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และถูกปลูกฝังในความคิดของเราให้เผลอลืมไปกับความหมายเหล่านั้ นอย่างแนบเนียน อีกทั้ ง
กระบวนการแปรรูปอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้กลายเป็นสินคา้ยงัสะทอ้นถึงการให้ความส าคญักบั
การบริโภคทางภาพลกัษณ์มากกว่าความเป็นจริง กลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
สามารถสร้างความโดดเด่นและแตกต่างได้นั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการสร้างประสบการณ์ ความพึง
พอใจท่ีแตกต่างของสถานท่ี อารมณ์ และความรู้สึก เพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก
ท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 The objectives of this independent study were to 1) To study  the cultural transformation 
in building identity that becomes commodification of Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang 
Mai. 2) To study the pattern of sign or representation from the cultural transformation that becomes 
commodification of Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang Mai. 3) To study the result of the 
cultural transformation that becomes commodification of Ping Nakara Boutique Hotel and Spa, 
Chiang Mai. The theoretical concept of Identity, Culture Industry, Semiology and Commodification.  
 The study found that Lanna culture has been transformed and applied to the commodities 
which values to the consumers as well as adds price to the entrepreneurs.  The identity of Ping 
Nakara Boutique Hotel and Spa, Chiang Mai springs from adapting and absorbing the identity of 
Lanna culture that has been existed a long time ago in the area and the contemporary art of the 
western countries, building the meaning and blending with the original or existed life style. Every 
signs existed in the hotel is the major components in building the meaning and adding the value to 
the hotel business. Moreover, it creates the identity as well as value to the consumers due to the 
historical story, nature, and culture and ultimately becomes the commodification through the 
selections of the entrepreneur, the architects, and the designers. However, the presentation of the 
hotel contains the hidden meanings according to the process of creating myths that already existed 
in the history, nature, and culture in the past which has been reduced, hidden, and distorted as a 
sign. This relates to the others signs, becoming the ordinary story. People then realized it as a 
common sense. Later, they has been unconsciously implanted the idea and forget about the truth. 
Nonetheless, the process of cultural transformation to commodification reflects the over 
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prioritization in consuming the representations rather than the truth. Market strategy becomes the 
significant factor that causes the outstanding and unique. Plus, it is subject to the experience and 
satisfactory of the location, mood and feeling in order to attracts most consumers.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันกระแสของการบริโภคนิยมได้เข้ามาแทรกซึมในทุกๆ ส่วนของชีวิตมนุษย ์

โดยเฉพาะเม่ือเราใชสิ้นคา้เพื่อนยัยะแฝงท่ีเพิ่มข้ึน ไม่วา่จะเป็นนยัยะทางสังคมวฒันธรรม ภาพลกัษณ์ 
รสนิยม หรือแมแ้ต่การกา้วทนักระแสนิยม จนเราไม่สามารถจะอธิบายไดว้า่เหตุใดเราจึงบริโภคสินคา้
นั้ น ทั้ งๆ ท่ีไม่มีความจ าเป็น  การบริโภคในสังคมทุนนิยมปัจจุบันจึงเป็นเร่ืองของการบริโภค
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ของสังคมอยา่งซบัซ้อนและเป็นไป
อยา่งมีเง่ือนไข 

ลทัธิบริโภคนิยมนบัเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปในสังคมท่ี
กา้วเขา้สู่สังคมสมยัใหม่ ภายใตก้ระแสทุนนิยมท่ีเน้นการแข่งขนัทางการตลาด และภายใตก้ารพฒันา
ของเทคโนโลยี การท่ีผูค้นจ านวนมากคลัง่ไคล้การบริโภค และให้ความส าคญัแก่คุณค่าเชิงสัญญะ 
และภาพลกัษณ์มากกวา่ประโยชน์ใช้สอยของวตัถุ รวมถึงทุกส่ิงอยา่ง ทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม และส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมก็ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าได้ ซ่ึงการบริโภคในปัจจุบันนั้น สภาวะการผลิตสินค้า 
กระบวนการจดัการ รวมไปถึงกระบวนการกระจายสินคา้เพื่อการบริโภค เป็นกลไกส าคญัในการ
ขับเคล่ือนระบบทุนนิยมให้ด าเนินต่อไปได้ โดยการท าให้ อุดมคติท่ีแฝงมากับผลผลิตทาง
อุตสาหกรรมนั้นแทรกซึมเข้าสู่จิตใตส้ านึกของมวลชน ซ่ึงเกิดจากแนวคิดของธีโอดอร์ อดอร์โน 
(Theodor Adorno) กบัแม็กซ์ ฮอร์ไคเมอร์ (Max Horkheimer) ท่ีไดอ้ธิบายปรากฏการณ์เหล่าน้ีวา่ เป็น
กระบวนการผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมของส่ิงต่างๆ ตั้งแต่สินค้าไปจนถึงความเคยชินในการใช้
ชีวิตประจ าวนั1 โดยมีกระบวนการประกอบสร้างภาพลกัษณ์ การแฝงนัยยะทางวฒันธรรม รสนิยม 
ความเช่ือ คุณค่าต่างๆ ท่ีติดมากับสินค้า และสามัญส านึกของผูค้นต่อผลผลิตอุตสาหกรรมนั้นๆ 
เพื่อให้เกิดการยอมรับวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร และเพื่อส่งผลกระตุน้ให้การบริโภคสินคา้จากผลผลิตของ
อุตสาหกรรมมากข้ึน 
____________________________________ 
 1 เกษม เพญ็ภินนัท.์ 2552. สู่พรมแดนความรู้..เร่ืองวฒันธรรมบริโภค. กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร. 
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สังคมไทยเป็นอีกสังคมหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางกระแสบริโภคนิยมในระบบทุนนิยม ทั้งน้ีเพราะ
สภาพแวดลอ้มและกลไกลต่างๆ ยงัคงเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมใหผู้ค้นในสังคมตอ้งบริโภคกนัอยา่ง
ไม่ส้ินสุด เราทุกคนต่างก็ตกอยู่ในฐานะเป็นผูบ้ริโภคด้วยกนัทั้งส้ิน เพียงแต่วฒันธรรมของแต่ละ
วฒันธรรมจะเป็นตวัก าหนดเองว่า เราควรหรือไม่ควรบริโภคส่ิงใด เม่ือไร และอย่างไร ในปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทางดา้นสุนทรียภาพแตกต่างกนั มีการแสดงออกถึงรสนิยมในการด าเนินชีวิต
ท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัในตลาดเองได้เกิดสินคา้และบริการข้ึนมามากมายท่ีพร้อมจะสนองต่อ
อารมณ์ ความรู้สึก รสนิยมท่ีแสดงให้เห็นถึงนยัยะทางวฒันธรรม  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นและแฝง
ตวัอยู่ในรูปแบบของอุตสาหกรรมวฒันธรรมแทบทั้งส้ิน กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์หรือคุณค่า
ต่างๆ ให้กบัสินคา้เหล่าน้ี ก่อให้เกิดรูปแบบแนวทางของการบริโภคเชิงสัญญะ (the consumption of 
sign) ท่ีความสัมพนัธ์ของคนกบัสินคา้ไม่ไดย้ึดอยู่แค่แง่ของประโยชน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐาน แต่มีความสัมพันธ์ภายใต้การสร้างคุณค่าและความหมายจากวตัถุท่ีถูกผลิตข้ึนมาเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงสัญญะ โดยการน าเอาภาพลกัษณ์ของตนเองไปสัมพนัธ์กบัสินคา้นั้นๆ2 ดงันั้นการ
บริโภคเชิงสัญญะจึงเป็นการเลือกหรืออา้งอิงถึงอตัลักษณ์ให้กบัตนเองผ่านการบริโภคสินคา้และ
บริการท่ีมีลกัษณะความเด่นชดัทางดา้นอตัลกัษณ์ ผลผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งสร้างความแตกต่าง เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม ความเช่ือ 
และสถานภาพทางสังคมของผูบ้ริโภคในสังคมชนชั้นกลางใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นธุรกิจท่ีส าคญัธุรกิจหน่ึงของโลก เน่ืองจากกระแส
โลกาภิวตัน์ท่ีท าให้โลกเราแคบลง และสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายมากข้ึน และในปัจจุบนัพบว่า
นกัท่องเท่ียวทัว่โลกมกัจะนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อศึกษาวถีิการด าเนินชีวติของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีตนเองไดไ้ปสัมผสัมากข้ึน โดยนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมและ
ผูค้นในทอ้งถ่ินใหไ้ดม้ากท่ีสุด สังคมไทยไดเ้ห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
น้ีมากยิง่ข้ึน และน าไปสู่การน ามาเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั 
จงัหวดัเชียงใหม่ถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความงดงาม และมีความหลากหลายทางดา้นศิลปวฒันธรรม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา อีกทั้งยงัมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีท า
ให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่เพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการ
ท่องเท่ียวในยุคโลกาภิวตัน์เกิดการเปล่ียนแปลง จากการบริโภคแบบมวลชนไปสู่การบริโภคแบบ
เฉพาะกลุ่มตามสไตล์การใช้ชีวิตของการบริโภคท่ีแปรผนัไปตามสังคมร่วมสมยัจนส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 
____________________________________ 
 2 ปนัดดา ช านาญกุล. 2550. “สองเรา: มอเตอร์ไซด์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วตัถุของวยัรุ่น” ในการเดินทางของสินค้า

สมยัใหม่ กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร. 
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ธุรกิจโรงแรมถือเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงธุรกิจโรงแรมนั้นมีอตัราการขยายตวั และอตัราการแข่งขนัท่ีสูงในปัจจุบนั จะเห็นได้
จากการท่ีโรงแรมแต่ละแห่งได้มีการน ากลยุทธ์ต่างๆ มาท าการแข่งขนักนั ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การ
แข่งขนัในด้านราคา การบริการ รูปลักษณ์ และการออกแบบ เป็นต้น และปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจ
โรงแรมประเภทหน่ึงซ่ึงก าลงัเป็นกระแสนิยม และเป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลายจากนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงก็คือธุรกิจโรงแรมแบบบูติก 

โรงแรมบูติก (Boutique Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมอีกประเภทหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนัจากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีความสวยงามในดา้นสถาปัตยกรรม ความหรูหรา การตกแต่งท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยในแต่ละแห่งนั้นก็จะมีการออกแบบตกแต่งแตกต่างกนัออกไป และ
มีรูปแบบของการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐาน รวมไปถึงรูปแบบในการ
ด ารงชีวิตของนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย สร้างให้เกิดความแตกต่างไปจากธุรกิจโรงแรมประเภทอ่ืนๆ 
ทัว่ไป ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนในสถานท่ีนั้นๆ ได้เป็นจ านวนมาก จุดเร่ิมตน้ของ     
บูติก โฮเทล ในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ไดถู้กพฒันาสืบเน่ืองมาจากการก าเนิดข้ึนของโรงแรมโฟร์ ซีซัน 
รีสอร์ท เชียงใหม่ (Four Seasons Resort Chiang Mai) หรือ โรงแรม รีเจนทใ์นอดีต ท่ีเป็นผูจุ้ดประกาย
แนวคิดในการสร้างโรงแรมท่ีมีการผสมผสานธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมมาเป็นจุดขาย 
อีกทั้ งยงัเป็นต้นแบบแนวคิดการสร้างโรงแรมบูติกน้ีให้กับผูล้งทุนรายอ่ืนๆ โรงแรมโฟร์ ซีซัน           
รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2538 ภายใตก้ารบริหารงานของวิลเลียม ไฮเนก้ี (William 
Ellwood Heinecke) แห่งไมเนอร์ กรุ๊ป (Minor Group) ท่ีได้มองเห็นจุดขายของเชียงใหม่ โดยมีการ
น าเอาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นเมืองเชียงใหม่ เช่น อาคารสถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บแนวคิดมาจาก
บา้นเรือนโบราณของชาวลา้นนาในอดีต หรือการจ าลองวถีิชีวติของคนพื้นถ่ินลา้นนาดว้ยการท าแปลง
ปลูกข้าวภายในโรงแรม เป็นต้น มาประยุกต์ ดัดแปลง และผสมสานจนเกิดเป็นธุรกิจโรงแรมท่ี
เอกลกัษณ์ แมช่้วงแรกของการเปิดให้บริการของโรงแรมโฟร์ ซีซัน รีสอร์ท เชียงใหม่ จะประสบ
ปัญหาจากการต่อตา้นจากนกัอนุรักษ์นิยม แต่หลงัจากนั้นไม่นานรูปแบบโรงแรมน้ีไดเ้ป็นท่ียอมรับ
กนัว่าน่าจะเป็นทิศทางท่ีถูกต้อง ส่งผลให้แนวทางในการพฒันาธุรกิจ บูติก โฮเทล จึงเร่ิมมีความ
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ต่อมามีการเปิดตวัโรงแรมดาราเทวี (The Dhara Dhevi Chiang Mai) ท่ีตั้งอยูบ่นถนน
เชียงใหม่-สันก าแพง ก่อสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2544 แนวคิดในการสร้างโรงแรมแห่งน้ี คือ การสร้างเมือง
ใหเ้ป็นอาณาจกัรลา้นนาโบราณ ภายในโรงแรมจะมีส่วนของพระราชวงั วดั บา้นเรือน โรงเรียน ตลาด 
อาคารกิจกรรม พิพิธภณัฑ์ ตลอดจนนาข้าว และสวนผกั ซ่ึงแนวคิดในการสร้างโรงแรมเป็นการ
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมลา้นนา ความเป็นดินแดนตะวนัออกกบัวฒันธรรมแบบตะวนัตก งาน
สถาปัตยกรรมของโรงแรมเป็นการจ าลองรูปแบบพระราชวงัในศิลปะพม่า รูปแบบอาคารแบบยุโรป
ในสไตล์โคโลเนียล รวมไปถึงสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน เช่น ยุง้ข้าวไม้ วิหารแบบล้านนามาไวใ้น
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โรงแรม ซ่ึงการออกแบบโดยรวมของโรงแรมดาราเทวีนั้ นได้พยายามหยิบยืมและเลียนแบบ
บรรยากาศของศาสนสถานทางพุทธศาสนา รวมไปถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ี
จ าลองมาจากสถานท่ีต่างๆ ในจงัหวดัทางภาคเหนือ เช่น ซุ้มประตูโขง จ าลองแบบมาจากซุ้มประตู
โขงท่ีวดัพระธาตุล าปางหลวง จงัหวดัล าปาง รวมไปถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา
โบราณ ผสมผสานเขา้กบัศิลปกรรมจากพม่าและลาว3   จนท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กนัอย่าง
หนกัในเร่ืองของการสร้างภาพลกัษณ์ลา้นนาให้กบัสินคา้และการบริการ โดยการหยิบยกเอาสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชนแห่งหน่ึงมาเป็นแรงบนัดาลใจในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม 
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองของความไม่เหมาะสมในการสร้างโรงแรมดงักล่าว ท าให้กระแส
โรงแรมบูติกเร่ิมเป็นท่ีโด่งดงัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ การสร้างโรงแรมบูติกในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น
สามารถใช้ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั อนัได้แก่ ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้มาใชสิ้นคา้และบริการไดเ้ร่ือยๆ 

“ปิงนครา บู ติก  โฮเทล  แอนด์ สปา (Ping Nakara Boutique Hotel and Spa)” เป็นธุรกิจ
โรงแรมสไตล์ บูติก โฮเทล (Boutique Hotel) ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ โดยเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 2550 และเปิดท าการเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2552 โรงแรมปิงนคราเป็นธุรกิจโรงแรมแห่งหน่ึง
ท่ีไดเ้กิดข้ึนท่ามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียวของโลก และเกิดข้ึนหลงัจากกระแส
การต่อตา้นโรงแรมสไตล์บูติกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผูค้นเกิดการคุน้ชิน แลว้ และยงัเป็นโรงแรมท่ีมีส่ิง
ปลูกสร้างท่ีมีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรมลา้นนาในอดีตเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงอาคารบา้นตึกสวยงามท่ีตั้งเรียงรายอยู่ฟากถนนเท่านั้น แต่ยงัแฝงไปดว้ยเร่ืองราวของ
ยคุสมยัและการเปล่ียนแปลง เกิดเป็นอาคารรูปทรงโคโลเนียลและเรือนขนมปังขิงท่ีถูกหลอมรวมกนั
จนมีความงดงามอ่อนช้อยในแบบ “ล้านนาโคโลเนียล” ท่ีไม่เหมือนใคร มีการออกแบบตกแต่งใน
แบบลา้นนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวฒันธรรมประเพณีทางภาคเหนือท่ีมีมาช้านาน และไดก่้อตวั
ข้ึนมาท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมท่ีเน้นการสร้างความพึงพอใจเชิงประสบการณ์ และอารมณ์
ความรู้สึกให้แก่ผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัส่งเสริมและสนบัสนุนกระแสนิยมวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์ มี
สถาปัตยกรรมเมืองท่ีมีงดงาม ท่ีแสดงถึงประวติัศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนวฒันธรรมท่ีไดถู้กน ามาท าให้
กลายเป็นสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงวฒันธรรมแก่ผู ้บริโภค และสร้างผลประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการ 
____________________________________ 

3 รวิปรียา กองแกน. 2555. สถาปัตยกรรมแนวโบราณโรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จงัหวดัเชียงใหม่ : วิเคราะห์

รูปแบบและแนวคิด. การคน้ควา้อิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
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จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการของระบบทุนนิยมท่ีไดเ้ขา้มา
มีบทบาทกบัวฒันธรรมดั้งเดิมของเชียงใหม่ ซ่ึงเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย โดยมุ่ง
ศึกษาถึงอิทธิพล อ านาจ และปัจจยั รวมไปถึงรูปแบบสัญลกัษณ์ หรือภาพแทนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ทางวฒันธรรม อนัเป็นผลจากการสนบัสนุนทางการท่องเท่ียว ภายใตข้อบเขตการศึกษาของการก่อตวั
ข้ึนของ ปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ ท่ีไดส้รรสร้างพื้นท่ีโดยการแปลงวฒันธรรมให้
เป็นสินคา้ เพื่อท่ีจะเขา้ใจถึงกระบวนการผลิต และกระบวนการสร้างความหมาย และการจดัการทาง
วฒันธรรมวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบับริบทการท่องเท่ียวในยคุโลกาภิวตัน์ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่การกลายเป็นสินคา้ของ

โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษารูปแบบสัญลกัษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้

ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม ่
3. เพื่อศึกษาผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล 

แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 
   ขอบเขตประชากร    
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ นกัการตลาด ผูบ้ริโภค และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม ่
   ขอบเขตเนือ้หา 

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวาทกรรมของกระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่
การกลายเป็นสินค้า, รูปแบบสัญลักษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็น
สินค้า และผลของการแปรรูปอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมเร่ืองการให้คุณค่าและความหมายเชิง
วฒันธรรมในการน าวฒันธรรมมาท าให้เป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อัตลักษณ์ (Identity) เป็นพื้นท่ีของการนิยาม การช่วงชิงความหมายของความเป็นตวัตน ทั้ง
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม ควบคู่กบัมโนทศัน์เร่ืองอ านาจ เน่ืองจากอตัลกัษณ์ไม่สามารถเกิดข้ึนได้
อย่างอิสระ แต่เคล่ือนท่ี เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ภายใตก้ารเช่ือมโยงของวาทกรรมและภาพตวัแทน 
 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  (Cultural Industry) หมายถึง กระบวนการผลิต ท่ี ระบบ
อุตสาหกรรมจะเป็นผูผ้ลิตค่านิยมผา่นสินคา้อุปโภคบริโภค ส่ือมวลชนสมยัใหม่ซ่ึงเป็นกลไกส าคญั
ในการน าเสนอ ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ วิทยุ ภาพยนตร์ ดนตรี และหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ เพื่อให้การผลิต
และการบริโภคส าเร็จรูปในปริมาณมาก (Mass Consumption) 
 กระบวนการท าให้เป็นสินค้า (Commodification) หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่ใช่สินคา้ 
ซ่ึงดั้งเดิมจะไม่มีการตีค่าเป็นตวัเงิน เช่น ความคิด เพศสภาพ อตัลกัษณ์ ให้ไปอยูใ่นรูปของสินคา้ท่ีมี
มูลค่าการแลกเปล่ียนตามเงินตรา 
 กระบวนการท าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า (Commodification of culture) หมายถึง แนวคิด
และกระบวนการผลิต โดยการใชทุ้นทางวฒันธรรมมาท าให้เกิดมูลค่าผา่นกระบวนการประดิษฐส์ร้าง 
หรือน ามาแปรสภาพใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีนยัยะทางวฒันธรรมในเชิงความหมาย หรือความแตกต่าง 
 ภาพแทน (Representation) หมายถึง การผลิตสร้างความหมายโดยการใชร้ะบบสัญญะ เป็น
การพยายามท่ีจะเช่ือมโยงแนวคิดกบัระบบสัญญะเขา้ไวด้ว้ยกนั หรือเป็นการน าเสนอแนวคิดผ่าน
ระบบสัญญะนัน่เอง 
 มายาคติ (Myth) หมายถึง การส่ือความหมายด้วยคติความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบ
เกล่ือนใหเ้ป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ  
 โรงแรมบูติก (Boutique Hotel) หมายถึง โรงแรมขนาดเล็กท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ เน้น
ลงทุนทางด้านความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม มีความหรูหรา และการตกแต่งท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่จะมีห้องพกัจ านวนนอ้ย แต่เนน้การ
บริการท่ีสามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าให้เขา้ใจกระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่การกลายเป็นสินคา้ 

ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม ่
2. ท าให้เขา้ใจความหมายของรูปแบบสัญลกัษณ์หรือภาพแทนของสินคา้ในการน าวฒันธรรม

มาท าใหเ้ป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
3. ท าให้เขา้ใจถึงผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก  

โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมกบั
กระบวนการกลายเป็นสินค้า กรณีศึกษา โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ ไว้
ตามล าดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ (Identity) 
2.2 แนวคิดทฤษฎีอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cultural Industry) 
2.3 แนวคิดทฤษฎีสัญวทิยา (Semiology) 
2.4 กระบวนการกลายเป็นสินคา้ (Commodification) 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ (Identity) 
 อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นพื้นท่ีของการนิยาม การช่วงชิงความหมายของความเป็นตวัตน ทั้ง
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม ควบคู่กบัมโนทศัน์เร่ืองอ านาจ เน่ืองจากอตัลกัษณ์ไม่สามารถเกิดข้ึนได้
อย่างอิสระ แต่เคล่ือนท่ี เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ภายใตก้ารเช่ือมโยงของวาทกรรมและภาพตวัแทน4  

อตัลกัษณ์ในระดบับุคคล คือ การแสดงภาพตวัแทนในความเป็นปัจเจกและตวัตนท่ีท าให้
บุคคลหน่ึงมีความเหมือนหรือมีความต่างจากผูอ่ื้นอยา่งไร โดยผา่นสัญญะท่ีก าหนดอยา่งเป็นล าดบัขั้น
ของอตัลกัษณ์ทางสังคมควบคู่ไปดว้ย เช่น การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพงท่ีไดแ้สดงภาพแทน
ของรสนิยมส่วนบุคคล ซ่ึงมีคุณค่าในเชิงสัญญะของระดบัสังคมชั้นสูง ดงันั้นทั้งอตัลกัษณ์เฉพาะ
บุคคล (Personal Identity) และอตัลกัษณ์ทางสังคม (Social Identity) ต่างเป็นตวัเช่ือมความเป็นปัจเจก
กบัโครงสร้างทางสังคมท่ีส าคญั เพื่อให้เกิดส านึกของความมีตวัตนและจ าแนกความเป็นอ่ืนออกไป 
โดยรูปแบบของสัญญะท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในระดบัสังคม 
 
____________________________________ 
 4 สมเกียรติ ตั้งนโม. “Staurt Hall และ วฒันธรรมศึกษา: ถอดรหสัการกดทบัทางวฒันธรรม”. 
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อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546)5 ไดนิ้ยามอตัลกัษณ์จากการศึกษาวชิาหลายแขนงท่ีมีมโนทศัน์ต่อ
เร่ืองอตัลกัษณ์ไวว้า่ อตัลกัษณ์ คือ “ความเป็นปัจเจก” ท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กบัสังคม (Social Aspect) 
โดยท่ีสังคมได้ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และระบบคุณค่าท่ีติดมา เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน 
ความเป็นศิษยก์บัอาจารย ์ในมิติน้ีอตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของการใชส้ัญลกัษณ์ (Symbolic Aspect) เพราะ
การแสดงออกซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวได้กระท าผ่านระบบสัญลกัษณ์หลายแบบ ในอีกด้านหน่ึง     
อตัลกัษณ์ก็จะมีความเก่ียวขอ้งกบัมิติภายในของความเป็นตวับุคคลในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก 
เพราะมนุษยไ์ด้ให้ความหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมายเก่ียวกบัตนเองในกระบวนการท่ีบุคคล
สัมพนัธ์กบัโลกของอตัลกัษณ์และความเป็นอตัวสิัยท่ีซอ้นทบักนัอยู ่

ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์จะถูกสร้างข้ึนและรักษาไวเ้พื่อความเป็นตัวตน แต่ด้วยลักษณะของ          
อัตลักษณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามบริบท ทั้ งเวลาและสถานท่ี  โดยเฉพาะในยุค        
โลกาภิว ัตน์ ท่ี มิ ติในเร่ืองของเวลาถูกเร่งให้ เร็วข้ึนและมิติของพื้ น ท่ีได้ถูกท าให้หดแคบลง                 
การเปล่ียนแปลงความหมายของอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏข้ึนมามกัจะมีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัการท า
ความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในปัจจุบนั เน่ืองมาจากการปฏิวติัเทคโนโลยีการส่ือสาร     
ท าให้อตัลกัษณ์ของบุคคล การเคล่ือนไหวทางวฒันธรรม มาตรฐานคุณค่าต่างๆ ในสังคมเป็นไปอยา่ง
หลากหลาย ซับซ้อนและรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงประสบการณ์กบัเวลา พื้นท่ี และแบบแผนการให้
คุณค่าการใชชี้วิตประจ าวนัมีผลอยา่งยิ่งต่อความรู้สึกท่ีเรามีเก่ียวกบัตนเอง ส่ิงท่ีเคยเป็นมาตรฐานของ
ระบบคุณค่าและการนิยามอตัลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางศาสนา ค่านิยมเร่ืองเพศ คุณค่าประเพณี
วฒันธรรมเก่าๆ หรือค่านิยมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ลว้นแลว้กระทบกระทัง่ในรูปแบบต่างๆ จากพลงัของ
โลกาภิวฒัน์ การปรับเปล่ียนน้ีแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้ งในระดับจุลภาค ในแง่แบบแผน
ชีวิตประจ าวนัของปัจเจกชน ในแง่การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จนถึงระดบัท่ีกลายไปเป็นขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม เราจะเห็นไดจ้ากขบวนการทางศาสนา ชาติพนัธ์ุ และวฒันธรรมใหม่ไดเ้กิดข้ึน
มากมาย ซ่ึงมันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีท าให้ต้องมีการทบทวนค าว่า "วฒันธรรม" หรือ 
"ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม" กนัใหม่ ขบวนการเหล่าน้ีตอ้งการเสนอความหมายและทิศทางใหม่
ในเชิงสังคมวฒันธรรม กระบวนการสร้างตวัตน  และอตัลักษณ์ของกลุ่มเกิดจากการผสมผสาน
องคป์ระกอบทางวฒัธรรมท่ีซบัซอ้น6  

 
 
 

____________________________________ 
 5 อภิญญา เฟ่ืองฟสูกุล. 2546. อตัลกัษณ์ : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ 
สาขาสงัคมวิทยา; ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
 6 อานนัท ์กาญจนพนัธ์. 2553. อตัลกัษณ์ : ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจยัวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์มรินทร์. 



 

10 
 

 อัตลักษณ์ (identity) เป็นลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตน หรือส่ิงซ่ึงแสดงถึง
ลกัษณะทางชาติพนัธ์ุของกลุ่มชนอนัเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั การมีประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตอยูร่่วมกนัของคนในสังคม ท าให้สมาชิกในสังคมตอ้งพยายามปรับตวัและด ารงตนให้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการและความคาดหวงั ตลอดจนกระบวนการทางสังคมก่อให้เกิดกฎเกณฑ ์
ระเบียบปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณีของสังคม มีการปฏิบัติต่อกันมาและมีการพฒันาจนเกิดเป็น
วฒันธรรมการด ารงชีวติของคนในสังคม 

อตัลักษณ์เกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค์ทั้ งระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตวับุคคลเอง       
ในแต่ละบุคคลอาจมีอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หน่ึงท่ีตน
ยอมรับเพื่อน ามาใชภ้ายใตเ้ง่ือนไขของบริบทในช่วงเวลาและพื้นท่ี และอตัลกัษณ์น้ีอาจถูกก าหนดได้
ทั้ งจากบุคคลเป็นผู ้ก  าหนดตนเองหรือถูกก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีของบุคคลโดยสังคมก็ได ้               
การก าหนดอตัลกัษณ์น้ีเกิดข้ึนบนกระบวนการคิดเก่ียวกบัระบบของความแตกต่าง ระบบของความ
หลากหลาย และการตั้งค  าถามวา่อตัลกัษณ์ท่ีจะสร้างข้ึนนั้นมีความเช่ือมโยงกบัสังคมอยา่งไร 

ดงันั้นอตัลกัษณ์กบัสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ีแยกกนัไม่ออก เน่ืองจากการนิยามความเป็นตวัตน
ของอตัลกัษณ์นั้นตอ้งมีการอา้งอิงกบัสังคม แมจ้ะเป็นในระดบัตวับุคคลก็ยงัตอ้งมีการนิยามตนเองวา่
มีต าแหน่งแห่งท่ี หรือมีบทบาทอยา่งไรในสังคมท่ีบุคคลอาศยัอยู ่

เม่ือการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในบริบทโลกาภิวตัน์ ท าใหเ้กิดค่านิยมทางวฒันธรรมและ
แบบแผนชีวิตใหม่ๆ ข้ึนมา อตัลกัษณ์จึงกลายไปเป็นส่วนหน่ึงของลทัธิบริโภคนิยม และเกิดการ
เปล่ียนแปลงในจิตส านึกและประสบการณ์เก่ียวกับตนเอง เน่ืองจากการใช้ชีวิตประจ าวนัภายใต้
ตรรกะของระบบทุนนิยมน้ีไดพ้ยายามลดส่ิงท่ีกีดขวางของระยะทางและพื้นท่ีลง สินคา้ถูกผลิตมาสู่
ผูบ้ริโภคไดเ้ร็วข้ึนและมีปริมาณมากยิ่งข้ึน ท าให้ระบบทุนนิยมตอ้งหาทางกระตุน้ให้มีการบริโภคใน
อตัราท่ีเร็วข้ึนและมากข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นสินคา้ควรผลิตข้ึนมาใหเ้กิดการบริโภคซ ้ าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ส่ิงท่ีถูกเลือกมาเป็นเคร่ืองมือท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของระบบทุนนิยมไดดี้ก็คือ ส่ือมวลชน ส่ือท่ี
ท าให้เกิดกระบวนการสร้างและผลิตซ ้ าภาพลกัษณ์ท่ีฉาบไปดว้ยอุดมการณ์และคุณค่า ทั้งในแวดวง
การเมือง ศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรม การสร้างภาพลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์จึงไดก้ลายมาเป็นส่วน
หน่ึงในชีวติประจ าวนัและเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถท าก าไรไดเ้ป็นอยา่งดี7  

 
 
 
 

____________________________________ 
 7 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล. 2546. อตัลกัษณ์ : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ 
สาขาสงัคมวิทยา; ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
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ทวิช จตุวรพฤกษ์ (2548)8 กล่าวว่า อตัลกัษณ์ เป็นผลของการจดัระยะห่างความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจท่ีท าให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งกลุ่มคนต่าง ๆ และอตัลกัษณ์จะเล่ือนไหล
ไปตามเง่ือนไขและผลประโยชน์ท่ีแปรรูปอยู่เสมอ ดังนั้นอตัลักษณ์ไม่ได้ถูกก าหนดโดยทั้งหมด 
คนเราสามารถก าหนดอตัลักษณ์ท่ีแตกต่างเพื่อเป็นการตอบโต้ได้ในเช่นเดียวกัน คนเราไม่ได้มี         
อตัลกัษณ์เพียงหน่ึงเดียว แต่จะมีตวัตนท่ีขดัแยง้กนัเองมากมาย 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2550)9 กล่าวว่า อตัลกัษณ์นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนลอยๆ ตามธรรมชาติ 
แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสร้างของวฒันธรรมในช่วงเวลาหน่ึง และวฒันธรรมก็เป็นส่ิงก่อสร้างทาง
สังคม (social construct) นอกจากน้ีวฒันธรรมก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดน่ิงหรือตายตวั หากแต่มีรูปแบบเป็น
วงจรท่ีเรียกว่า “วงจรแห่งวฒันธรรม” (circuit of culture) ดงันั้นอตัลกัษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการ
ถูกผลิตใหเ้กิดข้ึน สามารถถูกบริโภค และถูกควบคุมจดัการให้อยูใ่นวฒันธรรมเหล่านั้น ทั้งน้ียงัมีการ
สร้างความหมายต่างๆ (creating meanings) ผา่นทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตวัแทน (symbolic 
systems of representation) ท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งแห่งท่ีต่างๆ ทางอตัลกัษณ์ อนัหลากหลายท่ีเราเลือกใช ้
หรือน าเอามาสร้างเป็นอตัลกัษณ์ของเรา 

 
อตัลกัษณ์กบัการสร้างตัวตนในบริบทโลกาภิวตัน์ 

โลกาภิวตัน์ไม่เพียงเป็นบริบทเท่านั้นแต่มนัยงัเป็นหัวใจหลกัของการเกิดการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมในยุคปัจจุบนั การปฏิวติัวติัของระบบการส่ือสารการคมนาคมไดท้  าลายความต่างในเร่ือง
ของมิติพื้นท่ีและมิติเวลา ท าให้การติดต่อสัมพนัธ์กนัถ่ีข้ึนและเข้มข้นข้ึน ท าให้โลกดูหดแคบลง       
จนเกิดการหยิบยืมผสมผสานทางวฒันธรรม ซับซ้อนและหลากหลาย ส่ิงเหล่าน้ีกระทบต่อจิตส านึก   
ท าให้เกิดการทบทวนคน้หาต าแหน่งของตนเอง ในอีกดา้นหน่ึงการทบทวนและการสร้างความหมาย
ใหม่ๆ แก่อัตลักษณ์ น าไปสู่การเสนอค านิยมและแบบแผนชีวิตแบบใหม่ข้ึนมา ท าให้การสร้าง
ภาพอตัลกัษณ์กลายเป็นส่วนส าคญัของระบบบริโภคนิยม และการเปล่ียนแปลงของจิตส านึกและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง โดยมุ่งศึกษากรณีตวัอย่างของการสร้างอตัลักษณ์ในส่ือทาง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการจ าลองโลกท่ีมีลกัษณะก่ึงนามธรรมท่ีขนานกบัโลกของความ
เป็นจริง  

 
 
 

____________________________________ 
 8 ทวิช จตุวรพฤกษ์. 2548. พรมแดน อตัลกัษณ์และกระบวนการกลายเป็นสินคา้ : การเมืองวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ใน
บริบทการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  
 9 ฉลาดชาย รมิตานนท.์  2550. “อตัลกัษณ์ วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลง”.  
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David Harvey (1995)10  ไดช้ี้ให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตของระบบทุนนิยม
ในปัจจุบนั มนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงประสบการณ์เร่ืองของเวลาและสถานท่ีอยา่งไร โดยระบบทุน
นิยมมนัมีผลในการบีบมิติพื้นท่ีใหห้ดแคบเขา้มา ซ่ึงเกิดข้ึนโดยสัมพนัธ์กบัการเร่งมิติเวลาใหห้มุนเร็ว
ข้ึนและเขม้ขน้ข้ึน ตรรกะของการลดตน้ทุนน าไปสู่การลดการกีดขวางของระยะทางและพื้นท่ีเพื่อให้
ทุนเคล่ือนยา้ยและมีอตัราการหมุนท่ีเร็วข้ึน มีผลในการบีบเวลาและบีบพื้นท่ีโลกใหแ้คบลงหรืออีกนยั
หน่ึงคือน าไปสู่การละลายทั้งเวลาและพื้นท่ี (annihilation of space and time) 

Stuart Hall (1993)11 โดยเขาไดช้ี้ให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของคนในยคุโลกาภิวตัน์วา่มนัถูกสลาย
และสั่นคลอนอยา่งรุนแรง ใน 2 ระดบัดว้ยกนั (double displacement) กล่าวคือ ในระดบัของพื้นท่ีและ
ระดบัของตวัตน ในระดับของพื้นท่ี โลกาภิวตัน์ท าให้การโยกยา้ยถ่ินไปมาของผูค้นเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และการกระท าไดท้  าในปริมาณท่ีมากอนัเป็นผลมาจากการคมนาคมส่ือสารท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และราคาถูก จนน าไปสู่บุคคลประเภทใหม่ อตัลกัษณ์ใหม่ ท่ีเรียกวา่ diaspora หรือบรรดาผูท่ี้
อพยพยา้ยไปอยูต่่างถ่ิน แต่ยงัมีความผกูพนัเหนียวแน่นกบัวฒันธรรม สังคมบา้นเกิดของตวัเอง แทนท่ี
จะยอมกลืนกลายเขา้กบัวฒันธรรมและสังคมท่ีตนเองเขา้ไปอยู่แต่ในขณะนั้นก็มิได้ฝันหวานท่ีจะ
กลบัไปหวนหาอดีตของตน เพราะรู้วา่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้แต่กลบัอยูใ่นวฒันธรรมใหม่โดยไม่ยอม
สูญเสียอัตลักษณ์เดิมของตัวเอง กลุ่มคนเหล่าน้ีอาจเรียกได้ว่า “หลายบ้าน” “หลายอัตลักษณ์”          
“อัตลักษณ์ซ้อน” หรือ “อัตลักษณ์ลูกผสม” คนกลุ่มน้ีถือเป็นอัตลักษณ์แบบใหม่ท่ีเกิดในโลก        
โลกาภิวตัน์ ยิ่งไปกว่านั้นโลกาภิวตัน์ยงัได้สร้างพื้นท่ีชนิดใหม่ข้ึนมาเรียกว่า electronic space อย่าง           
อินเทอร์เนตท่ีกา้วขา้มพรมแดนรัฐชาติ โดยกลายเป็นชุมชนแบบใหม่ท่ีไม่ข้ึนกบัพื้นท่ี วธีิคิดกบัชุมชน
แบบเก่า ส่วนในระดบัของตวัตนนั้น ฮอลล์เห็นวา่คนในโลกยุคโลกาภิวตัน์แทบไม่รู้เลยวา่ตวัเองเป็น
ใครหรือเป็นอะไร เน่ืองจากโลกและสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้คนตอ้งด้ินรน ต่อสู้ 
ไขว่ควา้ แสวงหาเพื่อสร้างหรือไม่ก็เพื่อตรึงอัตลักษณ์ตวัตนของตวัเองเอาไว้ และน่ีคือการเมือง        
อตัลกัษณ์ เป็นการเมืองของยุคโลกาภิวตัน์ ในประเด็นการต่อสู้เคล่ือนไหวและเรียกร้องทางการเมือง 
จะวนเวียนอยู่กบัเร่ืองของอตัลกัษณ์เป็นส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การผลิต การเสพ การตอกย  ้า 
การผลิตซ ้ า หรือการท าให้อตัลกัษณ์ของตวัเองบริสุทธ์ิ ทั้งในระดบัของทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัโลก 
หรือแมแ้ต่ในสังคมท่ีไม่มีพื้นท่ีทางการเมืองก็ตาม นยัน้ีอตัลกัษณ์จึงมิใช่ส่ิงท่ีหยดุน่ิง แน่นอน ตายตวั   
แต่เป็นเวทีของการต่อสู้ท่ีแหลมคม เพื่อช่วงชิงความเป็นเจา้ในการสร้างค านิยามหรือเป็นผูใ้ห ้  

 
 

____________________________________ 
 10 อา้งใน เลิศสกุล มิตรไมตรีและสุทธิพงศ ์สายสงวน. 2553. การวิเคราะห์ปัจจยัด้านเน้ือหาของนิตยสารทางเลือกต่อการ
สร้างอตัลกัษณ์ของวยัรุ่น ศึกษาเฉพาะกรณีนิตยสารชีช. 
 11 อา้งใน เลิศสกุล มิตรไมตรีและสุทธิพงศ ์สายสงวน. เร่ืองเดียวกนั 
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ความหมายกบัส่ิงต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นตวัเราและของผูอ่ื้นเม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ ฮอลล์จึงสรุปไวว้่า 
“เอกลักษณ์เผยปรากฏตวัข้ึนในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีและเป็นเวทีท่ียงัหาข้อยุติลงตัวไม่ได้หรือเป็น
ประเด็นปัญหาท่ียงัตกลงกนัไม่ได้ในพื้นท่ีหรือในเวทีแห่งน้ี ซ่ึง Baudrillard อา้งว่า การมีลกัษณะท่ี
เป็นภายในเก่ียวกบัการถ่ายทอดส่ือในจอภาพภายในจิตใจของเรา ไดไ้ปขจดัความแตกต่างระหว่าง
พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวัทิ้งไป รวมทั้งไดไ้ปลบพื้นท่ีภายในและพื้นท่ีภายนอกออกไปด้วย 
พื้นท่ีเหล่าน้ีไดถู้กแทนท่ีโดยพื้นท่ีส่ือ (media space)” 
 
     อตัลกัษณ์องค์กร (Corporate Identity) 
 สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547)12 ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์องค์กรไวว้่า เป็นการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นอตัลกัษณ์และ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รวมทั้งสร้างความเขา้ใจอนัดีให้เกิดแก่องคก์ร บุคลากร ตลอดจนบุคคล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร แต่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การท่ีเรามีมุมมองตนเองอยา่งไรกบัการท่ีคนอ่ืน
มองเราอย่างไรนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้ นการส่ือสารอตัลักษณ์ของตนไปสู่บุคคลภายนอก          
จึงนบัว่ามีความส าคญั ดงัเช่น เปรมศิริ นิมิตรมงคล ไดอ้ธิบายความหมายของอตัลกัษณ์องค์กรเอาไว้
วา่ อตัลกัษณ์องคก์รเป็นภาพรวมของบุคลิกภาพ เจตจ านง พฤติกรรมต่างๆ ภายในองคก์ร รวมถึงส่ิง
ต่างๆ ท่ีจบัต้องได้ ส่ิงเหล่าน้ีได้หลอมรวมเข้าเป็นอตัลักษณ์องค์กร ท่ีจะมีผลส าคญัในการสร้าง
ความส าเร็จหรือลม้เหลวให้แก่องคก์รได ้ซ่ึงการออกแบบสร้างอตัลกัษณ์องคก์รนั้นเป็นงานท่ียากและ
แตกต่างกนัออกไป เพราะไม่ใช่เพียงการออกแบบเพียงแค่เคร่ืองหมายการคา้ให้สวยงามเพียงเท่านั้น 

แต่ส่ิงท่ีตอ้งการคือ อตัลกัษณ์ดา้นคุณภาพท่ีจะส่ือถึงจุดยืน บุคลิกภาพ รวมถึงวิสัยทศัน์ขององค์กร 
หลังจากนั้ นจึงค่อยพัฒนาต่อมาในเร่ืองระบบการใช้โลโก้ การใช้ตัวอักษร การใช้สี ภาพและ         
การเลือกเอาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมาใช้งานอยา่งเป็นรูปธรรมกบัองค์กร อนัจะเป็นผลท าให้ไดอ้ตัลกัษณ์
องคก์รตามท่ีตอ้งการ13 

ในดา้นการตลาด อตัลกัษณ์องคก์ร หรือ อตัลกัษณ์กลุ่มบริษทั (corporate identity) เป็นรูปแบบ
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงถูกออกแบบให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจ และ
แสดงออกมาทางในรูปแบบของแบรนดแ์ละการใชง้านเคร่ืองหมายการคา้ 

 
 
 

____________________________________ 
 12 สุมิตรา ศรีวิบูลย.์ 2547. การออกแบบอตัลกัษณ์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์Core Function. 
 13 เปรมศิริ นิมิตรมงคล. 2536. กลยทุธก์ารใชส่ื้อแบบผสมผสานเพื่อการสร้างเอกลกัษณ์ของอินซ์เคปประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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แมว้่าเร่ืองของอตัลกัษณ์จะไม่ใช่ส่ิงเดียวท่ีเก่ียวกบัแบรนด์ แต่เร่ืองของแบรนด์กบัอตัลกัษณ์ 
เป็นเร่ืองท่ีต้องเกิดข้ึนควบคู่กันอยู่เสมอ เราสามารถสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นได้ด้วยการสร้าง           
อตัลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ ซ่ึงสามารถส่ือสารออกมาได ้3 ส่วนดว้ยกนั คือ การสร้างอตัลกัษณ์ผา่นทาง
ภาพ (Visual Identity) การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางพฤติกรรม (Behavioral Identity) และการสร้าง    
อตัลกัษณ์ผา่นการพดู (Verbal Identity ) 

1. การออกแบบอตัลกัษณ์ขององคก์ร มีส่วนสร้างสรรคส์ัญลกัษณ์และขอ้ตกลงร่วมกนัของคน
ในสังคมโดยเขา้มามีส่วนช่วยเสริมการรับรู้ทางการมองเห็น เป็นลู่ทางหรือส่ือกลางช่วยในการรับรู้
แห่งขอ้ตกลงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความชดัเจน มีผลกระทบทางดา้นจิตวทิยาในอนัท่ีจะระลึกถึง 
และเป็นเคร่ืองหมายแห่งความทรงจ าข้อเตือนใจ ขอ้ควรระวงัในระบบระเบียบของกฎเกณฑ์และ
ความเช่ือท่ีจะปฏิบัติต่อกันไปเพื่อความคงอยู่ของสังคมท่ีสงบร่มเย็นดังเช่นท่ีปรากฏอยู่เป็น
เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์และขอ้ตกลงต่างๆ เช่น สัญลกัษณ์แทนศาสนา ลทัธิ เคร่ืองหมายจราจร เป็นตน้ 
ซ่ึงเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ต่างๆ ทางอตัลกัษณ์ขององค์กรน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการออกแบบให้มีขนาด
รูปทรงท่ีชัดเจน เรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสมกับอ านาจทางการมอง (Visual Perception) ของ
มนุษย ์

2. การออกแบบอตัลกัษณ์ขององคก์รเป็นส่ือแสดงแห่งพลงัการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้
ทางวทิยาการทั้งหลายท่ีคิดคน้ข้ึนลว้นแต่เกิดจากการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรคก์็ออกมาผา่นการขีด
เขียนหรือการสร้างภาพ (Image) ทางลกัษณะของงานอตัลกัษณ์ขององค์กรดว้ยกนัทั้งนั้นเพราะเป็น
ลู่ทางท่ีสามารถรองรับความคิดฉับพลนัและการกระท าของมนุษยไ์ด้รวดเร็วท่ีสุด แมก้ระทัง่มีการ     
ขดัเกลาแก้ไขดัดแปลงและน าเสนอ (Presentation) รูปร่างของความคิดหรือการประกอบเพื่อสร้าง
ตน้แบบและค าอธิบายท่ีเป็นส่ือแสดงใหผู้ดู้ไดรู้้ไดเ้ห็นเกิดความสนใจเขา้ใจและคลอ้ยตามในความคิด
สร้างสรรคท่ี์ไดเ้พียรพยายามข้ึนมา ดงัเช่น การเขียนแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เคร่ืองจกัรกล
ต่างๆ ตลอดจนงานสร้างสรรคศิ์ลปกรรมแขนงอ่ืนๆ 

3. การออกแบบอตัลักษณ์ขององค์กรเป็นการเสริมสร้าง แต่งข่าวสารให้ดึงดูดสายตาและ
น่าสนใจข้ึนโดยการปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมแต่งดว้ยทกัษะทางศิลปะและให้หลกัจิตวิทยาการรับรู้เขา้
ช่วย เช่น การจดัวางรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เปล่ียนขนาด การเสนอข้อความท่ีกะทัดรัดได้
ใจความ เป็นตน้ 
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2.2 แนวคิดทฤษฎอีุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cultural Industry) 
 การแปรสรรพส่ิงเป็นสินคา้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และในปัจจุบนัก็มีความเขม้ขน้ข้ึนมาเร่ือยๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองเป็นความพยายามท่ีจะท าให ้   
ทุกอย่างได้ปรากฏตัวในรูปของสินค้าท่ีมีมูลค่าการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ ไม่เวน้แม้กระทั่ง
วฒันธรรมก็ยงัถูกดึงเขา้สู่กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้กลายเป็นวตัถุแห่งการบริโภค
และเสนอขายต่อประชาชนในสังคมร่วมสมยัน้ี  
 อุตสาหกรรมวฒันธรรม เป็นแนวคิดมาจากนกัคิดคนส าคญัชาวเยอรมนั คือ ธีโอดอร์ อดอร์
โน (Theodor Adorno) กับแม็กซ์ ฮอร์ไคเมอร์ (Max Horkheimer) ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ลักษณะ
ความเป็นเหตุเป็นผลในยุคสมยัใหม่และสภาพสังคมในระบบทุนนิยมวา่ ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างกระบวนการครอบง า (Domination) ในระดบัความสัมพนัธ์ในสังคมและวฒันธรรม โดยท่ีฐาน
คิดหลักๆ มาจาก อดอร์โน ในหนังสือเล่มส าคัญท่ีช่ือ Dialectic of Enlightenment หนังสือซ่ึงตีแผ ่
“มายาคติของการรู้แจง้” และ “การรู้แจง้ท่ีกลบักลายเป็นมายาคติ” ซ่ึงค าวา่ “อุตสาหกรรมวฒันธรรม” 
นั้นหมายถึง กระบวนการผลิตอยา่งเป็นอุตสาหกรรมของส่ิงต่างๆ ตั้งแต่สินคา้ไปจนถึงความเคยชิน
ในการใช้ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ และการล่อลวงมวลชนท่ีท าให้
เป็ น ลั ก ษ ณ ะท าง วัฒ น ธ ร รม 14 ส าห รั บ อ ด อ ร์ โน  (Theodor Adorno) แ ล ะ ฮ อ ร์ ไ ค เม อ ร์                        
(Max Horkheimer) อุตสาหกรรมวฒันธรรมไม่ได้หมายถึงการท าวฒันธรรมให้เป็นอุตสาหกรรม     
แต่หมายถึงวิธีคิดหรือวิธีจดัการกระบวนการผลิตทั้งหมดมีลกัษณะท่ีเป็นอุตสาหกรรม กระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ไดผ้ลิตแค่ของแต่ละช้ิน ทีละช้ินๆ แต่เป็นกระบวนการผลิตแบบจ านวนมาก (mass) ท าให้
สินคา้แพร่กระจายไปในตลาดในสังคม แลว้ทุกคนก็ต่างบริโภค ซ่ึงการบริโภคหรือการใชสิ้นคา้ท่ีมี
ลกัษณะมวลชนเหล่าน้ีมนัหล่อหลอมใหทุ้กคนคิดวา่มีลกัษณะของการใชสิ้นคา้ท่ีคลา้ยหรือเหมือนกนั 
มีลกัษณะการใชชี้วติท่ีเหมือนกนั และทุกคนสามารถจะเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัได ้กล่าวคือ “เป็นการ
หล่อหลอมความเป็นวฒันธรรมให้เกิดข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมในแง่น้ีหมายถึงส่ิงท่ีผูกโยงเขา้กบัลกัษณะ
ของการใชชี้วติ”15  
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 14 Teodor W” Adorno and Max Horkheimer. 1986. Dialectic of Enlightenment. London: Verso. 
 15 เกษม เพญ็ภินนัท.์ 2553. ‘อุตสาหกรรมวฒันธรรม’ ส ารวจแนวคิดจนถึงนโยบาย แลว้ไทยจะไปทางไหน.                  
[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://prachatai.com/journal/2010/08/30855. 
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 ดุษฎี วรธรรมดุษฎี (2552)16 ได้สรุปผลของอุตสาหกรรมตามแนวคิดของอดอร์โนไวว้่า 
อุตสาหกรรมวฒันธรรม แสดงให้เห็นวา่ดา้นมืดของการรู้แจง้โดยวฒันธรรมไม่ไดเ้กิดจากการบ่มเพาะ
ความเป็นมนุษย ์แต่อุตสาหกรรมวฒันธรรมเกิดข้ึนเป็นผลมาจากเหตุผลเชิงเคร่ืองมือ (Instrument 
Reason) ท่ีแปรเปล่ียนเหตุผลเป็นเพียงเคร่ืองมือเพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ
เท่านั้น นอกจากน้ียงัท าให้เกิดการครอบง าธรรมชาติภายนอก ซ่ึงได้แก่ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม     
การครอบง าจากธรรมชาติ และยงัท าให้เกิดการครอบง าธรรมชาติภายใน ซ่ึงได้แก่ ปัจเจกชน           
การสะกดระงับ รูปแบบของการครอบง าทางสังคม จนส่งผลต่อสภาพสังคมท่ีเปิดโอกาสให้
เทคโนโลยสีามารถควบคุมกลไกการผลิตลกัษณะทางวฒันธรรมจนน าไปสู่การหลอกลวงมวลชน 

อุตสาหกรรมวฒันธรรม หมายถึง กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบอุตสาหกรรมของ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ตวัสินคา้ไปจนถึงการใชสิ้นคา้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
อุตสาหกรรมไม่ไดห้มายถึงการท าวฒันธรรมให้เป็นอุตสาหกรรม แต่หมายถึงวิธีคิดหรือวิธีจดัการ
กระบวนการผลิตทั้งหมดท่ีมีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรม วิธีการท าให้สินคา้แพร่กระจายไปในตลาด
หรือชุมชน ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการบริโภคท่ีเหมือนๆ กนั หรือเกิดพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ท่ีคลา้ยๆ กนั17 

เม่ือข้ึนช่ือว่าเป็นอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินค้าทางวฒันธรรมในอุตสาหกรรม
วฒันธรรม จึงมีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างไปจากวิธีการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมเพื่อมวลชนอ่ืนๆ โดย
ผลผลิตท่ีไดจ้ะเรียกวา่เป็น สัญลกัษณ์ สินคา้ หรือส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรม (Cultural Product) โดย
ผา่นกระบวนการผลิตท่ีมีลกัษณะดงัน้ี18  
 1. กระบวนการท าใหเ้ป็นสินคา้ (Commodification) 
 2. กระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardiztion) 
 3. การผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) 
 4. การผลิตซ ้ า (Reproduction) 
 เพื่อท าให้สินคา้แพร่กระจายไปในตลาดในสังคมไดร้วดเร็วและง่ายข้ึน ทุกคนจึงไดบ้ริโภค
สินคา้ท่ีเหมือนๆ กนั ตอบสนองความตอ้งการในการใชชี้วติประจ าวนัท่ีคลา้ยๆ กนั ซ่ึงการใชสิ้นคา้ท่ี
มีลกัษณะมวลชนเหล่าน้ีจะหล่อหลอมให้ทุกคนมีลกัษณะการใชชี้วิตท่ีเหมือนกนั คิดเหมือนกนั รู้สึก
คลา้ยกนั แทบจะไม่มีความแตกต่างกนัในมิติของการบริโภค เป็นการหล่อหลอมความเป็นวฒันธรรม
ใหเ้กิดข้ึน  ซ่ึงวฒันธรรมในแง่น้ีหมายถึงส่ิงท่ีผกูโยงเขา้กบัลกัษณะของการใชชี้วติ  การครอบง าเช่นน้ี 
 
____________________________________ 
 16 ดุษฎี วรธรรมดุษฎี. 2552. “รสนิยมป๊อปร๊อค” ในอุตสาหกรรมวฒันธรรมของดนตรียอดนิยมแบบอดอร์โน. กรุงเทพฯ : วิภาษา.  

17 อุตสาหกรรมสาร. 2555. อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม (Cutural Industry). วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.ฉบบัเดือน
พฤศจิกายน-ธนัวาคม. 

18 เกวรินทร์ ศิลาพฒัน์. 2554. การเปล่ียนวฒันธรรมให้เป็นสินคา้การท่องเท่ียวในสงัคมไทยร่วมสมยั กรณีศึกษา วิถีมโนราห์
ในภาคใต.้ การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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ท าให้เกิดสังคมแบบมิติเดียว19 วฒันธรรมทั้งหมดไดท้  าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั วฒันธรรมเช่นน้ีได้
เขา้มาครอบครองประสาทสัมผสัและการรับรู้ของมนุษย ์เหตุน้ีเองอุตสาหกรรมวฒันธรรมจึงคลา้ย
การผกูขาดในทางเศรษฐกิจ โดยมีการจดัการและการบริหารอยา่งมีจุดมุ่งหมาย คือ การรับใชน้ายทุน
และเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมทางสังคม ซ่ึงมีลีกษณะท่ีเป็นเบ็ดเสร็จภายในวงจรของการหา
ประโยชน์จากการครอบง า20 

เม่ือวฒันธรรมกลายมาเป็นสินคา้ท่ีสามารถผลิตซ ้ าได ้จึงเกิดลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีตรงกบัส่ิงท่ี 
วอลเตอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) ไดเ้คยวิพากษ์วิจารณ์ไวใ้น “ผลงานศิลปะในยุคการผลิตซ ้ า
เชิงกลไก” (The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction) โดยใช้ผลงานศิลปะท่ีถูกผลิต
ซ ้ าผา่นกลไกทางเทคนิคมาเป็นตวัอยา่งในการอธิบาย กล่าวคือ เม่ือผลงานศิลปะถูกผลิตซ ้ าข้ึนมาจะมี
ผลท าให้มนัสามารถกระจายตวัไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ไดส่้งผลต่อรูปแบบประเพณีของผลงาน เพราะการ
ผลิตซ ้ าจะท าให้ผลงานขาดปัจจยัหรือแก่นแท้ของมนัไป นั่นคือ การมีตวัตนอยู่ในประวติัศาสตร์      
ทั้งในแง่ของเวลาและสถานท่ี การด ารงอยูอ่ยา่งเฉพาะของมนั ณ สถานท่ีท่ีมนัถูกสร้างข้ึนและด ารงอยู ่
ทั้ งน้ีการมีอยู่ของต้นฉบบัเป็นเง่ือนไขท่ีต้องมีมาก่อนแนวคิดเก่ียวกับความจริงแท้ (Authenticity)     
ในการผลิตซ ้ าแบบดั้ งเดิมหรือการผลิตซ ้ าท่ีท าด้วยมือนั้ น  จะได้รับการตีตราในฐานะท่ีเป็น            
“การปลอมแปลง” อย่างหน่ึง ตน้ฉบบั (Original) จึงยงัคงสามารถรักษาคุณสมบติัของความจริงแท้
เอาไวไ้ด้ทั้งหมด21 การผลิตซ ้ าเป็นจ านวนมากท าให้มีการกระจายตวัและเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน อนัท าให้
ระยะห่างระหว่างมนุษยก์บัผลงานนั้นถูกยน่ย่อเขา้มา ผลก็คือบรรทดัฐานเก่ียวกบัความจริงแทแ้ละ
รัศมีของงานศิลปะนั้นๆ ถูกท าลายลง จนมนัสามารถด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่ผกูติดอยูก่บัการอา้งอิงช่วงเวลา
และสถานท่ีในประวติัศาสตร์อีกต่อไป ต้นฉบบัและส่ิงจ าลองกลายเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแบ่งแยกอย่าง
ชดัเจนท าให้ฐานะของทั้งสองเร่ิมจะอยูใ่นระดบัท่ีเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
ท าให้มีสินคา้เป็นจ านวนมากเกินความสามารถในการบริโภคท่ีวางอยู่บนมูลค่าใช้สอยอนัมีขอ้จ ากดั 
เช่น ในเร่ืองของจ านวนในการบริโภคและระยะเวลา (อายุการใช้งาน) ทางออกทางหน่ึงท่ีจะท าให้
ขอ้จ ากดัน้ีหายไปได้ ก็คือการเปล่ียนทศันคติในการบริโภคให้เปล่ียนจากมูลค่าใช้สอยไปเป็นการ
ตดัสินใจท่ีวางอยูบ่นคุณค่าเชิงสัญญะท่ีสร้างความหมายให้กบัสินคา้และผูบ้ริโภค ซ่ึงก็จะสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีตรรกะการบริโภคของ Baudrillard  การท่ีจะปรับทศันคติการบริโภคใหเ้ป็นไปในแนวทางน้ี 
 
____________________________________ 
  19 เกษม เพญ็ภินนัท.์ 2553. ‘อุตสาหกรรมวฒันธรรม’ ส ารวจแนวคิดจนถึงนโยบาย แลว้ไทยจะไปทางไหน. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://prachatai.com/journal/2010/08/30855. 
 20 ดุษฎี วรธรรมดุษฎี. 2552. “รสนิยมป๊อปร๊อค” ในอุตสาหกรรมวฒันธรรมของดนตรียอดนิยมแบบอดอร์โน. กรุงเทพฯ :    
วิภาษา.  
  21 สมเกียรติ ตั้งนโม. 2544. ผลงานศิลปะในยคุของการผลิตซ ้าเชิงกลไก. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://v1.midnightuniv.org/midnight2545/newpage4.html. 
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ได ้จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีจะช้ีน าทางความคิดอนัไดแ้ก่ส่ือมวลชนต่างๆ ดงัท่ี วิริยะ สว่างโชติ    
ได้บรรยายไวใ้นดา้นการผลิตน้ีว่า เน่ืองจากระบบทุนนิยมแบบผูกขาด (Monopoly Capitalism) จึงมี
ผูผ้ลิตน้อยราย แต่ในขณะเดียวกนัก็มีผูบ้ริโภคจ านวนมาก ฉะนั้นประสิทธิภาพของการผลิตจึงอยู่ท่ี
การวางแผนการตลาด การจดัองค์กรในการผลิต รวมทั้งการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น
ประสิทธิภาพของการผลิตกลบัท าไดเ้พียงการผลิตภายใตม้าตรฐานเดียวกนั (Standardization) สินคา้ท่ี
ผลิตออกมาก็มีแต่รูปแบบเดียวกนั (Stereo type) ความแตกต่างของสินคา้จึงอยู่บนความแตกต่างเชิง
ปริมาณ (ราคา, จ านวน) หรือความแตกต่างของภาพลกัษณ์ หาใช่ความแตกต่างของแก่นแทข้องตวั
สินค้า ส าหรับผลต่อผูบ้ริโภคนั้น ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  (Consumer’s need) ต่อตวัสินคา้ทาง
วฒันธรรมภายใตก้ระบวนการอุตสาหกรรมวฒันธรรมไม่มีท่ีส้ินสุด (no limit) เพราะความตอ้งการ 
(need)ไดถู้กกระตุน้ (manipulate) อยูเ่ร่ือยๆ โดยผา่นส่ือในดา้นต่างๆ และยิ่งในสังคมใด อุตสาหกรรม
วฒันธรรมสามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงแล้ว ความต้องการของผูบ้ริโภคก็ยิ่งถูกกระตุ้น       
ถูกควบคุมและถูกจดัการมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ทั้งน้ีก็เพื่อให้สินคา้ไดถู้กบริโภคผ่านกลไกของการ
แลกเปล่ียน (The Law of Exchange) โดยท่ีสินคา้นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งถูกน าไปใช้สอยใดๆ ซ่ึงลกัษณะ
ดังกล่าวน้ีก็ คือกระบวนการท่ี เรียกว่า“ความนิยมหลงใหลในตัวสินค้า ”  (The Fetishism of 
Commodity) ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้กนัอย่างมากมาย โดยไม่ได้ค  านึงถึงค่าของการใช้และส่ิงน้ีก็คือ
อุดมการณ์หลกัของการบริโภคในสังคมทุนนิยม22 

 
2.3 สัญวทิยา (Semiology) 
 “สัญศาสตร์” หรือ “สัญวิทยา”  เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบของสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่
ในความคิดของมนุษย ์ซ่ึงถือไดว้า่เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา สัญลกัษณ์อาจไดแ้ก่ ภาษา รหัส
สัญญาณ เคร่ืองหมาย หรือ หมายถึงส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหมี้ความหมายแทนของจริงในตวับทหรือ
ในบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงค าว่า “สัญวิทยา” หรือ “สัญศาสตร์” (Semiology หรือ Semiotics) ทั้ งสองค าน้ี       
มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก ค าเดียวกันคือ Semeion ท่ีแปลว่า Sign หรือสัญญะ ซ่ึงสัญวิทยาหรือ      
สัญศาสตร์ เป็นการศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ ทั้งสองค าน้ีต่างมีเอกลกัษณ์และถูก
รวมอยู่ในระบบของเคร่ืองหมาย ซ่ึงรวมถึงการศึกษาว่าความหมายของมนัถูกสร้างและถูกเขา้ใจ
อยา่งไร โดยผูว้างรากฐานของทฤษฎีสัญวิทยาคือ เฟอร์ดิน็องต์ เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) 
นกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิ ท่ีไดว้างรากฐานสัญวทิยาไวต้ั้งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยเร่ิมจากการน า
ภาษาศาสตร์  (linguistics)  มาประยกุตใ์ชเ้พื่อศึกษาบทบาทสัญญะท่ีมีต่อสังคม  และ ชาร์ลส์ แซน        
 
____________________________________ 

22 วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ. 2550. การบริโภคสญัญะในการท่องเท่ียวของสังคมไทยร่วมสมยั. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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เดอรส์ เพิร์ซ (Charles Sanders Peirce) ท่ีไดน้ าแนวคิดของโซซูร์ไปต่อยอดใหซ้บัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
 Ferdinand de Saussure ได้ให้ค  าอธิบายถึงสัญวิทยาว่าเป็นศาสตร์ท่ี ศึกษาถึงวิ ถี ชีวิต
ของสัญญะ ไดแ้ก่ การก าเนิด การเจริญ การแปรเปล่ียน และการสูญสลายของสัญญะตวัหน่ึงๆ รวมทั้ง
วเิคราะห์กฎท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวถีิชีวติดงักล่าว ภายในสังคมท่ีสัญญะนั้นถือก าเนิดข้ึนมา สัญญะ (sign) จึง
ประกอบข้ึนมาจากองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ  

(1) รูปสัญญะ (Signifier) คือ ส่ิงท่ีเราสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผสั เช่น การมองเห็น 
ตวัอกัษร รูปภาพ หรือการไดย้นิค าพดูท่ีเปล่งออกมาเป็นเสียงนัน่เอง 

(2) ความหมายสัญญะ (Signified)  คือ ความหมายค านิยาม หรือความคิดรวบยอด (Concept) 
ท่ีเกิดข้ึนในใจหรือในความคิดของผูรั้บสาร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะแต่ละตัวนั้ นเกิดข้ึนได้โดยตรรกะว่าด้วยความแตกต่าง          
(The Logic of Difference) ซ่ึงหมายถึง ความหมายของสัญญะแต่ละตวัมาจากการเปรียบเทียบว่าตวั
มนัแตกต่างจากสัญญะตวัอ่ืนๆ ในระบบเดียวกนัอยา่งไร ซ่ึงหากไม่มีความแตกต่างแลว้ความหมายก็
จะเกิดข้ึนไม่ได ้ทั้งน้ีความต่างท่ีท าให้ค่าความหมายเด่นชดัท่ีสุด คือ ความต่างแบบคู่ตรงขา้ม (Binary 

Opposition) เช่น ขาว-ด า, ดี-เลว, ร้อน-เยน็ หรืออธิบายอีกอย่าง คือ ความหมายของสัญญะหน่ึงเกิด
จากความไม่มีหรือไม่เป็นของสัญญะอ่ืน23  

 ในกระบวนการสร้างความหมาย (Process of Signification) ได้อาศัยทั้ ง 2 ส่วนในการ
ประกอบเป็นสัญญะ (sign)  คือ รูปสัญญะ (Signifier)  และความหมายสัญญะ (Signified) หากเทียบ
กบัระบบของภาษา รูปสัญญะก็คือ ถอ้ยค าท่ีพูดหรือขอ้ความท่ีถูกเขียนออกมา และความหมายสัญญะ
คือส่ิงท่ีเขา้ใจได้จากถ้อยค านั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการสร้างความหมายมีลกัษณะท่ีไม่
แน่นอนตายตวัและไม่มีความหมายในตวัเอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะจึง
เป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดข้ึนมากกวา่จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ความหมายจึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงในสังคมและ
สามารถเปล่ียนไปได้ตามบริบทของสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
เชิงสัญญะจ าเป็นตอ้งพิจารณาอีก 2 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ รหสั (Code) และวฒันธรรม โดยท่ีรหัส
การให้ความหมายจะอยูใ่นลกัษณะของสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏในสังคมและวฒันธรรม บริบททาง
สังคมในช่วงเวลาหน่ึงก็จะเป็นตวัก าหนดรหัสและการให้ความหมายของส่ิงต่างๆ ในช่วงเวลาหน่ึง 
ส่วนวฒันธรรมนั้นก็เป็นตวัให้ความหมายแก่สัญญะและรหัสต่างๆ ดว้ย เพราะสัญญะและรหัสจะมี
ความหมายอย่างใดอย่างหน่ึงได้นั้นจะข้ึนอยู่กับว่าอยู่ในบริบททางวฒันธรรมใด ดังนั้ นเม่ือรหัส
หรือสัญญะท่ีเหมือนกนัก็อาจมีความหมายแตกต่างกนัได ้เม่ืออยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั24   
 
____________________________________ 
 23 สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ.์ 2544. วาทกรรมส่ือโฆษณาการท่องเท่ียว: ภาพแทน ตวัตน และความเป็นไทย. เชียงใหม:่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) เป็นนกัสัญวิทยาชาวฝร่ังเศสท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากในช่วง
หลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 และเป็นนกัคิดท่ีเร่ิมน าเอาการวิเคราะห์แบบสัญวิทยาไปใชก้บัวฒันธรรม
ศึกษา แนวคิดส าคญัของบาร์ตส์ คือตอ้งการตีแผว่ฒันธรรมชนชั้นกลางท่ีครอบง าสังคมฝร่ังเศส โดย
การท าให้ประชาชนรู้สึกว่าวฒันธรรมต่างๆ เหล่านั้ นเป็นธรรมชาติของสังคม ซ่ึงการวิเคราะห์
ความหมายสัญญะของบาร์ตส์นั้นมีอยู ่2 ชนิด25 ไดแ้ก่ 

1. ความหมายตรง (Denotation) เป็นระดับของความหมายท่ีเก่ียวข้องกับความจริงระดับ
ธรรมชาติ เป็นความหมายท่ีผูใ้ช้สามารถเขา้ใจไดต้รงตามตวัอกัษรจดัอยู่ในลกัษณะของการอธิบาย
หรือพรรณนา (Descriptive level) และเป็นความหมายท่ีเป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจไดส้ าหรับผูรั้บสารส่วน
ใหญ่ เช่น เม่ือเรากล่าวถึงช้างก็จะนึกถึงลักษณะของสัตว์ท่ีมี รูปร่างใหญ่ มีงาและงวง เป็นต้น          
การอธิบายความหมายของค าศพัทใ์นพจนานุกรมก็เป็นความหมายโดยตรงเช่นกนั 

2. ความหมายแฝง (Connotation) เป็นการตีความหมายของสัญญะโดยเป็นระดบัท่ีพ่วงเอา
ปัจจัยทางวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนกับอารมณ์
ความรู้สึกของผูใ้ช ้และคุณค่าทางวฒันธรรมของเขา ความหมายแฝงหรือความหมายในระดบัท่ีสองน้ี
สร้างข้ึนบนพื้นฐานของความหมายตรงของสัญญะตวัเดียวกนั ซ่ึงกระบวนการเกิดข้ึนของความหมาย
แฝงน้ีเกิดข้ึนได้เม่ือมีสัญญะในความหมายระดับแรกถูกน าไปใช้เป็นรูปสัญญะโดยมีการผูกโยง
รวมเขา้กบัความหมายใหม่ จึงเกิดเป็นความหมายแฝง บาร์ตส์เห็นวา่ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ลอ้มรอบตวัเราใน
สังคมนั้ นล้วนเป็นสัญญะ มีระบบวฒันธรรมเป็นรหัสหรือกฎเกณฑ์ในการสร้างความหมาย
ของสัญญะ แต่ด้วยความเคยชินหรือการอ าพรางของวฒันธรรม เราจึงมองข้ามหรือมองไม่เห็น
ความหมายในระดบัท่ีสรรพส่ิงต่างๆ มีฐานะเป็นสัญญะหรือถูกท าให้กลายเป็นสัญญะและมีบทบาท
หน้าท่ีในเชิงสัญญะ (sign-function) ไปมองเห็นความหมายของสรรพส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของธรรมชาติ
หรือเป็นเพียงส่ิงของเพื่อการใช้สอยเท่านั้น บาร์ตส์เรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน 
ปกปิด อ าพราง บิดเบือนฐานะการ เป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมให้กลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติ 
เป็นส่ิงปกติธรรมดา หรือเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในเชิงใชส้อยแคบๆในสังคมวา่ “กระบวนการสร้าง
มายาคติ” และเรียกส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ผลผลิตของกระบวนการน้ีว่า “มายาคติ” (myth/alibi/doxa) หรือ
ความคิดความเช่ือท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค  าถามและเป็นความคิดความเช่ือท่ีสอดรับ
กบัระบบอ านาจท่ีด ารงอยูใ่นสังคมในขณะนั้น 
 
 
 
____________________________________ 
 24 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545. สญัวิทยา โครงสร้างนิยม หลงัโครงสร้างนิยมกบัการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิภาษา. 
  25 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545. เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพ 2.1 ผงัแสดงการท างานของมายาคติ26 
 
มายาคติ (Myth) ในทศันะของบาร์ตส์ คือ การใชภ้าษาท่ีถูกก าหนดโดยเจตนามากกว่าความ

จริงหรือความหมายตามตวัอกัษร เป็นการบอกเล่าและการตอกย  ้าท่ีไม่ปรากฏใหเ้ห็นตรงๆ เป็นระบบ
และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหน่ึงท่ีจะข้ึนอยู่กับ เง่ือนไขทางประวัติศาสตร์ท่ี มี
กระบวนการท าให้เกิดการยอมรับในสังคม ภาษาแห่งมายาคติจึงถือเป็นวตัถุหรือส่ิงใดก็ไดท่ี้ไดรั้บการ
ซึมซบัเอาความหมาย ค่านิยม และคุณค่าทางวฒันธรรมเขา้ไปไวใ้นตวั ภาษาและวตัถุแห่งมายาคติจึง
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและประวติัศาสตร์อยา่งแยกไม่ออก ดงันั้นเม่ือมายาคติถูกน ามาเช่ือมโยงเขา้กบั
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ มายาคติจึงท าหน้าท่ีส่ือความหมายด้วยคติความเช่ือทางวฒันธรรม      
ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การโกหกหลอกลวงหรือเป็นโฆษณา
ชวนเช่ือท่ีบิดเบือนความจริง แต่มายาคตินั้นจะเปิดเผยทุกส่ิงทุกอยา่งจนผูค้นท่ีคุน้เคยกบัมนัจนไม่ทนั
สังเกตว่ามนัเป็นส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรมอย่างไร  ดังนั้นมายาคติจึงเป็นระบบของการส่ือ
ความหมายบนส่ิงท่ีมีความหมายอยูก่่อนแลว้ มายาคติจึงนบัเป็นระบบสัญญะในระดบัท่ีสอง บาร์ตส์
เรียกการประกอบสร้างสัญญะในระดับแรกว่าเป็นระบบสัญญะชุดท่ีหน่ึง (First-order semiology 
System) ของภาษาแห่งมายาคติ ประกอบด้วย สัญญะ ตัวสัญญะ และความหมายสัญญะ อันเป็น
ความหมายพื้นฐาน แต่ในภาษาแห่งมายาคติยงัมีความหมายอีกระดับท่ีซ้อนทับกันอยู่ เรียกว่า 
ระบบสัญญะชุดท่ีสอง (Second-order semiological system) โดยการเปล่ียนสัญญะของชุดท่ีหน่ึงให้
เป็นเพียงรูปสัญญะของระบบสัญญะในชุดท่ีสอง และมีความหมายสัญญะในเชิงวฒันธรรม กล่าวคือ 
ความหมายในภาษาแห่งมายาคติมีอยูด่ว้ยกนัสองระดบั คือ ความหมายตรงหรือความหมายของภาษา 
(Denotation)   ท่ีสามารถเขา้ใจความหมายไดต้ามขอ้ตกลงท่ีก าหนดข้ึนมาร่วมกนั  และระดบัท่ีสองคือ 
 
____________________________________ 

26 นพพร ประชากุล. 2544. มายาคติ : สรรนิพนธ์จาก Mythologies ของ Roland Barthes. กรุงเทพฯ : คบไฟ. 
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ความหมายแฝงหรือความหมายของมายาคติ (Connotation) ท่ีเกิดจากการตีความท่ีข้ึนอยูก่บัตวับุคคล 
ประสบการณ์ การเรียนรู้เฉพาะตวัหรือจากบริบททางสังคมเฉพาะนัน่เอง27 

รูปแบบการท างานของมายาคติได้แฝงอยู่ในทุกการตีความหมายของวฒันธรรมในสังคม
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในวฒันธรรมของการบริโภค ซ่ึงมายาค ติได้ท าหน้าท่ีในกระบวนการส่ือ
ความหมายในระดบัค่านิยมอุดมการณ์วา่ส่ิงท่ีเราบริโภคเขา้ไปนั้นไดป้ราศจากขอ้สงสัยในการรับรู้ถึง
คุณค่าของมนัแทจ้ริงแลว้เป็นเพียงนยัยะทางวฒันธรรมท่ีแฝงอยู ่เม่ือใดท่ีสังคมผลกัใหค้วามหมายของ
ค่านิยมน้ีส่ือออกมา มนัก็จะเขา้ครอบง าความหมายเดิม โดยลวงให้เราหลงลืมไปกบัความหมายใหม่ท่ี
ถูกสร้างข้ึนอยา่งแนบเนียน เช่น นกัธุรกิจท่ีซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเมอร์ซิเดส เบนซ์ ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์
ใชส้อยในการขบัข่ีเบ้ืองตน้ แต่ยงัเช่ือมโยงไปถึงคุณค่าในการแสดงฐานะทางการเงินของตนดว้ย 

ดังนั้ นความหมายของรถในฐานะท่ีใช้เป็นยานพาหนะเพื่อการขับข่ีจึงถูกมองข้ามไป            
แต่ความหมายทางสังคมท่ีมองวา่การขบัข่ีรถยี่หอ้เบนซ์น้ีจะไดแ้สดงฐานะทางการเงินของตนเอง โดย
นกัทฤษฎีท่ีไดน้ าแนวคิดสัญวิทยาน้ีมาอธิบายในเชิงวฒันธรรมการบริโภคไดแ้ก่ ฌอง โบร์ดริยาร์ด 
(Jean Baudrillard) เขาได้เสนอแนวคิดท่ีว่าวตัถุและการบริโภคของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบันอยู่บน
พื้นฐานของการสร้างคุณค่า และความหมายของวตัถุท่ีสังคมสร้างข้ึนและให้ความหมาย โดยการ
บริโภคดงักล่าวปราศจากซ่ึงทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) คงเหลือแต่สัญลกัษณ์ของการบริโภคท่ี
ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัราคา หรือข้ึนอยู่กบัคุณค่าการใช้สอยอีกต่อไป แต่วตัถุเชิงสัญญะจะไดรั้บการสร้าง
คุณค่าใหม่แห่งการบริโภค การบริโภคนั้นจะเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าทางการใช้สอย    
(Use Value) กบัคุณค่าทางการแลกเปล่ียน (Exchange Value) เขาไดเ้สนอว่า ปัจจุบนัคุณค่าทางการ
แลกเปล่ียนไม่ได้ข้ึนอยู่กับคุณค่าทางการสอยเพียงอย่างเดียว แต่เกิดข้ึนจากคุณค่าทางสัญญะ        
(Sign Value) ดว้ย โดยจะเกิดจากรหัสและความหมายทางสังคมวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนและถูกเสพ
ผา่นการบริโภคสินคา้นั้นๆ ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นปัจจยัหลกัท่ีมาควบคุมการแลกเปล่ียน โบดริยาร์ดจึงได้
จดัแจงความสัมพนัธ์ในการบริโภคน้ีใหม่ โดยการน าระบบสัญญะเขา้มาเก่ียวขอ้ง และอธิบายเพิ่มเติม
จากกลไกการแลกเปล่ียนเดิมท่ีมูลค่าของคุณค่าทางการแลกเปล่ียนและคุณค่าทางการใช้สอยเป็นตวั
บ่งช้ีวา่สินคา้นั้นมีราคาเท่าใด ในขณะท่ีระบบตรรกะของสัญญะท่ีบ่งบอกรูปลกัษณ์ทางสัญญะและ
ความหมายทางสัญญะท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดทางสังคมวฒันธรรมจะเป็นตวับ่งช้ีถึงตุผลท่ีท าให้เรา
บริโภคสินคา้นั้นๆ28  ซ่ึงก็หมายความว่า นอกจากสินคา้มนัจะมีประโยชน์ใช้สอยตามหน้าท่ีของมนั
แลว้ มนัยงัสามารถท่ีจะส่ือ“สัญลกัษณ์” อะไรบางอย่างไดอี้กดว้ย และการท่ีเราอยากจะครอบสินคา้
นั้นคงไม่ไดม้าจากประโยชน์ใชส้อยของมนัแต่เพียงประการเดียว  หากมาจากการท่ีเราตอ้งการท่ีจะ 

 
____________________________________ 
 27 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545. สญัวิทยา โครงสร้างนิยม หลงัโครงสร้างนิยมกบัการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิภาษา. 
 28 เกษม เพญ็ภินนัท.์ สู่พรมแดนความรู้ เร่ือง วฒันธรรมการบริโภค.  



 

23 
 

 
ครอบครอง “สัญลกัษณ์”  ของตวัสินคา้นั้นๆ ดว้ย ดงันั้นการบริโภคเชิงสัญญะ จึงเป็นการบริโภคท่ี
ไม่ได้หมายถึงการบริโภควตัถุ ไม่ใช่การบริโภคท่ีตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียว       
แต่เป็นการบริโภคเพื่อความรู้สึกทางจิตใจ อารมณ์ ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง และแปรผนัไปตามยคุสมยั 
 ตรรกวิทยาของการบริโภค (Logic of Consumption)29 จดัแบ่งออกเป็น  4 ประเภท ด้วยกัน
เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่าง และการเขา้สู่การพิจารณาบนพื้นฐานของตรรกวิทยาของค่าเชิงสัญญะ
ของสังคมสมยัใหม่ นัน่คือ 

1. ตรรกวิทยาเชิงหน้าท่ีของการใช้ (A Functional Logic Of Use Value) คือ ตรรกวิทยาเชิง
ปฏิบติัของวตัถุหรือ Logic of Utility หมายถึงการน าวตัถุมาใช้ ประโยชน์ในแง่เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
โดยพิจารณาถึงส่ิงท่ีให้ความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนแลว้ ก็จะเอาเงินท่ีมีค่าเปรียบเทียบกบัราคาท่ีไป
ซ้ือ เพื่อแลกกบัส่ิงท่ี คิดวา่คุม้ค่านั้นมา 

2. ตรรกวิทยาเชิงเศรษฐศาสตร์ของการแลกเปล่ียน  (An Economic Logic of Exchange 
Value) คือ ตรรกวิทยาเชิงเปรียบเทียบ  (Equivalence) หรือตรรกวิทยาเชิงตลาด  (Logic of Market)      
ท่ีจะน าวตัถุไปแลกเปล่ียนกบัส่ิงอ่ืน 

3. ตรรกวิทยาของการแลกเป ล่ียนเชิงสัญลักษณ์  (A Logic of Symbolic Exchange) คือ 
ตรรกวิทยาของความหมายหลายนัย  (Ambivalence) หรือ Logic of Gift เม่ือสถานะของวตัถุนั้นถูก
น าไปแลกเปล่ียน ในเชิงสัญญะกบัสัญญะอ่ืนๆ หรือเอาชุดสัญญะของตนไปแลกเปล่ียนกบัชุดสัญญะ
ของผูอ่ื้น 

4. ตรรกวทิยาของมูลค่าเชิงสัญญะ (A Logic of Sign Value) คือ ตรรกวทิยาของความแตกต่าง 
(Difference) หรือ Logic of Status เม่ือสถานะของวตัถุนั้นเป็นตวัแทน ท่ีสร้างสัญญะอย่างใดอย่าง
หน่ึงให้แก่เจา้ของ โดยสัญญะท่ีแฝงอยูด่งักล่าว เป็นคุณค่าท่ีมีความหมายเชิงนามธรรมท่ีไม่สามารถ
จบัตอ้งได้ เช่น ความทนัสมยั ความห่วงใย ความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าใคร ไม่ค่อยมีใครใช ้เป็นตน้ ซ่ึง
ความหมายต่างๆเหล่าน้ี ไดถู้กแสดงออกผา่นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม สามารถจบัตอ้งไดจ้ริง คือ ผา่นสินคา้
และบริการนัน่เอง 

Baudrillard เช่ือว่าแนวความคิดเร่ือง  “การบริโภค” (Consumption) สินค้าและบริการ         
เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการตามธรรมชาติ และสร้างความพึงพอใจให้     
กบัผูบ้ริโภคนั้น ในหลายๆ ส่วนไดถู้กก าหนดข้ึนหรือสร้างข้ึนมาจากระบบทุนนิยมเอง ภายใตภ้าพ
ของการตอบสนองความตอ้งการและการสร้างความพึงพอใจ บนภาพลวงตาของการแสวงหาความสุข  
 
____________________________________ 
 28 เกษม เพญ็ภินนัท.์ สู่พรมแดนความรู้ เร่ือง วฒันธรรมการบริโภค.  
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(Hedonistic Illusion) ดงันั้นความตอ้งการจึงเป็นการท างานของวาทกรรมของระบบทุนนิยมซ่ึงถูก   
ท าให้น่าเช่ือถือ (The Concept of Need is consecration) ในขณะท่ีความตอ้งการนั้นไม่ได้มีข้ึนอย่าง 
แทจ้ริงในตวัมนุษย ์ความตอ้งการเกิดข้ึนไดก้็เพราะระบบทุนนิยม สร้างให้มีข้ึน (The System Needs 
His Needs) เพื่อแปรสภาพมนุษยอ์ยู่ให้อยู่ในสถานะของผูบ้ริโภคเพื่อรักษาให้วิถีการผลิตแบบทุน
นิยมด ารงอยูแ่ผข่ยายไปทัว่ 
 ส่ิงต่างๆ ท่ี Baudrillard อธิบายถึงคุณลักษณะของสินค้าดังกล่าวน้ี ท าให้เห็นว่าสินค้าได้
กลายเป็นสัญญะทางวฒันธรรม และผูกไวก้บัความหมายเชิงคุณค่าท่ีสังคมก าหนดให้ โดยเฉพาะใน
พลวตัของทุนนิยมท่ีท าใหก้ารบริโภคกลายเป็นศูนยก์ลางของการด าเนินชีวติ เราสามารถมีรูปแบบวิถี
ชีวิตท่ีเราต้องการได้ ผ่านการบริโภคท่ียึดโยงกับสัญญะ สร้างนัยยะในการด าเนินชีวิตผ่านตาม
แนวทางวฒันธรรมบริโภคคือ การท าให้ชีวติมีความสุข การมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี หรือแมก้ระทัง่การ
เกิดความรู้สึกร่วมสมยั และละกา้วทนักระแสนิยม 
 

ชาร์ลส์ แซนเดอรส์ เพิร์ซ  (Charles Sanders Peirce) มีความคิดเห็นท่ีว่าสัญญะท าหน้าท่ี

เพียงใหก้ าเนิดอยา่งสะเปะสะปะ ในแบบจ าลองของเพริซ์การสร้างความหมาย (semiotics) เกิดข้ึนจาก 

3 ปัจจยั30 ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ส่ือกลางหรือพาหนะท่ีเป็นตวัน าความคิดไปสู่จิตใจของผูรั้บเรียกวา่ “representamen” 
2. ความคิดท่ีแปลไดจ้ากสัญญะเรียกวา่ “interpretant” หรือส่วนของความหมายนัน่เอง 
3. วตัถุอา้งอิง (object หรือ referent) ท่ี representamen ส่ือถึงในฐานะเป็นภาพตวัแทน ซ่ึงอาจ

เป็นส่ิงของหรือสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงสืบเน่ืองมาจาก การรับรู้ representamen นั้นๆ 
 จะเห็นว่า representamen เทียบได้กบั “รูปสัญญะ” (Signifier) และ interpretant จะใกล้เคียง
กบั “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของโซซูร์ แต่ไม่เหมือนกนัเสียทีเดียวเพราะ interpretant จะรวม
ความหมายท่ีเกิดจากสัญญะ และเกิดจากตวัผูส้ัมผสัสัญญะนั้นๆ ด้วย interpretant ไม่ใช่ตวัผูแ้ปล 
สัญญะแต่เป็น “ผล” ของการท่ีสัญญะสัมผสัผูใ้ช้จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ช้ท่ีมีต่อ “ของจริง” 
(object) เอาไวใ้นความหมายดว้ย31 

 

____________________________________ 
 29 Baudrillard. 1981 อา้งใน วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ. 2550. การบริโภคสญัญะในการท่องเท่ียวของสังคมไทยร่วมสมยั. วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

30 เถกิง พฒัโนภาษ. 2551. สญัศาสตร์กบัภาพแทนความ. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์.  

31 สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ.์ 2544. วาทกรรมส่ือโฆษณาการท่องเท่ียว: ภาพแทน ตวัตน และความเป็นไทย. เชียงใหม:่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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ขณะท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะแต่ละตวันั้นเกิดข้ึนโดยการพิจารณาท่ีตรรกะของความ
แตกต่างนั้นก็ไดมี้การเสนอการจดัประเภทของสัญญะ โดยเพิร์ซไดก้ าหนดเอาไวเ้ป็น 3 ประเภท ซ่ึง
แบ่งตามความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะและความหมายสัญญะดงัน้ี 

1. รูปเหมือน (icon) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของ
ความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมนับ่นถึง เช่น ภาพถ่ายเหมือนภาพยนตร์ เป็นตน้ 

2. ดรรชนี (index) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นผลลพัธ์หรือ
เป็นการบ่งช้ีถึงบางส่ิงบางอย่าง เช่น รูปกราฟท่ีแสดงผลลพัธ์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รอยเทา้ของสัตวท่ี์
ประทบัลงบนพื้นดิน เป็นตน้ ท่ีน่าสังเกตของสัญญะประเภทดรรชนี คือ เม่ือเราเห็นรูปสัญญะแล้ว 
ความหมายสัญญะท่ีเรานึกถึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเรามองเห็นอยูใ่นขณะนั้น เช่น เม่ือเราเห็นรอยเทา้ของสัตว ์เรา
ไม่ไดนึ้กถึงรอยเทา้ของสัตว ์แต่ในขณะนั้นเรานึกไปถึงรูปร่างลกัษณะของสัตว ์เป็นตน้ 

3. สัญลกัษณ์ (Symbol) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะท่ีแสดงถึง
บางส่ิงบางอยา่ง แต่มนัไม่ไดมี้ความคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีบ่งช้ีเลย ซ่ึงการใช้งานเป็นไปในลกัษณะของ
การถูกก าหนดข้ึนเอง ซ่ึงได้รับการยอมรับจนเป็นแบบแผน (Convention) และต้องมีการเรียนรู้
เคร่ืองหมายเพื่อท าความเขา้ใจหรือเป็นการแสดงถึงการเป็นตวัแทน (Representation) ซ่ึงสังคมยอมรับ
ความสัมพนัธ์น้ีด้วย เชน เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ การสวมแหวนน้ิวนางขา้งซ้ายแสดงถึงการ
แต่งงานแลว้ เป็นตน้ 

 
 

2.4 กระบวนการกลายเป็นสินค้า 
 เอกจิตรา ค ามีศรีสุข (2551) กล่าวว่า กระบวนการแปรสินคา้ดว้ยการสร้างวฒันธรรมให้เป็น
ทุน สามารถท าได้โดยผ่านกะบวนการแปรเป็นสินค้า (Commodification) ซ่ึงก็ คือ การน าเอา
วฒันธรรมท่ีเป็นแนวคิด คติ ความเช่ือ ประเพณี ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะเป็นนามธรรม โดยการน า
วฒันธรรมเหล่านั้นมาฝังตวัเขา้ไปในวตัถุหรือวิถีการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สามารถสัมผสั
ด้วยอายตนะทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ซ่ึงในขั้นตอนน้ีวตัถุหรือการปฏิบติัอาจจะยงัไม่มี
ตน้ทุนทางเศรษฐกิจ ราคา หรือมูลค่าการแปลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งหมดก็
ได ้โดยมีระบบทุนนิยมท่ีจะท าหนา้ท่ีคดัเลือกวฒันธรรมท่ีไดรั้บการจดัให้เป็นรูปธรรมบางชุดท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการเพื่อการบริโภค หรือสามารถกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการบริโภคไดใ้นอนาคตน ามาแปรเป็น
สินคา้ดว้ยการก าหนดมูลค่าการแลกเปล่ียน (Price or Exchange Value) ดว้ยหลกัอุปสงค์และอุปทาน 
ดงันั้นวตัถุหรือวิถีการปฏิบติัท่ีมีการฝังตวัของวฒันธรรม เม่ือผ่านกระบวนการแปรเป็นสินคา้น้ีแลว้ 
จึงเกิดค าใหม่ของวตัถุว่า “สินค้าและบริการ” และเรียกวฒันธรรมท่ีฝังตวัผ่านสินค้าหรือบริการ
เหล่านั้นวา่ “ทุนทางวฒันธรรม” กระบวนการแปรเป็นสินคา้น้ีมีศกัยภาพท าให้ทุนวฒันธรรมเติบโต
ได ้เน่ืองจากการท าให้วฒันธรรมอนัเป็นแนวคิด คติ ความเช่ือ ฯลฯ ซ่ึงยากแก่ความเขา้ใจโดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่บุคคลต่างถ่ิน เพราะมีลกัษณะเป็นนามธรรม เม่ือน าวฒันธรรมมาท าให้เป็นทุนวฒันธรรมท่ีฝัง
ตวัในสินค้าหรือบริการ จะท าให้วฒันธรรมได้แผ่ขยายแนวคิด เกิดการแปลกเปล่ียนเรียนรู้ข้าม
วฒันธรรม ท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทอ้งถ่ินหรือระหวา่งประเทศไดดี้ 
และง่ายยิง่ข้ึน32 

พลธรรม จนัทร์ค า (2551)33 ได้กล่าวถึง การกลายเป็นสินค้าว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสินคา้
ท่ีเป็นวตัถุ สินคา้ท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือ วฒันธรรม กลุ่มชาติพนัธ์ุ พิธีกรรมต่างๆ ไดมี้ความ
สอดคลอ้งกบับทความของนิธิ เอียวศิริวงศ ์ท่ีไดส้ะทอ้นถึงการท าวฒันธรรมให้กลายเป็นสินคา้ โดย
ช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีน่ากงัวลวา่เราก าลงัเผชิญกบัวฒันธรรมใหม่ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบั  วิถีชีวิตท่ีเป็น
จริง แต่ก็เป็นวฒันธรรมท่ีมีพลงั เพราะมีอ านาจเศรษฐกิจและการเมืองของชนชั้นกลาง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งประเทศไทยมีนโยบายผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวเขา้สู่ประเทศ โดยเฉพาะไดแ้พร่กระจายเขา้ไป
ถึงระดับชุมชนท้องถ่ิน ผลกระทบจึงเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง เพราะส่วนใหญ่ของประเทศไทย
ประชาชนนั้นจะมีรายไดต้  ่า จึงเป็นธรรมดาท่ีประชาชนพร้อมจะตอบสนองต่อวฒันธรรมท่องเท่ียวใน
ทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มรายไดข้องตนเอง 

ทวิช จตุวรพฤกษ์ (2550)34 ได้ให้ความหมายของ กระบวนการกลายเป็นสินค้าว่า เป็น 

การศึกษาชีวประวติัของส่ิงของ โดยมองส่ิงของในฐานะส่ิงสร้างทางวฒันธรรมท่ีถูกนิยาให้มี
ความหมายเฉพาะเจาะจง และไดรั้บการจดัจ าแนกหรือยกเลิกการเป็นวตัถุหรือสินคา้ “สินคา้” จึงเป็น
ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ทั่วไป การด ารงอยู่ของสินค้าเกิดข้ึนควบคู่ไปกับการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียนส่ิงของทั้งท่ีเป็นวตัถุและบริการ ซ่ึงกระบวนการกลายเป็นสินคา้น้ีจะเก่ียวขอ้งกับการ
ซ้อนทบักนัอยา่งสลบัซับซ้อนขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งเร่ืองของเวลา วฒันธรรม และสังคม หาก 
ส่ิงของใดๆ มีคุณลกัษณะท่ีสามารถแปรผนัเป็นสินคา้ได ้มีช่องทางน าเสนอตวัเป็นสินคา้ และมีบริบท
เหมาะสมต่อการซ้ือขาย ส่ิงของเหล่านั้นก็จะกลายเป็น “สินคา้” ดว้ยตนเองได ้

โดยสรุปแลว้ กระบวนการกลายเป็นสินคา้หรือท าให้เป็นสินคา้จะถูกน ามาใชจ้ากสภาพการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะลดค่าความส าคญัของลกัษณะความเป็นของแท้
ลงเร่ือยๆและในท่ีสุดก็จะถูกแทนท่ีดว้ยลกัษณะการท าเพื่อเป็นสินคา้ ซ่ึงกระบวนการท าใหเ้ป็นสินคา้
จะมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบเสมอ 
____________________________________ 
 32 เอกจิตรา ค  ามีศรีสุข. 2551.  ความสมัพนัธ์ของทุนวฒันธรรมกบัทุนนิยม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย พ.ศ. 2477-
2549. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 33 พลธรรม ์จนัทร์ค  า. 2551. พญานาค : อุดมการณ์ท่ีเมืองค าชะโนดสู่กระบวนการท าให้เป็นสินคา้. วิทยานิพนธ์  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชนบทศึกษาและการพฒันา ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 34 ทวิช จตุวรพฤกษ.์ 2548. พรมแดน อตัลกัษณ์และกระบวนการกลายเป็นสินคา้ : การเมืองวฒันธรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ใน
บริบทการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  
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2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ป่ินวดี ศรีสุพรรณ เยาวลกัษณ์ อภิชาติวลัลภ และกนกวรรณ มะโนรมย ์(2544) ได้น าเสนอ
บทความเร่ือง “การท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในงานประเพณีบุญบั้งไฟ”      
ซ่ึงบทความน้ีพบวา่ บุญบั้งไฟท่ีจดัข้ึนในปัจจุบนัตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายรวมถึงการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงท าให้เกิดเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างจากอดีตท่ีสนองชีวิตแบบเกษตรกรรมมาสู่การ
ตอบสนองต่อวิถีชีวิตเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบนั แมว้า่ประชาชนจะสะทอ้นวา่การท่องเท่ียวไม่ไดใ้ห้ผล
ก าไรในดา้นเศรษฐกิจให้กบัประชาชนในพื้นท่ี แต่ในเชิงโครงสร้างแลว้การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีเขา้
ไปกระตุน้และผลกัให้ประชาชนในพื้นท่ีน ามาเป็นเหตุผลในการจดักิจกรรมใหม่ท่ีเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวและตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อจิตส านึกของประชาชนในเชิง
วาทกรรมด้วย อย่างไรก็ดี ความเป็นเน้ือแท้ทางวฒันธรรมไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีตายตวั การปรับเปล่ียน    
การจดังานบุญบั้งไฟในปัจจุบนัจึงไม่ไดท้  าให้บุญบั้งไฟสูญเสียความเป็นเน้ือแทท้างวฒันธรรมไป
ทั้งหมด แต่กลบัถูกปรับเปล่ียนใหร้องรับวถีิชีวติของประชาชนในปัจจุบนัในฐานะท่ีเป็นประเพณีร่วม
สมยั 
 พิทักษ์ น้อยวงัคลัง (2548) ได้ศึกษากระบวนการท าวฒันธรรมให้กลายเป็นสินค้าการ
ท่องเท่ียวในภาคอีสาน โดยการศึกษาน้ีมุ่งศึกษากระบวนการท าวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้ท่องเท่ียวและ
มุ่งศึกษาความหมายของสินคา้การท่องเท่ียวจากมุมมองของผูผ้ลิตและของชุมชน ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา่การผลิตสินคา้หัตถกรรม เคร่ืองป้ันดินเผา สินคา้การแสดง และสินคา้ท่ีเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ 
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ท่องเท่ียวในภาคอีสานวา่มีศกัยภาพของวิถี
การผลิตสินค้าวฒันธรรม ความสัมพันธ์ในวิถีการผลิต และการจัดการผลประโยชน์จากสินค้า
วฒันธรรมเหมือนและแตกต่างกนั คือ การผลิต และการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมมีพลงัการผลิต ทั้งใน
ด้านปัจจยัการผลิต พลังงานการผลิต ความสัมพนัธ์ทางการผลิต และความไม่เท่าเทียมกันในการ
ครอบครองปัจจยัการผลิต นอกจากน้ี กระบวนการท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้การท่องเท่ียวในภาค
อีสานยงัเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนทางวฒันธรรมในยุคสังคมบริโภคผา่นวตัถุหรือส่ิงของ ส่วนความหมาย
ของสินคา้และบริการนั้น สังคมและวฒันธรรมเป็นผูใ้ห้ความหมายและก าหนดบทบาทหน้าท่ี สินคา้ 
และบริการจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนัและตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้น 
 ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ และทรงศักด์ิ แก้วมูล (2549) ศึกษาปรากฏการณ์ “โรงแรม-วดั”          
ซ่ึงปรากฏในบาทความ “จากเหตุการณ์สร้างสินคา้ โรงแรม-วดัลา้นนา ถึงผลกระทบในบา้นของผม” 
ซ่ึงพวกเขาไดว้ิพากษเ์ก่ียวกบัการท่ีหลายๆ โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดส้ร้างสินคา้ของตนดว้ยการ
น าเอารูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนามาใช้ออกแบบพร้อมตกแต่งอาคารด้วยเคร่ืองสักการะใน
พระพุทธศาสนา หน่ึงในโรงแรมเหล่าน้ีได้น าแนวคิดวดัของชุมชมไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปางมาออกแบบ จนเกิดกระแสการถกเถียงกนัในสังคมวงกวา้ง ทั้งสนบัสนุนและคดัคา้นการกระท า
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ดงักล่าว ยิ่งไปกวา่นั้นยงัท าให้กลุ่มภายในชุมชนเอง เกิดความเคล่ือนไหวทางความคิดท่ีแตกต่างกนั
ไป ส่ิงท่ีไดค้น้พบ คือ ความเป็นลา้นนา เป็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าตวัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ ผูผ้ลิต
หลายรายจึงน าเข้ามาปะติดให้กับสินค้าของตน กระบวนการสร้างสินค้าของกลุ่มทุนท่ีหยิบใช้
สัญลกัษณ์ของความเช่ือ ความศรัทธาจากชุมชนชาวบา้นแห่งหน่ึง ไดส่้งผลกระทบให้เกิดความขดัแยง้
ภายใน ทั้งระบบความคิดและการกระท า โดยกลุ่มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ต่างนิยามการกระท าของกลุ่มทุน
และของตนเองแตกต่างกนัไปในการต่อรองกบัการเขา้มารุกละเมิดความศรัทธาของตนจากกลุ่มทุน
ดงักล่าว 
 วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ (2550)  ได้ศึกษา การบริโภคสัญญะในการท่องเท่ียวของสังคมไทยร่วม
สมยั ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ สัญญะมีบทบาทในการสร้างความหมายและคุณค่าให้กบัแหล่งท่องเท่ียว 
โดยมีการศึกษาผ่านแหล่งท่องเท่ียว 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, วดัพระธาตุ         
ดอยสุเทพ, หมู่บา้นหัตถกรรมบ่อสร้าง-สันก าแพง และขนัโตกศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ ซ่ึงสัญญะท่ี
ปรากฏจะถูกน าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัในประกอบสร้างความหมายเพื่อสร้างจุดเด่นและคุณค่า
ให้กับการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ถึงตรรกะการบริโภค พบว่า นักท่องเท่ียวให้
ความส าคญักบัคุณค่าเชิงสัญญะมากท่ีสุดในการเลือกบริโภคทางการท่องเท่ียว โดยจะเห็นไดจ้ากการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว การถ่ายภาพ และการซ้ือของท่ีระลึก ซ่ึงการใหค้วามส าคญักบัคุณค่าเชิงสัญญะ
นั้นจะสอดคลอ้งกบัความหมายและมายาคติท่ีไดถู้กสร้างเอาไว ้ดงันั้นกิจกรรมการท่องเท่ียวในสังคม
ร่วมสมยัจึงสะทอ้นภาพของการบริโภคท่ีให้ความส าคญักบัภาพแทน, ความหมาย และความแตกต่าง
ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบกนัระหวา่งสัญญะ 
 พลธรรม์  จันท ร์ค า (2551) ได้ ศึกษาเร่ือง พญานาค : อุดมการณ์ ท่ี เมืองค าชะโนด                     
สู่กระบวนการท าให้เป็นสินค้า  โดยมุ่งศึกษาอุดมการณ์พญานาคว่าเป็นอย่างไร และอุดมการณ์
พญานาคนั้นไดถู้กท าให้เป็นสินคา้ไดอ้ย่างไร จากการศึกษาพบว่า อุดมการณ์พญานาคท่ีเมืองค าชะ
โนดมีลกัษณะของความมีตวัตนจริง มีความศกัด์ิสิทธ์ิ มีอ านาจ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติแก่ผู ้เช่ือ ด้วยลักษณะความเป็นเช่นน้ี ในบริบทโลกาภิวตัน์ อุดมการณ์พญานาคท่ีเมือง             
ค  าชะโนดซ่ึงเป็นทุนวฒันธรรมท่ีผ่านการก่อรูปร่างมาอย่างยาวนาน จึงถูกน ามาสร้างเป็นทุนทาง
เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้ งในระดับปัจเจกและกลุ่มคนภายใต้ความกดดันของ
โครงสร้างทางสังคมท่ีเป็นทุนนิยม บริโภคนิยม โดยมีลักษณะเป็นสินคา้เชิงสัญญะท่ีท าให้สังคม
ยอมรับภายใตก้ระบวนการท าเป็นสินคา้ อนัประกอบด้วยกระบวนการผลิต กระบวนการขาย และ
กระบวนการสืบทอดอนัเป็นมายาคติท่ีแฝงกระบวนการคงความเป็นสินคา้เอาไว ้
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 ธันยพร ธิราวฒัน์ (2552) ไดศึ้กษาการแปลงวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ โดยมีโรงแรม  
ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม
ลา้นนาได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งโรงแรม โดยการคดัเลือกจากผูป้ระกอบการ 
สถาปนิก หรือคนพื้นถ่ินและนกัเคล่ือนไหวทางดา้นวฒันธรรม ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการสร้างมูลค่าให้กบั
สินคา้ นอกจากน้ีความเป็นทอ้งถ่ิน ป่า และธรรมชาติก็ไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการและ
นกัออกแบบไดใ้ช้ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสานมารวมไวใ้นโรงแรมแบบครบวงจรและ
มุมมองท่ีแปลกใหม่จากสถานท่ี มีการน าเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบทอ้งถ่ินลา้นนาในสมยัก่อน
ผา่นการจดัแสดง อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงการแปลงวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ของโรงแรมบูติก 
โฮเต็ลในปัจจุบนัท่ีเป็นเร่ืองของการบริโภคภาพลกัษณ์มากกวา่ความเป็นจริง กลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ส าคัญในปัจจุบันคือ การสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างของสถานท่ี เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียว และเนน้การบริการท่ีเป็นกนัเอง 
 เกวรินทร์ ศิลาพฒัน์ (2554) ไดศึ้กษาการเปล่ียนวฒันธรรม “วิถีมโนราห์ในภาคใต้” ให้เป็น
สินค้าทางการท่องเท่ียวในสังคมไทยร่วมสมัย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบอันเกิดข้ึนกับ
วฒันธรรมนั้นไดส่้งผลต่อการปรับเปล่ียนกระบวนการทางสังคมดว้ยเช่นกนั ทั้งรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ การประกอบอาชีพ หรือแมก้ระทัง่ประเพณีและค่านิยม อนัเกิดข้ึนจากสังคมและทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนทั้งปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มามีอิทธิพล และการเปล่ียนแปลง อนัเกิด
จากภายในสังคมเองท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนเพื่อให้สามารถปรับตวัเขา้กับส่ิงแวดล้อม หรือบริบทท่ี
เกิดข้ึนโดยรอบได ้อนัส่งผลให้ความสมดุลภายในสังคมจึงเกิดความไม่สมดุลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการ
วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและท าความเขา้ใจสังคมวฒันธรรม ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ เพื่อท่ีจะ
สามารถเกิดการเดินทางคู่ขนานไปกบัการเปล่ียนแปลงได ้และสามารถเกิดการปรับตวัไดอ้ยา่งสมดุล 
เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมบนพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้ 
 วริสสาร์ ชลิดาพงศ ์(2554) ไดศึ้กษา ส่ือสัญลกัษณ์ของชนชั้นสู่กระบวนการกลายเป็นสินคา้
ทางวฒันธรรมผ่านผา้ลุนตยา-อเชะ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าท่ีของผา้ลุนตยาในอดีตถูก
น าไปใช้เป็น ส่ือสัญลักษณ์ทางสังคม และใช้เป็นเค ร่ืองมือในการก าหนดกฎระเบียบและ                  
การแสดงออกทางสังคม เช่น ผา้ลุนตยาถูกน ามาใช้เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของชนชั้นทางสังคมของผูท่ี้
สวมใส่ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการแสดงออกผา่นระบบสัญลกัษณ์ท่ีคนในสังคมสามารถส่ือสารและถอดรหสั
ความหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในส่วนของการให้ความหมายของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็น
กระบวนการผลิตสร้างคุณค่าและให้ความหมายต่อวตัถุท่ีเช่ือมโยงกบัมิติทางสังคม รวมทั้งมีการสร้าง
ปัจจยัทางการตลาดเพื่อให้เกิดพลวตัในการขบัเคล่ือนวตัถุท่ีเป็นผา้ลุนตยาโบราณให้หมุนเวียนอยู่ใน
ระบบตลาดได้ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองทางการคา้ท่ีมีผลให้ผา้ลุนตยามีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน
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กวา่เดิมหลายเท่าตวั เม่ือผา้ลุนตยาเป็นสินคา้ท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางสังคมแห่งการบริโภค การเลือกบริโภค
จึงข้ึนอยูก่บัรสนิยมของปัจเจกท่ีสามารถเลือกบริโภคตามความตอ้งการของตนเองได ้
 จากงานวิจยัขา้งตน้ พบวา่ผลการศึกษามีอยูด่ว้ยกนั 2 แนวทาง ทั้งแนวทางท่ีมีการต่อตา้นกบั
แนวทางการอนุรักษว์ฒันธรรม แนวทางท่ีมีการต่อตา้นเช่ือวา่ กระบวนการน าวฒันธรรมมาท าให้เป็น
สินคา้นั้นจะส่งผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมและวฒันธรรม ในขณะท่ีแนวทางการอนุรักษ์
วฒันธรรมนั้นเช่ือวา่กระบวนกลายเป็นสินคา้น้ีเป็นการปลูกฝังและฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมใหด้ ารงอยูไ่ด ้
อย่างไรก็ตามผู ้วิจ ัยเห็นว่าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัดังกล่าว ท าให้เห็นถึงความ
เคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงของกระบวนการน าวฒันธรรมมาท าให้เป็นสินคา้ ซ่ึงแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถมองเห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงและร้อยเรียงประเด็น
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั และเพื่อสามารถท าความเขา้ใจและอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีซบัซ้อนของผลผลิตทาง
วฒันธรรม และก่อให้เกิดแนวทางในการกระตุน้แนวคิดเชิงวิพากษ์ในสังคมร่วมสมยั และเป็นการ
สร้างแรงถ่วงดุลต่อแนวคิดการบริโภคนิยมในสังคมทุนนิยมต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมกบักระบวนการกลายเป็น
สินคา้ : กรณีศึกษา โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาเป็น
ล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ระเบียบวธีิการศึกษา 

3.2 ขอบเขตการศึกษา 

3.3 วธีิการศึกษา 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 

 

3.1 ระเบียบวธีิกำรศึกษำ 
 1. รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัอตัลษัณ์ทางวฒันธรรมกบั
กระบวนการกลายเป็นสินค้าผ่านการสร้างความหมายเชิงสัญวิทยา และแนวทางการก าหนด
ความหมายภายใตก้ลไกของอุตสาหกรรมวฒันธรรม กระบวนการสร้างความหมายของอตัลษัณ์ทาง
วฒันธรรมกบัความร่วมสมยัตามแนวคิดทฤษฎีอุตสาหกรรมวฒันธรรม สัญวิทยา และกระบวนการ
เป็นสินคา้  
 2. ส ารวจขอ้มูลและสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจ นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการ และนกัท่องเท่ียวของ
โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลของผูบ้ริโภคต่ออัตลักษณ์ทางวฒันธรรมผ่านแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
วเิคราะห์การรับรู้ของผูบ้ริโภคจากสินคา้ทางวฒันธรรม 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเช่ือมโยงตามวตัถุประสงคแ์ละประเด็นส าคญัของงานวิจยัผา่นแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็นประเด็นดงัน้ี 
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   4.1 วิเคราะห์อัตลัษณ์ทางว ัฒนธรรมท่ีเจ้าของธุรกิจหรือผู ้ประกอบการ และ           
นกัออกแบบไดส้ร้างความหมายหรือคุณค่าในสินคา้ของตนดว้ยการผสมผสานอตัลษัณ์ทาง
วฒันธรรมมาสู่กระบวนการกลายเป็นสินคา้ท่ีร่วมสมยั โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
อตัลกัษณ์ กระบวนการกลายเป็นสินคา้ สัญวทิยา และอุตสาหกรรมวฒันธรรม 

   4.2 วิเคราะห์ รูปแบบสัญลักษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การ
กลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ โดยแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ อตัลกัษณ์ และสัญวทิยา  

   4.3 วิเคราะห์ผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา    
บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ จากการรับรู้และทศันคติของผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ 
รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออัตลักษณ์ทางวฒันธรรมสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้า โดย
เช่ือมโยงจากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เพื่อตรวจสอบความหมายในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีได้
น าอตัลกัษณ์ของโรงแรมมาอธิบายความเป็นตวัตน ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงผลจากกระบวนการ
แปรรูปวฒันธรรม และยงัท าให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอตัลษัณ์ของแต่ละคนกบัสินคา้ท่ีตนเอง
บริโภคในบริบทเฉพาะ โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ
และอตัลษัณ์มาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
      1. ขอบเขตเน้ือหา 
 ศึกษาและวิเคราะห์วาทกรรมของกระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่การ
ท าให้กลายเป็นสินค้าผ่านแนวทางการสร้างความหมายเชิงสัญวิทยา และแนวทางการก าหนด
ความหมายภายใตก้ลไกความสัมพนัธ์เชิงครอบง าของอุตสาหกรรมวฒันธรรม 
      2. ขอบเขตประชากร 

2.1 เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
  2.2 นกัออกแบบของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 

2.3 ผูบ้ริโภคของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
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3.3 วธีิกำรศึกษำ 
      1. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
  1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 
      - การสั มภาษ ณ์ แบบ เจาะ ลึก  ( In-Depth Interview) จากผู ้ให้ ข้อมู ลส าคัญ  ได้แ ก่ 

ผู ้ประกอบการ นักออกแบบ  นักการตลาด และผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับกระบวนการแปรรูป
วฒันธรรมในการสร้างอตัลักษณ์สู่การท าให้กลายเป็นสินค้าของโรงแรมปิงนครา บูติก        
โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 

      - การสังเกตการณ์ (Observation) ท่ีส ารวจสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 
โดยมีการบนัทึก เปรียบเทียบรูปแบบสัญลกัษณ์หรือภาพแทนของอตัลษัณ์ทางวฒันธรรมสู่
กระบวนการกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 

      - การสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมของโรงแรมปิงนครา บูติก      
โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การ
กลายเป็นสินคา้ในดา้นการรับรู้และทศันคติต่อกระบวนการแปรรูปวฒันธรรมจากรูปแบบ
สัญลกัษณ์หรือภาพแทนของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ และการ
เช่ือมโยงอตัลษัณ์ของแต่ละคนกบัสินคา้ท่ีตนเองบริโภคในบริบทเฉพาะ 

 1.2 ข้อมูล ทุ ติยภู มิ  (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูล ท่ีได้จากการวิ เคราะห์ เอกสาร 
(Document Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวาทกรรมของกระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการ
สร้างอตัลกัษณ์สู่การท าใหก้ลายเป็นสินคา้ผา่นแนวการสร้างความหมายเชิงสัญวทิยา และแนวทางการ
ก าหนดความหมาย 
     2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยเคร่ืองมือแต่ละชุดมีการสร้างและการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือใหต้รงตามค าถามของงานวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ข้อมูลเอกสาร (Documents)  ได้แก่ เอกสารแนวคิดและทฤษฎีท่ี เก่ียวข้อง หนังสือ 
บทความทางวิชาการ ผลงานวิจยั วารสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพข์ององคก์ร ภาพถ่าย และวีดีทศัน์ และ
การคน้ควา้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเวบ็ไซต ์

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
3. บันทึกการสังเกตการณ์ (Observation Note) ได้แก่ การจดบันทึกย่อ การถ่ายภาพ เพื่อ

ตีความกระบวนการจดัวาง และการใชพ้ื้นท่ี (space) ภายในโรงแรม 
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     3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 
   1.1 กลุ่มบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องหรือมีกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องกับ

โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ ไดแ้ก่ เจา้ของโรงแรม นกัออกแบบ 
นกัการตลาด พนกังาน 

   1.2 กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม ่

 2. การเก็บขอ้มูลจากแบบสังเกตการณ์ 
  2.1 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
  2.2 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี จะใชเ้วลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5 เดือน   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เดือนที ่
1 

เดือนที ่
2 

เดือนที ่
3 

เดือนที ่
4 

เดือนที ่
5 

รวบรวมขอ้มูล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง      
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง      
วเิคราะห์ขอ้มูล      
สรุปผลการศึกษา      
 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 3 แหล่ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลเอกสาร แบบสัมภาษณ์

เชิงลึก แบบสอบถาม และบนัทึกสังเกตการณ์ น ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Analysis) วิเคราะห์โดยเช่ือมโยงจากกลุ่มแนวคิดหลักเพื่อตอบโจทย์ของ
วตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไว ้คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่การ
กลายเป็นสินค้าของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษารูปแบบ
สัญลกัษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก   
โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่  3) เพื่อศึกษาผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรม
ปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา เชียงใหม่ 
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3.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาขอ้มูลเร่ืองอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมกบักระบวนการกลายเป็นสินคา้ 

ศึกษาแนวคิดและขอ้มูลจากการศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
   - อตัลกัษณ์ (Identity) 
   - อุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cultural Industry) 
   - สัญวทิยา (Semiology) 
   - กระบวนการกลายเป็นสินคา้ (Commodification) 
   - งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

สถานท่ีเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล 

 

 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
   - เจา้ของ/ผูป้ระกอบการ 

   - สถาปนิก / นกัออกแบบ / ตกแต่งภายใน 

   - ผูบ้ริโภค 

 
 

สร้างแบบสัมภาษณ์ 

 
 เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่ 

การกลายเป็นสินคา้ 

 

รูปแบบสญัลกัษณ์หรือ 
ภาพแทนจากการแปรรูป
วฒันธรรมสู่การกลายเป็น

สินคา้ 

 

แนวคิด และการสร้าง
ความหมายของสินคา้ดว้ย 
การผสมผสานอตัลษัณ์ทาง
วฒันธรรมมาสู่กระบวนการ
กลายเป็นสินคา้ท่ีร่วมสมยั 

 

สถาปัตยกรรม, การออกแบบตกแต่งภายใน, กิจกรรม, การแต่งกาย, การใหบ้ริการ, 
ส่ือ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์โบร์ชวั 

ภาพ 3.1 ผงัแสดงขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
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บทที ่4 

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมกบักระบวนการกลายเป็นสินค้า 

 

ในบทน้ีจะน ำเสนอเก่ียวกับกำรจดักำรอตัลักษณ์ทำงวฒันธรรม รวมไปถึงกำรผลิตสร้ำง
ควำมหมำยผำ่นกระบวนกำรกลำยเป็นสินคำ้ของวฒันธรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1 ควำมเป็นมำของ “ปิงนครำ” 

4.2 แนวคิดในกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรจดักำรเก่ียวกบัพื้นท่ี 

4.3 กำรออกแบบตกแต่งภำยในโรงแรม 

4.4 กิจกรรมภำยในโรงแรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 

4.5 ผลจำกกระบวนกำรกลำยเป็นสินคำ้ของอตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรม 

 

4.1 ก่อนจะเป็น “ปิงนครา” 

 กระแสควำมนิยมเก่ียวกบัวฒันธรรมในปัจจุบนันั้นไดถู้กจบัตำมองมำกข้ึน จะเห็นไดจ้ำกกำร
ท่ีทำงภำครัฐ เอกชน หรือองคก์รต่ำงๆ ไดใ้ห้ควำมสนใจในกำรอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรมมำกยิ่งข้ึน 
กำรให้ควำมส ำคญักบัวฒันธรรมท่องถ่ินหรือแมแ้ต่กำรยอ้นกลบัไปสู่วิถีชีวติควำมเป็นอยูใ่นอดีตลว้น
แต่เป็นแนวคิดท่ีมีต่อวฒันธรรมแทบทั้งส้ิน ซ่ึงกระแสลำ้นนำนิยมนั้นเป็นส่ิงท่ีสำมำรถยืนยนัไดดี้ถึง
กระบวนกำรร้ือฟ้ืนวฒันธรรมลำ้นนำ และส่ิงท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน คือ วฒันธรรมลำ้นนำไดก้ลำยเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีได้ถูกน ำมำประยุกต์ ผสมผสำน และหลอมรวม ภำยใตค้  ำจ  ำกดัควำมท่ีว่ำ “ล้ำนนำร่วม
สมยั” ซ่ึงมกัจะปรำกฏอยูใ่นรูปแบบของสถำปัตยกรรมของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่  

บูติก โฮเทล (Boutique Hotel) จดัเป็นแนวทำงธุรกิจโรงแรมท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในขณะน้ี 
ดว้ยจุดแข็งท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกธุรกิจโรงแรมแบบดั้งเดิม เช่น รูปแบบกำรดีไซน์ กำรบริกำรท่ีเป็น
อิสระ มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์สำมำรถท ำไดใ้นขนำดเล็ก สำมำรถท ำไดด้ว้ยตวัเจำ้ของเอง ตอบสนอง
ไลฟ์สไตลข์องนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งกำรคน้พบบรรยำกำศใหม่ๆ ในกำรพกัผอ่น 



 

 37  

 จุดเร่ิมตน้ของ บูติก โฮเทล ในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ไดถู้กพฒันำสืบเน่ืองมำจำกกำรก ำเนิดข้ึน
ของโรงแรมเชนโฮเทล เม่ือ 20 ปี ท่ีแล้ว เม่ือ วิลเลียม ไฮเนก้ี (William Ellwood Heinecke) แห่ง         
ไมเนอร์ คอร์ปเปอเรชนั (Minor Cooperation) ไดข้ึ้นมำซ้ือท่ีดินบริเวณเนินเขำในอ ำเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ แลว้สร้ำงเป็นโรงแรมท่ีมีช่ือวำ่ รีเจนท ์แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โฟร์ ซีซนัส์ รีสอร์ท 
เชียงใหม่ (Four Seasons Resort Chiang Mai)โดยกำรก่อสร้ำงโรงแรมแห่งน้ีไดผ้สมผสำนควำมเป็น
ธรรมชำติ ประวติัศำสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้เขำ้กบัส่ิงปลูกสร้ำงท่ีออกแบบมำให้สอดรับกบั
ปัจจยัดงักล่ำว โดยมีกำรน ำเอำเอกลกัษณ์วฒันธรรมควำมเป็นเมืองเชียงใหม่ หรือควำมเป็นลำ้นนำมำ
เป็นจุดแข็งในกำรดึงดูดนักท่องเท่ียว เพรำะตรงกบัควำมตอ้งกำรของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้มองกำร
ท่องเท่ียวเป็นแค่เพียงกำรพกัผอ่นหรือเปล่ียนบรรยำกำศเพียงเท่ำนั้น แต่มองวำ่กำรเดินทำงแต่ละคร้ัง
นั้นมีมูลค่ำ และมีส่ิงท่ีต้องเข้ำไปค้นหำ แม้ช่วงแรกของกำรเปิดให้บริกำรของโรงแรมรีเจนท์จะ
ประสบปัญหำจำกกำรต่อตำ้นจำกนกัอนุรักษนิ์ยม แต่หลงัจำกนั้นไม่นำนรูปแบบโรงแรมน้ีก็ไดเ้ป็นท่ี
ยอมรับกนัว่ำน่ำจะเป็นทิศทำงท่ีถูกตอ้ง และแนวทำงในกำรพฒันำธุรกิจ บูติก โฮเทล จึงเร่ิมมีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน ต่อมำได้มีกำรเปิดตัวโรงแรมดำรำเทวี (The Dhara Dhevi Chiang Mai) ซ่ึงเป็น
โรงแรมระดบัห้ำดำวท่ีไดน้ ำเอำรูปแบบสถำปัตยกรรมของวดัลำ้นนำและพม่ำมำไวใ้นโรงแรม ซ่ึงถือ
ได้ว่ำเป็นกำรน ำเอำเอกลกัษณ์ทำงล้ำนนำมำเป็นจุดขำย เป็นท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจส ำหรับนักท่องเท่ียว
ชำวต่ำงชำติ แม้ว่ำวฒันธรรมควำมเป็นอยู่ในอดีตได้ถูกน ำมำผสมผสำนกับควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีในปัจจุบนัจำกกำรสร้ำงสถำปัตยกรรมท่ีไดจ้  ำลองจำกวดั และของโบรำณวตัถุหลำยชนิดท่ี
ไดถู้กน ำมำประดบัตกแต่งภำยในโรงแรม ท ำให้โรงแรมแห่งน้ีไดถู้กวิพำกษว์ิจำรณ์อยำ่งหนกัในเร่ือง
ของกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ลำ้นนำให้กบัสินคำ้และกำรบริกำร โดยกำรหยิบยกเอำสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ
ชุมชนแห่งหน่ึงมำเป็นแรงบันดำลใจในกำรก่อสร้ำงสถำปัตยกรรมต่ำงๆ ภำยในโรงแรม จึงเกิด
แนวคิดทำงวฒันธรรมและรูปแบบของจิตส ำนึกต่อสินคำ้ท่ีสัมพนัธ์กบักระแสบริโภควฒันธรรมและ
ควำมเป็นทอ้งถ่ินในยุคปัจจุบนั จำกแนวคิดดงักล่ำวไดถู้กตอกย  ้ำให้หนกัแน่นยิ่งข้ึน จนท ำให้กระแส
โรงแรมบูติกเร่ิมเป็นท่ีโด่งดงัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพรำะ กำรสร้ำงโรงแรมบูติกในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น
สำมำรถใช้ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั อนัได้แก่ ธรรมชำติ ประวติัศำสตร์ และวฒันธรรมมำเป็นจุดขำยเพื่อ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้ำหมำยใหเ้ขำ้มำใชสิ้นคำ้และบริกำรไดเ้ร่ือยๆ35 

 

 

____________________________________ 

 35 ธนัยพร ธิรำวฒัน์. 2552. กำรแปลงวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคำ้: กรณีศึกษำโรงแรมฮอไรซนั วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท. 

กำรคน้ควำ้แบบอิสระ ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำส่ือศิลปะและกำรออกแบบส่ือ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่. 
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“ปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด์ สปำ” (Ping Nakara Boutique Hotel and Spa)” ไดถื้อก ำเนิดข้ึน
จำกกำรเกิดปรำกฏกำรณ์กระแสของโรงแรมบูติกในจังหวดัเชียงใหม่  โดยเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี          
พ.ศ. 2550 และเปิดท าการเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2552 โรงแรมบูติกเป็นโรงแรมขนำดเล็กท่ี
สำมำรถมีจ ำนวนห้องพกัไดเ้พียงไม่ก่ีหอ้ง สำมำรถดดัแปลงอำคำรเก่ำได ้และรักษำบรรยำกำศในอดีต
ไวเ้ป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียว มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีครบครัน โดยอำศยัศิลปะกำรตกแต่งให้
กลมกลืนไปกบักล่ินอำยของอดีตกำลวฒันธรรมลำ้นนำ ท ำให้ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำกเท่ำกบั
ธุรกิจโรงแรมขนำดใหญ่ รวมทั้ งไม่ต้องอำศยัแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในกำรขยำยฐำนด้ำนกำรตลำด        
แต่จะตอ้งท ำให้ท่ีพกั มีควำมเป็นเอกลกัษณ์ และมีสไตล์เป็นของตวัเอง เพื่อสร้ำงควำมเป็นหน่ึงเดียวท่ี
ไม่เหมือนใคร ซ่ึงตอ้งเร่ิมตั้งแต่กำรวำงแนวคิด (Concept) ของโรงแรม ส ำรวจท ำเลท่ีตั้ง ออกแบบ 
และวำงแผนกำรตกแต่ง โดยมีหลักส ำคัญอยู่ท่ีกำรสร้ำงโรงแรมให้ทุกองค์ประกอบมีลักษณะ
เฉพำะตวั คือ ตอ้งแตกต่ำง และเป็นหน่ึงเดียวโดยแทจ้ริง  

“ปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด์ สปำ” (Ping Nakara Boutique Hotel and Spa) ตั้งอยู่บนถนน
เจริญประเทศ ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในอดีต (ในสมยัรัชกำลท่ี 5) ยำ่นน้ีเป็น
ท่ีตั้งของส ำนกังำนป่ำไมแ้ห่งแรกในประเทศไทย โดยมีสถำนกงสุลองักฤษ สถำนกงสุลฝร่ังเศส และ
วดัชยัมงคลเป็นศำสนสถำนส ำคญัเก่ำแก่ท่ีอยูใ่นบริเวณน้ีดว้ย ท ำให้ยำ่นน้ีไดก้ลำยเป็นศูนยก์ลำงของ
กำรท ำไมท่ี้มีผูค้นหลำกหลำย ทั้งคนพื้นเมือง คหบดีชำวพม่ำ และชำวตะวนัตกท่ีท ำธุรกิจป่ำไมม้ำ
สร้ำงบำ้นเรือนอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  

 
ภำพ 4.1 “โรงแรมปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด ์สปำ” (Ping Nakara Boutique Hotel and Spa)  
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ในสมยันั้นอำคำรบำ้นเรือนในเชียงใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบตำมสัมพนัธภำพทำงกำรเมือง 
และกำรคำ้กบัชำติตะวนัตกจนเกิดเป็นอำคำรรูปทรงโคโลเนียลและเรือนขนมปังขิง36 ท่ีถูกดดัแปลง
ผสมกลมกลืนให้เขำ้กบังำนฝีมือของสล่ำพื้นบำ้นและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จนกลำยเป็นอำคำรท่ีมีควำม
งดงำมอ่อนช้อยแบบไทยๆ เป็นสถำปัตยกรรมใหม่ของลำ้นนำท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ี
เองได้กลำยมำเป็นแรงบันดำลใจของผูป้ระกอบกำรท่ีต้องกำรสร้ำงสถำปัตยกรรมสไตล์ล้ำนนำ         
โคโลเนียล37 ข้ึนมำ ดว้ยกำรสร้ำงอำคำรท่ีมีกำรถอดอำรมณ์ในยุคก่อนและน ำมำสอดรับกบัรูปแบบวิถี
ชีวติสมยัใหม่ โดยมีกำรผกูโยงและบอกเล่ำเร่ืองรำวในอดีตของชุมชนในยำ่นน้ี ดว้ยควำมตอ้งกำรท่ีจะ
รักษำอำคำรสถำปัตยกรรมและวฒันธรรมล้ำนนำอนัดีงำม และเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง      
ซ่ึงตอบสนองของกำรก ำเนิด บูติก โฮเทลท่ีวำ่ กำรก ำเนิดบูติกโฮเทลนั้นจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งใช้ปัจจยัทั้ง 
3 ปัจจยั อนัได้แก่ ธรรมชำติ ประวติัศำสตร์ และวฒันธรรมมำเป็นจุดขำยเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว
กลุ่มเป้ำหมำยใหเ้ขำ้มำใชสิ้นคำ้และบริกำรไดเ้ร่ือยๆ  

 ดงันั้น “ปิงนครำ” หมำยถึง นครแห่งแม่น ้ ำปิง ซ่ึงค ำวำ่ “ปิง” นั้น มำจำกแม่น ้ ำปิง ส่วนค ำว่ำ 
“นครำ” มำจำกค ำวำ่ นคร ซ่ึงแปลวำ่เมือง เม่ือน ำมำรวมกนัแลว้จะเป็น “ปิงนครำ” แปลวำ่ นครแห่ง
แม่น ้ำปิง  

 ตรำสัญลกัษณ์ของโรงแรมเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกได้อย่ำงดีถึงกำรให้ควำมส ำคญักบัวฒันธรรม
ลำ้นนำ สัญลกัษณ์ท่ีใช้คือ ควำมงดงำมอ่อนช้อยของหมอ้ไหดอกบูรณะฆะฏะท่ีใช้บูชำพระพุทธรูป
ของชำวลำ้นนำ ซ่ึงหมอ้ไหดอกน้ี ถือไดว้่ำเป็นควำมมัง่คัง่ เป็นหมอ้แห่งควำมอุดมสมบูรณ์ของชำว
ลำ้นนำ 

 

 

 

 

ภำพ 4.2 ตรำสัญลกัษณ์ของโรงแรมปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด ์สปำ 

___________________________________ 
36 เรือนขนมปังขิง คือ สถำปัตยกรรมท่ีมีกำรประดบัตกแต่งดว้ยไมท่ี้ฉลุดว้ยลวดลำยต่ำงๆ ทั้งบริเวณช่องลม ชำยคำ ช่องลม 

เป็นตน้  มีควำมวิจิตรงดงำมเหมือนกบับำ้นตุก๊ตำท่ีท ำจำกขนมปังขิง (Gingerbread) ซ่ึงแพร่หลำยเขำ้มำในประเทศไทยในสมยัรัชกำลท่ี 
4 เป็นตน้มำ  

 37 ลา้นนาโคโลเนียล คือ สถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากการน าเอารูปแบบของอาคารแบบโคโลเนียลของประเทศตะวนัตก ท่ีไดเ้ขา้
มาสู่ประเทศไทยในสมยัรัชกาลท่ี 4-5 มาผสมกลมกลืนให้เขา้กบัศิลปะทางลา้นนา  
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4.2 แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม การจัดการเกีย่วกบัพืน้ที่ 

แนวคิดหลกัของกำรออกแบบตวัอำคำรโรงแรมอยู่ภำยใตแ้นวคิดท่ีว่ำ “กำรถอดอำรมณ์ยุค
ก่อน ผสำนเขำ้กบัวิถีชีวิตสมยัใหม่” ภำยใตแ้นวคิดหลกั “โรงแรมรูปทรงล้ำนนำโคโลเนียล อบอุ่น
หรูหรำ ในบรรยำกำศเม่ือวนัวำน”  โดยไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกบำ้นตึกคหบดีเก่ำสไตล์โคโลเนียล 
และเรือนขนมปังขิงของเมืองเชียงใหม่ในอดีต โดยทีมงำนออกแบบไดร่้วมกนัศึกษำสถำปัตยกรรม
ต่ำงๆ แลว้พบวำ่เดิมบำ้นเรือนของคนไทยในอดีต ไม่วำ่จะเป็นคุม้เจำ้ เรือนคหบดี หรือบำ้นเรือนต่ำงๆ 
ลว้นปลูกสร้ำงด้วยไมห้รือวสัดุธรรมชำติเป็นหลกั หำกเป็นคุม้เจำ้หรือเรือนคหบดีนั้นก็มกัจะปลูก
บำ้นดว้ยไมส้ักหรือไมมี้ค่ำชนิดอ่ืน ลกัษณะโดยทัว่ไปของเรือนจะมีใตถุ้นสูง ลำนดำ้นล่ำงจะเป็นลำน
โล่งๆ หลงัคำจัว่ลำดชนั มีชำนเรือน หลงัคำมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผำ 

 
ภำพ 4.3 ตวัอยำ่งหอค ำเจำ้หลวง จงัหวดัล ำปำง ซ่ึงเป็นตวัอยำ่งของคุม้เจำ้หรือเรือนคหบดีในอดีต 

 ส่วนท่ีอยูอ่ำศยัของชำวบำ้นทัว่ไปจะเป็น “เรือนไมบ้ัว่” หรือเรือนเคร่ืองผูกใตถุ้นสูง มีไมไ้ผ่
เป็นองคป์ระกอบหลกั ใชต้อกและหวำยเป็นตวัยดึส่วนต่ำงๆ ดว้ยวธีิกำรผกูและมดั มุงหลงัคำดว้ยวสัดุ
ท่ีหำง่ำย เช่น ใบตองตึง ตบัหญำ้คำ  เป็นตน้ 

 
ภำพ 4.4 เรือนไมบ้ัว่ หรือเรือนเคร่ืองผกูใตถุ้นสูง 
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 จนถึงยุคสมยัรัชกำลท่ี 4 ซ่ึงเป็นยุคสมยัแห่งกำรแผ่ขยำยอำณำนิคม ส่งผลให้อิทธิพลของ
ประเทศตะวนัตกไดเ้ขำ้มำแทรกซึมในประเทศไทย บำ้นสไตล์วคิตอเรียและอำคำรแบบโคโลเนียล จึง
ได้ถือก ำเนิดข้ึนในประเทศไทย เร่ิมต้นจำกในเมืองท่ีมีกลุ่มมิชชันนำรีและฝร่ังต่ำงชำติท่ีเข้ำมำ           
รับรำชกำรหรือท ำธุรกิจกำรคำ้อำศยัอยู ่

 
ภำพ 4.5 พระต ำหนกัดำรำภิรมย ์ซ่ึงเป็นตวัอยำ่งอำคำรสถำปัตยกรรมแบบฝร่ังในลำ้นนำ 

 จำกแบบอำคำรบำ้นเรือนท่ีได้รับอิทธิพลมำจำกประเทศตะวนัตกนั้นได้เป็นตวัอย่ำงให้คน
ไทยน ำมำประยุกตใ์ช้ และปรับเปล่ียนให้เขำ้กบัรสนิยมแบบไทยๆ แมว้ำ่กระแสวฒันธรรมตะวนัตก
จะแพร่ขยำยและมีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงในหลำยๆ ด้ำน แต่ในหลำยพื้นท่ี อำคำรบ้ำนเรือน
เหล่ำน้ีกลบัเกิดกำรหลอมรวมและผสมสำนวฒันธรรมพื้นถ่ินกบัวฒันธรรมทำงตะวนัตกเขำ้ดว้ยกนั 
จนเกิดเป็นอำคำรบ้ำนเรือนท่ีรูปแบบเฉพำะจนกลำยเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ อำทิ อำคำร      
ชำเตอร์แบงค ์จงัหวดัภูเก็ต เป็นตน้ 

 
ภำพ 4.6 อำคำรชำเตอร์แบงค ์จ.ภูเก็ต เป็นอำคำรแบบโคโลเนียล ในสมยัรัชกำลท่ี 5 
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ภำพ 4.7 ตวัอยำ่งอำคำรพำณิชยท่ี์ถูกสร้ำงข้ึนในสไตลป์ระเทศตะวนัตก ซ่ึงสร้ำงข้ึนสมยัรัชกำลท่ี 5 

จำกกำรศึกษำควำมเป็นมำของส่ิงก่อสร้ำงในอดีตมำแล้วนั้น ทีมงำนออกแบบจึงได้ออก
ส ำรวจอำคำรบำ้นเรือนท่ีตั้งอยูบ่นถนนเจริญประเทศ และบริเวณใกลเ้คียง พบว่ำ อำคำรโบรำณส่วน
ใหญ่ในยำ่นน้ีจะเป็นบำ้นตึกก่ึงไม ้รูปทรงโคโลเนียลผสมกบัสถำปัตยกรรมของทำงลำ้นนำ จนท ำให้
ทีมงำนออกแบบไดเ้ห็นถึงควำมงดงำมของวฒันธรรมลำ้นนำในอดีตผสมกบัควำมงดงำมของอำคำร
สถำปัตยกรรมของชำวตะวนัตก จึงเกิดแนวคิดท่ีว่ำ “กำรถอดอำรมณ์ยุคก่อน ผสำนเขำ้กบัวิถีชีวิต
สมยัใหม่” จนท ำให้เกิดแนวคิดในกำรก่อสร้ำงปิงนครำข้ึนมำ ประกอบกบักำรศึกษำถึงวตัถุประสงค์
ของกำรใช้งำน วิธีกำรออกแบบก่อสร้ำงบ้ำนเรือนของคนล้ำนนำในอดีต เช่น กำรมุงหลังคำด้วย
กระเบ้ืองดินขอท่ีท ำจำกดินเหนียว กำรป้ันปูนทบัสันหลงัคำเพื่อกนัฝน กำรใช้ไมฉ้ลุลำยโปร่งเหนือ
บำนประตู และหนำ้ต่ำง เพื่อให้อำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก หรือกำรสร้ำงระเบียงยำว ทั้งชั้นล่ำงและชั้น
บน เพื่อใช้เป็นทำงเดินและเป็นกนัสำดในฤดูฝน เป็นตน้ จำกกำรศึกษำอำคำรสถำปัตยกรรมและ
วตัถุประสงค์ของกำรก่อสร้ำงน้ี ทีมงำนออกแบบจึงไดใ้ชโ้ครงสร้ำงของอำคำรท่ีไดพ้บเห็นเหล่ำนั้น
เป็นตน้แบบในกำรออกแบบ แลว้น ำมำหลอมรวมกบัวิทยำกำรก่อสร้ำงสมยัใหม่ ท่ียงัคงไวซ่ึ้งควำม
งำมของศิลปะต้นแบบ แต่ยงัสำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้งำนในชีวิตปัจจุบันท่ีต้องกำรควำม
สะดวกสบำยได้อย่ำงลงตัว เพื่อจะด ำรงรักษำอัตลักษณ์ท่ีเก่ำแก่เหล่ำน้ีไว ้โดยมีกำรผสมผสำน
สถำปัตยกรรมทอ้งถ่ิน หรือควำมเป็นลำ้นนำให้เขำ้กบัสถำปัตยกรรมทำงตะวนัตก ใหเ้ป็นเหมือนกำร
บนัทึกประวติัศำสตร์ ท่ีชำวตะวนัตกไดเ้ขำ้มำคำ้ขำยไมส้ักทำงภำคเหนือ  

 

  



 

 43  

สถำปัตยกรรมของปิงนครำนั้นจะประกอบไปดว้ยกลุ่มอำคำร 7 หลงัท่ีมีควำมแตกต่ำงเรียง
รำยประกอบกนัเป็นอตัลกัษณ์ของโรงแรม โดยมีกำรหลอมรวมควำมหลำกหลำยของอำคำรบำ้นเรือน
ท่ีเป็นตน้ก ำเนิดของสถำปัตยกรรมร่วมสมยัของล้ำนนำเม่ือร้อยกว่ำปีท่ีแล้ว โดยมี 19 ห้องพกั และ 
สปำอีก 5 ห้อง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ทุกอำคำรมีเอกลกัษณ์และ
ลวดลำยโดดเด่นเฉพำะตวั องคป์ระกอบทุกส่วนลว้นผ่ำนกำรออกแบบใหม่ทั้งหมด ทั้งลำยฉลุเหนือ
ประตู หน้ำต่ำง ลูกบิด กลอนประตู เตียงนอน ตู ้โต๊ะ รวมถึงห้องพกัทุกห้อง ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกนั    
ทั้งดำ้นโครงสร้ำงและกำรประดบัตกแต่ง เคร่ืองใช้ภำยในก็ท ำมำจำกวสัดุธรรมชำติท่ีมีรูปทรงสีสัน
สวยงำม ให้อำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงกนั แต่ยงัคงอตัลษัณ์ของควำมเป็นล้ำนนำ ซ่ึงทั้งหมดน้ีได้
ตั้ งอยู่บนพื้นฐำนแนวคิดท่ีว่ำกำรศึกษำและซึมซับถึงควำมงำมในอดีต และยงัคงค ำนึงถึงควำม
สอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนัระหว่ำงผูค้นและเร่ืองรำวในทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งกำรท ำไมส้ักของพื้นท่ีใน   
ยำ่นน้ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งแรกของกรมป่ำไมใ้นประเทศไทย ทั้งยงัเคยเป็นแหล่งท ำไมท่ี้เต็มไปดว้ยช้ำง และ
คนหลำยชนชำติท่ีประกอบกิจกำรดำ้นกำรท ำป่ำไมด้ว้ย  

 
 

ภำพ 4.8 แผนผงัของโรงแรม   

จำกภำพ 4.8 หมำยเลข 1 แสดง เรือนขนมปังขิง, หมำยเลข 2 แสดง ศำลำโถงแปดเหล่ียม, 
หมำยเลข 3 แสดง เรือนมะนิลำประยุกต์, หมำยเลข 4 แสดง เรือนแถวหรือเรือนร้ำนคำ้, หมำยเลข 5 
แสดง ดำ้นขำ้งของเรือนร้ำนคำ้, หมำยเลข 6 แสดง นครำสปำ, หมำยเลข 7 แสดง เรือนป้ันหยำ 
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ภำพ 4.9 เป็นรูปภำพท่ีถ่ำยจำกมุมบน เพื่อให้เห็นกลุ่มอำคำรทั้งหมดของโรงแรมปิงนครำ ซ่ึง
โทนสีภำยนอกท่ีใช้คือ สีขำวตำมแบบอำคำรบ้ำนเรือนในอดีต ซ่ึงจะใช้ปูนขำวต ำหมกักับน ้ ำต้ม
เปลือกตน้ไก๋ น ้ ำตม้หนงัควำย และน ้ ำออ้ย ผสมทรำยร่อนละเอียด ฉำบทัว่ทั้งตวัตึก โดยไม่ตอ้งทำสี
ปูนฉำบ จนท ำใหเ้กิดสีขำวนวลตำมธรรมชำติ 

 

จำกภำพเป็นภำพหมู่อำคำรลำ้นนำโคโลเนียลของปิงนครำ ซ่ึงจะประกอบดว้ยอำคำร 7 หลงัท่ี
เกิดจำกแนวคิดท่ีวำ่ กระบวนกำรถอดอำรมณ์ของบำ้นตึกคหบดีเก่ำแก่ ควำมแตกต่ำงจำกอำคำรเก่ำท่ี
เห็นไดอ้ย่ำงชัดเจน คือ ควำมสูงของตวัอำคำร 3 ชั้น โดยทีมงำนสถำปนิกไดใ้ช้รูปทรงของอำคำรท่ี
แตกต่ำงกนัมำหลอมรวมกนั โดยมีกำรลดหลัน่หลอมรวมอำคำรให้เป็นแบบตึกสูงต ่ำสลบักนัไปหลำย
ระดบั เพื่อจะลดทอนควำมสูงชะลูดของตวัอำคำรท่ีอำจะมองเห็นแล้ววำ่ดูสูงเกินไป ซ่ึงนอกจำกจะ
เป็นกำรเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยแล้ว ยงัคงช่วยสะท้อนถึงควำมหลำกหลำยของอำคำรบ้ำนเรือนท่ีเป็น          
ตน้ก ำเนิดสถำปัตยกรรมร่วมสมยัของลำ้นนำในอดีตท่ีผำ่นมำกวำ่ร้อยปีแลว้อีกดว้ย 
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ภำพ 4.10 ดำ้นหนำ้ของเรือนขนมปังขิง ซ่ึงจะเป็นส่วนทำงเขำ้โรงแรม  

โดยมีหอ้งโถงและแผนกตอ้นรับอยูใ่นส่วนน้ี 
 

 
ภำพ 4.11 ภำพหนำ้จัว่ของเรือนขนมปังขิง จะแกะสลกัดว้ยลำยขนมปังขิง38  

มีกำรถอดแบบมำจำกบำ้นวงศบุ์รี39 เพื่อเป็นแบบอยำ่งใหศึ้กษำถึงกำรผสมผสำนกลมกลืน 
ระหวำ่งศิลปะตะวนัตกกบัศิลปะพื้นบำ้นลำ้นนำ 
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ภำพ 4.12 ลวดลำยปิงนครำท่ีใชป้ระดบัเรือนขนมปังขิง 

เรือนขนมปังขิง  จะมีกำรออกแบบโดยหลังคำจั่วหัวตัด มีลำยปิงนครำ ซ่ึงเป็นลำยท่ีต่อ
เน่ืองมำจำกตรำสัญลกัษณ์ของโรงแรม เป็นลำยประดบัประจ ำตวัอำคำร โทนสีท่ีใช้ภำยในอำคำร      
จะเป็นสีแดงชำด 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 38 ลวดลายฉลุเรือนขนมปังขิง คือ ลวดลายท่ีวิจิตรงดงาม เหมือนกบับา้นตุก๊ตาท่ีท าจากขนมปังขิง (Gingerbread) ซ่ึงจะท าการ
ฉลุลวดลายท่ีชายคา ช่องลม และหนา้จัว่ 

 39 บำ้นวงศบ์ุรี เป็นคุม้เจำ้นำยเมืองแพร่ในอดีต สร้ำงเม่ือประมำณปี พ.ศ.2440 ตำมด ำริของ “เจำ้แม่บวัถำ” ชำยำคนแรกในเจำ้
หลวงพิริยะชยัเทพวงศ ์ผูส้ร้ำงคุม้เจำ้หลวงเมืองแพร่  บำ้นวงศบ์ุรีเป็นบำ้นแบบยโุรปประยกุต ์หลงัคำสูง ทรงป้ันหยำ 2 ชั้น ฐำนก่ออิฐถือ
ปูน สูงจำกพ้ืน 1 เมตร มีลวดลำยเถำไมแ้กะสลกัประดบัตวับำ้นทั้งท่ีหนำ้จัว่ ช่องลม ชำยน ้ำ ประตู หนำ้ต่ำง 



 

 47  

 
ภำพ 4.13 เรือนมะนิลำประยุกต ์ซ่ึงมีลำยนกยงูร ำแพนเป็นลำยประดบั 

เรือนมะนิลำประยุกต ์จะมีกำรออกแบบโดยหลงัคำจัว่หวัตดั 3 ชั้น เสริมดว้ยจัว่เหนือ 2 ชั้น มี
ลำยนกยงูร ำแพนเป็นลำยประดบัประจ ำตวัอำคำร โทนสีท่ีใชภ้ำยในอำคำรจะเป็นสีส้มอ่อน 

 

 
ภำพ 4.14 ลวดลำยนกยงูร ำแพนท่ีใชป้ระดบัเรือนมะนิลำประยกุต์ 
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ภำพ 4.15 ดำ้นนอกของศำลำโถงแปดเหล่ียม 

 
ภำพ 4.16 ภำยในของศำลำโถงแปดเหล่ียม 

ศำลำโถงแปดเหล่ียมจะอยูท่ำงดำ้นหนำ้ของโรงแรม ซ่ึงเป็นจุดท่ีถูกจดัวำงให้เห็นเด่นชดั โดย
จะใชเ้ป็นจุดรับแขกผูม้ำเยอืน จะมีกำรออกแบบโดยหลงัคำ มีลำยปิงนครำเป็นลำยประดบั โทนสีท่ีใช้
ภำยในอำคำร จะเป็นสีขำว 
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ภำพ 4.17 เรือนแถวหรือเรือนร้ำนคำ้ 

เรือนแถวหรือเรือนร้ำนค้ำ จะมีกำรออกแบบโดยหลังคำป้ันหยำ มีลำยปิงนครำเป็นลำย
ประดบัประจ ำตวัอำคำร โทนสีท่ีใชภ้ำยในอำคำร จะเป็นสีเขียว และมีกำรตกแต่งลวดลำยแบบขนมปัง
ขิง ซ่ึงทำงดำ้นของอำคำรน้ีจะเป็นส่วนของหอ้งสมุด และเฉลียงทำงเดินริมสระน ้ำ 

 

 
ภำพ 4.18 ดำ้นขำ้งเรือนแถวหรือเรือนร้ำนคำ้ 
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ภำพ 4.19 ลำยดอกปีป ซ่ึงเป็นลำยประดบัประจ ำตวัอำคำรดำ้นขำ้งเรือนแถวหรือเรือนร้ำนคำ้ 

ด้ำนข้ำงเรือนแถวหรือเรือนร้ำนค้ำ จะเป็นอำคำรจีนแบบดั้ งเดิมผสมกับส่ิงก่อสร้ำงแบบ
ลำ้นนำ มีลำยดอกปีปเป็นลำยประดบัประจ ำตวัอำคำร โทนสีท่ีใชภ้ำยในอำคำรจะเป็นสีเหลือง 

 
ภำพ 4.20 เรือนป้ันหยำ ซ่ึงดำ้นล่ำงของอำคำรจะเป็นส่วนของร้ำนอำหำร 
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ภำพ 4.21 ลำยดอกทำนตะวนั ซ่ึงเป็นลำยประดบัประจ ำตวัเรือนป้ันหยำ 

 

 
ภำพ 4.22 ร้ำนอำหำรของโรงแรมปิงนครำ ซ่ึงจะอยูบ่ริเวณดำ้นล่ำงของเรือนป้ันหยำ มีกำรประดบั

ตกแต่งโดยใชตุ้งของลำ้นนำ และมีกำรสร้ำงก ำแพงเป็นช่องๆเสมือนกบัก ำแพงวดัในอดีตและปัจจุบนั 
 

เรือนป้ันหยำ จะมีจุดเด่น คือ หลงัคำไม่มีหนำ้จัว่ หลงัคำทุกดำ้นจะสอบเขำ้หำกนั ส่วนยอดจะ
ชนกันแบบพีระมิด มุงหลังคำด้วยกระเบ้ือง ชำยคำคลุมรอบ 4 ด้ำน มีลำยดอกทำนตะวนัเป็น           
ลำยประดบัประจ ำตวัอำคำร โทนสีท่ีใชภ้ำยในอำคำรจะเป็นสีม่วง 
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ภำพ 4.23 เรือนร้ำนคำ้จีนแบบดั้งเดิมผสมลำ้นนำ เป็นส่วนของนครำสปำ 

เรือนร้ำนคำ้จีนแบบดั้งเดิมผสมกบัล้ำนนำ มีลำยปิงนครำเป็นลำยประดบัประจ ำตวัอำคำร 
เป็นส่วนของนครำสปำ ท่ีมีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป สำมำรถให้ควำมรู้สึกเป็นส่วนตวักบัแขกท่ีมำใช้
บริกำรไดอ้ย่ำงเต็มท่ี เป็นสปำแนวแนวอำยุรเวท ในบรรยำกำศท่ีอบอวลดว้ยกล่ินดอกไมแ้ละเคร่ือง
หอมนำนำชนิด ทั้ งจำกพืชพรรณตำมธรรมชำติ และน ้ ำมันหอมซ่ึงปรุงแต่งด้วยต้นต ำรับเฉพำะ
ของ “นครำสปำ” คลอเสียงดนตรีบรรเลงเบำสบำยสไตล์ล้ำนนำ เพื่อให้ผูใ้ช้บริกำรไดพ้กัผ่อนอย่ำง
ผอ่นคลำยเป่ียมสุข 
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ภำพ 4.24 ซุม้ประตูทำงเขำ้ดำ้นหนำ้โรงแรม 

ซุ้มประตูทำงเขำ้ด้ำนหน้ำโรงแรม มีกำรสะทอ้นให้เห็นถึงควำมงดงำมของสถำปัตยกรรม
ลำ้นนำโคโลเนียลไดอ้ยำ่งชดัเจน ดว้ยกำรออกแบบให้เกิดกำรผสมผสำนระหวำ่งรูปแบบของศิลปะ
ทำงตะวนัตกกบัลวดลำยท่ีเป็นของทำงลำ้นนำ เหนือประตูเป็นซุ้มปูนป้ัน ประดบัดว้ยลำยนูนต ่ำรูป
ตรำสัญลกัษณ์ของปิงนครำ ซ่ึงเป็นหมอ้ไหดอก  และค ำอวยพรให้แก่ผูพ้กัอำศยัและแขกผูม้ำเยอืนเป็น
ภำษำบำลีวำ่ “โสตถี โหนตุ นิรนฺตร ”  ซ่ึงแปลวำ่ “ขอควำมสุขี จงมีแด่ทุกท่ำน ชัว่กำลนำนเทอญ” 
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4.3 การออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม 

 ปิงนครำ เนน้กำรสร้ำงบรรยำกำศให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้ม โดยยงัคงอยูภ่ำยใตแ้นวคิด
ท่ีวำ่ กำรถอดอำรมณ์ยุคก่อน ผสำนเขำ้กบัวิถีชีวิตสมยัใหม่  อบอุ่นหรูหรำ ในบรรยำกำศเม่ือวนัวำน 
โทนสีโดยรวมจึงเป็นสีเอิร์ทโทน (earth tones) เช่น สีน ้ ำตำลของไม ้และเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นบนัได รำวบนัได กรอบประตูลิฟต์ สีท่ีคลำ้ยกบัสีของดิน เช่น พดัลม โต๊ะ ท่ีจบัรำวประตูต่ำงๆ 
ดงันั้นกำรใช้โทนสีจึงสะทอ้นควำมรู้สึกและอำรมณ์ของควำมอบอุ่นในสมยัก่อน ปิงนครำยงัมีควำม
มุ่งหมำยให้แขกหรือผูม้ำเยือนได้ซึมซับทั้งรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสัของสถำปัตยกรรมและ
วฒันธรรมล้ำนนำท่ีมีควำมสวยงำม อ่อนหวำน และหลำกหลำย จึงท ำให้กำรออกแบบตกแต่งทุก
รำยละเอียดลว้นสะทอ้นควำมเป็นทอ้งถ่ินลำ้นนำ ทั้งกำรออกแบบตกภำยใน กำรออกแบบลวดลำยฉลุ 
รูปป้ันประดบั รวมไปถึงภำพวำดฝำผนงัขนำดใหญ่ตำมหอ้งโถงของโรงแรม และภำยในหอ้งพกั 

 
ภำพ 4.25 ตวัอยำ่งห้องพกั “ดอกแกว้” โดยภำยในหอ้งจะมีภำพวำด “ดอกแกว้” จำกฝีมือของช่ำงชำว

ลำ้นนำ โทนสีท่ีใชห้้องดอกแกว้ คือ สีขำวและครีม  
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ภำพ 4.26 ตวัอยำ่งห้องพกั “กุหลำบ” โดยภำยในห้องจะมีภำพวำดดอก “กุหลำบ” จำกฝีมือของช่ำง

ชำวลำ้นนำ โทนสีท่ีใชห้้องกุหลำบคือ สีชมพแูละเหลือง  

 

  
ภำพ 4.27 ตวัอยำ่งห้องพกั “ลีลำวดี” โดยภำยในห้องจะมีภำพวำดดอก “ลีลำวดี” จำกฝีมือของช่ำงชำว

ลำ้นนำ โทนสีท่ีใชห้้องลีลำวดีคือ สีขำวและครีม 
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ห้องพกัทุกห้องของปิงนครำจะตกแต่งแบบโคโลเนียล โดยแต่ละห้องจะใชโ้ทนสีท่ีแตกต่ำง
กนั มีกำรตกแต่งพื้นผวิดว้ยเทคนิคกำรประทบัสีหลำยชั้น เพื่อท ำให้เกิดมิติและแสงเงำท่ีสวยงำม ผนงั
ภำยในห้องจะมีภำพจิตรกรรมสีน ้ ำมนัจำกฝีมือของศิลปินชำวลำ้นนำ เป็นรูปดอกไมแ้ต่ละชนิดตำม
ช่ือของห้องพกั เช่น กุหลำบ เฟ่ืองฟ้ำ เก็ตตะวำ  ดอกแกว้ ลีลำวดี เป็นตน้ ซ่ึงกำรท่ีทำงโรงแรมได้มี
กำรใชช่ื้อดอกไมเ้ป็นช่ือของห้องพกันั้น เน่ืองมำจำกในสมยัรัชกำลท่ี 5 ภำยในบริเวณวงั หรือคุม้ของ
เจำ้ขุนมูลนำย หรือแมแ้ต่บำ้นเรือนของรำษฎร มกัจะชอบปลูกไมห้อมไวภ้ำยในบำ้น จำกแนวคิดน้ีเอง
จึงท ำให้ทำงโรงแรมเห็นถึงควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ท่ีสำมำรถน ำมำโยงเขำ้กบักำรใชชี้วิตของ
คนในปัจจุบนั จึงได้ตั้งช่ือห้องพกัแต่ละห้องให้เป็นช่ือของดอกไม ้และไมห้อมนำนำชนิด เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริกำรไดรู้้จกัพนัธ์ุไมข้องชำวไทย และชำวลำ้นนำมำกยิ่งข้ึน เป็นกำรแสดงถึงวฒันธรรมอนัดีงำม
อีกดว้ย 

 
ภำพ 4.28 ตวัอย่ำงช่ือห้องพกั “ดอกแก้ว” ซ่ึงคนไทยโบรำณเช่ือว่ำ บ้ำนใดปลูกต้นแก้วไว้

ประจ ำบำ้นจะท ำให้คนในบำ้นมีควำมดี มีคุณค่ำสูง เพรำะค ำวำ่ แกว้ นั้นหมำยถึง ส่ิงท่ีดีมีค่ำสูงเป็นท่ี
นบัถือบูชำของบุคคลทัว่ไป ทำงโบรำณไดเ้ปรียบเทียบของท่ีมีค่ำสูงน้ีเสมือนดัง่ดวงแกว้ นอกจำกน้ี
คนโบรำณยงัมีควำมเช่ืออีกว่ำ บำ้นใดปลูกตน้แกว้ไวป้ระจ ำบำ้นจะท ำให้เป็นคนท่ีมีจิตใจบริสุทธ์ิ มี
ควำมเบิกบำน เพรำะแกว้คือควำมใสสะอำดควำมสดใส นอกจำกน้ีดอกแกว้ยงัมีสีขำวสะอำดสดใสมี
กล่ินหอมนวลไปไกลและยงัน ำดอกแกว้ไปใชใ้นพิธีบูชำพระในพิธีทำงศำสนำไดเ้ป็นสิริมงคลยิง่อีก
ดว้ย 
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ภำพ 4.29 เฟอร์นิเจอร์ภำยในหอ้งพกั ท่ีเนน้โทนสีน ้ำตำลเขม้ของไมส้ัก ซ่ึงของท่ีใชต้กแต่ง 

เป็นของสมยัโบรำณแทบทั้งส้ิน ไม่วำ่จะเป็นโคมไฟ นำฬิกำ หรือโทรศพัทท่ี์ใชภ้ำยในหอ้งพกั 
 

ส่วนเฟอร์นิเจอร์ภำยในห้องแต่ละห้องนั้นจะเนน้สีขำวเพื่อให้ขบักบัเคร่ืองเรือนท่ีเป็นไมส้ักสี
เขม้ ช่องลมแต่ละห้องจะเป็นไมฉ้ลุลวดลำยแบบเรือนขนมปังขิง เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้จะเป็นเกำ้อ้ีหวำย
สำนลำยดอกพิกุลโบรำณ เกำ้อ้ียำวบุดว้ยผำ้ทอมือลำยยอ้นยคุ หรือเตียงไมย้กสูงท่ีฉลุดว้ยลวดลำยพม่ำ
ดั้งเดิม 
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ภำพ 4.30 เป็นภำพของหอ้งโถง 

ในส่วนของหอ้งโถงมีกำรออกแบบใหโ้ล่ง โปร่ง และสบำย ดว้ยเพดำนสองชั้น แขวนประดบั
ดว้ยโคมระยำ้แบบดั้งเดิมจำกอินเดีย ผนงัดำ้นหน่ึงประดบัดว้ยภำพเขียนสีน ้ ำมนัปิดทองค ำเปลวบน
ผำ้ใบเป็นรูปตุง 12 นักษตัร และพระธำตุประจ ำปีเกิด เพื่อแสดงถึงท่ีมำท่ีไปของปีเกิดของแต่ละคน   
ซ่ึงก็หมำยถึงกำรเป็นตวัแทนของผูค้นท่ีไดเ้ขำ้มำเยี่ยมชมหรือมำพกัอำศยัในโรงแรมแห่งน้ีท่ีมีควำม
หลำกหลำย และแขกสำมำรถทรำบไดว้่ำตนเองเกิดปีใด และสำมำรถเดินทำงไปท ำบุญ หรือไปไหว้
พระธำตุประจ ำปีเกิดไดท่ี้ไหน และดำ้นขำ้งเป็นลำยผำ้ทอมือเฉพำะแต่ละถ่ิน เพื่อส่ือถึงสถำนท่ีตั้งของ
องคพ์ระธำตุเจดีย ์ซ่ึงเป็นงำนศิลปะท่ีเกิดจำกฝีมือกำรเพน้ทข์องศิลปินชำวลำ้นนำ ซ่ึงนยัยะของรูปตุง 
12 นักษตัรและพระธำตุประจ ำปีเกิดน้ีได้เกิดข้ึนในสังคมของชำวล้ำนนำรำวกลำงพุทธศตวรรษท่ี   
24-25 โดยมีกำรก ำหนดเอำรอบใน 12 ปีนักษตัรเขำ้มำผนวกกบัคติควำมเช่ือเร่ืองพระธำตุเจดียอ์งค์
ส ำคญั ซ่ึงถือก ำเนิดมำจำกกำรท่ีลำ้นนำไดท้  ำกำรฟ้ืนม่ำนส ำเร็จภำยใตก้ำรสนบัสนุนและควำมร่วมมือ
ของอำณำจกัรสยำม จุดน้ีเองท ำให้สังคมลำ้นนำตอ้งยอมรับในอ ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครองจำก
อำณำจกัรสยำมอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้สังคมลำ้นนำตอ้งถูกทำงฝ่ำยสยำมเขำ้มำจดักำรและควบคุมระบบ
กำรปกครองอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป จนท ำให้จำรีตวฒันธรรมประเพณีของสังคมล้ำนนำท่ีเป็น
เอกลกัษณ์นั้นเส่ือมสลำยลงไป ซ่ึงในกระบวนกำรควบคุมของอำณำจกัรสยำมน้ีเองเป็นประเด็นส ำคญั
ท่ีท ำให้สังคมลำ้นนำไดเ้กิดพลงักำรต่อตำ้นชำวสยำมอยูลึ่กๆ จนท ำให้ชำวลำ้นนำไดใ้ช้คติควำมเช่ือ
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ทำงศำสนำมำผนึกก ำลังและสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของตนเอง โดยมีกำรสร้ำงคติควำมเช่ือเร่ือง     
พระธำตุปีเกิดท่ีไดม้ำจำกกำรบูชำพระธำตุของสังคมลำ้นนำตั้งแต่อดีตกำล ซ่ึงพบวำ่จะมีพระธำตุองค์
ส ำคญัในลำ้นนำ 8 องค์ มีพระธำตุในดินแดนลุ่มน ้ ำโขง 1 องค์ ท่ีพม่ำ 1 องค์ ท่ีอินเดีย 1 องค์ และท่ี
สวรรคช์ั้นดำวดึงส์อีก 1 องค ์โดยชำวลำ้นนำมีควำมเช่ือวำ่กำรน ำเอำวิถีชีวิตของตนเขำ้ไปสัมพนัธ์กบั
พระธำตุในลักษณะของกำรพึ่ งพิงพุทธำนุภำพจะดลบันดำลให้ชีวิตประสบแต่ควำมสุข ร่มเย็น 
นอกจำกควำมเช่ือในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณีดว้ยกำรบูชำพระธำตุตำมปีเกิดแลว้ ยงัสะทอ้น
ให้เห็นถึงอ ำนำจในกำรเคล่ือนไหวอุดมกำรณ์ทำงควำมเช่ือดว้ยกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงล้ำนนำกบัรัฐใกลเ้คียง อนัเป็นแรงจูงใจเพื่อสร้ำงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ต่อรองอ ำนำจกบัสยำมในกำรลดแรงกดดนั และควำมขดัแยง้ทำงสังคมภำยใตน้โยบำยกำรจดักำรจำก
สยำม เพรำะพระธำตุแต่ละแห่งนั้นไดถู้กก ำหนดข้ึนในพื้นท่ีของลำ้นนำ รวมถึงดินแดนรัฐใกลเ้คียง 
และจะพบวำ่ในระบบพระธำตุปีเกิดนั้นจะไม่พบพระธำตุเจดียข์องฝ่ำยสยำมอยูเ่ลย40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
40เธียรชำย อกัษรดิษฐ์. 2545. ชุธำตุ:บทบำทและควำมหมำยของพระธำตุในอนุภูมิภำคอุษำคเนย ์กรณีศึกษำควำมเช่ือเร่ือง

พระธำตุปีเกิดในลำ้นนำ. วิทยำนิพนธ์ ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำภูมิภำคศึกษำ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่. 
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ภำพ 4.31 บริเวณเฉลียงริมสระน ้ำ 
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เฉลียงยำวริมสระน ้ ำ หรือเฉลียงพกัผ่อน จะทอดตวัขนำนกับสระว่ำยน ้ ำ เป็นมุมพกัผ่อน
หยอ่นใจ สะดุดตำดว้ยกระเบ้ืองลวดลำยโบรำณ มีกำรตกแต่งดว้ยตูไ้มโ้บรำณ ของโบรำณสะสมท่ีหำ
ยำก และโคมไฟทองเหลืองท่ีให้ควำมรู้สึกถึงควำมขลงั โดยมีภำพแผนท่ีเมืองเชียงใหม่ในอดีตท่ีได้
บอกเล่ำเร่ืองรำวอนัรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกำรจ ำลองข้ึนใหม่จำกกำรศึกษำเอกสำรโบรำณ 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้จะเป็นเก้ำอ้ีหวำยสำนลำยดอกพิกุลโบรำณ เก้ำอ้ียำวบุด้วยผำ้ทอมือลำยยอ้นยุค         
จะสังเกตเห็นไดว้ำ่บริเวณเฉลียงริมสระน ้ ำนั้นมีจุดบริกำรน ้ ำด่ืมอยู่ ซ่ึงแนวคิดของกำรวำงโถน ้ ำและ
ขนัใส่น ้ ำไวใ้ห้บริกำรลูกคำ้ เน่ืองจำกตอ้งกำรให้ลูกคำ้ไดซึ้มซับและไดรั้บบรรยำกำศของวฒันธรรม
ล้ำนนำในอดีต คือ กำรตั้งฮ้ำนน ้ ำ41 ไวห้น้ำบ้ำน เม่ือมำถึงบ้ำนเรือนของคนอ่ืนแล้วก็สำมำรถใช้
กระบวยไปตกัด่ืมไดเ้ลยท่ีหนำ้บำ้น โดยภำชนะท่ีใชก้็จะเป็นขนัเงินเล็กๆ กบัขวดโหลแกว้ ซ่ึงเป็นกำร
ผสมผสำนวฒันธรรมลำ้นนำกบัวฒันธรรมทำงตะวนัตกเขำ้ไวด้ว้ยกนั เปรียบเสมือนส่ือสะทอ้นน ้ ำใจ
ของชำวลำ้นนำท่ีมีควำมเช่ือวำ่กำรตั้งฮำ้นน ้ ำไวห้น้ำบำ้นแสดงถึงควำมมีจิตเมตตำต่อผูค้นท่ีเดินทำง 
ซ่ึงมกัจะเดินดว้ยเทำ้ไปตำมหมู่บำ้น เม่ือหิวน ้ำก็จะแวะพกัด่ืมน ้ ำตำมฮำ้นน ้ำท่ีชำวบำ้นแถวนั้นไดจ้ดัตั้ง
ไว ้

 
ภำพ 4.32 จุดบริกำรน ้ำด่ืมบริเวณเฉลียงริมสระน ้ำ  

____________________________________ 

 41 ฮา้นน ้ า หรือ ร้านน ้ า เป็นชั้นวำงหมอ้น ้ ำ ส ำหรับคนในบำ้นด่ืม และใช้ตอ้นรับแขก สร้ำงไวใ้นส่วนของหน้ำบำ้นเห็นได้
ชดัเจน 
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ภำพ 4.33 ฮำ้นน ้ำ หรือ ร้ำนน ้ ำ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชำวลำ้นนำ  

 

 
 

ภำพ 4.34 ภำพแผนท่ีเมืองเชียงใหม่ในอดีตท่ีได ้
บอกเล่ำเร่ืองรำวอนัรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงจะอยูบ่ริเวณเฉลียงริมสระน ้ำ 
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ภำพ 4.35 ภำพทำงดำ้นซำ้ยเป็นภำพหนำ้ต่ำงของคุม้เจำ้วงศบุ์รี ซ่ึงเป็นแรงบนัดำลใจใหท้ำงปิงนครำ
ไดน้ ำมำเป็นส่วนหน่ึงของตวัอำคำร โดยหนำ้ต่ำงแบบกระทุง้เสมือนบำ้นโบรำณในอดีต 

 

  
 

ภำพ 4.36 กรอบประตูลิฟต ์มีกำรตกแต่งดว้ยงำนไม ้สีน ้ำตำลเขม้  
มีกำรลอยตวัแบบศิลปะตะวนัตก แต่ก็อ่อนชอ้ยไปดว้ยแบบของลำ้นนำ 
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ภำพ 4.37 ภำพรูปป้ันนูนต ่ำท่ีประดบัอยูบ่ริเวณซุม้โคง้ตำมเฉลียงทำงเดิน 

ภำพรูปป้ันนูนต ่ำท่ีประดบัอยูบ่ริเวณซุ้มโคง้ตำมเฉลียงทำงเดิน ทั้งดำ้นหนำ้และทำงดำ้นหลงั
ของอำคำร ซ่ึงจะเป็นภำพท่ีแสดงเร่ืองรำววิถีชีวิตของคนท ำไมใ้นอดีตและวิถีชีวิตของช้ำงในกำรท ำ
ป่ำไม ้เน่ืองจำกคนและชำ้งนั้นตอ้งมีกำรพึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั เพรำะในอดีตเคร่ืองทุ่นแรงในกำร
ท ำป่ำไมย้งัมีไม่มำกนกั กำรคมนำคมขนส่งก็เป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำก กำรชกัลำกไมอ้อกจำกป่ำก็
ตอ้งอำศยัชำ้งและลอ้เกวยีนในกำรชกัลำกไมอ้อกมำ  
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ภำพ 4.38 รูปชั้นนูนต ่ำ “ช้ำงในซุ้มเถำ” จะอยู่บริเวณเรือนป้ันหยำ หรือในส่วนขำ้งซุ้มโคง้
ร้ำนอำหำรภำยในโรงแรม ซ่ึงแสดงถึงควำมส ำคญัของช้ำง สัตวคู์่บ้ำนคู่เมืองท่ีได้น ำพำควำมอุดม
สมบูรณ์ และควำมร่มเยน็เป็นสุขมำสู่สังคมไทยมำอยำ่งชำ้นำน 

 

 
ภำพ 4.39 ค  ้ ำยนั ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของทำงด้ำนหน้ำร้ำนอำหำร เป็นฉลุลำยเถำดอกไม ้ซ่ึงมี

ควำมอ่อนชอ้ยงดงำม เป็นฝีมือของช่ำงชำวลำ้นนำ 
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ภำพ 4.40 กลอนประตูและลูกบิดท่ีไดอ้อกแบบมำโดยเฉพำะเพื่อใชก้บัโรงแรมปิงนครำ 
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ภำพ 4.41 ภำพถ่ำยวถีิกำรท ำไมใ้นอดีต จะติดผนงับริเวณทำงเดิน ห้องโถง ห้องสมุด  ซ่ึงทำงปิงนครำ
ถือวำ่กำรท ำไมด้ว้ยชำ้ง นบัเป็นภูมิปัญญำท่ีน่ำภูมิใจอยำ่งหน่ึง และเพื่อเป็นกำรระลึกถึงควำมส ำคญั
ของชำ้งและวถีิกำรท ำไมใ้นอดีต จึงไดใ้หค้วำมส ำคญัทั้งกำรท ำรูปป้ันนูนต ่ำ และกำรน ำเสนอภำพถ่ำย 

 

4.4 กจิกรรมภายในโรงแรมทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรม 

ทำงโรงแรมไดจ้ดักิจกรรมเพื่อเป็นกำรตอบสนองแขกหรือผูม้ำเยือนให้ไดรั้บประสบกำรณ์    
ท่ีแปลก (exotic)  และแตกต่ำง โดยตอ้งกำรให้ลูกคำ้ได้ซึมซับทั้งรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสัของ
วฒันธรรมล้ำนนำอย่ำงแทจ้ริงด้วยกำรผสมผสำนวฒันธรรมต่ำงๆ โดยมีกิจกรรมกำรตกับำตรเป็น
ประจ ำทุกเช้ำ ซ่ึงทำงโรงแรมจะเตรียมข้ำวของเคร่ืองใช้ท่ีใช้ในกำรตกับำตรไวใ้ห้แขกผูม้ำเยือน          
มีโปรแกรมท ำบุญไหวพ้ระ 9 วดั เพื่อควำมเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมถึงกิจกรรมกำรสำธิตงำนศิลปะ
ตำมเทศกำลต่ำงๆ เช่น กำรท ำโคม และกำรตดัตุงล้ำนนำ โดยมีกำรน ำวิทยำกรทอ้งถ่ินจำกภำยนอก
โรงแรมมำเป็นผูส้อนและสำธิตท่ีห้องโถงของโรงแรมหรือเฉลียงริมสระน ้ ำ เพื่อให้แขกผูม้ำเยือนได้
รู้จกั และซึมซบัวฒันธรรมลำ้นนำดว้ย หรือมีกำรจดักิจกรรมตำมเทศกำล เช่น วนัลอยกระทง จะมีกำร
เชิญชวนแขกให้มำท ำกระทงร่วมกบัวิทยำกรทอ้งถ่ิน และเม่ือท ำเสร็จก็จะพำแขกไปลอยท่ีแม่น ้ ำปิง 
ซ่ึงอยูท่ำงดำ้นหลงัของโรงแรม 
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ภำพ 4.42 ตวัอยำ่งกำรประดบัตกแต่งโดยใชตุ้งดำ้นนอกของโรงแรม 

 

 
ภำพ 4.43 กิจกรรมกำรตกับำตรในตอนเชำ้ 
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ภำพ 4.44 โปสเตอร์โฆษณำกิจกรรมวนัลอยกระทง  ซ่ึงทำงโรงแรมจะเนน้เร่ือง 
กำรสร้ำงประสบกำรณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมอนัดีงำมในวนัลอยกระทงแก่แขกผูม้ำเยอืน โดยกิจกรรมท่ี

จะร่วมกนัท ำในวนัน้ี คือ กำรท ำกระทง กำรท ำโคม กำรลอยกระทง และกำรปล่อยโคม 

 

นอกจำกน้ีทำงโรงแรมยงัตอ้งกำรให้แขกผูม้ำเยือนไดซึ้มซบัทั้งรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั
ของวฒันธรรมลำ้นนำดว้ยกำรสนบัสนุน และส่งเสริมให้พนกังำนของทำงโรงแรมแต่งกำยดว้ยชุด
ล้ำนนำ ซ่ึงกำรแต่งกำยน้ีได้รับแรงบนัดำลใจมำจำกกำรแต่งกำยของมหำดเล็ก และคนในวงัสมยั
รัชกำลท่ี 5 เพื่อเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงวฒันธรรมลำ้นนำท่ีครบถว้น มียำนพำหนะในกำรรับส่ง
แขกผูม้ำเยือน โดยใช้รถโบรำณ และรถป่ันสำมล้อ ซ่ึงเป็นกำรบริกำรของทำงโรงแรมท่ีตอ้งกำรให้
แขกผู ้มำเยือนได้ซึมซับวฒันธรรมล้ำนนำอย่ำงแท้จริง ได้รับประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำทำงด้ำน
วฒันธรรม 
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ภำพ 4.45 กำรแต่งกำยของพนกังำนโรงแรม  

ท่ีไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกกำรแต่งกำยของมหำดเล็กในสมยัรัชกำลท่ี 5 
 

 
ภำพ 4.46 ยำนพำหนะท่ีใชรั้บ-ส่งลูกคำ้ของโรงแรมปิงนครำ  

ซ่ึงเป็นรถเบนซ์ E200 ทรงหำงปลำดุก (รุ่น 111 Fintail ปี 1967) 
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ภำพ 4.47 ส่วนหน่ึงของโบรชวัร์โรงแรมปิงนครำ 
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ภำพ 4.48 เวบ็ไซตข์องโรงแรมปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด ์สปำ (www.pingnakara.com) 

 

 

ภำพ 4.49 ตวัอยำ่งกำรใชภ้ำษำในโบรชวัร์ของโรงแรมปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด ์สปำ 
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ในการส่ือสารและผลิตซ ้ าของทางโรงแรมปิงนครานั้น มีการใช้ส่ือสมยัใหม่หลายประเภท 
ได้แก่ โบรชัวร์ (Brochure), เว็บไซต์ (www.pingnakara.com) และชุดเอกสำรท่ีให้ควำมรู้เก่ียวกับ
โรงแรมปิงนครำลำ้นนำโคโลเนียล ภายในส่ือดงักล่าวน้ีจะมีการบอกเล่าถึงประวติัความเป็นมาของ
โรงแรม โดยมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม รวมทั้งเร่ืองราววิถีชีวิตของคนผูค้นในย่านนั้น 
และการท าป่าไมใ้นอดีตเป็นส่วนประกอบส าคญัหลกัในการเล่าเร่ือง อีกทั้งยงัมีการน าเสนอสินคา้และ
บริการ เช่น การท าสปา การบริการอาหาร และกิจกรรมท่ีจดัให้แก่ลูกคา้ อาทิ การท าโคม การตดัตุง 
การท ากระทง เป็นตน้ ส่ือไดถู้กผลิตข้ึนภายใตแ้นวคิดของโรงแรมท่ีวา่ “Return to Elegance”  “ความ
อบอุ่น หรูหรา ในบรรยากาศเม่ือวนัวาน” โดยผา่นระบบการสร้างความหมายทั้งหมด มีการใชโ้ทนสี
ครีมขาวท่ีดูอบอุ่นและยอ้นยคุ มีการใชล้วดลายฉลุของสถาปัตยกรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบ
สร้างส่ือใหส้อดคลอ้งกนั มีการน าเสนอภาพของโรงแรมโดยใชภ้าพวาดลายเส้นท่ีแสดงถึงการยอ้นยุค
ไปในอดีตท่ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพยงัไม่เขา้ถึง มีการเน้นถึงความงามของ
ลายเส้นและฝีมือทางด้านการวาดของศิลปินชาวลา้นนา มีการใช้ภาษาท่ีชวนฝัน เพื่อให้ผูอ่้านหรือ
ผู ้บ ริโภคเกิดการรับ รู้ และเกิดจินตนาการคล้อยตามชวนฝันในขณะท่ีอ่านถึงเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีสวยงามของในอดีตท่ีได้ถูกน าเสนอผ่านตวักลางส าคญั เช่น การ
บรรยายถึงกลุ่มอาคารทั้ ง 7 หลังของโรงแรมปิงนครา ด้วยถ้อยค าภาษาท่ีว่า “ อาคารสีขาวของ          
ปิงนครา ประกอบดว้ยหมู่ตึกในสไตล์โคโลเนียล 7 รูปทรงท่ีแตกต่างกนัดว้ยโครงสร้างและลวดลาย
ประดับตกแต่ง แต่กลมกลืนด้วยอารมณ์ ความรู้สึกท่ียอ้นกลบัไปสัมผสัความอบอุ่น สง่างามของ
รากเหงา้แห่งอดีต”  ซ่ึงการสร้างส่ือดงักล่าวน้ีไดอ้าศยักระบวนการ Romanticized ท่ีเกิดจากการท าให้
เกิดภาพหรือความคิดในอุดมคติท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง42 หรือในเชิงสังคมศาสตร์นั้ น 
กระบวนการ Romanticized หมายถึง การสร้างภาพท่ีสวยงามในอดีต เป็นการวาดภาพของโรงแรมให้
มีความหอมหวานชวนฝัน มีการสะทอ้นภาพความทรงจ าแบบอุดมคติ ซ่ึงภาพความทรงจ าหรือภาพ
แทนดงักล่าวไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมของชนชั้นสูง ความโออ่า หรูหราท่ีควรไดรั้บกำรช่ืนชม
และควรรักษำไว ้โดยมีส่ือ รสนิยมกำรบริโภค และกำรใชชี้วิตของคนชนชั้นสูง เป็นกลไกส ำคญัท่ีท ำ
ให้เกิดกำรสร้ำงและรักษำภำพจินตนำกำรของควำมหรูหรำและควำมรุ่งเรืองเอำไว ้ส่งผลต่อทศันคติ
ของผูบ้ริโภค รวมไปถึงทิศทำงในกำรของกำรผลิตสร้ำงควำมหมำย โดยกลุ่มคนเหล่ำน้ีไม่จ  ำเป็นตอ้ง
มีควำมเก่ียวขอ้งกบัทำงโรงแรม หรือเก่ียวขอ้งกบัประวติัศำสตร์ของท่ีแห่งนั้นโดยตรง เพรำะเม่ือกลุ่ม
ท่ีมีบทบำทส ำคญัในสังคมมีควำมเช่ือวำ่ภำพของโรงแรมเหล่ำน้ีเป็นควำมจริงและมีกำรส่ือสำรกนั 

 
______________________________ 

42 พฤกษ ์เถำถวิล. 2551. กำรด ำรงอยูข่องสังคมชำวนำ : กรณีศึกษำปัญหำหน้ีสินในหมู่บำ้นชำนเมือง. วำรสำรศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี. 
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ต่อไปแลว้ มนัก็จะค่อยๆ เป็นควำมจริงต่อคนอ่ืนๆ ในสังคมดว้ยต่อไป อุดมกำรณ์ดงักล่ำวจึงตอ้งอำศยั
กลยทุธ์ในกำรขบัเคล่ือนให้ ธุรกิจไดก้ำ้วต่อไปดว้ยกำรท ำใหโ้รงแรมมีควำมโรแมนติก (Romanticize) 
ชวนฝัน น่ำคน้หำกระบวนกำร Romanticized น้ีจึงเป็นควำมพยำยำมอยำ่งสุดขั้วท่ีจะช้ีให้เห็นถึงควำม
งดงำมของสังคมในสมยันั้นโดยมีกำรผสมผสำน ดดัแปลง และปกปิดควำมจริงบำงอยำ่ง จนหลงลืม
พื้นฐำนแห่งควำมเป็นจริง เพื่อท ำสินคำ้นั้นมีเร่ืองรำว มีคุณค่ำ และเกิดมูลค่ำได ้ 

จำกกำรศึกษำกำรออกแบบและกำรตกแต่งของโรงแรมปิงนครำ บูติก โฮเทล แอนด์ สปำ นั้น
พบว่ำ ควำมเก่ำแก่ย ้อนยุคภำยใต้แนวคิด “ล้ำนนำโคโลเนียล” น้ี  ได้เกิดข้ึนจำกเร่ืองรำวทำง
ประวติัศำสตร์ท่ีวำ่ ในยคุกำรล่ำอำณำนิคมของชำติตะวนัตกไดเ้ขำ้มำในไทย ในสมยัรัชกำลท่ี 4-5 ชำติ
ตะวนัตกต่ำงพำกนัเขำ้มำล่ำเมืองข้ึนในทวีปเอเชีย ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นประเทศเพื่อน
บ้ำนของไทยเร่ิมสูญเสียเอกรำชไปทีละชำติ เช่น พม่ำ เวียดนำม เขมร เป็นตน้ ซ่ึงภยัท่ีเกิดข้ึนกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนน้ีเป็นเหตุให้พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี 4) ทรงด ำเนิน
นโยบำยต่ำงประเทศเสียใหม่ โดยเปิดประตูประเทศตอ้นรับชำวตะวนัตกท่ีตอ้งกำรมำติดต่อกบัไทย
โดยท ำสนธิสัญญำเบำวร่ิงกบัองักฤษเม่ือปี พ.ศ.2398 ท่ำทีของรัฐบำลไทยต่อองักฤษในสมยันั้นจึงมี
ลกัษณะโอนอ่อนผอ่นตนตำมค ำเรียกร้องต่ำงๆ ของชำวต่ำงชำติในกำรเขำ้มำท ำธุรกิจในประเทศไทย 
เม่ือมีชำวตะวนัตกเข้ำมำท ำธุรกิจกับไทยมำกยิ่งข้ึน ท ำให้มีกำรตั้ งถ่ินฐำนบ้ำนเรือนมำกยิ่งข้ึน          
โดยชำวตะวนัตกได้น ำสถำปัตยกรรมของตนเองเขำ้มำด้วย จนท ำให้ผูป้ระกอบกำรได้หยิบยกน ำ
สถำปัตยกรรมของชำวตะวนัตกท่ีได้สร้ำงในประเทศไทย เช่น อำคำรชำเตอร์แบงค์ จงัหวดัภูเก็ต, 
อำคำรพำณิชย ์จงัหวดัล ำปำง เป็นตน้ มำผสมผสำนกบัสถำปัตยกรรมดั้งเดิมของลำ้นนำ มีกำรเพิ่มเติม
ควำมวิจิตรอ่อนช้อย ด้วยกำรท ำไม้ฉลุประดับอำคำรท่ีเรียกว่ำ “เรือนขนมปังขิง” (Ginger Bread)         
ท  ำให้อำคำรดูแลว้มีควำมอบอุ่นในบรรยำกำศของวนัวำน มีควำมเป็นโรแมนติก ภำยใตก้ำรหวนไปสู่
อดีต (nostalgia) โดยดูได้จำกสัญญะทุกสัญญะท่ีได้สร้ำงข้ึนภำยในโรงแรม ไม่ว่ำจะเป็นตวัอำคำร    
กำรตกแต่ง ขำ้วของเคร่ืองใช้ หรือแมแ้ต่ส่ือประเภทต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของทำงโรงแรม โบรชัวร์    
เป็นต้น ซ่ึงทำงโรงแรมได้ประกอบสร้ำงสัญญะต่ำงๆ เหล่ำน้ีภำยใต้แนวคิดของควำมโรแมนติก    
ควำมอบอุ่นในบรรยำกำศของอดีต ในส่วนต่อมำเป็นเร่ืองของกำรท ำไม ้ ปัจจยัในกำรท ำไมข้องยำ่นน้ี
ไดเ้กิดข้ึนจำกกำรปกครองภำยในของไทยท่ีมีนโยบำยเก้ือหนุนให้กบัชำติตะวนัตก มีกำรเปิดประเทศ
เพื่อให้เกิดกำรค้ำเสรีมำกยิ่งข้ึน เน่ืองจำกต้องกำรหลีกหนีกำรเป็นเมืองข้ึนของชำติตะวนัตก และ  
ควำมไดเ้ปรียบของชำวตะวนัตกในกำรด ำเนินธุรกิจป่ำไม ้ซ่ึงปัจจยัดงักล่ำวไดส่้งผลให้ชำวตะวนัตก
และคนบงัคบัในชำวต่ำงชำติ ชำวไทย และชำวจีน ไดเ้ขำ้มำก่อตั้งบริษทักำรท ำป่ำไมส้ักในดินแดน
ลำ้นนำมำกยิ่งข้ึน และกำรท ำป่ำไมซ่ึ้งส่วนมำกมำจำกกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติไดก่้อให้เกิดปัญหำ
ต่ำงๆ ตำมมำมำกมำยในภำยหลงั เช่น กรณีพิพำทในกำรท ำไมร้ะหวำ่งเจำ้ผูค้รองนครกบัคนในบงัคบั
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องักฤษ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีสร้ำงควำมหนกัใจให้กบัรัฐบำลไทยในสมยันั้นเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกเป็นระยะ
ท่ีกำรล่ำอำณำนิคมของชำติตะวนัตกก ำลงัแพร่หลำย ประเทศเพื่อนบำ้นของไทยต่ำงก็ตกเป็นเมืองข้ึน
ของชำติตะวนัตก ท ำให้พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั (รัชกำลท่ี 5) ซ่ึงเป็นกษตัริยผ์ูค้รอง
เมืองในสมยันั้นได้ทรงพยำยำมหำทำงไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองอำณำนิคมเหมือนประเทศเพื่อนบ้ำน 
โดยกำรยอมสละดินแดนบำงส่วนให้กับประเทศมหำอ ำนำจ และมีกำรส่งข้ำหลวงพิเศษข้ึนไป
แกปั้ญหำโดยมีกำรให้ขำ้หลวงพิเศษประทบัตรำในสัญญำเช่ำป่ำไมล้งสัญญำทุกฉบบั จึงจะถือวำ่กำร
ท ำป่ำไมน้ั้นถูกตอ้งตำมกฎหมำย หรือปัญหำอีกประกำรหน่ึงท่ีส ำคญั คือ ควำมเส่ือมโทรมของป่ำไม้
สัก ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมโลภของเจำ้นำยผูเ้ป็นเจำ้ของป่ำละเจำ้ผูค้รองนครท่ีตอ้งกำรกอบโกยควำม
มัง่คัง่ร ่ ำรวยจำกกำรท ำป่ำไม ้เป็นตน้43  

 จะเห็นได้ว่ำวตัถุส่ิงของ รวมทั้งกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมท่ีได้น ำมำ
ประดบัตกแต่งภำยในตวัโรงแรมไม่ไดด้ ำรงอยูอ่ยำ่งเด่ียวๆ แต่เกิดข้ึนจำกกำรให้สัญญะแต่ละสัญญะ
ได้ ท ำงำนร่วมกนัภำยใตชุ้ดของควำมหมำยท่ีมนัได้ถูกเลือก ถูกตีควำม และถูกให้ควำมหมำยผ่ำน
กระบวนกำรรับรู้และตีควำมจำกบุคคล ซ่ึงไดมี้กำรน ำเร่ืองรำวในอดีตมำปะติดปะต่อเพื่อผลิตสร้ำง
ควำมหมำยผ่ำนกำรหยิบยืมเร่ืองรำวในอดีตจำกตน้ทุนทำงวฒันธรรมท่ีมีมำอย่ำงชำ้นำนแลว้มำสร้ำง
มูลค่ำเพื่อให้สำมำรถขำยได้ และวฒันธรรมท่ีได้กล่ำวมำทั้งหมดน้ีได้อยู่ในฐำนะถูกสร้ำงให้เกิด
ควำมหมำยใหม่บนควำมคิดเห็นท่ีร่วมสมยั โดยผ่ำนกำรดัดแปลง ผสมผสำน และถูกผลิตซ ้ ำ จน
กลำยเป็นอตัลกัษณ์ท่ีตอ้งกำรให้นกัท่องเท่ียวเกิดควำมประทบัใจและรู้สึกเหมือนก ำลงัอยูใ่นอีกโลก
หน่ึงท่ีไม่ใช่โลกของชีวิตประจ ำวนั ซ่ึงกำรเช่ือมโยงส่ิงต่ำงๆ ผ่ำนกรอบกำรตีควำมหมำยวฒันธรรม
เหล่ำน้ีวำ่เป็นกำรท ำงำนของมำยำคติ (Myth) โดยมำยำคติจะท ำหนำ้ท่ีส่ือควำมหมำยดำ้ยคติควำมเช่ือ
ทำงวฒันธรรม ซ่ึงกลบเกล่ือนท ำให้รับรู้เสมือนว่ำส่ิงเหล่ำนั้นเป็นธรรมชำติ ถูกท ำให้คุ ้นเคยจน
กลำยเป็นสำมญัส ำนึก และไม่ทนัไดส้ังเกตหรือลืมไปว่ำเป็นเพียงส่ิงท่ีประกอบสร้ำงทำงวฒันธรรม 
และถูกปลูกฝังสู่ในควำมคิดของเรำใหเ้ผลอลืมไปกบัควำมหมำยเหล่ำนั้นอยำ่งแนบเนียน  

 

 

 

 
 

______________________________ 
43 ไศลรัตน์ คลอำรมณ์. พฒันำกำรของกำรท ำป่ำไมส้ักในประเทศไทย. วิทยำนิพนธ์ สำขำประวติัศำสตร์เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ภำควิชำประวติัศำสตร์ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศิลปำกร. 
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4.5 ผลจากกระบวนการกลายเป็นสินค้าของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

วิเครำะห์ผลการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล 
แอนด ์สปา เชียงใหม่ จากการรับรู้และทศันคติของผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมสู่กระบวนการกลายเป็นสินคา้ โดยเช่ือมโยงจากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
เพื่อตรวจสอบความหมายในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีไดน้ าอตัลกัษณ์ของโรงแรมมาอธิบายความเป็น
ตวัตน ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงผลจากกระบวนการแปรรูปวฒันธรรม และยงัท าให้เห็นถึงการเช่ือมโยง
อตัลษัณ์ของแต่ละคนกบัสินคา้ท่ีตนเองบริโภคในบริบทเฉพาะ โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
แนวคิดกำรบริโภคเชิงสัญญะและอตัลษัณ์มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเพิ่มเติมผา่นการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและนกัออกแบบของโรงแรมปิงนครา 
คือ คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร ผูซ่ึ้งเกิดและเติบโตท่ีเชียงใหม่ และเป็นคนท่ีเห็นความงามอีกมิติของ
เชียงใหม่ในอดีต และอยากจะฟ้ืนลมหายใจของวนัวานด้วยการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมท่ีถอด
อารมณ์ในยุคก่อนให้สอดรับกบัรูปแบบวิถีชีวิตสมยัใหม่บวกเขา้กบัการบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของ
ชุมชนในย่านน้ี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการสร้างคุณค่าและความหมายของโรงแรมแห่งน้ีว่า 
เน่ืองจากคุณชยัรัตน์เกิดและเติบโตท่ีเชียงใหม่ และมองเห็นวิวฒันาการและความงามในอดีตของเมือง
เชียงใหม่ จนเกิดความตั้งใจและความต้องการท่ีจะสร้างโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั       
ไม่เหมือนใคร ดงันั้นแนวคิดในการสร้างและการออกแบบนั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการอา้งอิงถึงวฒันธรรม
ท่ีก าลงัจะสูญหายไป เม่ือมีโอกาสท่ีจะก่อร่างสร้างปิงนครา คุณชยัรัตน์จึงเกิดแรงบนัดาลท่ีจะสร้าง
โรงแรมใหมี้ความแตกต่างจากโรงแรมบูติกทัว่ไป ท่ีเขาเนน้เพียงแต่ความเป็นลา้นนาเท่านั้น  

คุณชยัรัตน์จึงเกิดการตั้งค  าถามว่า เราจะสร้างโรงแรมบูติกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น สง่างามไดอ้ยา่งไร โดยมีการบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของชุมชนยา่นน้ีไดอี้ก
ดว้ย จึงได้มีการอา้งอิงถึงวฒันธรรมลา้นนาประกอบกบัความช่ืนชอบและช่ืนชมความวิจิตรงดงาม
ของบ้านตึกเรือนคหบดีเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลของทางตะวนัตก และเรือนขนมปังขิงของเมือง
เชียงใหม่ในอดีต  จึงเป็นแก่นหลกัของการสร้างความหมายเพื่อท่ีจะสานต่อความมีชีวิตชีวาของเมือง
เชียงใหม่ในอดีต และตอ้งการท่ีจะน ามาถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงัหรือผูบ้ริโภคสืบไป 

 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัในตอนแรกเร่ิม คือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 90% ท่ีตอ้งการการ
พกัผ่อนท่ีเปรียบเสมือนการพกัผ่อนอยู่ท่ีบา้น มีความเด่นชดัทางอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม 
โดดเด่น ในส่วนของคนไทยในตอนแรกยงัคงมีเพียง 10% แต่ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการส่วนใหญ่มกัจะมี
ความช่ืนชอบในความสง่างามของอาคารสถาปัตยกรรม และบางท่านก็มาเพื่อศึกษาเร่ืองราวของ
ลา้นนาโคโลเนียลในอดีต ไม่วา่จะเป็นการเดินทางโดยใชร้ถสามลอ้ และรถโบราณในสมยัรัชกาลท่ี 5 
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ท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดยอ้นกลบัไปในอดีตท่ีไม่มีพบเห็นแลว้ในปัจจุบนั นอกจากน้ีแลว้คุณชยัรัตน์
ยงัใหอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงการออกแบบร่วมสมยับนพื้นฐานของความเป็นลา้นนาโคโลเนียลในแง่มุมของ
การใช้งานดว้ยวา่ จะตอ้งมีการศึกษาความนิยมรวมไปถึงรูปแบบการใช้งานในวิถีชีวิตร่วมสมยัเสมอ 
ซ่ึงการหลอมรวมวฒันธรรมทางตะวนัตกและวฒันธรรมล้านนาเข้าด้วยกันน้ีได้ถูกถ่ายทอดให้
ผูบ้ริโภคผา่นการออกแบบอตัลกัษณ์ของโรงแรม 

หลงัจากการศึกษา คดัเลือก และก าหนดความหมายของความเป็นลา้นนาโคโลเนียลให้กบั
โรงแรมท่ีจะสร้างข้ึนแลว้ คุณชยัรัตน์กบันกัออกแบบไดร่้วมกนัปรึกษาหารือ เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบ
และความหมายต่างๆ ให้มีความร่วมสมยั เหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค    
โดยการออกแบบลา้นนาโคโลเนียลจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการให้บริการท่ีจริงใจ สะดวกสบาย และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และคุณชยัรัตน์มีความเช่ือท่ีวา่การน า
วฒันธรรมมาแปรรูปให้เป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครานั้น เป็นการฟ้ืนลมหายใจของวนัวานผา่นการ
ก่อร่างสร้างอาคารสถาปัตยกรรมยุคก่อน สอดรับกบัวิถีชีวิตสมยัใหม่ บวกกบัการเล่าเร่ืองราวของ
ชุมชนยา่นน้ีในอดีต เป็นส่ิงท่ีดีงาม เพราะเกิดจากความปรารถนาท่ีดีของตวัคุณชยัรัตน์เองท่ีตอ้งการ
ใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมอนังดงาม และวถีิชีวติของคนยคุก่อนไดถ่้ายทอดและซึมซบัไปถึงคน
รุ่นหลงัดว้ย37  

และจากการศึกษากระบวนกำรกลำยเป็นสินค้ำของอัตลักษณ์ทางวฒันธรรม ผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษาต่อถึงประเด็นการส่ือสารความหมายเหล่านั้นสู่การรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงถูก
น ามาใชเ้ป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกบริโภค
สินค้า ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของโรงแรมแห่งน้ี  ดังค าสัมภาษณ์ของคุณชัยรัตน์ 
ผูป้ระกอบการท่ีไดก้ล่าววา่ ความตอ้งการหลกัของการสร้างโรงแรมแห่งน้ีคือ ตอ้งการให้เป็นอนุสรณ์
แด่คนรุ่นหลงัถึงความงดงามของสภาพสังคมในอดีต โดยมีการผสมผสานกันระหว่างวฒันธรรม
ตะวนัตกและวฒันธรรมลา้นนา จนเกิดเป็นวฒันธรรมโคโลเนียลลา้นนาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และมี
ความเป็นหน่ึงเดียวของเมืองเชียงใหม่ โดยภายใต้แนวคิดล้านนาโคโลเนียลเหล่าน้ี จะมีการฝัง
บรรยากาศของความเป็นลา้นนา และวถีิชีวติของการท าไมใ้นอดีตไวด้ว้ย นอกจากน้ียงัอยากประกอบ
สร้างความหมายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดว้ยการใหบ้ริการท่ีเขา้ถึงง่าย มีความจริงใจในการบริการ ใหผู้บ้ริโภค
เม่ือมาพักผ่อนท่ีโรงแรมแห่งน้ีแล้ว รู้สึกเสมือนว่าอยู่บ้านของตนเอง มีความเป็นส่วนตัว ด้วย
บรรยากาศในอดีต44 

_____________________________ 

 44 จากค าให้สมัภาษณ์โดยคุณ ชยัรัตน์ อศัวางกูร (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558) 
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ในส่วนการรับรู้และทศัคติต่อกระบวนกำรกลำยเป็นสินคำ้ของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ของ
ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญั ไม่วา่จะเป็นตวัอาคารสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง ตราสัญลกัษณ์ หรือ
แมแ้ต่การให้บริการของทางโรงแรม ลว้นส่งผลในการควบคุมและก าหนดการรับรู้และทศันคติของ
ผูบ้ริโภคต่อความหมายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีเคยเข้ามาใช้บริการท่ี
โรงแรมแห่งน้ี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. คุณศุภกร แกว้กลา้ อายุ 30 ปี ประกอบอาชีพจดัท าและจ าหน่ายเคร่ืองประดบัทองโบราณ
ยุคอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เคยได้เขา้มาถ่ายแบบชุดเคร่ืองประดบัของทางร้านร่วมกบัหนังสือ
หญิงไทย และไดเ้ขา้พกัท่ีโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์สปา 

2. คุณณชาติ วีระพันธ์ุ  อายุ 30 ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู ้จ ัดการ บริษัท 
เชียงใหม่จดัการประชุมและแสดงสินค้า จ  ากัด (C-MICE) ผูซ่ึ้งเคยเข้ามาใช้สินคา้และบริการของ
โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา โดยมีเหตุผลในการตดัสินใจเขา้มาใช้บริการ คือ  การเขา้
เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องทางโรงแรม และการอ่านรีววิ (Review) ผา่นทางเวบ็ไซต ์tripadvisor และ agoda 

3. คุณเบญจมาศ กิจแสงไกล ผูดู้แลธุกิจของครอบครัวเก่ียวกับลิซซ่ิง จ  าหน่ายและซ้ือขาย
รถบรรทุก รวมถึงเป็นตวัแทนประกนัภยั ไดเ้คยเขา้มาใชสิ้นคา้และบริการของโรงแรมปิงนคราถึง 3 
คร้ัง เน่ืองจากประทบัใจในตวัอาคารสถาปัตยกรรมและการบริการท่ีเขา้ถึงและเป็นกนัเอง 

 

คุณศุภกร กล่าววา่  

        ... “ส่ิงท่ีท าให้โรงแรมแห่งน้ีมีความแตกต่างจากโรงแรมบูติกแห่งอ่ืนๆ เน่ืองจากการ
ออกแบบของโรงแรมมีจุดเด่น คือ การน าสถาปัตยกรรมของประเทศตะวนัตกมาผสมผสาน
เขา้กบัส่ิงก่อสร้างและความงามของศิลปะทางล้านนา จนท าให้เกิดสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงโรงแรมแห่งอ่ืนท่ีเป็นบูติกนั้น มกัจะเนน้แต่ความเป็นลา้นนานิยม
อย่างเดียว แต่โรงแรมแห่งน้ีมีการผสมผสานทางด้านวฒันธรรมได้อย่างลงตวั ส่ิงท่ีได้รับ
กลับไปนั้ น ก็คือ การซึมซับวฒันธรรมแบบล้านนาโคโลเนียล ท่ีมีความโดดเด่นและ              
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไดซึ้บซบัวฒันธรรมท่ีเรียบง่ายของการพกัอาศยั ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในยา่นน้ีจากการเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ ของโรงแรมท่ีมีป้าย
เพื่อน าเสนออยู่เสมอ และท่ีขาดไม่ไดก้็คือความสะดวกสบายท่ีไดพ้กัผอ่นจากภาระงานอยา่ง
เต็มท่ี เพราะ โรงแรมให้ความเป็นส่วนตวัค่อนขา้งสูง ได้รับความสบายใจและความสุขใจ
เหมือนได้เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก ซ่ึงคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอย และคุณค่า
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนั้นสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของตนเองได้ดีมาก เพราะ      
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ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่ต่างจากโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีตนเองเคยไดเ้ขา้ไป
ใช้บริการ และท่ีปิงนคราน้ียงัสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของการผสมผสานทางวฒันธรรมได้
เป็นอยา่งดี ซ่ึงผมถือวา่กระบวนกำรกลำยเป็นสินคำ้ของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของโรงแรม
ปิงนครำน้ีเป็นส่ิงท่ีดีงำม สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงได้ ถือว่ำเป็นวฒันธรรมท่ีร่วมสมัย
มำกกวำ่จะเป็นกำรท ำลำยวฒันธรรมครับ”45..  

 
ต่อมาเป็นค าสัมภาษณ์จาก คุณ ณชาติ ผูซ่ึ้งเคยเขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรมปิงนคราน้ีเช่นกนั กล่าววา่ 

..... “ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นและท าให้โรงแรมแห่งน้ีมีความแตกต่างจากโรงแรมบูติกแห่งอ่ืนๆ 
เน่ืองจากโรงแรมแห่งน้ีอยูใ่นตวัเมืองเชียงใหม่ มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีดีอยูติ่ดกบัริมแม่น ้ า
ปิง เป็นโรงแรมบูติกท่ีมีขนาดเล็ก มีความเป็นส่วนตัวสูง และท่ีส าคัญก็คือ มีตัวอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม หรูหรา จากการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับโรงแรมจากทางเว็บไซต ์
http://th.tripadvisor.com และ http://www.agoda.com/ และรีวิว (Review) การใชบ้ริการอยูใ่น
เกณฑ์ดีมาก จึงท าให้ผมเลือกท่ีจะเขา้มาใช้บริการท่ีโรงแรมแห่งน้ี ผมเห็นถึงความสวยงาม
ของอาคารสถาปัตยกรรมท่ีเป็นสีขาวล้วนทั้ งหลัง มีลวดลายฉลุท่ีงดงามตามบานประตู 
หนา้ต่าง ท าให้ผมรู้สึกถึงความโบราณและการยอ้นยุคไปสู่อดีต ประกอบกบัการตกแต่งดว้ย
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความเป็นลา้นนา เตียงโบราณ ตู ้โต๊ะ เกา้อ้ีโบราณท่ีเน้นสีน ้ าตาลเขม้ของไม ้
การแต่งกายของพนกังาน และยานพาหนะท่ีให้บริการแก่แขกผูม้าเยือน ก็คือ รถโบราณ และ
รถป่ันสามล้อในสมยัก่อน ท าให้ผมรู้สึกได้ถึงกล่ินอายทางวฒันธรรมท่ีดีงาม เห็นความ
สวยงามของความเป็นโคโลเนียลลา้นนา ในส่วนคุณค่าทางดา้นประโยชน์ใชส้อย และคุณค่า
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้มาก เพราะ
โรงแรมปิงนคราน้ีไดใ้ห้ความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
เม่ือมาพักแล้วผมรู้สึกได้เหมือนกับการอยู่ ท่ีบ้าน มีความเป็นส่วนตัว และผมคิดว่า
กระบวนกำรกลำยเป็นสินคำ้ของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของโรงแรมปิงนครำน้ีเป็นการ
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม ไม่ไดเ้ป็นการท าลายวฒันธรรมแต่อยา่งใด แต่ถา้หากน าอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมไปใช้ในทางท่ีผิด เช่น การน าพระพุทธรูปท่ีเป็นของสูงในพระพุทธศาสนามา
ประดบัตกแต่งห้องพกัดว้ยการวางไวท่ี้พื้นตามทางเดิน หรือไวท่ี้ห้องน ้ า ผมถือวา่ การกระท า
น้ีเป็นการท าลายอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอนัดีงามครับ”46... 

____________________________________ 

 45 จากค าให้สมัภาษณ์โดยคุณ ศุภกร แกว้กลา้ (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2558) 

 46 จากค าให้สมัภาษณ์โดยคุณ ณชาติ วีระพนัธ์ุ (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2558) 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณเบญจมาศ ท่ีไดเ้คยไดเ้ขา้มาใชบ้ริการปิงนครากล่าววา่  

... “โรงแรมแห่งน้ีให้ความรู้สึกแรก คือ ความโอ่อ่า หรูหรา สวยงาม สัมผสัไดว้ำ่มนัคืออดีต 
แลว้ก็งดงำมแบบอดีต ไม่ใช่เป็นเพียงตึกเก่ำแก่ แต่ยงัคงมีควำมงดงำม อ่อนชอ้ย และกล่ินอำย
แบบในอดีตดว้ย เม่ือไดเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรมแห่งน้ีก็พบวา่ โรงแรมแห่งน้ีมีเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์มากมายท่ีทางโรงแรมได้ผูกโยงเร่ืองราวเอาไวทุ้กหนทุกแห่งในโรงแรมน้ี     
ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมลา้นนา เร่ืองราวการท าไมข้องคนเชียงใหม่ในอดีต ในส่วนของการ
บริการเนน้ความเป็นกนัเอง แต่มีการเวน้ช่องวา่งให้กบัลูกคา้ ท าให้รู้สึกวา่มีความเป็นส่วนตวั 
ซ่ึงการบริการของโรงแรมแห่งน้ีไม่ต่างกบัโรงแรมใหญ่ๆ เพราะ มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบครัน ให้การตอ้นรับอย่างอบอุ่น ซ่ึงส่ิงท่ีบ่งบอกไดเ้ป็นอย่างดีถึงวฒันธรรมลา้นนา คือ 
บรรยากาศภายในโรงแรมทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการออกแบบตกแต่งภายในท่ีใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ี
ให้กล่ินอายวฒันธรรม เช่น มีการใชเ้กา้อ้ีโบราณ เฟอร์นิเจอร์ไม ้เตียงโบราณ ตู ้ลูกบิด กลอน
ประตู มีลายฉลุท่ีอ่อนช้อย งดงาม และท่ีส าคญัคือการต้อนรับและการให้บริการของทาง
โรงแรม ท่ีมีการดูแลด้วยความจริงใจแบบคนล้านนา โดยสังเกตได้จากการเซตน ้ าด่ืมไว้
บริการลูกคา้กดด่ืมฟรีบริเวณเฉลียงริมสระน ้า ท าใหไ้ดรั้บบรรยากาศของลา้นนาท่ีวา่ ใครผา่น
ไปผ่านมาแลว้สามารถตกัน ้ ามาด่ืมไดเ้ลย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมีน ้ าใจของชาวลา้นนาใน
อดีต ในส่วนคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนั้ น
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของตนเองไดค้รบครันมาก เพราะ ตนเองเป็นคนท่ีชอบความ
สวยงามของพวกอาคารน้ีอยู่แลว้ เม่ือมาใช้บริการท่ีโรงแรมปิงนคราแห่งน้ีเลยสัมผสัไดว้่า
ความงดงามของท่ีแห่งน้ีไม่ได้มีเพียงแต่ความงดงามของสถานท่ีเท่านั้น แต่การออกแบบ 
ตกแต่ง และการให้บริการของพนกังานทุกคนก็งดงามไปหมดดว้ย ซ่ึงส่ิงท่ีทางโรงแรมไดน้ า
วฒันธรรมมากลายเป็นสินคา้น้ี ตนเองเห็นว่าโรงแรมแห่งน้ีท าไดดี้ เพราะเน่ืองจากปัจจุบนั
คนรุ่นใหม่ก็มกัจะลืมวฒันธรรมลา้นนาต่างๆ ไปมากแลว้ โรงแรมแห่งน้ีสามารถผสมผสาน
วฒันธรรมทั้งทางตะวนัตกและทางลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นหนทางอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้วฒันธรรมท่ีดีงามไดฟ้ื้นคืนชีพข้ึนมา และควรค่าแก่การศึกษาและรักษาไวเ้ป็น
อยา่งมากค่ะ” 47.. 

 

 

____________________________________ 

 47 จากค าให้สมัภาษณ์โดยคุณ เบญจมาศ กิจแสงไกล (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2558) 
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 จำกกำรศึกษำกำรเช่ือมโยงกำรรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคต่อควำมหมำยเชิงวฒันธรรม
ผำ่นโรงแรมปิงนครำดงักล่ำวมำนั้น พบว่ำ รูปแบบของกลไกกระบวนกำรประกอบสร้ำงภำพแทนท่ี
เกิดข้ึน โดยผูบ้ริโภคสำมำรถรับรู้ควำมหมำยท่ีเป็นนำมธรรมของควำมเป็นลำ้นนำโคโลเนียลไดจ้ำก
ระบบของสัญญะทุกสัญญะท่ีปรำกฎอย่ำงเป็นรูปธรรมอยู่ในโรงแรมแห่งน้ี  ได้แก่  อำคำร
สถำปัตยกรรม กำรออกแบบตกแต่ง วสัดุท่ีใช้ ขำ้วของเคร่ืองใช้ ควำมเช่ือต่ำงๆ กำรแต่งกำยของ
พนกังำน ส่ิงเหล่ำน้ีไดเ้ช่ือมโยงควำมคิดของผูบ้ริโภคให้สำมำรถรับรู้ไดว้ำ่สินคำ้ทำงวฒันธรรมช้ินน้ี
เป็นสินคำ้ในสไตลล์ำ้นนำโคโลเนียล ท ำให้ผูบ้ริโภคสำมำรถรับรู้ไดว้ำ่โคโลเนียลคืออะไร เรือนขนม
ปังขิงคืออะไร วฒันธรรมลำ้นนำท่ีไดเ้ขำ้มำผสมผสำนจนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นมีอะไรบำ้ง และ
นอกจำกนั้นแลว้ยงัสำมำรถเช่ือมโยงควำมคิดและควำมเช่ือของผูบ้ริโภคต่อไปได้อีกถึงควำมวิจิตร
งดงำม ควำมซ่ือสัตย ์จริงใจ ควำมสะดวกสบำยท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเรียบง่ำยและเป็นกนัเอง 
วฒันธรรมและเร่ืองรำวทำงประวติัศำสตร์เก่ียวกบักำรท ำไมท่ี้ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ ์ซ่ึงในกำรบริโภค
สินคำ้วฒันธรรมเหล่ำน้ี รูปแบบกำรท ำงำนของมำยำคติไดเ้ขำ้มำมีส่วนในกำรตดัสินใจเลือกบริโภค 
จำกส่ิงของท่ีมีควำมหมำยในเชิงประโยชน์ใชส้อยทัว่ไป เม่ือใส่ควำมหมำยหรือคุณค่ำทำงวฒันธรรม
เขำ้ไปครอบง ำควำมหมำยเบ้ืองตน้เดิมแลว้ ก็จะส่งผลกระตุน้ควำมตอ้งกำรบริโภคมำกยิ่งข้ึน ดงันั้น
กำรบริโภคสินค้ำเหล่ำน้ีจึงไม่ได้เป็นกำรบริโภคแค่คุณสมบติัเบ้ืองต้นของสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว        
แต่เป็นกำรบริโภคควำมหมำยหรือคุณค่ำท่ีไดถู้กสร้ำงข้ึนนัน่เอง 
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บทที ่5 

สรุป และอภปิรายผลการศึกษา  

 

การศึกษาเร่ือง อัตลักษณ์ทางวฒันธรรมกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษา          
โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่  มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการแปร
รูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่การกลายเป็นสินคา้ ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด ์
สปา เชียงใหม่ 2)  เพื่อศึกษารูปแบบสัญลักษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การ
กลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาผลการแปรรูป
วฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ของโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่  การน าเสนอ
ผลการศึกษาจึงแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกเก่ียวกบักระบวนการแปรรูปอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม โดยใช้แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ กระบวนการกลายเป็นสินคา้ สัญวิทยา และอุตสาหกรรม
วฒันธรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงจะเนน้ให้เห็นถึงความส าคญัในการท าความ
เข้าใจการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นการบริโภคสินค้าท่ี
ตอบสนองประสบการณ์ใหม่ๆ ในส่วนท่ีสองจะเก่ียวกับรูปแบบสัญลักษณ์หรือภาพแทนของ           
อตัลักษณ์ทางวฒันธรรมท่ีได้ถูกแปรรูป และได้ถูกน าเสนอให้แก่ผูบ้ริโภค โดยใช้แนวคิดเร่ือง
อตัลษัณ์และสัญวทิยามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนสุดทา้ยคือการวิเคราะห์เก่ียวกบั
ผลของการแปรรูปอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมถึงการรับรู้และทศันคติของผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ 
รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมสู่กระบวนการกลายเป็นสินคา้ โดยเช่ือมโยงจาก   
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เพื่อตรวจสอบความหมายในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีได้น าอตัลักษณ์ของ
โรงแรมมาอธิบายความเป็นตวัตน ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นถึงผลจากกระบวนการแปรรูปวฒันธรรม และยงัท า
ให้เห็นถึงการเช่ือมโยงอตัลษัณ์ของแต่ละคนกบัสินคา้ท่ีตนเองบริโภคในบริบทเฉพาะ โดยแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะและอตัลษัณ์มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
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สรุปผล 
 จากกระแสสังคมโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั ท าให้เราตอ้งมองโลกให้กวา้งมากข้ึน การท่ีจะศึกษา
ส่ือ สังคม และการน าเสนอภาพแทน ในสังคมหน่ึงๆ เราตอ้งเร่ิมตน้อ่านส่ือรอบตวัในฐานะส่ิงท่ี
สามารถอ่านได ้(media texts) คือ ไม่เพียงแต่จะเขา้ใจวา่ส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูบ่นโลกน้ีมีแต่เพียงส่ือกระแส
หลกั ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือแผ่นป้ายโฆษณาเท่านั้น แต่เราควรจะท าความ
เขา้ใจใหม่วา่ทุกส่ิงทุกอยา่งบนโลกใบน้ีลว้นแต่ถูกประกอบสร้าง และสามารถส่ือสารออกมาไดแ้ทบ
ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรือน การแต่งกาย หรือแมแ้ต่การใชชี้วิตก็ลว้นแลว้แต่
เป็นส่ือไดแ้ทบทั้งส้ิน และยิ่งการพฒันาของสังคมโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัการท่ีน าเอาวิถีชีวิตหรือการ
น าวฒันธรรมประเพณีมาเขา้สู่วงจรของการส่ือสารและการบริโภคนั้น นับวนัยิ่งจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ      
ซ่ึง media texts ต่างๆ เหล่าน้ี เป็นข้อมูลท่ีถูกผลิตซ ้ าได้ และสามารถน ามาวิเคราะห์เชิงประจกัษ ์
(empirical) ได ้

วฒันธรรมทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมลา้นนาไดถู้กน ามาแปรรูป ดดัแปลงใหเ้ป็นสินคา้ท่ีสามารถ
ให้คุณค่าแก่ผูบ้ริโภค และยงัสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูป้ระกอบการ โดยอาศยัปัจจยัท่ีสัญญะของการ
ท าโรงแรมบูติก โฮเทล คือ ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ และวฒันธรรมมาท าให้กลายเป็นสินคา้ โดยมี
การน าเอาอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมลา้นนาท่ีมีอยูม่านานแลว้ และศิลปะทางตะวนัตกมาผสมผสานกบั
ความร่วมสมยั เพื่อมาผลิตสร้างความหมายและมาต่อยอดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ โดยมีการ
น าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประวติัศาสตร์ในอดีตมาให้กบัผูบ้ริโภค แต่ส่ิงท่ีไดถู้กน าเสนออกมานั้นแทจ้ริง
แลว้มกัมีนยัยะแฝงอาศยัอยู ่ซ่ึงจะเป็นไปตามกระบวนการสร้างมายาคติ ท่ีประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ 
และวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในอดีตได้ถูกลดทอน ปกปิด อ าพราง บิดเบือน ในฐานะของการเป็นสัญญะ
หน่ึงๆ ท่ีท าหน้าท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งสัญญะทุกสัญญะให้กลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติ เป็นส่ิงปกติ
ธรรมดา หรือเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในเชิงประโยชน์ใชส้อยแคบๆ จนท าให้คนในสังคมปราศจาก
การตั้งค  าถามวา่เหตุใดจึงเกิดโรงแรมบูติกท่ีไดน้ าเอาประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ และวฒันธรรมเขา้มา
เป็นหวัใจส าคญัในการสร้างโรงแรม และคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นก็มกัจะยอมรับไปโดยปริยาย 
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อภิปรายผล 

การวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปวฒันธรรมในการสร้างอตัลกัษณ์สู่การกลายเป็นสินคา้ของ
โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม ่ สามารถวิเคราะห์ไดโ้ดยใชแ้นวคิดอุตสาหกรรม
วฒันธรรม (Cultural Industry) ของ ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor Adorno) กับแม็กซ์ ฮอร์ไคเมอร์ 
(Max Horkheimer)  กล่าวคือ ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของโลกาภิวตัน์ท่ีไดมี้ความกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว 
จนท าให้สังคมทุกสังคมเกิดการต่ืนตวัอยา่งมาก ลทัธิบริโภคนิยมจึงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว อุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวก็เช่นกนั ตอ้งเกิดการต่ืนตวัท่ีจะท าให้ตนเองเกิดความแตกต่างจากส่ิงเดิม       
ท่ีเป็นอยู่ จึงตอ้งมีการต่ืนตวัในการเสนอขายประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
หรือ น าเสนอความต่างของวฒันธรรม เน่ืองจากการบริโภคสินคา้ในปัจจุบนัมกัจะบริโภคกนัอยู่บน
พื้นฐานของความซ ้ าซากและจ าเจ ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นจึงไดถื้อ
ก าเนิดข้ึน โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรม  

บูติก โฮเทล (Boutique Hotel) ได้ก่อตัวข้ึนมาท่ามกลางกระแสการบริโภคนิยมท่ีมีอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้ประสบการณ์ เนน้การสร้างความพึงพอใจ เน้นการสร้างอารมณ์และความรู้สึก
ทางสุนทรียะ ประกอบกับกระแสนิยมวฒันธรรมล้านนาท่ีเป็นจุดขายของจงัหวดัเชียงใหม่ ความ
หลากหลายทางศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองท่ีมี
เอกลกัษณ์ ตลอดจนสถาปัตยกรรมเมืองท่ีมีความงดงาม มีกล่ินอายของประวติัศาสตร์ วฒันธรรมจึง
ถูกน ามาท าให้กลายเป็นสินค้าเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผูป้ระกอบการ เหตุผลน้ีเอง จึงท าให้
วฒันธรรมท้องถ่ินได้กลายมาเป็นสินค้าโดยอาศัยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม           
จนสามารถเพิ่มคุณค่า และท าให้การผลิตสินคา้และการบริการนั้นเป็นไปอยา่งมีรูปแบบ มีอตัลกัษณ์
มากยิง่ข้ึน โดยผา่นการน าเสนอเร่ืองราวผา่นสัญญะต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นธุรกิจโรงแรม 

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโรงแรมไดส้ร้างข้ึนคือ “โรงแรมรูปทรงลา้นนาโคโลเนียล อบอุ่น
หรูหรา ในบรรยากาศเม่ือวนัวาน” โดยมีการเช่ือมโยง ผสมผสาน และหลอมรวมระหวา่งวฒันธรรม
ตะวนัตก และวฒันธรรมล้านนาได้อย่างลงตวั จนท าให้เกิดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสินคา้และ
บริการท่ีมีการเช่ือมโยงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ และมีกล่ินอายของวฒันธรรมล้านนาอนัดีงาม   
โดยถูกก าหนดข้ึนจากผู ้ประกอบการและนักออกแบบ และได้ถูกส่ื อสารและผลิตซ ้ า ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ความหมายเหล่านั้นได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของผูบ้ริโภค สร้างความผูกพันจน
กลายเป็นสามญัส านึกท่ีผูป้ระกอบการหรือนักออกแบบตอ้งการให้ผูบ้ริโภคพึงมีต่ออตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของความเป็นล้านนาโคโลเนียล ภูมิปัญญา ความเช่ือ 
เร่ืองราววิถีชีวิตของการท าไม้ในอดีต รวมไปถึงความจริงใจ ความเรียบง่ายในการให้บริการ             
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ซ่ึงความหมายของอตัลกัษณ์นั้นอาจส่งผลดีท่ีจะช่วยท าใหอ้ตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมนั้นมีความโดดเด่น 
ชดัเจน ไม่เหมือนใคร และสามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 

ในการศึกษารูปแบบสัญลกัษณ์หรือภาพแทนจากการแปรรูปวฒันธรรมสู่การกลายเป็นสินคา้ 
เราจะสามารถพบเห็นสัญญะหลากหลายลักษณะตามจุดต่างๆ ของพื้นท่ีภายในโรงแรม และมี
กระบวนการสร้างความหมาย (signification) เพื่อช่วยน าเสนอสถานท่ีใหมี้คุณค่า มีความแตกต่าง และ
มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา เชียงใหม่  มีสัญญะท่ีไดพ้บ
เห็นนั้นอย่างหลากหลาย โดยสัญญะแต่ละสัญญะสามารถตอบสนองต่อผสัสะทั้ง 5 ของคนเราได ้    
ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรม สัญญะท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ หรือสัญญะท่ีอยู่ในรูปของกิจกรรมการ
แสดงต่างๆ โดยความหมายหลกัของการน าเสนอท่ีไดถู้กประกอบสร้างข้ึนจนกลายเป็นกระบวนการ
กลายเป็นสินคา้ ได้แก่ ความเป็นตะวนัตก ความเป็นล้านนา และความเก่าแก่ยอ้นยุค นอกจากน้ียงั
สังเกตได้ว่า อาคารสถาปัตยกรรม ตวัวตัถุส่ิงของ หรือกิจกรรมการจดัแสดงนั้นมีการซ้อนทบักัน
ของสัญญะ และได้แสดงความหมายร่วมกัน ซ่ึงในท่ีสุดแล้วได้ถูกน าเสนอให้เป็นภาพแทน 
(representation) ของสถานท่ีแห่งนั้น โดยเร่ิมจากความเป็นสัญญะในระดับท่ีหน่ึง คือ สัญญะได้
ปรากฏในรูปแบบท่ีหลากหลาย อนัได้แก่ ในรูปของอาคารสถาปัตยกรรม ในรูปของวตัถุ (object) 
และในรูปของกิจกรรมการแสดง ซ่ึงสัญญะแต่ละสัญญะดงักล่าวนั้นมนัก็จะมีการแสดงความหมาย
ตรง (denotation)  ซ่ึงความหมายตรงน้ีจะหมายถึงการมีความหมายในตวัของมนัเอง หรืออาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ ความหมายในระดบัท่ีหน่ึง (first-order signification) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงใน
ระดบัธรรมชาติ เป็นความหมายท่ีคนเราสามารถเข้าใจได ้โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 เป็นความหมาย
ท่ีคนเราสามารถรับรู้และเขา้ใจได ้โดยไม่ตอ้งมีการแสดงความคิดเห็น ประเมินค่า หรือตดัสินใจใดๆ 
เช่น อาคารสถาปัตยกรรมก็คือ อาคารบา้นเรือนท่ีใช้อาศยัหรือพกัผอ่น หรือการวาดภาพดอกไมห้อม
แต่ละชนิดในหอ้งพกั ก็เพื่อความสวยงามในการออกแบบตกแต่ง เป็นตน้  

ระดบัถดัมาสัญญะในระดบัท่ีหน่ึง (First-order signification) นั้นจะมีการท าหนา้ท่ีร่วมกนัใน
การส่ือความหมายของโรงแรมผ่านการจบัคู่ความหมายใหม่ให้เกิดข้ึนควบคู่ไปกบับริบททางสังคม 
ท าให้ความหมายของสัญญะเดิมท่ีเราไดอ้า้งถึงกลายเป็นภาพแทนของความเป็นโรงแรมปิงนครา โดย
การจะเขา้ใจความหมายต่างๆ ของสัญญะทุกสัญญะภายในโรงแรมนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัทางวฒันธรรม
เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย โดยการอธิบายสัญญะแต่ละอยา่งนั้นจะเกิดข้ึนจากอารมณ์ ความรู้สึก ความเช่ือ 
หรือแนวคิดบางอยา่งกบัวฒันธรรมเสมอ เช่น การท าฉลุลวดลายต่างๆ บนกรอบประตู หนา้ต่าง ค ้ายนั 
นอกจากจะมีประโยชน์ใช้สอยทัว่ไปแล้ว ก็ได้กลายเป็นสัญลกัษณ์ของความวิจิตรงดงาม ประณีต 
อ่อนช้อย เป็นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า ควรอนุรักษ์ หรือการบริการน ้ าด่ืมให้ผูม้าใช้
บริการบริเวณเฉลียงริมสระน ้า นอกจากจะเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ยงัมีการแฝงความหมายทาง
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วฒันธรรมลา้นนาในเร่ืองของการตั้งฮา้นน ้ า เป็นตน้ บาร์ตส์เรียกวา่ การสร้างความหมายในระดบัท่ี
สอง (Second-order signification) ซ่ึงกระบวนการเกิดข้ึนของความหมายเหล่าน้ีจะมีการเช่ือมโยง
ความหมายของวฒันธรรมผ่านรูปแบบของสัญญะต่างๆ และแต่ละสังคมแต่ละวฒันธรรมนั้นตอ้งมี
รหสัท่ีถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อใหค้นในสังคมเขา้ใจ และสามารถตีความสัญญะทางวฒันธรรมให้ตรงกนั
ได ้และบาร์ตส์เรียกกรอบการตีความหมายทางวฒันธรรมนั้นวา่ “มายาคติ” (Myth) ซ่ึงเป็นความหมาย
ท่ีผูค้นสามารถรับรู้ได้เปรียบเสมือนความหมายเบ้ืองต้นท่ีเอ้ือให้กลุ่มคนได้ใส่ความหมายทาง
วฒันธรรมเพิ่มทบัเขา้ไปบนสัญญะนั้นๆ กระบวนการน้ีเองท าให้เราเขา้ใจการท างานของมายาคติว่า
เป็นกระบวนการส่ือความหมายท่ีอาศยัการเขา้ไปครอบง าความหมายเบ้ืองตน้ของส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็น
ความหมายท่ีคนเราสามารถรับรู้ไดห้รือเป็นความหมายในเชิงประโยชน์ใชส้อยทัว่ไป แลว้ท าให้เกิด
ความหมายใหม่ข้ึนมาในอีกระดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นความหมายในเชิงค่านิยม ความเช่ือท่ีถูกสร้างข้ึนมาจาก
กลุ่มคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมนั้นๆ 

มายาคติ (Myth) จะใชใ้นการอธิบายถึงความพยายามท่ีจะท าให้เราเห็นถึง “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่
นิยมพูดถึงกนั” ในสังคม ซ่ึงสามารถน าเร่ืองมายาคติมาใช้วิเคราะห์ในกระบวนการน าเอาอัตลกัษณ์
ทางวฒันธรรมมาท าให้เป็นสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี คือ ทางโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปาได้
สร้างสัญญะข้ึนมาอย่างหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองต่อผสัสะทั้ ง 5  ได้ คือ ทางตา (อาคาร
สถาปัตยกรรม, การออกแบบตกแต่งภายใน, อุปกรณ์, เคร่ืองใช้, เฟอร์นิเจอร์, โบรชัวร์, เว็บไซต์)     
ด้านกล่ิน (ดอกไม้หอมท่ีปลูกภายในบริเวณโรงแรม, สมุนไพร, น ้ ามันหอมระเหยในส่วนของ         
นคราสปา) ด้านการรับรส (อาหาร) ด้านเสียง (เสียงดนตรีล้านนาท่ีเปิดคลอ) ด้านการสัมผัส           
(การนวด) ซ่ึงสัญญะนั้นมีบทบาทและเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการประกอบสร้างความหมายและ
คุณค่าให้กบัโรงแรมแห่งน้ี เม่ือมีการเผยแพร่ความหมายออกไปสู่สังคมผา่นการน าเสนอแบบผลิตซ ้ า 
จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการเรียนรู้ท่ีจะผูกโยงความหมายกบัภาพแทนท่ีไดเ้ลือกไว ้จนในท่ีสุดไดย้อม
รับเขา้ไวภ้ายในจิตใจและการรับรู้ จนกลายเป็นความคุ้นชินท่ีปราศจากการตั้งค  าถาม และสัญญะ
ทุกสัญญะนั้นมีการท างานอย่างสัมพนัธ์กัน ภายใต้แนวคิดการถอดอารมณ์ยุคก่อน ผสานเข้ากับ        
วิถีชีวิตสมยัใหม่ ภายใตอ้าคารรูปทรงล้านนาโคโลเนียล อบอุ่นหรูหรา ในบรรยากาศเม่ือวนัวาน 
โดยสัญญะทุกสัญญะได้สร้างข้ึนจากการศึกษาประวติัศาสตร์ เช่น การศึกษาในเร่ืองของอาคาร
สถาปัตยกรรมของเหล่าประเทศอาณานิคมท่ีได้เขา้มาสร้างในสยามสมยัรัชกาลท่ี 5, การศึกษาถึง
ลวดลายขนมปังขิงท่ีใช้ประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือนท่ีถูกเผยแพร่มาจากชาวตะวนัตก หรือ
เร่ืองราว ความเช่ือทางวฒันธรรมต่างๆ ในอดีต เช่น เร่ืองการไหวพ้ระธาตุตามปีเกิด ความเช่ือเร่ืองตุง 
เป็นตน้ แลว้จึงน าประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเหล่าน้ีมาประยุกต์ ปกปิด ลดทอนให้
ประวติัศาสตร์กลายเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความวิจิตรงดงาม ควรค่าแก่การจดจ า ภายใต้
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การบริการท่ีเขา้ถึงและเป็นกนัเอง มีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมลา้นนาและวฒันธรรมตะวนัตก 
โดยมีผูป้ระกอบการ สถาปนิก นกัออกแบบ เป็นผูเ้ลือกสรรส่ิงท่ีสวยงามเหล่าน้ีเท่านั้นในการน าเสนอ
ภาพแทนหรือรูปแบบสัญลักษณ์ เพื่อฝังเขา้ไปสู่การรับรู้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้ว
ประวติัศาสตร์ของความวิจิตร งดงามต่างๆ ท่ีไดน้ ามาประกอบสร้างความเป็นโรงแรมแห่งน้ี อาจจะ
เกิดจากความขดัแยง้ การต่อสู้ฟาดฟันของชาวลา้นนาดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งชาวลา้นนากบัชาวสยาม 
หรือชาวสยามกบัชาติตะวนัตกในอดีต เช่น ความขดัแยง้ลึกๆ ของชาวลา้นนาท่ีมีต่อชาวสยาม โดยการ
สร้างพระธาตุประจ าปีเกิดข้ึนมา เพื่อเป็นการผนึกก าลังของชาวล้านนาโดยจะสังเกตได้ว่าไม่มี       
พระธาตุของชาวสยามเลยแม้แต่องค์เดียว หรือเร่ืองราวของคนท าไม้ในอดีตก็เช่นกันท่ีในระยะ
เร่ิมแรกนั้นป่าไมถื้อไดว้า่เป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้เมืองเหนือ เม่ือเจา้ของป่าอนุญาตแลว้ ผูเ้ช่าก็สามารถ
ด าเนินการตดัไมไ้ด ้ท าให้ก าไรท่ีไดจ้ากการท าไมต้กเป็นของเจา้เมืองเหนือแต่เพียงผูเ้ดียว ต่อมาเม่ือมี
บริษทัชาวต่างชาติเขา้มาท าไมม้ากข้ึน การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้บทบาทของเจา้เมือง
เหนือลดลง ก าไรท่ีเคยได้รับอย่างมหาศาลก็ลดลงตามไปด้วย จนเกิดกรณีพิพาทต่างๆ ตามมา 
นอกจากนั้นป่าไมถู้กท าลายลงไปอยา่งมากอีกดว้ย เป็นตน้  

ในส่วนของการส่ือสารและการผลิตซ ้ าของโรงแรมปิงนคราผ่านการสร้างส่ือกระแสหลกั 
ไดแ้ก่ โบรชวัร์ เวบ็ไซต ์และชุดขอ้มูลเอกสารท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโรงแรมปิงนครา ซ่ึงทางโรงแรมได้
สร้างส่ือดังกล่าวน้ีโดยอาศัยกระบวนการ Romanticized ท่ีท าให้ส่ือมีความสวยงาม มีความเป็น        
โรแมนติก เพอ้ฝัน มีการใชโ้ทนสีท่ีดูอบอุ่น และภาพวาดลายเส้น เพื่อสอดรับแนวคิดของโรงแรมท่ีวา่ 
“อบอุ่น หรูหรา ในบรรยากาศเม่ือวนัวาน” มีการสะทอ้นภาพความทรงจ าในอุดมคติท่ีสวยงาม โดย
ได้รับการคัดสรรมาแล้วจากผู ้ประกอบการ ซ่ึงส่ือกระแสหลักดังกล่าวน้ี ถือเป็นภาพแทน 
(Representation) อย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการส่ือสารและการผลิตซ ้ าของโรงแรมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากส่ือเป็นตวักลางในการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ภาพทุกภาพและค าพูดทุกค าท่ี
ปรากฏอยู่ในส่ือดงักล่าวน้ีเต็มไปด้วยสาร (message) และความหมายท่ีหลากหลาย ได้แก่ ทศันคติ 
ค่านิยม ตลอดจนมายาคติต่างๆ ท่ีได้ถ่ายทอดไปสู่บริโภค ส่ือดงักล่าวมีการน าเสนออดีตท่ีมีความ
รุ่งเรือง ร ่ ารวยของชนชั้นสูง ท าให้ประวติัศาสตร์ไดถู้กเล่าออกมาผ่านส่ือสมยัใหม่ด้วยการผลิตซ ้ า 
โดยมีการเลือกสรร กลบเกล่ือน หรือเลือกท่ีจะเปิดเผยความจริงเฉพาะบางส่วน เช่น โบรชัวร์ของ
โรงแรมปิงนคราจะมีการเล่าประวติัศาสตร์ของการท าไมข้องคนในยา่นนั้น เร่ืองราวเก่ียวกบัการท าไม้
ในโบรชัวร์น้ีได้พยายามเสนอความรุ่งเรือง ร ่ ารวยของการท าไม้อดีต หรือแม้แต่ภาษท่ีใช้ในส่ือ
ดงักล่าวก็มกัจะมีการใชภ้าษาท่ีชวนฝัน เช่น การอธิบายลวดลายขนมปังขิงบนอาคารของทางโรงแรม
ท่ีวา่ “ลวดลายฉลุอนัวิจิตรงดงามหลากรูปแบบท่ีบ่งบอกถึงฝีมือเชิงช่างชั้นสูงของสล่าลา้นนาในยุค
โบราณท่ียงัคงมนต์ขลังท้าทายกาลเวลาตกทอดมาจนปัจจุบันให้ลูกหลานได้ เรียนรู้และสืบสาน
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ศิลปวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าให้คงอยูต่ลอดไป” หรือ “หน้าจัว่ประดบัลวดลายไมแ้กะสลกั ประณีต 
งดงาม ลายสีขาวตดักบัสีฟ้าเขม้ของท้องฟ้า เม่ือตอ้งแสงอาทิตยย์ามบ่าย ก่อให้เกิดเงาตกทอดของ
ลวดลายบนผนงัตึกงดงามยิ่งนกั”  เป็นตน้ ซ่ึงภาษาท่ีใช้น้ีเป็นภาษาท่ีชวนฝัน สามารถจินตนาการถึง
ความงดงามของอาคารได้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ส่ือดังกล่าวน้ีต้องอาศัยหลักการทางสัญศาสตร์ 
(semiology) เข้ามาช่วยในการอ่านและการวิเคราะห์ภาพอย่างเป็นระบบ จากการวิเคราะห์น้ีท าให้
ได้รับรู้ถึงขอ้มูลความหมายของวฒันธรรมทางสายตา (Visual Language) ท่ีส่ือสารกับเราในหลาย
ระดบั และไดพ้บท่าทีและทศันคติของผูส่้งสารว่าไม่ไดบ้ริสุทธ์ิ อย่างตรงไปตรงมาอย่างท่ีเราเขา้ใจ 
สอดคลองกบัแนวคิดของวอลเตอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) ท่ีว่า เม่ือผลงานศิลปะถูกผลิตซ ้ า
ข้ึนมาจะมีผลท าให้มนัสามารถกระจายตวัไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ไดส่้งผลต่อรูปแบบประเพณีของผลงาน 
เพราะการผลิตซ ้ าจะท าใหผ้ลงานขาดปัจจยัหรือแก่นแทข้องมนัไป  การผลิตซ ้ าเป็นจ านวนมากท าให้มี
การกระจายตวัและเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน อนัท าให้ระยะห่างระหว่างมนุษยก์บัผลงานนั้นถูกย่นย่อเขา้มา    
ผลก็คือบรรทดัฐานเก่ียวกบัความจริงแทแ้ละรัศมีของงานศิลปะนั้นๆ ถูกท าลายลง จนมนัสามารถ
ด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่ผกูติดอยูก่บัการอา้งอิงช่วงเวลาและสถานท่ีในประวติัศาสตร์อีกต่อไป ตน้ฉบบัและ
ส่ิงจ าลองกลายเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแบ่งแยกอย่างชัดเจนท าให้ฐานะของทั้ งสองเร่ิมจะอยู่ในระดับท่ี       
เท่าเทียมกนั ซ่ึงกระบวนการ Romanticized ผ่านการสร้างส่ือและผลิตซ ้ าส่ือน้ีจึงเป็นความพยายาม
อย่างสุดขั้วท่ีจะช้ีให้เห็นถึงความงดงามของสังคมในสมยันั้นโดยมีการผสมผสาน ดดัแปลง และ
ปกปิดความจริงบางอย่าง จนหลงลืมพื้นฐานแห่งความเป็นจริง เพื่อท าสินคา้นั้นมีเร่ืองราว มีคุณค่า 
และเกิดมูลค่าได ้ 

จากเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ดังท่ีกล่าวมาน้ีไม่ได้ถูกน าเสนอผ่านสัญญะของโรงแรม 
ผูป้ระกอบการเลือกเพียงส่ิงท่ีสวยงามเท่านั้นในการน าเสนอ  ซ่ึงจะดูไดจ้ากแนวคิดของทางโรงแรมท่ี
ไดว้างไว ้ไม่วา่จะเป็นการสร้างอาคารสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม กิจกรรมท่ี
ใชเ้สนอลูกคา้และผูบ้ริโภคของทางโรงแรม หรือแมแ้ต่โบรชวัร์ (Brochure), เวบ็ไซตข์องทางโรงแรม
ก็ไดถู้กสร้างข้ึนภายใตแ้นวคิดท่ีสวยงามของความเป็นอดีต ท าให้อดีตนั้นน่าคน้หา เป็นการหวนคืน 
(nostalgia) ความทรงจ าในอดีตให้กลับ คืนมา โดยมีการใช้กลยุท ธ์ทางการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง มีการจดักิจกรรมท่ีไดห้ยิบยืมและผสมผสานวฒันธรรมท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริงในประวติัศาสตร์ลา้นนา เช่น ในอดีตหรือแมแ้ต่ในปัจจุบนัก็ตามคนป่ันสามลอ้เพื่อ
รับ-ส่งผูโ้ดยสารไม่ไดแ้ต่งกายดว้ยชุดมหาดเล็กในสมยัรัชกาลท่ี 5, การตกับาตรไม่ไดเ้ป็นวฒันธรรม
ลา้นนาโดยตรง และไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อน าเสนอประสบการณ์หรือเพื่อความสนุกสนาน 
แปลกใหม่ (exotic) ให้กับบุคคลทั่วไป แต่เป็นกิจกรรมท่ีชาวล้านนาและชาวพุทธได้กระท าข้ึน
เน่ืองจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะ เช่ือวา่การตกับาตรนั้นจะส่งบุญกุศลให้กบัผูก้ระท า
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ในภายภาคหนา้ ในส่วนของกิจกรรมการตดัตุงและการน าตุงมาประดบัอาคารสถาปัตยกรรมก็เช่นกนั 
ในความเช่ือของชาวลา้นนาเช่ือวา่ ตุงเป็นส่ิงท่ีท าข้ึนเพื่อใชใ้นพิธีทางพุทธศาสนาของชาวลา้นนา ทั้ง
งานมงคลและอวมงคลต่างๆ และตุงท่ีโรงแรมใชป้ระดบัตกแต่ง และใชใ้นการท ากิจกรรมน้ีเป็นตุงท่ี
ท าข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยความเช่ือของชาวล้านนาท่ีว่าเม่ือตายแล้วจะได้เกาะชายตุงข้ึน
สวรรค ์แต่ทางโรงแรมไดท้  าตุงมาประดบัตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงาม และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงไดก้าร
จดักิจกรรมเพื่อสร้างความแปลกและแตกต่างให้กบัลูกคา้  ดงันั้นทั้งการจดักิจกรรมตกับาตร, การตดั
ตุง และการประดบัตกแต่งตุงเพื่อความสวยงามของทางโรงแรมน้ีไดดึ้งความศรัทธาของวฒันธรรม
ล้านนามาท าให้กลายเป็นสินค้า โดยมีการเปล่ียนความศรัทธาของชาวล้านนาออกจากบริบท
วฒันธรรมดั้งเดิม (re-contextualization) มากลายเป็นสินคา้ท่ีสร้างประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกท่ี
แปลกใหม่ (exotic) เพื่อน าเสนอให้แก่ลูกคา้ ต่อมาเป็นกิจกรรมวนัลอยกระทงถือไดว้า่เป็นวฒันธรรม
ของทางภาคกลางไม่ได้เป็นวฒันธรรมของชาวล้านนาอย่างท่ีเราเข้าใจ แต่ทางโรงแรมได้หยิบยืม 
ดดัแปลง และผสมผสานวฒันธรรมดงักล่าวน้ีมาท าใหเ้กิดความเป็นจริงใหม่ใหเ้ขา้ใจโดยทัว่กนัวา่เป็น
ของวฒันธรรมลา้นนาดั้งเดิมหรือท่ีเรียกว่า วฒันธรรมลูกผสม (Cultural Hybridization) เป็นการคดั
สรรวฒันธรรมย่อยๆ ของแต่ละวฒันธรรมเพื่อน าเสนอประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกให้แก่
ลูกคา้ โดยวฒันธรรมแต่ละวฒันธรรมนั้นมีการท างานร่วมกนัไดอ้ย่างแยบยล ภายใตก้ารน าเสนอให้
เป็นสินคา้ของทางโรงแรม ซ่ึงน่ีคือหัวใจของมายาคติท่ีมีการบิดเบือน หยิบยืม ดดัแปลง ผสมผสาน
วฒันธรรมให้กลายเป็นสินคา้ จนท าให้ไม่มีใครเกิดความสงสัยหรือเคลือบแคลงถึงการท าหนา้ท่ีเป็น
ภาพแทนของเร่ืองราวในอดีตเหล่านั้น ท าให้อดีตกลายเป็นสินคา้ท่ีสวยงามราบเรียบ โดยมีการกลบฝัง
ความทรงจ าทางประวติัศาสตร์ กลบเกล่ือนความเป็นจริงในประวติัศาสตร์ และมีการผสมผสาน
วฒันธรรมยอ่ยๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั  

การเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ผ่านกรอบการตีความหมายวฒันธรรมเหล่าน้ีว่าเป็นการท างานของ
มายาคติ (Myth) โดยมายาคติจะท าหนา้ท่ีส่ือความหมายดา้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม ซ่ึงกลบเกล่ือน
ท าให้รับรู้เสมือนวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นธรรมชาติ ถูกท าให้คุน้เคยจนกลายเป็นสามญัส านึก และไม่ทนัได้
สังเกตหรือลืมไปวา่เป็นเพียงส่ิงท่ีประกอบสร้างทางวฒันธรรมของวฒันธรรมอ่ืนๆ และถูกปลูกฝังสู่
ในความคิดของเราให้เผลอลืมไปกบัความหมายเหล่านั้นอยา่งแนบเนียน กล่าวโดยสรุปคือ ความเป็น
ลา้นนาโคโลเนียลน้ี ไม่เคยน าเสนอประวติัศาสตร์ของความเจ็บปวด ความสูญเสีย หรือความขดัแยง้
ของชาวล้านนา เพราะประวติัศาสตร์เหล่าน้ีได้ถูกท าให้หลงลืม หรือจงใจ ละทิ้ง ให้ความขดัแยง้
เหล่าน้ีหายไป นอกจากไม่เคยน าเสนอประวติัศาสตร์ของความขดัแยง้น้ีแล้ว ยงัมีการผสมผสาน
วฒันธรรมอ่ืนๆ ให้เสมือนวา่เป็นวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีแทจ้ริงของลา้นนา โดยผ่านการจดักิจกรรมเพื่อ
น าเสนอประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกให้แก่ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้พบเห็นแต่ส่ิงสวยงาม ความรัก
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สามคัคีปรองดอง ระหวา่งชาวลา้นนา ชาวสยาม และประเทศตะวนัตก ซ่ึงบทบาทและหนา้ท่ีหลกัของ
มายาคติดงักล่าวน้ี จึงไม่ใช่แค่การปิดบงั อ าพราง เก็บกดปิดกั้นอย่างท่ีเราเขา้ใจกนั  แต่เป็นเร่ืองของ
การบิดเบือน (distort) ใหม้องไม่เห็นความจริงเสียมากกวา่ 

 จากแนวคิดเร่ืองมายาคติและสัญวิทยาสามารถน ามาวิเคราะห์ กระบวนการน าวฒันธรรมมา
ท าเป็นสินคา้ ได้ว่า โรงแรมต่างก็ได้สร้างรูปสัญญะ  (signifier) ต่างๆ ข้ึนมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรม การตกแต่ง การแต่งกาย รูปภาพ หรือการกระท าต่างๆ ของพนักงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรา
สามารถมองเห็นหรือสัมผสัได ้โดยในแต่ละรูปสัญญะนั้นต่างก็ส่ือความหมาย (signified) ของตนเอง
ออกมาแทบทั้งส้ิน เช่น การแต่งกายของพนกังานท่ีใส่เส้ือผา้คนพื้นเมือง หรือพนกังานชายบางส่วนจะ
ใส่ชุดมหาดเล็ก ในสมยัรัชกาลท่ี 5 คือ รูปสัญญะท่ีพนกังานแต่ละคนไดส่้งผา่นและส่ือสารออกมาให้
ผูค้นไดพ้บเห็น หรือแมแ้ต่อาคารสถาปัตยกรรมของโรงแรมไดถู้กก่อสร้างข้ึนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงต่าง
ก็ไดใ้ห้ความหมายถึงความเป็นลา้นนาโคโลเนียล มีการแสดงถึงความเป็นลา้นนาในอดีต ดว้ยการมี
การตกแต่งรูปป้ันนูนต ่าเก่ียวกบัการท าไมใ้นอดีต มีการใส่เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไวด้ว้ย เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคได้สัมผสัประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก และวิถีชีวิตของคนในอดีตได้อย่างเต็มท่ี            
ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์น้ีท าให้เราสามารถเขา้ใจการท างานของมายาคติวา่เป็นกระบวนการส่ือสาร
ในระดับค่านิยม หรือระดับอุดมการณ์ว่าส่ิงท่ีเราบริโภคหรือรับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของมนัโดย
ปราศจากการตั้งค  าถามอยูน่ั้น แทจ้ริงแลว้คุณค่าและความหมายเป็นเพียงนยัยะทางวฒันธรรมท่ีแฝงอยู ่
เม่ือใดท่ีสังคมผลักดันให้ความหมายค่านิยมน้ีส่ือออกมา มันก็จะเข้าไปครอบง าความหมายเดิม
เบ้ืองตน้ของสินคา้นั้นๆ อย่างแนบเนียน ดงันั้นวฒันธรรมการบริโภคในปัจจุบนั การบริโภคไม่ได้
เป็นเพียงเพื่อการด ารงชีวิตหรือบริโภคแต่คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของสินคา้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั
รวมไปถึงการบริโภคเชิงสัญญะท่ีเป็นการบริโภคความหมายทางวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึน และ
กลายเป็นคุณค่าท่ีเรายดึถือโดยปราศจากการตั้งค  าถาม 

 ในส่วนต่อมาจะเป็นการพิจารณาท่ีผู ้บริโภค โดยท าการวิเคราะห์ผ่านพฤติกรรมและ          
การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของทางโรงแรมพบวา่สัญญะและความหมายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีบทบาท
ส าคญัและส่งผลต่อการตดัสินใจในการบริโภค เพื่อเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในโรงแรมแห่งน้ีดว้ยการท าใหเ้ห็น
วา่การให้ระดบัคุณค่าหรือตรรกะในการบริโภคไม่ไดอ้า้งอิงอยูบ่นพื้นฐานของความจ าเป็น ประโยชน์
ใชส้อยทางกายภาพ (utility) หรือมูลค่าในการแลกเปล่ียน (exchange value) เพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป 
แต่ยงัมีการเช่ือมโยงไปถึง “การบริโภคเชิงสัญญะ” (consumption of sign) ด้วย ซ่ึง Jean Baudrillard 
เช่ือว่าวตัถุและการบริโภคของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่า และ
ความหมายของวตัถุท่ีสังคมสร้างข้ึนและให้ความหมาย โดยการบริโภคไม่ได้ข้ึนอยู่กับราคาหรือ
ข้ึนอยู่กบัคุณค่าการใชส้อยอีกต่อไป แต่วตัถุเชิงสัญญะจะไดรั้บการสร้างคุณค่าใหม่แห่งการบริโภค 
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การบริโภคนั้นจะเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าทางการใช้สอย (Use Value) กบัคุณค่าทางการ
แลกเปล่ียน (Exchange Value) เขาไดเ้สนอวา่ ปัจจุบนัคุณค่าทางการแลกเปล่ียนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณค่า
ทางการใชส้อยเพียงอยา่งเดียว แต่เกิดข้ึนจากคุณค่าทางสัญญะ (Sign Value) ดว้ย โดยจะเกิดจากรหัส
และความหมายทางสังคมวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนและถูกเสพผา่นการบริโภคสินคา้นั้นๆ ซ่ึงไดก้ลาย
มาเป็นปัจจยัหลกัท่ีมาควบคุมการแลกเปล่ียน หมายความวา่ นอกจากสินคา้จะมีประโยชน์ใชส้อยตาม
หน้าท่ีของมันแล้ว มันยงัสามารถส่ือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างได้อีกด้วย และการท่ีเราอยากจะ
ครอบครองสินคา้นั้นคงไม่ไดม้าจากประโยชน์ใชส้อยของมนัแต่เพียงอยา่งเดียว หากมาจากการท่ีเรา
จะครอบครองสัญลกัษณ์ของตวัสินคา้นั้นๆ ดว้ย ดงันั้นการบริโภคเชิงสัญญะ จึงเป็นการบริโภคเพื่อ
เสริมคุณค่าทางอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยมต่างๆ ซ่ึงการครอบครองน้ี คือ การครอบครองคุณค่า
เชิงสัญญะท่ีสัญญะไดเ้กิดการท างานร่วมกนัในการน าเสนอความแปลกและแตกต่างจากสินคา้ชนิด
เดียวกนั กล่าวคือ  โรงแรมบูติกแห่งอ่ืน อาจะมีการน าเสนอท่ีเน้นวฒันธรรมล้านนาเพียงอย่างเดียว   
แต่โรงแรมปิงนคราน้ีจะเนน้วฒันธรรมลา้นนาโคโลเนียลท่ีมีการผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตกและ
วฒันธรรมลา้นนาไดอ้ยา่งลงตวั และคุณค่าของสัญญะอีกแง่หน่ึงก็คือคุณค่าเชิงสัญญะในการแสดง
ตวัตนของผูใ้ช้บริการ เช่น ความจริงใจ ความเรียบง่าย การอนุรักษ์วฒันธรรมพื้นถ่ิน เป็นตน้ โดยมี
การส่ือสารผา่นภาพแทนและสัญญะต่างๆ ในส่วนต่อมาจะเป็นการอธิบายถึงวิถีชีวิตทางวฒันธรรมท่ี
บ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ท่ีเป็นกระบวนการในการอธิบายถึงความเป็นตวัตนโดยอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย
ของคนเรานั้นไดถู้กสร้างข้ึนมาจากกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ท่ีเป็นเหมือนเคร่ืองมือทางสังคมในการ
ก าหนดว่าเราจะบริโภคอะไร อย่างไร และใช้แสดงตวัตนว่าเราเป็นใคร คนอ่ืนจะมองเราอย่างไร 
คนเราจึงเลือกท่ีจะมีรูปแบบวิถีชีวิตท่ีแตกต่างออกไปเพื่อสร้างอตัลกัษณ์ของผูบ้ริโภค โดยข้ึนอยูก่บั
วา่ผูบ้ริโภคเหล่านั้นไดใ้ห้ความหมายของความเป็นโรงแรมปิงนครานั้นอยา่งไร และตอ้งการสะทอ้น
ความหมายนั้นๆ อยา่งไร กล่าวคือ ผูบ้ริโภคของโรงแรมปิงนครานั้นเช่ือวา่จะสามารถสะทอ้นความ
เป็นตัวตนของตนเองได้ว่าเป็นผู ้มีรสนิยมและมีสุนทรียภาพในความเป็นล้านนาโคโลเนียล              
ซ่ึงเป็นสัญญะของความงดงามในอดีต  

จากการท าความเข้าใจในเร่ือง “การบริโภคเชิงสัญญะ” และ “อตัลกัษณ์” แล้วนั้ น พบว่า 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในโรงแรม ไม่ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการเพียงเพื่อตอ้งการท่ีจะพกัผอ่น
หย่อนใจหรือหาความสะดวกสบายจากการพกัผ่อนเพียงอย่างเดียว แต่ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกบริโภค
เชิงสัญญะจากการใชบ้ริการดว้ย โดยผูบ้ริโภคอาจจะมีความตอ้งการในการแสดงตวัตนวา่เป็นคนช่ืน
ชมวฒันธรรมลา้นนา ช่ืนชมอาคารสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาโคโลเนียล ตอ้งการรับรู้เร่ืองราวของ
ทางโรงแรมท่ีมีการผูกโยงกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของคนในย่านนั้น มีความรักและอยากจะ
เรียนรู้และเข้าใจในวฒันธรรมพื้นถ่ิน โดยผูบ้ริโภคได้มีการหยิบยืมประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีมา
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บริโภค ท าให้กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ีเกิดจากการจดัการกบัระบบสัญญะนั้น ดงันั้นไม่วา่ผูบ้ริโภคจะเลือก
วถีิชีวติจากการใชสิ้นคา้ใดๆ ก็ตาม จะเห็นไดอี้กวา่สินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนมานั้นไดเ้ขา้มามีบทบาท 
และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้นในสมัยใหม่น้ีเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ียงัได้มีการใช้สินคา้ในการน ามาอธิบายตวัตน หรือก่อเกิดอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล โดยได้มี
การเลือกเอาความหมาย หรือสร้างความหมายจากการใชสิ้นคา้ใหม่ข้ึนมาดว้ย 

กล่าวโดยสรุป การน าวฒันธรรมมาท าให้เป็นสินคา้ ดงัท่ีสะทอ้นให้เห็นผ่านธุรกิจโรงแรม    
ปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปา น้ี คือพื้นท่ีหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการแปรรูปอตัลักษณ์ทาง
วฒันธรรมสู่กระบวนการกลายเป็นสินคา้ ซ่ึงมีการอาศยัในเร่ืองของกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมุ่งเนน้การ
ขายประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม และความเช่ือต่างๆ มีการน าเสนอสินค้าท่ีมีความ
แตกต่างทางด้านวฒันธรรม หรือมีการน าเสนอสินคา้ท่ีน าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในอดีตมาใช ้
โดยปรากฏผ่านส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง รวมถึงการจดัแสดงทางวฒันธรรม  
และการให้บริการ โดยการน ารายละเอียดทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่ามาผลิตสร้างความหมายให้มีมูลค่า 
เพื่อเป็นจุดขายของสินคา้และบริการ ท าให้เราได้ทราบว่าอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมนั้นมีการนิยาม
ความหมายโดยมีการเช่ือมโยงความหมายผ่านทางสัญญะ และสัญญะเหล่านั้นได้ถูกตีความผ่าน      
ชุดความรู้ และความจริงชุดหน่ึง ภายใตก้ระบวนการท างานของมายาคติท่ีตอ้งมีการลดทอน ปิดบงั        
อ  าพรางความจริงบางส่วนเอาไว ้และถูกผลิตซ ้ า จนท าให้ผูค้นเหล่านั้นปราศจากการตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ภาพแห่งความเป็นจริงท่ี เห็นอยู่ตรงหน้า หากน าการสร้างอัตลักษณ์มาพิจารณาในมิติของ
อุตสาหกรรมวฒันธรรมและวฒันธรรมการบริโภคแล้ว การนิยามอัตลักษณ์ จึงเช่ือมโยงกับ            
แนวทางการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of sign) ด้วย โดยในการบริโภคน้ีเป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมท่ีตอ้งการสร้างความหมายให้กบัตวัเองผ่านการบริโภคเชิงสัญญะผ่านสินคา้และ
บริการทางวฒันธรรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่การสร้างอตัลกัษณ์ ดงันั้นการสร้างความหมายท่ีท าให้เกิด    
การสร้างภาพแทนและอตัลักษณ์ จึงถูกน ามาใช้ในกระบวนการท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินค้า      
ภาพแทนหรืออตัลกัษณ์ของสินคา้และบริการสามารถเช่ือมโยงและบ่งบอกความหมายบางอยา่ง ไม่วา่
จะเป็นค่านิยม อุดมการณ์ วถีิชีวติ รูปแบบทางวฒันธรรมและสังคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กผูป้ระกอบการ 
นกัออกแบบ หรือนกัวางแผนกลยุทธ์ไดใ้ส่ความหมายและซ่อนความหมายเหล่าน้ีไวอ้ยา่งแนบเนียน 
กระบวนการเหล่าน้ีต่างก็แทรกซึมเขา้สู่จิตส านึกของผูบ้ริโภค ครอบง าและถูกกระตุน้ให้เกิดการผลิต
ซ ้ า และเกิดการบริโภคกนัอยา่งต่อเน่ือง ถูกก ากบัส านึกและวิถีชีวิตของมนุษยเ์ราอย่างไม่รู้ตวั แมว้่า  
อตัลกัษณ์ ภาพแทน และการสร้างความหมายนั้นจะถูกเปล่ียนแปลงไปตามบริบทต่างๆ แต่ระบบ
วฒันธรรมการบริโภคและระบบทุนนิยมในสังคมโลกาภิวตัน์ไดมี้การสร้างกลยุทธ์ท่ีแนบเนียนยิ่งข้ึน 
เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนระบบทุนนิยมใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
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และในฐานะท่ีเราอยู่ในสังคมของ Media Studies น้ี  มันเป็นหน้าท่ีท่ี เราจะต้องรู้เท่าทัน
กระบวนการเก่ียวกบัการสร้างส่ือต่างๆ ท่ีสามารถอ่านได ้เพื่อถามไถ่วา่ ส่ือต่างๆ นั้นถูกสร้างข้ึนมาได้
อย่างไร และมุมมองของโลกแบบใดท่ีเราก าลงัมองอยู่ เพื่อให้เราสามารถเขา้ใจถึงกระบวนการผลิต
ความหมายต่างๆ เหล่าน้ี ดงันั้นเราจึงควรเขา้ไปร้ือถอนส่ือต่างๆ ท่ีเราพยายามจอ้งมองมนัอยู่ ซ่ึงส่ือ
นั้นมกัจะแฝงไปดว้ยความหมาย หรือนยัยะต่างๆ ไวอ้ยา่งแนบเนียน เพื่อจะเขา้ใจถึงกระบวนการสร้าง 
ความเก่ียวพนักบัสังคม การเมือง และอุดมคติท่ีเกิดข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

ประเด็นค ำถำมในกำรสัมภำษณ์เกีย่วกบักำรก่อตั้ง แนวคิด และประวตัิควำมเป็นมำของ  
โรงแรม ปิงนครำ บูติค โฮเทล แอนด์ สปำ 

 
ประเด็นค ำถำมทีใ่ช้ในกำรสัมภำษณ์ 
 1. แรงบนัดาลใจในการก่อตั้งโรงแรมแห่งน้ี 
 2. เพราะเหตุใดจึงคิดท่ีจะด าเนินธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. อยากทราบแนวคิด และท่ีมาในการก่อตั้งโรงแรมแห่งน้ี 
 4. เหตุใดจึงเรียกโรงแรมแห่งน้ีวา่ “ปิงนครา” 

5. เหตุใดจึงกล่าววา่ โรงแรมปิงนครา คือ ความงดงามของอดีต (Return to Elegance) 
6. จุดเด่นของโรมแรมแห่งน้ีคืออะไร 
7. จากการท่ีไดเ้ยี่ยมชมและศึกษาผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงแรม เห็นวา่มีรายละเอียดมากมาย

ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิต จึงอยากทราบว่าคุณมีแนวคิดอย่างไรในการน าเอาวฒันธรรมมา
เป็นส่วนหน่ึงของโรงแรม 
 8. คุณคิดว่าวฒันธรรมล้านนา มีความส าคญัอย่างไรในการน ามาผลิตสร้าง ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม 
 9. คุณคิดว่าความเช่ือทางล้านนามีความส าคญัอย่างไรในการน ามาผลิตสร้างความหมาย
ใหก้บัโรงแรมแห่งน้ี 
 10. คุณคิดวา่งานหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ประเพณีสงกรานต ์ถนนคน
เดิน กาดหมั้ว การท าบุญตกับาตร การท าโคม การตัดตุง การแต่งกายพื้นเมือง มีส่วนมากน้อย        
แค่ไหนในการจดักิจกรรมภายในโรงแรม 
 11. คุณไดน้ าเอาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาชาวบา้น หรือความเช่ือทางลา้นนามาท าให้
เกิดมูลค่าไดอ้ยา่งไร 
 12. คุณคิดวา่การก่อตั้งโรงแรมแห่งน้ีท่ีแฝงไปดว้ยนยัยะทางวฒันธรรมในตวัสินคา้สามารถ
สร้างความแตกต่างของสินคา้และท าใหเ้กิดคุณค่าไดอ้ยา่งไร 

13. คุณคิดวา่อะไรท่ีท าใหโ้รงแรมแห่งน้ีแตกต่างจากโรงแรมอ่ืนๆ  
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ประเด็นค ำถำมในกำรสัมภำษณ์เกีย่วกบัแนวคิดในกำรออกแบบ กำรน ำวฒันธรรมมำประยุกต์ 
ในกำรออกแบบตกแต่ง และผลติสร้ำงควำมหมำยผ่ำนกำรจัดกำรทำงวฒันธรรมของ 

โรงแรม ปิงนครำ บูติค โฮเทล แอนด์ สปำ 

 
ประเด็นค ำถำมทีใ่ช้ในกำรสัมภำษณ์ 
 1. อยากทราบแนวคิด และหลกัการในการออกแบบโรงแรมแห่งน้ี 
 2. คุณคิดว่าสถาปัตยกรรมล้านนามีลักษณะเด่นอย่างไร และคุณได้น าแนวคิดเก่ียวกับ
สถาปัตยกรรมลา้นนามาปรับ หรือประยกุตใ์ชก้บัโรงแรมแห่งน้ีอยา่งไรบา้ง 
 3. การวางผงัอาคารท่ีไดบ้อกว่ามีการใช้รูปทรงอาคารท่ีแตกต่างกนัถึง 7 แบบมาประกอบ
กนั คุณช่วยอธิบายถึงรูปแบบว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไร รวมถึงฟังค์ชันในการใช้งานของอาคาร
ต่างๆ 
 4. คุณมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรพื้นท่ีในแต่ละส่วนอยา่งไร 
 5. คุณได้น าความเช่ือของวฒันธรรมล้านนามาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบหรือไม่ 
อยา่งไร 
 6. คุณคิดว่าการออกแบบตกแต่งท่ีแฝงไปด้วยนัยยะทางว ัฒนธรรมในตัวสินค้า มี
ความส าคญัอยา่งไรกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว การสร้างความแตกต่างของสินคา้และท าให้
เกิดคุณค่าไดอ้ยา่งไร 
 7. คุณตอ้งการใหบ้รรยากาศของโรงแรมแห่งน้ีเป็นอยา่งไร 
 8. โทนสีหลกัในการออกแบบตกแต่งโรงแรมแห่งน้ีเป็นแบบไหน 
 9. ท าไมคุณจึงเลือกภาพตุง 12 นกัษตัรมาเป็นส่วนหน่ึงในการตกแต่งบริเวณหอ้งโถง 

10. การออกแบบตกแต่งภายในท่ีเน้นการน าเอาเร่ืองราวในอดีตมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ออกแบบตกแต่งภายใน ไม่วา่จะเป็นลวดลายฉลุต่างๆ  ลูกบิด กลอนประตู หรือภาพวาดมาประยุกต์
และสร้างสรรค ์คุณไดแ้นวคิดมาจากไหน 

12. ในส่วนของรูปป้ันภาพนูนต ่าท่ีใชต้กแต่งตามทางเดินท่ีเก่ียวกบัการท าไมข้องคนในอดีต 
คุณตอ้งการส่ือใหเ้ห็นถึงส่ิงใด และภาพเหล่านั้นช่วยสร้างบรรยากาศภายในโรงแรมไดอ้ยา่งไร 

13. ในส่วนของภาพวาดท่ีใช้ตกแต่งผนังในแต่ละห้องพกั เช่น ภาพดอกกุหลาบ ภาพดอก
ปีป คุณตอ้งการส่ือใหเ้ห็นถึงส่ิงใด และภาพเหล่านั้นช่วยสร้างบรรยากาศภายในโรงแรมไดอ้ยา่งไร 

14. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการน าเอาวฒันธรรมมาจัดแสดง น ามาเป็นสินค้า
วฒันธรรม และน ามาเป็นจุดขายเพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัธุรกิจโรงแรมหรือการท่องเท่ียว 
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15. คุณคิดว่าการออกแบบตกแต่งท่ีแฝงไปด้วยนัยยะทางวฒันธรรมให้กับสินค้า มี
ความส าคญัอยา่งไรต่อผูบ้ริโภค สามารถสร้างความแตกต่างของสินคา้ และสามารถท าใหเ้กิดคุณค่า
ไดอ้ยา่งไร 

16. คุณคิดวา่การน าเอาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมมาประยุกตใ์ชห้รือปรับใชใ้ห้กบักบัยุคสมยั
ปัจจุบนัเป็นการสร้างสรรคห์รือเป็นการท าลายวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

101 

 

ประเด็นค ำถำมในกำรสัมภำษณ์เกีย่วกบักำรประชำสัมพนัธ์ กำรขำย และกำรตลำด  
โรงแรม ปิงนครำ บูติค โฮเทล แอนด์ สปำ 

 
ประเด็นค ำถำมทีใ่ช้ในกำรสัมภำษณ์ 
 1.  การวางแผนทางการตลาดของโรงแรมแห่งน้ีเป็นอยา่งไร 
 2. กลุ่มเป้าหมายของโรงแรมแห่งน้ีคือใคร อยูใ่นช่วงอายเุท่าไร 

 3. คุณคิดวา่จุดเด่นหรือจุดขายของโรงแรมแห่งน้ีคืออะไร 

 4. คุณคิดวา่ภาพลกัษณ์ของโรงแรมน้ีเป็นอยา่งไร 

 5. คุณมีกลยทุธ์การโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์อยา่งไรท่ีจะดึงดูดลูกคา้ใหม้าพกัท่ีโรงแรม
แห่งน้ี 

 6. คุณคิดวา่วฒันธรรมมีความส าคญัอยา่งไรในการสร้างประสบการณ์การรับรู้ใหก้บัลูกคา้ท่ี
เขา้มาพกัในโรงแรมแห่งน้ี 

 7. คุณคิดวา่ส่ิงใดท่ีท าใหโ้รงแรมแห่งน้ีแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

 8. คุณคิดวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกมาพกัท่ีน่ีเพราะเหตุใด 

 9. การจดักิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรมมีอะไรบา้ง 

 10. เพราะเหตุใด คุณจึงน าเอาศิลปะ หตักรรมพื้นบา้น เช่น การฟ้อนร า การตดัตุง การท า
โคม หรือการจ าลองกาดหมั้วมาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในโรงแรม 

11. คุณคิดวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัโรงแรมแห่งน้ีจะไดรั้บส่ิงใดกลบัไปบา้ง 

12. เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นหรือบริโภคสินคา้ คุณหวงัวา่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บคุณค่า ทั้งทางดา้น
ประโยชน์ใชส้อย และคุณค่าทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงคุณค่าในการสะทอ้นตวัตนของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไรบา้ง 

13. นอกจากคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บดงักล่าวนั้นแลว้ คุณคิดวา่อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของโรงแรมแห่งน้ีส่งผลต่อทศันคติเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมลา้นนาในบริบทร่วมสมยัอยา่งไร
บา้ง 

14. คุณคิดว่าวฒันธรรมมีความส าคญัอย่างไรในการสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้แก่
ผูบ้ริโภค 
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ประเด็นค ำถำมในกำรสัมภำษณ์เกีย่วกบัควำมคิดเห็นของผู้บริโภค  
โรงแรม ปิงนครำ บูติค โฮเทล แอนด์ สปำ 

 

 1. เพราะเหตุใดจึงเขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรมแห่งน้ี 
2. ท่านรู้จกัหรือเลือกมาใชบ้ริการโรงแรมแห่งน้ีได ้เพราะเหตุใด 
3. คุณคิดวา่จุดเด่นของโรมแรมแห่งน้ีคืออะไร 
4. คุณคิดวา่อะไรท่ีท าใหโ้รงแรมแห่งน้ีแตกต่างจากโรงแรมอ่ืนๆ  
5. จากการใชบ้ริการโรงแรมแห่งน้ี ท าใหท้่านมีทศันคติหรือความรู้สึกต่อวถีิชีวติของชาว

ลา้นนาหรือไม่ อยา่งไร 
6. จากการใชบ้ริการโรงแรมแห่งน้ี ส่ิงใดท่ีท่านคิดวา่บ่งบอกความเป็นวฒันธรรมลา้นนาได้

บา้ง 
 7. คุณไดรั้บส่ิงใดกลบัไปบา้ง หลงัจากใชบ้ริการโรงแรมแห่งน้ี 

8. เม่ือคุณเขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรมแห่งน้ี คุณหวงัวา่จะไดรั้บคุณค่า ทั้งทางดา้นประโยชน์
ใชส้อย และคุณค่าทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงคุณค่าในการสะทอ้นตวัตนของคุณได้
อยา่งไรบา้ง 

9. นอกจากคุณค่าท่ีคุณจะไดรั้บส่ิงดงักล่าวนั้นแลว้ คุณคิดวา่อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
โรงแรมแห่งน้ีส่งผลต่อทศันคติเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมลา้นนาในบริบทร่วมสมยัอยา่งไรบา้ง 

10. คุณคิดวา่การน าเอาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมมาประยกุตใ์ชห้รือปรับใชใ้หก้บักบัยคุสมยั
ปัจจุบนัเป็นการสร้างสรรคห์รือเป็นการท าลายวฒันธรรม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

 

ช่ือ-นำมสกุล นางสาวธญัพชัร  ศรีมารัตน์ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 28 เมษายน พ.ศ. 2529 
 
ประวตัิกำรศึกษำ ปีการศึกษา 2543 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  โรงเรียนเรยนีาเชลีวทิยาลยั เชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2546 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนเรยนีาเชลีวทิยาลยั เชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2552 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
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ปีการศึกษา 2556     ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 
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