกตางไมเหมือนใครพรอมๆ กับมีการซื้อ
ที่ดินผืนแรก 40 ไรตรงบริเวณกาดดารา ซึ่งตอเชื่อมกับรานอาหาร Le Grand Lanna และหลังจาก
นั้นก็ทยอยซื้อเพิ่มขึ้นจนกลายเปนที่ดินผืนใหญกวา 150 ไร 60 กวาโฉนด เพื่อสรางเปนโรงแรม
ดาราเทวี ในชวงแรก ภายหลังมีการเขารวมทุนกันระหวาง Mandarin Oriental Hotel Group 
(MOG) กับบริษัทดาราเทวี เชียงใหม เมื่อประมาณตนป 2547 กอนที่จะเซ็นสัญญาเขามาเปน
ผูบริหารอยางจริงจังในตอนกลางป สาระสําคัญของสัญญา แมนดารินจะเขามาเปนผูบริหารดารา
เทวีเปนระยะเวลา 15 ป (ตออีก 15 ป) มีรายไดกอนหักคาใชจายประมาณ 3–5% รายไดจากกําไร
หัก ณ ที่ขายอีก 3–5% และจากคาใชแบรนดอีกประมาณ 3–5% สิ่งที่ดาราเทวีจะไดคือ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม การเทรนนิ่งบุคลากร รวมทั้ง
เครือขายในการทําตลาดและประชาสัมพันธ ซ่ึงแมนดาริน กรุป มีฐานขอมูลกลุมลูกคาอยูแลวจาก

                                                 
18 กนกพรรณ  คําวงศปน, “จากตัวหนังสือ รูปถายสีสัน กลยุทธในการจูงใจ และความหมายแฝงของปายโฆษณาเลือกตั้ง”  วิทยานพินธมนษุยศาสตรมหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 
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โรงแรมใหญในเครือทั่วโลก  และไดทําการเปดใหบริการในเฟสแรกเมื่อ ธันวาคม 2547 ภายใต
ช่ือวา  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดารา เทวี เชียงใหม19 

แรงบันดาลใจในการสรางโรงแรมดาราเทวีขึ้นมานั้น นอกจากอุปนิสัยเดิมของ
สุเชฎฐ ผูถือหุนใหญ ที่เขาเปนคนชอบสะสมของเกาแลว ยังเนื่องมาจากในชวงแรกที่เขาขึ้นมาอยู
เชียงใหม เขามีบานพักอยูในรีสอรตแหงหนึ่งในอําเภอแมริม ใกลกับโรงแรมรีเจนท เชียงใหม ที่
ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนโรงแรมโฟร ซีซัน เชียงใหม และ คุณชลลดา ภรรยาของเขา มักจะเขาไปใช
บริการสปาในโรงแรมแหงนี้เปนประจํา ทําใหเขาเกิดความประทับใจในบรรยากาศลานนา ของ
โรงแรมแหงนี้ เหมือนถูกตองมนตสะกดใหหลงใหลบรรยากาศของเมืองลานนาโบราณ จน
นําไปสูการสรางเปนเมืองสมมติดาราเทวี โดยงบประมาณในการกอสรางโรงแรมแหงนี้ที่สูงถึง 
3,000 ลานบาท 
 

     
 

รูปที่  2.7   แผนที่ที่ต้ังโรงแรมดาราเทวีฯ                   รูปที่  2.8   สภาพโดยรวมของโรงแรมดาราเทวีฯ     
 

 
 

รูปที่ 2.9  ผังบริเวณของโรงแรม แมนดาริน โอเรียลเต็ล  ดาราเทวี 

                                                 
19 อรวรรณ บัณฑิตกุล. ผูจัดการออนไลน. 2548. “โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา 
   http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=33388  (1 กรกฎาคม 2549) 
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2.3.2 แนวทางการออกแบบ  กรณีตัวอยางโรงแรมแมนดารีน  โอเรียลเต็ล ดาราเทวี 

เชียงใหม 
การนําไปสูแนวทางการออกแบบ  ณัฐดาธร ธรรมบุตร และราเชนทร อินทวงศ สอง

สถาปนิกหนุมรุนใหม  ออกแบบเพื่อสนองตอแนวคิดของการสรางเมืองสมมติ ที่มีบรรยากาศของ
ลานนาโบราณ ที่ประกอบไปดวยทองพระโรง คุมเจา สนามกวางสําหรับประกอบกิจกรรมที่
เรียกวา อุทยานขวงเมือง  หอพระ ศูนยกลางของเมือง ไดแก พระราชวัง ลอมรอบไปดวยบานของ
เหลาเสนา ถัดออกไปเปนบานของชาวนาชาวสวนอีกชั้นหนึ่ง20 ดังนั้นการออกแบบจึงมีการ
กําหนดรูปทรงและบรรยากาศโดยรวมตลอดจนปจจ ัยขั ้นพื ้นฐานของเม ืองใหครบตาม
องคประกอบของเมืองโบราณ ซึ่งก็ไดแก คุม, วัด, เวิ้งหรือพื้นที่เอนกประสงค, บาน, ตลาด, ที่ทํา
การเกษตร ฯลฯ  เมื่อพิจารณาถึงความตองการของเจาของกับสิ่งที่สถาปนิกผูออกแบบผลิตออกมา
ถือวาตอบสนองตอความตองการของเจาของไดสมบูรณแบบทุกประการอยางไรที่ติ หมายความ
วาในมุมของงานออกแบบนั้น สถาปนิกสามารถตอบโจทยที่เจาของตองการไดครบถวน แตอีกมุม
หนึ่งเกิดการตอตานจากประชาชนกลุมตางๆอยางกวางขวางในเรื่องของความไมเห็นดวย กับการ
สรางวัดในโรงแรม  จากประเด็นดังกลาวนี้สามารถชี้ใหเห็นถึงการเกี่ยวพันธกันอยูสองเรื่อง คือ
การกําหนดใหโรงแรมมีลักษณะเปนเมืองสมมติแบบโบราณลานนา กับการที่จะออกแบบอาคาร
ตางๆ ตามองคประกอบของเมือง (ซ่ึงมีวัดรวมอยูดวย)  

2.3.3 กรณีขอวิภาควิจารณการละเมิดความหมายและคุณคาดั้งเดิม 
ปญหาจากการออกแบบประยุกต จากกรณีองคกรชาวพุทธบางองคกรและสถาบัน

บางแหงในจังหวัดเชียงใหมและลําปาง ตลอดจนนักวิชาการและนักธุรกิจบางคน ไดออกแถลงการ
คัดคาน กรณีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดารา เทวี เชียงใหม ไดลอกเลียนแบบพุทธศาสน
สถานไปสรางเปนโรงแรม และเกิดขอถกเถียงวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง  จนกระทั่งกระทรวง
วัฒนธรรมไดตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมในการนําสถาปตยกรรม และเครื่อง
ตกแตงของวัดมาใชตกแตงโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย   ภิญโญ  สุวรรณคีรี, 
วนิดา  พึ่งสุนทร, สด  แดงเอียด, ปกรณ  ตนสกุล, และเรวดี สกุลพาณิชย  ขึ้นมาตรวจสอบ และผล
การตรวจสอบปรากฏวา ผูรับผิดชอบโครงการฯ มิไดมีเจตนาลบหลูหรือดูหมิ่นพุทธศาสนาแต
ประการใด ในทางตรงกันขามเปนการสนับสนุนใหพนักงานบริษัท/โรงแรม สามารถปฏิบัติตน
เปนชาวพุทธและสนับสนุนสงเสริมพระพุทธศาสนาไดอีกทางหนึ ่ง  อยางไรก็แลวแตคณะ

                                                 
20 อรวรรณ บัณฑิตกุล. ผูจัดการออนไลน. 2548. “เมืองในจินตนาการ” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา 
    http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=33389  (1 กรกฎาคม 2549) 
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กรรมการฯ มีความเห็นวาเปนเพียงการขัดตอความรูสึก ที่กลายเปนขอขัดแยงทางความคิด เกิดจาก
ความรัก และความหวงแหนในสิ่งที่เคารพบูชา โดยไมตองการใหนําสิ่งคลายกันเหลานี้ ไปใช
ในทางผิดจารีตประเพณี21  นอกจากนี้มีคนตั้งขอสังเกตวา การทําในลักษณะดังกลาวของโรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม อาจจะสงผลเสียตอการทองเที่ยวได เพราะเมื่อ
นักทองเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมและไดชมสิ่งตางๆ ที่โรงแรมรวบรวมมาไวแลวอาจจะไมตองการ
เดินทางไปทองเที ่ยวที ่อื ่นอีก จนกลายเปนการทําลายธุรกิจทองเที ่ยวทางออม และทําใหการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวหมดความหมายไป22  จากประเด็นดังกลาวจะเห็นไดวา ปญหาหลัก
ของโรงแรมกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้น จากการที่นําเอา “รูปตนแบบของเมืองลานนาในอุดมคติ” มา
ปรับใชในการออกแบบประยุกต จึงทําใหมีการวางเอา “วัด” เขามาในบริเวณเมืองสมมติดังกลาว 
“วัด” ถูกปกคลุมไวดวยความหมายของ “โรงแรม” จึงทําใหความหมายของวัดหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ถูกเบียดบังโดยความหมายของโรงแรมหรือพื ้นที่สาธารณนั ่นเอง แตอยางไรก็ตามขอขัดแยง
ดังกลาวยังหาขอสรุปหรือขอยุติไมได และยังเปนที่จับตามองของสังคม  จนกลายเปนสัญลักษณ
สองขั้ว ระหวางองคกรชาวพุทธ กับภาคธุรกิจโรงแรม ดังนั้นผูวิจัยจึงใชโรงแรมแมนดาริน โอ
เรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม เปนจุดเริ่มตนของการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งในแงของปญหาและ
กระบวนการออกแบบประยุกต ที่กลายเปนปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรงและ
ความหมาย  
 

        
รูปที่  2.10  ปูนปนเลียนแบบลายหมอปูรณฆฏะ                รูปที่  2.11  ปูนปนเลียนแบบลายพญานาคเกาตัว 
 

สําหรับมุมมองทางสัญวิทยาแลวกระบวนการสรางความหมายในแนวทฤษฎีของ 
เพีรส นั้นเมื่อความหมายไมไดถูกผนวกเขาไวกับ สัญญะ ตั้งแตแรก “ระยะหาง” ของการอางถึงและ

                                                 
21 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “วิฤตพุทธศิลปในเชิงพาณิชย”, (2550), หนา   
     42–48 
22  มณี พยอมยงค, ไทยโพสต, 2547, “สถาปตยกรรมวัดถูกใชในโรงแรม” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา   
     www.thaipost.net/index.asp?bk=sunday&post_date–7/Nov/2547&news_id=97581&cat_id=110804 (1 พฤศจิกายน 2547) 
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เชื่อมโยงถึง ระหวาง สัญญะ และ การตีความ แบงไดเปน 3 ระดับความสัมพันธคือระดับแรกเปน
ระดับคลายคลึงกัน (Resemblance) หรือ “ภาพเหมือน” (Icon) หมายความวามีความสัมพันธกัน
โดยตรง (Directly Related) ดานรูป (Form) อยางใกลเคียง ลักษณะการถอดความของ 
“ภาพเหมือน” นั้น เพียงแคเห็นก็สามารถถอดรหัสถึงความหมายไดแลว ระดับที่สองเปนระดับ
สาเหตุกับผลลัพธ (Causal Relation) ระดับนี้จะ เรียกวา “ดรรชนี”  (Index) แบบนี้จะมีลักษณะรวม
บางอยางที่เกี่ยวพันโดยตรงใหมีความหมายไปสูรูปสัญญะอันเดียวกัน ลักษณะการถอดความของ 
“ดรรชนี” นั้น จะใชการคิดหาเหตุผลเชื่องโยง หาความสัมพันธเชิงเหตุ และผล ระหวาง Index กับ 
Object  แบบนี้จะมีคาความเขมขมของการทําใหเกิดภาพในใจไดตรงเปาหมายนั้นนอยกวาระดับ
ภาพเหมือน และสุดทายระดับที่สามเปนระดับการเปนตัวแทน (Representation) โดยไมมีความ
เกี่ยวของเชื่องโยงอันใดระหวางสัญญะกับ Object เลย แตความเกี่ยวของกันนี้เกิดขึ้นจากการที่ได
ตกลงรวมกันระหวางผูใช (Users) ไว ระดับนี้จะเรียกวา “สัญลักษณ” (Symbol) ลักษณะการถอด
ความของ “สัญลักษณ” นั้นจําเปนตองอาศัยการเรียนรูของผูใชสัญญะนั้นเพียงอยางเดียว23 

 

                       

  รูปที่ 2.12  เลียนแบบซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง              รูปที่ 2.13 เลียนแบบวัดไหลหินหลวง    

 
ถาพิจารณาถึงวัตถุประสงคแลว อาคารสถานที่จริงตางๆที ่เปนมรดกทางศิลปะ

สถาปตยกรรมเหลานั้น แทจริงสรางขึ้นมาเพื่อจุดประสงคอะไร และโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
ดาราเทวี จังหวัดชียงใหม สรางในจุดประสงคอะไร  หากศึกษาในเชิงโครงสรางของความหมาย
ตามแนวทางของสัญวิทยาแลว เราอาจจะพูดไดวา สถาปตยกรรมทั้งสองกลุมนั้น ตางก็มีหนาที่กัน
คนละแบบ  ซึ ่งตางกรรมตางวาระ เพียงแตโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัด
เชียงใหม ตั้งใจสรางระยะความเชื่อมโยงความหมายในระดับ “ภาพเหมือน” โดยทําตัวเองใหมี
หนาตาเหมือนกับมรดกทางศิลปะสถาปตยกรรมทั้งดานรูปทรงและดานบรรยากาศโดยรวม ที่
สามารถ เรียกไดวาเปน “ภาพเหมือนลานนา” (Lanna Icon) และประเด็นปญหาจึงเกิดจากสาเหตุ
                                                 
23  กาญจนา  แกวเทพ และคณะ, มองส่ือใหมมองสังคมใหม (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 21 
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ของความเหมือนดังกลาวนี้ เปนสําคัญที่ทําใหเกิดการถกเถียงหรือขอวิพากษวิจารณกันขึ้น แต
อยางไรก็ตามก็ยังไมมีคําตอบที่เปนขอสรุปที่ชัดเจนใหกับสังคมในเรื่องของการพูดคุยกันอยางมี
เหตุผล และมีหลักเกณฑเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชไดอยางไมมีอคติ 
 


