
 
บทที่ 5 

อภิปรายผลการศึกษา สรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1 อภิปรายผลของการศึกษา 

จากผลการทดสอบชุดที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางการเชื่อมโยงความหมาย จากภาพตนแบบ 
(รูปสัญญะเดิม) ไปสูสัญลักษณ (รูปสัญญะใหม) และผลการทดสอบชุดที่ 2 ที่ศึกษาการเชื่อมโยง
ความหมายจากรูปตนแบบในงานออกแบบสถาปตยกรรม  ไดนําผลการศึกษาที ่ไดของทั ้ง 2 
แบบทดสอบมาเปรียบเทียบกัน เพื ่อตรวจสอบหากระบวนการสรางและสื่อความหมายในงาน
สถาปตยกรรมโดยอาศัยคําอธิบายจากทฤษฎีสัญศาสตร 
 

Similarity 

Icon 
ภาพเหมือน 

Index 
ดรรชนี 

Symbol 
สัญลักษณ 

เลียนแบบ
ของเดิม 

คลายของเดิม บิดเบือนของเดิม ตางรูปเดิม 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 กลุมที่ 9 กลุมที่ 10 กลุมที่ 11 

         

        
 

 
 

 
 

       
 

 

  
    

   

 

 

  
   

 
  

 
 

   
      

 
 

   
      

 

 

   
 

 

 
   

 

 

   
  

  
 

 
 

       
 

 

 
 

 

                    ตารางที่ 5.1  แสดงตําแหนงและการจัดกลุมของรูป 2 มิติ  11 กลุม  4 ชวง  3 ระยะหาง   
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Similarity 

Icon  ภาพเหมือน Index  ดรรชนี Symbol  สัญลักษณ 

เลียนแบบของเดิม คลายของเดิม ตางรูปเดิม 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 

5 

 

3 

 

1 4 10 

 

7 

 

8 

 

2 6 17 

กลุมที่ 2 กลุมที่ 7 

11 

 

18 

 

9 

 

13 

 

15 

 
12 

 

20 

 

 14 

 

16 

 

    19 

 
ตารางที่ 5.2  แสดงตําแหนงและการจัดกลุมงานสถาปตยกรรม 7 กลุม  4 ชวง  3 ระยะหาง 
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Similarity 

Icon 
ภาพเหมือน 

Index 
ดรรชนี 

Symbol 
สัญลักษณ 

เลียนแบบ
ของเดิม 

คลายของเดิม บิดเบือนของเดิม ตางรูปเดิม 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 กลุมที่ 9 กลุมที่ 10 กลุมที่ 11 

         

        
 

 
 

 
 

       
 

 

  
    

   

 

 

  
   

 
  

 
 

   
      

 
 

   
      

 

 

 
  

 
 

 
   

 

 

  
  

  
 

 

 
 

 
      

 
 

 
 

 
        

 
 

  
      

 

 

 

  

 

      

 

 

 
 

 
     

 
 
 

 

          

 

ตารางที่ 5.3  แสดงตําแหนงและการจัดกลุมของรูป 2 มิติ และงานสถาปตยกรรม 
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5.2 วิเคราะหเนื้อหาจากผลการทดสอบ 
ดังผลการทดลองที่ 1 ที่ใชรูป 2 มิติมาเปนแบบทดสอบนั้นเราสามารถจัดกลุมแนวทางใน

การเปลี่ยนรูปสัญญะออกไดเปน 11 กลุม หรือ 11 แนวทาง และผลการทดลองที่ 2 ที่ใชรูปงาน
สถาปตยกรรมมาเปนแบบทดสอบนั้น สามารถจัดกลุมแนวทางในการเปลี่ยนรูปสัญญะออกไดเปน 
5 กลุม นอกจากนี้ผลการทดลองดังกลาวยังแสดงถึง ความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยาง ตอ
ความยาก ความงายของการเชื่อมโยงกลับไปหารูปตนแบบ และปริมาณรอยละที่สามารถเชื่อมโยง
กลับไปไดถูกตองหรือแตกตางจากตนแบบ ไดสะทอนใหเห็นถึงลักษณะรวมบางประการ 4 ลักษณะ
คือ 

ลักษณะที่  1 งายตอการเชื่อมโยงและสามารถยอนกลับไปหาตนแบบไดถูกตอง ลักษณะนี้
สามารถสังเกตไดจากปริมาณรอยละของผูตอบแบบทดสอบที่ใหคาของความงายในการรับรูและ
จํานวนความถูกตองคอนขางสูงโดยมีลักษณะเปนการแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางในการ
ดัดแปลงรูป ที่มีลักษณะของการคงรูป, เลียนแบบ หรือมีปริมาณในการแสดงรายละเอียดของ
รูปสัญญะเดิมไวใหมากที่สุด กลาวคือ เปนการอาศัยเทคนิคดานรูปแบบเดิม มาชวยใหการเชื่อมโยง
ความหมาย เกิดความแมนยําถูกตองและงายขึ้น ดังตัวอยางรูปผลการทดลองที่ 1 ตอไปนี้ 
 

 
รูปที่ดัดแปลง 

 

ปริมาณที่สามารถเชื่อมโยง
กลับไปหารูปตนแบบได 

(รอยละ) 
เพื่อหาระยะหางทางการ

เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายใน
การสามารถเชื่อมโยงกลับไปหารูป

ตนแบบไดเพื่อแบงหากลุมDenotation
และConnotation 

 
สรุป 

67 

 

รับรูถูก        96% 
รับรูผิด          4% 

รับรูงาย             84% 
รับรูกลาง          14% 
รับรูยาก              2% 

เปนแนวทางที่รับรูไดงายและ
สวนใหญแปลไดตรงแตก็มีแปล
ตางออกไปบาง  4% 

69 

 

รับรูถูก      100% 
รับรูผิด         0% 

รับรูงาย            58% 
รับรูกลาง         38% 
รับรูยาก             4% 

เปนแนวทางที่รับรูไดงาย และ
แปลไดตรงมากถึง 100% 

81 

 

รับรูถูก      100% 
รับรูผิด          0% 

รับรูงาย             6% 
รับรูกลาง         24% 
รับรูยาก           14% 

เปนแนวทางที่รับรูไดงาย และ
แปลไดตรงมากถึง 100% 
 

 
ตารางที่ 5.4 ตัวอยางรูป 2 มิติที่งายตอการเชื่อมโยงและสามารถยอนกลับไปหาตนแบบไดถูกตอง 
 

 ซึ่งถาเปนในดานงานสถาปตยกรรมก็จะเปนการอาศัยรูปแบบเดิมที่คุนเคยมาใช  ซึ่งทําให
งายตอการเชื่อมโยงและสื่อความหมาย ดังตัวอยางรูปผลการทดลองที่ 2 ตอไปนี้ 
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รูปท่ีดัดแปลง 

 

ปริมาณท่ีสามารถเชื่อมโยง
กลับไปหารูปตนแบบได 

(รอยละ) 
เพื่อหาระยะหางทางการ

เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายใน
การสามารถเชื่อมโยงกลับไปหารูป

ตนแบบไดเพื่อแบงหากลุมDenotation
และConnotation 

 
สรุป 

 

5 

 

รับรูถูก    78% 
รับรูผิด    22% 

รับรูงาย    87% 
รับรูกลาง   8% 
รับรูยาก     5% 

การออกแบบที่รับรูไดงายและ
สวนใหญแปลไดตรงแตก็มีแปล
ตางออกไป  22% 

3 

 
 

รับรูถูก    74% 
รับรูผิด    26% 

รับรูงาย    84% 
รับรูกลาง  11% 
รับรูยาก     5% 

การออกแบบที่รับรูไดงายและ
สวนใหญแปลไดตรงแตก็มีแปล
ตางออกไป  26% 
 

 

8 

 
 

รับรูถูก    84% 
รับรูผิด    16% 

รับรูงาย     83% 
รับรูกลาง  10% 
รับรูยาก     7% 

การออกแบบที่รับรูไดงายและ
สวนใหญแปลไดตรงแตก็มีแปล
ตางออกไป  16% 
 

 
ตารางที่ 5.5 ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่งายตอการเชื่อมโยงและสามารถยอนกลับไปหาตนแบบไดถูกตอง 
 

จากผลการเปรียบเทียบระหวาง 2 แบบทดสอบที่อยูในชวงของ ลักษณะรวมที่ 1 นี้ สะทอน
ใหเห็นถึงวิธีการประยุกตการออกแบบงานสถาปตยกรรมวา มีลักษณะของการคงรูป, เลียนแบบ  
หรือมีปริมาณในการแสดงรายละเอียดของรูปสัญญะเดิมมาก ดังตัวอยางเชน รูปสัญญะเดิมของ
สถาปตยกรรมลานนาในอดีตดังรูปอาคารที่ 5 หรือรูปสัญญะเดิมของปอมปราการหลุมหลบภัย ดังรูป
อาคารที่ 3 หรือรูปสัญญะเดิมของหุนยนตดังรูปอาคารที่ 8 เปนตน ซึ่งทั้งสามอาคารดังตัวอยางนี้ 
สามารถสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของวิธีการประยุกต ที่อาศัยลักษณะของรูปสัญญะที่คุนเคยเปน
อยางดี (Cultural Form) ในสังคมนั้นๆ มาใชเปนตัวเชื่อมโยงความหมาย โดยมุงหวังใหเกิดความ
แมนยําถูกตองและงายตอการตีความ ดังเชนที่ บารตส กลาวไววา “รูปลักษณทางกายภาพที่คุนเคย มี
ผลตอการรับรูเบื้องตนของผูคน สิ่งที่เกิดจากผลการรับรูและการใชสอยเปนเสมือนความหมาย
เบื้องตน” 17 อันเปนการบังคับหรือครอบงําไมใหคิดหรือตีความเปนอยางอื่นได โดยลักษณะเชนนี้ 
กลาวไดวา เปนแนวการคิดและวิเคราะหที่คลายกับทฤษฎีที่วาดวย “ตัวงาน” (Work) ของ บารตส ที่
อธิบายไววา เปนลักษณะของการสื่อสารทางตรงในทางเดียวที่ไมใหบทบาทการตีความแกผูอาน ลด
                                                 
17 นพพร ประชากุล, มายาคติ, หนา 10. 
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ระยะหางทางการเชื่อมโยงความหมายของคนอานลง ครอบงําความคิดจํากัดอิสระทางความคิดและ
ทําใหผูอานเปนเพียงผูบริโภคงานเขียนอยางเดียว บารตส เรียกวรรณกรรมในลักษณะนี้วา Readerly 
Text และถาจัดใหอยูในระยะหางแบบ เพีรส แลวก็จะเปนระยะของ Icon หรือภาพเหมือน ซึ่งอาจ
เรียกการประยุกตในลักษณะนี้วา Iconical Image  หรือ “เลียนแบบของเดิม” 

ลักษณะรวมที่ 2  งายตอการเชื่อมโยงแตไมสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง หรือตีความได
ตางจากตนแบบ เกิดขอบกพรองในการยอนกลับไปหาสัญญะเดิม ลักษณะนี้สังเกตไดจากปริมาณ
รอยละของผูตอบแบบทดสอบที่ใหคาของความงายในการรับรูสูง แตไดจํานวนการตีความที่ตางจาก
ตนแบบคอนขางสูงถึงเกือบถึงรอยละ 33 ซึ่งแสดงใหเห็น พลังอํานาจของการตีความของคนที่
หลากหลายและตางกัน ถึงแม รูปลักษณะทางกายภาพพยายามชี้นําแนวทางในการตีความอยางหนัก
แนนแลว คนอานยังสามารถหาชองทางในการตีความที่แตกตางออกไปไดโดยใช วิธีการในการ
ตีความที่แตกตางกัน เปนความพยายามที่แสดงในลักษณะภาพรวมของตนแบบ โดยแกไข
รายละเอียด มีการนําเสนโคงหรือเสนตรงมาประกอบกันในแบบอยางงายใหแสดงถึงจุดเดนของรูป
ตนแบบ เพิ่มเติมลักษณะใหม เชน ความสมดุลยซายขวา, หนาตรง, กรอบ, ฐานรูป หรือเงา ลักษณะ
คลายชอดอกไม แตทั้งหมดยังอาศัยภาพรวมจากเสนรอบรูปเปนหลัก ดังตัวอยางรูปผลการทดลองที่ 
1 ตอไปนี้ 
 

 
รูปท่ีดัดแปลง 

 

ปริมาณท่ีสามารถเชื่อมโยง
กลับไปหารูปตนแบบได 

(รอยละ) 
เพื่อหาระยะหางทางการ

เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายใน
การสามารถเชื่อมโยงกลับไปหารูป

ตนแบบไดเพื่อแบงหากลุมDenotation
และConnotation 

 
สรุป 

62 

 

รับรูถูก        70% 
รับรูผิด        30% 

รับรูงาย           48% 
รับรูกลาง        36% 
รับรูยาก          16% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูไดงาย 
และสวนใหญแปลไดตรงแตก็มี
แปลตางออกไปถึง  36% 

35 

 

รับรูถูก        78% 
รับรูผิด        22% 

รับรูงาย           48% 
รับรูกลาง        28% 
รับรูยาก          24% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูไดงาย 
และสวนใหญแปลไดตรงแตก็มี
แปลตางไปถึง  22% 

  
ตารางที่ 5.6  ตัวอยางรูป 2 มิติที่งายตอการเชื่อมโยงแตไมสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง 

 
ถาเปนในดานงานสถาปตยกรรมก็จะเปนกลุมที่มีการลดทอนรายละเอียดรูปทรงจากอดีตใน

เชิงอาคารทางวัฒนธรรมมาใชในการหวังผลทางการสื่อสาร และสามารถสรางประโยชนใชสอยที่มี
ความสอดคลองกับแนวความคิดของงานสถาปตยกรรมที่ตองการ  วิธีการนี้นาจะถือวาเปนการเปด
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พื้นที่ใหกับคนอานใหเกิดการตีความ โดยการสรางแนวทางการเชื่อมโยงใหมๆเพิ่มเขาไปอีกเพื่อเพิ่ม
อํานาจของคนอานในรูปของวิธีการลดทอนรายละเอียดรูปทรงจากอดีต ดังตัวอยางรูปผลการทดลอง
ที่ 2  ตอไปนี้ 

 
 

รูปท่ีดัดแปลง 
 

ปริมาณท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกลับไปหารูป
ตนแบบได (รอยละ) 

เพื่อหาระยะหางทางการ
เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายใน
การสามารถเชื่อมโยงกลับไปหารูป

ตนแบบไดเพื่อแบงหากลุมDenotation
และConnotation 

 
สรุป 

9 

  

รับรูถูก     48% 
รับรูผิด     52% 

รับรูงาย    42% 
รับรูกลาง  25% 
รับรูยาก    33% 

การออกแบบที่มีรอยละของ
การรับรู งาย ถึง 42% และ
สวนใหญแปลตางออกไป 
52% 

15 

 

รับรูถูก     8% 
รับรูผิด   92% 

รับรูงาย    50% 
รับรูกลาง  25% 
รับรูยาก    25% 

การออกแบบที่มีรอยละของ
การรับรู ไดงาย ถึง 50% แต
สวนใหญแปลตางออกไปถึง 
92 % 
 

18 

 

รับรูถูก     46% 
รับรูผิด     54% 

รับรูงาย    43% 
รับรูกลาง  26% 
รับรูยาก    31% 

การออกแบบที่มีรอยละของ
รับรู งาย ถึง 43% และแปล
ตางออกไปถึง 54% 
 

 
ตารางที่ 5.7  ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่งายตอการเชื่อมโยงแตไมสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง 

 
 จากผลการเปรียบเทียบระหวาง 2 แบบทดสอบที่อยูในชวงของ ลักษณะที่ 2 นี้สะทอนให
เห็นถึงวิธีการประยุกตการออกแบบงานสถาปตยกรรมวา มีลักษณะของการสรางหรือเปดพื้นที่
ใหกับคนอานใหเกิดการตีความในรูปของวิธีการลดทอนรายละเอียดรูปทรงดั้งเดิม เปนเพียง
จุดเริ่มตนของความไมชัดเจนในทางรูปธรรมของแนวเสนแบงของการเปลี่ยนแปลงที่มีชวงของการ
ซอนทับกันอยู จึงสงผลใหเกิดการสั่นคลอนความหมายเดิม สรางโอกาสของการเกิดความหมายใหม 
เปนลักษณะของการเพิ่มบทบาทของผูอาน ในการตีความสรางความหมายไดบางตามประสบการณ 
หรือความรู ซึ่งอาจถือวาเปนการเริ่มตนของการอานแบบ Writerly Text  และสามารถจัดใหอยูใน
ระยะหางตามแบบของ เพีรส ไดเปนระยะของ Index ชวงตน อาจเรียกการประยุกตของสถาปนิกใน
ลักษณะนี้วา Indexical Image และสื่อความแบบ Denotation หรือ “คลายของเดิม” 



 129 

 ลักษณะรวมที่ 3  ยากตอการเชื่อมโยงแตสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง ลักษณะนี้สามารถ
สังเกตไดจากปริมาณรอยละของผูตอบแบบทดสอบที่ใหคาของความยากในการรับรูและจํานวน
ความถูกตองคอนขางสูง เนื่องจากคารอยละของการเชื่อมโยงกับไปหารูปตนแบบไดถูกตองสูงมาก 
บางรูปสูงถึงรอยละ 100 ความยากที่วานั้นอาจเกิดไดหลายแบบ เชน การใชเวลาในการพิจารณา
ตีความนานกวารูปอื่นๆ รูปสัญญะนั้นๆ อาจถูกลดทอนรายละเอียดลงมากจนเกิดความเปลี่ยนแปลง
ไป  หรือรูปสัญญะนั้นๆ อาจเปนรูปที่มีหลายความหมาย จึงทําใหผูตีความสับสนถึงที่มา แตเมื่อพอมี
การพิจารณาใหละเอียดขึ้นโดยใชเหตุผลประกอบ ก็จะทําใหสามารถเขาใจความหมายไดใกลเคียง
มากขึ้น เปนชวงของการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือภาพรวมของรูปสัญญะดั้งเดิม และ
ลดทอนรายละเอียดดานกายภาพ เพื่อทําใหเกิดความหมายใหมและความนาสนใจ โดยการนําเนื้อหา
ใหมในเชิงนามธรรม เพิ่มเขาไปอีกชั้นหนึ่งจนทําใหสามารถบิดเบือนรูปรางเดิมของตนแบบได ดัง
ตัวอยางรูปผลการทดลองที่ 1 ตอไปนี้ 

 
 

รูปท่ีดัดแปลง 
 

ปริมาณท่ีสามารถเชื่อมโยง
กลับไปหารูปตนแบบได 

(รอยละ) 
เพื่อหาระยะหางทางการ

เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายใน
การสามารถเชื่อมโยงกลับไปหารูป

ตนแบบไดเพื่อแบงหากลุมDenotation
และConnotation 

 
สรุป 

7  

 

รับรูถูก      100% 
รับรูผิด          0% 

รับรูงาย            20% 
รับรูกลาง         22% 
รับรูยาก           58% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูไดยาก 
และแปลไดตรงมากถึง 100% 

41 

 

รับรูถูก        74% 
รับรูผิด        26% 

รับรูงาย             8% 
รับรูกลาง         16% 
รับรูยาก           76% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได 
ยาก และสวนใหญแปลไดตรงแต
ก็มีแปลตางออกไปถึง 26% 

55 

 

รับรูถูก        96% 
รับรูผิด         4% 

รับรูงาย             8% 
รับรูกลาง          4% 
รับรูยาก           88% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได 
ยาก และสวนใหญแปลไดตรงมี
แปลตางออกไปแค 4% 

83 

 

รับรูถูก        72% 
รับรูผิด        28% 

รับรูงาย           12% 
รับรูกลาง        10% 
รับรูยาก           78% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูไดยาก 
และสวนใหญแปลไดตรงมีแปล
ตางออกไปถึง  28% 

84 

 
 

รับรูถูก        86% 
รับรูผิด        14% 

รับรูงาย           10% 
รับรูกลาง        18% 
รับรูยาก          72% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูไดยาก  
สวนใหญแปลไดตรง แตก็มีแปล
ตางไปบาง 14% 

 
ตารางที่ 5.8  ตัวอยางรูป 2 มิติที่ยากตอการเชื่อมโยงแตสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง 
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 ถาเปนในดานงานสถาปตยกรรมก็จะเปนกลุมที่มีการลดทอดรายละเอียดรูปทรง หรือการ
เปดชองทางโดยการสรางแนวทางในการเชื่อมโยงความหมายที่หลากหลายจะชวยเพิ่มอิสระทาง
ความคิดในการตีความของคนอานใหมากขึ้นในรูปของวิธีการลดทอนรายละเอียดรูปทรงจากอดีต
มากจนเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการนําเนื้อหาใหมในเชิงนามธรรม เพิ่มเขาไปอีกชั้นหนึ่ง
จนทําใหเกิดการบิดเบือนรูปรางเดิมของตนแบบแต ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกลับไปหาตนแบบไดแต
เปนลักษณะในหลายทิศทาง เชน ดานความหมายหรือแนวความคิดซึ่งไมใชรูปรางที่เปนกายภาพ 
หรือเปนทั้ง 2 คือ  ทั้งรูปธรรม และนามธรรม   ดังตัวอยางรูปผลการทดลองที่ 2 ตอไปนี้ 
 

 
รูปท่ีดัดแปลง 

 

ปริมาณท่ีสามารถเชื่อมโยง
กลับไปหารูปตนแบบได 

(รอยละ) 
เพื่อหาระยะหางทางการ

เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงาย
ในการสามารถเชื่อมโยงกลับไปหา
รูปตนแบบไดเพื่อแบงหากลุม
DenotationและConnotation 

 
สรุป 

11 

 

รับรูถูก     62% 
รับรูผิด     38% 

รับรูงาย     33% 
รับรูกลาง  44% 
รับรูยาก     23% 

การออกแบบที่รับรูไดปาน
กลางถึงงายและสวนใหญ
แปลไดตรงแตก็มีแปลตาง
ออกไป  38% 

12 

 

รับรูถูก     56% 
รับรูผิด     44% 

รับรูงาย     14% 
รับรูกลาง  57% 
รับรูยาก    29% 

การออกแบบที่รับรูไดปาน
กลางถึงยากและรอยละการ
แปลไดตรงกับแปลตาง
ออกไปใกลเคียงกัน 

14 

 

รับรูถูก     42% 
รับรูผิด    58% 

รับรูงาย     10% 
รับรูกลาง  48% 
รับรูยาก    43% 

การออกแบบที่มีรอยละของ
การรับรู ปานกลางถึงยากและ
สวนใหญแปลตางออกไปแต
ก็มีแปลไดตรงถึง 42% 
เชนกัน 

 
ตารางที่ 5.9  ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่ยากตอการเชื่อมโยงแตสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง 

 
จากผลการเปรียบเทียบระหวาง 2 แบบทดสอบที่อยูในชวงของ ลักษณะที่ 3 นี้ สะทอนให

เห็นถึงวิธีการประยุกตการออกแบบงานสถาปตยกรรมวา มีลักษณะของการลดทอนรายละเอียด
รูปสัญญะเดิมมากจนเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการนําเนื้อหาใหมในเชิงนามธรรม เพิ่มเขา
ไปอีกชั้นหนึ่งจนทําใหเกิดการบิดเบือนรูปรางเดิมของตนแบบแต ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกลับไปหา
ตนแบบได ลักษณะนี้คลายกับ ลักษณะที่ 2 แตตางกันตรงที่อิสระทางความคิดในการตีความของคน
อานไดขยายใหกวางมากขึ้น สังเกตไดจากจํานวนคนอานที่ใหคาความงายของการเชื่อมโยงกลับไป
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หาตนแบบนอย ซ่ึงหมายถึงผูอานเห็นวาสัญญะนั้นมีพฤติกรรมการสื่อความหมายแบบนัยยะแฝง  จึง
สงผลใหความหมายเดิมถูกสั่นคลอนมากขึ้น จนถึงขั้นการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเขียนกับผูอาน 
เปดโอกาสใหความหมายใหมๆ เขามา ลักษณะของการขยายชองบทบาทอํานาจแกผูอาน จะทําให
ผูอานมีโอกาสตีความเพิ่มเติมเขาไป และสรางงานเขียนไดเองในขณะที่อาน จุดนี้เองที่งานวิจัยชิ้นนี้
ไดหยิบขึ้นมาพูด และชี้ใหเห็นถึง “การสรางระยะหางของการเชื่อมโยง” วามีอยูจริง ซึ่งไมเพียงการ
ตีความของประโยชนใชสอยจากรูปแบบภายนอกเทานั้น ยังสามารถตีความเลยไปถึงภายในและ
ความหมายทางนามธรรมไดดวย และถาจัดใหอยูในระยะหางแบบ เพีรส แลวก็จะเปนระยะของ 
Indexical Image และสื่อความแบบ Connotation หรือ “บิดเบือนของเดิม” 

ลักษณะรวมที่ 4   ยากตอการเชื่อมโยงและไมสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง หรือตีความได
ตางจากตนแบบ สังเกตไดจากปริมาณรอยละของผูตอบแบบทดสอบที่ใหคาของความยากในการ
รับรูและจํานวนความแตกตางของการตีความที ่ค อนขางสูง ลักษณะนี ้แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญและใหอิสระตอผูตีความ มากกวาความหมายจากตนแบบ บอยครั้งความยากนั้นอาจเกิด
จากผูสงสารมีเปาหมายที่ตองการบิดเบือนความหมายดั้งเดิม มากจนไมสามารถยอนกลับไปหา
ความหมายดั้งเดิมได หรือ เพราะรูปสัญญะเดิมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนรูปสัญญะอื่น ดังนั้นวิธีการ
ในลักษณะนี้ อาจใชวิธีการเปลี่ยนลักษณะของการนําเสนอ เชน การเปลี่ยนจากใชดานหนาตาไปเปน 
ใชผังดานบนแทน หรือจะเปนการกําหนดสัญลักษณใหมๆขึ้นมาเพื่อเปนภาพตัวแทนโดยบางครั้ง
หรือบอยครั้งที่สัญลักษณตางๆเหลานั้นไมสามารถเชื่อมโยงในดานรูปรางได แตมักเชื่อมโยงดาน
ความหมาย  และจําเปนตองมีวิธีการ เพื่อเชื่อมโยงในแบบตางๆ เชนอาศัยการอธิบาย การเรียนรู 
หรือแมแตการปลอยทิ ้งไวเพื ่อการที ่ผู อ านจะไดม ีโอกาสกําหนดความหมาย  หรือเชื ่อมโยง
ความหมายเอาเองตามประสบการณของตนตามตองการ ซึ่งเปนการเพิ่มอิสระทางความคิดในการ
ตีความ ใหคนอานไดมีแนวทางในการเชื ่อมโยงความหมายที่หลากหลาย ตามแบบวรรณกรรม 
Writerly Text  ดังตัวอยางรูปผลการทดลองที่ 1 ตอไปนี้ 
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รูปท่ีดัดแปลง 

 

ปริมาณท่ีสามารถเชื่อมโยงกลับไป
หารูปตนแบบได (รอยละ) 

เพื่อหาระยะหางทางการเชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงาย
ในการสามารถเชื่อมโยงกลับไปหา
รูปตนแบบไดเพื่อแบงหากลุม
DenotationและConnotation 

 
สรุป 

10  

 

รับรูถูก         20% 
รับรูผิด        80% 

รับรูงาย           6% 
รับรูกลาง       46% 
รับรูยาก         48% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได
ยาก และสวนใหญแปลตาง
ออกไปแตก็มีแปลถูกถึง 20% 

16 

 

รับรูถูก        24% 
รับรูผิด        76% 

รับรูงาย           4% 
รับรูกลาง        8% 
รับรูยาก        88% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได
ยาก และสวนใหญแปลตาง
ออกไปแตก็มีแปลถูกถึง24% 

37 

 

รับรูถูก        34% 
รับรูผิด        66% 

รับรูงาย           8% 
รับรูกลาง       26% 
รับรูยาก        66% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได 
ยาก และสวนใหญแปลตาง
ออกไปแตก็มีแปลถูกถึง34% 

56 

 

รับรูถูก        36% 
รับรูผิด       64% 

รับรูงาย           4% 
รับรูกลาง       16% 
รับรูยาก        80% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได 
ยาก และสวนใหญแปลตาง
ออกไปแตก็มีแปลถูกถึง36% 

58 

 

รับรูถูก       28% 
รับรูผิด       72% 

รับรูงาย          10% 
รับรูกลาง       16% 
รับรูยาก         74% 

สรุปวาเปนแนวทางที่รับรูได
ยาก และสวนใหญแปลตาง
ออกไปแตก็มีแปลถูกถึง 28 % 

 
ตารางที่ 5.10  ตัวอยางรูป 2 มิติ ที่ยากตอการเชื่อมโยงและไมสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง 

 
ถาเปนในดานงานสถาปตยกรรมก็จะเปนกลุมที่มีการปลดปลอยอิสระทางความคิดในการ

ตีความ ของคนอานใหเปนอิสระมากที่สุดในรูปของวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปสัญญะดั้งเดิมใหมากที่สุด 
หรือจนถึงขั้นเปลี่ยนรูปใหม แตในขณะเดียวกันก็พยายามทดแทนสวนที่ถูกเปลี่ยนแปลงรูปสัญญะ
ดั้งเดิมนั้น โดยการหาเหตุผลหรือหารูปสัญญะชุดใหมซึ่งอาจจะไมใชสัญญะที่สื่อถึงประโยชนใช
สอยหรือความหมายในเชิงนามธรรมเลย มาสวมซอนทับเขาไป ดังตัวอยางรูปในตารางที่ 5.11 นี้ 
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รูปท่ีดัดแปลง 
 

ปริมาณท่ีสามารถเชื่อมโยง
กลับไปหารูปตนแบบได  

(รอยละ) 
เพื่อหาระยะหางทางการ

เชื่อมโยง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงาย
ในการสามารถเชื่อมโยงกลับไปหา
รูปตนแบบไดเพื่อแบงหากลุม
DenotationและConnotation 

 
สรุป 

7 

 

รับรูถูก      12% 
รับรูผิด      88% 

รับรูงาย     33% 
รับรูกลาง   17% 
รับรูยาก    50% 

การออกแบบที่รับรูไดยากและ
สวนใหญแปลตางไปแต ก ็มี
แปลตรง  12% 

10 

 

รับรูถูก      16% 
รับรูผิด      84% 

รับรูงาย       0% 
รับรูกลาง   38% 
รับรูยาก    62% 

การออกแบบที ่ม ีร อยละของ
การรับรู ปานกลางถึงยากและ
สวนใหญแปลตางออกไปแตก็
มีแปลไดตรงถึง 16%  

13 

 

รับรูถูก     34% 
รับรูผิด     66% 

รับรูงาย     12% 
รับรูกลาง   29% 
รับรูยาก    59% 

การออกแบบที ่ม ีร อยละของ
การรับรู ปานกลางถึงยากและ
สวนใหญแปลตางออกไปแตก็
มีแปลไดตรงถึง 34%  

17 

 

รับรูถูก    22% 
รับรูผิด    78% 

รับรูงาย     18% 
รับรูกลาง   27% 
รับรูยาก     55% 

การออกแบบที ่ม ีร อยละของ
การรับรู ไดยาก ถึง 55% แต
สวนใหญแปลตางออกไปถึง 
78%แตก็มีแปลไดตรงถึง 22% 

 
ตารางที่ 5.11  ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่ยากตอการเชื่อมโยงและไมสามารถยอนกลับไปไดถูกตอง 

 
จากผลการเปรียบเทียบระหวาง 2 แบบทดสอบที่อยูในชวงของ ลักษณะที่ 4) นี้ สะทอนให

เห็นถึงวิธีการประยุกตการออกแบบงานสถาปตยกรรมวาเปนชวงที่ไมอาศัยรูปทรงจากอดีตโดย
ปรับเปล่ียนรูปทรงใหตางจากอดีตและใชบรรยากาศหรือลักษณะทางนามธรรมจากตนแบบมาแทน 
หรือการเปลี่ยนรูปจากตนแบบเดิม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ แบบทดสอบที่ 1 แลว มีลักษณะที่
สอดคลองและคลายคลึงกัน ซ่ึง บารตส อธิบายวาเปนการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูอานสามารถเขียน
ตัวบทขึ้นมาใหมในขณะที่ตนอาน (ผานการตีความ) ถือไดวาเปนการเพิ่มอาํนาจแกผูอาน เปดโอกาส
ใหอิสระแกคนอาน และในขณะเดียวกันเปนการลดบทบาทและอํานาจของผูเขียน  บารตส เรียกวา
วรรณกรรมในลักษณะนี้วา Writerly Text  และถาจัดใหอยูในระยะหางแบบ เพีรส แลวก็จะเปน
ระยะของ Symbolical Image และเรียกชวงนี้วา “ตางรูปเดิม” 
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5.3 สรุป 

ผลการทดสอบจากแบบทดสอบที่ 1 นี้สามารถพิสูจนวามีวิธีการเชื่อมโยงทางความหมายที่
มากมายหลากหลายวิธีและเมื่อนําทฤษฎีทางสัญศาสตรของเพีรสมาเปนขอกําหนดในการจัดกลุม
วิธีการสรางรูปสัญลักษณ เพื ่อหาระยะในการเชื ่อมโยงความหมายทางความคิด  และการสื ่อ
ความหมาย ปรากฏวาเกิดความยากลําบากในการกําหนดเสนแบงของระดับการเปลี่ยนแปลงรูป จึง
ทําใหเกิดความไมชัดเจนของระยะหางของแตละชวง แตก็ยังสามารถรับรูไดถึงการเปลี่ยนแปลงโดย
การลดความเหมือนตนแบบลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นตางจากตนแบบในที่สุดโดยพิจารณาเปนวิธีการ
ได 11 วิธี  คือ 

วิธีที่ 1   เหมือนตนแบบ + เลียนแบบตนแบบ 
วิธีที่ 2   ลดทอนตนแบบ + ใชเสนรอบรูปตนแบบ 
วิธีที่ 3   ลดทอนตนแบบ + ใชเสนรอบรูปตนแบบ + เพิ่มความชัดเจนโดย Graphic 
วิธีที่ 4   ลดทอนตนแบบ + ใชเสนรอบรูปตนแบบ + เพิ่มความชัดเจนโดยถมดํา 
วิธีที่ 5 ลดทอนตนแบบ + ใชเสนรอบรูปตนแบบ + เพิ่มความชัดเจนโดยใชองคประกอบ

เล็กๆ ขยายองคประกอบใหญ 
วิธีที่ 6   ลดทอนตนแบบ + เพิ่มความชัดเจนโดยใชความหมายสัญญะ 
วิธีที่ 7   ลดทอนตนแบบ + เพิ่มความชัดเจนโดยเพิ่มองคประกอบใหม 
วิธีที่ 8   ลดทอนตนแบบ + เพิ ่มความชัดเจนโดยแสดงเปน 2 มิติ + เนนเสนโคงจาก

ตนแบบ หรือเนนเสนตรงจากตนแบบ 
วิธีที่ 9   ลดทอนตนแบบ + เพิ่มองคประกอบที่มีความเกี่ยวของกับรูปตนแบบ + Graphic 
วิธีที่ 10  เปลี ่ยนรูปตนแบบ + ตีความ + องคประกอบเล็กเพื ่อนําไปเชื ่อมโยงตอภาพ

โดยรวม +  ลดทอนตนแบบ 
วิธีที่ 11 เปลี่ยนรูปตนแบบ +  ตีความ + ใหความหมายใหม +  ลดทอนตนแบบ 
และผลการทดสอบจากแบบทดสอบที ่ 2 ทําใหเขาใจรูปสัญญะ 3 มิติที ่เปนงาน

สถาปตยกรรมพบวารูป 3 มิติที่เปนงานสถาปตยกรรมนั้นมีขอจํากัด ในดานความหลากหลายในการ
ตีความ เพราะสวนใหญรูป 3 มิติมักจะเปนการสื่อสารที่มีขอมูลมากกวา 2 มิติอยูแลว ดังนั้นในการ
ตีความเพื่อบรรจุความหมายลงไปจึงทําใหมีชองทางในการตีความนอยกวา 2 มิติ และอาจกลาวไดวา
รูป 3 มิติมีลักษณะการสื่อสารที่เปนแบบตรงไปตรงมา มากกวา 2 มิติ นอกจากนี้แลว รูป 3 มิติที่เปน
งานสถาปตยกรรมมักชักนําใหไปสูความหมายทางดานการใชสอย เนื่องจากมีการเทียบขนาดกับ
สัดสวนมนุษยจึงทําใหตีความตอไปถึงลักษณะการใชงานไดในที่สุด นอกจากการสื่อสารแบบ
ตรงไปตรงมาของการใชงานแลว รูป 3 มิติที่เปนงานสถาปตยกรรมยังสามารถสื่อสารในระดับที่
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ซับซอนมากขึ้นไดอีกโดยใชรูปแบบภายนอกโดยรวมในการสื่อสาร เชนหุนยนต ภูเขา เปนตน ดัง
แนวคิดทฤษฎีของบารตสเกี่ยวกับการสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมาและแบบมีนัยยะแฝงสามารถ
นํามาใชสรางแนวทางในการตรวจสอบถึงพฤติกรรมของการสื่อสารวาเปนแบบตรงไปตรงมาหรือมี
ความซับซอนอันจะสงผลตอการตีความที่แตกตางไปจากเดิม จากผลสรุปของแบบทดสอบทั้ง 2 
ดังกลาวแลวจึงสามารถสรางแนวทางที่จะนํามาใชตรวจสอบหาวิธีการกําหนดระยะหางทางการ
เชื่อมโยงความหมายของงานสถาปตยกรรมซึ่งจะชวยใหนําเอาวิธีการดังกลาวไปใชเปนแนวทางและ
วิธีการประยุกตในการออกแบบงานสถาปตยกรรมเพื่อเปนทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น มีวิธีการ
ส่ือความหมายออกมาในลักษณะทางการแปลงรูปในแบบวิธีตางๆ กัน ดังพอสรุปถึงวิธีการประยุกต 
ดังตอไปนี้ 

ลักษณะรวมที่  1 Iconical Image  หรือ “เลียนแบบของเดิม” 
ลักษณะรวมที่  2 Indexical Image และสื่อสารแบบ Denotation หรือ “คลายของเดิม” 
ลักษณะรวมที่  3 Indexical Image และสื่อสารแบบ Connotation หรือ “บิดเบือนของเดิม” 
ลักษณะรวมที่  4 Symbolical  Image  และเรียกชวงนี้วา “ตางรูปเดิม” 
 

ในชวงตอไปนี้เปนการนําเอาลักษณะรวมทั้ง 4 มาใชอธิบายการออกแบบประยุกตกรณีตัวอยางของ
โครงการ โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม ดังตอไปนี้ 
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ลักษณะรวมท่ี 1  Iconical Image  หรือ “เลียนแบบของเดิม” 
การเปรียบเทียบ 

แบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบที่ 2 กรณีโรงแรม ดาราเทวีฯ 
วิธีการ 
ใชลักษณะการแสดงใหเห็นถึงการ
อาศัยรูปดั ้งเดิม ที ่ม ีลักษณะของ
การคงร ูป ,  เ ล ียนแบบ  หร ือมี
ปริมาณในการแสดงรายละเอียด
ของรูปสัญญะเดิมไวใหมากที่สุด  

วิธีการ 
เปนกลุมที่อาศัยรูปทรงจากอดีตทั้ง
ในล ักษณะอาคารทางว ัฒนธรรม 
(Cultural Form) และลักษณะสากล
ทั่วไป (Universal Form) มาใชใน
การหว ังผลทางการสื ่อสารอย าง
เต็มที่เพื่อตองการความถูกตองของ
ค ว า มหม า ย  แ ล ะป ร ะ ก อบก ับ
ป ร ะ โ ย ช น ใ ช ส อ ย ที ่ม ี ค ว า ม
สอดคลองกับแนวความคิดของงาน
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ที ่ต อ ง ก า ร จ ะ
กําหนดใหเปนอะไร  

วิธีการ  
ใชลักษณะของรูปสัญญะที่คุนเคย 
(Cultural Form) มาเปนตัว
เชื่อมโยงความหมาย เชน การคง
ร ูปดั ้ง เด ิม ,  การ เล ียนแบบร ูป
ดั ้ง เ ด ิม  หร ือม ีปร ิม าณในการ
แสดงรายละเอียดของรูปสัญญะ
เดิมไวใหมากที่สุด เปนการอาศัย
เทคนิคดานรูปแบบดั้งเดิม มาชวย
ใหการเชื่อมโยงความหมาย เพื่อ
มุ ง ห ว ัง ใ ห เ ก ิด ค ว า ม แม น ยํ า
ถูกตองและงายตอการตีความ ซึ่ง
อาคารโรงแรมดาราเทว ีฯ  (ดัง
ตารางที ่ 5.13) ใช “ภาพเหมือน
ลานนา” (Lanna Icon) มาเปนจุด
ขายเพื่อสื่อใหลูกคาสามารถคิดถึง
ความเป นล านนาได อย างตรง
เปาหมายและแมนยํา 

การสื่อความหมาย 
สื่อแบบตรงไปตรงมาเพราะอาศัย
รูปแบบดั้งเดิมมาใชสื่อเพื่อโยงไป
หารูปตนแบบ อาศัยเทคนิคดาน
รูปแบบเดิม มาชวยใหการ
เช่ือมโยงความหมายเกิดความ
แมนยําถูกตองและงาย 

การสื่อความหมาย 
จึงแสดงออกมาในรูปของประโยชน
ใชสอยที่ชัดเจน ตรงไปตรงมาไม
ขัดแยงกัน 
การเลียนแบบ Cultural Form 
รวมกับ Function เดิม หรือใหมแตมี
ความสอดคลองกับตนแบบ  

การสื่อความหมาย 
แบบสรางเลียนแบบ เชน 
เลียนแบบวัดไหลหิน (รูปที่ 1.3) 
วิหาร (รูปที่ 1.5) 
ซุมโขง (รูปที่ 2.12 และ 2.13) 
ปูนปนแบบตางๆ (รูปที่ 1.4, 2.10 
และ 2.11 ) 
วัง (รูปที่ 2.8) 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
“เลียนแบบของเดิม” Icon 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
“เลียนแบบของเดิม” 
Iconical Image 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
“ภาพเหมือนลานนา” 
Lanna Icon 

 
ตารางที่ 5.12  แสดงลักษณะรวมที่ 1  Iconical Image  หรือ “เลียนแบบของเดิม” 
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รูปตัวอยางการประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีตัวอยาง 
 

          
 

       
 

     
 

 ที่มา : จากการสํารวจจากสถานที่จริงโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล  ดาราเทวี 
 

ผลท่ีไดในแงบวก  Iconical Image   ผลท่ีไดในแงลบ  Iconical Image   
งายตอการตีความ เกิดความถูกตองสัมฤทธิผลในการ
สื่อสาร เกิดความมั่นคงทางความหมาย  ตรงเปา  
ไมตองคิดมากในการตีความหมายเชื่อมโยง  

 ผูใชอาคารขาดอิสระถูกครอบงาํ ขาดความหลากหลาย
ทางความคิด ปดโอกาสในการประยุกตความหมาย 
รูปสัญญะและความหมายสัญญะมักถูก ผนวกรวมกัน
จนไมสามารถแยกออกจากกัน  มักเกิดปญหาเขาใจผิด
เม่ือใชเฉพาะรูปสัญญะเดิมอยางเดียว โดยไมคํานึงถึง
ความหมายสัญญะเดิมจึงกอใหเกิดความกังวลใน
ผลกระทบทางความหมายโดยเกรงวาความหมาย
ดั้งเดิมจะเปลี่ยนและทําใหสูญเสียเอกลักษณดังเดิมไป 

 

ตารางที่  5.13 การประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีศึกษาลักษณะ “เลียนแบบของเดิม” 
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ลักษณะรวมท่ี  2    Indexical Image และสื่อสารแบบ Denotation หรือ “คลายของเดิม” 
การเปรียบเทียบ 

แบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบที่ 2 กรณีโรงแรม ดาราเทวีฯ 

วิธีการ   
ลดทอนตนแบบ+ใชเส นรอบรูป
ต นแบบ+ เพิ ่มความช ัด เจนโดย
Graphic + เพิ่มความชัดเจนโดยถม
ดํ า + เ พิ ่ม ค ว า ม ช ัด เ จ น โ ด ย ใ ช
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ เ ล ็ก ๆ ข ย า ย
องคประกอบใหญ 
 

วิธีการ   
มีการลดทอนรายละเอียดรูปทรง
จ า ก อ ด ีต ใ น เ ช ิง อ า ค า ร ท า ง
ว ัฒนธรรมมาใช ในการหว ังผล
ทางการสื่อสาร และสามารถสราง
ป ร ะ โ ย ช น ใ ช ส อ ย ที ่ม ีค ว า ม
สอดคลองกับแนวความคิดของงาน
สถาปตยกรรมที่ตองการ  วิธีการนี้
นาจะถือวาเปนการเปดพื้นที่ใหกับ
คนอานใหเกิดการตีความ โดยการ
สรางแนวทางการเชื ่อมโยงใหมๆ
เพิ ่มเขาไปอีก เพื ่อเพิ ่มอํานาจของ
คนอานในรูปของวิธ ีการลดทอน
รายละเอียดรูปทรงจากอดีต 

วิธีการ  
ใชการแสดงภาพรวมของตนแบบ 
โดยแกไขรายละเอียด มีการนํา
เสนโคงหรือเสนตรงมาประกอบ
กันในแบบอยางงายใหแสดงถึง
จุดเดนของรูปตนแบบ  เพิ ่มเติม
ลักษณะใหม เชน ความสมดุลย
ซายขวา, หนาตรง, กรอบ, ฐาน
ร ูป  หร ือ เ ง า ,  ช อดอกไม  แต
ทั้งหมดยังอาศัยภาพรวมจากเสน
รอบรูปเปนหลัก 

การสื่อความหมาย   
แ ส ด ง ใ น แ บบ ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า 
(Denotation) มากกวาแบบมีนัยยะ
แฝง (Connotation) 

การสื่อความหมาย   
ลดทอนจาก Cultural Form 
รวมกับ Function เดิม  
 

การสื่อความหมาย   
ลดรายละเอ ียดลงจากต นแบบ
เปลี่ยนประโยชนใชสอยใหมแตมี
ความสอดคลองกับประโยชนใช
สอยของตนแบบ หรือตุกตาฤาษี
อ ันเปนสัญลักษณของการนวด
แบบโบราณมาแสดงในบริเวณที่
มีการนวดสปา 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
การเลียนแบบตนแบบในบางสวน 
Index และเพิ่มเติมใหมบางสวน 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
Indexical Image และสื่อสารแบบ 
Denotation หรือ “คลายของเดิม” 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
ปูนปนซุมเขาวัดแตนํามาเปนซุม
เขาบาน (ประโยชนใชสอยยังเปน
ซุมเหมือนเดิม)  

 
ตารางที่  5.14   แสดงลักษณะรวมที่ 2  Indexical Image และสื่อสารแบบ Denotation หรือ “คลายของเดิม” 
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รูปตัวอยางการประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีตัวอยาง 
 

       
 

   
ที่มา : จากการสํารวจจากสถานที่จริงโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล  ดาราเทวี 

ผลท่ีไดในแงบวก Indexical Image 
และสื่อสารแบบ Denotation 

ผลท่ีไดในแงลบ Indexical Image 
และสื่อสารแบบ Denotation 

ผูใชอาคารมีอํานาจมากขึ้นเกิดความหลากหลายทาง
ความหมาย สรางโอกาสในการประยุกตความหมาย 
รูปสัญญะและความหมายสัญญะมักถูก แยกออกจาก
กัน เชน เอาแตรูปแบบมาใชโดยไมสนใจความหมาย 
เช น  ใชร ูปป นพญานาคมาเป นราวบันไดซึ ่งก ็เป น
ประโยชนใชสอยเดิม แตไมคํานึงวาความหมายเดิม
ของพญานาคที่หมายถึงน้ําจะสื่อออกไปหรือไม 
 

อํานาจสถาปนิกลดลง ขาดเอกภาพทางความคิด 
ความหมายเกิดการเปลี ่ยนแปลงได ผู ใชอาคารมี
โอกาสในการตีความไดมากขึ ้นกวาเดิม ทําใหลด
ความตรึงเครียดทางความคิดลงไดบางในดานที่เห็น
ขัดกัน  โดยการลดรายละเอ ียดเชนลวดลายหมอ
บูรณฆฏะอาจทําใหถูกตีความใหเปนแจกันดอกไม
ธรรมดา ถึงแมจะเปนความหมายใหมแตก็ไมขัดแยง
ก ับ ค ว ามหม า ย เ ด ิม ร ุน แ ร ง  ซึ ่ง ก ็จ ะ ไม ทํ า ให
ความหมายเดิมเสียไป 

 
ตารางที่  5.15  การประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีศึกษาลักษณะ “คลายของเดิม” 
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ลักษณะรวมท่ี 3   Indexical Image และสื่อสารแบบ Connotation หรือ “บิดเบือนของเดิม” 
การเปรียบเทียบ 

แบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบที่ 2 กรณีโรงแรม ดาราเทวีฯ 

วิธีการ 
ลดทอนตนแบบ + เพิ่มความชัดเจน
โดยใช ความหมายส ัญญะ+ เพิ ่ม
ความชัดเจนโดยเพิ่มองคประกอบ
ใหม + เพิ่มความชัดเจนโดยแสดง
เป น  2  ม ิต ิ +  เน น เส นโค งจ าก
ต นแบบ  หร ือ เน น เส นตรงจาก
ตนแบบ  + เพิ ่มองค ประกอบที ่มี
ความเกี ่ยวข องก ับร ูปตนแบบ  + 
Graphic 
 

วิธีการ 
มีการลดทอนรายละเอียดดั้งเดิม
มากจนถึงขั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดการตีความที่ผิดไปจากเดิม 

วิธีการ 
ล ักษณะของก า รพย า ย ามที ่จ ะ
เปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือภาพรวม
ของรูปสัญญะดั้งเดิม และลดทอน
รายละเอ ียดลงอีก  เพื ่อทําใหเก ิด
ความหมายใหมและความนาสนใจ 
โดยก า รนํ า เ นื ้อห า ใหม ใน เ ช ิง
นามธรรม เพิ่มเขาไปอีกชั้นหนึ่งจน
ทําใหสามารถบิดเบือนรูปรางเดิม
ของตนแบบได 
 

การสื่อความหมาย   
แสดงในแบบตรงไปตรงมาลดลง
กว าแบบม ีน ัยยะแฝง  ในขณะที่
แสดงแบบม ีน ัย ยะแฝง เพิ ่มขึ ้น
เรื่อยๆ 

การสื่อความหมาย   
ม ีการใช ร ูปแบบดั ้ง เด ิมในแบบ
นามธรรมมาใชแทนรูปแบบดั้งเดิม
ทางรูปธรรมมากขึ้น เชนแสดงใน
รูปบรรยากาศ 

การสื่อความหมาย   
มีการปรับซุมทางเขาขนาดใหญจาก
ซุ มโขงใหเปนซุ มที ่ลดระดับของ
รายละ เอ ียดทางลวดลายลงจน
กลายเปนซุมขนาดใหญแบบปกติที่
อ าจจะไม เกี ่ย วข อ งอาคารทาง
วัฒนธรรมเลย  
 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
การเลียนแบบตนแบบในบางสวน 
Index และเพิ่มเติมใหมบางสวน 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
Indexical Image และสื่อสารแบบ 
Connotation หรือ “บิดเบือน
ของเดิม” 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
ใชการปรับประโยชนใชสอยใหลด
ความสําคัญลง หรือแสดงสัจจะทาง
วัสดุแทนรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ดั้งเดิมเชน การแสดงการกออิฐ หรือ
การใชกระเบื้องดินเผา (ตารางที่ 
5.17) 
 

 
ตารางที่  5.16  แสดงลักษณะรวมที่ 3 Indexical Image และสื่อสารแบบ Connotation หรือ “บิดเบือนของเดิม”       
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รูปตัวอยางการประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีตัวอยาง 
 

   
ที่มา : จากการสํารวจจากสถานที่จริงโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล  ดาราเทวี 

ผลท่ีไดในแงบวก Indexical Image 
และสื่อสารแบบ Connotation 

ผลท่ีไดในแงลบ Indexical Image 
และสื่อสารแบบ Connotation 

มีปฏิสัมพันธระหวางสถาปนิกและผู ใชอาคาร ผู ใช
อาคารมีอํานาจมากขึ ้นสรางโอกาสในการประยุกต
ความหมายรูปสัญญะและความหมายสัญญะมักถูกแยก
ออกจากกัน ทําใหเกิดการประณีประนอมกันระหวาง
ความหมายที่ตีความใหมกับความหมายดั้งเดิม   
 
 
 

เกิดการแยงชิงอํานาจการตีความระหวางสถาปนิกและ
ผูใชอาคาร โดยสถาปนิกถูกลดอํานาจในการชี้นําใน
ความหมายเด ิมลง  หรือสถาปนิกยินยอมลดอํานาจ
ตนเอง เปลี่ยนใหผูใชอาคารสรางความหมายเอาเอง
โดยการบิดเบือนรูปแบบที่เคยมีแตเดิมเพื่อเพิ่มระยะ
การตีความใหมากขึ ้น การสรางหลักเกณฑของการ
ตีความยาก  ความหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดผล
กระทบตอความถูก ผิดในความหมายและการสื่อสาร 
 

 
ตารางที่  5.17  การประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีศึกษาลักษณะ “บิดเบือนของเดิม” 
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ลักษณะรวมท่ี 4   Symbolical  Image  และเรียกชวงนี้วา “ตางรูปเดิม” 
การเปรียบเทียบ 

แบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบที่ 2 กรณีโรงแรมดาราเทวีฯ 

วิธีการ 
เปลี่ยนรูปตนแบบ + ตีความ + 
องคประกอบเล็กเพื่อนําไปเชื่อมโยง
ตอภาพโดยรวม + ลดทอนตนแบบ + 
ใหความหมายใหม + ลดทอน
ตนแบบ 
 

วิธีการ 
เปนชวงที่ไมอาศัยรูปทรงจากอดีต
แตมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงใหตาง
จ ากอด ีตและใช ล ักษณะที ่เ ป น
นามธรรมจากตนแบบมาแทน เชน 
บรรยากาศ  การเปลี่ยนรูปแบบเดิม 
และปรับเปลี ่ยนประโยชนใชให
สอยสอดคลองก ับแนวความค ิด
ของงานสถาปตยกรรมที่ตองการจะ
ใหเปน ออกมาในรูปของประโยชน
ใชสอยที่ สอดคลองกับความหมาย
เดิม 

วิธีการ 
ว ิธ ีก าร เปลี ่ยนแปลงร ูปส ัญญะ
ดั ้งเดิมใหมากที ่สุด หรือจนถึงขั ้น
เปลี่ยนรูปใหม แตในขณะเดียวกันก็
พ ย า ย า ม ท ด แ ท น ส ว น ที ่ถ ูก
เปลี ่ยนแปลงรูปสัญญะดั ้งเดิมนั ้น 
โดยการหาเหตุผลหรือหารูปสัญญะ
ชุดใหมซึ่งอาจจะไมใชสัญญะที่สื่อ
ถ ึง ป ร ะ โ ย ช น ใ ช ส อ ย ห ร ือ
ความหมายในเชิงนามธรรมเลย มา
สวมซอนทับเขาไป โดยมีลักษณะ
เปนเหตุผลทางนามธรรม  
 

การสื่อความหมาย   
Denotation < Connotation 
แสดงในแบบตรงไปตรงมาลดลง
เรื่อยๆ ในขณะที่แสดงแบบมีนัยยะ
แฝงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

การสื่อความหมาย   
มีความซับซอนมากขึ้น มีการ
นําเสนอในวิธีใหมเชนแสดงดาน
ความหมายอยางเดียว 

การสื่อความหมาย   
การใชเฉพาะเสนกรอบของชอง
เปดมาปรับใชกับลายของชั้นวาง
ของ  แสดงรูปพญานาคในสวนที่
ตองมีการใชน้ํา   
 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
ระยะ Symbol กวางออกไปเรื่อย 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
Symbolical  Image  และเรียกชวงนี้
วา “ตางรูปเดิม” 
 

ระยะหางทางการเชื่อมโยงทาง
ความคิด 
สรางรูปแบบใหม 
 

 
ตารางที่  5.18  แสดงลักษณะรวมที่ 4  Symbolical  Image  และเรียกชวงนี้วา “ตางรูปเดิม” 
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รูปตัวอยางการประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีตัวอยาง 
 

       
ที่มา : จากการสํารวจจากสถานที่จริงโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล  ดาราเทวี 
 

ผลท่ีไดในแงบวก Symbolical  Image ผลท่ีไดในแงลบ Symbolical  Image 
เกิดการปฏิสัมพันธระหวางสถาปนิกและผูใชอาคาร
โดยที่ผูใชอาคารมีอํานาจและอิสระในการตีความ จน
เกิดความหลากหลายทางความหมายโดยเปดโอกาสให
มีการประยุกตในทุกๆดาน เกิดการแยกตัวของ
รูปสัญญะและความหมายสัญญะ 
 

ผู ใช อาคารม ีอํ านาจครอบงํ าความหมายใหม ได 
สถาปนิกหมดอํานาจในการกําหนดความหมายลง 
สรางหลักเกณฑการตีความยากจนอาจถึงขั ้นสราง
ไมได ความหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดผล
กระทบตอดานตรงขาม วัฒนธรรมเดิมถูกลบลางและ
สั่นคลอน ไมสามารถยอนกลับไปหาความหมายเดิมได 
และอาจกอใหเกิดการฟุงของความหมาย ซึ่งยิ ่งทําให
การสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
ตารางที่ 5.19  การประยุกตรูปแบบอาคารของโครงการกรณีศึกษาลักษณะ “ตางรูปเดิม” 

 

ผลการทดสอบและการวิเคราะหทั้งหมดสามารถอธิบายถึงปรากฏการณดังกลาวในเชิงสัญ
ศาสตรโดยอาศัยแนวทฤษฎีของโซซูร ในเรื่องโครงสรางภาษามาใชอธิบายเรื ่องรูปทรงงาน
สถาปตยกรรม (รูปสัญญะ) กับความหมายของงานสถาปตยกรรม (ความหมายสัญญะ) ไดวาใน
ขณะที่สัญญะมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิม จะสงผลตอความหมายในลักษณะตางๆ กัน ขึ้นอยู
ก ับประสบการณของคนตีความ  ดังกรณีศ ึกษาโรงแรมแมนดาร ินฯ  ที ่มุ งเปาไปที ่กลุ มลูกคา
ชาวตางชาติซ่ึงอยูในฐานะผูตีความที่มีประสบการณหรือมีภาพของความเปนลานนาที่ตางจากคนใน
พื้นที่หรือคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะวากลุมลูกคาตางชาติเหลานั้นมีขอมูลของความเปน
ลานนาในลักษณะของภาพการทองเที่ยวซึ่งเปนรูปสัญญะเพียงดานเดียวโดยไมทราบความหมาย 
ตางกับคนในพื้นที่หรือคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธที่ไมไดมองภาพเหลานั ้นวาเปนรูปสัญญะที่
สวยงามเพียงอยางเดียว ยังมีภาพของความหมายสัญญะซึ่งสําคัญยิ ่งกวาอยู ดวยเสมอ และภาพ
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ความหมายเหลานี้ยังมีอิทธิพลตอความคิดและความเชื่อมโยงไปถึงตัวตนและวิถีชีวิตตางๆ ของ
สังคมดวยเชน ศาสนา ความศรัทธา ความเชื่อ ความกตัญู ความออนนอมถอมตน เคารพธรรมชาติ 
ฯลฯ ที่ชวยหลอหลอมและกอใหเกิดเปนเอกลักษณของคนไทย และเปนที่นาสังเกตวาสังคมไทยเปน
สังคมที่มีพื้นฐานมาจากความผูกพันกัน มีการสรางสายสัมพันธระหวางกันและกันเสมอมา ไมวาจะ
เปนระหวางคนกับคน คนกับสถานที่ คนกับสิ่งของ หรือแมแตคนกับสัตว เปนตน ดังนั้นแนวคิด
ของการเชื่อมโยงความหมายที่มักมีควบคูกันตลอดเวลา ในทุกๆเรื่อง อาจเปนเหตุผลสําคัญที่ทําให
สังคมไทย มีการสรางกระบวนการของการเชื่อมโยงระหวางความหมายสัญญะเขากับรูปสัญญะอยู
เสมอมา จนยากที่จะแยกออกจากกันไดงายๆ      

ในแนวทฤษฎีของบารตส เกี่ยวกับการสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมาและแบบมีนัยยะ
แฝงนั ้นนํามาใชตรวจสอบถึงพฤติกรรมของการสื ่อสารวาเปนแบบตรงไปตรงมาหรือมีความ
ซับซอน เมื่อเทียบเคียงกับแนวคิดของ เอ็คโค ที่มองประโยชนใชสอยของอาคารมาเปนภาษาของ
งานสถาปตยกรรม โดยส่ือในสองแบบ คือ แบบแรกเปนการสื่อแบบตรงไปตรงมาโดยอิงอยูกับการ
ใชสอยและการเทียบขนาดกับสัดสวนมนุษยกับอาคาร  เปนการที่สามารถมองงานสถาปตยกรรม
แลวสามารถรูไดถึงการใชสอยภายใน และแบบที่สองการสื่อแบบมีนัยยะแฝงโดยแสดงออกใน
ลักษณะที่เปนความหมายทางนามธรรมแบบนี้ไมจํากัดวาจะอิงอยูกับอะไร ขึ้นอยูกับวิธีการและ
ประสบการณของสถาปนิกและผูใชอาคารที่ตองหาจุดตีความรวมกัน  และสุดทายอาศัยแนวทฤษฎี
ของ เพีรส เรื่องระยะหางของการเชื่อมโยงในระดับตางๆ นํามาใชตรวจสอบหาวิธีการกําหนด
ระยะหางทางการเชื่อมโยงความหมายของงานสถาปตยกรรมซึ่งจะชวยใหนําเอาวิธีการดังกลาวไป
ใชเปนแนวทางและวิธีการประยุกตในการออกแบบงานสถาปตยกรรมเพื่อเปนทางเลือกในการ
ประยุกตการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการอาศัยการสรางภาพเหมือนซึ่ง มี
วิธีการสื่อความหมายออกมาในลักษณะทางการแปลงรูปในแบบวิธีการตางๆกันเชน การเลียนแบบ
รูปทรงในอดีต การลดทอนรูปทรงในอดีตหรือเลียนแบบรูปทรงในบางสวน การเปลี่ยนแปลง
รูปทรงในอดีตหรือการสรางสัญลักษณใหมโดยวิธีการดังกลาวมีทั้งทาํคูกับการเลียนแบบความหมาย
และเปลี่ยนความหมาย ดังสรุปถึงวิธีการประยุกตทั้งในดานทฤษฎี และแนวปฏิบัติของกรณีศึกษา
โรงแรมแมนดารินฯ ที่มีสาเหตุจากการที ่สังคมหรือผูตีความมีมุมมองที่ตางกัน มีการใหระดับ
ความสําคัญของความหมายที่ตางกัน โดยฝายหนึ่งใหความสําคัญแกรูปสัญญะอยางเดียว สวนอีกฝาย
ใหความสําคัญทางดานความหมายสัญญะมากกวาหรือเทาๆ กับรูปสัญญะ จึงกอใหเกิดความกังวล
ในผลกระทบทางความหมายโดยเกรงวาความหมายดั้งเดิมจะเปลี่ยนและทําใหสูญเสียเอกลักษณ
ดังเดิมไป จากงานวิจัยชิ้นนี้พบวา ถามีการจัดการในเรื่องระยะหางของการเชื่อมโยงความหมายที่ดี 
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โดยไมอิงอยูกับการใชภาพเหมือนของรูปตนแบบเพียงวิธีเดียว ก็อาจจะไมกอใหเกิดความขัดแยงใน
ดานความหมายของงานสถาปตยกรรมที่รุนแรง อยางกรณีศึกษาโรงแรมแมนดารินฯ ดังกลาว  
 อยางไรก็แลวแตการใชวิธีการเชื่อมโยงความหมายแบบภาพเหมือน ก็เปนวิธีการหนึ่งที่
สามารถทําใหเกิดการตีความที่รวดเร็วและตรงเปาหมายที่สุด แตถานํามาใชโดยไมพิจารณาถึง
ผลกระทบระหวางความหมายเดิมกับความหมายใหมแลว ก็มักจะเกิดขอกังวลของการเปลี่ยนแปลง
ของความหมาย ซึ่งสถาปนิกจึงตองพิจารณาใหรอบคอบถึงระดับความสําคัญของความหมายวามี
ผลกระทบตอใครกลุมใดในสังคมบางและรุนแรงในระดับที่ยอมรับไดหรือไมเพียงใด และจะใช
วิธีการหลีกเลี่ยงแกไขแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณาหาแนววิธีการเลือกใชระดับการเชื่อมโยง
ความหมาย ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของผูใชอาคารและสถาปนิก ดังที่อาจารยชาตรี กลาว
วา กอใหเกิดการ “แชแข็ง” นั่นเอง ซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงนี้เองที่งานวิจัยชิ้นนี้ไดหยิบยกขึ้นมาศึกษา
และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและเรียกวา “ระยะหางทางการเชื่อมโยงทางความคิด” นั่นเอง 
 
5.4 ผลท่ีไดรับจากการศึกษา 

งานวิจัยฉบับนี้ เนนศึกษาความสัมพันธที่เชื่อมโยงทางรูปราง รูปทรง และความหมายที่
เกิดขึ้นในงานออกแบบสถาปตยกรรมระหวาง “ตนแบบ” (มีอยูเดิม) และ “จําลองแบบ”  (ทําขึ้น
ใหม) และมีความมุงหมายที่จะวิเคราะหเพื่อนําเสนอมุมมองที่ตางออกไปสําหรับเปนพื้นฐานความรู
ในการพัฒนา การออกแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต โดยการวิเคราะหถึงกระบวนการของการ
ประยุกต ทั้งในแงการใหความหมายและการตีความ ดังนั้นสวนประกอบหลักของเครื่องมือที่ใชใน
วิธีวิจัยนี้ คือแนวทางการวิเคราะหที่ใชทฤษฎี สัญวิทยา หรือสัญศาสตร โดยการศึกษาแนวคิดของ 4 
นักสัญวิทยาคือ เฟอรดินันท เดอ โซซูร, โรล็องด บารตส, อัลเบอรโต เอ็คโค และชารลส แซนเดอร 
เพีรส ดังจะเห็นไดวางานวิจัยชิ ้นนี ้ไดสรางเครื ่องมือที ่พัฒนาจากแนวคิดเรื ่อง “ระยะหางทาง
ความคิด” ของเพีรสเปนหลัก และนําเอาแนวคิดทางดานการสื่อความหมายตรงและความหมายแฝง
จาก บารตส และ เอ็คโค เขามาประกอบ อยางไรก็ตามผู วิจัยตระหนักดีวา แนวคิดของบารตส
และเอ็คโคในแนวคิดดานภาษาศาสตรเชิงโครงสรางมีประเด็นวิพากษที่ใชอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้นของการครอบงําทางความหมายและการครอบงําทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกวา “มายาคติ” 
(Mythodology) ตลอดจนถึงการตีความที่มีความซับซอนมากกวาการใชหลักการประมวลผลทาง
สถิติที่อาศัยจํานวนของการตีความ ถูก ผิด หรือยาก กลาง งาย มาเปนเกณฑ แตดวยขอจํากัดในเรื่อง
ของเวลาจึงทําใหเครื่องมือที่ออกแบบมาเปนเครื่องมือที่ใชคนหาคําตอบเกี่ยวกับการหาระยะหาง
ของการเชื่อมโยงทางความคิดและการสื่อความหมายตรงหรือแฝงเปนหลักในงานวิจัยชิ้นนี้ โดย
ไมไดลงลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับ ตัวบริบทของสัญญะ จึงทําใหรายละเอียดบางสวนถูกตัดทอนออกไปใน
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ระหวางการศึกษา ถึงแมวารายละเอียดดังกลาวยังไมไดถูกรื้อคนขึ้นมา และนาจะเปนประเด็นที่
งานวิจัยในชิ้นอื่นๆ ตอไปในอนาคตนาจะตองนํามาพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนตอไป ซึ่งอาจตองมี
การเพิ่มเติมเครื่องมืออื่นที่เนนในเรื่องของการตีความจากคนที่มีความเปนอัตวิสัย (Subject – 
Subjective) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งที่ตองเพิ่มคือ ไมใชเพียงแคการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (ถูกหรือผิด) 
หรือไม หรือการเชื่อมโยงกลับไปไดหรือไม (ระยะหางการเชื่อมโยง) แตจําเปนที่จะตองนําเอา 
ขอมูลดานประชากรรวมถึงความคิดเห็นเพื่อเสนอวา ความคิดในการตีความดังกลาวมีสมมติฐานมา
จากอะไร ในลักษณะของการอธิบาย  ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ถือไดวาเปนวิธีหนึ่งที่สามารถไดมาซึ่ง
คําตอบในสวนที่เปน วิธีการของการกําหนดระยะหางของชวงความเชื ่อมโยงทางความคิด ซึ่ง
พอที ่จะเปนประโยชนตอการใชอธิบายถึงการประยุกตการออกแบบสถาปตยกรรมแบบไทย
ประเพณี ที่เกิดขอวิพากษวิจารณและยังคลุมเครืออยูในปจจุบันใหมีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่ง ซ่ึง
ก็เปนเพียงคําตอบบางสวนของทั้งหมดโดยถือวาเปนจุดเริ่มตนของความพยายามที่จะคลี่คลายและ
แกไขอยางมีเหตุผลและมีทฤษฎีรองรับ  
 อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาสามารถใชอธิบายถึงปรากฏการณทางสังคมเกี่ยวกับการเกิด
ขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม  วาแทจริงแลวปญหาได
กอตัวขึ้นจากกระบวนการพัฒนาการที่ตอเนื่องมาจากระบบทุนนิยม โดยพยายามที่จะใชประโยชน
กับทุนทางสังคมดานวัฒนธรรม โดยทําการเปลี ่ยนใหอยู ในรูปของสินคา ในลักษณะของการ
ทองเที่ยว ที่หาประโยชนจากการเปลี่ยนคุณคาทางสัญลักษณ (Symbolic Value) ใหเปนคุณคา
ทางการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) และสามารถหาซื้อได การบริโภคสินคาในเชิงสัญญะกําลัง
แผขยายอํานาจครอบงําในแบบของทุนนิยม ซึ ่งมาในรูปแบบตางๆกัน เชนการทองเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม เปนตน สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความหมาย และวิถีชีวิตดั ้งเดิมไป 
ประเพณี พิธีกรรม ศาสนาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถูกนําออกมาเสนอขายในรูปของการประดิษฐ
วัฒนธรรม (Cultural Invention) เชนการเกิดของเทศกาลใหมๆ ขึ้นมากมาย เชนเทศกาลไมดอกไม
ประดับ เปนตน ไมตางกับการแสดง มหรสพ สวนสนุกหรือแมแตการสรางเปนเมืองจําลองขึ้นมา
อยาง กรณีตัวอยางโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม ไดกลาวอางไว  ทั้งหมดก็เพื่อ
ตอบสนองตอการหลั่งไหลเขามาของกลุมคนตางถิ ่นที่เรียกวานักทองเที ่ยว ที่ตองการเก็บเกี ่ยว
ผลประโยชนจากความศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรมแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวทางยุโรป
สวนใหญเปนชนชั้นสูงที่มีรสนิยมในการสรางความแตกตางโดยการละเมิดบางสิ่งที่คนปกติทํา
ไมไดจนนํามาสูความตองการเสพความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมตะวันออก แบบสาธารณ โดยการ
ซ้ือดวยเงิน ดังนั้นจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหมตองมี
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รูปแบบเปนลักษณะ “เลียนแบบของเดิม” หรือ Iconical Image ดังกลาวแลวซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของเจาโครงการโรงแรมกรณีตัวอยาง 
 
5.5 ปญหาและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ ถือไดวาเปนความพยายามที่ศึกษา เขาใจ วิเคราะหถึงกระบวนการสราง
คุณคาและความหมายซึ่งถูกใชเปนรากฐานของบทวิพากษวิจารณ งานสถาปตยกรรมไทยประยุกต
ในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อบทบาทและหนาที่ ของการวิพากษวิจารณเหลานั้น ยังเปนเสมือน
เครื ่องมือที ่จะปกปอง  คุ มครอง  สถาปตยกรรมในฐานะมรดกของว ัฒนธรรมในชุมชน  การ
วิพากษวิจารณนั้นจําเปนตองเปนไปอยางมีสติ สรางสรรคและไมครอบงํา หรือไมพยายามตีกรอบ
ใหการพัฒนาความรูทางสถาปตยกรรมอยูนิ่งกับที่ และมีหลักการที่อางอิงได มีเหตุผล และที่สําคัญ
ควรจะนําไปสูแนวทางที่สามารถจะเปนทางออกใหกับปญหาของการออกแบบไทยประยุกต จาก
การศึกษาเบื้องตนพบวาสถาปนิกมีวิธีการในการเชื่อมโยงความหมายไดหลายแบบและหลายระดับ  
โดยการเพิ่มระยะหางของการเชื่องโยงความหมายใหสามารถมองยอนไปหารูปตนแบบไดยากขึ้น 
หรืออาจกลาวไดวาเปนการที่สถาปนิกสามารถอําพรางหรือหลบซอนความหมายสัญญะโดยการ
อาศัยวิธีการสื่อสารที่ซับซอนมากขึ้น  

อยางไรก็ตามถึงแมการศึกษาจะจํากัดอยูที่การตีความหมายและสื่อความจากรูปสัญญะเพียง
อยางเดียว ในความเปนจริงในแนวทางของสัญศาสตรแลวมีการอธิบายถึงความหมายตรงและ
ความหมายแฝงในรูปแบบที่ซับซอนมาก โดยเฉพาะการตีความทางสถาปตยกรรมนั้นเกิดจากขอมูล
หลายๆ สวน ซึ่งไมไดมาจากเรื ่องของประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว ยังมีเรื ่องอื ่นๆ อีกเชน 
รูปแบบ (Form), ภูมิหลังของผูตีความเอง, ประสบการณ, วัฒนธรรม หรือการเทียบเคียงเขากับ
สัดสวนของคน การจินตนาการถึงที่วางทั้งภายในและภายนอกของงานสถาปตยกรรมนั้นๆ เสมอซึ่ง
ผูวิจัยทราบและตระหนักถึงหลักการดังกลาว และเพื่อเปนแนวทางหนึ่งของวิธีแกไขหรือจะปรับใช
ระหวางตนแบบกับเสมือนตนแบบ อยางมีสติ  มีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ จึงจะเสนอแนะ
วิธีการคลี ่คลายการออกแบบประยุกต ภายใตกรอบทฤษฎีสัญวิทยาในแนวคิดของ เพีรส เรื ่อง
ระยะหางการเชื่อมโยงความหมาย (Icon, Index, Symbol) กับแนวคิดของ โรล็องด บารตส เกี่ยวกับ
วรรณกรรม (Readerly Text, Writerly Text) และอัลเบอรโต เอ็คโค เรื่องการสื่อความหมาย 
(Denotation, Connotation) ที่ไดศึกษา โดยอธิบายผานกรณีตัวอยางของโรงแรมแมนดารินโอเรียล
เต็ล ดาราเทวีเชียงใหม ที่มีแนวความคิดในการออกแบบวา “สรางเมืองสมมติ ที่มีบรรยากาศของ
ลานนาโบราณ” ไดดังนี้   
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จากแนวคิดการออกแบบจึงมีการกําหนดรูปทรงและบรรยากาศโดยรวมตลอดจนปจจัยขั้น
พื ้นฐานของเมืองใหครบตามองคประกอบของเมืองโบราณ ซึ่งก็ไดแก คุ ม, วัด, เวิ ้งหรือพื ้นที่
เอนกประสงค, บาน, ตลาด, ที่ทําการเกษตร ฯลฯ ซ่ึงจากการศึกษาลักษณะวรรณกรรมพบวารูปแบบ
ของสถาปตยกรรมโดยรวมของโรงแรมฯ เปนแบบ Readerly Text  ซึ่งหวังผลใหผูใชอาคารหรือ
ลูกคาทราบไดทันทีถึงรูปแบบของเมืองลานนาโบราณ (เปนความตองการแตตน) สามารถตีความได
งาย จุดนี้ถือวาเปนจุดขายของโรงแรมฯ แตก็ถือเปนจุดออนที่สุดที่ทําใหสังคมเกิดความกังวลถึง
คุณคาความศักดิ์สิทธิ์และความหมายดั้งเดิมของรูปแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่โรงแรมฯ
นําไปใชในรูปลักษณะของการเลียนแบบภาพเหมือน (Icon) 

เมื่อเปนดังนี้แลวเราคงไมกาวรวงไปถึงวาจะทําอยางไรกับโรงแรมฯ แตจะขอยอนกลับไป
เร่ิมตนใหมเพื่อเปนขอเสนอแนะอันใหมเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบประยุกตสถาปตยกรรมที่มี
แนวคิดลักษณะดังกลาว วาถาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดไปเปนแบบอื่นไมไดก็ตองทําตามแนวคิด
เดิม แตอาจจะตองเปลี่ยนแปลงการเลาเรื่องแบบใหม โดยเพิ่มอํานาจการตีความของผูใชอาคารเขา
ไปเปนแบบ Writerly Text โดยการหลีกเลี่ยงการใชรูปแบบของภาพเหมือน ขยับระยะหางของการ
เชื่อมโยงความหมาย มาเปนแบบภาพคลาย (Index) หรือเปนแบบสัญลักษณ (Symbol) เปนตน    

วิธีการดังกลาวใชวาจะสามารถแกไขปญหาไดครบถวน ยังมีปจจัยดานอื่นอีกเชน เจาของ
โครงการมีความตองการมากที่จะใชวิธีเลียนแบบ อาจเปนเพราะตองการบรรยากาศที่เปนแบบ 
Readerly Text  จริงๆ โดยไมตองการการตีความใดๆ ซ่ึงก็ชวยไมได แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมี
วิธีการแกไข เพียงแตทางแกไดถูกทาทายอีกครั้งโดยมือของสถาปนิก ซึ่งสถาปนิกจะมีวิธีการตางๆ 
มากมายในการออกแบบประยุกต (ซึ่งพิสูจนแลวจากงานวิจัยชิ้นนี้) แตอาจมีขอเสนอแนะเปน
เงื่อนไขเบื้องตนกลาวคือ ถาจําเปนที่ตองการใชวิธีการของภาพเหมือน สามารถใชระยะของการแบง
เขตทางสถาปตยกรรม (Zoning) ในการควบคุมรูปแบบทางสถาปตยกรรมไดดังนี้คือ ในสวนที่อยู
นอกสุดหรือที่มีความเปนสาธารณะสูง (Public Zone) อาจใชการประยุกตในลักษณะที่เปนภาพ
สัญลักษณ (Symbol) แลวคอยๆ เพิ่มความเขมของความเหมือนไปเปนแบบภาพคลาย (Index) ใน
สวนของเขตกึ่งสาธารณะกึ่งสวนตัว (Semi Public Zone) และปรับใชรูปแบบของภาพเหมือน 
(Icon)ไดอยางเต็มที่ในสวนลึกสุดหรือมีความเปนสวนตัวสูง (Private Zone) เปนตน 

อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจกลาวไดวามีสวนทําใหสังคมเกิดความกังวลและวิพากษวิจารณถึงเรื่อง
ของคุณคา  ความหมายดั้งเดิมและความศักดิ์สิทธิ์กันอยางกวางขวางก็คือเรื่องของปริมาณ (Mass) 
กรณีโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหมนี้ ไมใชเปนกรณีแรกที่มีการนําเอารูปแบบ
สถาปตยกรรมทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาคารทางศาสนา มาใชกับงานสถาปตยกรรมปจจุบันในเชิง
ธุรกิจ หลายปที ่ผานมาไดมีอาคารเชิงธุรกิจ หรือแมแตอาคารทางราชการหลายแหง ที ่นําเอา
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สัญลักษณของพุทธศาสนามาใชตกแตงประดับอาคาร เชนหนาบัน ใบระกา ชอฟา ตุง สัตตภัณฑ 
และหีบธรรม เปนตน และลาสุดก็คือการจําลองเอาอาคารทางศาสนาพุทธแทบทุกอยางจากวัดหลาย
แหงในลานนา ในหลวงพระบาง ในสิบสองปนนาและ ในพมา มารวมไวในโรงแรมแมนดาริน โอ
เรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหมแหงนี้  เพียงแตที่ผานมา การเลียนแบบในลักษณะดังกลาว มีการทําใน
ปริมาณไมมาก หรือทําในเฉพาะสวนที่ไมใชองคประกอบหลักของโครงการ จึงทําใหความกังวลใน
คุณคา ความหมายดั้งเดิมและความศักดิ์สิทธิ์ มีไมมากเทากับกรณีนี้ ซึ่งถือวามีปริมาณมากจนถึงขั้น
ที่วาเปนมหกรรมของการนําเอารูปแบบสถาปตยกรรมทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาคารทางศาสนา 
มาใชกับงานสถาปตยกรรมปจจุบันในเชิงธุรกิจครั้งยิ่งใหญที่สุด  

อยางไรก็ตามในการหลบซอนความหมายทางดานรูปนั้น มักพบกับปญหาความหมาย
ทางดานคําพูดหรือเปนวัฒนธรรมที่สังคมตัดสินไวแลวตั้งแตตน ตัวอยางเชน เมืองโบราณ ในสอง
กรณีคือ กรณีแรกไดแก “เมืองโบราณที่สมุทรปราการ” (Icon) กับกรณีที่สองคือ “เมืองโบราณ
สมมติที่ดาราเทวี” (Lanna Icon) ซึ่งทั้งสองมี รูปแบบและวิธีการแสดงคลายกัน คือตางก็มี วัง, วัด, 
เวิ้ง, บาน, ตลาด, อุทยาน ฯลฯ และเปนการนําเสนอลักษณะ “ภาพเหมือน” แตวาเมืองโบราณกรณี
แรก ถูกคลุม ไวดวยความหมายทางดานคําพูด ที่วาเปน “พิพิธภัณฑ”   สวนเมืองโบราณ กรณีที่สอง
ถูกคลุม ไวดวยความหมายทางดานคําพูด ที่วาเปน “โรงแรม”  เห็นไดชัดเจนวาทั้งสองกรณี ถูก
ยอมรับจากสังคมในลักษณะที่ตางกัน เมืองโบราณสมมติที่ดาราเทวี ถูกออกแบบใหตอบสนองกับ
โจทยที่วา เปนเมืองสมมติแบบลานนาโบราณไดบรรลุเปาหมาย สวยงามลงตัวทุกประการ แต เมือง
โบราณสมมติที ่ดาราเทวี กลับหนีไมพนปญหา ความขัดแยงกันทางดานความหมาย  ระหวาง
ความหมายดั้งเดิม (วัด) กับความหมายใหม (โรงแรม) ที่สังคมตัดสินไวแลวตั้งแตตน โดยตางให
ความหมายของคําวา “โรงแรม” ไปในทางลบ ซึ่งอาจจะถึงขั้นที่เปนขั้วตรงกันขามกับ อาคารทาง
ศาสนาซึ ่งม ีส ัญญะทางบวก  จ ึง เก ิดการต อต าน  หรือยอมร ับได ยาก   ขณะที ่เม ืองโบราณที่
สมุทรปราการ ไมมีปญหาความขัดแยงกันทางดานความหมาย ระหวางความหมายดั้งเดิม (วัด) กับ
ความหมายใหม (พิพิธภัณฑ) เพราะสังคมไมไดมองคําวา “พิพิธภัณฑ” ไปในทางลบ จึงทาํใหไมเกิด
การตอตาน และถูกยอมรับไดงายกวา อยางไรก็แลวแตเนื่องจากมีขอจํากัดทางดานเครื่องมือและ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ในการอธิบายถึงประเด็นสาเหตุของปญหา การสืบคนเพื่อการ
ไดมาของขอมูล เครื่องมือและ วิธีการหาคําตอบของสิ่งที่ตองการ ผูวิจัยยังขอสนับสนุน งานวิจัยชิ้น
อื่นๆ ที่จะทําการศึกษาในแนวทางที่กลาวไวขางตนอยางเต็มที่ เพื่อเปนการสนับสนุนการหาคําตอบ
ที่จะชวยเพิ่มความชัดเจน และเปนทางเลือกที่หลากหลายสําหรับสังคมตอไป อันเปนเปาหมายหลัก
ของงานวิจัยช้ินนี้มาตั้งแตตน 
 


