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Abstract 
 
                This research aimed to study the symbolic interpretation of Suan Ban Kaew Palace, 
Chanthaburi Province and to promote the use of the symbolic of Suan Ban Kaew Palace in 
promoting historical tourism. The researcher has selected buildings and appliances in Suan Ban 
Kaew Palace to be a source of information and study area, by means of textual analysis, document 
research, and in-depth interviews. Data was collected for 10 months from June 2020 to March 
2021. 

The results of the research were as follows: the semantic communication is mainly 
implied. This will require interpretation of signs in conjunction with social contexts to be able to 
understand the meaning in depth. The symbolic found inside are very remarkable in terms of 
belief. They can be seen everywhere in both physical presence and rituals. From the analysis of 
the semantics, the researcher has found a method to analyze the signs or read the meanings. It was 
found that the analysis method was important, using semantic codes and semantic structures to 
analyze it for implicit meanings such as binary opposition analysis, analysis of the relationship 
between "text" and "context", deep paradigmatic analysis at the episodic level and metaphor 
analysis. In addition, the researcher found the value of the buildings and appliances of Suan Ban 
Kaew Palace through a semantic analysis. There are a number of large historical values social and 
cultural values. By the meaningful values arising from the symbolic interpretation of Suan Ban 
Kaew Palace, be able to apply knowledge gained from analyzing the meaning of the symbol used 
in the integration of tourism both in terms of places and in the integration of various media by 



importing the discovered insights to add interest to the historical tourism of Suan Ban Kaew 
Palace. Another thing to add to that interest, with significant results is to cause the conservation 
and restoration of cultural heritage, including the awareness of preserving the hometown as well. 
 
Keywords : symbolic  interpretation, Promote Historical Tourism 
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บทที� 1                                                                                                                                                                                                                                                         

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 สัญวิทยา (Semiology) หรือที�เรียกอีกอย่างหนึ� งว่าสัญศาสตร์ (Semiotics) นั&น เป็นวิชาการ
แขนงหนึ� งที�ศึกษากระบวนการสื�อความหมาย โดยพิจารณาธรรมชาติของหน่วยสื�อความหมาย           
และขั&นตอนการทาํงานของมนั เพื�อความเขา้ใจว่าความหมายถูกส่งออกมาอย่างไร สําหรับแนวที�  
โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) นาํมาใช้วิเคราะห์ จดัว่าอยู่ในแนวทางสัญวิทยาเชิงโครงสร้าง 
(Structural Semiology) ซึ� งเสนอหน่วยสื�อความหมายแต่ละหน่วยมิไดมี้ตวัตนอยู่โดยลาํพงัโดด ๆ 
แต่อาศยัความเชื�อมโยงระหว่างกนัประกอบเป็นโครงสร้างขององค์รวมจึงทาํให้แต่ละหน่วยมีค่า
ความหมายขึ&นมาได ้ดงันั&นกระบวนการสื�อสารจึงอิงอยูก่บัเครือข่ายความสัมพนัธ์กนัเองของหน่วย
ทั&งหมด อิทธิพลจากแนวคิดสัญวิทยาเชิงโครงสร้างที�มีส่วนสําคญัทาํไห้การวิเคราะห์มีความลุ่มลึก 
นิยมเอาว ัตถุหรือปรากฏการณ์หนึ� งไปเทียบแย้ง (Oppose) กับอีกว ัตถุหรืออีกปรากฏการณ์หนึ� ง                
หรือบางครั& งกับอีกด้านหนึ� งของวตัถุหรือปรากฏการณ์เดียวกัน การเทียบแยง้นี& ท ําหน้าที� เผย         
คุณลกัษณะอนัโดดเด่น ที�เป็นปัจจยัของการสื�อความหมายในสิ�งนั&นๆให้ปรากฏออกมา โดยถา้ไม่มี
การเปรียบเทียบแยง้คุณลกัษณะนั&น ๆ ก็อาจแฝงตวัจนไม่เป็นที�สังเกตเห็น (วรรณพิมล องัคศิริสรรพ. 
2558 : 8 - 15) เมื�อการมองเห็นของมนุษย์ เกิดจากการรับรู้อาจบรรลุเป้าหมายเพื�อการสํารวจ       
ตรวจตราถึงสิ� งที�อยู่ตรงหน้าเฉพาะภายนอก สิ� งที�มองเห็น หรือเพื�อสัมผสัแค่ประโยชน์ใช้สอย         
ที�จาํเป็นต่อตนเอง เรามกัไม่ใส่ใจต่อความหมายที�ซ่อนอยูภ่ายใน จึงนบัวา่มนุษยชิ์นต่อการมองเห็น
ผิวเผิน ทาํให้ละเลยต่อนัยยะที�ซ่อนอยู่ภายในสิ� งที�มองเห็น ทั& งในเชิงความหมายแบบขั&นแรก          
คือการมองเห็นทั�ว ๆไปและความหมายในเชิงลึกที�ซ่อนอยู่ในสิ�งนั&น ๆ การมองในเชิงลึกเช่นนั&น   
ทําให้ เราค้นพบคําตอบที� น่าสนใจ เกิดความเข้าใจต่อสิ� งนั& น ๆ จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจ               
เกิดการถ่ายทอดสื�อสารในแง่มุมใหม่ที�ลึกซึ& ง น่าสนใจเพิ�มยิ�งขึ&น เมื�อผ่านการสื�อสารที�น่าสนใจ          
การประชาสัมพนัธ์ที�ดี เกิดการจดจาํที�ดี เช่นในเรื�องของศิลปะ วฒันธรรม สถานที�หรือบุคคลสําคญั 
ยกตวัอย่างเช่น วงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นสถานที�ซึ� งชาวจนัทบุรีผกูพนัลึกซึ& ง และระลึกถึง
ด้วยค วาม อบ อุ่น ใจอยู่ เส ม อ ด้วยค รั& งห นึ� ง เค ยเป็ น ที� ป ระทับ เป็ น เวล ายาวน าน ถึ ง 18 ปี                     
ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                
รัชกาลที� 7 จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจผูกพนัและหวงแหนของชาวจนัทบุรี เราคุน้เคยและจดจาํว่า
เป็นที�ประทบัในอดีตของสมเด็จพระราชินีองคห์นึ� งของประเทศไทยที�ท่านไดส้ร้างคุณูปการให้แก่
ชาวจนัทบุรี แต่อาจจะมีสิ�งอื�น ๆ อีกมากมายที�เรายงัไม่ไดศึ้กษาในเชิงสัญลกัษณ์ อนัเป็นความหมาย
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ที�แฝงอยู่ในวงัสวนบา้นแกว้แห่งนี&  ผ่านเรื� องราวในอดีต เรื� องเล่า ตาํนาน บทสัมภาษณ์ แผ่นภาพ 
เอกสาร สถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้มทั&งในอดีตและปัจจุบนั 
 เมื�อสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดอ้ญัเชิญพระบรมอิฐของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
จากประเทศองักฤษ เสด็จนิวตักลบัสู่ประเทศไทย เมื�อวนัที� 24 พฤษภาคม 2492 สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีในรัชกาลที� 9 ไดอ้ญัเชิญสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไปประทบั ณ วงัสระปทุม 
เนื�องจากรัฐบาลในยุคนั&นไดใ้ชว้งัสุโขทยั เป็นสถานที�ทาํงานของกระทรวงสาธารณะสุข จึงยงัมิได้
ถวายคืนวงัสุโขทัยแก่สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ต่อมาทรงมีพระราชดาํรัสที�จะประทับ               
ในทอ้งถิ�นที�มีความสงบและอากาศดีเพื�อสร้างที�ประทบั โดยทรงมีพระราชดาํริไว ้2 จงัหวดั คือ 
เชียงใหม่และจนัทบุรี แต่สมเด็จฯ ทรงเห็นว่าเชียงใหม่ อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากเกินไป                   
จึงสนพระราชหฤทยัจงัหวดัจนัทบุรี ตามที�หม่อมทวีวงศ์ ถวลัยศ์กัด̂ิ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) 
เลขาธิการพระราชวงั ผูเ้คยเป็นอดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี กราบบงัคมทูลแนะนาํและไดสื้บหา
ที�ดินหลายแห่งไวไ้ดใ้ห้ไปทอดพระเนตร ต่อมาทรงพบที�ดินบริเวณสวนบา้นแกว้ซึ� งมีความเงียบ
สงบและมีธรรมชาติงดงาม เป็นที�ตอ้งพระราชอธัยาศยัอีกทั&งไม่ห่างจากตวัเมืองมากนกั 
 “วงัสวนบ้านแก้ว”  ตั& งอยู่บนเลขที� 41 หมู่ 5 ตาํบลท่าช้าง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี     
โดยเมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2493 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จพระราชดาํเนินมาพร้อมดว้ย
ขา้ราชบริพารจาํนวนหนึ�งมาประทบัครั& งแรกโดยสร้างอาคารชั�วคราว เป็นเรือนไมไ้ผห่ลงัคามุงจาก 
ซึ� งในขณะนั&นยงัไม่มีไฟฟ้าและนํ& าประปา พระองค์ประทบัเรือนไมไ้ผ่ประมาณ 3 ปี ต่อมาจึงได้
โปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนไมห้ลงัเล็ก ๆ สามหลงัขึ&นก่อน เรียกว่า เรือนเทา เรือนเขียว เรือนแดง 
พระองค์ทรงประทับที� เรือนเทา เรือนแดงสําหรับข้าราชบริพาร เรือนเขียวสําหรับราชเลขา              
ในพ ระองค์แล ะพ ระราชอาคัน ตุกะ  อีกส องปี ห ลังจากนั& น พ ระองค์ท รงโป รดให้ ส ร้าง                        
พระตาํหนกัใหม่ไวเ้ป็นที�ประทบั เป็นอาคารหนึ� งชั&นครึ� ง ชั&นล่างเป็นตึก ชั&นบนเป็นไม ้ชายคายก  
กนัฝน ทาสีเทา จึงเรียกว่าตาํหนักเทา (พระตาํหนักใหญ่) โดยย่อส่วนมาจากพระตาํหนกัเปี� ยมสุข   
วงัไกลกังวล จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาจึงทรงโปรดให้สร้างสิ� งก่อสร้างอื�น ๆ ตามมา                
อีกหลายอยา่ง เช่น พระตาํหนกัดอนแค (ตาํหนกัแดง) สวนดอกไมส่้วนพระองค ์โรงท่อเสื�อจนัทบูร 
เตาเผาอิฐ ฯลฯ โดยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้วเป็นสถานที�ปลูกพืชและเลี& ยงสัตว ์              
เพื�อเป็นตวัอยา่งแก่พสกนิกร นอกจากนั&นยงัทรงไดพ้ฒันาการทอเสื�อจนัทบูร อนัเป็นงานหตักรรม
พื&นบ้านของชาวจนัทบุรี ให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าขึ& นกว่าเดิม ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2511                           
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ได้เสด็จพระราชดาํเนินไปประทบั ณ วงัศุโขทยัเป็นการถาวร    
เนื�องจากพระองค์ทรงมีพระชนมายุสูงขึ& นและพระพลานามยัไม่สมบูรณ์นัก ดังนั&นเมื�อรัฐบาล    
กราบบงัคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานวงัสวนบ้านแก้วเพื�อก่อตั&งเป็นวิทยาลัยครูจนัทบุรี 
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สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ด้วยความเต็มพระราชหฤทยั     
ด้วยทรงมุ่งส่งเสริมให้จงัหวดัจนัทบุรีได้มีสถาบนัการศึกษาชั&นสูง เพื�อให้การศึกษา แก่เยาวชน        
ที� มี ภู มิลําเนาทั& งที� อยู่ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ปฏิบัติภารกิจในฐานะที� เป็น               
สถาบนัอุดมศึกษาเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น ปัจจุบนัวงัสวนบา้นแกว้ตั&งอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี ไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ประชาชนผูส้นใจไดเ้ขา้ชม ภายใตก้ารดูแล
ของสาํนกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 ดว้ยคุณูปการสําคญัที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงมีต่อชาวจนัทบุรีและสถาบนั
การศึ กษ าม ห าวิท ยาลัยราช ภัฏ รําไพ พ รรณี  ด้วยความ ผูกพัน ลึ กซึ& งยาวน าน แล ะสํ านึ ก                                  
ในพระมหากรุณาธิคุณของชาวจนัทบุรีที�มีต่อสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงไดมี้การจดังาน  
วนัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี โดยร่วมกบัสํานกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัรําไพพรรณี จดักิจกรรมงานประเพณีเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ       
พิธีวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพในวนัที� 20 ธันวาคม ของทุกปี ณ วงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยมีบุคลาการทางการปกครองส่วนทอ้งถิ�น บุคลากรทางการศึกษา เจา้หน้าที�สํานักศิลปวฒันธรรม
และพฒันาชุมชน นักศึกษา และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน        
ลานพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี และพิธีบาํเพ็ญกุศลวางพวงมาลา     
วนัคล้ายวนัสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 ในทุกวนัที�          
22 พฤษภาคม ของทุกปีต่อเนื�องมานาน ซึ� งนอกเหนือจากการจดักิจกรรมประเพณี ยงัปรากฏวา่ไดมี้
การสักการะสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โดยคณาจารย ์เจา้หน้าที� นักศึกษา และประชาชนทั�วไป
จากภายนอก ที�เขา้มายงัวงัสวนบา้นแกว้ เพื�อมาสักการะขอพร ซึ� งพบเห็นโดยทั�วไป มกัจะเป็นการ
ขอในเรื�องโชคลาภ ดว้ยเชื�อกนัวา่ พระองคท์รงมีความเมตตาสูง จะช่วยเหลือตามคาํขอ และการขอ
ในเรื�องความรัก เชื�อว่าผูใ้ดที�มาขอให้สมหวงัในความรัก จะไดพ้บรักแท ้โดยการขอนั&น มกัจะนาํ
ดอกกุหลาบสีชมพมูาถวาย เนื�องจากมีความเชื�อวา่ ท่านทรงโปรดกุหลาบสีชมพ ู
 นอกจากงานประเพณีเทิดพระเกียรติวางพามพุ่มดอกไม้วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ                
และพิ ธีบําเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวนัคล้ายวนัสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี                        
พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 ดงัที�กล่าวมาแลว้ ในสถานที�แห่งนี& ยงัไดมี้การจดังานสําคญัที�เสมือน
เป็นสิ� งสําคญัประการหนึ� งของสถานที� คืองานประเพณีวิ�งโป่งลาน โดยประเพณีวิ�งโป่งลานนั&น               
มีขึ&นเพื�อสักการะบูชาและขอพรอนัศกัด̂ิสิทธ̂ิจากพ่อปู่ โป่งลาน เพื�อเป็นเกราะป้องกนัภยนัตราย 
รวมทั& งบอกกล่าวพ่อปู่ โป่งลานตามประเพณีปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา ที�จะต้องวิ�งโป่งลาน                      
เมื�อเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก เรียกว่า วิ�งเข้า และวิ�งโป่งลานอีกครั& ง เมื�อจบการศึกษา               
ในปีสุดท้าย ซึ� งเรียกกันว่า วิ�งจบ ในลักษณะของการวิ�งบนบานพ่อปู่ โป่งลานโดยในการวิ�งนั& น             
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ก็จะตอ้งวิ�งไปขา้งหนา้ หา้มหนัหลงักลบัมามองขา้งหลงัเด็ดขาด หากวิ�งแลว้หนักลบัมามองขา้งหลงั
มีความเชื�อว่าอาจจะเรียนจบช้า โดยมีความเชื�อกนัว่าหากนักศึกษาคนใด ไม่วิ�งเขา้ และไม่วิ�งจบ   
อาจจะเรียนไม่สําเร็จดงัที�คาดหวงั แต่ถา้หากว่ามีความตั&งใจมุ่งมั�นอย่าแรงกลา้โดยแสดงออกดว้ย
ความศรัทธาเต็มเปี� ยม กล่าวกนัวา่ ผูน้ั&นจะไดรั้บการคุม้ครอง ปกปักษรั์กษา ให้รอดพน้ซึ� งภยนัอนัตราย
ทั&งปวง ซึ� งความเชื�อนี&  เห็นไดจ้ากการที�นกัศึกษาที�เรียนสาํเร็จไปแลว้ ยงัคงมาวิ�งเพื�อการสักการบูชา 
และขอพรอนัศกัด̂ิสิทธ̂ิจากพ่อปู่ โป่งลาน หรือ คณาจารย ์เจา้หนา้ที� ลูกจา้งของมหาวิทยาลยัราชภฏั   
รําไพพรรณี ที�เคยปฏิบติังานอยู่สถานที�แห่งนี&  แมว้่าจะไม่ได้ปฏิบติังานยงัสถานที�แห่งนี& อีกแล้ว        
ก็ยงัคงมาร่วมในพิธีดงักล่าว ดว้ยความศรัทธาวา่จะไดรั้บการคุม้ครองจากพอ่ปู่ โป่งลานตลอดไป 
 จากงานประเพณีเทิดพระเกียรติวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพและพิธีบาํเพ็ญกุศลวนัคลา้ย
วนัสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 จะเห็นไดถึ้งการรําลึก
ถึงสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ของชาวจนัทบุรี ในเชิงพื&นที�ศกัด̂ิสิทธ̂ิอนัเกี�ยวเนื�องมาจาก               
ความรัก และความผกูพนัลึกซึ& ง ของชาวจนัทบุรีที�มีต่อสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ประกอบดว้ย      
ความเชื�อในพระบารมีของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ และความเชื�อในเรื�องความศกัด̂ิสิทธ̂ิ
ของพ่อปู่ โป่งลาน ที�เชื�อมต่อกบัความเชื�อของชุมชนผ่านเรื�องเล่าและตาํนาน จนกลายเป็นบริบท
ของชุมชนในเรื� องของการสักการะบูชาบวงสรวงดวงพระวิญญาณศกัด̂ิสิทธ̂ิ และการบนบาน       
ทางความเชื�อ เพื�อช่วยเหลือใหส้มปารถนาทางดา้นโชคลาภ และความรักอีกดว้ย 
 ภายใต้บริบทของแนวคิดและมุมมองเชิงสัญวิทยา (Semiology)ได้ให้ความสนใจ            
กบัการวิเคราะห์หาความหมายของสัญญะต่าง ๆ ที�อยูใ่นวงัสวนบา้นแกว้และอีกสถานะหนึ� งก็คือ 
เป็นสัญญะที�ถูกสร้างขึ& นมาให้มีความหมายอยู่ภายในตัวสื� อ เช่นเดียวกันกับเรื� องเล่า ตาํนาน      
ความเชื�อ สิ� งของเครื� องใช้ สถาปัตยกรรม สิ� งปลูกสร้าง การแต่งกาย ตลอดจนปรากฏการณ์          
ท างสั งคมอื� น ๆ ที� ม นุ ษ ย์ได้ส ร้างส รรค์ ขึ& น ล้วน แต่ เป็ นสิ� งที� น่ าค้น หาความห มายทั& งสิ& น                        
จากการประมวลแนวคิดดังกล่าวนี&  จึงเป็นที�มาของการทาํวิจยัในเรื� องนี&  ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงคุณค่า     
ของวงัสวนบ้านแก้ว ซึ� งมีประวติัอนัยาวนานอีกทั&งความผูกพนัอนัซาบซึ& งใจต่อสถานที�แห่งนี&           
ที�มีบริบททางด้านความเชื�อของชุมชนร่วมอยู่ด้วย ว่าสิ� งใดคือคุณค่าและความหมายที�แท้จริง            
ที�แฝงอยู ่ผา่นมุมมองในมิติการสื�อสารเชิงสัญญะ เพื�อบอกถึงคุณค่าเหล่านั&น  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เนื�องจากปัจจุบนันี&  วงัสวนบา้นแกว้ไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ประชาชนผูส้นใจไดเ้ขา้ชม 
การเปิดให้ความรู้แก่ผูที้�สนใจในสิ�งต่างๆของวงัสวนบา้นแกว้ซึ� งมีทั&ง “สิ�งปลูกสร้าง” และ “สิ�งของ
เครื� องใช้” จ ํานวนมาก การศึกษาสัญญะจึงมุ่งไปที�การอธิบายคุณค่าของสิ� งต่าง ๆ เหล่านี&                   
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จึงเป็นความจําเป็นอันสําคัญ  ทั& งการให้ความ รู้และการใช้สัญ ญะเพื� อค้นหาความสําคัญ                      
ทั&งโดยทางตรงและโดยนยั เพื�อแสดงคุณค่าให้ปรากฏ อีกทั&งเป็นการสร้างคุณค่าและส่งเสริมท่องเที�ยว
เชิงประวติัศาสตร์ การเรียนรู้ และความรักในภูมิลาํเนา 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดต้ั&งวตัถุประสงคไ์ว ้2 ประการสาํคญัคือ 

 1. เพื�อศึกษาการสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 

 2. เพื�อส่งเสริมการใช้สัญญะของวงัสวนบ้านแก้วในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง           

ประวติัศาสตร์  

 

ประโยชน์ของการวจัิย 
ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าการใช้สัญวิทยาในการศึกษาค้นควา้ในการทาํวิจยัในครั& งนี&         

จะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อทั&งบุคคลที�ให้ความสนใจต่อเรื�องราวของวงัสวนบา้นแกว้ และบุคคลทั�วไป  
ที�จะไดเ้ขา้ใจลึกซึ& งในสิ�งที�แฝงอยูใ่นเรื�องราวต่าง ๆ ของวงัสวนบา้นแกว้ ดงัต่อไปนี&  
 1. เพื�อทราบถึงการสื� อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว จังหวดัจันทบุรี                     
มีความเขา้ใจถึงเรื�องราวต่าง ๆ ของวงัสวนบา้นแกว้เพิ�มมากขึ&น  
 2. เพื�อทราบถึงการส่งเสริมการใชส้ัญญะในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์
ของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. ผลของการวิจัยจะก่อไห้เกิดประเด็นทางวิชาการเพิ�มขึ& น ซึ� งจะนําไปสู่การขยาย                
แนวทางการวิจยั ที�จะใช้ความรู้ดา้นสัญวิทยามาเป็นแนวทางในการศึกษาไปยงัสื�อประเภทอื�น ๆ 
เช่น การแสดงเท่งตุก๊ในจงัหวดัจนัทบุรี สถาปัตยกรรมโบราณในจงัหวดัจนัทบุรี เหล่านี& เป็นตน้ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนื$อหา  

 การวิจยัครั& งนี&  เป็นการวิจยัเพื�อมุ่งศึกษาไปยงัสิ� งต่าง ๆ ที�ปรากฏให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น      

สิ�งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม รูปภาพ สิ� งของเครื�องใช้ เครื�องแต่งกาย ฯลฯ ที�เห็นว่าเป็นสิ�งสําคญั   

ในวงัสวนบ้านแก้ว โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความหมาย (Meaning) เชิงสัญญะ เพื�อค้นหา 

ความหมายว่าสิ�งต่าง ๆ ที�ปรากฏในวงัสวนบา้นแกว้มีความหมายแฝง มีคุณค่าหรือเนื&อหาอยา่งไร 

โดยการคน้ควา้ขอ้มูลทั&งในหนงัสือที�ผูว้ิจยัไดร้วบรวมไว ้ร่วมกบัการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ           
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กับบุคลาการทางการศึกษาที� มีความรู้เกี�ยวกับเรื� องราวของวงัสวนบ้านแก้วและผูที้� เกี�ยวข้อง           

กบัประเด็นวิจยั สําหรับในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาขอ้มูลที�รวบรวมไว ้ 

เช่น หนงัสือ วรรณกรรม งานวิจยั ตาํนาน เรื�องเล่า ฯลฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวงัสวนบา้นแกว้ มาประกอบ

ในการวเิคราะห์ทั&งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั 

 ขอบเขตด้านสถานที� 

 ในการดาํเนินการครั& งนี&  ผูว้ิจยัได้เจาะจงเลือกศึกษาวงัสวนบ้านแก้ว จังหวดัจนัทบุรี               

มาเป็นพื&นที�ศึกษาเนื�องจากผูว้จิยัเล็งเห็นถึงความสําคญัของสถานที�ดงักล่าว ที�ไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์

ให้ความรู้กบัประชาชนทั�วไป ผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยันี& จะสงเสริมขอ้มูลเชิงลึกมากยิ�งขึ&น เพื�อเพิ�ม

ความน่าสนใจ และเพิ�มคุณค่าต่อสถานที�รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์           

ของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การสื� อความหมายเชิงสัญญะ หมายถึงรูปสัญญะและความหมายสัญญะที�ปรากฏ            
ในวงัสวนบา้นแกว้ ไดแ้ก่สิ�งปลูกสร้าง สิ�งของเครื�องใช ้และ การสื�อสารเชิงสัญญะของสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 ซึ� งการสื�อความหมายเชิงสัญญะ ในวิจยัเรื�องนี& หมายถึง
เฉพาะการสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 

 การส่งเสริมการใช้สัญญะ หมายถึง การส่งเสริมการใช้สัญญะอันได้แก่ รูปสัญญะ         
และความหมายสัญญะที�ปรากฏในวงัสวนบ้านแก้ว ได้แก่ สิ� งปลูกสร้าง สิ� งของเครื� องใช ้              
และการสื� อสารเชิงสัญญะของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที�  7              
ซึ� งก ารส่ งเส ริม การใช้สั ญ ญ ะใน วิจัย เรื� องนี&  ห ม ายถึงเฉ พ าะก ารส่ งเส ริม ก ารใช้สั ญ ญ ะ                        
ของวงัสวนบา้นแกว้  จงัหวดัจนัทบุรี 
 การท่องเที�ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง สถานที�ท่องเที�ยวของวงัสวนบ้านแก้ว       
จงัหวดัจนัทบุรี 
 
 



บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื� อง การสื� อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี              
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ เป็นความพยามใช้สัญวิทยาในการคน้หาความหมาย     
ที�แฝงอยู่ในสิ� งต่าง ๆ ของวงัสวนบ้านแก้ว ในการทบทวนวรรณกรรมสําหรับการทาํวิจยัครั, งนี,         
มีเนื,อหาที�มีความเกี�ยวขอ้งและเชื�อมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎี ดงันี,  
 1. แนวคิดปรัชญาภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างนิยม 
 2. แนวคิดทฤษฎีสัญวทิยา 
 3. แนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อ 
  3.1 ความหมายของความเชื�อ 
  3.2 แนวคิดหรือทศันะเกี�ยวกบัความเชื�อ 
  3.3 บทบาทของความเชื�อ 
 4. แนวคิดเกี�ยวกบัพื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8  
 5. แนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ 
  5.1 คาํจาํกดัความที�เกี�ยวขอ้ง 
 6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
แนวคิดปรัชญาภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างนิยม 
 ตน้กาํเนิดของแนวความคิดโครงสร้างนิยมมาจากองค์ความรู้ทางดา้นภาษาศาสตร์ ซึ� งมี
นักวิชาในสาขาชื�อแฟร์ดีน็อง เดอ โซซูรส์ (Ferdinand de Saussure, 1915) เป็นผูพ้ฒันาแนวคิดนี,  
โดยคาํว่า “โครงสร้าง” (Structure) ที�ใช้กนัในภาษาศาสตร์นั,น หมายถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�ความหมาย           
ถูกสร้างขึ,นมาให้สามารถสื�อสารเขา้ใจร่วมกนัได้ ซึ� งอาจเกิดจากการนําเอาองค์ประกอบย่อย ๆ               
มาผสมผสานตามแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทางภาษา สําหรับในเชิงภาษาศาสตร์ซึ� งไดใ้หค้วามสนใจ
กับเรื� องของความหมายมีมุมมองพื,นฐานว่าผูที้�จะประดิษฐ์หรือสร้างความหมายได้ดีจะต้องมี                
ความเขา้ใจที�ลึกซึ, งในดา้นของโครงสร้างทางภาษาก่อนโดยเฉพาะระบบสัญญะหรือแนวทางความคิด
โครงสร้างนิยม (Structuralism) ซึ� งมีความเชื�อพื,นฐานว่า สัญญะหรือระบบภาษาทุกภาษาจะมี
ไวยากรณ์ร่วมกนัอยู่ เมื�อเขา้ใจไวยากรณ์เหล่านั,น เราก็จะเขา้ใจและสามารถใช้ความหมายของ             
สัญญะต่าง ๆได้ดี หน้าที�ของนักสัญศาสตร์หรือโครงสร้างนิยมจะต้องศึกษาปรากฏการณ์                     
ทางวฒันธรรมหนึ�ง ๆ เพื�อคน้หาความหมายในเชิงลึกของปรากฏการณ์นั,น ๆ ให้มีความชดัเจนขึ,น 
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รวมทั,งเพื�อเขา้ใจกฎเกณฑ์ทางภาษานั,นดว้ย (ธีรยุทธ บุญมี. 2551 : 11 - 12) ตวัอยา่ง ในวฒันธรรม
ของคนไทย คาํวา่ที�อยูอ่าศยั เช่น “กระท่อม” หมายถึงบา้นหลงัเล็ก ๆ มกัเป็นที�อยู่อาศยัของคนยากจน 
“บา้นและเรือน” ที�อยู่อาศยัของชนชั,นระดบัปานกลางทั�วไป “คฤหาสน์” หมายถึง ที�อยู่อาศยัที�มี
ลักษณะโอ่อ่าใหญ่โตมักเป็นที�อยู่อาศัยของคนรวย “ตําหนัก” หมายถึงเรือนที�อยู่ของเจ้านาย      
“พระตาํหนกั” หมายถึง อาคารที�ประทบัของพระมหากษตัริยแ์ละพระราชินีเหล่านี,  เป็นตน้  
 ในการประยุกตใ์ชแ้นวคิดโครงสร้างนิยมใชใ้นการศึกษาสื�อหรือปรากฏการณ์ทางสังคม 
รวมทั,งกิจกรรมต่าง ๆ ที�มนุษยไ์ดร่้วมกนัสร้างขึ,น มีพื,นฐานความเชื�อวา่ “สังคม” คือ ระบบที�เกิดขึ,น
จากกลไกการทําหน้าที�ของส่วนต่าง ๆ ร่วมกันเกี�ยวข้องกัน มีโครงสร้างที�อยู่ภายในซ่อนอยู ่            
เพื�อรักษาระบบของการทาํงานให้สามารถดาํเนินต่อไปได ้นกัคิดที�อยู่ในแวดวงนี, จึงมองวา่สังคม         
คือ ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างที�สัมพนัธ์เชื�อมโยงเขา้หากนั แต่สังคมก็จะมีโครงสร้างเป็นตวักาํหนด
พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของคนให้ดาํรงความเป็นสถาบนัสังคมเอาไว ้สําหรับแนวคิดที�มี             
ความหมายในการทาํความเขา้ใจกบัโครงสร้างของสังคมในระดบัที�ลึกขึ,น เริ�มมาจากโซซูร์ ซึ� งเป็น
นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ที�มีความเชี�ยวชาญในระบบของภาษา โดยเขาไดม้องวา่ ภาษา         
ที�เราใชพู้ดและเขียนกนัเป็นสิ�งที�มีอยูใ่นระบบหรือมีโครงสร้างอยูภ่ายใน ไม่ใช่เป็นสิ�งที�เกิดขึ,นลอย ๆ 
โดยไม่มีที�มาที�ไป และในขณะเดียวกนัก็มีระดบัของภาษาส่วนนี,  โซซูร์ได้แบ่งระดับของภาษา         
ของออกเป็นสองระดบัดว้ยกนั ระดบัแรก เรียกกวา่ “ภาษา” (Langue) คือ ส่วนที�เป็นโครงสร้างหรือ       
กฎเกณฑ์ที�เป็นไวยากรณ์ ที�ทาํหน้าที�ในการสร้างระบบความหมาย เช่น จะตอ้งมีประธาน กริยา 
และกรรม ประกอบเป็นหลกัที�ขาดไม่ได ้ส่วนระดบัที�สอง เรียกวา่ “คาํพดู” (Parole) เป็นส่วนที�เป็น
กระบวนการเปล่งเสียง หรือถ้อยคํา ในภาษาของมนุษย์ที�ใช้อยู่ทั, งสองส่วนประกอบนี, เสมอ               
ซึ� งจะมีโครงสร้างซ่อนอยูภ่ายในโดยที�มนุษยไ์ม่ทนัรู้ตวัเพราะเป็นโครงสร้างที�อยูใ่นระดบัลึกลงไป 
(สุภางค ์จนัทราวานิช. 2551 : 145 - 146)   
 สําหรับการใช้มุมมองเชิงโครงสร้างนิยมมาทาํความเขา้ใจกบัผลผลิตทางวฒันธรรมต่าง ๆ  
ที�มนุษยไ์ด้สร้างขึ, น เป็นที�ประจกัษ์ชัดของคนทั�วไป เพื�อให้งานมีคุณค่าและความหมายขึ, นมา 
(ทศันีย ์บุญนาค. 2546 : 156) ในที�นี,หมายรวมทั,งการศึกษาและวเิคราะห์ผลงานดา้นสถาปัตยกรรม
ประเภทที�อยูอ่าศยั สิ�งก่อสร้างต่าง ๆ และสิ�งประดิษฐ์ประเภทสิ�งของเครื�องใช้ดว้ย ซึ� งเป็นการสื�อสาร
ที�ผา่นการรับรู้ดว้ยสายตา หากผูอ่้านมีความรู้พื,นฐานเกี�ยวกบัไวยากรณ์ของผลงานนั,น ๆ จะช่วยทาํให้
ผูอ่้านสามารถการรับรู้ไดถึ้งผลงาน คุณค่า และความหมายเหล่านั,น  
 แนวคิดที�ว่าด้วยเรื� องของ “โครงสร้าง” ที�ใช้ในด้านภาษาศาสตร์ หมายถึง วิธีการ                
ที�ความหมายถูกสร้างขึ,นให้สามารถสื�อสารเป็นที�เขา้ใจได ้การสร้างความหมายนั,นจะมีกฎเกณฑ ์   
ที�แน่นอนเช่นเดียวกับรูปแบบการสื� อสารอื�น ๆ เป็นที�เข้าใจได้ภายใต้บริบททางสังคมหนึ� ง ๆ          
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การถ่ายทอดความหมายดว้ยวิธีสัญญะ เป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่มนุษยไ์ดใ้ห้ความหมายธรรมชาติ
หรือสิ�งรอบ ๆ ตวัอยา่งไร (ชยัรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2555 : 197 - 248) 
 ในกระบวนการการค้นหาความหมายเชิงโครงสร้างนิยมไม่ได้จ ํากัดตัวเองอยู่ที�              

การวิเคราะห์ “ภาษา” เท่านั, น หากแต่ได้ขยายขอบเขตการศึกษาออกไปถึงวตัถุ ปรากฏการณ์         

ทางสังคมหรือสิ� งอื�น ๆ ที�อยู่ในระบบสัญญะ ซึ� งหมายถึงทุกสิ� งทุกอย่างที�มีความหมายแฝงฝัง                    

อยูใ่นเนื,อใน เช่น สิ�งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม สิ�งของเครื�องใช ้เครื�องแต่งกาย หนงัสือ ภาพถ่าย ฯลฯ 

(กาญจนา แกว้เทพ. 2541 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) 

 ความหมายที�เกิดขึ,นจากกระบวนการทางสัญญะ นับว่าเป็นเรื�องที�มีความละเอียดอ่อน  

ลึกซึ, ง และมีความเกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกบัแนวความคิดทางดา้นภาษาศาสตร์ ซึ� งในที�นี, ถือวา่เป็นระบบ

ภาษาที�ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการสร้างความหมายขึ, นมา ขยายขอบเขตการศึกษาออกไปถึงวตัถุ 

ปรากฏการณ์ทางสังคมหรือสิ�งอื�น ๆ ที�อยู่ในระบบสัญญะ สําหรับแนวทางการวิเคราะห์สัญญะ               

ผู ้วิจ ัยได้อาศัยกรอบการวิเคราะห์สัญญะของนักวิชาการไทยหลายท่านที� มีความเชี� ยวชาญ                        

ในดา้นของสัญญะ ในเบื,องตน้นี,  จะขอใช้กรอบแนวทางความคิดทางการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ตามกรอบแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2543 : 2 - 3; อา้งถึงใน พงศ์กฤษฏิ8  พละเลิศ. 2554 : 18)               

ที�ไดน้าํเอาแนวความคิดของนกัสัญวทิยามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาพอใหเ้ห็นสังเขป ดงันี,  

 1. การวเิคราะห์คู่ความสัมพนัธ์แบบตรงขา้ม (Binary Opposition) 

ประเด็นที� น่าสนใจอีกประการหนึ� งก็ คือ ความหมายที� ได้จากสัญญะนั, นจะมี            

ความชดัเจนมากยิ�งขึ,นก็ต่อเมื�อถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัสัญญะ ตวัอื�นที�อยูใ่นระบบ แนวความคิดนี,
มีความสอดคล้องอย่างมากกบัที�ธีรยุทธ บุญมี (2551 : 94 - 95) ไดก้ล่าวถึงความหมายหรือคุณค่า 

สัญญะจะมีความชัดเจนมากยิ�งขึ, น โดยเฉพาะเมื�อนําไปเปรียบเทียบกับสัญญะตัวอื�น ๆ เช่น             

สูงตรงขา้มกบัตํ�า ยืนตรงขา้มกบันั�ง สวา่งตรงขา้มกบัมืด เป็นตน้ นอกจากความหมายของคู่ตรงขา้ม

ของคําในภาษาแล้ว ยงัหมายรวมไปถึงคู่ตรงข้ามทางประเพณีและวฒันธรรมอีกด้วย เช่น            

ความลา้หลงั (โลกเก่า, ไทย)  ความทนัสมยั (โลกใหม่, ไม่ไทย) สัญญะที�จะนาํมาใช้อาจจะอยู่ใน   

รูปแบบสถาปัตยกรรม (ซอทอง บรรจงสวสัดิ8 . 2558 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ตวัอย่าง พระตาํหนักใหญ่ 

(พระตาํหนกัเทา) ในวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น  

รูปแบบ (ตะวนัตก VS ตะวนัออก) อายุ (เก่า VS ใหม่) วสัดุ (ไม้ VS เหล็ก) สี (สีสุภาพ VS สีฉูดฉาด)  

อนัเป็นตัวขับเน้นถึงความแตกต่างของสิ� งที�มีอยู่กับสิ� งที�ไม่มี แต่สามารถทาํให้เห็นถึงบริบท         

ของความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ซึ� งลักษณะของการสร้างความหมายจากความสัมพันธ์                

ของคู่ตรงข้ามจนกลายเป็นความสัมพันธ์ของคู่ขัดแย้ง (Opposition) การคิดแบบคู่ตรงข้าม            
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หรือขดัแยง้นี, เป็นลกัษณะเด่นของมนุษยม์าตั,งแต่โบราณ เป็นปรากฏการณ์ที�อยู่คู่กบัโลกมานาน    

จนกลายเป็นคู่ของความหมายที�คนทั�วไปก็สามารับรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  จากข้อมูลที�กล่าวมาในข้างต้น ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าการนิยามความหมายให้กับ              
สิ�งต่าง ๆ ที�อยูร่อบตวัมนุษย ์เกิดจากระบบวิธีคิดและคุณสมบติัเฉพาะตวัที�มีอยูใ่นตวัของมนุษยทุ์กคน         
ในลาํดบัต่อไปจะเนน้ไปที�วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ตวับท” กบั “บริบท” ซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งกบั
การตีความและการรับรู้ความหมายของผูใ้ชส้ัญญะโดยตรง 
 2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ตวับท” (Text) กบั “บริบท” (Context) 
  เพื�อให้ผูอ่้านสัญญะมีความเขา้ใจในความหมายที�เกิดจากสัญญะมากยิ�งขึ,น การคน้หา
ความหมายที�ซ่อนเร้นจากตวับทซึ� งอาจจะเป็นอะไรก็ไดที้�เราตอ้งจะศึกษา สิ�งที�สําคญัเป็นอยา่งมาก
ก็คือ การตีความตวับทภายใตบ้ริบทนั,น ๆ ทั,งนี, เรื�องจากกวา่ความหมายไม่ไดอ้ยูที่�ตวัสัญญะเท่านั,น
หากแต่ความหมายจะเกิดขึ,นภายใตบ้ริบทที�สัญญะตวันั,น ๆ ดาํรงอยู ่เช่น กรณีชุมชนทางภาคอีสาน
ของประเทศไทยเมื�อเห็นฝนตกหนกัมีเมฆและฟ้าร้อง อาจจะคิดวา่เป็นผลมาจากภูตผี หรือไม่ก็เกิด
จากสิ� งที�อยู่เหนือธรรมชาติ ในทางตรงข้ามกันกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที�มองปรากฏการณ์            
ในลกัษณะนี,วา่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�เกิดจากผิวนํ, าในมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอนํ, า 
ควบแน่นเป็นละอองนํ, าในอากาศรวมตวักันเป็นเมฆและเกิดฝนตกลงมาในที�สุด จะเห็นได้ว่า        
ในเรื�องเดียวกนัการอ่านตวับทและการแปลความก็จะแตกต่างกนัขึ,นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
วฒันธรรม ค่านิยม ความเชื�อ ฯลฯ ที�แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับความเชื�อที�ว่า หากนักศึกษา          
ในมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี นําดอกกุหลาบสีชมพูไปถวายการสักการะ    
พระบรมราชิยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในวงัสวนบา้นแกว้ จะไดรั้บพรเกี�ยวกบั
ความสําเร็จดา้นการศึกษาตามที�ขอ เนื�องจากเชื�อกนัว่า สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงโปรด
กุหลาบสีชมพู เมื�อนาํไปถวายการสัการะแลว้จะไดรั้บความสําเร็จตามคาํขอ ซึ� งจะเห็นว่าในเรื�อง
ความเชื�อนี,  หากเป็นบุคคลที�อาศยัอยูที่�ห่างไกลออกไป หรือไม่อยูใ่นบริบทดงักล่าว ก็อาจจะไม่ทราบวา่
มีเรื�องราวความเชื�ออยูใ่นบริบทที�สัญญะทางดา้นความเชื�อเหล่านั,นดาํรงอยู ่
  สําหรับในประเทศไทยแนวทางการศึกษาวรรณกรรม สื� อ รวมทั, งกิจกรรมต่าง ๆ                   
ที�มนุษยไ์ด้สร้างขึ, นโดยอาศยัหลักการอ่านความหมายเชิงสัญวิทยาเป็นเครื�องมือในการค้นหา              
ความหมายในระดบัโครงสร้าง ซึ� งมีนักวิชาการแนววฒันธรรมศึกษาได้ในความสนใจเป็นพิเศษ 
อาศยัหลกัการอ่านความหมายเชิงสัญวิทยาเป็นเครื�องมือในการคน้หาความหมายในระดบัโครงสร้าง          
ที�อยู่ลึกลงไป โดยนักวิชาการกลุ่มนี, มองว่า การศึกษาตวับททุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทศันศิลป์              
หรือวาทศิลป์ตอ้งนําตวับทมาศึกษาในลกัษณะของกระบวนการ (Textuality) โดยแนวทางการศึกษา            
จะตอ้งผสมผสานเป็นลกัษณะของ “สหวิทยาการ” ที�ขยายพรมแดนความรู้ไปสู่การทาํความเขา้ใจ
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อย่างลึกซึ, งกับสิ� งที�เป็นผลผลิตทางวฒันธรรมของมนุษย ์ซึ� งปัจจุบนัมิได้จาํกัดอยู่แต่ในแวดวง
วรรณกรรมหรือภาษาศาสตร์เท่านั,น หากแต่รวมไปถึงการศึกษางานสร้างสรรค์อย่างภาพยนตร์ 
วรรณกรรม และสิ� งที�อยู่ในวฒันธรรมทางสายตาหรือ “ทศันวฒันธรรม” (Visual Culture) อื�น ๆ 
เช่น ละคร ศิลปะ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม แฟชั�น กิจกรรมทางการตลาด รวมทั,งวฒันธรรมที�อยู ่                            
ในชีวิตประจาํวนั ฯลฯ ทั,งนี,วธีิวิทยาตามแนวทาง “วฒันธรรมศึกษา” (Cultural Studies) จะเป็นสิ�งที�
หล่อเลี, ยงและเป็นต้นกําเนิดของสาขาวิชาใหม่ ๆ จํานวนมาก เป็นต้นว่า การศึกษาเกี�ยวกับ             
ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) สตรีวิทยา (Women Studies) ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory)        
และอื�น ๆ (นทัธนยั ประสานนาม. 2551 : 19 - 21) 
  จากข้อมูลที�กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวทางการวิเคราะห์สัญญะนั, น                       
มีแนวทางในการศึกษาค่อนขา้งชดัเจน รวมทั,งเป็นศาสตร์ที�มีความเกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกบัศาสตร์
สาขาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะวฒันธรรมศึกษาซึ� งมีจุดมุ่งหมายที�คลา้ยกนันั�นก็คือ การเน้นไปที�
การวิเคราะห์ตัวบททุก ๆ อย่างที�ปรากฏอยู่ในสังคม อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์สัญญะยงัมี           
หลกัการและวธีิการอื�น ๆ ที�ใชแ้นวทางในการศึกษา ซึ� งจะไดน้าํเสนอต่อไปใหเ้ห็นดงันี,  
 3. การวเิคราะห์วากยสัมพนัธ์ (Syntagmatic) และเชิงกระบวนทศัน์ (Paradigmatic) 
  3.1 การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพนัธ์ หรือที�เรียกว่า Syntagmatic เป็นวิธีการประกอบ
สัญญะยอ่ย ๆ เขา้ดว้ยกนัตามลาํดบัขั,นตอน (Sequence) เพื�อใหไ้ดค้วามหมายตามที�ตอ้งการที�สังเกต
ไดง่้าย อยา่งกรณีเรื�องของสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งประกอบไปดว้ยสัญญะยอ่ย ๆ ของสัญญะ
สิ�งปลูกสร้างและสัญญะสิ�งของเครื�องใช้จาํนวนมากมาจดัเรียงกนัไปตามลาํดบัความสําคญั ทั,งนี,
เพื�อจดัลาํดบัที�ตอ้งการ โดยมีกฎเกณฑ์ทางวฒันธรรมเป็นกรอบในการควบคุมที�ค่อนขา้งชดัเจน           
ถา้ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงลาํดบัหรือขั,นตอน เช่น อาจจะมีการสลบัความสําคญั อาจส่งผลต่อ
การรับรู้ เช่น กรณีมคัคุเทศก์นาํนกัท่องเที�ยวไปเที�ยวชมพิพิธภณัฑ์วงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งมีสิ�งสําคญั
คือ พระบรมราชิยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ เจ้าของวงัสวนบ้านแก้วในอดีต            
พระตาํหนกัใหญ่เป็นที�ประทบั และมีหมู่เรือนพกัต่าง ๆ สําหรับขา้ราชบริพาร เหล่านี,  การนาํเสนอ
ของมคัคุเทศก์ที�สื�อออกไปก็จะตอ้งมีการเรียงลาํดบัความสําคญัของสิ�งต่าง ๆ ในวงัสวนบา้นแกว้ 
โดยควรเริ�มจากพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เจา้ของวงัสวนบา้นแกว้
ในอดีตเสียก่อน ถ้าหากเริ� มจาการนําเสนอด้วยเรื� องหมู่เรือนพกัต่าง ๆ ของข้าราชบริพารก่อน            
เนื,อหาที�ส่งออกไปก็ทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจยากหรือไม่ดึงดูดให้ผูฟั้งสนใจ แนวทางจดัเรียงกนัไปตาม
ลาํดบัความสําคญัและคุณค่าโดยมีกฎเกณฑ์ทางวฒันธรรมเป็นกรอบ ในการควบคุมเช่นนี,  มาจาก
การประยุกต์การวิเคราะห์สัญญะทางดา้นภาษาศาสตร์ ที�เกิดจากการนาํเอาคาํย่อยต่าง ๆ มาผสม
ผสานหรือจดัเรียงกนัไปตามลาํดบัที�ตอ้งการโดยมีกฎเกณฑท์างภาษาเป็นกรอบในการควบคุม 
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   ในมุมมองของสัญญะวิทยาแล้ว แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะจึงไม่ได้ถูกจาํกดั             
แต่เฉพาะแวดวงภาษาศาสตร์เพียงเท่านั,น หากแต่ไดข้ยบัขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่วรรณกรรม 
นวนิยาย นาฏกรรม แฟชั�น ดนตรี วิถีการดาํรงชีวิต ฯลฯ ซึ� งทั,งหมดนับเป็นทกัษะความสามารถ  
ของมนุษยที์� เกิดจากการใช้สัญญะอย่างเป็นระบบจนทาํให้เกิดความหมายที�ทับซ้อนขึ, นมาได ้                 
(ธีรยทุธ บุญมี. 2551 : 99) 
  3.2 การวิเคราะห์เชิงกระบวนทศัน์ หรือที�เรียกว่า Paradigmatic เป็นความสัมพนัธ์      
อีกรูปแบบหนึ� งของสัญญะ ซึ� งเกิดจากชุดของสัญญะในชุดหนึ� งที� มีความหมายเหมือนกัน             
(Set of Sign) โดยที� สัญญ ะย่อย ๆ  (Unit) แต่ละตัวอยู่ในกระบวนทัศน์   (Paradigm) เดียวกัน                        
ยกตวัอยา่งง่าย ๆ คือ ในวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี หากเอ่ยถึงพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํเทา) 
เรือนเทา เรือนเขียว เรือนแดง เช่นนี, ย่อมหมายถึงสิ� งที� ต่างแสดงเป็น “ชุดของสิ� งปลูกสร้าง”                    
ในวงัสวนบา้นแกว้ แต่ถา้หากเอ่ยถึง พระบรมฉายาลกัษณ์ ฉลองพระองค์ โต๊ะเสวย อุปกรณ์ทรง
กีฬากอล์ฟ ที�จดัแสดงไวใ้นพิพิธภัณฑ์ ย่อมหมายถึง สิ� งที�ต่างแสดงเป็น “ชุดสิ� งของเครื�องใช้”             
ในวงัสวนบ้านแก้ว จากข้อมูลดังที�กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นว่าการวิเคราะห์เชิงกระบวนทัศน์ 
(Paradigmatic) จะเป็นเรื� องความสัมพันธ์ที� เกี� ยวข้องกับการเลือกชุดของกระบวนทัศน์ เช่น             
การเลือกชุดของ “สิ� งก่อสร้าง” ในวงัสวนบ้านแก้ว ก็จะมีรายการหลัก ๆ ของสิ� งก่อสร้าง                          
แต่ละประเภทให้เลือกสรรกนัและจะไม่นาํมาปะปนกนั เช่นไม่เอารายการ “สิ� งก่อสร้าง” ไปปะปนกบั 
“สิ� งของเครื� องใช้” ซึ� งโดยธรรมชาติแล้วคนทั�วไปมักจะมีกลไกในการวิเคราะห์ความหมาย              
ในลกัษณะของกระบวนทศัน์ติดตวัอยูแ่ลว้ จนอาจจะกลายเป็นการรับรู้ของสังคมกนัโดยทั�วไป 

นอกจากนี, แล้ว การวิเคราะห์เชิงกระบวนทัศน์ (Paradigmatic) ยงัเป็นการวิเคราะห์                    
เชิงคตินิทศัน์อีกด้วย เป็นการวิเคราะห์ลึกลงไปถึงคตินิทศัน์ (Paradigm) ที�ซ่อนอยู่ภายใตเ้นื,อหา                
ที�แสดงออกให้เห็นชัดเจนของตวับท ผูว้ิเคราะห์จะมุ่งแสวงหาสิ� งที�ขาดหายไป (The Absences)  
เพื�ออธิบายวา่ เพราะเหตุใดรูปสัญญะตวัหนึ�งจึงถูกใชใ้นการสื�อความหมาย แทนที�จะเป็นรูปสัญญะ
อีกตวัหนึ�ง ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลกัษณะนี,  ก็คือ ทาํให้ทราบวา่การที�รูปสัญญะรูปหนึ�งถูกใช้
หรือไม่ถูกใช้ เป็นไปเพื�อการสนองประโยชน์ของผู ้ใด ทั, งนี, การวิเคราะห์ดังกล่าว มีรากฐาน                   
มาจากตรรกะที�ว่า ความหมายของสัญญะเกิดขึ,นได้ จากสิ�งที�ไม่ใช่ตวัมนัเอง (Sign Take Values 
Within the Linguistic System From What They are Not.) เช่น ชุดของความหมายสีดาํ มีความหมาย
เป็นสีดาํ ก็เพราะมีสีขาว มีความยากจน มีความหมายเช่นนี,  เพราะมีคาํว่า ความรํ� ารวย เป็นต้น             
การวิเคราะห์เชิงคตินิทศัน์ จึงเป็นการคน้หาความหมายโดยตรง และความหมายโดยนยั ของรูปสัญญะ
แต่ละตวั ผ่านการเลือกใช้รูปสัญญะหนึ� งแทนที�จะเป็นอีกรูปสัญญะหนึ� ง และการคน้หาคตินิทศัน์   
ที�เป็นรากของความคิดที�ซ่อนอยูภ่ายใตก้ารเลือกใชรู้ปสัญญะนั,น โดยใชก้ารเปรียบเทียบรูปสัญญะ
ที�ใช้ในตวับทกบัรูปสัญญะที�ไม่ถูกนาํมาใช้ ซึ� งในการวิเคราะห์ดงักล่าว ผูว้ิเคราะห์อาจใช้วิธีการ             
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ที�เรียกว่าการทดสอบด้วยการทดแทนความหมาย หรือ “Commutation Test” หมายถึง การแทนที�      
ในตวับทดว้ยอีกรูปสัญญะหนึ�ง เพื�อดูว่าการแทนที�นั,น จะมีผลทาํให้ความหมายเปลี�ยนไปหรือไม่ 
(อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ.์ 2551 : 11) 

ลาํดับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ความหมายในอีกลกัษณะหนึ� งที�มกัจะปรากฏให้เห็น     
ในเชิงสัญวทิยา ซึ� งในที�นี,ก็คือ เมทอะฟอ (Metaphor) และมิทอนอิมิ (Metonymy) 
 4. การวเิคราะห์แบบ Metaphor และ Metonymy 
  4.1 การวิ เคราะห์ แบ บ เม ท อะฟ อเป็ น วิ ธีการถ่อยท อดความ ห ม ายโดยอาศัย             
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองตัวที�คล้ายคลึงกันและนํามาถ่ายทอดความหมายด้วยวิธี                
“เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย” เพื�อช่วยในการหาความหมายจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ถ้าเป็น           
ในภาษาไทยอาจจะเป็นประโยคหรือวลีที�ทาํให้เกิดการก้าวกระโดดจากความหมายหนึ� งไปสู่         
อีกความหมายหนึ� งหรือจากภาพหนึ� งไปเป็นอีกภาพหนึ�ง เช่น ประโยคที�บอกวา่ “วงัสวนบา้นแกว้ 
สวยงามยงักับแดนสวรรค์” สิ� งที�น่าสนใจก็คือการนิยามความหมายในลักษณะดังกล่าวนี, ถือว่า            
เป็นการก้าวกระโดดจากความหมายหนึ� งไปยงัอีกความหมายหนึ� งนั,น นับเป็นการถ่ายโอนความหมาย
โดยเลือกเอาสัญญะ 2 ตวัมาว่างคู่กนั (Associate) โดยที�สัญญะตวัหนึ�งมีความหมายที�รับรู้กนัโดยทั�วไป
อยู่แลว้ อีกสัญญะหนึ� งยงัไม่รู้ความหมาย แต่เมื�อนาํมาเขา้คู่กนัแลว้ความหมายที�เกิดจากสัญญะตวัแรก 
ก็จะถูกถ่ายโอนมายงัสัญญะตวัหลงัได้ในทนัที ซึ� งจะทาํให้เกิดความเขา้ใจในความหมายนั,นได ้           
ในที�สุด (กาญจนา แกว้เทพ. 2553 : 42 และธีรยทุธ บุญมี. 2551 : 224) 
  4.2 การวิเคราะห์แบบมิทอนอิมิเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดความหมาย โดยอาศยั
ความสัมพนัธ์สัญญะที�เป็นส่วนย่อย (Part) มายืนหรือแสดงแทนความหมายของส่วนรวมทั,งหมด 
(Whole) การสร้างความหมายดว้ยวิธีการใช้ส่วนย่อยแทนส่วนใหญ่สามารถพบเห็นไดท้ั�วไป เช่น
กรณีนําธงชาตินํามาเป็นตัวแทนความหมายของความรักชาติแทนความสามัคคี ลักษณะของ                  
การสื� อความหมายโดยอาศยัวิธีการมิทอนอิมิเป็นการเรียงรูปภาษาที�ใช้เชื�อมโยงความสัมพนัธ์             
สัญญะกบัตวัความหมายโดยอาศยัการเกี�ยวเนื�องของรูปทรง สี ตาํแหน่ง องค์กรตลอดจนลกัษณะ
ทางกายภาพ (ธีรยทุธ บุญมี. 2551 : 226 - 228) 

ในที�นี, ไดชี้, ใหเ้ห็นการใชส่้วนยอ่ยแทนความหมายส่วนใหญ่ ดงันี,  
   ส่วนใหญ่ทั,งหมด / Whole ส่วนยอ่ย / Part 
   ประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต ้
    ภาคตะวนัออก จนัทบุรี ระยอง ทะเล ชายหาด 
    จนัทบุรี วงัสวนบา้นแกว้    
    วงัสวนบา้นแกว้ พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) 
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 จากแนวความคิดดังที�กล่าวมาในข้างต้น ประเด็นในเรื� องของการสื� อความหมายนั, น              
โครงสร้างนับว่ามีส่วนช่วยในการวางกฎเกณฑ์เป็นอย่างมาก และในลาํดบัต่อมาได้พฒันาไปสู่               
แนวทางการศึกษาเชิงสัญวิทยาซึ� งก็มีพื,นฐานมาจากความคิดเชิงโครงสร้างนิยมที�ได้ประยุกต ์                
และปฏิบติักนัมา ในลาํดบัต่อไปจะเป็นการนาํเสนอเนื,อหาเกี�ยวกบัแนวคิดและทฤษฎีสัญวทิยา 
 
แนวคิดทฤษฎสัีญวทิยา 
 “สัญศาสตร์” หรือ “สัญวิทยา” มาจากคาํว่า Semiotics และ Semiology ทั,งสองคาํมาจาก
รากศพัทภ์าษากรีกคาํเดียวกนั คือ Semeion แปลวา่ Sign หรือสัญญะ Semiotics เป็นคาํที�นกัปรัชญา
ชาวอเมริกัน ชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพียร์ซ (Charles Sanders Peirce ค.ศ. 1839 - 1914) ใช้และทําให ้
เป็นที�รู้จกัจกัแพร่หลายในวงวิชาการในสหรัฐอเมริกา ส่วน Semiology เป็นคาํที�นักภาษาศาสตร์
ชาวสวิสผูมี้ชื�อเสียงคือ แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure ค.ศ. 1857 - 1913) ตั, งขึ, น 
และนิยมใชใ้นหมู่นกัวชิาการชาวยโุรป 
 นักทฤษฎีสัญวิทยานั�นคือ แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) และชาร์ลส์ 
แซนเดอร์ส เพียร์ซ (Charles Sanders Peirce) แมว้่าทั,งสองต่างทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้กับสัญญะโดยพยายามสํารวจปัญหาเกี� ยวกับความรู้ ซึ� งมาจากความคิดที�ว่าวิธีการ                     
ทาํความเขา้ใจโลกของมนุษยเ์รานั,นขึ,นอยูก่บัภาษาหรือระบบของสัญญะที�มีการจดัการ (Organized 
System of Signs) เหมือนกนัก็ตาม แต่วิธีการในการมองรูปแบบและลกัษณะการทางานของสัญญะ
ของทั, งสองมีความแตกต่างกัน  (Gottdiener. 1995 : Unpage) นั�น คือ โซซู ร์ (Saussure) จะให ้           
นํ, าหนักไปที�ภาษาที�ใช้ในการสื�อสารเป็นสําคญั ส่วนเพียร์ซ (Peirce) จะพยายามทาํความเข้าใจ
ระบบเครื� องหมายอื�นที�ไม่ใช่ภาษา และในภายหลังก็ได้มีนักวิชาการอีกหลายคนที�นําแนวคิด           
ทางสัญศาสตร์ไปพฒันาต่อ อาทิเช่น โรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

1. แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) 
  แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์ ได้ให้คาํอธิบายถึงสัญวิทยาว่าเป็นศาสตร์ที�ศึกษาถึงวิถีชีวิต             
ของสัญญะภายในสังคมที�สัญญะนั,นถือกาํเนิดขึ,นมา เมื�อขยายความคาํว่า “วิถีชีวิต” ของสัญญะ    
ให้กว้างขวางออกไป ก็จะหมายความถึงการศึกษาการกําเนิด การเจริญ การแปรเปลี� ยน                   
การเปลี�ยนแปลงและการสูญสลายของสัญญะตัวหนึ� ง ๆ รวมทั, งวิเคราะห์กฎที�อยู่เบื, องหลัง               
วิถีชีวิตดังกล่าว ศาสตร์นี, จึงสอนเราให้รู้ว่าสัญญะประกอบขึ, นมาจากอะไรและกฎเกณฑ์ใด                
ที�ควบคุมมนัอยา่งไร (Saussure. 1915 : Unpage) 
  ตามแนวคิดของโซซูร์ สัญญะ (Sign) ประกอบขึ, นมาจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ              
“รูปสัญญะ” (Signifier) ที�เราสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผสันั,นเอง เช่น เสียง (Acoustic-image) 
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ของคาํพูดที�เปล่งออกมาและผูรั้บสารไดย้นิกบั “ความหมายสัญญะ” (Signified) ที�เกิดขึ,นภายในใจ
ของผูรั้บสาร การรวมตวักันระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะเป็นเรื� องของวฒันธรรม 
(Cultural Convention) เป็นความสัมพันธ์ที�ไม่ เป็นไปตามธรรมชาติ อธิบายไม่ได้ตามตรรกะ                  
แต่เป็นเพียงการสมมุติขึ,นลอย ๆ (Arbitrary) จึงไม่มีเหตุผลสากลที�ลอยอยูโ่ดด ๆ เหนือความเขา้ใจ 
(Transcendent) ที�กาํหนดให้รูปสัญญะหนึ� ง ๆ ตอ้งใช้กับความหมายสัญญะหนึ� ง ๆ ซึ� งกฎเกณฑ์
กติกาต่าง ๆ ที�สร้างขึ, นอย่างเป็นระบบ อันซ่อนอยู่เบื, องหลังการจับคู่กันของรูปสัญญะและ                  
ความหมายสัญญะนั,น เราเรียกวา่ รหสั (Code) สรุปว่าการสร้างและสื�อความหมายตามแบบโซซูร์ 
คือ การใช้รหัสหรือการเลือกและรวมสัญญะอย่างมีระบบระเบียบตามขนบ หรือกติกาที�ชุมชน             
หรือสังคมกาํหนดไวเ้กิดเป็นความสัมพนัธ์ที�มีความหมาย 
  ความหมายสัญญะที�ถูกเลือกเกิดจากความหมายของสัญญะอื�น ๆ ที�ไม่ถูกเลือก และ
ความหมายของสัญญะที�ถูกจดัรวม เกิดจากความสัมพันธ์ของสัญญะหนึ� ง ๆ กับสัญญะอื�น ๆ            
ที� ก่อนหลังหรือที�ปรากฏรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน การเลือก การไม่เลือก และการจดัรวม                  
จึงเป็นการประกอบสร้างความหมาย 
 2.  ชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพียร์ซ (Charles Sanders Peirce) 
  เพียร์ซมีความคิดเห็นแตกต่างจากโซซูร์เล็กน้อยในเรื� ององค์ประกอบของสัญญะ    
สําหรับเพียร์ซแล้วสัญญะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที� เกิดขึ, นจาก 3 ส่วน (Gottdiener. 1995 : 
Unpage) คือ 
  1. สื�อกลางหรือพาหนะที�เป็นตวันาํความคิดไปสู่จิตใจของผูรั้บ 
  2. ความคิดที�แปลได้จากสัญญะเรียกว่า “Interpretant” หรือส่วนของความหมาย                   
นั�นเอง 
  3. วตัถุอา้งอิง (Object หรือ Referent) ที�สื�อถึงในฐานะเป็นภาพตวัแทน (Representamen)  
ซึ� งอาจเป็นสิ�งของหรือสถานการณ์ที�มีความเกี�ยวโยงสืบเนื�องมาจากการรับรู้ Representamen นั,น ๆ 
  จะเห็นวา่ตวัแทน Representamen เทียบไดก้บั “รูปสัญญะ” (Signifier) และความคิดที�
แปลได้จากสัญญะ Interpretant จะใกล้เคียง กับ “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของโซซู ร์                      
แต่ไม่เหมือนเสียทีเดียว เพราะว่า Interpretant จะรวมความหมายที� เกิดจากสัญญะและเกิดจาก                 
ตวัผูส้ัมผสัสัญญะนั,น ๆ Interpretant ไม่ใช่ตวัผูแ้ปลสัญญะแต่เป็น “ผล” ของการที�สัญญะสัมผสั         
ผูใ้ช้ จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ช้ที�มีต่อ “ของจริง” (Object) เอาไวใ้นความหมายดว้ย กระบวนการ
สร้างความหมาย (Signification) เป็นผลรวมจากการประสบการณ์ในโลกแห่งวตัถุและกระบวนการ
ทางสมองที�ทาํงานร่วมกนั องคป์ระกอบทั,ง 3 ส่วนนี,สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั องคป์ระกอบตวัหนึ�ง 
สามารถเปลี�ยนไปอยู่สถานะขององค์ประกอบตวัอื�นได้อย่างอิสระโดยขึ, นอยู่กับสถานการณ์ 
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(Circumstances) สัญญะหนึ�งแปรไปสู่อีกสัญญะหนึ� ง และกระตุน้ให้เกิดสัญญะอื�น ๆ ตามมากมาย
เป็นกระแสของเครื�องหมายและความหมายที�ไหลต่อเนื�องกนัไปอย่างไม่จบสิ,นโดยเพียร์ซไดจ้ดั
แบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพนัธ์ของสัญญะกบัของจริงที�ถูกแทนที� ไดแ้ก่ 
  1. Icon หรือ “รูปเหมือน” เป็นเครื�องหมายที�มีรูปร่างลกัษณะเหมือน (Resemblance) 
หรือคล้ายกบัของจริง หรือสิ� งที�มนับ่งบอก และเป็นที�เข้าใจได้ง่าย ตวัอย่างเช่น ภาพถ่าย แผนที�  
ภาพวาด ภาพบนป้ายจราจรที�เป็นรูปจาํลองของรถยนต์หรือจกัรยานยนต์ กระทั�งคาํพูดบางคาํ               
ที�เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ 
  2. Index/indices หรือ “ดัชนี” เป็นเครื�องหมายที�มีความเชื�อมโยงของจริง แบบเป็น
เหตุเป็นผลกัน (Causal Connection) เป็นเครื� องบ่งชี, ถึงสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ตัวอย่างเช่น ควนัไฟเป็น             
เครื�องบ่งชี,วา่มีไฟไหม ้
  3. Symbol หรือ “สัญลกัษณ์” เป็นเครื�องหมายที�แสดงถึงบางสิ� งบางอย่าง แต่ไม่ได้
คลา้ยคลึงกบัสิ�งที�บ่งชี,ความเชื�อมโยงระหวา่งสัญลกัษณ์กบัของจริงที�อา้งอิงถึงนั,น ไม่ใช่ความเชื�อมโยงกนั
ตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากข้อตกลงของสังคม (Social Convention) และอาศัยการเรียนรู้                 
ตวัอยา่งเช่น ภาษา เครื�องหมายจราจร และเครื�องหมายทางดา้นคณิตศาสตร์ 

3. โรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) 
  โรล็อง บาร์ตส์ เป็นนักสัญวิทยาชาวฝรั�งเศสที� มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงหลัง                   
สงครามโลก ครั, งที� 2 เป็นนักคิดที�เริ�มนาเอาการวิเคราะห์แบบสัญวิทยาไปใช้กบัวฒันธรรมศึกษา
แนวคิดสาํคญัของบาร์ตส์ที�จะกล่าวถึงเกี�ยวขอ้งกบัความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นวา่ความหมาย
ของสัญญะ นั,นมีอยู ่2 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1. ระดบัความหมายตรง (Denotation) ที�ถูกสร้างขึ,นมาอย่างเป็นภววิสัย (Objective) 
เป็นความหมายที�ผูใ้ช้เขา้ใจตามตวัอกัษร เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปตามข้อตกลงที�กาํหนดขึ, นมา        
จดัอยูใ่นลกัษณะของการอธิบายหรือพรรณนา (Descriptive Level) 
  2. ระดับดับความหมายแฝง (Connotation) ที� เกิดขึ, นจากการตีความโดยอัตวิสัย 
(Subjective) ขึ, นอยู่กับตวับุคคล จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที�ได้ประสบมาในชีวิตหรือบริบททาง
สังคมวฒันธรรมหนึ�ง ๆ 

บาร์ตส์เห็นวา่สิ�งต่าง ๆ ที�อยู่รอบตวัเราในสังคมนั,นลว้นเป็นสัญญะ มีระบบวฒันธรรม
เป็นรหัสหรือกฎเกณฑ์ในการสร้างความหมายของสัญญะ แต่ด้วยความเคยชินหรือการอาํพราง   
ของวฒันธรรมเราจึงมองขา้มหรือมองไม่เห็นความหมายในระดบัที�สรรพสิ�งต่าง ๆ มีฐานะเป็นสัญญะ 
หรือถูกทาํให้กลายเป็นสัญญะ และมีบทบาทหน้าที�ในเชิงสัญญะ (Sign-function) จึงมองเห็น            
ความหมายของสรรพสิ�งนั,นเป็นเรื�องของธรรมชาติธรรมดา เป็นเพียงสิ�งของเพื�อการใชส้อยเท่านั,น 
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ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2555 : 133 - 136) ได้กล่าวว่า ในระดบัของภาษาความหมาย 
จะเกิดขึ,นจากการมีองคป์ระกอบครบ 3 ส่วน คือ  
 1. รูปสัญญะ 
 2. ความหมายสัญญะ 
 3. สัญญะ 

แต่ในระดบัของประสบการณ์การรับรู้ในชีวิตประจาํวนันั,น เรามองเห็นเพียงสองส่วน    
คือ รูปสัญญ ะกับความหมายสัญญะเท่ านั, นแต่มองไม่ เห็นสัญญะ ซึ� งเป็นผลรวมของรูป                    
และความหมายในระดบัของมายาคติ ก็มีลกัษณะการทางาน 3 มิติเช่นกนั โดยที�สัญญะในระดบั  
ของภาษา ได้กลายไปเป็นรูปสัญญะของมายาคติ ซึ� งหมายถึง มนัสามารถสื�อความหมายได้เลย                           
โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการรวมตวักนัของรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะ อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะมี
กฎขอ้บงัคบัแต่ความหมายของสัญญะก็ไม่ไดห้ยุดนิ�งอยูก่บัที�หรือมีความหมายอยูเ่พียงระดบัเดียว 
แต่มีการลื�นไหลของความหมายไปตามบริบทต่าง ๆ ดว้ย จึงทาํให้สัญญะหนึ�ง ๆ อาจมีความหมาย
ไดห้ลายระดบัหลายแง่มุม  
 การศึกษาในเชิงสัญวิทยา เป็นแนวความคิดเกี� ยวกับกระบวนการสื� อความหมาย                
ซึ� งโดยธรรมชาติแล้วเป็นศาสตร์ที�มีความละเอียดอ่อนลึกซึ, ง ปรากฏการณ์บางอย่างหรือสัญญะ               
บางประเภทไม่สามารถอธิบายด้วยคําพูดได้อย่างละเอียดลึกซึ, ง ต้องอาศัยบริบททางสังคม                 
วฒันธรรมมาใช้ในการอ่านหรือตีความจึงจะสามารถเขา้ใจความหมายนั,นได ้ทั,งนี, กาญจนา แกว้เทพ 
(2543 : 28) ไดส้รุปถึงคุณสมบติัสาํคญัของสัญญะไว ้3 ประการ คือ 
 1. มีลกัษณะเป็นรูปธรรม สามารถรับรู้ไดโ้ดยใชโ้สตประสาททั,ง 5 
 2. มีความหมายมากกวา่ตวัมนัเอง 
 3. ผูใ้ชส้ัญญะตอ้งตระหนกัวา่ รูปธรรมดงักล่าวเป็นสัญญะ 
 สาํหรับคุณสมบติัทั,งสามประการนั,น นบัวา่เป็นสิ�งที�มนุษยรั์บรู้กนัโดยทั�วไปอยูแ่ลว้ เช่น 
ในกรณีเมื�อเห็นเพื�อนกบัมาจากการแข่งขนักีฬา แลว้ชูสองนิ,วเป็นรูปตวั V เพื�อแสดงความหมายวา่
ชนะการแข่งขนั ซึ� งนั,นก็คือ “สัญญะ” โดยในเบื,องตนกล่าวถึง “สัญญะ” วา่การเป็นสิ�งที�ถูกสร้างขึ,น
อาจจะเป็นสัญลกัษณ์หรือสิ�งใดก็ไดที้�เพื�อใชแ้ทนของจริงในตวับท (Text) หนึ�ง ๆ ซึ� งตวัสัญญะเอง
ต้องมีลักษณ ะทางกายภาพ และต้องมีการอ้างอิงไปถึงสิ� งอื�นนอกเหนือไปจากตัวมันเอง               
ขณะเดียวกันสัญญะนี,  จะต้องถูกนํามาใช้และรับรู้โดยผู ้ที� เกี� ยวข้องทั, งหมด ยกตัวอย่างเช่น               
ในงานศพของคนไทย ผูที้�จะมาร่วมงานจะตอ้งตอ้งสวมใส่เสื, อผา้สีดาํหรือสีขาว เท่านั,น ในที�นี,          
สีดาํหรือสีขาวก็คือสัญญะ (สิ� งที�เห็นทางกายภาพ เช่น สี) ที�ทุกคนในสังคมย่อมทราบร่วมกนัว่า    
มนัคือสีของเครื�องแต่งกายที�ใช้ในงานศพ สําหรับในเชิงสัญวิทยาแลว้ สิ�งนี, ถูกเรียกว่า “ตวัหมาย” 
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(Signifier) ส่วนความหมายที�ได ้เรียกวา่ “ตวัหมายถึง” (Signified) คือ ความคิดรวบยอดของสัญญะ
ที�ผา่นหรือผูรั้บสารนึกถึง 
 สําหรับสุภางค์ จนัทวานิช (2551 : 218 - 219) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบสัญญะตามแนวทาง
ของ โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes. 1915 - 1980) ไวอ้ย่างน่าสนใจ ซึ� งในนี, สรุปความได้ว่า            
สัญญะ คือ หน่วยของการสื�อความหมายที�มีองค์ประกอบดว้ยกนั 2 ส่วนที�สําคญัๆ คือ สิ�งที�เราใช้เรียก
หรือเขียนก็คือ รูปของสัญญะ (Signified) ในที�นี, อาจจะเป็นคาํพูดหรือภาษาเขียนก็ไดก้บัสิ� งที�สื� อ
ความหมายออกมาหรือความหมายสัญญะ (Signified) โดยบาร์ตส์ไดก้ล่าวว่า สิ�งที�เรียก หรือเขียน
กบัสิ�งที�สื�อความหมายออกมาเป็นกระบวนการทางสัญญะ (Sign) ที�เกิดจากการเชื�อมโยงความคิด 
(Concept) เขา้กบัภาพ (Image) ทั,งกระบวนการสร้างสัญญะขึ,นมาใช้เพื�อสื�อความหมายทางวฒันธรรม
ไดป้รากฏให้เห็นในสิ�งต่าง ๆ เช่น ภาพของสินคา้แบรนด์เนมที�นกัแสดงสวมใส่ เพื�อตอ้งการที�จะ
แสดงใหต้นดูดี  
 การถ่ายทอดความหมายเชิงสัญญะเป็นศาสตร์ที�วา่ดว้ยเรื�องของการสื�อสาร โดยธรรมชาติ
จะปรากฏตัวให้เห็นผ่านรูปของสัญญะ ซึ� งสามารถจับต้องได้โดยอาศัยโสตประสาททั, ง 5             
ของมนุษยใ์นการสัมผสั สําหรับการจาํแนกความหมายของสัญญะเพื�อทาํความเข้าใจกบัระดับ 
ความหมายของสัญญะเอง นบัเป็นสิ�งที�มีความสาํคญักบักระบวนการศึกษาเป็นอยา่งยิ�ง  
 นกัวิชาการด้านสังคมวิทยาในประเทศไทยหลายคนที�ไดศึ้กษาเรื�องราวเกี�ยวกบัสัญญะ   
ในที�นี, จะขอนําเอาแนวความคิดของธีรยุทธ บุญมี (2551 : 112 - 113) ที�ได้จากการสรุปแนวความคิด   
ของแฟร์ดีน็อง เดอ โซซูรส์ (Ferdinand de Saussure) ซึ� งได้กล่าวถึงระดบัความหมายของสัญญะ     
ไว ้2 ประเภท คือ 
 1. ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายขั,นแรก ที� เป็นความสัมพนัธ์ 
ขั,นพื,นฐานระหว่างสัญญะกับตวัอ้างอิง ลักษณะของความหมายที�ได้นี, จะเป็นความหมายแบบ             
ตรงไปตรงมา เช่น “รถยนต์” มีความหมายว่าเป็นยานพาหนะชนิดหนึ� งที�มีเครื�องยนต์สามารถ
เคลื�อนตวัพาคนหรือผูโ้ดยสารไปไหนมาไหนได้โดยไม่ตอ้งเดิน หรือ ในกรณี “บา้น” มีความหมายว่า
เป็นที�อยู่อาศยัไวพ้กัพิง หลบแดดหลบฝน ซึ� งเป็นความหมายทางกายภาพ ความหมายโดยตรงแบบนี,
เป็นความสัมพนัธ์ขั,นพื,นฐานระหว่างสัญลกัษณ์นั,น ๆ กบัตวัอา้งอิงที�เกิดจากภาพในมโนสํานึก            
ในมิติของการสื�อสารการใช้ความหมายในลกัษณะมีประโยชน์ค่อนขา้งจาํกดั เพราะไม่สามารถ            
ใหค้วามหมายที�แสดงถึงความลึกซึ, งได ้
 2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็นความหมายขั,นที�สอง ซึ� งให้ความหมาย            
ที�ลึกซึ, ง กินใจ เกินกว่าความหมายในขั,นแรก ความหมายในระดบันี,  จะมีนัยความหมายที�ลุ่มลึก    
แฝงเร้นไปด้วยความหมายทางสังคมหรือเป็นความหมายที� เป็นข้อตกลงของแต่ละสังคม                  
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ความหมายนี, จะแปรผันไปตามวัฒ นธรรมของแต่ละสั งคม เช่น  “รถยนต์” ห รือ “บ้าน”                 
อาจจะหมายถึง ความหรูหรา ราคาแพง ความมีรสนิยม หรือดูแตกต่างจากคนอื�น ซึ� งความหมายที�ไดนี้,
จะดูความแตกต่างจากความหมายโดยตรงที�มองเป็นเพียงยานพาหนะ หรือเป็นที�พกัอาศยัเพียงอยา่งเดียว 
สําหรับการวิเคราะห์ความหมายโดยนยั (Connotation Meaning) เป็นความหมายที�อยูใ่นระดบัลึกลงไป 
เกินกว่าที�จะรับรู้ได้โดยง่าย ความหมายโดยนัยนี, เป็นความหมายทางสังคมที�ซ่อนอยู่ในระดบัลึก 
(Latent Meaning) เกินกวา่ที�เราเองจะสังเกตไดโ้ดยง่าย เช่น เวลาพูดถึงชาวนา นอกจากจะมีความหมาย
ถึงคนที�ปลูกขา้วแล้ว บางคนยงันึกถึง คนที�มีความยากลาํบากและเป็นคนที�ใช้แรงงาน หลกัการ
สร้างความหมายดว้ยวธีินี,  ค่อนขา้งที�จะกินความหมายลึกซึ, ง และเป็นสิ�งที�สัญวทิยาไดใ้หค้วามสนใจ 
 สําหรับประเด็นความสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัความหมายของสัญญะ ที�นักสัญวิทยาไดใ้ห้
ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือ ความหมายโดยนัยซึ� งเป็นความหมายทางว ัฒนธรรมที�แฝง                 
ฝังอยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นความหมายในเชิงลึก โดยผูผ้่านความหมายหรือผูศึ้กษาจะตอ้ง
วิเคราะห์สัญญะที�ไดโ้ดยผูกโยงเขา้กบัค่านิยมหรือความเชื�อทางสังคมจึงจะช่วยให้สามารถเขา้ถึง
ความหมายนั,น ๆได ้ซึ� งปกติสัญญะจะประกอบไปดว้ยความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัเสมอ 
เช่น สัญญะในดา้นวิทยาศาสตร์จะมีสัดส่วนของความหมายในขั,นแรกสูงกวา่ความหมายโดยนยัเสมอ 
ในขณะที�สัญญะดา้นศิลปะจะมีสัดส่วนที�ตรงขา้มกนั คือ มีความหมายโดยนยัมากกว่า (กาญจนา 
แกว้เทพ. 2543 : 34 - 35) ความหมายโดยนัย เป็นความหมายในเชิงตีความ (Interpretative) จึงเป็น
เรื�องของตวับุคคล ค่านิยมของกลุ่มบุคคล หรือท่าทีทางวฒันธรรม โดยความหมายนั,น จะขึ,นอยูก่บัว่า
จะถูกตีความจากตวับุคคล ค่านิยมของกลุ่มบุคคล หรือท่าทีทางวฒันธรรม ที�เขา้ถึงความโดดเด่น           
ที�ปรากฏในพื,นที� ดงันี, แล้วสัญญะจึงแปลความหมายได้หลายอย่างตามที�ตวับุคคล ค่านิยมของ           
กลุ่มบุคคล หรือท่าทีทางวฒันธรรม ที�จะใชเ้ป็นวิธีเลือกการตีความเหล่านั,น เช่น ในกรณีการศึกษา
สัญวิทยาของวงัสวนบา้นแก้ว ผูตี้ความสัญญะจะตอ้งอาศยัการวางแผนศึกษาวิเคราะห์ถึงบริบท            
ที�สําคญั และการเปรียบเทียบความหมายอเพื�อศึกษาสัญญะที�จะสามารถให้ความหมายเฉพาะ            
ของวงัสวนบา้นแกว้ที�เหมาะสมได ้
 จากขอ้มูลดงัที�กล่าวมา ประเด็นที�เป็นจุดเน้นก็คือ การแสดงระดบัของความหมายที�ได้
จากการทาํความเขา้ใจสัญญะนั,น นบัเป็นเรื�องที�ทั,งเขา้ใจง่ายและเขา้ใจยากในเวลาเดียวกนั ขึ,นอยูก่บั
บริบทและผูท้าํความเขา้ใจวา่จะตอ้งการนิยามให้มนัมีความหมายอยูใ่นระดบัใด สัญญะอาจจะเป็น
ได้ทั,งเหตุการณ์หรือกิจกรรมในกระบวนการสร้างความหมายเชิงสัญญะเพื�อให้สามารถสื�อสาร            
ร่วมกนัไดน้ั,น ในแนวทางการวิเคราะห์สัญญะจะเริ�มตน้จากการคน้หาความหมายของตวับท (Text) 
หนึ� งๆ ที�จะถูกอ่านความหมายออกมาในแบบใดนั, น จาํเป็นต้องสัมพนัธ์และขึ, นอยู่กับบริบท 
(Context) ทางสังคมและวฒันธรรมที�ตวับทนั, น ๆ เกิดขึ, นมา เช่น “สีแดง” ในแต่ละวฒันธรรม               
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ก็มีความหมายแตกต่างกนันอกจาก “สีแดง” ในบริบทแวดลอ้มทางวฒันธรรมของไทย หมายถึง
ความเป็นชาติ  ซึ� งมาจากค่านิยมของกลุ่มบุคคล ห รือท่ าทีทางว ัฒ นธรรม ส่วน “สี แดง”                     
ในวฒันธรรมจีนนั,นไดย้กสีแดงไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ของความมงคล มีความหมายโดยทั�วไปถึงความโชคดี
และความสุข ส่วนชาวไนจีเรียเชื�อว่า “สีแดง” หมายถึงความมีชีวิตชีวา ชาวอินเดียมีความเชื�อว่า             
“สีแดง” คือ ความบริสุทธิ8  ราคะ และจิตวญิญาณ เป็นตน้ 
 จากแนวคิดที�กล่าวมาสะทอ้นให้เห็นวา่สัญญะเป็นสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการคน้หา
ความหมายเชิงวฒันธรรมที�ซ่อนเร้นอยูใ่นตวับทหรือตวังาน ทั,งนี,ความหมายที�ไดถู้กอ่านจะตีความ
ภายใตเ้งื�อนไขและบริบททางสังคมนั,น ๆ เป็นสาํคญั 

 
แนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อ 
 ความเชื�อเป็นพื,นฐานของลทัธิศาสนา เป็นที�มาของประเพณีพิธีกรรม และเป็นนามธรรม

ที�ไม่อาจจบัตอ้งหรือสัมผสัได้ด้วยอวยัวะ หรือระบบสัมผสัส่วนใดของร่างกาย แต่สามารถรับรู้

สัมผสัได้จากสิ� งอื�น หรือกิจกรรมอื�นที�เกิดขึ, นเนื�องด้วยความเชื�อนั,น สําหรับในด้านความหมาย      

มีผูใ้หนิ้ยามความหมายของความเชื�อ เอาไวแ้ตกต่างกนัดงันี,  

 ความหมายของความเชื�อ 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2525 : 274) ให้ความหมายไวว้า่ “เชื�อ” หมายถึง เห็นตามดว้ย มั�นใจ 

และไวใ้จ 

 ช ะล อ  บุ ญ ช่ วย  (2530 : 17) ก ล่ าวว่ า  ค วาม เชื� อ ห ม าย ถึ งก ารยอ ม รับ ที� แส ด งถึ ง                   

ความจงรักภกัดี ความศรัทธา และการยอมรับในอาํนาจเร้นลบัอื�น ๆ 

 นันทนา ขุนภกัดี (2530 : 5) ได้ศึกษาความเชื�อของคนไทยในอดีตและกล่าวสรุปไวว้่า        

ความเชื�อ หมายถึง สภาพที�บุคคลให้ความมั�นใจ เห็นคลอ้ยตาม และพร้อมที�จะปฏิบติัตามสิ�งหนึ� ง

สิ� งใดแล้วนําไปถ่ายทอดให้บุคคลอื�นได้ทราบ เพื�อต้องการให้เกิดความมั�นใจ เห็นคล้อยตาม        

และปฏิบัติตาม โดยไม่ค ํานึงว่าความเชื�อนั, น ๆ จะมีเหตุผลที�สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ก็ตาม          

และชี, ให้เห็นความเชื�อของคนมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้ เพราะความไม่รู้ทาํให้เกิดความกลวัแล้ว             

จึงคิดสร้างความเชื�อขึ,นมาเพื�อใหเ้ป็นที�พึ�งทางใจ 

 ธวชั ปุณโณทก (2533 : 350) ให้ความหมายไวว้่า ความเชื�อ คือการยอมรับอนัเกิดอยู่ใน

จิตสาํนึกของมนุษย ์ต่อพลงัอาํนาจเหนือธรรมชาติที�เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย ์แมว้า่ พลงัอาํนาจ

เหนือธรรมชาติเหล่านี, ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่เป็นความจริง แต่มนุษยใ์นสังคมหนึ� งยอมรับและให้

ความเคารพยาํเกรง  
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 สถาพร ศรีสัจจัง (2533 : 16) ให้ความหมายของความเชื�อไวว้่า ความเชื�อ หมายถึง            

การยอมรับขอ้เสนออยา่งใดอย่างหนึ� งว่าเป็นความจริง การยอมรับนี, อาจเกิดจากสติปัญญา เหตุผล 

หรือศรัทธา โดยไม่ตอ้งมีเหตุผลใด ๆ มารองรับก็ได ้

 สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ (2536 : 7) กล่าวว่า ความเชื�อคือ ระดับของจิตใจของบุคคล                    

ที�มอบความไวว้างใจ ความเชื�อใจ หรือความเชื�อมั�นต่อบุคคล หรือสิ�งหนึ�งสิ�งใด 

 ทศันีย ์ทานตวณิช (2543 : 4) กล่าวว่า ความเชื�อคือ การยอมรับนับถือเป็นว่าความจริง     

หรือมีอยูจ่ริง การยอมรับหรือการยดึมั�นนี,  อาจมีหลกัฐานเพียงพอที�จะพิสูจน์ได ้หรืออาจไม่มีหลกัฐาน

ที�จะพิสูจน์สิ�งนั,นใหเ้ห็นจริงได ้ 

 ดังนั, น จึงสรุปได้ว่า ความเชื�อหมายถึง การยอมรับนับถือ เชื�อมั�นในสิ� งใดสิ� งหนึ� ง               

ที�อาจตั,งอยูบ่นพื,นฐานของความคิด เหตุผลที�พิสูจน์ได ้หรืออาจตั,งอยู่บนพื,นฐานของการยอมรับ 

ศรัทธา โดยปราศจากเหตุผลหรือตอ้งพิสูจน์ใด ๆ ที�เป็นแนวทางในการตดัสินใจเชื�อ ปฏิบติั ละเวน้

การปฏิบติัสิ�งใด ๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคล และมีการปฏิบติัสืบกนัมาจนเป็นวฒันธรรม

อยา่งหนึ�งของมนุษย ์

 แนวคิดหรือทศันะเกี�ยวกบัความเชื�อ 

 นกัวชิาการ ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อไวด้งัต่อไปนี,  

จรัส พยคัฆราชศกัดิ8  (ม.ป.ป. : 34) ได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อไว ้พอสรุปได้ว่า 

มนุษยจ์าํเป็นตอ้งผกูพนัอยู่กบัความเชื�อโดยมิอาจขาดความเชื�อได ้ชีวิตมนุษยมี์ทั,งสิ�งที�มองเห็นได้

เขา้ใจได ้และพิสูจน์ได ้ความเชื�อทาํใหม้นุษยเ์กิดความมั�นใจ ทาํให้เกิดความสบายใจ และความเชื�อ

ทาํใหม้นุษยบ์รรลุถึงความสาํเร็จได ้

 ธวชั ปุณโณทก (2533 : 350) ความเชื�อเกิดจากพลงัจิตใตส้ํานึก อาจเป็นสิ�งที�เหนือธรรม

ชาติหรืออาจทาํให้เกิดผลต่าง ๆ กบัผูค้นในสังคม สิ�งนั,นอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้แต่จะมี

ผลต่อจิตใจ จนเกิดเป็นความเชื�อแมว้่าจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที�บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ� ง 

ที�จะมีต่อเหตุการณ์ เรื�องราว หรือบุคคลหนึ�ง ซึ� งอาจเป็นเรื�องที�พิสูจน์ไดห้รือไม่ไดก้็ตาม 

 ศิริพร สุวรรณศรี (2536 : 125) กล่าวในสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อ เป็นการยดึมั�นในสิ�ง ๆ หนึ�ง 

ซึ� งอาจจะมีตวัตนหรือไม่ก็ได ้และความเชื�อยงัเป็นตวักาํหนดแนวทางการปฏิบติัตนในสังคม 

 อภิศักดิ8  โสมอินทร์ (2537 : 15 - 19) ได้กล่าวว่า ความเชื�อเกิดจากความรู้สึกนึกคิด                

เกิดจากฐานรากเหงา้ทางความคิดและยงัเชื�อวา่ทุกคนดาํเนินชีวติอยูบ่นโลกนี,ไดด้ว้ยความเชื�อ 

 วริาวรรณ สมพงษเ์จริญ (2550 : 62) ไดก้ล่าวในเรื�องของความเชื�อไวว้า่ เป็นสิ�งที�เกิดจาก

ความนึกคิดที�เชื�อวา่สิ�งนั,นเป็นจริง และมีผลต่อการกระทาํของบุคคลนั,น ๆ 
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 บทบาทของความเชื�อ 

 สุเทพ สุนทรเภสัช (2525 : 48) กล่าวว่า ความเชื�อเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมและการกระทาํ 

พิ ธีกรรมสามารถสะท้อนถึงลักษณ ะความเชื� อของคนในชุมชนนั, นได้อย่างชัดเจนที� สุด               

สภาพภูมิอากาศที�แตกต่างกนั ทาํใหก้ารดาํเนินชีวติ และความเชื�อที�แตกต่างกนั 

 มณี พยอมยงค ์(2530 : 66 - 122) กล่าวถึงประโยชน์ของความเชื�อวา่ ความเชื�อทาํให้เกิด

ความมั�นใจ ความเชื�อทําให้เกิดพลัง ความเชื�อทําให้ เกิดการสร้างสรรค์ ความเชื�อทําให้ เกิด                  

ความสามคัคี ความเชื�อทาํให้เกิดรูปธรรม ความเชื�อเป็นพื,นฐานทาํให้เกิดปัญญา ความเชื�อทาํให ้           

นบัถือศาสนาไดอ้ยา่งมั�นคง และความเชื�อทาํใหเ้กิดฤทธิ8 ทางใจ 

 เบญจรัชต์ เมืองไทย (2543 : 75) กล่าวว่า ความเชื�อลว้นมีความสัมพนัธ์กบัระบบสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ของชุมชนทอ้งถิ�นอยา่งแยกไม่ออก ความเชื�อจึงมีบทบาทหลกัในการควบคุม

ความสัมพนัธ์ ความเชื�อจึงมีบทบาทหลกัในการควบคุมความสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคมให้อยูร่่วมกนั

อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

 บวักนก วชัรปรีดา (2544 : 108) กล่าววา่ เมื�อมีความเชื�อ ประเพณีและพิธีกรรม จึงเป็นสิ�ง

ที�ตามมา เพราะความเชื�อเป็นสิ� งที� เป็นนามธรรม ส่วนประเพณีและพิธีกรรมนั, นเป็นรูปธรรม             

ที�กระทาํขึ,นมาเพื�อรองรับความเชื�อนั,น 

 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2545 : 14 - 19) กล่าววา่ความเชื�อเป็นสิ�งที�ฝังแน่นอยูใ่นความรู้สึก

ของมนุษย ์ทั,งที�เป็นเรื�องเกี�ยวกบัตนเองและเรื�องต่าง ๆ เพราะความเชื�อช่วยให้เขา้ใจวิถีทุกอย่าง              

ในการดาํรงอยู่ในโลก ทั,งที�เป็นความจริงและความไม่จริง แต่มีอิทธิพลต่อมนุษยท์าํให้มีผลต่อ            

พฤติกรรมความเชื�อมีทั,งความสําคญัในตนเองและยงัมีความสําคญัในฐานะเป็นแหล่งที�มาของ               

ค่านิยม อุดมการณ์ และบรรทดัฐานทางสังคม ซึ� งเป็นสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ,น การจดัระเบียบและนาํมา

บงัคบัพฤติกรรมของคน เพื�อเป็นแนวในการปฏิบติัระหวา่งกนัและกนั ความเชื�อจึงเป็นสิ�งสําคญัสิ�งหนึ�ง

ในชีวติมนุษย ์

 จากที�กล่าวมาโดยสรุป ความเชื�อเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมหลายรูปแบบ ทั,งวฒันธรรม

ทางวตัถุและวฒันธรรมทางจิตใจ โดยเฉพาะทางดา้นจิตใจนั,น ความเชื�อเป็นเครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจ

ในยามที�มนุษยมี์ความทุกข ์ความเชื�อจึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัอยา่งหนึ�งที�ช่วยบรรเทาความทุกข ์ 

ที�เป็นสภาพทางจิตใจไดดี้ที�สุด 
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แนวคิดเกี�ยวกบัพื*นที�ศักดิ+สิทธิ+ 
 พื, น ที� ศ ัก ดิ8 สิท ธิ8 มีองค์ป ระกอบ สองด้าน  ได้แก่  โลกส ามัญ  (Profane World) และ              
โลกศกัดิ8 สิทธิ8  (Sacred World) ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู (2546 : 136) ไดใ้หค้วามหมายเกี�ยวกบั
โลกสามญั (Profane World) ไวว้า่ เป็นโลกที�มองเห็นไดแ้ละสัมผสัได ้ซึ� งมีทั,งการเกิดและตาย สุข
และทุกข์ โดยนาํเรื�องราวที�ถูกบนัทึกผ่าน เรื�องเล่า ตาํนาน ในอดีตของชุมชนมาผูกโยงเพื�อแสดง
ความเป็นตวัตนของชุมชน ทั,งนี, ความเชื�อในแต่ละเรื�องเล่าและตวัตนของชุมชนจะถูกเก็บรักษาไว้
ในพื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8  และมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนจนกลายเป็นส่วนหนึ� งของบริบทชุมชน โดยสร้าง
ความเชื�อเกี�ยวกบัพลงังานเหนือธรรมชาติและโลกหลงัความตาย ซึ� งเป็นโลกที�พระเจา้และวิญญาณ
มนุษยสิ์งสถิตอยู ่เรียกว่าโลกศกัดิ8 สิทธิ8  (Sacred World) ซึ� งอมีล ดูร์กายม์ (Emile Durkheim. 1974 : 
Unpage) ได้กล่าวว่า โลกศกัดิ8 สิทธิ8 และโลกสามญั เป็นมโนทศัน์อย่างหนึ� ง ในการพิจารณาระบบ
ความเชื�อและศาสนา เพื�อสัมผสัหรือเข้าถึงโลกศักดิ8 สิทธิ8  มนุษย์จึงสร้างพื,นที� เฉพาะสําหรับ
ประกอบพิธีกรรม ซึ� งเป็นจุดเชื�อมต่อระหว่างโลกสามญัของผูค้นกบัโลกทางความเชื�อในอาํนาจ
เหนือธรรมชาติ เรียกวา่ พื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8  (Sacred Place) โดยลกัษณะพื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8 สามารถสังเกตได้
จาก 3 ลกัษณะ (ศรีศกัร วลัลิโภดม. 2542 : Unpage) ไดแ้ก่ 
 1. ลักษณ ะเชิงพื, นที�  ซึ� งมักอยู่ในภูมิประเทศที� เด่น  เช่น  ว ังสวนบ้านแก้ว ตั, งอยู ่             
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี มีความโดดเด่น ชวนสงสัย วา่เหตุใดพื,นที�นี,
จึงร่วมกนั เป็นทั,งพื,นที�วงัที�ประทบักบัพื,นที�สถานศึกษาในสถานที�เดียวกนั  
 2. พื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8 ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัเรื� องเล่า ชุมชนได้สร้างความหมายให้แก่พื,นที�       
ที�มีความสําคญั ผ่านการผูกเรื�องเล่า ตาํนาน ในอดีตเป็นเรื�องเล่าขานกนัมาจนกลายเป็นความเชื�อ         
ในพื,นที�ศักดิ8 สิทธิ8 จนถึงปัจจุบัน ซึ� งตาํนานได้ผูกโยงความเป็นตัวตนของคนในชุมชน เข้ากับ       
พลังบางอย่างที�ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น วงัสวนบ้านแก้ว จังหวดัจันทบุรีนั, น อดีตเคยเป็น                
ที�ประทบัของอดีตสมเด็จพระราชินีองค์หนึ� งของประเทศไทย ยาวนานถึง 18 ปี ท่านไดท้รงสร้าง
คุณูปการสําคญัแก่ชาวจนัทบุรีดว้ยความพระเมตตา เมื�อทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยงัมีความเชื�อ
ของชุมชนในความมีพระเมตตาที�จะดูแลปกป้องชาวจนัทบุรี ให้มีความสุขความเจริญ โดยมี
ประเพณีของชุมชนต่อเนื�องมานาน โดยในทุกวนัที� 22 พฤษภาคม ของทุกปี ณ ลานพระบรมชินยา
นุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี วงัสวนบ้านแก้ว ได้มีพิธีบาํเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา      
วนัคล้ายวนัสวรรคต สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 ต่อเนื�องมายาวนาน 
จนเป็นประเพณีบนพื,นที�อนัศกัดิ8 สิทธิ8  ซึ� งตาํนานไดผ้กูโยงความเป็นตวัตนของคนในชุมชนเขา้กบั
พลังบางอย่างที�ไม่สามารถอธิบายได้ มีความเชื�ออีกบางประการคือ เมื�อผู ้ใดมีความประสงค ์           
ตามคาํขอ ทั,งในเรื�องการขอโชคลาภ ความรัก การศึกษา เหล่านี, ก็มกันาํดอกกุหลาบสีชมพูมาถวาย 
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ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี วงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมี
เรื�องเล่าต่อกนัมาว่า สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีทรงโปรดกุหลาบสีชมพู หากผูใ้ดนาํกุหลาบสีชมพู
มาถวายจะได้สมความปรารถนาตามคาํขอ นอกจากเรื� องของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ                
ในวงัสวนบา้นแกว้แลว้ ยงัมีเรื�องเล่าเกี�ยวกบัเรื�องราวของพ่อปู่ โป่งลานที�ชุมชนมีความเชื�อยาวนานว่า
ศกัดิ8 สิทธิ8  เป็นที�เคารพสักการะในพื,นที�นี, มายาวนานเช่นเดียวกนั ในทุก ๆ ปีจะมีประเพณีวิ�งโป่งลาน 
โดยมีวถีิปฏิบติัร่วมอยูใ่นความเชื�อของชุมชน เพื�อสักการะบูชาและขอพรอนัศกัดิ8 สิทธิ8 จากพ่อปู่ โป่งลาน 
เพื�อเป็นเกราะป้องกนัภยนัตรายต่าง ๆ  
 3. ร่องรอยกิจกรรมทางศาสนา พื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8  จะมีร่องรอยหรือสัญลกัษณ์ที�ถูกทาํให ้

เชื�อวา่เป็นร่องรอยศกัดิ8 สิทธิ8 ปรากฏอยู ่โดยมีความเกี�ยวขอ้งกบัตาํนานในพื,นที� เช่น ตาํนานในพื,นที�      

วงัสวนบา้นแกว้ เล่ากนัว่า ศาลพ่อปู่ โป่งลาน เดิมเป็นศาลเพียงตาเล็ก ๆ นี,  เป็นสถานที�ซึ� งชาวบา้น

บริเวณใกล้เคียงเคารพนับถือสืบต่อมา เมื�อสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ เสด็จมาประทับ             

ณ สวนบา้นแกว้ ภายหลงัไดนิ้มิตเห็น จึงทรงโปรดเห็น จึงโปรดให้ช่างปั, นจากกรุงเทพฯ ปั, นรูปเจา้พ่อ 

ตามลกัษณะนั,น ๆ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างใหม่ให้ดีขึ,น มีริ,วอิฐ

โปร่งลอ้ม ไวที้�เนินเขาโป่งลานนอกเขตพระราชฐาน แต่ไดเ้กิดไฟไหมทุ้กปี พระองค์จึงไดท้าํพิธี

อัญเชิญพ่อปู่ เข้ามาในเขตพระราชฐาน ศาลพ่อปู่ โป่งลานในปัจจุบันจึงตั, งอยู่ในอาณาเขต                        

วงัสวนบ้านแก้วดังกล่าว มีการทาํบุญทางศาสนาทุกปี และที�ศาลพ่อปู่ โป่งลานจะมีพวงมาลัย         

สวยงามจากร่องรอยของผูที้�มาสักการะ  

 ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกูล (2546 : 136) นาํความเห็นของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber. 

1970 : Unpage) มาใช้ในการอธิบายว่า โลกศกัดิ8 สิทธิ8 ไดแ้ทรกซึมเขา้มาอยู่ในธรรมชาติและวิถีของชีวิต 

ตามคติความเชื�อของคนมาตั,งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยสิงสถิตอยู่ตามที�ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนั

ศาสนาหลักต่าง ๆ ของโลก มีสิ� งศกัดิ8 สิทธิ8  อาทิ วตัถุหรือสัญลักษณ์บางสิ� งบางอย่าง รวมไปถึง

บุคคลบางคนบางกลุ่มที�ผกูติดกบัสถานที� จนพื,นที�นั,นถูกนิยามให้กลายเป็นพื,นที�ศกัดิ8 สิทธิ8  ดงันั,น

ไม่วา่จะเป็นความเชื�อแบบดั,งเดิม หรือศาสนาหลกัต่างเลือกที�จะสร้างวตัถุและสถานที�เชื�อมโยงโลก

สามญักบัโลกศกัดิ8 สิทธิ8  ซึ� งมีผลต่อการปฏิบติัทางสังคมและการจดัการเชิงพื,นที�เสมือนรักษาจิตของ

ชุมชน 

 ในการทบทวนวรรณกรรมดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยเนื,อหาที�กล่าวมานี, มีความสําคญั

กบัการทาํความเขา้ใจถึงประเด็นในการทาํวจิยัครั, งนี,อยา่งยิ�ง ส่งผลต่อการมองปรากฏการณ์ในพื,นที�

ทางการวจิยัและการศึกษาใหมี้ความชดัเจนเพื�อการวเิคราะห์ที�เหมาะสมยิ�งขึ,นต่อไป 
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แนวคิดด้านการท่องเที�ยวเชิงประวตัิศาสตร์ 
การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ� งของการท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยม     

อย่างสูงเป็นกลุ่มสินค้าท่องเที�ยวที�มีความสําคัญยิ�งในทางสังคมวฒันธรรม โดยการท่องเที�ยว          
เชิงประวติัศาสตร์ยงัเป็นกิจกรรมที�ร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนทอ้งถิ�นและหน่วยงาน  
ที� เกี� ยวข้องในการพัฒนารูปแบบให้ได้มาตรฐาน มีการนําเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการ             
เพื�อสอดคล้องกับสถานการณ์ท่องเที�ยวโลก บนพื,นฐานเรื� องการอนุรักษ์พร้อม ๆ กับพัฒนา             
การท่องเที�ยวไทยใหย้ ั�งยนื 
 คําจํากดัความที�เกี�ยวข้อง 
 1. การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยว   
ไปยงัแหล่งท่องเที�ยวประวติัศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงสถานที�ที� มีความผูกพันทางจิตใจ          
ของค น รุ่น ห ลัง เพื� อ ชื� น ช ม แล ะเพ ลิดเพ ลิน ใน ส ถ าน ที� ท่ องเที� ยว ได้ความ รู้ความ เข้าใจ                            
ต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ�น บนพื,นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก            
ต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยที�ชุมชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม
ต่อการบริหารจดัการ 
 2. นกัท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ คือ กลุ่มบุคคลที�มีความสนใจอยากเห็นแหล่งประวติัศาสตร์
ที�ไดรั้บรู้มา เพื�อชื�นชมและเพลิดเพลินในสถานที�ท่องเที�ยวนั,น มีความรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์ 
โบราณคดีและสุนทรียภาพในทอ้งถิ�นเพิ�มขึ,น บนพื,นฐานของการท่องเที�ยวอยา่งมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 
 3. แหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ หมายถึง แหล่งท่องเที�ยวที�มีความสําคญัและคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที�หรืออาคารสิ� งก่อสร้างที�มีอายุเก่าแก่     
หรือเคยมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ, นในประวติัศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์                  
ชุมชนโบราณ กาํแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถาน และสิ�งก่อสร้างที�มีคุณค่าทางศิลปะ
และสถาปัตยกรรม ตวัอย่างแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ วงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ปราสาทหินพิมาย อนุสาวรียช์าวบา้นบางระจนั สะพานขา้มแม่นํ,าแคว เป็นตน้ 
  แหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์อาจจาํแนกประเภทไดด้งันี,  
  1. อุทยานประวติัศาสตร์ (Historical Park) 
  2. ซากอารยธรรม แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณ (Dead Monuments Archaeological Sites) 
  3. พระราชวงั วงั พระตาํหนกั ตาํหนกั พระที�นั�ง คุม้ (Place / Residence of royalty) 
  4. ศาสนสถาน (Religious Place) 
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  5. ปราสาทหิน ปรางค ์กู่ (Sandstone Sanctuary) 
  6. อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน ศาลวรีชน สุสาน (Monument) 
  7. พิพิธภณัฑ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมและศิลปะร่วมสมยั (Historical 
and Cultural Museum) 
  8. ป้อมปราการ กาํแพงเมือง ประตูเมือง คูเมือง (Fortress / City Wall / City / Gate / 
Moat) 
  9. สิ� งปลูกสร้างอื�นๆ ที� มีความสําคัญทางประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรม (Other 
Historical and Cultural Elements) 
  10. สิ�งปลูกสร้างที�มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม (Architectural Building) 
 4. รูปแบบของการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวไปยงั    
แหล่งท่องเที�ยวประวติัศาสตร์และโบราณคดีเพื�อชื�นชมและเพลิดเพลินในสถานที�ท่องเที�ยว            
ไดค้วามรู้ มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถิ�นบนพื,นฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที� ชุมชน           
ในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการท่องเที�ยว การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์อาจจดัรายการ
เส้นทางท่องเที�ยวตามรอยประวติัศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ ทวัร์เส้นทางศิลปะขอม ตามรอยพ่อขุนเม็งราย 
เที�ยวอุทยานประวติัศาสตร์ ชมซากอารยธรรมโบราณสถานต่าง ๆ อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน            
สิ� งปลูกสร้างที� มี คุณ ค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อันรวมไปถึง                   
การจดัการท่องเที�ยวเชิงวรรณกรรม (Literary Tourism) ที�เป็นการเดินทางเยี�ยมชมสถานที�ที�ปรากฏ           
ในตาํนาน นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ หรือสถานที�ที� เป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนสร้างสรรค ์        
นวนิยายขึ, นมา นอกจากนี, อาจรวมไปถึงการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ของทหาร (Militarism 
Heritage Tourism) ซึ� งหมายถึงการเดินทางเพื�อเยี�ยมชมแหล่งท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบัประวติัศาสตร์
ของทหาร เช่น ค่ายทหารเก่า เขาค้อ ภูหินร่องกล้า หรืออนุสรณ์สถานต่างๆ (ปรีดี พิศภูมิวิถี. 
ออนไลน์. 2563) 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวิจยัเรื� องนี,  ผูว้ิจยัได้พยายามสืบคน้เอกสารในเชิงวิชาการที�เกี�ยวขอ้งสอดคล้องกบั
ประเด็นการวจิยั ซึ� งในที�นี,สามารถนาํมาสรุปรวบรวมได ้ดงัต่อไปนี,  
 นงนภัส  ศรีส งคราม (2547 : บ ท คัดย่อ) ได้วิจัย เรื� อง การสื� อส ารท างว ัฒ นธรรม             
ดา้นอตัลกัษณ์ และสัญวิทยาของชาวไทยโซ่งในหมู่บา้นดอนเตาอิฐ จงัหวดักาญจนบุรี งานวิจยันี,      
มี จุดมุ่งหมายที� จะศึกษาเกี� ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวไทยโซ่งหมู่บ้านดอนเตาอิฐ             
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ศึกษาบทบาทของการสื� อสารที� มีต่อวฒันธรรมด้านอัตลักษณ์ และสัญญะของชาวไทยโซ่ง            
โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากการลงพื,นที�  โดยมีการสังเกตการณ์ เกี�ยวกับ              
สภาพแวดลอ้มและการดาํเนินชีวิตของชาวไทยโซ่ง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูน้าํหมู่บา้นผูน้าํสตรี
ของชาวไทยโซ่ง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูน้าํหมู่บา้นและชาวบา้น นอกจากนี, ยงัไดค้น้ควา้จาก
เอกสารทางดา้นประวติัศาสตร์เกี�ยวกบัความเป็นมาของชาวไทยโซ่ง ผลการวิจยัพบว่า  “การสื�อสาร”  
มีบทบาททางดา้นอตัลกัษณ์และสัญญะของชาวไทยโซ่งเป็นอยา่งมาก การสื�อสารมีส่วนในการสร้าง
อตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของชาวไทยโซ่งที�จะทาํให้วฒันธรรมดาํรงอยูห่รือมีการเปลี�ยนแปลงไปตาม
วฒันธรรมของสังคมอื�นรอบขา้งการสื�อสารมีส่วนในการสืบสาน สืบทอดมรดกทางวฒันธรรม           
ที�มาจากบรรพบุรุษดว้ยตวัเอง สําหรับการสร้างอตัลกัษณ์นั,น พบวา่ การสื�อสารมีส่วนทาํใหช้าวไทยโซ่ง
รุ่นลูกรุ่นหลานเกิดความรักหวงแหน และรักษาวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของตนไว ้เพื�อสร้างอตัลกัษณ์ 
ที�โดดเด่นของตนต่อไป นอกจากนี,แลว้การสื�อสารยงัมีบทบาทในความเป็นสัญญะของชาวไทยโซ่ง 
โดยสื�อใหเ้ห็นความหมายและใหเ้ห็นประโยชน์ในการใชส้อยอีกดว้ย 
 มริสสา ล่ามกิจจา (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื� อง องค์ประกอบเชิงสัญญะที�ปรากฏ               
ในเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัรัฐบาลและเอกชน มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาองค์ประกอบเชิงสัญญะ     
ที�ปรากฏบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ผลการวิจยัพบว่าเว็บไซต์ของรัฐบาล         
มีองค์ประกอบเชิงสัญญะหลักคือ ชื�อสถานบันภาษาไทยและอังกฤษ ตราสัญลักษณ์ ซึ� งเป็น           
การแสดงความหมายโดยอรรถที�สื� อความหมายถึงความเป็นมหาวิทยาลัยนั, น ๆ องค์ประกอบ              
เชิงสัญญะหลกันี,มกัจะอยูใ่นส่วนหนา้ของเวบ็ไซต ์ส่วนองคป์ระกอบเชิงสัญญะอื�น ๆ ตวัอยา่งเช่น  
ตน้ไมป้ระจาํมหาวทิยาลยั อาคารที�เป็นสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัจะปรากฏอยูใ่นส่วนของเนื,อหา
ของเวบ็ไซตเ์พื�อสื�อความหมายโดยนยัของมหาวิทยาลยันั,น ๆ ส่วนเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัเอกชน 
มีองคป์ระกอบเชิงสัญญะหลกัคือ ชื�อสถาบนัภาษาไทยและองักฤษ ตราสัญลกัษณ์เช่นเดียวกบัของ
รัฐบาลซึ� งเป็นการสื�อความหมายโดยอรรถของมหาวิทยาลยันั,น และมีความหมายโดยนัยที�สื�อถึง
ความหมายของปณิธาน หรือคาํขวญัของมหาวิทยาลยันั,น ๆ มีภาพอาคารที�เป็นสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั ภาพเกี�ยวกบัความสําเร็จของนกัศึกษาที�เป็นรูปแบบของภาพเคลื�อนไหว ซึ� งทั,งหมด 
อยูใ่นส่วนหน้าของเวบ็ไซต ์ส่วนโทนสีจะใชข้องมหาวิทยาลยั เขา้มาผสมผสานเป็นองค์ประกอบ
เพื�อให้ดูสวยงาม สะดุดตา และน่าสนใจยิ�งขึ,น ในส่วนของความแตกต่างขององค์ประกอบของ        
ทั,งสองมหาวิทยาลยัพบว่า มหาวิทยาลยัเอกชนมีองค์ประกอบเชิงสัญญะที�มีรายละเอียดและซับซ้อน
มากกวา่มหาวิทยาลยัรัฐบาล ทั,งในดา้นของการใช้โทนสี การเลือกภาพที�อยู่ในองค์ประกอบหลกั
และองคป์ระกอบยอ่ย ซึ� งทาํให้หนา้เวบ็มีความสายงามและน่าสนใจมากกวา่หนา้ของมหาวิทยาลยั
รัฐบาล 
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 กิตติ คงตุก (2550 : บทคดัย่อ) ได้ทาํวิจยัเรื�อง เพลงทยอยใน 3 ชั,น ในมุมมองของสัญวิทยา 
ซึ� งเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพที�ใช้กรอบแนวความคิดสัญวิทยามาเป็นเครื�องมือในการสะทอ้นภาพ
ความหมายของคีตกวี วา่ดนตรีไทยมีกลวิธีในการสร้างสรรคผ์ลงานเพื�อสื�อความหมายให้ผูฟั้งรับรู้
ไดอ้ย่างไร ผลการวิจยัพบว่า เพลงทยอยใน 3 ชั,นที�เดิมนาํไปใช้ประกอบการแสดงในโขน ละคร  
ในอารมณ์โศกเคลื�อนที�นั,น มีการใชส้ัญญะเพื�อสื�อความหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั
ความหมายโดยตรงเป็นลกัษณะที�มุ่งแสดงความสัมพนัธ์เชิงดนตรีผา่นการสะทอ้นให้เห็นถึงที�มาที�ไป 
และยงัคงเอกลกัษณ์ทางด้านการสื�อความหมายของเพลงทยอยใน 3 ชั,นเอาไวไ้ด้ ส่วนในระดับ
ความหมายแฝงเกิดจากการที�สังคมไดใ้ส่ความหมายดา้นวฒันธรรมทบัลงไปในความหมายเบื,องตน้
หรือขั,นแรก จนสามารถเกิดความหมายในระดบัที�สองตามมา ซึ� งเป็นการสะทอ้นค่านิยมการจดั
ระดบัความสามารถและสถานะภาพของนกัดนตรีผูป้ระพนัธ์เพลงรวมไปถึงรสนิยมและการให้ค่า
งานศิลปะของผูค้นในสังคมดว้ย ประเด็นที�น่าสนใจเพิ�มเติม ก็คือ การสื�อความหมายทั,งสองระดบันั,น
เกิดขึ,นไดเ้พราะปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมเป็นตวักาํหนดกฎเกณฑ ์กระบวนการคิดสร้างสรรค์
และการรับรู้ความหมายของคนในสังคม หรือถา้อีกนยัหนึ� งคือ ความหมายที�ปรากฏขึ,นนั,นเป็นผล
มาจากระบบของวฒันธรรมที�มนุษยส์ร้างขึ,นมาใช ้นั,นเอง 
 ฐิติวฒัน์ นงนุช (2550 : 269 - 299) ไดว้ิจยัเรื�องสัญญะแห่งสถานที� กรณีศึกษาชุมชนชาวจีน
ย่านตลาดนํ, า กรุงเทพฯ โดยใช้แนวความคิดปรากฏการณ์ศาสตร์และสัญวิทยาเป็นกรอบ                 
ในการศึกษามีวตัถุประสงค์เพื�อขยายขอบเขตความเข้าใจทางปรากฏการณ์เกี�ยวกับการเมือง         
และสถาปัตยกรรม ผลการวิจยัพบว่า สัมผสัการรับรู้สถานที�เกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพ         
ที�สําคัญ 5 ประการ คือ 1) ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ที�ยงัเหลือยู่ 2) วิถีชีวิตในรูปแบบพุทธ            
ของชาวจีน 3) การซ้อนทับของกิจกรรมใสถานที�เดียวกันอย่างแยกไม่ออก 4) ผูค้นเชื,อสายจีน      
และ 5) สัญลกัษณ์ทางพิธีกรรมความเชื�อ ตลอดจนสถาปัตยกรรมและภาษาที�ใชสื้�อสารกนั นอกจากนี,
ยงัมีขอ้มูลที�น่าสนใจเกี�ยวกบัอาคารและที�วา่งในยา่นตลาดนอ้ยซึ� งพบวา่ สัมผสัการรับรู้สถานที�นั,น
เกิดจากสัญญะที�สําคญัสี�ประการ คือ ผูค้นที�อยู่อาศยั ระบบที�ว่างที�ยงัมีความหมายทางสัญลกัษณ์ 
รวมทั,งพิธีกรรมที�สืบทอดมาจากความเชื�อดั,งเดิม นอกจากนี, ยงัมีรูปแบบทางเศรษฐกิจสังคม ทั,งนี,
สัญญะทั, งหมดนี, นําไปสู่การตีความและสร้างความหมายให้เกิดขึ, น ในชุมชนซึ� งเป็นรูปแบบ              
ความสัมพนัธ์ที�แน่นอนของคนในชุมชนที�ไดใ้ชชี้วติร่วมกนัมาอยา่งต่อเนื�องและยาวนาน 
 สุริยา สมุทรคุปติ8  และคณะ (2550 : 12 - 14) ไดว้จิยัเรื�องระหดัวิดนํ, าลาํตะคอง สัญศาสตร์
ของเทคโนโลยีพลังนํ, าพื, นบ้าน โดยพิจารณ าระหัดวิดนํ, าในฐานะที� เป็น “สัญญะ” สําคัญ                
ของปรากฏการณ์ทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า ระหัดวินํ, าเป็นสัญญะทางวฒันธรรมที� ลื�นไหล        
และกินความหมายที�ครอบครัว วถีิชีวิต และชุมชนลุ่มนํ, าลาํตะคองที�หลากหลาย เป็นตวัอยา่งสาํคญั   
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ของการต่อสู้ดิ,นรน เพื�อนิยามการพัฒนาหรือจัดการกับทรัพยากรกลุ่มนํ, าที�ชาวบ้านรายย่อย           
และคนธรรมดาสามญัมกัถูกเบียดขบัให้กลายมาเป็นคนจนหรือคนชายขอบ ทั,ง ๆ ที�ระหัดวิดนํ, า      
ที�ครั, งหนึ� งนั, น ได้เคยมีบทบาทสําคญัต่อสภาพวิถีการดาํรงชีวิตของชาวนามาตั,งแต่บรรพบุรุษ                     
แต่มาในขณะนี, ตอ้งกลายมาเป็นสัญญะแห่งมายาคติของสินคา้สมยัใหม่ที�หลุดลอยไปจากรากฐานเดิม
ของชุมชนอยา่งสิ,นเชิง 
 อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (2551 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรื�อง มายาคติและอุดมการณ์ในโฆษณา  
หาเสียงเลือกตั, งของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั, งทั�วไป ว ันที�  6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548                     
การวิเคราะห์ด้วยวิธีสัญวิทยา วตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาความหมายของโฆษณาหาเสียงเลือกตั, ง     
ของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั, งทั�วไป วนัที�  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยใช้วิธีสัญวิทยา 
(Semiotic Analysis) ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความหมายในโฆษณาหาเสียงของพรรค              
ไทยรักไทยทั,งที�เป็นความหมายโดยตรงและโดยนยั เกิดจากสัญญะประเภทต่าง ๆ ทั,งที�เป็นสัญญะ
ประเภทภาพและภาษา โดยสัญญะเหล่านี,ประกอบกนัเขา้ภายใตร้หสัทางเทคนิคและรหสัทางสังคม          
การวเิคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนยัเพื�อหาแบบแผนโครงสร้างความหมาย พบวา่ มีทั,งหมด 
3 แบบแผนดว้ยกนั ได้แก่โครงสร้างประเภทคู่ตรงขา้ม (Binary Oppositions) โครงสร้างประเภท    
การเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย (Metaphor) ส่วนน้อยแทนส่วนใหญ่ (Metonymy) และโครงสร้าง
แบบการเล่าเรื� อง (Narratives) นอกจากนี, ยงัพบว่า สามารถอ่านความหมายได้หลากหลาย ได้แก่  
แบบสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์หลกั แบบต่อรองความหมายใหม่ และแบบต่อตา้นอุดมการณ์หลกั
หรือการอ่านแบบสลายมายาคติ ซึ� งการวิเคราะห์พบวา่โฆษณาหาเสียงใช้ระบบความหมายสัญญะ
เพื�อสร้างความหมายมายาคติที�สนบัสนุนอุดมการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ มายาคติแห่งอุดมการณ์ชาตินิยมใหม่
ของพรรคไทยรักไทย มายาคติแห่งอุดมการณ์การเมืองแบบอุปถัมภ์ มายาคติแห่งอุดมการณ์         
ความเป็นคนอื�น และมายาคติแห่งอุดมการณ์ชนชั,นกลาง ทั,งนี,มายาคติและอุดมการณ์เหล่านี, เป็นไป
เพื�อสนับสนุนคํ, าจุนผลประโยชน์ของชนชั,นที�มีอาํนาจเหนือในทางการเมืองและเศรษฐกิจ คือ         
ชนชั,นนายทุนและชนชั,นกลาง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า การอ่านความหมายโฆษณา         
ของผูรั้บสารอาจแตกต่างหลากหลายกันออกไป ซึ� งหมายความว่าชนชั, นล่างยงัพอมี “พื,นที�”             
ในการต่อสู้ทางอุดมการณ์อยูบ่า้ง ซึ� งจาํเป็นที�จะตอ้งเร่งเสริมสร้างความรู้เท่าทนัสื�อ (Media Literacy) 
ใหแ้ก่ประชาชนที�มีต่อการสื�อสารทางการเมืองประเภทการโฆษณาหาเสียงใหม้ากยิ�งขึ,นต่อไป 
 พงศ์กฤษฏิ8  พละเลิศ (2553 : 87 - 91) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การถ่ายทอดแนวความคิดความเชื�อ
ผา่นการใชภ้าพถ่ายตกแต่งบา้น กรณีศึกษาบา้นบางสะแก อ.สองพี�นอ้ง จ.สุพรรณบุรี โดยใชท้ฤษฎี    
สัญวิทยาและแนวความเชิงโครงสร้างนิยมมาเป็นกรอบในการศึกษาเพื�อคน้หาคุณค่าความหมาย
ของภาพถ่ายตกแต่งบ้านว่าแนวความคิดความเชื�อปรากฏให้เห็น ผลจากการวิจยัพบว่า ภาพถ่าย    
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ตกแต่งบา้นมีแนวความคิดความเชื�อปรากฏใหเ้ห็น 3 ลกัษณะ คือ 1) คุณค่าทางสังคมไดแ้ก่ ความรัก
เทิดทูนในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และการประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 
2) ความสัมพนัธ์ทางสังคม ไดแ้ก่ ความรักและศรัทธาในบรรพบุรุษ และ 3) คือแนวความคิดเกี�ยวกบั
การนําเสนอตัวเอง ซึ� งมีภาพความสําเร็จในชีวิต และการนิยมในยศถาบรรดาศักดิ8 เป็นเนื,อหา                 
ที�แฝงเร้นออยู่ในภาพถ่ายตกแต่งบ้าน สําหรับวิธีการนําเสนอนั, น พบว่า ความหมายที�เกิดจาก              
ภาพถ่ายจะมีสัญญะต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบในการสร้างความหมาย ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นความหมาย
โดยนยั นอกจากนี, ประเด็นที�น่าสนใจเพิ�มเติมก็คือ การรับรู้ความหมายของสัญญะต่าง ๆ เหล่านั,น  
จะมีการมีใช้รูปแบบการสื�อความหมายในหลาย ๆ ลกัษณะ เช่น การเปรียบอุปมาอุปมยั การใช ้         
ส่วนย่อยแทนความหมายถึงส่วนใหญ่ และการใช้ชุดของสัญญะสื�อความหมายในกระบวนทศัน์
เดียวกนั รวมทั,งยงัพบว่าแต่ละแนวความคิดความเชื�อที�ปรากฏให้เห็นผ่านการใช้ภาพตกแต่งบา้น           
มีการหยิบยืมสัญญะในบริบทอื�นมาใช้การสื� อความหมายภายใต้อีกบริบทหนึ� งอีกด้วย ซึ� งนั�น         
ย่อมแสดงให้เห็นว่าความหมายต่าง ๆ ที�เกิดขั,นนั,นเป็นผลมาจากการใช้ชุดของสัญญะย่อย ๆ มา
ประกอบสร้างกนัขั,นมาเพื�อใหส้ามารถถ่ายทอดความหมายที�ตอ้งการ 
 พ งศ์กฤ ษ ฏิ8  พ ละเลิศ  (2554 : บ ท คัดย่อ)ได้วิจัย เรื� อง บ ท บ าท การใช้ สื� อพื, น บ้าน                     
ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวของชุมชนตลาดเก้าห้อง อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี โดยใช้ทฤษฎี    
สัญวิทยาและแนวความเชิงโครงสร้างนิยมมาเป็นกรอบในการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์
บทบาทของการใช้สื� อพื,นบ้านในการส่งเสริมการท่องเที�ยว ผลจากการวิจยัพบว่า สื� อพื,นบ้าน            
มีเนื,อหาที�เป็นคุณค่าความหมายเชิงสัญญะอยู่ 3 ประการคือ ประการแรก ร่องรอยทางประวติัศาสตร์  
อนัไดแ้ก่โบราณสถาน/โบราณวตัถุ และตาํนานที�สืบทอดกนัมา ประการที�สองคุณค่าทางวฒันธรรม
ที�ไม่เปลี�ยนแปลง เช่น วิถีการผลิตแบบดั,งเดิม รวมทั,งสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ และประการสุดทา้ย 
คือคุณค่าทางสังคม อนัไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมไทย-จีน และการยึดถือจารีตประเพณี
ของสังคม เป็นแนวคิดที�ซ่อนเร้นอยู่ในสื�อพื,นบา้น ส่วนรูปแบบของการสื�อสารเชิงสัญญะพบว่า  
สื�อพื,นบ้านมีลกัษณะของการสื�อความหมายโดยนัยเป็นหลกั ซึ� งจะต้องอาศยั การตีความข้อมูล          
เชิงลึกร่วมกบับริบททางสังคม มาทาํความเขา้ใจจึงจะสามารถเขา้ใจความหมายได้อย่างท่องแท ้
นอกจากนี, ยงัใช้องค์ประกอบของสัญญะย่อย ๆ มาสร้างเป็นความหมายที�ต้องการจะสื� อสาร           
ไดอี้กดว้ย 
 กระรัตพลอย ถํ, าแก้ว (2558 : บทคัดย่อ)ได้วิจัยเรื� อง กระบวนการผลิต การนําเสนอ        
และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
กระบวนการผลิต เนื,อหา และวิธีการนาํเสนอ รวมทั,งวิเคราะห์ความหมายและการประกอบสร้าง
ความหมายเชิงสัญญะ และปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อเนื,อหาและวิธีการนาํเสนอในรายการเดอะวอยซ์ 



 

 

31

ไทยแลนด์ ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการผลิตของรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ มีการถ่ายทาํ           
รายการแบบแบ่งถ่ายเป็นช่วง และการถ่ายทาํแบบดาํเนินรายการต่อเนื�อง โดยมีการบนัทึกเทปเอาไว้
ทุกกลอ้งและไม่มีการกาํหนดเรื�องราวโดยสคริปต์แบบสมบูรณ์ แต่มีการควบคุมเรื�องราว และเนื,อหา
ในขั,นก่อนและหลงัการผลิต อีกทั,งมีการควบคุมจากเจา้ของลิขสิทธิ8 ในทุกขั,นตอนการผลิต ในส่วน
เนื,อหาและวิธีการนาํเสนอ พบว่า มีวิธีการนาํเสนอใน 2 รูปแบบสําคญั ไดแ้ก่ รูปแบบการแข่งขนั
บนเวที และรูปแบบวทีีอาร์ต่าง ๆ ซึ� งมีการตดัสลบัระหวา่ง 2 รูปแบบการนาํเสนอดงักล่าวตลอดทั,ง
รายการ ในส่วนความหมายเชิงสัญญะในรายการ พบว่า มีการสร้างความหมายเชิงสัญญะแบ่งได้เป็น               
4 กลุ่มความหมาย ได้แก่ 1) ความหมายเกี�ยวกับ “นักร้อง” 2) ความหมายเกี�ยวกับการแข่งขัน                      
3) ความหมายเกี�ยวกับ “รายการ” และ 4) ความหมายพิเศษอื�น ๆ โดยแต่ละความหมายเกิดจาก               
การสร้างความหมายผา่นสัญญะประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สัญญะภาพ สัญญะคาํพดู สัญญะเพลง สัญญะ
จากประวติัและชื�อเสียงของโคช รวมทั,งการแสดงของโคชประกอบกนั สําหรับปัจจยัภายในองคก์ร
การผลิตที�มีอิทธิพลต่อเนื,อหาและการนําเสนอในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ได้แก่ 1) ปัจจยั        
ดา้นการควบคุมจากเจา้ของลิขสิทธิ8  2) ปัจจยัเกี�ยวกบัผูผ้ลิต ประกอบด้วยผูผ้ลิต ฝ่ายผลิต และทีม
กาํกบัดนตรี 3) ปัจจยัเกี�ยวกบัผูร่้วมรายการ ประกอบดว้ย โคช้และผูเ้ขา้แข่งขนั และปัจจยัภายนอก
องค์กรการผลิต ได้แก่ 1) ปัจจยัผูรั้บสาร ประกอบด้วย ปัจจยัผูรั้บสารด้านผลตอบรับ (Feedback) 
และปัจจยัผูรั้บสารดา้นกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) 2) ปัจจยัดา้นสถานการณ์ทางสังคมและการเมือง 
3) ปัจจยัดา้นระบบลิขสิทธิ8 เพลง 4) ปัจจยัผูส้นบัสนุนรายการ 
 จากผลการวิจยัที� เกี�ยวข้องดังที�กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวทางการศึกษา             
ความหมายเกี�ยวกบัสัญญะนั,นมีความสําคญัไม่ยิ�งหยอ่นไปกวา่วิธีวิทยาอื�น ๆ ในทางสังคมศาสตร์ 
เนื�องจากมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ, ง ส่วนแนวทางการศึกษาในด้านสัญวิทยา นับว่าเป็นวิธีวิทยา            
ที�สามารถจะอธิบายของความหมายที�มนุษย์ได้สร้างและถ่ายทอดผ่านระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที�เกิดขึ,นได ้โดยเฉพาะในเรื�องการสื�อความหมายเชิงสัญญะ   
ของวงัสวนบา้นแก้ว จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งทั,งหมดล้วนแล้วแต่มีนัยให้น่าคน้หาเป็นอย่างยิ�ง ดงันั,น                 
งานวิจยัเรื�องนี, จึงไดมี้ความเพียรพยายามในการทาํความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์เชิงสัญญะที�ซ่อนตวั
อยูใ่นวงัสวนบา้นแกว้แห่งนี,  

 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การวิจัยเรื� อง การสื� อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี               
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)              
ที�มุ่งเน้นไปที�การคน้ควา้หาความหมายและคุณค่าที�แฝงอยู่ของวงัสวนบ้านแก้ว ซึ� งเป็นสถานที�     
ทางป ระวัติศาสตร์ที� มีความผูกพันกับชาวจันทบุ รีมาช้านาน ถือว่าเป็ น “สั ญ ญ ะ” (Sing)           
ประเภทหนึ� งที�มีความหมายลึกซึD งและมกัจะซ่อนตวัอยู่ในระดบัลึกเกินกว่าที�คนทั�วไปจะเขา้ใจ      
ได้โดยง่าย แต่ขณะเดียวกันก็มีความหมายและคุณค่าชวนให้น่าศึกษาเป็นอย่างมาก สําหรับ       
กรอบการวิจัยในครัD งนีD  มีแนวคิดทางด้านสัญวิทยา (Semiology) ว่าด้วยการแปลความหมาย 
(Meaning) เป็นหลกัสาํคญั ในการวจิยัครัD งนีDผูว้จิยัจะนาํเสนอเนืDอหาออกเป็นประเด็นหลกั ๆ ดงันีD  
 

แหล่งข้อมูลและพื!นที�ใช้ในการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัเรื�องนีD  เป็นการดาํเนินการภายใตก้รอบทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 
ห รือสั ญ ญ ศาส ตร์ (Semiotics) ซึ� งส นใจในการวิ เคราะห์ ความห มายถึงสิ� งต่าง ๆ  ที� อยู่ใน                       
วงัสวนบา้นแกว้ อนัเป็นแหล่งขอ้มูลและพืDนที�ที�ใช้ในการศึกษา โดยการลงพืDนที�คดัเลือกสิ�งต่าง ๆ 
ในวงัสวนบา้นแกว้ มาทาํการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Sampling) ภายใตก้รอบแนวคิด
ด้านสัญวิทยา (Semiology) ในวงัสวนบ้านแก้วแห่งนีD  มีสิ� งเด่น ๆ คือ พระบรมราชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 ตัD งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี พระตาํหนักใหญ่ (ตาํหนักเทา)  พระตาํหนักดอนแค (ตาํหนักแดง)    
เรือนเทา  เรือนเขียว  เรือนแดง ศาลพ่อปู่ โป่งลาน ศาลท่านราชเลขา ศาลพระภูมิเจา้ที� สื�อสมเด็จฯ    
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ หนังสือทรงอ่าน รถยนต์พระที�นั�ง                
สวนส่วนพระองค์ การชลประทานท้องถิ�นในวงัสวนบา้นแก้ว ฯลฯ สิ� งต่าง ๆ เหล่านีD หลอมรวม       
อยู่ในเรื�องราว อนัมีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซึ� งชาวจนัทบุรีไดใ้ห้ความเคารพรัก เทิดทูน 
และซาบซึD งในพระมหากรุณ าธิคุณ ที�ทรงพระกรุณาต่อชาวจันทบุรีดังกล่าวนัD น  ถือได้ว่า                  
เป็นจุดสําคัญต่อเรื� องราวอันน่าสนใจ เป็นร่องรอยทางประวติัศาสตร์ที�ทรงคุณค่าและมีนัย             
ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ�ง และด้วยเหตุผลดังกล่าวนีD ผู ้วิจ ัยจึงเลือกวังสวนบ้านแก้วแห่งนีD                    
เป็นแหล่งขอ้มูลหลกัในการศึกษาปรากฏการณ์เชิงสัญญะควบคู่ไปกับการเก็บขอ้มูลภาคสนาม        
(Field Work) ซึ� งเป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบนัที�ดาํรงอยู่  เพื�อคน้หาคุณค่าและความหมายที�แฝงเร้น
ดงักล่าว 
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ประเภทของแหล่งข้อมูล 

 ในงานวจิยัเรื�องนีD  ผูว้ิจยัไดพ้ยายามศึกษาถึงการสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
โดยมุ่งเนน้ไปที�การวิเคราะห์สิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและปรากฏอยู ่ในวงัสวนบา้นแกว้ ที�เลือกมาเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ในที�นีD จะขอแบ่งประเภทของแหล่งขอ้มูลดงันีD  
 ข้อมูลประเภทเอกสาร 

 แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากสื�อสิ�งพิมพต่์าง ๆ ที�มีเนืDอหา
เกี�ยวกบัวงัส่วนบา้นแกว้และเนืDอหาเกี�ยวกบัเรื�องราวของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เนื�องดว้ย
ท่านเป็นเจา้ของวงัสวนบา้นแกว้ในอดีต และในแต่ละปรากฏการณ์ในปัจจุบนัของวงัสวนบา้นแกว้
ล้วนแต่สืบเนื�องมาจากเรื� องราวในอดีตทัD งสิD น อาทิ หนังสือ วรรณกรรม แผ่นพับ โปสเตอร์           
และสื�อประชาสัมพนัธ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวงัสวนบา้นแกว้ รวมทัDงการวิเคราะห์วรรณกรรมต่าง ๆ 
ที� มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัยครัD งนีD  ซึ� งจะช่วยให้มีประโยชน์และเป็นแนวทาง               
ในการทาํความเขา้ใจต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป 

แบบสังเกต  

 แบบสังเกต (Observation Form) คือ เครื� องมือที� ใช้ประกอบการสังเกตเป็นชุดของ                 
พฤติกรรมที�ผู ้วิจ ัยต้องการศึกษาโดยการใช้แบบสังเกตแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)                  
โดยการลงพืDนที�สังเกตวา่มีสิ�งใดที�ควรจะทาํการศึกษา เพื�อนาํมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ในงานวิจยั
เรื� องนีD  “สิ� งป ลู กส ร้าง” นับ ว่า  เป็ น แห ล่งข้อมู ล ห ลัก  ที� งาน วิจัย ชิD น นีD ได้ให้ ค วาม สํ าคัญ                                 
ในการวิเคราะห์เป็นอย่างมาก สําหรับการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัD งนีD  ผูว้ิจยัได้เขา้ไป         
ทาํการสํารวจพืDนที�วงัสวนบา้นแกว้ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสถานที�ทัDงภายในและภายนอก
ตวัสถานที�เหล่านัDน พบว่าในส่วนของภายในประกอบดว้ย ภายในพระตาํหนักใหญ่ (ตาํหนกัเทา) 
ซึ� งปัจจุบันได้จดัทาํเป็นพิพิธภัณฑ์ วงัสวนบ้านแก้ว จดัแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จ               
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ที�นาํมาจากวงัศุโขทยั ส่วนภายนอกทัDงสี� ทิศนัDน มีสิ�งปลูกสร้างที�น่าสนใจ 
เช่น พระบรมราชินยานุสาวรีย ์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 ที�ตัDงอยู ่
ณ บริเวณวงัสวนบา้นแกว้อนุสรณ์สถาน พระทรงปัD นประทบันั�งบนพระแท่นชวนให้น่าติดตามคน้หา 
ซึ� งความหมายว่ามีสิ� งใดแฝงเร้นสําคญัอยู่หรือไม่ สวนส่วนพระองค์ที�มีสิ� งปลูกสร้างบางส่วน            
ที�สร้างขึDนคลา้ยกบัสถานที�เคยประทบัในพระตาํหนกัเวนคอร์ต ประเทศองักฤษ เรือนเทา เรือนแดง 
เรือนเขียว ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน ศาลท่านราชเลขาเหล่านีD  เป็นตน้ 
 ในงานวิจยัเรื� องนีD  “สิ� งของเครื� องใช้” นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลสําคญัอีกอย่างหนึ� ง เช่น            
สิ� งของเครื�องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ฉลองพระองค์ ซึ� งมีรูปแบบ            
ของความทันสมัยในยุคของพระองค์ฯ รูปภาพจดัแสดงซึ� งมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์สําคัญ              
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ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว              
รัชกาลที� 7 สิ�งของเครื�องใชที้�เป็นงานจากต่างประเทศ เครื�องมือ เครื�องใชต่้าง ๆ และสิ�งของที�น่าสนใจ
ในวงัสวนบ้านแก้วอื�น ๆ ที�จดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ์จาํนวนมาก แสดงถึงนัยสําคญัที�ควรศึกษา           
เป็นอยา่งยิ�ง 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ในงานวิจยัเรื� องนีD  ผูว้ิจยัยงัได้อาศัยแหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที� เกี�ยวข้อง 
(Stakeholder) และมีความ รู้ใน เรื� องราวของวังส วนบ้านแก้ว  เช่น  บุคลากรท างการศึกษ า                      
ขา้ราชบริพารที�ปรากฏวา่ยงัมีชีวิตอยู ่หรือบุตรธิดาของอดีตขา้ราชบริพารที�เคยรับรู้เรื�องราวในอดีต
ของวงัสวนบ้านแก้ว รวมไปถึงเจ้าหน้าที�สํานักศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชนมหาวิทยาลัย      
ราชภฏัรําไพพรรณี ซึ� งมีหนา้ที�ดูแลสถานที�แห่งนีD  
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 หลังจากที�ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีที� เกี�ยวข้องกับประเด็น          
ของการวิจยัทัDงหมดอย่างท่องแทแ้ลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลไปพร้อมกบัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านัDนในทนัที ซึ� งวิธีการนีD  นับว่ามีความสอดคล้องกับพงศ์กฤษฏิ_  พละเลิศ 
(2554 : 42; อา้งถึงใน นิศา ชูโต. 2551 : 132) ที�ไดก้ล่าวถึงวิธีการดาํเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพไวอ้ยา่ง
น่าสนใจ สรุปความไดว้า่ การทาํวจิยัเชิงคุณภาพ การเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นกระบวนการ
ที�ดาํเนินงานไปพร้อม ๆ กนั และนกัวจิยันัDนก็คือ “เครื�องมือวจิยั” ที�มีความสาํคญัมากที�สุด  
 เนื�องจากงานวจิยัเรื�องนีD เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ดงันัDนผูว้จิยัจึงไดใ้ชแ้บบวิเคราะห์สัญญะ
ที�พฒันามาจากทฤษฎีสัญวิทยา มาเป็นเครื�องมือในการที�จะให้ได้มาซึ� งขอ้มูลที�เป็นความหมาย              
เชิงสัญญะควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซึ� งการเก็บและรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดมี้ขัDนตอน  
ในการดาํเนินงานดงันีD   
 1. ทาํการรวบรวมเอกสาร หนังสือ วรรณกรรม และงานวิจยัที� เกี�ยวข้องกับงานวิจัย          
ในครัD งนีD  มาเป็นฐานสาํคญัในการวางโครงสร้างการวเิคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
 2. ทาํการออกแบบและพฒันาเครื�องมือทางการวิจยั โดยการใชแ้นวคิดเชิงสัญวิทยาของ 
โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) มาประยกุตใ์นการสร้างเครื�องมือวิจยั ไดแ้ก่แบบวิเคราะห์สัญญะ 
ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญะ ซึ� งประกอบไปดว้ย สัญญะ (Sign) รูปสัญญะ (Signifier) 
และความหมายของสัญญะ (Signified) โดยมีการวิเคราะห์ความหมายโดยตรง (Denotative 
Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
(Relation) โดยพิจารณาคู่ความสัมพันธ์แบบตรงข้าม (Binary Opposition) แบบวากยสัมพันธ์ 
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(Syntagmatic) และเชิงกระบวนทศัน์ (Paradigmatic) มาทาํการวิเคราะห์จากตารางการวิเคราะห์สัญญะ 
โดยในที�นีD จะพิจารณาตีความหมายภายใตบ้ริบทของการสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
จงัหวดัจนัทบุรี เท่านัDน 
 3. จดัเก็บขอ้มูลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์และทาํการบนัทึกไว ้ 
 4. ทําการตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ โดยมีการบันทึกภาพถ่ายประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล เทียบเคียงกับทฤษฎีที� เกี�ยวข้องต่าง ๆ จากนัD นจะนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าว                 
มาประมวลเขา้ดว้ยกนั 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์ โดยจะมีการลดทอนขอ้มูล (Data Reduction) ระหวา่งเก็บขอ้มูล
และหลังเก็บข้อมูล โดยการให้ความหมายและการตีความออกเป็นประเด็นต่าง ๆ เพื�อให้เกิด              
ความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีความพยามเฟ้นหาจุดเน้น (Approach) ในอนัที�จะนําไปสู่การตอบ 
โจทยว์จิยั  
 ข้อมูลเกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใช้ในวงัสวนบ้านแก้ว 

 ในการเก็บข้อมูลประเภทสิ� งปลูกสร้างและสิ� งของเครื�องใช้ ผูว้ิจยัทาํการลงพืDนที� เพื�อ              
ท ําการตรวจสอบว่าสิ� งใดที�ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษา แล้วทําการค้นควา้ข้อมูลประกอบการศึกษา                    
โดยทาํการบนัทึกขอ้มูลร่วมกบัการวิเคราะห์ในทนัที รวมไปถึงการบนัทึกภาพถ่ายสิ� งปลูกสร้าง 
และสิ�งของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ เฉพาะที�ทาํการศึกษา 
 ข้อมูลประเภทเอกสาร 

 ในการเก็บขอ้มูลประเภทเอกสาร อนัได้แก่ สื� อสิงพิมพ์ต่างๆเช่น หนังสือ วรรณกรรม 
ตาํนาน เรื�องเล่า รวมทัDงสื�อประชาสัมพนัธ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งเบืDองตน้นัDนผูว้ิจยั             
จะทาํการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีสัญวิทยาที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นการวิจยัเพื�อนาํมาวิเคราะห์
ความหมายในเชิงสัญวทิยาร่วมกบัการจดัเก็บขอ้มูล 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล 

 ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลนัD น จะใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์                
แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  “บุคคลหลัก” (Key Informant) ที� มี              
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นการวิจยั ซึ� งผูว้ิจยัไดก้าํหนดหัวขอ้หลกัๆที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
แบบกวา้ง ๆ ไวก่้อนล่วงหน้า ส่วนลักษณะคาํถามจะเป็นคาํถามประเภทปลายเปิดที�มีการปรับ           
แนวคาํถามไหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทของพืDนที�วจิยัโดยคาํนึงถึงโจทยว์จิยัเป็นหลกัสาํคญั 
 จากข้อมูลที�ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการนําเสนอให้เห็นถึงสาระสําคญัที� เกี�ยวข้องกับ 
แหล่งขอ้มูลและวิธีการดาํเนินการวิจยัในเรื�องนีD  เนื�องจากเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพที�มุ่งเน้นไปในเรื�อง            
ของการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์และความหมายของสัญญะ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพเรื�องนีD  จะใช้หลกัการเชิงทฤษฎีและแนวคิด 
ที�เกี�ยวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ� งผูว้ิจยัสามารถแยกแยะไห้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลและความน่าเชื�อถือของปัจจยัต่าง ๆ ดงัมีรายละเอียดต่อไปนีD  
 1. หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผูว้ิจ ัยจะนําข้อมูลดังกล่าวกลับมาทําการ
วิเคราะห์ขอ้มูลที�ได้นัDนในทนัที โดยจะทาํการเชื�อมโยงและตรวจสอบความสัมพนัธ์กบัประเด็น  
การวิจัย ซึ� งในวิจัยเรื� องนีD  มีประเด็นสําคัญกล่าวคือ ประเด็นการสื� อความหมายเชิงสัญญะ               
ของวงัสวนบา้นแกว้  
 2. การวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงความหมายเชิงสัญญะที�ปรากฏให้เห็นในงานวจิยันีD  ในเบืDองตน้
ผูว้ิจยัได้ใช้แบบการวิเคราะห์สัญญะที�สร้างขึDนมาเป็นเครื�องมือในการอ่านหรือตีความ อนัได้แก่      
ตัวหมาย (Signifier) กับ ตัวหมายถึง (Signified) โดยจะเน้นไปที�การอ่านความหมายโดยตรง        
และโดยนยัร่วมกนั 
 3. นํ าข้อ มู ล ที� ไ ด้ทัD งห ม ด นัD น  ม าจําแ น ก อ อ ก เป็ น ก ารวิ เค ราะ ห์ สั ญ ญ ะ ต่ าง ๆ                                 
ของวงัสวนบา้นแกว้ แลว้นาํความหมายที�ไดท้ัDงหมดมาสรุปแจกแจง โดยเฉพาะความหมายที�ไดจ้าก
การวเิคราะห์สัญญะ 
 4. ขอ้คน้พบที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเรื�องนีD  ตัDงอยูบ่นพืDนฐานของแนวคิด
ทางดา้นการสื�อสารเชิงสัญญะเป็นหลกั ซึ� งผูว้ิจยัจะพรรณนาให้เห็นถึงความหมายของสัญญะเหล่านัDน 
โดยจะตอ้งนาํมาสรุปและเชื�อมโยงกบัวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ  
มานาํเสนอในรูปแบบของการเขียนบรรยายหรือพรรณนาเป็นหลกั 
 

การนําเสนอข้อมูล 

 การนําเสนอข้อมูลในงานวิจัยเรื� องนีD  ผู ้ท ําการวิจัยจะได้ทําการวิเคราะห์ประเด็น            
หลักสําคัญ ได้แก่ ประเด็นการสื� อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว ความสัมพันธ์         
ของขอ้มูลที�นาํเสนอโดยทาํการเชื�อมโยงกบัแนวความคิดที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ นาํเสนอเนืDอหางานวิจยั
ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์  (Analytical Description) ทัD งนีD ผู ้วิจ ัยได้จัดแบ่งเนืD อหา             
ที�สาํคญั ๆ ดงันีD  
 บทที� 4  เป็นการนาํเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเริ�มตัDงแต่ขอ้มูลพืDนฐานเกี�ยวกบั                
วงัสวนบา้นแก้ว อนัเป็นการรายงานทั�ว ๆ ไปของพืDนที�ศึกษา ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัการวิเคราะห์ 
สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว จากนัD นนําเสนอเข้าสู่ผลการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว        
ซึ� งเป็นประเด็นหลกัสําคญัในการศึกษา โดยในการวิเคราะห์นัDนจะแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
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ภายใต้ทฤษฎีสัญวิทยาร่วมกับข้อมูลและวรรณกรรมต่าง ๆ ที�ได้รวบรวมไวร้วมไปถึงผลของ        
การสังเกตและการสัมภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และนาํเสนอผลการวิเคราะห์สัญญะ มาทาํการส่งเสริม
การใชส้ัญญะในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 บทที� 5  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยั ในบทนีDจะเป็นการนาํเอาความคิด
ทัDงหมดที�ได้จากการศึกษามาประมวลผลการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะนาํเนืDอหามาสรุป ให้เชื�อมโยงกบั
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ และผลงานวิจยั ซึ� งจะมีประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางในการสื�อสาร
เชิงสัญญะต่อไป 
 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การรายงานผลการวิจยัเรื� อง การสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแก้ว จงัหวดั
จนัทบุรี เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ ผูว้ิจ ัยได้นําเสนอเนื*อหาเกี�ยวกับผลของ         
การวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชรู้ปแบบของตารางในการวิเคราะห์
ข้อมูลแล้วทาํการพรรณนาข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์ เพื�อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และ                 
รายละเอียดของเนื*อหาในแต่ละประเด็น ซึ� งผลการวจิยัสามารถแบ่งเนื*อหาออกเป็นดงันี*  
 1. ขอ้มูลพื*นฐานของวงัสวนบา้นแกว้ 
 2. ผลการวเิคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้  
 3. ผลการส่งเสริมการใช้สัญญะของวังสวนบ้านแก้ว เพื�อส่งเสริมการท่องเที� ยว                     
เชิงประวติัศาสตร์  

 
ข้อมูลพื�นฐานของวงัสวนบ้านแก้ว 

 การนําเสนอเนื* อหาเกี�ยวกับข้อมูลพื* นฐานของวังสวนบ้านแก้ว เป็นการรายงาน               
ถึงปรากฏการณ์ของพื*นที�ศึกษา ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว        
ที�จะไดท้าํการนาํเสนอต่อไป ขอสรุปเนื*อหาสาํคญัๆดงันี*  
 สภาพทั�วไป 

 วงัสวนบา้นแกว้ ปัจจุบนัตั*งอยู่ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี     
ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 316 ตรงทางแยกเข้าตัวเมืองและทางไป          
จังห วัดตราด  บ ริเวณ ส าม แยก เขาไร่ยา ด้าน ห นึ� งติดกับ ถ น น รัก ศัก ดิ= ช มู ล  อีก ด้าน ห นึ� ง                            
ติดกบัถนนสุขุมวิท มีเนื*อที� 687ไร่ อดีตเคยเป็นพระราชฐานของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี                
พระบรมราชินีในรัชกาลที�  7 วงัสวนบ้านแก้วมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ตั* งอยู่ระหว่างเขาเตี* ย ๆ            
ชื�อเขาโป่งลาน สะภาพพื*นที�จะเป็นเนินเขา และเป็นที�ลาด มีลาํคลองบา้นแกว้ไหลพาดผา่น เรียกวา่
คลองบ้านแก้ว  เดิมเป็นที�ทึบ มีต้นไม้ใหญ่อยู่ส่วนหนึ� ง นอกนั* นเป็นทุ่งหญ้า รกกวา้ง มีที� ลุ่ม        
และป่าชาํ (ป่านํ* าท่วมขงั) โดยมีทศันียภาพที�สวยงาม มีทิวทศัน์ พรรณไม ้สนามกอล์ฟ ประกอบดว้ย  
หมู่พระตาํหนกัและอาคารต่าง ๆ เช่น 
 พระตาํหนักใหญ่ (ตาํหนักเทา) ตั* งอยู่บนเนินที�ลาดลงไปยงัหุบเขา เป็นพระตาํหนัก               
ครึ� งตึกครึ� งไม้ชั* นครึ� ง สถาปัตยกรรมแบบยุโรปทาสีเทาทั* งหลัง สร้างด้วยไม้สักทอง เดิมเป็น              
พระตาํหนกัประทบัของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
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 พระตาํหนักดอนแค (ตาํหนักแดง) เป็นพระตาํหนัก 2 ชั*น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป        
สร้างดว้ยไมส้ักทาสีแดง มีสระนํ*าใหญ่อยูด่า้นหลงัพระตาํหนกั  
 เรือนเทาตั*งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องพระตาํหนกัใหญ่ เป็นบา้นไมช้ั*นเดียวทาดว้ย    
สีเทาทั*งหลงั  
 เรือนแดง เป็นเรือนไมช้ั*นเดียวทาสีแดงทั*งหลัง ยกใต้ถุนสูง เรือนแดงตั*งอยู่ทางทิศใต ้    
ของพระตาํหนกัใหญ่ ห่างกนัประมาณ 200 เมตร  
 เรือนเขียว เป็นเรือนไมช้ั*นเดียวทาสีเขียวทั*งหลงั ยกใตถุ้นสูง ตั*งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง
ใตข้องพระตาํหนกัใหญ่ อยูห่่างจากพระตาํหนกัใหญ่ประมาณ 200 เมตร 
 โรงทอเสื�อ ตั* งอยู่ด้านทิศตะวนัตกของพระตาํหนักใหญ่ อยู่ห่างจากพระตาํหนักใหญ่
ประมาณ 200 เมตร 
 อ่างรับนํ* า ตั*งอยู่ทางทิศตะวนัตกของพระตาํหนักใหญ่ อยู่ห่างจากโรงทอเสื�อประมาณ     
100 เมตร สร้างขึ*นเป็นคนักั*นนํ*า เพื�อลดความแรงของนํ* าในขณะที�ปล่อยนํ* าให้ไหลลงมายงัที�พกันํ* า 
อ่างรับนํ* านี*  สร้างขึ*นเพื�อใชเ้ป็นอ่างรับนํ* าแลว้ปล่อยนํ*าให้ไหลลงมายงัรางรดนํ* าผกัทั*ง 9 ราง เพื�อนาํ
นํ*ามาใชใ้นการเกษตร 
 รางรดนํ* าผกั รางรดนํ*าผกัตั*งอยูท่างทิศตะวนัตกของตวัพระตาํหนกัใหญ่ จากทิศตะวนัตก
มาทางทิศตะวนัออก รางนํ*าแต่ละรางสร้างลดหลั�นกนัมาเพื�อใหน้ํ*าไหลมาไดต้ลอดทั*ง 9 ราง 
 สระตุ๊กตาและบ่อนํ* า ตั* งอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง เยื*องกับพระตําหนักใหญ่         
(พระตาํหนกัเทา) สร้างดว้ยอิฐบริเวณตวัขอบบนสระมีทางเดินรอบขอบสระและบริเวณใกลเ้คียง
ติดต่อกนั มีการปูพื*นเป็นทางเดิน ภายในตวัสระดา้นล่าง ฉาบดว้ยปูน ในสระเดิมมีตุ๊กตารูปผูห้ญิง
ตั*งอยูบ่ริเวณกลางสระ 
 ซุม้พวงหยก ลกัษณะเป็นเรือนไมช้ั*นเดียว หลงัคามุงกระเบื*องอยูติ่ดกบัสวนส่วนพระองค์
ดา้นทิศเหนือ 
 ศาลพ่อปู่ โป่งลาน ตั*งอยูบ่นเนินเขาโป่งลาน ซึ� งชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือมาเป็นเวลา
นานก่อนที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จะทรงเสด็จพระราชดาํเนินมาประทบัในพื*นที�ดงักล่าว 
ต่อมาหลังจากที�เสด็จมาประทับประมาณปีเศษ จึงโปรดให้สร้างศาลขึ* นนอกเขตพระราชฐาน                 
แต่เนื�องจากเกิดไฟไหมทุ้กปี พระองคจึ์งทาํพิธีอญัเชิญพ่อปู่ เขา้มาอยูใ่นเขตพระราชฐาน เป็นสถาน
ที�ศกัดิ= สิทธิ= ที�นกัศึกษาและชาวบา้นมากราบไหวบู้ชา 
 ศาลท่านราชเลขาอยูห่นา้พระตาํหนกัแดง 
 ศาลพระภูมิเจา้ที�อยูท่างทิศเหนือของสวนส่วนพระองค ์
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 สวนส่วนพระองค ์(สวนผลไม)้ ลกัษณะการสร้าง ก่อดว้ยอิฐแดง เป็นลกัษณะโปร่งลอ้ม
รอบบริเวณ เพื�อกั*นเป็นสวนส่วนพระองค ์สาํหรับทาํการเกษตรและเป็นที�ทดลองทางการเกษตร 
 สวนส่วนพระองค์ (สวนทรงพระสําราญ) ตั*งอยู่ด้านตะวนัออกของพระตาํหนักใหญ่
ลกัษณะเป็นสวนดอกไม ้มีสระเลี*ยงเต่าเลี* ยงปลา สระนํ* าสร้างเป็นแนวลดหลั�นกนัลงมา เพื�อให้นํ* า
ไหลเวยีนจากที�สูงลงสู่ที�ต ํ�า เป็นสถานที�พกัผอ่นพระราชหฤทยัของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 ประวตัิและความเป็นมา 
 สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที�  7 มีพระราชอัธยาศัย          
โปรดธรรมชาติเป็นอย่างยิ�ง ดงัปรากฏว่า ที�วงัศุโขทยัและพระตาํหนักต่าง ๆ ในประเทศองักฤษ 
ห้อมลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ตน้ไมใ้หญ่น้อยต่าง ๆ ภายหลงัที�เสด็จกลบัจากยุโรปแลว้ จึงมีพระ
ราชดาํริที�จะหาที�ดินต่างจงัหวดัที�มีอากาศดี เพื�อสร้างพระตาํหนกัที�ประทบัสาํหรับพกัผอ่นอิริยาบถ
และทรงเยี�ยมราษฎร หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ ผูจ้ดัการสวนบา้นแกว้ ในเวลาต่อมา ทรงเล่าวา่
ในการหาที�ดินในต่างจงัหวดันั*น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ มีพระราชดาํริไวส้องแห่ง คือ             
ที�จงัหวดัเชียงใหม่และจังหวดัจันทบุรี แต่ในที�สุดก็ทรงเห็นว่าเชียงใหม่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ                     
มากเกินไป อีกทั*งการเดินทางไม่สะดวก จึงสนพระราชหฤทยั จงัหวดัจนัทบุรี เพราะระยะทางใกลก้วา่ 
และยงัสามารถเสด็จพระราชดาํเนินเขา้กรุงเทพฯ ไดใ้นวนัเดียว ประกอบกบัผูว้่าราชการจงัหวดั
จนัทบุรีในครั* งนั*น ไดก้ราบบงัคมทูลแนะนาํให้เสด็จไปประทบัที�นั�นดว้ย และในพุทธศกัราช 2493 
พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวลัยศกัดิ=  เลขาธิการพระราชวงั ได้สืบหาที�ดินในจงัหวดัจนัทบุรี และได ้      
กราบบงัคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาํเนินไปทอดพระเนตรที�ดิน โดยไดเ้สด็จไปตามถนนที�ยงัไม่ได้
ลาดยาง เต็มไปด้วยฝุ่ นละอองและเป็นหลุมบ่อ รถพระที�นั�งกระแทกกระเทือนไปตลอดทาง              
เป็นเวลาครึ� งวนั ในที�สุดไดท้รงพบสถานที� ที�ตอ้งพระราชหฤทยัที�ตาํบลบา้นแกว้  
 จึงทรงตัดสินพระราชหฤทัยกู้ เงินจากธนาคารเพื� อทรงซื* อที� ดินบริเวณ ดังกล่าว                
จากเจา้ของที�หลายรายรวมกนัได้ 687 ไร่ มีลกัษณะเป็นที�ดินอยู่สองฝั�งคลองบา้นแกว้ มีลาํคลอง    
ตดัผ่านกลาง เดิมเป็นป่าทึบมีตน้ไมใ้หญ่อยู่ส่วนหนึ� ง นอกนั*นเป็นทุ่งหญ้าคากวา้งรกร้าง มีที�ลุ่ม  
และป่าชาํ (นํ* าป่าท่วมขงั) ด้วยมีพระดาํริจะทรงทาํไร่สวนอย่างที�โปรดมาแต่เดิม ด้วยพระปรีชา            
ดา้นทาํเลที�ดินจึงไดท้รงเลือกสถานที�แห่งนี*  เพราะจะทาํการชลประทานไดไ้ม่ยาก และพระราชทาน
นามที�ดินตามชื�อตาํบลวา่ “สวนบา้นแกว้” 
 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จพระราชดาํเนินไปประทบัแรมครั* งแรก เมื�อวนัที�      
20 มิถุนายน 2493 โดยกรมทางหลวงจัดที�พ ักชั�วคราวเป็นทีประทับ เมื�อสมเด็จพระนางเจ้า         
รําไพพรรณีฯ เสด็จพระราชดาํเนินไปประทบัในระยะแรก ๆ มีผูต้ามเสด็จไปอยู่ดว้ยจาํนวนหนึ� ง 
ขณะนั*นสวนบา้นแก้ว ยงัไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีนํ* าประปาใช้ ตอ้งทาํเครื�องปั�นไฟฟ้าใช้เอง และตอ้ง          
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สูบนํ* าจากคลองบา้นแกว้ อีกทั*งไม่มีโทรศพัท์ เมื�อมีเรื�องด่วนที�ตอ้งติดต่อไปยงักรุงเทพฯ ตอ้งใช ้      
โทรเลขในตวัจงัหวดั ซึ� งห่างจากสวนบา้นแกว้ประมาณ 8 กิโลเมตร 
 ในระยะแรกนั*น สวนบ้านแก้วยงัมีสะภาพเป็นป่า จึงมีการจดัสร้างที�ประทบัชั�วคราว            
และมีเรือนรับแขกมีลกัษณะเป็นแคมป์ทาํด้วยไมไ้ผ่หลงัคามุงด้วยใบจากขึ*นก่อน จนประมาณ             
สองปีต่อมา (พ.ศ. 2495) จึงได้รับสั�งไห้สร้างเรือนไม้หลังเล็ก ๆ ขึ* นสามหลัง เรียกว่า เรือนเทา  
เรือนแดง และเรือนเขียว เป็นแบบบังกะโล เรือนเทาอยู่ตรงกลางเป็นที�ประทับ เรือนเขียว                    
เป็นที�ทาํงาน และที�พกัของราชเลขาฯ เรือนแดงเป็นที�พกัของผูติ้ดตาม 
 “สวนบ้านแก้ว” นั* น สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นสถานที�         
ตามพระราชดําริในการทดลองปลูกพืช เลี* ยงสัตว์ และผลไม้นานาชนิด เพื�อเป็นตัวอย่าง          
ประทานความรู้ รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในทอ้งถิ�น 
 ในการดาํเนินกิจการ “สวนบา้นแกว้” นั*น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โปรดเกลา้ฯ   
ให้หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ ทรงรับผิดชอบการดาํเนินการในฐานะผูจ้ดัการและพระราชทาน
พระราชดําริ ให้ปลูกพืชสวนครัวและผลไม้นานาชนิด ทั* งที� เป็นพืชที�ทรงนํามาจากต่างถิ�น             
และพืชในทอ้งถิ�น รวมไปถึงการเลี* ยงสัตวพ์นัธ์ุต่าง ๆ ดว้ยตอ้งพระราชประสงค์ให้สวนบา้นแกว้
เป็นไร่ตวัอยา่งมากกวา่เพื�อทาํการคา้ ดงันั*นเมื�อทดลองวา่การปลูกพืชหรือเลี*ยงสัตวช์นิดใดไดผ้ลดี 
ก็จะทรงนาํความรู้ที�ไดจ้ากการทดลองนั*นไปเผยแพร่แก่ราษฎรในทอ้งถิ�น ในพระราชกรณียกิจนี*  
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้นักวิชาการจากสถานีทดลองเกษตร                      
จงัหวดัจนัทบุรี มาช่วยสอนชาวบา้นที�มีสวนไร่นาในระแวกนั*น และอาศยัเวลาว่างมารับจา้งทาํไร่   
ที�สวนบ้านแก้ว ซึ� งนอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้พิเศษแล้ว ยงันําความรู้จากไร่ทดลอง          
ไปปรับปรุงใชใ้นกิจการของตนเองไดอี้กดว้ย 
 การทดลองปลูกพืชไร่ต่าง ๆ นั*น ในระยะแรกโปรดเกลา้ฯ ให้ปลูกถั�วลิสงและนุ่น โดยมี
พระราชประสงค์ให้ปลูกเป็นตวัอย่างแก่ราษฎร แต่เนื�องจากพืชทั* งสองเป็นพืชที�ไม่เหมาะสม        
กบัภูมิอากาศที�มีฝนตกชุกในเขตจงัหวดัจนัทบุรี ในระยะต่อมาโปรดเกล้าให้ปลูกเงาะ ลางสาด 
มังคุด ลิ*นจี�  พริกไทย ทุเรียน โดยโปรดเกล้าฯ ให้นําทุเรียนพันธ์ุใหม่จากต่างถิ�นมาปลูก คือ             
พนัธ์ุหมอนทอง ซึ� งปัจจุบนัมีการปลูกอยา่งแพร่หลายในจงัหวดัจนัทบุรี  
 ยิ�งไปกว่านั*น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงให้มีการทดลองการทาํนาในบริเวณ
สวนบา้นแกว้ ซึ� งมีโรงสิของพระองค์เอง และเนื�องจากลกัษณะของพื*นที�เป็นเนินเขา จึงปลูกเป็น
ขา้วไร่ 
 สําหรับการเลี*ยงสัตว ์โปรดเกลา้ฯ ให้ส่งไก่พนัธ์ุไข่จากต่างประเทศหลายพนัธ์ุมาทดลอง
เลี* ยงประมาณ 2000 ตัว และฟักไข่ไก่ด้วยเครื� อง นอกจากนี* ยงัทรงเลี* ยงเป็ดพันธ์ุปักกิ�ง ห่าน           
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และวัวพัน ธ์ุเนื* อ ประมาณ  100 ตัวโดยเลี* ยงตามธรรมชาติทั* งนี* เพื� อช่วยในการปราบหญ้า                 
การที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ ทรงทดลองเลี*ยงสัตวน์ั*น ดว้ยตอ้งพระราชประสงคเ์ช่นเดียวกบั
การทดลองปลูกพืชต่าง ๆ เพื�อนาํความรู้ที�ไดจ้ากการทดลองไปเผยแพร่แก่ราษฎรต่อไปเช่นกนั 
 จากการที�สภาพภูมิประเทศเป็นเนิน มีคลองไหลผ่าน การจดัการดา้นระบบชลประทาน                 
ในสวนบ้านแก้ว จึงให้นํ* าไหลลงสู่ที�ต ํ� าตามธรรมชาติ เพียงแต่ขุดรางส่งนํ* า ทําอ่างเก็บนํ* า                
ท่อระบายนํ* า ลดหลั�นลงมาเป็นระยะ ๆ เพื�อที�จะมีนํ* าใช้ทุกฤดูกาลสําหรับปลูกพืชและเลี* ยงสัตว ์
รวมทั* งสูบจากอ่างเก็บนํ* าไปไว้ในถังคอนกรีตใต้ดิน  ซึ� งอยู่ใต้อาคารต่าง ๆ  ที�อยู่บนเนิน                   
และรองนํ* าฝนจากหลังคาลงมาเก็บไวด้้วย ซึ� งใช้ได้ดี เพราะเมืองจนัทร์ฝนชุก โดยการวางแผน     
และดาํเนินการเรื� องชลประทานนี*  หม่อมเจ้าประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ ผูท้รงศึกษามาทางนี*  ทรงเป็น                  
ผูรั้บผดิชอบ 
 เมื�อไร่สวนพอเขา้ที�แลว้ คือในราว 3 ปี หลงัจากที�เสด็จไปประทบัที�สวนบา้นแก้วแล้ว      
จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาํหนักและเรือนต่าง ๆ ขึ* นเป็นการถาวร เช่นพระตาํหนักใหญ่           
(พระตาํหนักเทา) พระตาํหนักแดง (พระตาํหนักดอนแค) พระตาํหนักน้อยและสิ� งก่อสร้างอื�น ๆ 
โดยให้เป็นไปอย่างประหยดัที�สุด เช่น อิฐ ซึ� งตอ้งใช้เป็นจาํนวนมาก ยุ่งยากและแพงที�จะส่งมา      
จากกรุงเทพฯ ไดโ้ปรดให้ช่างชาวจีนมาสอนเผาอิฐ เผากระเบื*องมุงหลงัคาไวใ้ช้เอง อิฐที�เผาเองนี*          
จะมีอักษร ส.บ.ก. (สวนบ้านแก้ว) ประดับอยู่เป็นสัญลักษณ์  เป็นอิฐคุณภาพดีขนาดใหญ่                    
เช่นเดียวกบัอิฐบางบวัทอง 
 ภายหลังจากที� เสด็จมาประทับได้ประมาณห้าปี ทรงได้พัฒนาการทอเสื� อจนัทบูรณ์              
อนัเป็นหัตถกรรมที�มีชื�อเสียงของจงัหวดัจนัทบุรี หลงัจากไดท้อดพระเนตรถึงขอ้บกพร่องต่าง ๆ             
ของสื�อจนัทบูรจึงโปรดเกลา้ฯ ให้ตั*งโรงทอเสื�อขึ*น โดยมีวตัถุประสงคที์�จะปรับปรุงวิธีการผลิตให้
ทันสมัย มุ่งให้มีการพัฒนาต่อยอดทั* งทางด้านคุณภาพและรูปแบบ รวมไปถึงการฝึกอาชีพ             
การจา้งงาน และหาช่องทางในการนาํเสนอสินคา้ จนแพร่หลาย มีชื�อเสียงไปทั�วประเทศ  
 ระหว่างที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ประทบัอยู่ ณ สวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี
พระองค์ทรงปฏิบติัภาระกิจสําคญัส่วนพระองค์ อนัเป็นพระมหากรุณาธิคุณที�ได้พระราชทาน        
ไวแ้ก่ชาวจนัทบุรี คือการพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่โรงพยาบาลจนัทบุรี ซึ� งสร้างขึ* น             
เมื�อพุทธศักราช 2483 อีกทั* งยงัทรงขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในสมัยนั* นเพื�อขยายกิจการ             
จนเป็นโรงพยาบาลที�ทนัสมยักวา่โรงพยาบาลในชนบทอีกหลายแห่ง 
 ที�มาแห่งพระราชานุเคราะห์นี*  เล่าสืบต่อกนัวา่ เมื�อครั* งเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัจงัหวดั
จนัทบุรี เพื�อทอดพระเนตรที� ดินที�จะต้องด้วยพระราชประสงค์ครั* งแรก ในพุทธศักราช 2493 
ระหวา่งทาง ขณะช่วยขา้ราชบริพารเตรียมพระกระยาหาร ไดท้รงทาํมีดบาดพระดชันีเป็นรอยแผล
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เล็ก ๆ เมื�อทําความสะอาดบาดแผลแล้วต้องพระราชประสงค์ผ ้าพลาสเตอร์ปิดแผล แต่ไม่มี              
ขา้ราชบริพารคนใดไดน้าํติดตวัมาดว้ยเลย จึงเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 
แพทยแ์ละพยาบาลต่างวิ�งวุ่นในตึกโรงพยาบาลหลงัเล็ก ๆ ที�ดูทรุดโทรมและมีหลงัเดียว ในที�สุด      
ก็คน้หาได้เศษพลาสเตอร์ยาวประมาณหนึ� งนิ*วครึ� ง นาํมาทูลเกล้าถวาย ทาํให้สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ทรงสลดพระราชหฤทัยยิ�งนักว่า หากประชาชนคนธรรมดามาพึ� งโรงพยาบาล                   
ในยามเจ็บไข ้ จะหาความสะดวกไดเ้พียงใด ดว้ยเหตุนี*  พุทธศกัราช 2497 จึงโปรดเกลา้พระราชทาน
ตึกผ่าตดัที�ทนัสมยัที�สุดในขณะนั*นให้กบัโรงพยาบาลนี*   พระราชทานนามว่า “ตึกประชาธิปก”                 
โดยมีตราศักดิเดชน์ ซึ� งเป็นตราใน “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์”                       
เป็นตราประจาํตึก และทรงสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ประดิษฐานไว ้
 สวนบา้นแกว้มีลกัษณะคลา้ยวงัที�มีความเรียบง่าย และไม่โปรดไห้เรียกวา่วงั รับสั�งเรียก
วา่ “สวนบา้นแกว้” ตลอดมา โดยไม่มีสัญลกัษณ์ประจาํพระองคป์รากฏอยู่ ส่วนที�เรียกวา่ “วงัสวน
บา้นแกว้” นั*น เป็นการเรียกกนัเองภายหลงั ใหห้มายถึงบริเวณใกลที้�ตั*งของพระตาํหนกั ให้เห็นเป็น
ต่างไปจากบริเวณอื�น (พฤทธิสาน ชุมพล. 2560 : 323 - 329) 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว  
 ในการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการอออกแบบและสร้างเครื�องมือ
ในการวิเคราะห์สัญญะโดยใช้กรอบแนวคิดสัญวิทยามาเป็นแนวทางในการตีความขอ้มูลสัญญะ     
ที�ปรากฏในวงัสวนบา้นแก้ว อนัได้แก่ แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญะ(Sign) ซึ� งเป็น
ความสัมพันธ์ที�ประกอบไปด้วย รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายของสัญญะ (Signified)      
ซึ� งแบบในการวิเคราะห์ที�สร้างขึ*นนี* จะนาํมาใช้ในการตีความหมาย (Interpretation) ทั*งความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย เพื�อทาํความเข้าใจกับความหมายที�เกิดจากสัญญะ หลังจากใช ้    
แบบวเิคราะห์ที�สร้างขึ*นมาทาํความเขา้ใจกบัความหมายที�เกิดจากสัญญะทั*งจากความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัยแล้ว จากนั*นจะทาํการสรุปความหมายที�ได้โดยอาศยัหลักการวิเคราะห์            
ความหมายเชิงสัญญะมาใช้ในการพรรณนาเพื� อแสดงความหมายในคุณ ค่าของสิ� งต่าง ๆ                        
ของวงัสวนบ้านแก้ว พร้อมกนันี* จะได้นําเสนอผลการสัมภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง (Stakeholder) 
ควบคู่ไปกบัการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ดงักล่าว โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์เชิงสัญญะของ         
วงัสวนบ้านแก้ว จะทําการแยกวิเคราะห์ตามประเภทของแหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลเกี� ยวกับ                 
สิ�งปลูกสร้างของวงัสวนบา้นแกว้ และขอ้มูลเกี�ยวกบัสิ�งของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ 
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 สิ�งปลูกสร้างของวงัสวนบ้านแก้ว 

 สําหรับการวิเคราะห์สิ� งปลูกสร้างต่าง ๆ ในวงัสวนบ้านแก้ว ในงานวิจยัเรื� องนี*  ผูว้ิจยั           
ได้ท ําการลงพื*นที�คัดเลือกสิ� งต่าง ๆ ในวงัสวนบ้านแก้วมาทําการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง                
(Selective Sampling) ภายใต้กรอบสัญญะวิทยา (Semiotic) ในวงัสวนบ้านแก้ว ซึ� งมีสิ� งเด่น ๆ         
ในลาํดบัที�ผูว้จิยัเล็งเห็นวา่สาํคญั ดงันี*  
 1. พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 
ตั* งอยู่บนบริเวณเนินซึ� งมีพระตําหนักใหญ่ (พระตําหนักเทา) อยู่เบื* องหลัง พระบรมรูปปั* น             
เต็มพระองค์ในฉลองพระองค์ที�เรียบง่ายในพระอิริยาบถประทบับนพระแท่น พร้อมรั* วเหล็กดดั        
พระทับตราประจําพระองค์อยู่สูงสุดมองเห็นได้ง่าย โดยส่วนล่างประทับตรา “เมฆรัศมี”                   
ประจาํพระองค์อยู่สองขา้ง ประทบัเด่นสง่าท่ามกลางแมกไม้ที�สวยงามโดยรอบ ประดิษฐานไว ้     
ไม่ สูงกว่าระดับสายตา พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ตั* งอยู ่                    
ณ ลานอนุสรณ์สถานวงัสวนบา้นแกว้  ภายในมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี  
  พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เป็นพระบรมรูปตามพระ
ราชประสงค์ของพระองคที์�จะดาํรงพระชนมชี์พอยา่งชาวบา้นโดยทั�วไป อยูใ่นอิริยาบถประทบันั�ง     
บนพระแท่น ทรงพสัตราภรณ์เรียบง่าย แต่ดูสง่างาม โดยไดรั้บพระบรมราชานุญาติ ตามหนงัสือ          
ที� นร.0207/17124 ลงวนัที� 2 พฤศจิกายน 2542 โดยผูอ้อกแบบคือนายสาโรจน์ จารักษ์ และผูห้ล่อ
คือ พท.นภดล สุวรรณสมบติั 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั* น) ได้เสด็จ              
พระราชดาํเนินเป็นองคป์ระธาน ในพิธีเปิดพระบรมราชินยานุสาวรีย ์เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
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ตาราง 1  การวเิคราะห์สัญญะพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- สถาปัตยกรรมพระบรม        
รูปปั* นเตม็พระองคส์มเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณี               
พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 
สมเด็จพระราชินีพระองค์
หนึ�งของไทยซึ�งเป็นเจา้ของ
สถานที�วงัสวนบา้นแกว้           
ในอดีต 
- พระบรมรูปปั* น                       
พระอิริยาบถประทบันั�งบน
พระแท่น เด่นสง่า ไม่สูงกวา่
ระดบัสายตา 
- พระรูปปั* นเท่าพระองคจ์ริง 
- ตั*งอยูใ่นสถานศึกษา 

- สิ�งปลูกสร้างสาํคญัของ
สถานที� 
  
 
 
 
 
- พระราชินีผูค้วามเรียบง่าย 
สง่างาม อบอุ่น เมื�อได ้    
หมอบเฝ้า 
 
- เสมือนยงัทรงพระชนมชี์พ 
- บุคคลที�มีคุณูปการต่อสถาน
ศึกษา  

 

 
 

- พิธีบวงสรวงทวยเทพ
ปฏิสังขรณ์ สิริวฒันมงคล    
“วงัสวนบา้นแกว้” เนื�องใน
วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 

- ความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ=
สิทธิ= ที�เป็นที�เคารพบูชา 
- ความกตญัgูต่อผูมี้พระคุณ 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- รั* วเหล็กดดัพระทบัตรา
ประจาํพระองคอ์ยูสู่งสุด 
 
- มองเห็นไดง่้าย จากทั*งใกล้
และไกล 

- การดาํรงพระอิสริยยศชั*นสูง
ในพระบรมวงศานุวงศ ์ 
 
- ผูพ้บเห็นตระหนกัรู้ในพระ
เกียรติไดใ้นทนัทีที�มองเห็น 

 

 
 

- ตราเมฆรัศมีประจาํพระองค์
มีที�มาจากพระนามาภิไธย 
 “รําไพพรรณี” 
 

- เครื�องหมายแห่งความรัก 

 
  จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสัญญะที�เกี�ยวกับสถานที�พระราชินยานุสาวรีย ์      
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ แสดงให้เห็นถึงความหมายสัญญะในระดบัที�หนึ� งทาํหนา้ที�ต่อไป           
อีกขั* นห นึ� ง  ในการเป็ น รูป สั ญ ญ ะที� ไห้ ความหม ายระดับ ที� ส องห รือความ หม ายโดยนัย                       
โดยความหมายลําดับ ที� ห นึ� งนั* น คือ  ส ถาปั ตยกรรมพ ระบ รมรูป ปั* น เต็มพ ระองค์ส มเด็จ                       
พ ระน างเจ้า รําไพ พ รรณี ฯได้ให้ ความ ห ม ายลําดับ ที� ส องไว้ว่ามี ค วาม ห ม ายโดยนัย  คื อ                    
สมเด็จพระราชินีพระองคห์นึ� งซึ� งเป็นเจา้ของสถานที�วงัสวนบา้นแกว้ สําหรับพระราชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ มีความเสมือนพระองค์จริง สัญญะได้แปลความหมายโดยนัย
เสมือนว่ายงัมีพระชนม์ชีพ ทั*งในความจริงแลว้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จสวรรคต
เมื�อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ประกอบกนักบัทั*งพระอิริยาบถประทบันั�งนั*น เป็นพระอิริยาบถที�ทรง
มีอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะการนั�งไขว้พระบาท ดังจะเห็นได้จากพระบรมฉายาลักษณ์พระรูป               
ในระยะเวลาที�แตกต่างกนัตามภาพ 
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ภาพประกอบ 1  พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

ที�มา : ไลน์ทูเดย.์ ออนไลน์. 2560  
 

   
 
ภาพประกอบ 2  พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ที�มา : แนวหนา้. ออนไลน์. 2562  

 
  ในส่วนของพระบรมรูปปั* น พระอิริยาบถประทบันั�งบนพระแท่นเด่นสง่า ไม่สูงกว่า
ระดบัสายตา สัญญะได้ไห้ความหมายโดยนัยหมายถึงพระราชินีผูค้วามเรียบง่าย อบอุ่น เมื�อได้
หมอบเฝ้า นอกจากนี* แลว้ โดยทั�วไป รูปปั* นแบบนั�งมกัมีนยัยะของความอ่อนน้อมถ่อมตน อบอุ่น 
ชวนน่าใกล้ชิดมากกว่ารูปปั* นที�มีลักษณะการยืน เช่น อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 
อนุสาวรีย ์    แม่ยา่โม ซึ� งไห้ความรู้สึกห้าวหาญ กลา้แกร่ง  ดูไม่อบอุ่น ไม่สบายใจ ไม่ชวนใกลชิ้ด 
เหมือนรูปปั* นการนั�ง จะเห็นถึงความสัมพนัธ์ที�สื�อดว้ยรูปปั* นการนั�งและการยืนนั*น ตั*งอยู่บนพื*น
ฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ตรงขา้ม 
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  เพื�อพิสูจน์ไห้เห็นวา่การสร้างความหมายดว้ยสัญญะคู่ตรงขา้ม “การนั�ง และ “การยืน” 
เป็นการสร้างความหมายดว้ยสัญญะที�สําคญัอย่างไรนั*น จะตอ้งใช้วิธีการแทนที�รูปสัญญะดว้ยรูป
สัญญะอื�นที�เทียบเคียงกนั ดงันี*  
 

  
 

ภาพประกอบ 3 การทดสอบการเปรียบเทียบสัญญะคู่ตรงขา้ม “การนั�ง ”และ “การยนื” 
ที�มา : Browsing Tag QUEEN SIRIKIT. Online. 2018 
 
  เมื�อทดลองแทนที�รูปสัญญะดงัแสดงในภาพขา้งบน จะเห็นว่าแมใ้นบริบทเดียวกนั     
“การนั�ง” และ “การยืน” จะให้ความรู้สึกที�แตกต่างกัน รูปการนั�งนั* น จะให้ความรู้สึกอบอุ่น       
สบายใจ สัญญะมีนยัถึงความน่าใกลชิ้ดมากกวา่รูปการยืน เมื�อเทียบคู่ตรงขา้มตามทฤษฎีสัญวิทยา
และแนวคิดโครงสร้างนิยม ทาํให้ตีความได้ว่าพระบรมรูปปั* นสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ           
พระอิริยาบถประทบันั�งบนพระแท่นนั*นใหค้วามรู้สึกอบอุ่น ชวนน่าใกลชิ้ด  
  ดงันี* แลว้ ในส่วนของพระบรมรูปปั* น พระอิริยาบถประทบันั�งบนพระแท่นเด่นสง่า            
ไม่สูงกว่าระดบัสายตา สัญญะได้ให้ความหมายโดยนัยหมายถึงพระราชินีผูค้วามอบอุ่น เมื�อได้
หมอบเฝ้านี*  ยงัมีเนื*อความตรงกนักบัหนงัสือสังเคราะห์ประวติัศาสตร์บอกเล่าในสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 โดยหม่อมราชวงศ์พฤทธิสาน ชุมพล มีเนื* อความว่า             
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พระบรมรูปปั* นเต็มพระองค์ ในฉลองพระองค์ที�เรียบง่ายในพระอิริยาบถประทับบนพระแท่น 
จาํลองบรรยากาศที�ขา้ราชบริพารในสวนบา้นแกว้หรือในวงัศุโขทยัเคยไดส้ัมผสัดว้ยความอบอุ่น
เมื�อไดห้มอบเฝ้า  (พฤทธิสาน ชุมพล. 2560 : 376) 

 

                                  
 
ภาพประกอบ 4  มหาวทิยาลยัราชภกัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
ที2มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  การประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ตั*งอยู่ภาย
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรีนั*น เป็นสัญญะโดยตรง โดยเป็นความหมาย         
ลาํดบัที�หนึ� ง ส่วนความหมายระดบัที�สองหรือความหมายโดยนยั คือ เป็นคุณูปการต่อสถานศึกษา
เนื�องดว้ยพุทธศกัราช 2511 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินกลบัไปประทบั 
ณ วงัศุโขทัยเป็นการถาวร ประกอบกับพระประยูรญาติและข้าราชบริพารส่วนใหญ่เป็นสตรี         
ยากที�จะตามเสด็จพระราชดําเนินไปต่างจังหวดั ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระชนมายุสูง             
และพระพลานามยัไม่สมบูรณ์นัก ดงันั*นเมื�อรัฐบาลกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทาน
สวนบ้านแก้ว เพื� อก่อตั* งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุ รี โดยทูลเกล้าถวายเงินเพียง 18 ล้านบาท              
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ก็ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ด้วยความเต็มพระราชหฤทยั 
ด้วยทรงมุ่งส่งเสริมให้จงัหวดัจนัทบุรีได้มีสถาบนัการศึกษาชั*นสูง เพื�อให้การศึกษาแก่เยาวชน         
ที� มี ภูมิลําเนาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สัญญะโดยนัย คือ การเป็นคุณูปการ                 
ต่อสถานศึกษานี*  ประกอบขึ*นจากโครงสร้างความหมายที�มีรูปสัญญะเป็นพระบรมราชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ที�มีความเชื�อมโยงกบัสถานศึกษา ประกอบกบัการมีความหมาย
พิเศษในสังคมไทย ว่าด้วยการมีความกตัญgูต่อผูมี้พระคุณ ตามจุดมุ่งหมายในการจัดสร้าง                  
พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ “เพื�อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ 

และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที�สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์”  
  นอกจากนี* แล้ว สัญญะโดยนัย ที�ได้อ่านความหมายว่า คุณูปการ ยงัสอดคล้องกับ
หนงัสือสังเคราะห์ประวติัศาสตร์บอกเล่าของหม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาน ชุมพล มีเนื*อความวา่ “โดย
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ที�ประดิษฐานอยูใ่นบริเวณสถานศึกษา ที�ชวนไห้คิดคาํนึงวา่ แทจ้ริงแลว้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพรร
ณี ทรงเป็น “ครู” ผูที้�แมจ้ะมิได้ทรงพรํ� าสอน แต่ได้ทรงมีวตัรปฏิบติัหลายประการ ซึ� งหากถือว่า      
เป็นแบบอยา่ง จะเป็นคุณอเนกอนนัตโ์ดยแท ้การที�มีพระบรมราชินยานุสาวรียเ์ช่นนี*  จึงนบัเป็นการ
เสริมการที�ไดมี้มหาวทิยาลยัเป็นพระอนุสรณ์”  
  การเป็นครูตามคตินิยมในสังคมไทยนั*น ครูคือผูที้�มีความรักและความเมตตาต่อศิษย ์        
มีความเสียสละ มีความสนใจและห่วงใย ยงัคงเฝ้ารอ เฝ้าดูแล ไปจนถึงเฝ้ามองการเติบโต               
และประสบความสําเร็จของลูกศิษย ์เช่นนี* แลว้ การที�พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ หนัพระพกัตไ์ปในทิศที�ตรงไปยงัเส้นทางที�ผา่นไปมา จากทางเขา้ประตูมหาวทิยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี ผา่นพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ แลว้จึงผ่านต่อ
เขา้ไปยงัสถานที�ศึกษาหมู่เหล่าอาคารเรียนคณะต่างๆ ยอ่มมีความหมายโดยนยัของความเป็น “ครู” 
ประกอบสร้างเป็นความหมายตามคตินิยมความเป็น “ครู” ในสังคมไทย ว่าดว้ยการมีความสนใจ
และห่วงใย ยงัคงเฝ้ามองการเติบโตและประสบความสําเร็จของลูกศิษย์ เป็นครูผู ้มีคุณูปการ            
ต่อสถานศึกษา ตามนยัแห่งสัญญะอนันี*ไดใ้หค้วามหมายใวด้งักล่าว 
 

 
  

  
 
ภาพประกอบ 5  พิธีบวงสรวงทวยเทพปฏิสังขรณ์ สิริวฒันมงคล 
ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 2564 
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  ในวงัสวนบา้นแกว้แห่งนี* มีงานประเพณีสําคญัประจาํปีที�มีติดต่อกนัมานาน อนัไดแ้ก่  
งานประเพณีเทิดพระเกียรติวางพามพุ่มดอกไม้วนัคล้ายวนัพระราชสมภพและพิธีบาํเพ็ญกุศล       
และวางพวงมาลาวนัคลา้ยวนัสวรรคต สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7    
และงานประเพณีวิ�งโป่งลาน โดยประเพณีวิ�งโป่งลานนั* น มีขึ* นเพื�อสักการบูชาและขอพร                
อันศักดิ= สิทธิ= จากพ่อปู่ โป่งลาน เพื�อเป็นเกราะป้องกันภยนัตรายต่าง ๆ รวมทั* งการบอกกล่าว                   
พอ่ปู่ โป่งลานตามประเพณีปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษา 
  สําหรับงานประเพณีเทิดพระเกียรติซึ� งจัดขึ* นในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 20 
ธนัวาคมของทุกปี ทางสํานกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดย
เฉพาะ ในปี 2563 นี*  ไดจ้ดัให้มีพิธีบวงสรวงทวยเทพปฏิสังขรณ์ สิริวฒันมงคล “วงัสวนบา้นแกว้” 
เนื�องในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ตามพิธีทางศาสนาทั*งพิธีทางพุทธและพิธีพราหมณ์ เป็นงาน
ประจาํปีที�สําคญัยิ�ง มีบุคลาการทางการปกครองส่วนท้องถิ�น บุคลากรทางการศึกษา เจา้หน้าที�
สํานกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชน นกัศึกษา และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไมส้ักการะ              
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี จาํนวนมาก 
จะเห็นได้ถึงความเชื�อว่าเป็นสิ� งสําคัญที�เกี�ยวโยงกับชุมชนว่าด้วยแนวคิดเกี�ยวพื*นที�ศักดิ= สิทธิ=        
อย่างเห็นได้ชัดจากการจดังานประเพณีที�ติดต่อกันเรื� อยมาและมีพิธีกรรมทั* งทางศาสนาพุทธ        
และพราหมณ์เขา้มาเกี�ยวขอ้ง สําหรับในเรื�องของพิธีกรรมบวงสรวงนี*  เป็นพิธีกรรมทางประเพณี     
ที�บอกถึงคุณค่าและความหมายของพระบรมราชินยานุสาวรีย ์โดยในเรื�องนี* ไดมี้บุคลากรทางการ
ศึกษากล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่  
  “คุณค่าและความหมายของพระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
สืบเนื�องมาจากประวติัศาสตร์สําคญัของวงัสวนบา้นแกว้ ในเรื�องราวของสมเด็จพระราชินี ที�ทรงมี
คุณูปการมากมายแก่ชาวจนัทบุรี การจดัพิธีบวงสรวงจึงเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึง      
ในพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท์่าน” (ปรียนนัท ์สิทธิจินดาร์. สัมภาษณ์. 2564) 
  จากแนวคิดทางดา้นพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ= ดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เกี�ยวกบัสิ�งปลูกสร้าง คือ    
พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรราชินีในรัชกาลที� 7 แสดงให้เห็น
วา่สัญญะมีความเกี�ยวพนักบัความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ= สิทธิ= ที�เป็นที�เคารพบูชา และยงัสื�อให้เห็นถึง
ความกตญัgูต่อผูมี้พระคุณ ระลึกถึงผูมี้คุณอยูเ่สมอตามวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ซึ� งเป็นคุณค่า
สําคญัตามความหมายในพิธีกรรม เนื�องด้วยคุณูปการสําคญัที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ        
ไดท้รงมีต่อประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรีและในมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณีแห่งนี*   
  ณ ลานอนุสรณ์สถานแห่งนี*  นอกเหนือจากพิธีกรรมที�ปฏิบติักนัมาต่อเนื�องแลว้ ยงัมี
ความรักและความศรัทธาของบุคคลทั�วไป ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์ เจา้หน้าที� นิสิต นักศึกษา และ
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ประชาชนทั�วไป เห็นได้จากการที�มีผูน้ ําสิ� งสัการะมาถวายเพื�อแสดงความเคารพบูชาอยู่เสมอ       
โดยมกัจะนาํดอกกุหลาบสีชมพูมาถวายยงัพระบรมรูปปั* น ดว้ยมีความเชื�อกนัวา่ สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ทรงโปรดกุหลาบสีชมพู กล่าวกนัวา่ อาจจะเนื�องดว้ยทรงเกิดวนัองัคาร สีประจาํวนั
พระราชสมภพคือสีชมพู จึงทาํให้โปรดกุหลาบสีชมพู หากนํามาถวาย ขอได้รับพรตามคาํขอ       
โดยสิ� งที�ขอเป็นหลัก ๆ ลาํดับใหญ่ คือการขอในเรื� องโชคลาภ ด้วยเชื�อกันว่า ทรงมีพระเมตตา               
มุ่งหวงัใหป้ระชาชนมีความสุข ทั*งโชคลาภทางดา้นการเงิน คือมีเงินมาไม่ขาดสาย โชคลาภทางดา้น
การงาน คือ การงานลุล่วง หรือได้ทาํงานในอาชีพที�ดี มีรายได้ดี  และโชคลาภทางด้านสุขภาพ       
คือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นอกจากเรื� องของโชคลาภแล้ว ยงัมีในเรื� องการขอพร                     
ทางด้านความรัก เชื�อกันว่า ผูใ้ดที�มาขอพรยงัสถานที�แห่งนี*  จะได้พบรักแท้ รักที�ดี ดุจเรื� องราว             
ความรักของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ที�ทรงไดรั้กแท ้รักเดียวจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ           
พระสวามีอนัเป็นที�รักยิ�ง 
  “ดิฉัน เป็ นพ ยาบาลอาชีพ  โรงพยาบาลพ ระป กเกล้า จันท บุ รี มีความเทิ ดทู น                           
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เป็นอยา่งสูง  ก่อนหนา้นี*  ไดมี้
การวางแผนในเรื�องความรักไวเ้ป็นอยา่งดี โดยฝ่ายชายรับราชการทหาร มีแนวโนม้ไปปฏิบติัภารกิจ
ราชการต่างประเทศ วนัหนึ�ง เกิดเหตุเขาไม่ติดต่อกลบัมาระยะหนึ�ง ผดิวสิัยที�เคยเป็น สร้างความทุข์
ทางใจให้กบัตนเองเป็นอย่างมาก จึงไดเ้ขา้มาขอพร โดยได้กล่าวไวใ้นคาํขอพรว่า หากเขาเหมาะ  
แก่การที�ลูกจะรัก และเดินหน้าเป็นคู่ชีวิตขอให้เกิดปฏิหารยก์ับลูก ให้เขาติดต่อกลับมาภายใน     
สามวนัเจด็วนั แต่ถา้เขาคบซ้อนหรือมีหญิงอื�นอยูแ่ลว้ ขอให้ท่านเมตตา ให้แสงสวา่ง เปิดดวงตาลูก 
ผา่นไปหนึ�งวนัไดมี้หญิงสาวโทรเขา้มาอา้งวา่ เธอกาํลงัคบหาดูใจกบัเขาเหมือนกนั ดิฉนัรู้สึกไดถึ้ง
ปาฏิหารย ์เพราะเพียงแค่ขา้มวนัทุกอยา่งก็กระจ่าง  เหตุการณ์วนันั*น เชื�อวา่พระองคท์รงประทานให้
ดว้ยการให้คาํตอบและสติ ทุกอย่างจบอย่างสงบ โดยไม่มีการกล่าวโทษหรือถามหาความให้ตอ้ง  
ได้รับความอบัอาย ปัจจุบนันี* ตนเองได้ทุมเทการทาํงานในศูนยม์ะเร็งเพื2อถวายเป็นพระราชกุศล   
เชื2อว่า ด้วยพระบารมีในพระเมตตา จะนําพาชีวิตรักที2ดีมาสู่ตวัดิฉันในวนัขา้งหน้า” (นงลักษณ์ 
เฉลิมบุญ. สัมภาษณ์. 2564) 
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ภาพประกอบ 6  รั* วเหล็กดดัพระทบัตราประจาํพระองคอ์ยูสู่งสุดมองเห็นไดง่้าย 

ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 

  ตราประจาํพระองค์ เป็นตราสัญลกัษณ์ที�แสดงถึงพระบรมวงศานุวงศแ์ต่ละพระองค ์    
โดยจะนาํพระนามาภิไธยย่อของแต่ละพระองค ์นาํมาตราเป็นพระสัญลกัษณ์ขึ*น พร้อมประดบัตกแต่ง
สัญลกัษณ์ ดว้ยมงกุฎหรือสัญลกัษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อแสดงถึงพระอิสริยยศของแต่ละพระองค ์ 
สําหรับตราประจาํพระองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นตราพระนามาภิไธย
ย่อ ร.พ. (รําไพพรรณี) ภายใต้มงกุฎขัตติยะนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ “รพ” เป็นสีชมพ ู               
(หมายถึง สีประจาํวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ) 
  ที�มาของตราพระสัญลกัษณ์ เกิดขึ*นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว    
รัชกาลที�  4 เกิดรูปแบบการทําตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์ ประกอบไปด้วย            
พระมหามงกุฎ พร้อมดว้ยพระขรรคบ์นพานแวน่ฟ้า โดยตราดงักล่าวเริ�มปรากฏขึ*นให้เห็นครั* งแรก                    
ที�หน้าบันพระอุโบสถ ว ัดบวรนิเวศวิหาร ซึ� งมีบันทึกไว้ว่า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ ช่าง               
สร้างตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจาํพระองค์ ไว้ที� ซุ้มสาหร่ายด้านหน้าพระพุทธชินสีห์          
โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้ทรงตรัสเล่าว่า เป็นตราพระบรม   
ราชสัญลักษณ์แรกที� รัชกาลที�  4 ทรงสร้างขึ* น ในขณะที�พระองค์ยงัทรงผนวชครองวดัแห่งนี*                  
อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที�พระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที�  3 ทรงครองราชย ์            
เป็นกษตัริยใ์นขณะนั*น และในคราวที�พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้ฯ เสด็จพระราชดาํเนินพระราชทาน
ผา้พระกฐิน ณ วดับวรนิเวศวิหาร ด้วยความเกรงพระราชหฤทยัของรัชกาลที� 4 จึงมีรับสั�งให้นํา
พระบฎ (ผืนผา้ที�มีรูปพระพุทธเจา้ หรือเวสสันดรชาดก เป็นตน้ เขียนหรือพิมพบ์นแผน่ผา้ และแขวนไว้
เพื�อบูชา) ขึ*นบงัไว ้จนกระทั�งต่อมาครั* นยกยอดพระปรางค์วดัอรุณโดยพระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าฯ 
ทรงประดิษฐานนาํ “มงกุฎ” (จากพระประธาน พระพุทธรูปทรงเครื�องวดันางนอง) มาประดิษฐาน
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เหนือยอดนภศูล นับตั*งแต่นั*นเป็นตน้มารัชกาลที� 4 ก็มิได้ทรงปิดบงัตราพระบรมราชสัญลกัษณ์
มงกุฎของพระองค์ และใช้ตราพระบรมราชสัญลกัษณ์ดงักล่าวแทนพระองค์ ประการที�น่าสนใจ
สําหรับตราพระบรมราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎนั* นคือ ภายหลังจากที�พระบาทสมเด็จ             
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที�  4 ขึ* นครองราชย์แล้ว มักจะมีการทําฉัตรมาขนาบข้างตรา                        
พระบรมราชสัญลกัษณ์เสมอ 
  ความหมายของตราพระมหาพิชยัมงกุฎนั*น ไดมี้ผูตี้ความไวว้่า ประการแรกหมายถึง 

สัญลกัษณ์ของความเป็นกษตัริยอ์นัเนื�องมาจากพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึ� งในเครื�องกกุธภณัฑ ์

ประการที�สอง พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นามว่า “เจา้ฟ้ามงกุฎ”       

จึงทรงใช้รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์ ยิ�งไปกว่านั* น             

อาจหมายถึงสัญลกัษณ์ของยอดวมิานพระอินทร์บนสวรรคช์ั*นดาวดึงส์ จึงสื�อถึงความเป็นอินทรคติ 

หรือความเป็นสมมติเทพของพระมหากษตัริยใ์นฐานะพระอินทร์ไดเ้ช่นกนั ส่วนสาเหตุที�พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงสร้างตราพระบรมราชสัญลักษณ์ดังกล่าวนั*นอาจเป็นเพราะ                 

ในรัชสมยัของพระองค์เป็นช่วงที�เขา้สู่ความเป็นสัจนิยม (Realism) คือ เป็นช่วงเวลาที�เกิดแนวคิด

เกี�ยวกบัความเป็นจริงที�เป็นรูปธรรม ซึ� งเป็นอิทธิพลทางความคิดจากตะวนัตกที�แพร่กระจายเขา้มา

ในสยาม ประกอบกับพระองค์ก็ให้ความสนใจกับวิทยาการของตะวนัตกด้วยเช่นกันจึงทาํให ้             

พระองค์เลือกที�จะสร้างตราพระบรมราชสัญลักษณ์ดังกล่าวแทนพระองค์ (พนมกร นวเสลา. 

ออนไลน์. ม.ป.ป.) 

  จากแผนภาพ ตราประจาํพระองค์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เมื�อนาํรูปสัญญะ     

มาพิจารณาความหมายในระดบัที�หนึ� งนั�นคือตราประจาํพระองค์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี 

พระบรมราชินี เพราะมีพระนามาภิไธยยอ่ ร.พ. (รําไพพรรณี) ชื�อเจา้ของตราระบุความหมายชดัแจง้

จากนั* นความหมายสัญญะระดับที�หนึ� งนี*  ท ําหน้าที� ต่อไปอีกขั*นหนึ� ง ในการเป็นรูปสัญญะ                      

ให้กับความหมายในลําดับที�สองหรือความหมายโดยนัยว่าเป็นการดํารงพระอิสริยยศชั* นสูง                                   

ในพระบรมวงศานุวงศ ์ 

  เหตุที�อ่านไดค้วามหมายขา้งตน้ ดูเหมือนวา่ไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายในคาํถามนี*  เพราะเป็น

ความหมายที�รับรู้ได้โดยทั�วกนัตามหลกัการของสัญวิทยา เป็นการอ่านภายใต้รหัสความหมาย       

ทางวฒันธรรมในสังคมไทยที�มีแบบแผนในเรื�องของตราพระอิสริยยศในพระบรมวงศานุวงศ ์    

หากผูอื้�นที�เป็นชาวต่างประเทศแลว้อาจตีความหมายภาพไปเป็นแบบอยา่งอื�นที�ไม่ใช่ตราประจาํพระองค ์

นั�นแสดงให้เห็นว่า ความหมายเกิดขึ* นได้จากการจัดโครงสร้างของสัญญะภายใต้กฎเกณฑ ์                       

ที�สังคมนั*น ๆ รับรู้จนเกิดเป็นความเขา้ใจตรงกนั 
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  นอกจากนี*แลว้ ตราประจาํพระองคนี์*  ไดป้ระดิษฐานอยูสู่งสุดบนรั* วเหล็กดดัเบื*องหลงั    
พระรูปปั* นเหนือพระราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทาํให้มองเห็นไดง่้าย จากทั*ง
ใกลแ้ละไกลนั*น เมื�อนาํรูปสัญญะมาพิจารณาความหมายในระดบัที�หนึ� ง การประดิษฐานบนที�สูงสุด 
เป็นความหมายถึงพระเกียรติยศชั* นสูงนั* น เป็นการอ่านภายใต้รหัสความหมายทางวฒันธรรม               
ในสังคมไทยที�มีแบบแผนในเรื�องของความเชื�อตามแบบแผนของประเทศในเรื�องของสิ�งที�สังคม 
ให้แบบแผนกาํหนดว่าเป็นของสูงย่อมตอ้งเอาไวใ้ห้สูงจะไม่นําลงมาวางในที�ต ํ�า เช่น พระพุทธ                 
จะนําวางไวใ้นที�สูง รูปบิดามารดาหรือบรรพบุรุษที�เคารพจะตอ้งนํามาวางในที�สูงให้เหมาะสม                    
ตามแบบแผนประเพณี เป็นตน้ จากความหมายในระดบัที�หนึ� งนี*  นาํมาซึ� งความหมายในระดบัที�สอง
หรือความหมายโดยนยัที�วา่ผูพ้บเห็นตระหนกัรู้ในพระเกียรติไดใ้นทนัทีที�มองเห็น เป็นการตีความหมาย
ในเชิงวฒันธรรมในสังคมไทยว่าตราประจาํพระองค์นี*  เป็นของสูง ไวที้�สูง มองเห็นแลว้ยอ่มตอ้ง
ตระหนกัรู้ไดใ้นพระเกียรติยศในทนัที ตามหลกัการของสัญวิทยา ภายใตก้ารอ่านรหัสความหมาย
ทางวฒันธรรมของไทย 
 

                                        
 
ภาพประกอบ 7  ตราเมฆรัศมี 

ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 

  ตราเมฆรัศมี ประดิษฐานบนรั* วเหล็กหลังพระบรมรูปปั* น อันเป็นส่วนหนึ� งของ                   
พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เป็นตราพระนามาภิไธย “รําไพพรรณี”               
โดยรูปสัญญะแลว้ เป็นรูปร่างเหมือนดอกไมที้�มีขีดรอบ ๆ หากผูที้�มองเห็นไม่ไดมี้ความรู้ทางสังคม
และวฒันธรรมก็ย่อมแปลความหมายไม่ออก ในทางสัญญะวิทยานั*นคือศาสตร์ที�ศึกษาเกี�ยวกับ
ระบบของสัญลักษณ์ ที�ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์ อนัถือเป็นทุกสิ� งทุกอย่างที�อยู่รอบตวั     
ของเรา สัญลกัษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ เครื�องหมาย ฯลฯ ซึ� งสามารถสื�อสารให้เกิด
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ความเขา้ใจร่วมกนัได ้สัญญะจะมีความหมายละเอียดอ่อน และลึกซึ* งเกินกวา่ที�คนทั�วไปจะเขา้ใจได้
โดยง่าย มกัจะมีความหมายแฝงเร้นอยูเ่สมอ นาํมาอธิบายการสื�อสารของมนุษยว์า่ การสื�อสาร คือ  
จุดกาํเนิดของความหมาย ซึ� งการความหมายในขั*นนี* จะเป็นการตีความหมายในระดับที�มีปัจจยั                 
ทางวฒันธรรมเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ยซึ� งไม่ไดเ้กิดจากตวัของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพนัธ์       
ที�เกิดขึ*น เมื�อสัญญะกระทบกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ของผูใ้ช้และคุณค่าทางวฒันธรรมของเขา      
ผูที้�จะเข้าใจความหมายในเชิงสัญญะนี* ได้อย่างท่องแท้ จะต้องเป็นผูที้� มีการเรียนรู้โดยอาศัย                    
ประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม  
  เมื�อพิจารณาทางสังคมและวฒันธรรมภายใตร้หัสความหมาย ซึ� งสัญญะที�สื�อออกมา
ของตราเมฆรัศมีจะมีความหมายละเอียดอ่อน และลึกซึ* งเกินกว่าที�คนทั�วไปจะเขา้ใจได้โดยง่าย 
เนื� องจากมีความหมายแฝงเร้นอยู่ จะต้องตีความรหัสความหมายผ่านการเรียนรู้โดยอาศัย                 
ประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม 
  ตราเมฆรัศมีนั* น แต่เดิมครั* งแรกคือ การออกแบบตราประทับบนจี* ทองคําลงยา                 
โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที� 7 โปรดเกล้าฯ ให้จดัสร้างขึ*น โดยพระองค ์              
ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้หม่อมเจา้อิทธิเทพสรร กฤดากร ออกแบบเป็นลายลาํแสงพระอาทิตยส่์องผา่นเมฆ 
อันเป็นความหมายของพระนามาภิไธย “รําไพพรรณี” เพื�อพระราชทานแก่ผู ้ร่วมแสดงรีวิว              
ในการฉลองการขึ*นพระตาํหนักเปี� ยมสุข เนื�องด้วยสวนไกลกงัวลและพระตาํหนักเปี� ยมสุขนั*น    
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ โปรดเกลา้ฯ ให้จดัสร้างขึ*นเพื�อพระราชทานเป็นสมบติัส่วนพระองค์
ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ตราเมฆรัศมีนี* เป็นลายเดียวกันกับเหล็กหล่อพระทวาร                   
พระตาํหนกัเปี� ยมสุข (พระมิ�งขวญัรําไพพพรรณี. 2543 : 18)  
 

                    
 

ภาพประกอบ 8 จี* ทองคําลงยาประทับตราเมฆรัศมี  และตราเมฆรัศมี เหล็กหล่อพระทวาร                
พระตาํหนกัเปี� ยมสุข “เครื�องหมายแห่งความรัก” 

ที�มา : พระมิ�งขวญัรําไพพรรณี. 2543 : 18  
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  ที�วงัไกลกงัวลที�รัชกาลที� 7 ทรงสร้างให้สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ลายเมฆรัศมี    
จะมีกอ้นเมฆกบัแสงอาทิตย ์และมีลูกศรสามศรอยูด่ว้ยกนั เป็นเพราะพระนามรําไพพรรณี แปลว่า 
แสงอาทิตยที์�ผา่นกอ้นเมฆ ส่วนพระนามของรัชกาลที� 7 คือ เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ ซึ� งแปลวา่ 
ผูท้รงอาํนาจด้วยศร ขอ้มูลจากฉัตรบงกช ศรีวฒันสาร นักวิชาการชาํนาญการประจาํพิพิธภณัฑ ์             
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้  (พระปกเกลา้ศึกษา. ออนไลน์. 2563) 
 

                       
 
ภาพประกอบ 9  ตราเมฆรัศมี วงัไกลกงัวล 
ที�มา : พระราชวงัและวงัในประเทศไทย. ออนไลน์. 2555 
 
  จากขอ้ความขา้งตน้ เมื�ออาศยัประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม ในขั*นนี* จะเป็น
การตีความหมายในระดบัที�มีปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ยซึ� งไม่ไดเ้กิดจากตวัของสัญญะเอง 
“ตราเมฆรัศมี” ที�รวมเอาความหมายของพระนามของรัชกาลที� 7 คือ เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ 
ซึ� งแปลว่า ผูท้รงอาํนาจด้วยศร และ พระนามของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี               
ที�แปลวา่ แสงอาทิตยที์�ผา่นกอ้นเมฆมารวมกนั จนเป็นตราเมฆรัศมีที�มีพระอาทิตยส่์องแสงผา่นเมฆ 
และมีลูกศรพุ่งผ่านอยู่ในตราเมฆรัศมี เช่นนี* แล้ว ตราพระนามาภิไธย “รําไพพรรณี” จึงหมายถึง
เครื� องหมายแห่งความรัก ตามนัยแห่งการตีความตามสัญญะดังกล่าว แม้ว่าตราเมฆรัศมี                      
ที�ประดิษฐานบนรั* วเหล็กหลงัพระบรมรูปปั* น อนัเป็นส่วนหนึ� งของพระบรมราชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เป็นตราพระนามาภิไธย “รําไพพรรณี” นี*  มิได้มีตราศรสามศร
เหมือนตราเมฆรัศมีที�พระตาํหนักเปี� ยมสุข แต่ที�มาที�ไปแห่งตราเมฆรัศมีนี* ก็เกิดจากความรัก                  
ที�ผกูพนั ประทบัเป็นความหมายโดยนยัดงักล่าว 
  หากเมื�อเราจบัคาํวา่ “เมฆรัศมี “ มาตีความตามระบบคุณค่าหรือค่านิยมตามความหมาย  
ในสังคมไทย ให้ความสําคญักับความหมายของสิ� งต่าง ๆ โดยการตีความหมายสืบทอดกันมา         
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ความสวา่งคือสิ�งที�ดี นั�นคือคาํวา่ รัศมีแปลว่าวา่พระอาทิตยส่์องแสง ส่วนคาํวา่เมฆตีความหมายว่า
ความหมองมวั หม่นหมอง ดงันี* แลว้ คาํว่าเมฆรัศมี ที�แปลความหมายว่าพระอาทิตยส่์องผ่านเมฆ 
โดยนยัแลว้ยอ่มหมายถึงความดีที�ส่องผา่นความหมองหม่นหรือพลงัแห่งความดี  
  นอกจากนี*แลว้ยงัมีความหมายโดยนยั หมายถึงศกัดิ= ศรีของสตรี ในบทเพลงที�แต่งโดย 
พรานบูรพ ์หรือจวงจนัทร์ จนัทร์คณา (29 มีนาคม พ.ศ. 2444 - 6 มกราคม พ.ศ. 2519) นกัแต่งเพลง 
ผูป้ฏิรูปรูปแบบเพลงไทยจากท่วงทาํนองเพลงไทยเดิมที�มีลูกเอื*อนมาสู่เพลงไทยสากลในรูปแบบ
ปัจจุบนั มีผลงานเพลงที�รู้จกัทั�วกนั คือ เพลงขวญัของเรียม และเป็นผูเ้ขียนบทภาพยนตร์แผลเก่า    
ได้แต่งเพลงชื�อ “เมฆรัศมี” ขับร้องโดยนักร้องชื�อดังแห่งยุค คือ ชรินทร์ นันทนาคร ร้องคู่กับ           
สุพรรณี ปิยะสิรานนท์ ที�ไดข้บัร้องไวใ้นยุคที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ยงัทรงพระชนมชี์พ 
เป็นอีกตวัอยา่งหนึ�งที�ใชค้าํวา่ “เมฆรัศมี” เปรียบเทียบกบัศกัดิ= ศรีของสตรีที�บุรุษไม่ควรหยามเหยยีด 
โดยมีเนื*อร้องท่อนหนึ�งที�ฝ่ายนกัร้องสตรีไดข้บัร้องไว ้ความวา่ 

(ญ) อยา่เหยยีด ผูห้ญิงใหเ้กินจริง ไปนกัซิพี� 
อนัชายชั�ว หญิงดี นั�นก็มีอยูม่ากมาย 
ทาํปากเปราะเราะร้าย ด่าผูห้ญิงเล่น 

ง่ายง่าย เออแน่ะ ! ผูช้ายเชิงชน 
เหมือนกระต่ายหมายแข ชะเงอ้แลหมายฟ้า 

ตอ้งระกาํชํ*าอุรา ก็พากนัวา่หญิงเสียป่น 
ใช่จะชั�ว ใช่จะซน ไปเสียทุกคนเมื�อไร 
จะเปรียบจะเปรยจะเยย้จะไย ยงัไม่ควร 

อยา่เพิ�งด่วน ดูหมิ�นติฉิน นารี 
เพียงเห็นหญิงเบี*ยว อยา่เพิ�งเที�ยวปรักปรํา 
หญิงอื�น อื�น จะพลอยชํ*า ไปทั�วทั*งธรณี 
อยา่เหยยีดผูห้ญิง ใหเ้กินจริงไปนกัซิพี� 

อนัความชั�วความดี นั�นยอ่มมี ทั*งหญิงและชาย 
(ชมรมคนรักษเ์พลงลูกกรุงเพลงสุขใจ. ออนไลน์. 2563) 

 
 2. พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนักเทา) ตั*งอยู่บนเนินที�ลาดลงไปยงัหุบเขา พระตาํหนัก      
ที�ประทบัเป็นอาคารหนึ� งชั*นครึ� ง สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ชั*นล่างเป็นตึก ชั*นบนเป็นไม ้มีเฉลียง
สําหรับพระองคท์รงทอดพระเนตรทศันียภาพรอบ ๆ วงั ชายคายกกนัฝน ทาสีเทา บางทีจึงเรียกว่า  
“พระตําหนักเทา” สร้างด้วยไม้สักทองทั* งหลังจากสัมปทานป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้า             
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รําไพพรรณีฯ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจา้สมยัเฉลิม กฤดากร นายช่างใหญ่กรมศิลปากร   
ทรงออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ในปีพ.ศ. 2496 คือ ในราวสามปีหลงัจากที�สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ เสด็จไปประทบัที�วงัสวนบ้านแก้ว มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับพระตาํหนักเปี� ยมสุข           
ที�สวนไกลกงัวลแต่รูปร่างไม่เหมือนกนั พระตาํหนกัใหญ่ มีรูปแบบลกัษณะเป็นบงักะโลมากกวา่ตึก 
ชั*นล่างมีห้องโถงทางเข้าเล็ก ๆ ก่อนถึงห้องทรงพระสําราญซึ� งโปร่งเบามีหน้าต่างทั*งด้านหน้า              
และด้านหลงั ลมจึงพดัผ่านสะดวก บนัไดชั*นบนมีสัดส่วนที�เอื*อให้ก้าวขึ* นลงได้สะดวก ชั*นบน           
เป็นห้องบรรทมชั*นเดียว มีห้องเก็บเสื*อผา้เล็ก พระตาํหนกันี*นอกจากทรงใชเ้ป็นที�ประทบัส่วนพระองค ์
ยงัใชเ้ป็นที�รับรองพระราชอาคนัตุกะ ปัจจุบนัเป็นที�รวบรวมสิ�งของเครื�องใชส่้วนพระองค ์

 
ตาราง 2  การวเิคราะห์สัญญะพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

- พระตาํหนกัของสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- มีขนาดเล็ก 
- การออกแบบที�ดี 
 

- ที�อยู่ของบุคคลชั*นสูงระดับ
พระบรมวงศานุวงศ ์
- มีความเรียบง่ายแบบสามญั 
- ภูมิปัญญา 

 

 

- ออกแบบพิเศษ 
- ทาสีเทา ตามยคุสมยั 
- ทาสีเทา สีเดียวกบัพระ
ตาํหนกัโนล พระตาํหนกัแรก
ในองักฤษ สถานที�ซึ� ง              
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
ทรงสละราชสมบติั 
 

- ที�อยูอ่าศยัสาํหรับผูสู้งวยั 
- รสนิยม ในเรื�องบา้นของผูดี้ 
ที�บ่งบอกถึงความสุภาพ 
- ความรักความผกูพนั 

 
  จากตาราง 2 แสดงไห้เห็นถึงสัญญะที�เกี�ยวกบัสถานที�พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) 
ความหมายโดยตรง เป็นพระตาํหนักของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ และความหมายโดยนัย 
คือ ที�อยูอ่าศยัของบุคคลชั*นสูง ระดบัพระบรมวงศานุวงศ ์ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) 
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เป็นความหมายขั*นแรก ลักษณะของความหมายที�ได้นี* จะเป็นความหมายแบบตรงไปตรงมา                 
ในระดับที�หนึ� งทาํหน้าที�ต่อไปอีกขั*นหนึ� ง ในการเป็นรูปสัญญะที�ไห้ความหมายระดับที�สอง               
หรือความหมายโดยนยั ที�เป็นความสัมพนัธ์ขั*นพื*นฐานระหวา่งสัญญะกบัตวัอา้งอิง โดยความหมาย
โดยนัย (Connotative Meaning) เป็นความหมายขั* นที�สอง ซึ� งให้ความหมายที� ลึกซึ* งเกินกว่า               
ความหมายในขั*นแรก นั�นคือ ความหมายในระดบันี* จะมีนัยความหมายที�ลุ่มลึก แผงเร้นไปด้วย
ความหมายทางสังคมหรือเป็นความหมายที�เป็นขอ้ตกลงของแต่ละสังคม ความหมายนี* จะแปรผนั
ไปตามวฒันธรรมของแต่ละสังคมในสังคมไทยนั* น เช่น คาํว่าที�อยู่อาศยัจะมีความแตกต่างไป 
สามารถรับรู้ไดโ้ดยความหมายที�เป็นขอ้ตกลงของแต่ละสังคม แปรผนัไปตามวฒันธรรมของแต่ละ
สังคม ที�อยูอ่าศยัที�ถูกเรียกว่า “บา้น” จะถูกใช้กบัคนสามญัทั�วไป เมื�อเราไดย้ินคาํวา่ “บา้น” เราจะ
ถอดรหสัสัญญะออกมาเป็นที�อยูอ่าศยัระดบัที�อยูเ่ล็กถึงปานกลาง เราจะนึกถึงบา้นทั�วไปที�ไม่ใหญ่โต
มากนัก ผูอ้ยู่อาศยัในบ้านจะมีฐานะและความเป็นอยู่ปานกลาง แต่เมื�อที�อยู่อาศยันั*นถูกเรียกว่า 
“คฤหาสน์” สัญญะจะถูกถอดรหสัออกมาเป็นที�อยูอ่าศยัที�มีความใหญ่โตโออ่าของคนรวย และหาก
ที�อยู่อาศยันั*นถูกเรียกว่า “พระตาํหนัก” เราย่อมรู้ได้โดยทนัทีว่าเป็นที�อยู่อาศยัของบุคคลชั*นสูง
ระดับพระบรมวงศานุวงศ์ จากการที�สัญญะถูกถอดรหัสความหมายออกมา ภายใตค้วามหมาย               
ที�เป็นขอ้ตกลงของแต่ละสังคมดงักล่าว 
  พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) แห่งนี*  เป็นพระตาํหนกัที�ประทบัอาคารหนึ� งชั*นครึ� ง 
ชั*นล่างเป็นตึก ชั*นบนเป็นไม ้ การตีความคาํวา่พระตาํหนกั ภายใตบ้ริบทที�สัญญะตวันั*น ๆ ดาํรงอยู ่ 
การตีความ หากตีความตามสะภาพทางสังคม วฒันธรรม ค่านิยม ย่อมหมายถึง สถานที�ซึ� งใหญ่โต 
เนื�องจากเป็นที�อาศัยของบุคคลชั* นสูง แต่สําหรับพระตําหนักใหญ่ (พระตาํหนักเทา) แห่งนี*            
กลบัเป็นเพียงพระตาํหนกัที�เล็ก ๆ ประมาณเท่าที�อยูอ่าศยัของชนชั*นสามญัทั�วไป จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
มีความเรียบง่ายแบบสามญั 
  เมื�อพิจารณาถึงรูปแบบการก่อสร้างแล้ว พระตาํหนักใหญ่ มีรูปแบบลักษณะเป็น
บงักะโลมากกวา่ตึก ชั*นล่างมีห้องโถงทางเขา้เล็ก ๆ ก่อนถึงห้องทรงพระสําราญซึ� งโปร่งเบามีหนา้ต่าง 
ทั* งด้านหน้าและด้านหลัง ลมจึงพดัผ่านสะดวก มีห้องครัวฝรั�งอยู่ติดกัน และมีห้องพักอาหาร              
(ห้องบทัเลอร์ (Butler)) ที�เชิญมาจากห้องเครื�องอยูอี่กดา้นหนึ�ง ดา้นหลงัลดระดบัไปสู่ห้องรับแขก
แบบลาํลอง บนัไดชั*นบนมีสัดส่วนที�เอื*อให้กา้วขึ*นลงได้สะดวก ชั*นบนเป็นห้องบรรทมชั*นเดียว     
มีห้องเก็บเสื*อผา้เล็ก ๆ อยูภ่ายในเช่นเดียวกบัพระตาํหนกัคอมพต์นั (พระตาํหนกัในประเทศองักฤษ) 
เปิดประตูสู่ระเบียงเล็ก ๆ ให้ไดป้ระทบัทอดพระเนตรทศันียภาพไปไดไ้กลดว้ยพระองค ์ส่วนหอ้งสรง
อยู่ใกล้กนั ใตห้้องพระบรรทมเป็นห้องนอนของขา้หลวง หน้าพระตาํหนักเป็นลานกรวดสีแดง         
มีที�เทียบรถพระที�นั�งใตช้ายคาหลงัคาจั�ว จากขอ้ความทั*งหมดนี*  หากพิจารณาจะเห็นไดถึ้งการออกแบบ
ที�เนน้ประโยชน์ใชส้อย และความสะดวก  
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  จากขอ้มูลฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี*  ดีเวล็อปเมน้ต์ คอร์ปอเรชั�น 
จาํกดั กล่าวถึงเทคนิคการสร้างบ้านตามสภาพอากาศเมืองไทย ให้บา้นมีภูมิอากาศเย็นสบายขึ* น              
ตามแนวทางการออกแบบที�สามารถป้องกันหรือหลีกเลี�ยงความร้อนให้กับตวัอาคาร (ฝ่ายวิจยั                   
และพฒันา บริษทัแมกโนเลีย. ออนไลน์. 2563) 

 

               
             

ภาพประกอบ 10  เทคนิคการสร้างบา้นใหเ้ยน็สบายตามสภาพอากาศเมืองไทย 
ที�มา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทัแมกโนเลีย. ออนไลน์. 2563  

 
  จากภาพประกอบ 10 ดังกล่าว แสดงถึงเทคนิคการสร้างบ้านที� ดี  โดยหน้าบ้าน                 
ควรหันทางทิศเหนือหรือทิศใต ้เพราะการวางในทิศดงักล่าวช่วยให้รับลมเต็มที�และรับความร้อน
จากแสงแดดน้อยลง  เทคนิคนี* ถูกนาํมาใช้กบัพระตาํหนกัเทา ที�หันหน้าพระตาํหนกัทางทิศเหนือ 
และตวัของพระตาํหนกัยงัทอดยาว ฝั�งหนึ�งทางทิศเหนือและอีกฝั�งหนึ�งทางทิศใต ้มีหนา้ต่างหลายบาน      
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เปิดรับลมทั* งสองทิศ ซึ� งเป็นทิศของการรับลมตามเทคนิคการสร้างที�อยู่อาศัยที� ดี  จึงทําให ้           
พระตาํหนกัเยน็สบายตามเทคนิคดงักล่าวนี*  
 

        
 
ภาพประกอบ 11  ส่วนหนา้และส่วนขา้งของพระตาํหนกัเทา 

ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 

  ดงันี* แลว้ ความหมายโดยตรงของรูปแบบการก่อสร้าง คือ การออกแบบที�ดี เนื�องจาก
ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายขั*นแรก ที�เป็นความสัมพนัธ์ขั*นพื*นฐาน
ระหวา่งสัญญะกบัตวัอา้งอิง ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) คือ ภูมิปัญญา นั�นคือ
การใช้เทคนิคเป็นองค์ความรู้มาใช้ในการออกแบบ เป็นความหมายขั*นที�สองซึ� งให้ความหมาย        
ที�ลึกซึ* งเกินกว่าความหมายในขั*นแรก ความหมายในระดบันี* จะมีนัยความหมายที�ลุ่มลึก แผงเร้น    
ไปดว้ยความหมายทางสังคม  
  เมื�อไดพ้ิจารณาในเรื�องของประโยชน์ใช้สอย เทคนิคของการวางแบบพระตาํหนกัให้
สัมพนัธ์กบัทิศทางลมแลว้ เมื�อพิจารณาเพิ�มเติมในดา้นการให้ความสําคญัต่อความปลอดภยั กล่าวคือ 
“บนัไดชั*นบนมีสัดส่วนที�เอื*อไห้กา้วขึ*นลงไดส้ะดวก” จะเห็นไดว้่ารูปแบบของการออกแบบดงักล่าว  
มีการกาํหนดให้ความสําคญัต่อความปลอดภยั เป็นการออกแบบพิเศษการพิจารณาวา่พิเศษแบบใดนั*น 
เมื�อได้พิจารณาถึงผู ้อยู่อาศัย หรือ เจ้าของสถานที� ที� ใช้อาศัยจะเห็นว่า ในขณะที� มีการสร้าง                     
พระตาํหนกัเทา ในราวปี พ.ศ. 2496 (คาํนวณจากประวติัศาสตร์บอกเล่า) ที�ไดก้ล่าววา่ “เมื�อไร่สวน
พอเข้าที�แล้ว คือ ในราว 3 ปี หลังจากที�เสด็จไปประทบัที�สวนบ้านแก้วแล้ว จึงได้โปรดเกล้าฯ              
ใหส้ร้างพระตาํหนกัและเรือนต่าง ๆ ขึ*นเป็นการถาวร เช่น พระตาํหนกัใหญ่ พระตาํหนกัดอนแค ”   
  สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเสด็จมาประทบั ณ วงัสวนบา้นแก้ว เมื�อวนัที�                 
20 มิถุนายน 2493 ในราวสามปีต่อมา จึงราว พ.ศ. 2496 ขณะนั*นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 49 ชันษา 
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(ทรงประสูติเมื�อปี พ.ศ. 2447) นบัวา่ทรงมีพระชนม์สูงแลว้ การสร้างพระตาํหนกัเทาจึงมีลกัษณะ
พิเศษสําหรับผูสู้งวยั พิจารณาจากแบบของพระตาํหนักที�สร้างแบบลดหลั�นกันลดระดับไปสู่                 
หอ้งต่าง ๆ บนัไดชั*นบนมีสัดส่วนที�เอื*อให้กา้วขึ*นลงไดส้ะดวก และชั*นบนเป็นห้องบรรทมชั*นเดียว   
หอ้งบรรทมอยูใ่กลก้นักบัหอ้งสรงในระนาบพื*นเดียวกนั ตามภาพ 

 

                       
     หอ้งบรรทมอยูใ่กลก้นักบัหอ้งสรง และบนัไดชั*นบนมีสัดส่วนที�เอื*อใหก้า้วขึ*นลงไดส้ะดวก 

 

                        
                   พื*นที�ลดหลั�นกนั ลดระดบัไปสู่หอ้งต่าง ๆ 

 
ภาพประกอบ 12  การสร้างในลกัษณะพิเศษเพื�อประโยชน์ใชส้อยของผูสู้งวยั 

ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 

  การออกแบบพิเศษตามที�กล่าวมาและตามที�ได้แสดงไว้ให้ เห็นตามภาพต่าง ๆ                 
แสดงให้เห็นถึงนัยยะของพระตาํหนักเทาในการสื�อให้เห็นถึงการเป็นที�อาศยัที�มีแบบการสร้าง
สําหรับผูสู้งวยั พิจารณาไดจ้ากรูปแบบพิเศษ ซึ� งเป็นความหมายโดยนยัที�สามารถประเมินความคิด
ในแบบเดียวกนัไดใ้นสังคม เมื�อนาํมาประกอบกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เกี�ยวกบัเวลา สถานที� 
และตวับุคคลแลว้ พระตาํหนกัเทาที�มีรูปแบบการออกแบบพิเศษนี*  ยอ่มมีนยัยะหมายถึงที�อยู่อาศยั
สาํหรับผูสู้งวยัดงักล่าว 
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  ความ โดดเด่นอีก ป ระการห นึ� งข องพ ระตําห นักให ญ่  (พ ระตําห นัก เท า) คื อ                           
ตวัพระตาํหนักทาสีเทาสวยงามทั* งหลัง มีลักษณะทางกายภาพด้วยตวัของสัญญะเอง จึงต้องมี                 
การอา้งอิงไปถึงสิ�งอื�นนอกเหนือไปจากตวัมนัเอง โดยระบบความเชื�อที�ถูกสร้างขึ*นทั*งทางกายภาพ
และทางสังคม โดยใชมุ้มมองเชิงโครงสร้างสังคมมาทาํความเขา้ใจกบัผลผลิตทางวฒันธรรมต่าง ๆ 
ที�มนุษยไ์ดส้ร้างขึ*น 

 

          
 

ภาพประกอบ 13  การใชสี้สุภาพในที�อยูอ่าศยัของบุคคลชั*นสูงในอดีต 
ที�มา : วงัเก่า บา้นโบราณ. ออนไลน์. 2560 

 
  จากการบอกเล่าของบุคลากรที�ท ําการสํานักศิลปวฒันธรรมและพัฒนาชุมชน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดก้ล่าวถึงสีเทาที�ใชท้าพระตาํหนกัเทาไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 
  “ในสมยัก่อน การทาสีบา้นเรือนของผูดี้หรือบุคคลชั*นสูงในสังคมไทยยุคนั*น มกัจะ
ทาสีบา้นเรือนที�อยูอ่าศยัดว้ยสีเทา สีเหลืองอ่อน สีในโทนสีเบจต่าง ๆ เพราะมีความเชื�อวา่ สีเหล่านั*น
เป็นสีที�แสดงถึงความสุภาพของผูดี้ มองแลว้ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบายตา ส่งผลอนัดีในการส้ราง
สัมพนัธไมตรีต่อผูม้าเยือน ท่ามกลางบรรยากาศที�อบอุ่น แสดงถึงคุณค่าความเป็นผูดี้ของเจา้บา้น 
และอีกเหตุผลหนึ2 งก็คือ เหตุที2ทาสีเทานี[  เนื2องจากภูมิอากาศของจงัหวดัจนัทบุรี ฝนตกชุกตลอดปี 
เมื2อมีความชื[นยอ่มง่ายต่อการเกิดเชื[อรา การทาสีเทาจึงง่ายต่อการทาํความสะอาด” (ปิยวฒัน์ เวชการี. 
สัมภาษณ์. 2563) 
  เมื2อได้ประมวลคาํบอกเล่าของบุคลากรผูเ้กี2ยวขอ้งในสถานที2ดงักล่าว ประกอบกับ    
การใช้มุมมองเชิงโครงสร้างสังคมมาทาํความเขา้ใจกบัผลผลิตทางวฒันธรรมต่าง ๆ ที2มนุษยไ์ด้
สร้างขึ[น จึงวิเคราะห์ความหมายโดยนยัของการทาสีเทาของพระตาํหนกัเทาไดว้า่ รสนิยมในเรื2อง
บา้นของผูดี้ที�บ่งบอกถึงความสุภาพ อนัเกิดจากความเชื�อทางโครงสร้างทางสังคมไทยประกอบ
สร้างขึ*นตามยคุตามสมยัดงักล่าว  
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  แต่ยงัมีอีกความหมายหนึ� ง เมื�อพิจารณาถึงบริบทของความเป็นบุคคลและบริบท           
ทางสภาพแวดล้อม จะพบว่า สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ในฐานะองค์พระบรมราชินี                       
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที�  7 ผู ้ซึ� งผ่านวิกฤติการเมืองในการเปลี�ยน             
การปกครอง 2475 เมื�อนาํบริบทมาพิจารณา ดงันี*  
  สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเล่าว่า “ในหลวงทรงรับสั�งว่าไปทาํไมกนับางปะอิน 
ไปให้บวรเดชจบัหรือไม่ไป อยูนี่�แหละ แลว้ก็เรียกหลวงศรสุรการ ให้ไปบอกวา่ไม่ยอมเขา้กบัใคร
ทั*งสองขา้ง ไม่ว่าขา้งไหน จะเป็นกลางอยู่เฉย ๆ ต่อมาทรงทราบข่าวว่าหลวงพิบูลสงคราม จะส่ง
รถไฟมาเชิญเสด็จกลบั ก็รับสั�งวา่ยงัไม่กลบั แต่ก็ทรงตดัสินพระทยัเสด็จพระราชดาํเนินสงขลา 
  ตอนนั*นเรามีเรือยนต์พระที�นั�งอยู่ขนาดเล็ก ตกลงออกเรือกนัตอนกลางคืน มีทหาร
รักษาวงัไปดว้ย มีปืนกลไป ขา้ราชบริพารตอนนั*นที�จาํได้ก็มีอย่างท่านประสพศรี (ราชองครักษ์-
ทบ.) ท่านครรชิต (ราชองครักษ์-ทร.) มีพ่อ มีแม่ ฉัน แล้วก็น้องชายอีกคน มีท่านกมลีสาณ และ           
ม.ร.ว.สมคัรสมาน กฤดากร (ทาํการแทนราชเลขานุการในพระองค)์ ร่วมไปในเรือดว้ย ก่อนจะออก
เดินทางก็ทรงคิดวา่จะเรียบร้อยหมดทุกอยา่ง แต่คลื�นมนัเหลือเกิน อาวุธตกนํ* ากนัเกือบหมด พอเรือ
ไปได้หน่อยก็เห็นเรือยามฝั�งมา ก็ว่า เอ๊ะ เห็นจะไม่ได้การ ก็เตรียมตวัสู้กนัละ เพราะไม่รู้ว่าใคร       
แต่พอเรือเข้ามาใกล้ เขาก็ให้สัญญาณว่ามาโดยความหวงัดี จะมารับใช้ พอโผล่เข้ามาก็เป็น         
หลวงปฏิวติัฯ เขา้ใจกนัว่าพระยาวิชิตฯ ใช้ให้มา ในหลวงทรงรับสั�งว่าขอบใจมาก กลบัไปเถอะ     
ไม่ตอ้งมาหรอก ฉนัจะไปเอง แลว้ก็แล่นเรือกนัต่อไป 
  พวกที�อยู่ในเรือตกกลางคืนก็ไม่ไดน้อนกนัหรอก นั�งดูกนัจนกระทั�งเกือบสว่าง เรือ
เกือบถึงชุมพรแลว้ เกิดนํ* ามนัในเรือหมด ก็ตดัสินใจเขา้ฝั�ง อาหารก็ไม่มีดว้ยเหมือนกนั ส่งคนขึ*นไป 
3 คน ดูเหมือนจะเป็นท่านครรชิต ม.ร.ว.สมคัรสมาน ใครอีกคนจาํไม่ได้ ให้ไปหาพระราชญาติ
รักษาเป็นเจา้เมืองชุมพรอยู ่ใหไ้ปขอนํ* ามนั พวกที�ไปหาอาหารก็กลบัมา มีอาหารมาเพียงปิ� นโตเดียว 
ก็แบ่งกนักินคนละเล็กละนอ้ย คอยจนกระทั�งพระราชญาติฯ เอานํ*ามนัมาให้ ก็จดัแจงเติม แลว้ก็ออก
เดินทางกนัต่อไปอีก 
  เรือออกจากชุมพรไปได้สักครึ� งทางเห็นจะได้ เรืออิสต์เอเซียติก เป็นเรือขนสินค้า
ธรรมดานี�แหละ เราก็เลยหาทางให้เขาหยุดเพราะเรือของเราคงจะไปไม่ถึงสงขลาแน่ ขอให้ทางเรือ
เขาช่วยรับพวกเราไปส่งสงขลา ก็เป็นอนัตกลงกัน เรืออิสต์เอเซียติกพาไปจนรู้สึกใกล้สงขลา                     
ดูเหมือนจะเป็นตอนเช้า ก็เห็นเรือรบ 2 - 3 ลาํตามมา กปัตนัเรือเขาก็ถามว่าจะให้แล่นเลยไปส่ง              
สิงคโปร์ไหม เราก็บอกว่าไม่ตอ้ง ทางเรือรบเขาก็ให้สัญญาณมาว่าจะมาอารักขาพระองค์ ไม่ได ้               
มาทาํอนัตรายในหลวงท่านรับสั�งวา่ ก็ดี แต่จะไปเอง” 
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  ดงันั*นเมื�อเสด็จพระราชดาํเนินถึงสงขลาแลว้ ก็ประทบัที�ตาํหนกัเขาน้อย ส่วนกลุ่มที�
มาทางรถไฟนั*น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเล่าวา่ “ก่อนที�รถไฟจะแล่นถึงประจวบฯ นั*น      
มีการสั�งให้ระเบิดสะพานรถไฟเสีย แต่บงัเอิญคนที�รับคาํสั�งไม่ยอมทาํตาม ต่อเมื�อรถไฟแล่นผ่าน 
ไปแลว้จึงไดร้ะเบิด ทุกคนก็รอดมาได”้ 
  สําหรับความรู้สึกส่วนพระองค์นั* น สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงเล่าว่า             
“ฉนัไม่คิด ไม่รู้สึกอะไรทั*งนั*น ถา้จะตายก็ตายดว้ยกนั” 
  ระยะเวลาที�ประทบัตาํหนกัเขานอ้ย สงขลานั*น เป็นเวลาประมาณเกือบสองเดือนจึงได้
เสด็จพระราชดาํเนินกลับพระนคร ทรงเล่าต่อว่า  “ก่อนออกเดินทาง ในหลวงท่าน ส่งพ่อฉัน           
ให้ไปอยู่ที�ปีนังเสีย เพราะรู้มาว่าทางรัฐบาลเขาอยากไดต้วัเต็มทีเหมือนกนั ตอนกลบัเราก็กลบัทางเรือ   
ก็เรือลาํเก่าของอิสต์เอเซียติกนั�นแหละ กลบัพระนครคราวนี*  ก็มาประทบัที�สวนจิตรลดา ระยะนี*                  
รู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีนัก และก็ ดูเหมือนว่าจะมีอะไรรุนแรงมากขึ* นทุกที  ระหว่าง                      
ในหลวงกบัคณะรัฐบาล รถถงัก็วิ�งกนัเกลื�อน จะเขา้มาเมื�อไหร่ก็ได”้  และในที�สุดพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวก็ทรงตดัสินพระราชหฤทยัเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัประเทศองักฤษ (ไทยโพสต์. 
ออนไลน์. 2564) 
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ภาพประกอบ 14 บริบททางการเป็นบุคคลและบริบทสภาพแวดล้อม สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ในขณะเปลี�ยนการปกครอง 2475 

ที�มา : พระปกเกลา้ศึกษา. ออนไลน์. 2556 
 

 “ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที�จะสละอาํนาจ 

อนัเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั�วไป 

แต่ข้าพเจ้าไม่ยนิยอมยกอาํนาจทั�งหลายของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ 

เพื�อใช้อาํนาจนั�นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอนัแท้จริงของประชาราษฎร” 
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  พระราชประสงค์ในการสละราชสมบติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ เมื�อวนัที�              
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ณ พระตาํหนักโนล ประเทศอังกฤษ นับเป็นการยุติสภาวะความขัดแยง้
ระหวา่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วักบัคณะผูก่้อการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475             
ดงัขอ้ความวรรคขา้งตน้ที�ไดรั้บการอา้งถึงอยา่งกวา้งขวาง 
  หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงสละราชย์ ประมาณ 10 วนั ได้ทรงมี            
พระราชโทรเลขตอบหนังสือกราบบงัคมทูลฯ ของรัฐบาลเรื�องสภาผูแ้ทนราษฎร มีมติรับทราบ 
เรื�องการทรงสละราชสมบติั ความวา่ 
  “ขา้พเจา้และพระชายา ขอขอบใจรัฐบาลที�แสดงความหวงัดีมา ขา้พเจา้มีความเสียใจ      
ที�ขา้พเจ้าและรัฐบาลไม่สามารถที�จะตกลงกันได้ในปัญหาต่าง ๆ ซึ� งเรามีความเห็นแตกต่างกัน 
ข้าพเจ้าขอให้รัฐบาลมั�นใจว่า ข้าพเจ้ามิได้มีความโกรธขึ* งหรือแค้นเคือง เนื�องด้วยเหตุการณ์            
ที�ไดเ้กิดขึ*นเลย และขอใหค้ณะรัฐบาลจงบรรลุความสาํเร็จทุกประการ” 
  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ประทบัอยูใ่นประเทศองักฤษต่อไปจนสวรรคต บทความนี*
ไดอ้ธิบายพระตาํหนกัในประเทศองักฤษที�ทรงประทบัร่วมกบัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
  1. พระตําหนักโนล ตั* งอยู่ที�ต ําบลแครนลี จังหวดัเซอร์เร่ย์ ใกล้เมืองกิลล์ฟอร์ด               
ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้35 ไมล ์ทรงเช่าจากลอร์ดและเลดี*แสกวิลล์ (Lord 
and Lady Sackville)  เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่สีเทา มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊ค หน้าต่างสูง
แบบฝรั�งเศสมีปล่องไฟสูงจาํนวนมาก อาณาบริเวณโดยรอบกวา้งขวางสวยงามดว้ยพฤกษานานาพนัธ์ุ 
ปัจจุบนัคฤหาสน์แห่งนี*ไดรั้บการดดัแปลงเป็นสถานพกัฟื* น เรียกวา่ โนล พาร์ค เนอร์สซิ�งโฮม ยงัคง
มีสวนไม้ดอกไมป้ระดับนานาชนิด ชาวบ้านในแถบนั*นยงัคงเล่าขานถึงเรื� องราวของล้นเกล้าฯ                 
ทั* งสองพระองค์ด้วยความประทบัใจ ในพระราชจริยวตัร ดังได้ตั* งชื�อห้องชุดของสถานพกัฟื* น     
เพื�อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ว่า  “The Siam Suite” ตาํหนักโนลมีความสําคญัในพระราชประวติั
เพราะเป็นสถานที�ทรงลงนามสละราชสมบติั เนื�องจากมีลักษณะเป็นตึกที�ทึบไม่ค่อยเหมาะสม      
กบัพระอนามยั อีกทั*งค่าเช่าค่อนขา้งสูง ทรงจาํเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้ายส่วนนี*ลง ดงันั*น เมื�อจะประทบั
อยูที่�ประเทศองักฤษต่อไปอยา่งไม่มีกาํหนด จึงทรงเสาะแสวงหาที�ประทบัที�อื�น 
  2. พระตาํหนักเกล็นแพมเมิ�นต์ เป็นพระตาํหนักที�ทรงซื*อ ตั*งอยู่ในตาํบลเวอร์จิเนีย         
วอเตอร์ (Virginia Water) ทางเหนือของจงัหวดัเซอร์เร่ย์ แต่ใกล้เมืองสเตนส์ (Staines) ซึ� งอยู่ใน
จงัหวดัมิลเดิลเซกซ์ (Middlesex) ขนาดของพระตาํหนักเล็กลง แต่ก็ยงัใหญ่โตและมีเนื*อที�กวา้ง    
ดว้ยทรงพระราชดาํริวา่ ยงัตอ้งทรงดาํรงพระเกียรติยศในฐานะอดีตพระมหากษตัริยแ์ห่งสยามต่อไป
อีกสักระยะหนึ�ง แต่ก็ไดท้รงอนุโลมตามประเพณีทอ้งถิ�นแถบนั*นซึ� งมกัตั*งชื�อบา้นโดยมีคาํวา่ Glen 
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นาํหน้า ตามลกัษณะภูมิประเทศ โดย Glen หมายถึง หุบเขา จึงพระราชทานนามพระตาํหนักนี* ว่า              
เกล็นแพม็เมิ�นต ์(Glen Pammant)  
  3. พระตําหนักเวนคอร์ต  (Vane Court) ทรงซื* อและเสด็จเข้าประทับเมื�อเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2480 เป็นตึกผนังถือปูนสีขาวประกบด้วยท่อนไมโ้อค้ (Oak Beamed) ทาสีดาํแบบ 
ทิวเดอร์ (Tudor) คานคํ* าพื*นชั*นบนที�เพดานเป็นท่อนซุงใหญ่ แต่ถูกเวนคืนในช่วงสงครามโลก              
ครั* งที� 2 เนื�องจากใกลส้มรภูมิในการสงคราม 
  4. พ ระ ตําห นั ก ค อม พ์ ตัน  เฮาส์  (Compton House) พ ระ ตําห นั ก ห ลังสุ ด ท้ าย                               
ที�พระบาทสมเด็จปกเกล้าฯ ประทบั คือ มีลกัษณะเป็นบา้นคหบดีธรรมดา กระทั�งวนัที� 30พฤษภาคม 
พ.ศ. 2484  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระตาํหนกัคอมพต์นั 
ดว้ยพระหทยัวาย สิริพระชนมไ์ด ้48 พรรษา (พระปกเกลา้ศึกษา. ออนไลน์. 2564) 
  จากบทความที�กล่าวมาทั* งหมดนี*  เมื�อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ขณะนั* นการที�               
สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ ทรงอยูก่บัเหตุการณ์สําคญัในการเปลี�ยนแปลงการปกครองของไทย 
และยงัทรงอยู่ในเหตุการณ์การสละสมบติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในฐานะพระบรมราชินี 
เช่นนี* แลว้ ย่อมเป็นเรื�องที�ทรงอยู่ในความทรงจาํให้ตอ้งคิดถึงอยูเ่สมอ ซึ� งในขณะนั*นมีบริบทของ
สภาพแวดลอ้มหลายประการ แต่ส่วนหนึ�งคือสภาพแวดลอ้มของพระตาํหนกัที�ทรงใชเ้ป็นที�ลงนาม
สละราชสมบติั คือ พระตาํหนกัโนล พระตาํหนกัแรกในการเสด็จออกจากประเทศไทยมาประทบั
ดว้ยแลว้ ยอ่มตอ้งเป็นเรื�องที�ทรงตอ้งคิดถึงซึ� งภาพนั*นติดอยูใ่นพระทยั ดงัเช่นบุคคลสามญัทั�วไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 15  พระตาํหนกัโนล 
ที�มา : พฤทธิสาณ ชุมพล. ออนไลน์. 2563 
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   โดยพระตาํหนกัโนลนั*น เป็นพระตาํหนกัทาสีเทา เมื�อไดน้าํเรื�องราวมาพิเคราะห์
เพิ�มเติมในเรื� องคําถามของหลายคน เกี�ยวกับสีของพระตําหนักใหญ่ (พระตําหนักเทา) ของ                     
วงัสวนบ้านแก้ว เมื�อได้นําบริบทเหล่านี*  มาพิเคราะห์ จึงเป็นไปได้ว่า การที�พระตาํหนักใหญ่                
(พระตําหนักเทา) ที�ได้ทาด้วยสีเทา เป็นเพราะความรักและความผูกพัน อันเป็นความคิดถึง                                                 
ในเรื�องราวที�ผา่นมาของสมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ ซึ� งเป็นเรื�องราวสาํคญัในพระชนมชี์พ  
 3. พระตาํหนักดอนแค (ตาํหนักแดง) เป็นพระตาํหนัก 2 ชั*นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
สร้างด้วยไมส้ักทาสีแดง มีสระนํ* าใหญ่อยู่ด้านหลงัพระตาํหนัก นามพระตาํหนักดอนแค มีที�มา    
จากบริเวณถนนหน้าพระตาํหนักปลูกต้นแคฝรั�งเรียงรายงดงาม จึงเรียกขานกันว่า “ดอนแค”               
เป็นพระตาํหนักที�สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ* นเพื�อเป็นที�ประทับ
สําหรับเจา้นายชั*นผูใ้หญ่และราชเลขานุการส่วนพระองค์เป็นอาคารสองชั*นแบบยุโรปสร้างดว้ย    
ไม้สักทาสีแดง มีสระนํ* าขนาดใหญ่อยู่ด้านหลงัตาํหนัก ออกแบบโดยหม่อมเจา้กรวิก จกัรพนัธ์ุ     
เดิมเคยเป็นที�พกัของหม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน กฤดากร ราชเลขานุการ ต่อมาเมื�อราชเลขานุการ  
ถึงแก่กรรม หม่อมเจ้าผ่องผสัมณี จกัรพนัธ์ุ พระกนิษฐาของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ         
ทรงดาํรงตาํแหน่งราชเลขา และประทบัที�พระตาํหนักดอนแค สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ      
ได้เสด็จฯ มาประทับกับหม่อมเจ้าผ่องผสัมณี จนกระทั�งเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับ            
ณ วงัศุโขทยัเป็นการถาวร ปัจจุบนัพระตาํหนักดอนแค ได้จดัเป็นพิพิธภณัฑ์วฒันธรรมทอ้งถิ�น         
ภายในจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องภูมิศาสตร์จันทบุรี ห้องดนตรีและนาฏศิลป์                  
หอ้งขดุพลอย หอ้งวฒันธรรมทอ้งถิ�น หอ้งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
 
ตาราง 3  การวเิคราะห์สัญญะพระตาํหนกัดอนแค(พระตาํหนกัแดง) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- อาคารสองชั*นแบบยโุรป
สร้างดว้ยไมส้ักทาสีแดง 
 
 
 
 

- ความเป็นชาตินิยมและ              
อุดมการณ์รัฐ 
- ความเป็นมงคล 
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  พระตาํหนักดอนแค หรือที�เรียกตามสีของพระตาํหนักคือพระตาํหนักแดง เป็นที�                 
น่าสงสัยและคาํถามเกิดขึ*นกบัผูไ้ดพ้บเห็น วา่เหตุตวัพระตาํหนกัจึงทาสีแดง ทั*งที�โดยทั�วไปการให้สี
ของสิ� งปลูกสร้าง ตามค่านิยมของไทย มักจะไม่ใช้สีแดง อาจจะเนื�องจากประเทศไทยตั* งอยู ่          
ในเขตร้อน สีแดงเป็นสีโซนร้อน จะยิ�งทาํไห้เกิดความรู้สึกร้อนเพิ�มขึ*น จึงไม่เหมาะกบัเมืองไทย      
มีการวิเคราะห์ในเชิงความคิดเบื*องต้น ว่าอาจจะทําให้พ้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ                    
ที�มีต้นแคแดงเรียงรายอยู่จาํนวนมากในบริเวณพระตาํหนัก พิเคราะห์ได้จากชื�อพระตาํหนักว่า         
พระตาํหนกัดอนแค 

  

 
 

        
 

ภาพประกอบ 16  พระตาํหนกัดอนแค (พระตาํหนกัแดง) ในหลายมุม 
ที�มา : วงัสวนบา้นแกว้. ออนไลน์. 2553 

 
  เมื�อแทนที�ดว้ยรูปสัญญะ “สีแดง” ที�เป็นสีของพระตาํหนกั ซึ� งโดดเด่นและชวนสงสัย      
แก่ผู ้พบเห็น เราจะพบรูปสัญญะ “สีแดง” จากรูปสัญญะอื�นในคตินิทัศน์เดียวกัน คือ สีแดง           
จากความหมายถึงความเป็นชาติไทย เพราะความหมายโดยนัยทางวฒันธรรมความเป็นชาติไทย 
ปรากฏให้เห็นจากการบ่มเพาะทางสังคม “สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา สีนํ* าเงิน
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หมายความว่า พระมหากษัตริยไ์ทย” ที�คนไทยได้รับรู้จากบริบทแวดล้อมทางวฒันธรรม และ          
ในความเป็นชาตินิยมมาเป็นเวลาเนิ�นนาน นับตั* งแต่มีการใช้ “ธงไตรรงค์” ซึ� งเป็นสัญลักษณ์            
ที�มีความหมายพิเศษในสังคมไทย อนัแสดงถึงความรักชาติ และสามารถเป็นเครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจ
ของคนในชาติได ้อนัเป็นผลจากการสร้างความหมาย 
  เมื�อไดก้ล่าวถึง “สีแดง” ที�นาํมาจากบริบททางวฒันธรรมความเป็นชาตินิยมแลว้ นาํมา
เชื�อมโยงถึงเรื� องราวทางประวติัศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพรําไพพรรณีฯ ผูโ้ปรดเกลา้ฯ     
ให้สร้างพระตาํหนกัดอนแคซึ� งเป็นตวัสิ� งก่อสร้างทาสีแดงแห่งนี*  โดยในหนงัสือพระราชประวติั 
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 ซึ� งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที� 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เมื�อปี พ.ศ. 2528 
ความวา่ 
  “ระหวา่งประทบัอยูที่�องักฤษ พระองค ์(สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ) นั*น ไดท้รง          
สนพระราชหฤทัยในเหตุการณ์มหาสงคราม (สงครามโลกครั* งที�2) ครั* งนี* มาก และหลังจาก           
กองทหารญี�ปุ่นยกพลขึ*นบก ทางทางฝั�งทะเลภาคใตข้องไทย ในวนัที� 8 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2484  
ได้เพียง 8 วนั สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ได้มีรับสั�งทางโทรศัพท์กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ                 
พระองค์เจา้จุลจกัรพงษ์ ทรงเล่าถึงความเป็นไปต่าง ๆ ที�รัฐบาลไทยตกลงยินยอมให้ญี�ปุ่นเดินทพั
ผ่านไทย ไปโจมตีองักฤษในดินแดนอาณานิคมใกล้เคียงกบัไทย แล้วได้เกิดมีคนไทยกลุ่มหนึ� ง             
ในบรรดาคนไทยจาํนวนไม่น้อยที�ไม่พอใจในการตัดสินใจของรัฐบาล ได้รวมตัวกันก่อตั* ง                  
“ขบวนการเสรีไทย” ขึ*น และพระองค์เองก็ได้ไห้การสนับสนุนคณะเสรีไทยเป็นอย่างดี แต่เป็น          
การสนับสนุนทางด้านจิตใจ (Moral Support) คือ เป็นกําลังใจให้แกเสรีไทยในอังกฤษ ดังที�          
พระองค์ได้มีพระราชดาํรัสตอบขอ้มูลถามของคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย             
ถึงเรื�องที�มีการเขา้ใจวา่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเป็นผูห้นึ� งในขบวนการเสรีไทยประจาํ
องักฤษ “ฉันเป็นเพียงไปลงชื�อกบัเขาเป็นกาํลงัใจให้กบัคนที�ทาํงาน” ไม่ทรงขดัขอ้งที�พระเชษฐา 
พระอนุชา และพระญาติซึ� งเป็นบุคคลชั*นสูง มีอาทิเช่น หม่อมเจา้ศุภสวสัดิ= วงศ์สนิท สวสัดิวตัน์ 
หม่อมเจา้กอกษตัริย ์สวสัดิวตัน์ หม่อมเจา้การวิก จกัพนัธ์ุ ฯลฯ อาสาสมคัรไปร่วมรบกบัคนไทย
ร่วมชาติ ขบัญี�ปุ่นออกจากแผน่ดินไทย โดยมีรับสั�งวา่ “ไปรบเถอะ ถา้ฉนัเป็นผูช้ายก็จะสมคัรไปกบั
เขาเหมือนกนั แต่นี�เป็นหญิงก็จะอยูที่�นี� พวกผูช้ายไม่ตอ้งเป็นห่วง ไปรบตามหน้าที�เถอะ” ในที�สุด
บรรดาพระญาติเหล่านั*นก็ได้พากนัสมคัรเป็นพลทหารในกองทพัองักฤษ พร้อมด้วยพรรคพวก     
คนไทยอีก 36 คน มีอาทิ หม่อมเจา้จีรีดนยั กิติยากร หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ ์
นายประจิต ยศสุนทร นายแพทย์รจิต บุรี ฯลฯ สมเด็จฯ ทรงยินดีมาก เสด็จจากพระตําหนัก        
คอมพ์ตัน ไปพระราชทานเลี* ยงแก่บุคคลเหล่านั* นที�ภัตราคารจีน ในระหว่างที�พระญาติ และ             
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ขา้ราชบริพารฝ่ายหนา้ไปเป็นทหารในกองทพัองักฤษและถูกส่งไปฝึกที�อินเดีย สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณี พระบรมราชินี ก็ประทบัอยู่กบัฝ่ายในเป็นส่วนใหญ่ มีนายเสนะ ตนับุญยืน เป็นฝ่าย
หน้าที�เหลืออยู่ ช่วยดูแลพวกผูห้ญิง และในระหว่างสงครามนี* เอง สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ได้เสด็จฯ พร้อมด้วยหม่อมเจา้หญิงผ่องผสันี จกัรพนัธ์ุ พระกนิษฐา จากพระตาํหนักคอมพ์ตนั       
โดยทางรถไฟ เสี� ยงอนัตรายจากการทิ*งระเบิดอย่างรุนแรง โดยกองทพัอากาศเยอรมนันี (นาซี)         
ในบริเวณกรุงลอนดอนและปริมณฑล ไปยงักรุงลอนดอนอาทิตยล์ะ 1 - 2 ครั* ง เพื�อไปทรงช่วย      
จดัสิ�งของบรรจุหีบห่อไปไห้พวกแนวหน้า ร่วมกบับรรดาสุภาพสตรีอาสาสมคัร ณ ตึกดอร์มี� เฮาส์ 
(Dormy House) ของสํานักงานใหญ่ของศูนย์ เซนต์ จอห์น อัมบูแลนซ์ (Saint John Ambulance 
Brigade) ซึ� งมี เลดี เมาตแ์บ็ตเตนท ์เป็นประธาน เหตุการณ์ตอนนี*  สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ได้ทรงเล่าพระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยว่า “ฉันเองไปช่วยเขา       
ทางดา้นกาชาด แต่ฉันทาํอยา่งไม่เป็นทางการ ระหว่างที�พวกเสรีไทยฝึกโดดร่ม ฝึกอาวุธ ฉันก็ไป
ช่วยเขาทาํของ ตอนนั*นไม่ไดอ้ยู่ในลอนดอนหรอก น่ากลวัมากทีเดียว แต่ก็มาลอนดอนอาทิตยล่์ะครั* ง
สองครั* ง” ความกลา้หาญของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี ที�เสด็จเสี�ยงภยั ไปยงักรุงลอนดอนนี*  
พวกเสรีไทยถือวา่พระองคท์รงเป็นเสมือนทหารผา่นศึกผูห้นึ�ง 
  จากเนื*อความดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดถึ้งความเป็นชาตินิยมที�มีความกลา้หาญของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ อนัแสดงถึงความรักชาติ และความเป็นชาตินิยมในอนัที�จะมีส่วน
ในการปกป้องชาติบา้นเมือง เมื�อนาํเอาธงไตรรงค์ของไทย ที�มี “สีแดง” เป็นส่วนประกอบสําคญั 
อนัมีความหมายถึงความเป็นชาติ มาเปรียบเทียบกบัธงเสรีไทย ซึ� งกลุ่มเสรีไทยนี* ไดชื้�อว่า เป็นผูมี้
ความรักและเสียสละในความเป็นชาติ โดยมีหม่อมเจ้ากรวิก จกัรพนัธ์ุ หนึ� งในเสรีไทยที�สําคญั                     
เป็นผู ้ออกแบบพระตําหนักดอนแค (พระตําหนักแดง) และหม่อมเจ้าผ่องผสัมณี จักรพันธ์ุ              
พระกนิษฐา ที�ต่างร่วมอยูใ่นเรื�องราวทางประวติัศาสตร์สําคญัในเรื�องของกลุ่มเสรีไทย ยอ่มเป็นอีก
ความเห็นที�เกี�ยวเนื�องในเรื�องความเป็นชาตินิยม จนเป็นที�มาของการวิเคราะห์หาความหมายของ     
“สีแดง”  
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ธงชาติไทย ธงเสรีไทย 

 
ภาพประกอบ 17  ธงชาติไทยเมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัธงเสรีไทย 
ที�มา : ธงชาติไทย. ออนไลน์. ม.ป.ป. และธงเสรีไทย. ออนไลน์. ม.ป.ป. 

 
  จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า ธงทั*งสองชนิดมีสีแดง ซึ� งแสดงถึงความเป็นชาติ              
“สีแดง” ตามบริบทแวดลอ้มทางวฒันธรรมและในความเป็นชาตินิยมมีความเกี�ยวเนื�องเชื�อมโยงกบั
บริบทความรักชาติของสมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ เช่นนี*  หากเมื�อไดพ้ิจารณาบริบทแวดลอ้ม             
ทางวฒันธรรมและในความเป็นชาตินิยมในเรื� องของความรักชาติ เชื�อมโยงถึงเรื� องราวอันมี      
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เจา้ของพระตาํหนักดอนแคเขา้ดว้ยกนั จะพบความหมายโดยนัย
ของพระตาํหนกัดอนแค ที�ทาดว้ย “สีแดง”  
  “สีแดง” ที� มีความหมายถึงความเป็นชาติ ในบริบทของความเป็นชาติไทย ได้ให ้             
ความสําคัญกับ “สีแดง” มาเป็นเวลาช้านาน ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ                       
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดก้ล่าวตามความในจดหมายเหตุต่างประเทศแห่งหนึ� งว่า ในรัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) เรือค้าขายของฝรั�งเศส             
ลาํหนึ�งไดเ้ดินทางมากรุงศรีอยธุยา เมื�อมาถึงที�ป้อมวชิยัประสิทธิ= ของไทยไวว้า่ 
  “ปกติคนต่างชาติที�ล่องมาทางเรือจะไปอยธุยา ตอ้งผา่นเจา้พระยา ซึ� งเรื�องที�เกิดขึ*นนั*น  
เกิดที�ป้อมวิไชยเยนทร์ หรือป้อมฝรั�ง เพราะพระยาวิชเยนทร์ เกณฑ์แรงงานฝรั�งมาสร้างไว ้ปัจจุบนั
คือ ป้อมวิไชยประสิทธิ=  ตั*งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ ปกติเรือสินคา้สําคญั เรือที�มากับราชทูต        
ที�จะผ่านต้องมีธรรมเนียมประเพณี คือ ชักธงประเทศของเขาบนเรือ เพื�อแสดงสัญลักษณ์ว่า                    
ได้มาถึงแล้ว เมื�อเรือฝรั�งเศสชักธงชาติของตวัเองขึ*น ฝ่ายสยามจะยิงสลุตคาํนับตามธรรมเนียม                       
ซึ� งขณะเดียวกนัสยามเองตอ้งชกัธงขึ*นดว้ย เพื�อตอบกลบัว่า ยินดีตอ้นรับ แต่ตอนนั*นทหารประจาํ
ป้อมวิไชยเยนทร์ไม่เคยพบประเพณีแบบนี*  และสยามไม่มีธงสัญลกัษณ์ที�ใช้เป็นธงชาติมาก่อน       
จึงควา้ผา้ที�วางอยูแ่ถวนั*น ซึ� งดนัหยิบธงชาติฮอลนัดาชกัขึ*นเสาแบบส่งเดช เมื�อทหารฝรั�งเศสเห็น     
ก็ตกใจไม่ยอมชักธงและไม่ยอมยิงสลุต จนกว่าจะเปลี�ยน เพราะการที�ได้ชักเอาธงชาติฮอลันดา 
(ปัจจุบันคือประเทศเนเธอร์แลนด์) ซึ� งในขณะนั* นฝรั�งเศสกับฮอลันดาเป็นศัตรูกัน ฝ่ายไทย                   
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ได้แก้ปัญ หาโดยชักผ้าสีแดงขึ* นแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั� งเศสจึงยอมยิงสลุตคํานับตอบ                        
เหตุการณ์ดงักล่าวจึงถือกนัวา่เป็นจุดเริ�มตน้ของประวติัศาสตร์ธงชาติไทย โดยทหารสยามประจาํป้อม   
ก็เปลี�ยนเป็นผา้สีแดงที�หาไดใ้นตอนนั*น และตน้กาํเนิดธงก็เริ�มขึ*น นบัจากนั*น ธงที�ใช้ไม่วา่จะใช ้ 
บนเรือหลวง เรือราษฎร ใชบ้นป้อมประจาํการ ก็ลว้นเป็นสีแดง” 
  “ในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ทั*งเรือหลวงและเรือคา้ขายของเอกชนยงัคงใชธ้งสีแดง
ลว้นเป็นเครื�องหมายเรือสยาม จึงได้มีการนาํสัญลกัษณ์ต่าง ๆ มาประดบับนธงพื*นสีแดงเพิ�มเติม  
เพื�อใช้เป็นธงสําหรับเรือหลวง ในกฎหมายธงสมัยรัชกาลที�  1 ได้กล่าวว่า  “พระบาทสมเด็จ         
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ�มรูปจกัรสีขาวลงในธงแดง 
สําหรับใช้เป็นธงของเรือหลวง” สาเหตุที�พระองค์กําหนดให้ใช้ “จักรสีขาว” ลงไว้กลางธง                     
ผา้พื*นแดงสําหรับชกัในเรือกาํปั�นหลวง เพื�อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือของพระมหากษตัริย ์      
กบัเรือของราษฎรสยาม ที�ใชธ้งผา้พื*นแดงเกลี*ยง” (สารานุกรมอิสระ. ออนไลน์. 2563) 
  ในพระราชนิพนธ์  “เครื�องหมายแห่งไตรรงค์” ซึ� งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า                 
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ภายใต้พระนามแฝง “วรรณะสมิต” ตีพิมพ์ในนิตยสารดุสิตสมิต                
ฉบบัพิเศษ สําหรับเป็นที�ระลึกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา เล่มที� 1 พ.ศ. 2461 หน้า 42 ไดนิ้ยาม
ความหมายของธงไตรรงคไ์วว้า่  

ขอรํ�ารําพนับรรยาย ความคิดเครื�องหมาย 
แห่งสีทั*งสามงามถนดั 

ขาวคือบริสุทธิ= ศรีสวสัดิ=  หมายพระไตรรัตน์ 
และพระธรรมคุม้จิตไทย 

แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ� งยอมสละได ้
เพื�อรักษาชาติศาสนา 

นํ*าเงินคือสีโสภา อนัจอมประชา 
ธ โปรดเป็นของส่วนองค ์

จดัริ*วเขา้เป็นไตรรงค ์จึงเป็นสีธง 
รักแห่งเราชาวไทย 

ทหารอวตารนาํไป ยงยทุธ์วชิยั 
วชิิตก็ชูเกียรติสยาม ฯ 

วรรณะสมิต (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) 
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  จากนิยามนี* ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า สีแดง หมายถึง เลือดอนัยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาว 
หมายถึง ความบริสุทธิ= แห่งพระรัตนตรัยและธรรมะ อนัเป็นหลักคาํสอนทางพระพุทธศาสนา           
สีนํ* าเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษตัริย ์แมนิ้ยามดังกล่าวจะไม่ใช่คาํอธิบาย       
ที�ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั*งสามสิ�งนี* คืออุดมการณ์รัฐ “ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์  
อนัเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมที�มุ่งเน้นให้รักชาติ ปลูกฝังสืบเนื�องเป็นเวลาช้านาน (ธงชาติไทย. 
ออนไลน์. 2563) 
  นอกจาก “สีแดง” ในบริบทแวดลอ้มทางวฒันธรรมและในความเป็นชาตินิยมของไทยแลว้ 
“สีแดง” ยงัปรากฏอยูใ่นความเชื�อของผูค้นนานาชาติที�มีความหมายแตกต่างกนัออกไป เช่น 
  สีแดง ในวฒันธรรมจีนได้ยกสีแดงไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ของความมงคล มีความหมาย  
โดยทั�วไปถึงความโชคดีและความสุข ปรกติในช่วงเทศกาลวนัตรุษจีน จะมีธรรมเนียมที�ผูอ้าวุโส   
จะมอบอั�งเปาให้แก่ลูกหลานเพื�อตอ้นรับปีใหม่ และอวยพรกบัคนที�อายุน้อยกว่า ซึ� งอั�งเปา หรือ  
ซองจดหมายสีแดงนี* เองยงัเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การเติบโตงอกงามอีกด้วย                 
นอกจากนี* เรายงัจะไดเ้ห็นสีแดงอีกบ่อย ๆ ในโอกาสมงคลอื�น ๆ เช่น งานแต่งงานตามวฒันธรรม
ชาวจีน ก็ใชสี้แดงให้เป็นเครื�องแสดงถึงโชคดี ความสุข และการมีอายุยนืยาว ชาวจีนใหค้วามสําคญั
กบัสีแดงอยา่งมาก เพราะสีแดงเป็นสัญลกัษณ์ของการเฉลิมฉลอง ความโชคดี ในทางฮวงจุย้ สีแดง
คือ หยาง อนัหมายถึง ดวงอาทิตย ์สัญลกัษณ์ของพลงัแห่งบุรุษเพศ การเคลื�อนไหว ความกระตือรือร้น 
การเคลื�อนขึ*นไปดา้นบน การเจริญเติบโต ความเจริญรุ่งเรือง ความร้อนแรง ความโชคดี ความเคารพ 
การป้องกนั และการยอมรับนบัถือ (ตรงขา้มกบั หยิน) และเนื�องจากสีแดงเป็นสีมงคล ในงานแต่งงาน 
ในวนัตรุษจีน (ปีใหม่) และโอกาสพิเศษที�น่ายนิดีลว้นตอ้งเป็นสีแดง 
  สีแดง ในภาษากรีกโบราณคือ Erythros เป็นรากศัพท์ของคําว่า “Blood” (เลือด)                   
ซึ� งสีแดงก็คือสีเลือด และชาด (ชาติ) 
  ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ มีการตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยสี เขียวและแดง                    
ตามประเพณีอนัสืบเนื�องมาจากชาวเคลติก (Celtic) โบราณที�เชื�อกนัวา่ ความเขียวชอุ่มของตน้ฮอลลี� 
(Holly Trees) ที�มีผลสีแดงจะช่วยให้โลกสวยงามท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนและความหนาวเหน็บ               
ที�คืบคลานเขา้มา ชาวยุโรปจึงตกแต่งบา้นเรือนด้วยตน้ฮอลลี� ตน้ไมศ้กัดิ= สิทธิ= ที�จะนาํความโชคดี    
มาสู่ครอบครัว รวมทั*งซานตาคลอสใจดีในชุดสีแดงที�จะมาพร้อมของขวญัมอบใหเ้ด็กทั*งหลาย 
  ชาวอียปิต ์เชื�อวา่สีแดงเป็นสีแห่งเสน่ห์ น่าหลงใหล  
  ชาวไนจีเรียเชื�อวา่สีแดง หมายถึงความมีชีวติชีวา 
  ชาวอินเดียมีความเชื�อว่า สีแดงคือความบริสุทธิ=  ราคะ และจิตวิญญาณ นอกจากนี*                   
ยงัเป็นสีกายของพระอาทิตย ์เทพชั*นสูงตามความเชื�อของชาวฮินดู ดงัตาํนานวา่ พระอิศวรไดน้าํเอา
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ราชสีห์ 6 ตัว ป่น แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง (Red Rose) ประพรมด้วยนํ* าอมฤต กระทั�งกําเนิดเป็น               
พระอาทิตย ์พระอาทิตยจึ์งมีกายสีแดง และชาวไทยก็ไดรั้บเอาความเชื�อดงักล่าวนี*  ในการกาํหนดให้
มีเทพคุ้มครองวนัทั* ง 7 สลับสับเปลี�ยนกันไปใน 1 สัปดาห์ สีประจาํวนัอาทิตย์จึงเป็นสีแดง                
ตามสีกายของพระอาทิตยต์ามความเชื�อ 
  ในปัจจุบนัสีแดงปรากฏอยู่ในผืนธงชาติของ 169 ประเทศ จากทั*งหมด 193 ประเทศ       
ทั�วโลก สีแดงจึงถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์กาชาดสากลเพื�อง่ายต่อการมองเห็นในฐานะหน่วยพยาบาล     
ที�ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในท่ามกลางสนามรบ และด้วยเหตุนี*  สีแดงจึงมักหมายถึง ความเป็นชาติ           
ความร้อนแรง ความคึกคกั และความรัก 
  สําหรับสังคมไทย เนื�องจากชาวไทยเห็นวา่ สีแดงเป็นสีของสูง ของเจา้ของนาย สามญัชน
จึงไม่สมควรเอามานุ่งห่ม เป็นเรื� องไม่บังควร ทํานองขี* กลากจะกินหัว ดังปรากฏในเรื� องเล่า                   
เมื�อราวสมยัรัชกาลที� 6 - 7 ใน “เมื�อคุณตาคุณยายยงัเล็ก” ของทิพยว์าณี สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ความวา่ 
  “ทั* งผูช้ายและผูห้ญิงนิยมนุ่งผา้ม่วงไหมสีต่าง ๆ ตามชอบ ผา้ม่วงสีที�นิยมก็มีสีเทา
ตะกั�ว สีนกพิราบ สีปูนแห้ง สีแดงลิ*นจี� หรือสีลูกหวา้ สีกะปิ แต่สีแดงนุ่งไม่ได้เพราะถือว่าเป็น                 
สีของในหลวงและเจา้นายเท่านั*น จึงจะทรงผา้ม่วงสีแดงสดได”้ โดยในรัชกาลที� 4 พระบรมวงศานุวงศ ์
จะทรงพระภูษาแดงทุกวนัพระ ในรัชกาลนั*น สีแดงจึงถือเป็นสีของพระราชวงศ ์
  หากพิจารณาในอีกมุมหนึ� งที�เชื�อมโยงถึงสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โดยตรง          
“สีแดง” เป็นสีมงคลชั*นสูงสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที�สืบสายพระโลหิตโดยตรงจากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 4 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเป็นพระราชโอรส
ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ� งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที�  4 ในพระบาทสมเด็จ                         
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ส่วนสมเด็จพระนางเจ้า                    
รําไพรรณีฯ ท่านทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสวสัดิวฒันวิศิษฎ ์              
ซึ� งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พระองคที์� 60 ที�ประสูติแต่สมเด็จ
พระปิยมาวดี ศรีพชัรินทรมาตา (เจา้คุณจอมมารดาเปี� ยม) ดงันี* แล้วนับได้ว่า ทั* งพระบาทสมเด็จ             
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงสืบพระโลหิต สายตรงจากรัชกาลที� 4 
ที�ถือวา่สีแดงเป็นสีมงคลประจาํพระองค ์
  นอกจากนี* แล้ว ในเรื� องของ “สีแดง” หากพิจารณ าในด้านความเชื� อทางด้าน                    
โหราศาสตร์ไทย สีเป็นสัญลกัษณ์ประจาํวนัมาตั*งแต่โบราณ มีการนาํหลกัเกณฑ์มหาทกัษาที�ใช ้              
ในการตั*งชื�อมาผสมผสานในการเลือกสีมงคลประจาํวนัเกิดของตวัเองได ้เพื�อส่งเสริมดา้นโชคลาภ 
เสน่ห์เมตตามหานิยมและความเป็นสิริมงคลใหแ้ก่ชีวติ 
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  สีเป็นสัญลกัษณ์ประจาํวนัมาตั*งแต่โบราณ มีการนาํหลกัเกณฑม์หาทกัษาที�ใชใ้นการตั*งชื�อ 
มาผสมผสานในการเลือกสีมงคลประจาํวนั โดยที�สามารถเลือกใช้สีของเครื�องใช้ให้ถูกตอ้งกับ              
วนัเกิดของตวัเองได ้เพื�อส่งเสริมดา้นโชคลาภ เสน่ห์และความเป็นสิริมงคลใหแ้ก่ชีวติ   
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ภาพประกอบ 18  สัญลกัษณ์สีมงคลประจาํวนั 
ที�มา : แอมมิวเล็ทเซเวน่. ออนไลน์. 2562  

 
  จากรูปภาพของสัญลกัษณ์สีมงคลประจาํวนั เมื�อนาํภาพที�เกี�ยวขอ้ง ในเรื�องของผูที้�เกิด
วนัองัคาร “พระอิศวรไดร่้ายพระเวทให้กระบือ (ควาย) 8 ตวั กลายเป็นผง จากนั*นห่อดว้ยผา้ สีแดง    
หลังประพรมด้วยนํ* าอมฤต จึงบังเกิดเป็นพระองัคาร มีกายเป็นสีแก้วเพทาย ซึ� งมีสีชมพู เป็นสี
ประจําว ัน” ดังนี* แล้ว สีแดง จึงเป็นสีมงคลของผู ้ที� เกิดในวันอังคาร ตามคติความเชื� อทาง
โหราศาสตร์ โดย สีแดง เป็นสีในมหาทกัษามนตรี (ทกัษาในการตั*งชื�อ) เสริมสร้างความเมตตา      
ผูค้นอุปถมัภ์ค ํ*าชูช่วยเหลือ  เมื�อไดเ้ชื�อมโยงถึงสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในเรื�องสีแดงเป็น         
สีมงคลประจาํวนัองัคาร อนัเป็นวนัพระราชสมภพ จึงนบัไดว้า่เป็นส่วนหนึ�งของความหมายโดยนยั
ของสีแดงวา่เป็นมงคล อนันาํไปสู่ส่วนหนึ�งของการแปลความหมายโดยนยัของพระตาํหนกัดอนแค           
(พระตาํหนกัแดง) อีกดว้ย 
 4. เรือนเทา ตั* งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของพระตาํหนักใหญ่ เป็นบ้านไม้ชั*นเดียว       
ทาด้วยสีเทาทั* งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื*นประมาณ 50 เซนติเมตร หลังคามุงกระเบื*องลอนคู่                                
มีทางขึ*นลง 2 ทาง คือ บนัไดทางด้านทิศใต้กบัทิศเหนือ ในอดีตเรือนเทาเคยเป็นที�ประทบัของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในระหวา่งที�กาํลงัก่อสร้างพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) 
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ตาราง 4  การวเิคราะห์สัญญะเรือนเทา 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- เรือนเทา เรือนไมห้ลงัเล็ก 
เคยเป็นที�ประทบัของสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณี 

- ความสมถะ เรียบง่าย 

 
  จากตาราง 4 แสดงไห้เห็นถึงสัญญะที�สะทอ้นออกมาในเรื�องของความความสมถะ   
เรียบง่าย สื�อถึงตวัอยา่งของความสมถะเรียบง่ายของผูอ้ยูอ่าศยั เนื�องจากผูเ้คยอาศยัเรือนเทาหลงันี*
เป็นถึงอดีตสมเด็จพระราชินีองค์หนึ� งของไทย เมื�อใดก็ตามที�มีผูรั้บรู้ว่านี�คือเรือนที�ประทบัของ
สมเด็จพระราชินี ต่างลว้นประหลาดใจและรู้สึกไดถึ้งความสมถะเรียบง่ายนั*นทนัที เพราะนั�นคือ
สัญญะโดยนยัที�แสดงความหมายออกมา ผ่านการรับรู้ทางสังคม ภายใตก้ารวิเคราะห์เชิงคตินิทศัน์
ซึ� งเป็นการคน้หาความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของรูปสัญญะแต่ละตวั  
  นั�นคือ คาํวา่ที�อาศยัของพระราชินี เราจะนึกถึงปราสาทราชวงัสวยงามใหญ่โต แต่เมื�อใด  
ที�อยูอ่าศยันั*นมีขนาดเล็ก เราจะนึกไดถึ้งความสมถะมาแทนทนัที ผ่านการเลือกใช้รูปสัญญะหนึ� ง
แทนที�จะเป็นอีกรูปสัญญะหนึ� ง ที�มีรากฐานมาจากตรรกะที�ว่า ความหมายของสัญญะที�เกิดขึ*นได ้
เกิดขึ* นจากสิ� งที�ไม่ใช่ตวัมันเอง เช่น ที�อยู่อาศยัขนาดเล็ก เราควรนึกถึงบ้านหลังเล็ก ๆ ของคน                  
มีฐานะธรรมดา หรือฐานะยากจน แต่เมื�อนําที�อยู่อาศยัขนาดเล็กมาเชื�อมโยงกับคาํว่าพระราชินี              
เรากลบันึกถึงคาํวา่ สมถะเรียบง่าย เป็นการคน้หาคตินิทศัน์ที�เป็นรากของความคิดที�ซ่อนอยูภ่ายใต้
การเลือกใชรู้ปสัญญะดงักล่าว 
 5. เรือนแดง เป็นเรือนไมช้ั*นเดียวทาสีแดงทั*งหลงัยกใตถุ้นสูง เรือนแดงตั*งอยูท่างทิศใต้
ของพระตาํหนักใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) ห่างกนัประมาณ 200 เมตร ในอดีตเรือนแดงเป็นบา้นพกั
ของข้าหลวงที�ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ มาจากกรุงเทพฯ ปัจจุบนัจดัเป็นห้อง        
ใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 7 
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ตาราง 5  การวเิคราะห์สัญญะเรือนแดง 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- เรือนแดง บา้นพกัของ
ขา้หลวงที�ตามเสด็จฯ สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ มา
จากกรุงเทพฯ 
 

- ความจงรักภกัดี 

 
  จากตาราง 5 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี�ยวกับทางร่องรอยทางประวติัศาสตร์หรือ              
ความเป็นมาของเรือนแดง สะทอ้นผา่นสัญญะ คือ บา้นพกัของขา้หลวงที�ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ มาจากกรุงเทพฯ อันประกอบไปด้วยความหมายที�สามารถสัมผสัและรับรู้ได ้            
ในเชิงกายภาพ นั�นคือ บา้นพกัหลงัเล็ก ๆ ของขา้หลวง ซึ� งตามเสด็จมาเพื�อรับใชเ้จา้นาย ขา้หลวงเหล่านี*
มาจากกรุงเทพฯ ความหมายคือ การเดินทางตามมาด้วยจากเมืองใหญ่ที�ทันสมยั สะดวกสบาย      
เพื�อตามเจา้นายมายงัต่างจงัหวดัที�ห่างไกลความเจริญดว้ยความลาํบาก ในยุคทีความเจริญยงัไม่เขา้มาสู่
ชนบท เมื�อทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ในเบื*องลึก โดยใชบ้ริบททางสังคมวฒันธรรม และหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ประกอบเป็นความหมายโดยนัย จะได้ความหมายโดยนัยคือความจงรักภกัดี              
ตามหลกัฐานบนัทึก กล่าวคือ 
  “สมเด็จฯ เสด็จพระราชดาํเนินดว้ยขบวนรถพระที�นั�ง ออกไปทอดพระเนตรตามถนน  
ทางหลวงที�ยงัไม่ได้ราดยาง จึงเต็มไปด้วยฝุ่ นละอองและเป็นหลุมเป็นบ่อ รถพระที�นั�งกระแทก
กระเทือนไปตลอดทาง ดังที�หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวสัดิวตัน์ บุตรของหม่อมเจ้าเฉลิมศรี            
พระเชษฐาต่างพระมารดาองคห์นึ� ง เล่าไวอ้ยา่งมีรสชาติถึงประสบการณ์ในการขบัรถยนตพ์ระที�นั�ง
แลนด์โรเวอร์ (Land Rover) ถวาย ความวา่ สะพานขา้มแม่นํ* าบางปะกงยงัไม่มีแพขนานยนต ์ให้รถ
ลงแพขา้มฟากมาจากฝั�งชลบุรี มาถึงสัตหีบเป็นหน้าแลง้ฝุ่ นตลบ ตอ้งให้รถนาํไปไกล ๆ ล่วงหน้า 
คอยไล่ควาย แลว้ก็ใหฝุ้่ นมนัตกเสียก่อน ถนนมนัเป็นลูกระนาด ตอนที�จะถึงเขาไร่ยานี* เป็นทางลาด
ลงไป มีคูนํ* าเป็นคลองเล็ก ๆ ใชซุ้ง 2 ตน้ ฟันให้เรียบแลว้พาดลงไป ถนนไปจนัทบุรี 130 กิโลเมตร 
ออก 9 โมงเชา้ มาถึงนี� 5 โมงเยน็” 
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ภาพประกอบ 19  สวนบา้นแกว้ ในอดีต 

ที�มา : พระมิ�งขวญัรําไพรรณี. 2543 : 36-37  
 

  “ในระยะแรกนั*น สวนบา้นแกว้ยงัมีสะภาพเป็นป่า จึงมีการจดัสร้างที�ประทบัชั�วคราว 
และมีเรือนรับแขก มีลักษณะเป็นแคมป์ทาํด้วยไมไ้ผ่หลังคามุงด้วยใบจากขึ* นก่อนแล้วจึงสร้าง    
พระตําหนักที�ประทับและเรือนพักข้าราชการ เมื�อสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ เสด็จฯ               
ไปประทบัในระยะแรก ๆ มีผูต้ามเสด็จไปอยูด่ว้ยจาํนวนหนึ� ง ขณะนั*นสวนบา้นแกว้ ยงัไม่มีไฟฟ้า
ไม่มีนํ* าประปา ตอ้งทาํเครื�องปั�นไฟใช้เอง และตอ้งสูบนํ* าจากคลองบา้นแกว้ อีกทั*งไม่มีโทรศพัท ์
เมื�อมีเรื�องด่วนที�จะตอ้งติดต่อไปยงักรุงเทพฯ ตอ้งใชโ้ทรเลขในตวัจงัหวดั ซึ� งห่างจากสวนบา้นแกว้ 
ประมาณ 8 กิโลเมตร” (สาํนกัราชเลขา. 2528 : 141)  
  “จนประมาณสองปีต่อมา (พ.ศ. 2495) จึงไดรั้บสั�งไหส้ร้างเรือนไมห้ลงัเล็ก ๆ ขึ*นสามหลงั 
เรียกว่า เรือนเทา เรือนแดง และเรือนเขียว เป็นแบบบังกะโล โดยเรือนเทาเป็นที�ประทับของ               
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี เรือนเขียวเป็นที�ทาํงานและที�พกัของราชเลขาฯ เรือนแดงเป็นที�พกั          
ของผูติ้ดตาม” (พฤทธิสาน ชุมพล. 2560 : 326) 
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  จากบนัทึกดงักล่าว จะเห็นว่า ขา้หลวงที�ตามเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
มานั*น จาํนวนไม่นอ้ย เดินทางตามเสด็จฯ มาดว้ยความยากลาํบากรวมไปถึงการพกัอาศยัที�ตอ้งพกั            
ในแคมป์ทาํดว้ยไมไ้ผห่ลงัคามุงดว้ยใบจากเป็นเวลาถึง 2 ปี จึงไดรั้บสั�งไห้สร้างเรือนไมห้ลงัเล็ก ๆ 
ซึ� งเรือนแดงนี* เป็นที�อาศยัของขา้หลวง เมื�อพิจารณาตามบริบททางสังคมวฒันธรรมและหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ประกอบขึ*นเป็นความหมาย จึงไดค้วามหมายโดยนยั อนัหมายถึงความจงรักภกัดี
ที�ขา้หลวงเหล่านั*นมีต่อสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ นั�นเอง 
 6. เรือนเขียว เป็นเรือนไม้ชั*นเดียวทาสีเขียวทั*งหลังยกใต้ถุนสูง เรือนเขียวตั*งอยู่ทาง       
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของพระตําหนักใหญ่ อยู่ห่างจากพระตําหนักใหญ่ประมาณ 200 เมตร          
เรือนเขียวเป็นเรือนยกใตถุ้นสูงจากพื*นประมาณ 50 เซนติเมตร มีระเบียงหน้าบา้น หลงัคามุงดว้ย
กระเบื*องลอนคู่ มีทางขึ*นลงได ้2 ทางคือ บนัไดทางดา้นทิศใตแ้ละบนัไดทางดา้นทิศเหนือของบา้น 
ในอดีตเป็นบ้านพักของราชเลขานุการ ปัจจุบันใช้เป็นที�ท ําการของสํานักศิลปะวฒันธรรม               
และพฒันาชุมชนมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 
ตาราง 6  การวเิคราะห์สัญญะเรือนเขียว 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- เรือนเขียว เป็นเรือนไมช้ั*น
เดียวทาสีเขียวทั*งหลงั 
 
 
 
 

-ความรักและความผกูพนั 
 

 
  จากตาราง 6 แสดงไห้เห็นถึงสิ� งปลูกสร้างที� เป็นสิ� งหนึ� งที� ถูกตั* งคาํถามว่า เหตุใด        
เรือนเขียวแห่งนี* จึงทาสีเขียว แฝงเร้นไปด้วยความหมายใดหรือไม่ หรือเป็นเพราะต้องการ          
ความสดชื�น มองแล้วรื�นรมยส์ายตาใช่หรือไม่ หากตอบว่าใช่ คาํตอบนี* ก็เป็นส่วนหนึ� งที�อาจจะ               
เป็นไปได้ แต่ถ้าหากพิจารณาให้ลึกลงไป นําบริบทต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพิ�มเติม จะได้ซึ� งคาํตอบ                     
ที�ต่างออกไป 
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  สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี นั* น  ได้ชื� อว่า เป็นผู ้หนึ� งที� มีความรักมั�นคงต่อ                    
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ รัชกาลที� 7 พระราชสวามีเป็นยิ�งนกั หลายสิ�งอยา่งที�ประกอบขึ*นเป็น
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ลว้นเป็นไปเพื�อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เช่น 
  ครั* นเมื�อได้แผว้ถางดงหญ้า เป็นสวนบา้นแก้วไดพ้อสมควรแล้ว สมเด็จพระนางเจา้
รําไพ พ รรณี ฯ จึงต้องพ ระราชป ระส งค์จะท รงส ร้างตึกผ่าตัดพ ระราชท านโรงพ ยาบ าล                               
นายแพทยช์ยัสิทธิ=  ธารากุล ซึ� งเป็นแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัจนัทบุรี ตั*งแต่ พ.ศ. 2497 
และเป็นศลัยแพทยค์นแรกที�ไปอยู ่เล่าวา่ ในเวลานั*นสภาพทั�วไปของอาคารมีความชาํรุดทรุดโทรม 
ประกอบดว้ยเรือนชั*นเดียวเล็ก ๆ เป็นเรือนอาํนวยการ ขนาบซ้ายขวาดว้ยเรือนคนไขไ้ด้ประมาณ    
25 คน ดา้นหลงัเรือนอาํนวยการเป็นเรือนผา่ตดัเล็ก ๆ มีห้องผา่ตดั 1 ห้อง เมื�อเทียบกบัจาํนวนคนไข้
ที� ม าใช้บ ริก าร ส่ งผ ล ให้ บ างค รั* ง เมื� อ มี ค น ไข้ม าก ก ว่าจําน วน เตียง จึงต้องน อน กับ พื* น                                
นายแพทยป์ระจาํการช่วงนั*นมี 3 ท่าน ในขณะที�พยาบาลคนหนึ� งตอ้งรับผิดชอบผูป่้วยประมาณ            
10 - 20 คน ซึ� งถือวา่เป็นภาระที�หนกัเอาการ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงโปรดเกลา้ให้สร้าง
ตึกผ่าตดัที�มีเครื�องมือทนัสมยัพระราชทานเป็นตึกชั*นเดียวขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5 เมตร 
โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ เป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้างและให้นายแพทยส์มาน 
มนัตราภรณ์ ศลัยแพทย์มือหนึ� งของประเทศ เป็นผูจ้ดัซื* อจดัหาเครื�องมือเครื�องใช้ในการผ่าตัด            
ทุกประเภท เมื�อการก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2479 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ได้พระราชทาน
นามตึกหลงันี* วา่ “ตึกประชาธิปก” และพระราชทานตราศกัดิเดชน์ ตราประจาํพระองค์ “สมเด็จเจา้ฟ้า
ประชาธิปกศักดิเดชน์” เป็นตราประจาํตึก พร้อมกันนั* นได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูป                   
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัครึ� งพระองคป์ระดิษฐานไวภ้ายในหอ้งมุขหนา้ตึกดว้ย  
  ดังเช่นนี* แล้ว จะเห็นว่าทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลที� ทรงบําเพ็ญถวายแด่                          
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว พระราชสวามี ไม่มีสิ�งใดแมแ้ต่น้อยที�แสดงถึงพระองค์เอง 
แสดงถึงวา่พระองคท์รงระลึกถึงพระสวามีอยูเ่สมอ 
  การรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ นอกจาก
เรื� องทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลที�ทรงบาํเพ็ญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว    
พระราชสวามี ปรากฏขึ*นแมแ้ต่ในเรื�องทั�วไป กล่าวคือ 
  “ดว้ยเหตุที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โปรดดอกไมเ้ป็นอยา่งยิ�งจึงไดท้รงปลูกไว้
หลายชนิด ทรงประคบประหงมดูแล โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง “พวงหยก” นั*น เป็นเถาไมเ้ลื*อยอยูบ่ริเวณ
ซุ้มด้านหลังพระตําหนักเทา ออกดอกเป็นเถาห้อยลงมาเป็นพวง สีเขียวอมเทาคล้ายสีหยก                    
สวยงามและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงโปรดปรานมาก เห็นจะเป็นเพราะเป็นสีวนัพุธ          
วนัพระราชสมภพในพระราชสวามี” 
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  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที�  7            
แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื�อวนัพุธ แรม 14 คํ�า เดือน 11 ปีมะเส็ง เวลา 12.25 น.        
หรือตรงกบัวนัที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436โดยมีสีเขียวเป็นสีประจาํวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ 
(วนัพุธ) 
  เมื�อนําบริบทต่าง ๆ มาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ต่างเชื�อมโยงถึงการระลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปกเกลา้ฯ พระราชสวามีของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ผูซึ้� งโปรดเกลา้ฯ ให้สร้าง       
เรือนเขียวหลงันี* ขึ*นมาในวงัสวนบา้นแกว้ อนัเป็นสถานที�ที�ทรงใชชี้วิตในขณะนั*น จึงเป็นไปไดว้่า    
เรือนเขียวหลังนี*  ได้ทาสี เขียวสวยงาม เพื�อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า                             
ตามการวิเคราะห์สัญญะจากการพิจารณาตามบริบทแวดลอ้มที�เชื�อมโยงเหล่านี*  ไดค้วามหมายโดยนยั       
ของเรือนเขียววา่เป็นความรักและความผกูพนัดงักล่าว 
  อนึ� ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้รับพระราชทานตราศักดิเดชน์ ซึ� งเป็น                 
ตราประจาํพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นตราของมหาวิทยาลัยและใช ้                
สีชมพ-ูเขียว เป็นสีของวทิยาลยั สีชมพ ูแสดงถึงความเมตตากรุณา สุภาพ อ่อนโยนและเป็นสีประจาํ
วนัอังคาร ซึ� งเป็นวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี และสีเขียว แสดงถึง                  
ความเจริญงอกงามซึ�งเป็นสีประจาํวนัพุธ ซึ� งเป็นวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลที� 7 ดงันี*แลว้ จะเห็นไดว้า่ สีเขียวนั*นเป็นสีที�มีความหมายต่อสถานที�แห่งนี* เป็นอยา่งมาก 
 7. สวนส่วนพระองค์ (สวนผลไม)้ ประกอบขึ*นเป็นสวนเกษตร เพราะมีทั*งการปลูกพืช
และเลี* ยงสัตวไ์ปด้วย ทรงบุกเบิกสําหรับการดาํเนินงานทั*งทางดา้นการทาํเกษตรทดลองปลูกพืช
และเลี*ยงสัตวห์ลายชนิดเป็นตวัอยา่งแก่ราษฎร โดยหากปลูกพืชชนิดใดไม่เหมาะสมกบัพื*นที�ก็ทรง
เปลี�ยนไปปลูกพืชชนิดอื�น โดยเน้นปลูกพืชที�เหมาะสมแก่สภาพอากาศของจงัหวดัจนัทบุรี ที�มี      
ฝนตกชุกทั*งปี และหากปลูกพืชชนิดใดแลว้เกรงวา่จะเป็นการแข่งขนัหรือกระทบต่ออาชีพราษฎร   
ก็ทรงเลิกปลูก 
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ตาราง 7  การวเิคราะห์สัญญะสวนส่วนพระองค ์(สวนผลไม)้ 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- สถานที�ในการทดลองปลูก
พืชเลี*ยงสัตวต์วัอยา่งเผยแพร่
แก่ราษฎรในทอ้งถิ�น                   
โดยเฉพาะการนาํพนัธ์ุทุเรียน
หมอนทองมาทดลองปลูก              
ในจงัหวดัจนัทบุรี ในปัจจุบนั
จนแพร่หลาย มีพื*นที�ปลูก              
มากที�สุดในประเทศไทย               
และมีชื�อเสียงไปทั�วโลก 

- คุณูปการอเนกอนนัต ์                     
อนัหาที�สุดมิไดข้องสมเด็จ
พระราชินีที�มีต่อ                        
ประชาราษฎรในทอ้งถิ�น 
จงัหวดัจนัทบุรี 

 
  จากตาราง 7 แสดงใหเ้ห็นถึงสัญญะที�น่าประทบัใจ เชื�อมโยงความเป็นคุณูปการสําคญั
ในฐานะพระราชินีองค์หนึ� งของประเทศไทย แมว้่าพระองค์จะทรงดาํรงพระเกียรติในฐานะอดีต
สมเด็จพระราชินี แต่ทรงมีพระกรุณาต่อประชาราษฎร์ในฐานะพระราชินีอยูเ่ช่นนั*น  
  ในการดาํเนินกิจการ “สวนบา้นแกว้” นั*น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โปรดเกลา้ฯ 
ให้หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ ทรงรับผิดชอบการดาํเนินการในฐานะผูจ้ดัการและพระราชทาน
พระราชดาํริไห้ปลูกพืชสวนครัวและผลไมน้า ๆ ชนิด ทั*งที�เป็นพืชที�ทรงนาํมาจากต่างถิ�นและพืช  
ในท้องถิ�น และเลี* ยงสัตวพ์นัธ์ุต่าง ๆ ด้วยตอ้งพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้วเป็นไร่ตวัอย่าง              
มากกวา่เพื�อทาํการคา้ 
  ดงันั*นเมื�อทดลองวา่การปลูกพืชหรือเลี*ยงสัตวช์นิดใดไดผ้ลดี ก็จะทรงนาํความรู้ที�ได้
จากการทดลองนั*นไปเผยแพร่แก่ราษฎรในทอ้งถิ�นต่อไป ในพระราชกรณียกิจนี*  สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้นกัวิชาการจากสถานีทดลองเกษตรที�จงัหวดัจนัทบุรี มาช่วยสอน
ชาวบา้นที�มีสวนไร่นาในระแวกนั*น และอาศยัเวลาวา่งมารับจา้งทาํไร่ที�สวนบา้นแกว้ ซึ� งนอกจาก
จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้พิ เศษแล้วยงันําความรู้จากไร่ทดลองสวนบ้านแก้วไปปรับปรุง                
ใช้ในกิจการของตนเองได้อีกด้วย” การทดลองปลูกพืชไร่ต่าง ๆ นั*น มีพระราชประสงค์เพื�อให ้        
ปลูกเป็นตวัอยา่งแก่ราษฎร  
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  หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ ไดรั้บสั�งไวว้า่ “ โปรดเกลา้ฯ ใหน้าํทุเรียนพนัธ์ุใหม่จาก
ต่างถิ�นมาปลูก คือ พนัธ์ุหมอนทอง” แมว้่าสมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ จะทรงไม่โปรดทุเรียน 
เนื�องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ท่านไม่เสวยทุเรียน สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ         
ท่านก็เลยไม่เสวยตามไปด้วย แต่เพื�อเป็นการอนุโลม เพื�อให้เกิดการทดลองเผื�อจะดี และจะได ้              
แนะนาํใหช้าวสวนจนัทป์ลูกต่อไป” 
  โดยการปลูกทุเรียนหมอนทองเพื�อการทดลองนี* ให้ปลูกห่างจากพระตาํหนกั หลงัจาก
การทดลองปลูกทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองแลว้จึงน่าจะทรงให้โค่นทิ*งไป พิจารณาประกอบคาํบอกเล่า
ของ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวสัดิวตัน์ ที� เล่าว่า “ผมแอบปลูกทุเรียนไว ้ท่านบอกว่า ตัด ตัด               
เพราะไม่โปรดทุเรียน” จึงทาํใหใ้นวงัสวนบา้นแกว้ปัจจุบนันี*ไม่มีตน้ทุเรียนแมแ้ต่ตน้เดียว 
  กาลครั* งนั*น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีโปรดเกลา้ให้นาํทุเรียนพนัธ์ุใหม่จากต่างถิ�น     
มาทดลองปลูก คือ พนัธ์ุหมอนทอง ส่งผลถึงปัจจุบนั มีการปลูกทุเรียนหมอนทองอยา่งแพร่หลาย
ในจงัหวดัจนัทบุรี (สาํนกัราชเลขา. 2528 : 142 และพฤทธิสาน ชุมพล. 2560 : 332) 

 

 
 
ภาพประกอบ 20  ทุเรียนพนัธ์ุหมอนทอง 
ที�มา : ทุเรียนหมอนทอง. ออนไลน์. 2559 
 
  แต่ก่อนนั*น ถ้าเอ่ยถึงทุเรียนตอ้งคิดถึงทุเรียนเมืองนนทบุรี เรารู้จกัทุเรียนเมืองนนท ์        
ในอดีตวา่ปลูกเป็นอนัดบัหนึ� งของประเทศหลากหลายพนัธ์ุเพื�อการจาํหน่าย ส่วนเมืองจนัทบุรีนั*น
ปลูกทุเรียนพันธ์ุพื*นบ้านเพื�อการบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ มิได้ทาํเพื�อการค้า แต่เมื�อ            
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นาํพนัธ์ุทุเรียนหมอนทองมาทดลอง                 
ให้เกษตรกรในทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรีทดลองปลูกจนไดผ้ลดี แมว้่าแรก ๆ นั*นก็ยงัสู้เมืองนนทบุรี
ไม่ได้ เพราะนนทบุรีมีฐานการผลิตอยู่มากมายและมีฐานความต้องการอยู่เป็นจํานวนมาก                      
พอ่คา้ต่างมุ่งความสนใจไปที�ทุเรียนเมืองนนทเ์ป็นส่วนใหญ่  
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  ในอดีตคนเมืองจันทบุรี มิได้ปลูกทุเรียนหลากหลายและขึ* นชื�อเหมือนทุกวนันี*                  
หลกัฐานเรื�องนี* ระบุอยูใ่นประพาสจนัทบูรซึ� งรัชกาลที� 5 พระองคไ์ดท้รงบรรยายถึงทุเรียนเมืองจนัทร์      
เอาไวว้า่ “มีละลานตาอยูใ่นเรือกสวนของชาวบา้น  แต่ไม่ไดเ้ป็นสินคา้ขึ*นชื�อหรือมีขายอยูใ่นตลาด        
แต่อยา่งใด” ถา้ยอ้นเวลากลบัไปได ้สักร้อยสองร้อยปีก่อน ทุเรียนจนัทก์ลบัไม่ใช่สินคา้มีค่ามีราคา
แม้ว่าจนัทบุรีจะมีต้นทุเรียนเติบใหญ่จากการนําพาของพ่อค้าชาวใต้ที�ล่องเรือมาขายที�เมืองท่า    
จนัทบูรตั*งแต่สมยัอยธุยา แต่ทุเรียนจนัทใ์นวนันั*นเป็น  “ทุเรียนบา้น”  ที�ปลูกไวกิ้นกนัในครัวเรือน
เท่านั* น หาใช่ทุเรียนที� ถูกประคมประหงมเพื�อส่งขายทํากําไรอย่างเครื� องเทศ เช่น พริกไทย              
หรือกระวาน  
  ต่อมาไดเ้กิดเหตุนํ* าท่วมใหญ่ที�เมืองนนทบุรีหลายครั* งหลายครา โดยเฉพาะในปี 2526   
และปี 2538 กระทั�งสวนทุเรียนหลายพนัไร่ต้องแช่นํ* านานอยู่หลายเดือนและยืนต้นตาย ทาํให้
ทุเรียนได้รับความเสียหายจาํนวนมาก บวกกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร               
ช่วงก่อนฟองสบู่แตก ยิ�งเร้าให้ชาวสวนทุเรียนเมืองนนทบ์่ายหนา้จากราชาผลไม ้หนัไปปลูกพืชทนฝน     
ชนิดอื�นแทน และมีไม่น้อยที�ตดัใจขายสวนให้นายทุนนาํพื*นที�ไปปลูกตึกสูงไวท้าํกาํไร (อรุณวตรี   
รัตนธารี. ออนไลน์. 2563) 
  เมื�อทุเรียนนนทไ์ม่เพียงพอแก่ความตอ้งการซื*อของพ่อคา้ จึงต่างพุ่งความสนใจมายงั
จงัหวดัจนัทบุรี จนเกิดกระแสความต้องการเป็นอนัมาก โอกาสนี* ชาวจนัทบุรีจึงได้ปลูกทุเรียน             
เพิ�มขึ*น โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองนั*น มีรสชาติอร่อย กลิ�นไม่รุ่นแรง จึงเป็นที�ตอ้งการอย่างมาก
ในตลาดการค้าทุเรียน ประกอบกบัปัจจุบนั ชาวต่างชาติรู้จกันิยมการบริโภคทุเรียนหมอนทอง 
ตลาดการคา้ยิ�งขยายตวัไปยงัตลาดโลกมากขึ*น โดยมีตลาดรองรับการซื*อสําคญัคือตลาดการค้า             
ของจีน ซึ� งเป็นตลาดที�ใหญ่มาก ยิ�งกว่านั*น การเขา้มาของกลุ่มทุนอย่างอาลีบาบาที�เชื�อมตลาดจีน      
เขา้กบัสินคา้ไทยแบบไร้รอยต่อผา่นการซื*อขายออนไลน์ ยิ�งส่งผลใหอุ้ปสงคห์นกัหน่วงและดึงราคา
ทุเรียนให้พุ่งสูงขึ*นอีก ทั*งการลดขั*นตอนการซื*อขาย ยงัเปิดทางให้ชาวสวนเสนอสินคา้ดว้ยตวัเอง 
ทุเรียนหมอนทองนั* นมีราคาซื*อขายต่อกิโลกรัมที�สูงขึ* นมากตามความต้องการซื* อที�สูงขึ* นด้วย                 
ขอ้มูล ณ วนัที� 23 มกราคม 2564 ราคาทุเรียนหมอนทองพุ่งขึ*นถึงกิโลกรัมละ 145 บาท (ตลาดไท.
ออนไลน์. 2563) 
  ปัจจุบนัเมืองจนัทบุรี ปลูกทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองแพร่หลายอยา่งมีชื�อเสียงอนัดบัหนึ�ง
ของประเทศ ขอ้มูลจากนางสาวศิรดา ศิริเบญจพฤกษ์ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ระบุวา่ หมอนทองมีเนื*อที�ปลูกมากเป็นอนัดบัหนึ�ง คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของเนื*อที�
ปลูกทุเรียนทั* งประเทศ รองลงมาได้แก่ พันธ์ุชะนี พันธ์ุกระดุม พันธ์ุก้านยาว และพันธ์ุอื�น ๆ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย. ออนไลน์. 2563) 
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  จากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ถึงสัญญะโดยนัยชัดเจน อนัเกิดจากบริบท          
ทางสังคม และสภาพแวดล้อมในขณะนั* นประกอบเขา้เป็นความหมายถึงคุณูปการอเนกอนันต ์    
อนัหาที�สุดมิไดข้องสมเด็จพระราชินีที�มีต่อประชาราษฎรในทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี พระองค์ทรง
สร้างคุณูปการเพื�อประโยชน์ที�ทรงเล็งเห็นว่าเป็นผลดีกบัประชาราษฎร์ สิ� งนี* ไดส่้งผลดีจากอดีต     
มาจนถึงปัจจุบนัอยา่งมากมายแก่ชาวจนัทบุรี 
 8. สวนส่วนพระองค ์(สวนทรงพระสําราญ) ตั*งอยู่ดา้นตะวนัออกของพระตาํหนกัใหญ่
ลกัษณะเป็นสวนที�มีภูมิทศัน์แบบสวนองักฤษ แบบอยา่งมาจากพระตาํหนกัในประเทศองักฤษที�เคย
ทรงประทบัร่วมกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ มีสระเลี* ยงเต่าเลี* ยงปลา มีสระนํ* าสร้างเป็นแนว
ลดหลั�นลงมาเพื�อให้นํ* าไหลเวียนจากที�สูงลงสู่ที�ต ํ� า เป็นสถานที�พ ักผ่อนพระราชหฤทัยของ                 
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ปัจจุบนัสภาพยงัคงเดิมมีการนาํดอกไมม้าปลูกทดแทนส่วนที�หายไป 
 
ตาราง 8  การวเิคราะห์สัญญะสวนส่วนพระองค ์(สวนทรงพระสาํราญ) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- สวนส่วนพระองคที์�มีภูมิ
ทศัน์แบบสวนองักฤษ                
แบบอยา่งมาจากพระตาํหนกั
ในประเทศองักฤษที�เคยทรง
ประทบัร่วมกบัพระบาท
สมเด็จพระปกเกลา้ฯ 

- ความรักและความผกูพนั 
 
 
 
 
 
 

 
 

- สะพานที�จาํลองมาจาก
สะพานในสวนพระตาํหนกั
เวนคอร์ต ซึ� งเป็นพระตาํหนกั
ที�ทรงรักและผกูพนัอยา่งมาก 

- ความรักและความผกูพนั 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- ซุม้พวงหยก มีลกัษณะเป็น
คา้งไมเ้ลื*อย อยูบ่ริเวณซุม้
ดา้นหลงัพระตาํหนกัเทา 
พวงหยกเป็นดอกไมท้รง
โปรดมาก เนื�องดว้ยเมื�อ             
มองเห็นสีเขียวของพวงหยก 
ทาํใหนึ้กถึงพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้ ซึ� งพระราช
สมภพวนัพุธ โดยมีสีเขียว
เป็นสีประจาํวนั                  
พระราชสมภพ 

- ความรักและความผกูพนั 

 
  จากตาราง 8  แสดงใหเ้ห็นถึงสัญญะที�เป็นความรักและความผกูพนั ผา่นสิ�งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ในสวนส่วนพระองคซึ์� งแฝงไปดว้ยคุณค่าที�เชื�อมโยงใหเ้ห็นถึงเรื�องราวความรักความผกูพนั
ที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ มีต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
  เมื�อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ได้เสด็จ                  
พระพาส 9 ประเทศ ในทวีปยุโรปเสร็จแล้วทั*งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดาํเนินไปประทบัที�      
กรุงปารีส ประเทศฝรั�งเศส ตั*งแต่วนัที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2477 แลว้เสด็จขา้มไปที�ประเทศองักฤษ 
เมื�อประมาณปลายเดือนกนัยายน ศกเดียวกนั และเขา้ประทบั ณ พระตาํหนกัโนล (Knowle) ซึ� งทรง
เช่ามาจาก  ลอร์ดและเลดี* แซกวิลล์ (Lord and Lady Sackville) ทั* งนี* ได้เสด็จฯ ทรงสํารวจสถานที�
และคฤหาสน์อื�น ๆ  (พระปกเกลา้ศึกษา. ออนไลน์. 2564) 
  หลังจากการสละราชสมบัติ เมื�อวนัที�  2 มีนาคม พ.ศ. 2478 แล้ว พระบาทสมเด็จ             
พระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงยา้ยที�ประทับจากพระตําหนักโนล                     
ไปประทบัยงัพระตาํหนกัใหม่ที�ทรงซื*อที�เวอร์จิเนีย วอเตอร์ (Virginia Water) มณฑลเซอร์เรย ์(Surrey) 
ชื�อพระตําหนักเกลนพามเมนต์ (Glen Pamment) ได้ประมาณ 2 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ                
มีพระอาการประชวรมากขึ*น จึงตดัสินพระราชหฤทยัซื*อพระตาํหนกัใหม่ที�มีขนาดเล็กเหมาะแก่การ
ดูแลรักษา (สาํนกัราชเลขา. 2528 : 95 - 99) 
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  ในเดือนกนัยายน ปีพ.ศ. 2480 ทรงเสด็จเขา้ประทบั ณ พระตาํหนักเวนคอร์ต (Vane 
Cort) ทรงซื*อไว ้อยู่ที�ตาํบลบิดเดนเดน มณฑลเคนท์ อยู่ห่างจากลอนดอนไปประมาณ 200 ไมล ์             
องค์พระตาํหนักเป็นตึกผนงัถือปูนสีขาว ประกบด้วย ท่อนไมโ้อ๊คทาสีดาํแบบทิวดอร์คานคํ*าพื*น       
ชั* นบนที� เพดานเป็นท่อนซุงใหญ่ความเก่าแก่ของพ ระตําหนักตั* งแต่คริสต์ศตวรรษที�  17                      
ซึ� งเป็นหมู่บา้นตั*งแต่สมยัเชคสเปียร์ ทาํให้พื*นมีความลาดเอียงถึงขนาดที�สิ�งใดอยูบ่นพื*นกลิ*งไปถึง
อีกห้องหนึ� งได ้สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โปรดพระตาํหนกัเวนคอร์ตมาก และทรงใช้ชีวิต
ร่วมกบัพระสวามีอยา่งสงบสุขและสันโดษ แต่ต่อมาพระตาํหนกัแห่งนี* ไดถู้กเวนคืนในช่วงสงคราม
โลกครั* งที� 2 เพื�อเป็นที�ทาํการของฝ่ายทหารองักฤษ 

 

 
 

ภาพประกอบ 21  พระตาํหนกัเวนคอร์ต 
ที�มา : พฤทธิสาณ ชุมพล. ออนไลน์ 2563. 
 
  ที�พระตาํหนกัเวนคอร์ตนี*  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จพระนางเจา้รําไพ
พรรณีฯ ทรงพระสําราญมาก เสด็จลงสวนทรงรดนํ* าพรวนดิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ       
ทรงวางผงัปลูกตน้ไมแ้ละไมด้อกด้วยพระองค์เอง ทรงดูแลดอกคาร์เนชั�น (Carnation) ทุก ๆ วนั     
ในเรือนกระจกที�มีไฟฟ้าทาํให้อุณหภูมิพอเหมาะ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงตดัมาปักแจกนั
ในห้องต่าง ๆ ในพระตาํหนกัทุกวนั (พระปกเกลา้ศึกษา. ออนไลน์. 2564) ส่วนสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีนั*น ทรงปลูกกุหลาบสีชมพู ทรงชื�นชอบกุหลาบสีชมพูเป็นอยา่งมาก อาจจะเนื�องดว้ย
เป็นสีตามวนัพระราชสมภพดงักล่าว  
  สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื�อวนัองัคาร               
ขึ* น13 คํ� า เดือน 1 (ตามปฏิทินจันทรคติ) ปีมะโรง เวลาย ํ�ารุ่งกับ52 นาทีกึ� ง หรือตรงกับวนัที�                 
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20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 (สํานักราชเลขาธิการ. 2528 : 5) โดยมีสีชมพู เป็นสีประจําว ันคล้าย                    
วนัพระบรมราชสมภพ (วนัองัคาร) 
  ในสวนพระตําหนักเวนคอร์ต มีสะพานหินเล็ก ๆ ข้ามบ่อนํ* าที�ทรงเลี* ยงเป็ดเทศ               
และปลาไวห้ลายพนัธ์ุ มีสระพานหินเล็ก ๆ ขา้มสระนํ*าที�เรียกวา่สระนํ*าของพระราชา 

 

 
 

ภาพประกอบ 22  สะพานขา้มสระนํ*า (สระนํ*าของพระราชา) พระตาํหนกัเวนคอร์ต 
ที�มา : ข่าวสด. ออนไลน์. 2563 
 
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ประทบัอยู่ที�          
พระตาํหนักเวนคอร์ต ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2480 ถึงประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2482         
ครั* นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 ก่อนที�พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จะเสด็จสวรรคตในวนัที� 
30 เดือนนั*น พระตาํหนักนี* ถูกยึดครองโดยฝ่ายทหารองักฤษเพื�อใช้เป็นกองบญัชาการแห่งหนึ� ง               
จากนั*นได้เปลี�ยนเจา้ของหลายครั* งโดยครั* งหนึ� งเคยอยู่ในมือเจา้ของบริษทัขายเมล็ดพนัธ์ุดอกไม้
และพืชผกั ปัจจุบนัเป็นบา้นส่วนบุคคล 
  เมื�อปลายปี 2557 บีบีซีไทยไปเยือนหมู่บ้านนี*  และได้พบกับ แอนดรูว์ โฮนีเชิร์ช                
เจา้ของบา้นคนล่าสุด เขาบอกวา่ภูมิใจเมื�อไดรู้้ประวติัอนัยาวนานของบา้นหลงันี*  จนเป็นแรงบนัดาลใจ     
ใหเ้ขาศึกษาพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
  แอนดรูว์เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ โปรดบ้านหลังนี* มาก พระองค์ทรง         
พระเกษมสาํราญกบัการทรงพระอกัษร การเล่นเทนนิส และโดยเฉพาะการทาํสวน 
  “แต่พอเขา้ช่วงสงครามโลก หมู่บา้นเล็ก ๆ นี* ได้กลายเป็นทางผ่านของเครื�องบินรบ 
แถวนี* เลยเสี� ยงต่อการโดนระเบิดและไม่ปลอดภยัที�จะอยู่อาศยัอีกต่อไป ผมเข้าใจว่าด้วยเหตุนี*              
พระองคจึ์งตอ้งเสด็จไปประทบัที�อื�น แมว้า่โปรดบา้นหลงันี*มากก็ตาม” (บีบีซีไทย. ออนไลน์. 2563) 
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  เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงสัญญะที�เป็นความรักและความผกูพนั ตามที�ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์แลว้  
จึงไดท้าํการปรียบเทียบระหวา่งพระตาํหนกัเวนคอร์ตกบัวงัสวนบา้นแกว้ โดยการนาํภาพภูมิทศัน์
ของพระตาํหนักเวนคอร์ตเปรียบเทียบกบัภาพภูมิทศัน์ของวงัสวนบา้นแก้ว เพื�อแสดงให้เห็นถึง            
สัญญะที�เป็นความรักและความผกูพนัดงักล่าว 

 

  
พระตาํหนกัเวนคอร์ต วงัสวนบา้นแกว้ 

 

ภาพประกอบ 23  ภาพเปรียบเทียบศาลาใหอ้าหารนก 

ที�มา : พฤทธิสาณ ชุมพล. ออนไลน์. 2563 และชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 

  จากภ าพ ป ระกอบ  23 แส ดงให้ เห็ น ถึงสั ญ ญ ะของความ รักและความผูกพัน                         
ที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ มีต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เห็นไดจ้ากศาลาใหอ้าหารนก
ที�มีอยู่ในพระตาํหนักเวนคอร์ต ศาลาให้อาหารนกเช่นกันนั* นก็มีอยู่ในวงัสวนบ้านแก้ว สัญญะ              
ที�แสดงให้เห็นนี*  เป็นการให้ความหมายที�เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างสองสิ�ง โดยการวิเคราะห์
ความหมายด้วยการทดสอบการแทนความหมาย เป็นการสืบสาวเรื�องราวไปถึงสิ�งที�อยู่เบื*องหลงั
หรือสิ� งที�เป็นอดีต นั�นคือ สิ� งที�หายไปหรือสิ�งที�ไม่มีอยู่ สิ� งเหล่านั*นมีความสําคญัต่อความหมาย   
หรือไม่อยา่งไร ดงันี*  สิ�งที�มีอยูข่องศาลาให้อาหารนกในวงัสวนบา้นแกว้ กบัสิ�งที�ไม่มีอยูข่องศาลา
ให้อาหารนกของพระตาํหนกัเวนคอร์ต จึงวิเคราะห์ไดว้่ามีความสําคญัต่อความหมาย เป็นการให้
ความหมายที�เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งสองสิ�ง แสดงให้เห็นถึงสัญญะของความรักและความผกูพนั 
ดงักล่าว 
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สะพานในพระตาํหนกัเวนคอร์ต สะพานในวงัสวนบา้นแกว้ 

 

ภาพประกอบ 24  ภาพเปรียบเทียบสะพานในพระตาํหนกัเวนคอร์ตและสะพานในวงัสวนบา้นแกว้ 
ที�มา : ข่าวสด. ออนไลน์. 2563 และชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  ในหนังสือประวติัศาสตร์บอกเล่าของ หม่อมราชวงค์พฤทธิสาน ชุมพล ที�เขียนไว ้               
ในหนังสือเรื�อง กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน ได้กล่าวถึงในเรื�องของการสร้างสะพาน               
ในวงัสวนบา้นแกว้ไวอ้ย่างน่าชวนวิเคราะห์ตามวา่  “ต่อมา จึงไดจ้ดัสวนใกลพ้ระตาํหนกั ซึ� งมองเห็น
ได้จากพระระเบียง (พระตาํหนักใหญ่) เป็นลาํธารและสระเล็ก ๆ ก่อผนังกั*น มีทางเดินคดเคี* ยว               
ลดหลั�นไปรอบสวน พร้อมสะพานโคง้คลา้ยสะพานหินที�พระตาํหนกัเวนคอร์ตมาไวที้�สวนบา้นแกว้นี* ”  
 

  
ทะเลสาบในพระตาํหนกัเวนคอร์ต คลองสวนบา้นแกว้ 

 

ภาพประกอบ 25  ภาพเปรียบเทียบทะเลสาบในพระตาํหนกัเวนคอร์ตและคลองสวนบา้นแกว้ 
ที�มา : ข่าวสด. ออนไลน์. 2563 และชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  จากการเปรียบเทียบภูมิทศัน์ของพระตาํหนกัเวนคอร์ตกบัวงัสวนบา้นแกว้ จะเห็นไดถึ้ง
ความสัมพนัธ์ทั*งสองสิ�ง ว่าสิ�งที�หายไปหรือสิ�งที�ไม่มีอยู่ สิ� งเหล่านั*นมีความสําคญัต่อความหมาย
หรือไม่อยา่งไร หากปรากฏวา่สิ�งที�หายไปนั*น มีอยูใ่นสถานที�อีกที�หนึ�ง มีความคลา้ยกนั ชวนใหเ้ชื�อ
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ไดว้า่เป็นสิ�งที�แทนที�กนักบัสิ�งที�หายไปได ้จึงเป็นมูลเหตุหนึ� งในการนาํมาซึ� งการวิเคราะห์ไดว้า่คือ
สัญญะของความรักและความผกูพนั ดงักล่าว 

 

  
สระนํ*าพระตาํหนกัเวนคอร์ต สระนํ*าส่วนพระองคว์งัสวนบา้นแกว้ 

 
ภาพประกอบ 26 ภาพเปรียบเทียบสระนํ* าพระตาํหนักเวนคอร์ตและสระนํ* าส่วนพระองค์วงัสวน

บา้นแกว้ 
ที�มา : พฤทธิสาณ ชุมพล. ออนไลน์. 2563 และชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวสัดิวตั ได้กล่าวถึงสระนํ* าส่วนพระองค์นี* ว่า “สมเด็จฯ               
เคยสรง แต่ทีนี* นํ* ามนัขุ่น เพราะมนัไหลแรงแลว้ก็เป็นตะกอน ท่านเคยเอาเรือไปไวใ้นนั*นพายเรือเล่น     
สมเด็จฯ น่าจะไดท้รงระลึกถึงเมื�อครั* งทรงลงเรือเล่นในสระนํ*าที�พระตาํหนกัเวนคอร์ตที�องักฤษ”  
  เมื�อไดเ้ปรียบเทียบสระนํ*าพระตาํหนกัเวนคอร์ตกบัสระนํ* าส่วนพระองคว์งัสวนบา้นแกว้ 
ประกอบด้วย คําบอกเล่า เห็นได้ถึงความสัมพันธ์ทั* งสองสถานที�  ซึ� งนอกจากจะมีลักษณะ                        
ใกลเ้คียงกนัแลว้ ยงัมีเรื�องเล่ายืนยนัถึงความสัมพนัธ์ที�คลา้ยคลึงกนัของสถานที�อีกดว้ย จึงเป็นที�มา
ของการนํามาวิเคราะห์ตามนัยยะแห่งสัญญะได้ว่าคือ สัญญะของความรักและความผูกพัน                 
อยา่งชดัเจนยิ�งขึ*น 
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ภาพประกอบ 27  ดอกไมท้รงปลูก 
ที�มา : พระมิ�งขวญัรําไพพรรณี. 2543 : 45 
 
  สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงโปรดดอกไม้เป็นอย่างยิ�ง เมื�อทรงว่างจาก                  
พระราชกรณียกิจ โปรดที�ประทบัในเรือนเพาะชาํ ทรงปลูกตน้ไม ้รดนํ* า ใส่ปุ๋ยด้วยพระองค์เอง 
บริเวณพระตาํหนกัใหญ่และพระตาํหนกัดอนแค จึงงดงามดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด ทั*งไมย้ืนตน้ เช่น 
มะฮอกกานี ราชพฤกษ์ (คูน) ศรีตรัง เสลา อินทนิล หางนกยูงฝรั�ง และเหลืองอินเดีย ซึ� งให้ทั* ง                 
ความรื�นรมยแ์ละความงามยามที�ดอกบานสะพรั�ง ส่วนไมพุ้่มที�ช่วยเติมแต่งสีสันใหก้ลิ�นหอม ลว้นมี
หลากหลาย เช่น ลั�นทม แก้ว แคฝรั�ง โศกสบนั ดอนย่า เป็นต้น นอกจากนี* ยงัมีเถาไม้เลื*อย เช่น 
พุทธชาด พวงแสด พวงทอง พวงชมพ ูพวงแกว้แดง พวงคราม พวงโกเมน พวงหยก ซึ� งเป็นพนัธ์ุไม้
ที�หายากและมีดอกที�สวยงามแปลกตา ส่วนตามถนนบริเวณพระตําหนักทรงปลูกว่านสี� ทิศ
บวัสวรรค ์ซึ� งเป็นดอกไมป้ระเภทหวั (Bulbs) ที�เมื�อถึงฟดูกาลก็จะมีดอกที�สร้างสีสันสดใสโดยรอบ
พระตาํหนกัทั*งสอง (พระมิ�งขวญัรําไพพรรณี. 2543 : 45) 
  ในเรื�องของพนัธ์ุไมด้อกที�ทรงปลูกนี*  หม่อมราชวงคพ์ฤทธิสาน ชุมพล ไดว้เิคราะห์ไว ้ 
อยา่งน่าสนใจเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ดอกไมที้�ผลิตน้และดอกมาจากหวัในดิน (Bulbs) มีว่านสี� ทิศ 
วา่นแสงอาทิตย ์บวัสวรรคสี์ชมพ ูสีเหลือง สีขาว คลา้ยกบัวา่ทรงจาํลองบรรยากาศของทุ่งดอกแดฟโฟดิล
และทิวลิป ซึ� งทรงคุ้นเคยที�อังกฤษมาไว้ โดยทรงใช้ไม้หัวพื* นเมืองแทน นอกจากนั* นยงัมี                   
สร้อยอินทนิล เป็นไมเ้ลื*อย ทาํรั* วไห้มนัไต่ขึ*นไป สร้อยอินทนิลดอกสีม่วงอ่อนนี*  ชวนให้ระลึกถึง  
ที�ห้อยยอ้ยลงมาจากซุ้มพระเฉลียงยกพื*นพระตาํหนกัเปี� ยมสุข สวนไกลกงัวล ที�ซึ� งพระราชสวามี
ทรงเคยฉายพระรูปสมเด็จฯ และหม่อมเจา้ศุภสวสัดิ=  ได้ลงสีนํ* าไวอ้ย่างสวยงาม และยงัมีดอนย่า     
ไมพุ้่มดอกสีชมพูอมแสดอยูริ่มกาํแพงสวนส่วนพระองคแ์ทนโรโดเดนดรอน นอกจากนั*นแลว้ยงัมี
เถาไม้เลื*อยหายาก ที�มีดอกสวยงามแปลกตา เช่น พวงชมพูดอกเล็ก ๆ พวงแก้วแดง พวงคราม 
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พวงโกเมน พวงหยก ซึ� งทรงประคบประหงมดูแล จนออกดอกให้ไดท้รงชื�นชม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
พวงหยกนั*น เป็นเถาไม้เลื*อยอยู่บริเวณซุ้มด้านหลังพระตาํหนักเทา ออกดอกห้อยเป็นเถาลงมา     
เป็นพวงสีเขียวอมเทา คล้ายสีหยก สวยงามมาก และสมเด็จฯ โปรดปรานมาก เห็นจะเป็นเพราะ      
สีเขียวนั*นเป็นสีวนัพุธ วนัพระราชสมภพในพระราชสวามี 

 

  
สมเด็จฯ กบัซุม้พวงหยกในอดีต พวงหยก 

 
ภาพประกอบ 28  สมเด็จฯ กบัซุม้พวงหยกในอดีตและพวงหยก 
ที�มา : พนัทิป. ออนไลน์. 2550 และไมด้อกออนไลน์. ม.ป.ป. 
 
  รมณียสถานส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เมื�อไดว้ิเคราะห์ตามขอ้มูล
ต่าง ๆ ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ วิเคราะห์ไดถึ้งความรักความผูกพนัที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ        
ทรงมีต่อสมเด็จพระปกเกล้าฯ นั*นมีอยู่อย่างมากในวงัสวนบา้นแก้ว แม้ในเรื�องของการชื�นชอบ
พวงหยก “โดยเฉพาะอย่างยิ�งพวงหยกนั*น เป็นเถาไมเ้ลื*อยอยู่บริเวณซุ้มด้านหลงัพระตาํหนักเทา
ออกดอกห้อยเป็นเถาลงมาเป็นพวง สี เขียวอมเทา คล้ายสีหยก สวยงามมาก และสมเด็จฯ                
โปรดปรานมาก เห็นจะเป็นเพราะสีวนัพุธวนัพระราชสมภพในพระราชสวามี” จากขอ้มูลเหล่านี*         
แสดงถึงว่าทรงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ อยู่เป็นนิจ แมสิ้� งนั*นจะเป็นเพียงดอกไม ้           
ใบหญ้า หากแม้ว่ากระทบต่อความรู้สึก นําพาซึ� งการระลึกถึง ทั* งการจดัสวนแบบอังกฤษที�มี             
ความเรียบสะอาด มีแบบแผนในการจัดวาง มีรูปแบบของสิ� งปลูกสร้างที�คล้ายกับสถานที�                     
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ที�ทั*งสองพระองคท์รงอยูร่่วมกนัมา สิ�งเหล่านี* เมื�อนาํมาวิเคราะห์ไดถึ้งสัญญะแห่งความรักความผกูพนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 9. ต้นจาํปาทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที� 9                
และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดาํเนินมาที�วงัสวนบ้านแก้ว              
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลฯ ได้ทรงปลูกต้นจําปาไว้ด้านข้างพระตําหนักใหญ่             
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตน้เงาะไวบ้ริเวณเดียวกนั 
 
ตาราง 9  การวเิคราะห์สัญญะตน้จาํปาทรงปลูก 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- ตน้จาํปาทรงปลูก โดย             
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาล              
ที� 9 หลงัพระตาํหนกัใหญ่            
ไม่ไกลจากหอ้งพระบรรทม
มากนกั จาํปานี*นอกจาก  
ความหอมยามราตรีแลว้ ยงัมี
ที�มาจากความหลงั เกี�ยวพนั
ต่อพระหทยัในสมเด็จ             
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ                
ที�สาํคญัยิ�ง 
 

- ความใส่พระทยัที�พระบาท
สมเด็จพระปรมินทร                  
มหาภูมิพลฯ ทรงมีต่อสมเด็จ  
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- มงคลแห่งสถานที� 

 
  เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รัชกาลที�  9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินมาที�                  
วงัสวนบ้านแก้ว ทรงเยี�ยมสมเด็จพระนางเจ้ารําไพรรณีฯ ตามคาํกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเป็นการ               
ส่วนพระองค ์ 
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ภาพประกอบ 29  ตน้จาํปาทรงปลูก 
ที�มา : พระมิ�งขวญัรําไพพรรณี-โพสต.์ ออนไลน์. 2557 
 
  การเสด็จพระราชดาํเนินครั* งนี*  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           
ไดท้รงปลูกตน้จาํปาไวเ้ป็นที�ระลึกและเป็นมงคลแห่งสถานที� ณ บริเวณดา้นขา้งพระตาํหนกัใหญ่          
(พระตําหนักเทา) ไม่ไกลจากห้องพระบรรทมของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ โดยที�             
หอ้งพระบรรทมนี*ดา้นขา้งจะมีที�เฉลียง สามารถทอดพระเนตรทิวทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี  
  ห้องพระบรรทม พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) สร้างโดยลกัษณะของภูมิปัญญา 
ทางสถาปัตยกรรม เนื�องจากตวัพระตาํหนัก หันหน้าไปยงัทางทิศเหนือ ทาํให้หลงัพระตาํหนัก     
อยู่ทางทิศใต ้ซึ� งทิศใตนี้* จะรับลมกลางคืน จากทิศใตม้าสู่ยงัทิศเหนือตลอดคืน หากปลูกไมห้อม    
ทางทิศใตข้องพระตาํหนกั จะทาํใหไ้ดรั้บความหอมที�โชยมาพร้อมกบัลมเป็นอยา่งดี  
  จาํปาจาํปี เป็นไม้หอมอยู่ในสกุลแมกโนเลีย (Magnolia) เหมือนกัน ต่างกันที�ชนิด 
“จาํปา” มีชื�อวิทยาศาสตร์ว่า Magnolia champaca (L.) Baillon ex Pierre var. champaca ดอกตูมรูป
กระสวย สีดอกของจาํปาจะมีสีเหลืองเขม้ ส่วน “จาํปี” มีชื�อวิทยาศาสตร์วา่ Magnolia x alba (DC.) 
Figlar กลีบดอกรูปรีแกมรูปใบหอกสีขาวนวลหรือสีงาช้าง มีถิ�นกาํเนิดในชวา อินเดีย และพม่า         
ลกัษณะทั�วไป จาํปาจาํปีเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง อายุประมาณ 5 - 6 ปี เป็นทรงพุ่มค่อนขา้งเตี* ย             
สูงเฉลี�ย 15 - 30 เมตร เริ�มออกดอกเมื�ออายุ 1 ปีถึง 1 ปีครึ� ง ให้ดอกมากที�สุดเมื�ออายุ 3 - 5 ปี เฉลี�ย  
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70 ดอกต่อตน้ และออกดอกตลอดปี ดอกจะบานเวลาตี 2 ถึง ตี 3 และมีกลิ�นหอมมาก จนถึงค่อนรุ่ง         
(อุทยานหลวงราชพฤกษ ์“จาํปาจาํปี”. ออนไลน์. 2564) 
  ในการที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกดอกจาํปา                
ทางทิศใตข้องพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) ใกลก้บัห้องพระบรรทม แสดงถึงความเอาใจใส่
ต่อสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เพราะดอกไมช้นิดนี*  นอกจะหอมยามราตรีแลว้ ยงัหอมตามลม   
ทางทิศใต้ กล่าวกันว่า ดอกจาํปาจาํปีนั* น เป็นดอกไม้ที�สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงมี                
ความรู้สึกพิเศษ อาจเนื�องมาจาก เป็นดอกไม้ชนิดหนึ� ง ในวงศ์เดียวกนั ที�บรรยายความหอมไว ้               
ในบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ พระราชสวามีที�ทรงรักยิ�ง    
ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องขึ*นสาํหรับร้องเป็นประจาํโดยเฉพาะวา่ 

 
วนันี*  แสนสุดยนิดี พระจนัทร์วนัเพญ็ 

ขอเชิญสายใจเจา้ไปเที�ยวเล่น  ลมพดัเยน็เยน็ หอมกลิ�นมาลี 
หอมดอกราตรี แมไ้ม่สดสี แต่หอมดีน่าดม 

เหมือนงามนํ*าใจ แมไ้ม่ขาํคม 
กิริยาน่าชม สมใจจริงเอย 

ชมแต่ดวงเดือน ที�ไหนจะเหมือน ไดช้มหนา้นอ้ง 
พี�อยูแ่ดเดียว เปลี�ยวใจหม่นหมอง เจา้อยา่ขุ่นขอ้งจงไดเ้มตตา 

หอมดอกชาํมะนาด สีไม่ฉูดฉาด แต่หอมยวนใจ 
เหมือนนํ*าใจดี ปรานีปราศรัย 
ผกูจิตสนิทได ้ใหรั้กจริงเอย 

ขอเชิญเจา้ฟังเพลงวงัเวงใจ เพลงของท่านแต่ใหม่ในวงัหลวง 
หอมดอกแกว้ยามเยน็ ไม่เห็นใจพี�เสียเลยเอย 

ดวงจนัทร์หลั�นลดเกือบหมดดวง โอห้นาวทรวงยอดชีวาไม่ปรานี 
หอมมะลิกลีบซอ้น ออ้นวอนเจา้ไม่ฟังเอย 

จวนจะรุ่งแลว้นะเจา้พี�ขอลา แสงทองส่องฟ้าสง่าศรี 
หอมดอกกระดงังา ชิชะช่างน่าเจบ็ใจจริงเอย 

หมู่ภมรร่อนหาช่อมาลี แต่ตวัพี�จาํจากพรากไปไกล 
หอมดอกจาํปี นี�แน่พรุ่งนี*จะกลบัมาเอย ฯ 

(เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั. ออนไลน์. 2563) 
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  จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ตอนทา้ย “หมู่ภมรร่อนหาช่อมาลี แต่ตวัพี�จาํจากพรากไปไกล  
หอมดอกจาํปี นี�แน่พรุ่งนี* จะกลบัมาเอย ฯ” ไดก้ล่าวถึงดอกไมใ้นวงศนี์* ไวใ้นท่อนทา้ยที�นบัว่าเป็น
ท่อนที�ขมวดความสําคญัของเนื*อเพลงเอาไว ้ซึ� งกล่าวถึงฝ่ายชายที�งอนงอ้ขอความรักจากฝ่ายหญิง 
ท่ามกลางหมู่มวลดอกไมที้�หอมในยามราตรีทั*งหลาย เมื�อรุ่งอรุณมาเยือน ฝ่ายชายตอ้งลาไป แลว้จะ
กลับมาอีกในวนัหน้า “ตัวพี�จ ําจากพรากไปไกล  หอมดอกจําปี  นี� แน่พรุ่งนี* จะกลับมาเอย”              
เมื�อพิ เคราะห์บทเพลงพระราชนิพนธ์ จะเห็นได้ถึงความสําคัญของดอกไม้ในวงศ์นี*  แม้ว่า               
ในบทเพลงจะเอ่ยถึงดอกจาํปี แต่ก็นบัวา่เป็นดอกไมใ้นวงศเ์ดียวกนักบัจาํปา 

 

                
 

ภาพประกอบ 30  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ที�มา : เบียร์ ระนาดเอก. ออนไลน์. 2561 
 
  หม่อมราชวงศถ์นดัศรี สวสัดิวฒัน์ ไดเ้ล่าถึงเรื�องราวของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
เอาไว้ว่า  “สมเด็จอา (สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ) โปรดเกล้าฯ ให้ผมร้องเพลงถวาย           
(เพลงราตรีประดับดาว) ผมก็เตรียมตวัอย่างดีที�จะสนองพระเดชพระคุณฯ พระองค์ท่านก็ทรง      
ตั*งใจฟัง บรรยากาศในตอนนั*นสงบมาก แต่พอผมร้องได้เพียงท่อนเดียว มองเห็น “สมเด็จอา”      
ทรงกนัแสง นํ* าพระเนตรไหล ผมร้องต่อไปไม่ออก” (มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 
2564)  เพลงราตรีประดบัดาวนี*  หม่อมราชวงศ์ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ กล่าววา่ “เพลงนี* เห็นจะพระราชทาน
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สมเด็จพระนางเจา้ฯ” นั�นคือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงนี*พระราชทาน
แก่สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ นั�นเอง (ศิลปวฒันธรรม. ออนไลน์. 2562) 
  จากที�กล่าวมา จะเห็นไดถึ้งสัญญะของตน้จาํปาทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  นั*นวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที�มีต่อสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
นอกจากนี* แล้ว ยงันับว่าต้นจาํปาทรงปลูกนี*  เป็นต้นไม้มงคลแห่งสถานที�ของวงัสวนบ้านแก้ว     
กล่าวกนัวา่ ตน้จาํปาทรงปลูกนี*  นบัเป็นยคุแรก ๆ แห่งการปลูกตน้ไมเ้พื�อทรงเป็นพระราชานุสรณ์  

 

           
 
ภาพประกอบ 31  พระราชานุสรณ์ 

ที�มา : อุทยานแห่งชาติ. ออนไลน์. 2561 
 
  ตลอด 70 ปี ที�ทรงครองสิริราชสมบติั ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ        
โดยมิทรงรู้จกัคาํวา่เหน็ดเหนื�อยเพื�อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย หนึ�งในนั*นคือทรงปลูกตน้
ไม้ในโอกาสเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงงาน หรือทรงเยี�ยมราษฎรในที�ต่าง ๆ รวมถึงในพื*นที�                 
ส่วนพระองคไ์วเ้ป็นที�ระลึกและใหแ้บบอยา่งในการอนุรักษป่์าไมไ้วเ้สมอ ดว้ยทรงเห็นความสําคญั
ของปัญหาป่าเสื�อมโทรม ซึ� งส่งผลกระทบต่อปัญหาดา้นอื�นๆ ไม่เฉพาะเรื�องดินและนํ* า หากแต่โยงถึง
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรม และระบบนิเวศบางอยา่งดว้ย (ตน้ไมท้รงปลูกตลอด 70 ปี
ครองราชย.์ ออนไลน์. 2564) 
  นบัแต่เริ�มแรก โดยที�ทรงพระผนวชที�วดับวรนิเวศวิหาร (22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2499)  
เป็นเวลา 15 วนั ในคราว เสด็จลาผนวชไดท้รงปลูกตน้สักและตน้สนฉัตรไวเ้ป็นพระราชานุสรณ์ 
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จะเห็นว่าหลงัจากนั*น วนัที� 17  พฤศจิกายน 2499 (12 วนั หลงัเสด็จลาผนวช) พระองค์ไดเ้สด็จมา 
วงัสวนบา้นแกว้ และไดท้รงปลูกตน้จาํปา  ตน้จาํปาวงัสวนบา้นแกว้นี*  นบัวา่มีอายยุนืนาน เนื�องดว้ย
โดยอายุของวงศ์ จะมีอายุ เพียง 15-30 ปี แต่ตน้จาํปาทรงปลูกตน้นี*  มีอายุ ณ ปัจจุบนั (กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2564) ถึง 64 ปีเศษแลว้ นบัเป็นสิ�งที�น่าภาคภูมิใจดว้ยวา่เป็นมงคลต่อสถานที� เป็นเวลายาวนาน                
 10. การจดัระบบชลประทานในวงัสวนบา้นแก้ว มีการจดัระบบชลประทานที�มีระบบ  
สัมพนัธ์กบัระบบนํ*าตามธรรมชาติ 
 
ตาราง 10  การวเิคราะห์สัญญะการชลประทานของวงัสวนบา้นแกว้ 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

 
 

 
- วธีิการชลประทาน โดยการ
กกัเก็บนํ*าไว ้แลว้จึงปล่อยนํ*า
จากที�สูงลงสู่ที�ต ํ�า                       
ตามธรรมชาติ ลดหลั�นลง             
เป็นระยะ ผา่นรางส่งนํ*า ลงยงั
บ่อเก็บนํ*าต่าง ๆ ที�กระจายอยู ่
มีการออกแบบที�สวยงาม 
สัมพนัธ์กบัพื*นที�อยา่งมีระบบ 
 

 
- ภูมิปัญญาดา้นชลประทาน
ทอ้งถิ�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากการที�สภาพภูมิประเทศเป็นเนิน มีคลองไหลผ่าน การจัดระบบชลประทาน              
ในวงัสวนบา้นแกว้ จึงให้นํ* าไหลลงจาหกที�สูงสู่ที�ต ํ�าตามธรรมชาติ เพียงแต่ขุดรางส่งนํ* า ทาํอ่างเก็บนํ* า 
ท่อระบาย ลดหลั�นลงเป็นระยะ ๆ เพื�อที�จะมีนํ* าไวใ้ช้ในทุกฤดูกาลสําหรับการพืชและเลี* ยงสัตว ์ 
รวมทั*งสูบจากอ่างเก็บนํ* าไปไวใ้นถงัคอนกรีตใตดิ้นใตอ้าคารต่าง ๆ กล่าวคือภายในพระตาํหนกัเทา 
1 บ่อ ภายในพระตาํหนกัแดง 1 บ่อ ภายในเรือนเขียว 1 บ่อ เหล่านี* โดยบ่อภายในพระตาํหนกัแดง
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นั*นมีถงัคอนกรีตถึง 2 ถงัใหญ่ สามารถเก็บนํ* าฝนไดถึ้งถงัละ 90 ยนิูต ต่างกบับ่อในพระตาํหนกัเทา
ที�เป็นบ่อเล็กใช้ไม่ถึงเดือนนํ* าก็หมด ภายหลงัเมื�อสร้างพระตาํหนักแดงจึงสร้างถังใหญ่ขึ*นทั*งนี*     
เพื�อมิใหข้าดแคลนนํ*าในหนา้แลง้ ซึ� งพอถึงฤดูฝนก็ไดมี้การรองนํ*าฝนจากหลงัคาลงมาเก็บไว ้ซึ� งใช้
ไดดี้เพราะเมืองจนัทฝ์นชุก  
  การวางแผนและการดาํเนินการเรื�องการชลประทานนี*  หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ        
ผูท้รงศึกษามาทางนี*  ทรงเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยมีอ่างรับนํ* า ตั*งอยูท่างทิศตะวนัตกของพระตาํหนัก
เป็นอ่างนํ* าขนาดเล็ก รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ที�ก่อสร้างดว้ยอิฐบล็อกขึ*นมาจากพื*นดินประมาณ 2 เมตร 
ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร พาดอยู่ตามขวาง สร้างขึ* นเป็นคันกั* นนํ* า เพื�อลดความแรงของนํ* า            
ในขณะที�ปล่อยนํ* าให้ไหลลงมายงัที�พกันํ* า อ่างรับนํ* านี*  สร้างขึ*นเพื�อใชเ้ป็นอ่างรับนํ* าแลว้ปล่อยนํ* า
ให้ไหลลงมายงัรางรดนํ* าผกัทั*ง 9 ราง เพื�อนาํนํ* ามาใชใ้นการเกษตรในบริเวณใกลเ้คียงกบัอ่างรับนํ* า
และมีรางรดนํ* าผกัตั*งอยูท่างทิศตะวนัตกของตวัพระตาํหนกัใหญ่ อยูถ่ดัมาจากอ่างรับนํ* า รางรดนํ* า
ผกัเป็นรางเล็ก ๆ รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ ก่อสร้างจากอิฐบล็อก โดยขุดดินลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร 
แลว้ก่ออิฐบล็อกขึ*นมาเพื�อเก็บนํ* าไว ้มีรางนํ* าทั*งหมด 9 ราง โดยอยู่ห่างจากอ่างรับนํ* าแลว้ถดัต่อมา
เรื�อย ๆ จากทิศตะวนัตกมาทางทิศตะวนัออก รางนํ* าแต่ละรางสร้างลดหลั�นกนัมาเพื�อให้นํ* าไหล        
มาไดต้ลอดทั*ง 9 ราง 
  สภาพพื*นที�วงัสวนบา้นแกว้ ในพื*นที�ประมาณ 720 ไร่ กบั 3 งาน จากทิศใต ้จรดเขาไร่ยา
เป็นเนินสูงลงมาพื*นที�ทางลาดคลองบา้นแกว้ไหลผา่นกลางพื*นที� วงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งมีนํ* าไหลผา่น
ตลอดในช่วงหนา้ฝนและช่วงหนา้แลง้ จึงทาํระบบนํ*าในสวนบา้นแกว้ มีความสมบูรณ์ และเพียงพอ
ต่อการส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ ซึ� งเป็นภารกิจหลกัที�พระองค์ทรงดาํเนินชีวิตที�วงัสวนบา้นแก้ว  
โดยมีการปลูกขา้ว ปลูกส้ม ปลูกมนั ปลูกพริกไทย สวนผลไมส่้วนพระองค์ พร้อมการเลี* ยงสัตว ์
อาทิ เช่น ววัเป็นจาํนวนมาก และเลี*ยงไก่ ซึ� งจาํเป็นอยา่งยิ�งต่อการใชน้ํ*า 
  ดว้ยพระอริยภาพที�กวา้งไกลในอนาคต ทรงมองเห็นความเปลี�ยนแปลงของระบบ
ธรรมชาติที�ตอ้งเสื�อมสลายไปตามกระแสธรรมชาติ จึงไดส้ร้างระบบการกกัเก็บนํ* า และการจดัการ
ระบบนํ*าใหมี้เพียงพอต่อการใชง้านในวงัสวนบา้นแกว้ ตลอดฤดูกาล  
  ดังที�กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นถึงการจดัการนํ* าที� ดี ประโยชน์คุ้มค่า นับว่าเป็น              
ความฉลาดของผูส้ร้างระบบชลประทานในวงัสวนบา้นแก้วแห่งนี*  เป็นตวัอย่างที�สามารถนาํมา
เป็นต้นแบบในการจัดการนํ* าได้เป็นอย่างดี ดังนี* แล้วนัยยะสําคัญของระบบชลประทานของ              
วงัสวนบ้านแก้ว จึงเป็นไปในลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ�นที� เมื�อผู ้ใดได้สัมผ ัสรับรู้แล้ว                      
ทาํการวเิคราะห์จะเห็นไดถึ้งภูมิปัญญาที�ซ่อนอยูเ่ป็นนยัยะสาํคญัไดไ้ม่ยาก 
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 11. สระตุ๊กตาและบ่อนํ* า  ตั* งอยู่บ ริเวณ ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างเยื*องกับ                   
พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา)  มีขอบรอบสระสร้างดว้ยอิฐบริเวณตวัขอบบนสระมีทางเดิน
รอบขอบสระ และบริเวณใกลเ้คียงติดต่อกนั มีการปูพื*นเป็นทางเดินโดยรอบ ภายในตวัสระดา้นล่าง
ฉาบดว้ยปูนในสระเดิมหนา้พระตาํหนกัเทามีตุก๊ตารูปผูห้ญิงตั*งอยูบ่ริเวณกลางสระ  
 
ตาราง 11  การวเิคราะห์สัญญะสระตุก๊ตาและบ่อนํ*า 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

 

- สระตุก๊ตา และบ่อนํ*า ตั*งอยู่
บริเวณดา้นหนา้ ดา้นหลงั 
และดา้นขา้ง เยื*องกบั                 
พระตาํหนกัเทา สร้างดว้ยอิฐ 
มีลกัษณะโคง้มน สวยงาม            
รับกบัสถานที� สร้างขึ*นเพื�อ
ความสวยงามเป็นหลกั               
ของการสร้างฮวงจุย้สระนํ*า
และบ่อนํ*า เสริมพลงั 
 

- ความเชื�อที�ผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมไทยจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ฮวงจุย้ (องักฤษ: Feng Shui ตวัยอ่: 风水 ตวัเต็ม: 風水 พินอิน: fēngshuǐ เฟิงสุ่ย 
IPA: /fɤŋ ʂueɪ/) หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศยัให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม               
ในคติของชาวจีน มีลกัษณะใกล้เคียงสถาปัตยกรรมศาสตร์ คาํว่า ฮวงจุย้ มาจากคาํว่า ลม (ฮวง)             
และนํ*า (จุย้) ออกเสียงตามสาํเนียงจีนแตจิ้�ว 
  ฮวงจุย้นี* อาศยัหลกัการของการไหลเวียนของพลงังานบนผืนโลก (ชี�)โดยเปรียบให้
เข้าใจได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไหลที�เรารู้จกักันดี ได้แก่ ธรรมชาติของลม                  
และธรรมชาติของนํ* า ซึ� งนกัพยากรณ์ฮวงจุย้ที�ดีตอ้งอ่านพลงังานของชี� และแหล่งที�มาของชี�ใหอ้อก 
เพื�อเสริมการนําเข้า / ทาํลายการปิดกั*น ให้ชี�ที�ดีสามารถเข้าได้ และถ่ายเทชี�ที�เสีย / ปิดกั*นไม่ให ้        
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ชี�ที�เสียสามารถเขา้สู่สถานที�ที�เราอยูไ่ด ้โดยศาสตร์นี*มาจากประเทศจีน ดงันั*นผูที้�ศึกษาและอาจารย์
มกัจะมีเครื�องรางที�มาจากจีนมาใชใ้นความเป็นจริงแลว้ การสร้างสภาพแวดลอ้มตามหลกัฮวงจุย้นั*น         
ไม่เหมือนกนัเลยในแต่ละเขตของโลก สภาพภูมิอากาศคนละอย่าง ในเรื�องของพิธีกรรมจีนจึงมี          
บทบาทกบัฮวงจุย้กบัทุกประเทศ การจดัตามหลกัฮวงจุย้นั*นมีการจดัเพื�อการณ์หลายอยา่งตามการใช้
งานที� เจ้าของอย่างให้เป็น ดังนั* นพื*นที�  (Space) กับอารมณ์ (Mood) มีส่วนสําคัญกับงานฮวงจุ้ย 
อารมณ์ของคน มีส่วนกบัดวงชะตา วนัเดือนปีเกิด และดวงดาวรวมถึง หลกัเชิงจิตวิทยา (ฮวงจุย้. 
ออนไลน์. 2564) 
  รูปทรงที�ดีของบ่อนํ*าหรือสระนํ*าในหลกัฮวงจุย้ 
  1. สระนํ* า บ่อนํ* า หรือสระนํ* าพุ ที�เป็นรูปทรงกลมและมีขอบรอบสระนํ* าที�ตั* งอยู ่             
ภายในพื*นที�ใกลอ้าคารบา้นเรือน จะส่งผลทาํให้เกิดโชคลาภเพิ�มพูนขึ*นแก่ผูอ้ยูอ่าศยั เหมาะสําหรับ
ผูป้ระกอบกิจการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งทางดา้นการเงิน 
  2. สระนํ* าพุ หรือบ่อนํ* าพุ ที�เป็นรูปทรงกลมและมีขอบรอบสระนํ* าที�ตั* งอยู่ภายใน           
พื*นที�ใกลก้บัโรงงาน จะส่งผลทาํให้คนงานในโรงงานมีจิตใจสงบ มีขวญักาํลงัใจดี และมีความสดชื�น 
กระปรี* กระเปร่า มีกาํลงัผลิตเพิ�มมากขึ*น และกิจการเจริญรุ่งเรือง กา้วหนา้ 
  3. สระนํ* าพุ สระว่ายนํ* า หรือบ่อนํ* า ที�มีรูปทรงเป็นสี� เหลี�ยมผืนผา้และตั*งอยู่ในระยะ 
ที�ห่างจากอาคารบา้นเรือนพอสมควร พลงัหยินจะไม่สามารถก่อกวนผูอ้ยูอ่าศยัได ้ทาํให้ผูอ้ยูอ่าศยั            
มีโชคลาภ  (ตั*ม ศรีนเรศ. ออนไลน์. 2563) 
  เมื�อพิจารณาตามหลกัฮวงจุย้จีน จะเห็นวา่สระตุก๊ตาและบ่อนํ*าของวงัสวนบา้นแกว้นั*น 
มีลักษณะของการปลูกสร้างที�อิงกับหลักของฮวงจุ้ย จากการพิจารณาดูตามหลักฐานที�พอจะ
วิเคราะห์ได้ว่าสร้างเพื�อความสวยงามเป็นหลกั ส่วนเหตุผลทางการเกษตรนั*นขอ้พิจารณาตกไป               
เพราะบริเวณดงักล่าวนี* ไม่ปรากฏวา่เป็นพื*นที�ทางการเกษตรของวงัสวนบา้นแกว้ เมื�อนาํมาพิจารณา
ร่วมกบัคาํสัมภาษณ์นักวิชาการสํานักศิลปวฒันธรรม ซึ� งมีหน้าที�ดูแลในส่วนของงานภาคสนาม    
วงัสวนบา้นแกว้ 
  “สระตุ๊กตาและบ่อนํ* า สมเด็จฯท่านทรงสร้างเพื�อความสวยงามเป็นหลกั มิไดท้รงทาํ
ไวส้ําหรับการเกษตร ด้วยในพื*นที�บริเวณดงักล่าวที�มีสระตุ๊กตาและบ่อนํ* ามิใช่จุดทาํการเกษตร         
ของวงัสวนบ้านแก้ว ส่วนของการใช้นํ* านั*น อาจจะใช้บ้างเพื�อรดนํ* าตน้ไม้เล็กน้อย โดยใช้เพียง    
พระหตัถก์วกันํ*าขึ*นมารดนํ*าตน้ไมต้น้เล็ก ๆ บริเวณโดยรอบบ่อเท่านั*น จึงไม่ใช่เพื�อการเกษตร” 

                                                          อรุณ แพทยโ์อสถ. สัมภาษณ์. 2564 
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  ส่ วน ที� เรียก ว่า “ส ระตุ๊ก ตา” เนื� องจาก แต่ เดิม นั* น ส ระนํ* าห รือบ่ อนํ* า เห ล่ านี*                           
ในวงัสวนบา้นแกว้ มีตุ๊กตาเด็กตั*งอยู่กลางสระดว้ย ซึ� งแต่เดิมทรงนาํมาด้วยจากพระตาํหนักเวนคอร์ต 
ประเทศอังกฤษ ภายหลังพบว่าหายไปและมาพบอีกครั* งอยู่ที�พระตาํหนักชมดง อาํเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เมื�อสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาสูงขึ* น              
ทรงมีพระราชประสงคที์�จะเสด็จฯ ไปประทบัที�หวัหิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ซื*อที�สร้าง        
พระตําหนักที�ประทับและพระราชทานนามว่า “ พระตําหนักชมดง” ซึ� งเป็นพระตําหนัก                      
ที�ไม่ใหญ่โตนกั มีหอ้งต่าง ๆ เพียงไม่กี�หอ้ง หอ้งพระบรรทมเป็นเพียงหอ้งเล็ก ๆ ไม่โอ่โถง ดา้นซา้ย   
พระแท่นบรรทม มีวิมานติดที�ผนงั ทรงใช้เป็นที�ประดิษฐานพระโกศพระบรมอฐิัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ซึ� งอญัเชิญติดพระองคไ์ปเสมอ เมื�อเสด็จ ฯ แปรพระราชฐานไปประทบัแรม 
ณ ที�ใดก็ตาม (พระมิ�งขวญัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 2558) 
 

 
 

ภาพประกอบ 32  ตุก๊ตาหิน สระนํ*าในพระตาํหนกัชมดง 
ที�มา : สาํนกัราชเลขาธิการ. 2528 : 155 
 
  จึงวิเคราะห์ไดอ้ยา่งเหมาะสมวา่ สระตุ๊กตาและบ่อนํ* าของวงัสวนบา้นแกว้มีลกัษณะ
ของที�สิ� งปลูกสร้างที�ใช้หลกัฮวงจุย้จีนมาประกอบสร้างในเรื�องของรูปทรงที�ดีของบ่อนํ* าหรือสระนํ* า 
ในหลกัฮวงจุย้ที�กล่าวว่า สระนํ* า บ่อนํ* า หรือสระนํ* าพุ ที�เป็นรูปทรงกลมและมีขอบรอบสระนํ* า          
ที�ตั*งอยูภ่ายในพื*นที�ใกลอ้าคารบา้นเรือน โดยบ่อนํ* าตุ๊กตาหรือสระตุ๊กตาของวงัสวนบา้นแกว้นั*นตั*ง
อยู่บริเวณดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้งเยื*องกบัพระตาํหนกัเทา นั�นคือตั*งอยูภ่ายในพื*นที�ใกลอ้าคาร
บา้นเรือน และมีขอบรอบสระ เป็นไปตามหลกัฮวงจุย้ที�ดี บริเวณดงักล่าวยงัโล่งเปิดรับลม โดยมี
การไหลเวียนของนํ* าผา่นร่องระบายนํ* า ตามแนวทางของฮวงจุย้ ที�อาศยัหลกัการของการไหลเวียน     
ของพลงังานบนผนืโลก (ชี�) ไดแ้ก่ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของนํ*า 
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  จากตารางขา้งตน้ ประกอบกบัขอ้ความขา้งตน้ดงัที�กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าสัญญะ          
มีความเกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อที�ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมไทยจีนในเรื�องของฮวงจุย้ หากมองใน
กรอบของแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา วิเคราะห์ได้ถึงปรากฏการณ์ที�สื�อให้เห็นถึงร่องรอยความเชื�อ                  
ที�ผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมไทยจีน ที�แฝงฝังอยูใ่นสังคมไทยในหลายระดบัชั*นเป็นเวลานาน 
 12. ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน ศาลเพียงตาที�ตั*งอยูใ่นเขตพระราชฐาน บริเวณเนินเขาโป่งลาน 
 
ตาราง 12  การวเิคราะห์สัญญะศาลพอ่ปู่ โป่งลาน 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน สถานที�
ซึ� งชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียง
เคารพนบัถือสืบต่อกนัมา 
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างใหม่               
ใหดี้ยิ�งขึ*น  

จากเดิมที�เป็นศาลเพียงตา              
เล็ก ๆ  ปัจจุบนั เป็นที�เคารพ
ของบุคลากรและนกัศึกษา 
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี จนเกิดเป็น
ประเพณีทาํบุญศาล                         
พอ่ปู่ โป่งลานและประเพณี            
วิ�งโป่งลานประจาํปี 

- วฒันธรรมทางความเชื�อ
ของคนไทยเกี�ยวกบั                        
สิ�งศกัดิ= สิทธิ=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ศาลพอ่ปู่ โป่งลานหนัหนา้มา
ทางทิศใต ้ส่วนพระบรม     
ราชินยานุสาวรียส์มเด็จ            
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ         
หนัหนา้ทางทิศเหนือ อยูใ่นทิศ
ที�ตรงกนัขา้ม ในสถานที�              
เดียวกนั  

- ความเชื�อเกี�ยวกบัพื*นที� 
ศกัดิ= สิทธิ=  ในลกัษณะเชิง            
พื*นที� เสริมวธีิการใหส้ถานที�
ดูมีความศกัดิ= สิทธิ= เพิ�มมากขึ*น  
มีการสร้างสองสิ�งสาํคญั               
ที�ยดึเหนี�ยวจิตใจของผูค้น  
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 ทาํใหห้นัหนา้มาในทางที�
เผชิญหนา้กนั 

ในชุมชน จากการที�จงใจให้
สิ�งปลูกสร้างสองสิ�งนี*หนัหนา้
เขา้หากนั จนเกิด                       
ความโดดเด่น ชวนสงสัย 
ผา่นการผกูเรื�องเล่าโยงเขา้กบั
พลงัที�ไม่สามารถอธิบายได ้

 
  จากตาราง 12  แสดงให้เห็นว่าสัญญะมีความเกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรมทางความเชื�อ
เกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ= สิทธิ= ในสังคมไทย หากพิจารณาในกรอบของสัญวิทยา จะเห็นไดถึ้งปรากฏการณ์         
ที�เกิดขึ*นของความหมายของพิธีกรรม จนเกิดเป็นประเพณีทาํบุญศาลพ่อปู่ โป่งลานและประเพณี        
วิ�งโป่งลานประจาํปี ปรากฏการณ์นี*  สื� อให้เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อของสังคมไทยต่อสิ� งที�         
มองไม่เห็นและเชื�อวา่เป็นสิ�งเหนือธรรมชาติ ตามความดงัที�จะกล่าวต่อไปนี*  
  “ศาลพ่อปู่ เป่งลาน มีประวติัความเป็นมาวา่ เมื�อครั* งสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ      
พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 เสด็จมาประทบั ณ สวนบา้นแกว้ ไดป้ระมาณปีเศษ ทรงสุบินนิมิตเห็น 
จึงโปรดให้ ช่างปั* นจากกรุงเทพ ฯ ปั* น รูป เจ้าพ่อ ตามลักษณ ะนั* น  ๆ  ไว้ที� เนิน เขาโป่งลาน                  
นอกเขตพระราชฐาน แต่ได้เกิดไฟไหมทุ้กปี พระองค์จึงทาํพิธีอญัเชิญพ่อปู่ เขา้มาในเขตพระราชฐาน  
เป็นสถานที�ศักดิ= สิทธิ= จนถึงปัจจุบัน นักศึกษาและประชาชนทั�วไปมากราบไหวบู้ชา” (แนวหน้า.  
ออนไลน์. 2562) 
  ในเรื�องเกี�ยวกบัความเป็นมาของศาลพ่อปู่ โป่งลานนั*น หม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาณ  ชุมพล 
ไดก้ล่าวไวว้า่ “ที�บริเวณเขาโป่งลานมีศาลเพียงตาเล็ก ๆ อยูแ่ต่เดิม สมเด็จฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างใหม่
ให้ดีขึ* น มีริ* วอิฐโปร่งล้อม “ศาลเจ้าพ่อโป่งลาน” นี*  เป็นสถานที� ซึ� งชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง                   
ใหค้วามเคารพนบัถือสืบต่อมา 
  อนึ� ง จากขอ้มูลทั*งที�กล่าวมาขา้งตน้ จึงพอวินิจฉัยไดโ้ดยสรุปว่า ศาลพ่อปู่ โป่งลาน เดิม
เป็นศาลเพียงตาเล็ก ๆ นี*  เป็นสถานที�ซึ� งชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงเคารพนบัถือสืบต่อมา เมื�อสมเด็จ     
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จมาประทบั ณ สวนบา้นแกว้ ภายหลงัไดนิ้มิตเห็น จึงโปรดใหช่้างปั* น
จากกรุงเทพฯ ปั* นรูปเจา้พ่อ ตามลกัษณะนั*น ๆ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ได้โปรดเกล้าฯ      
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ใหส้ร้างใหม่ใหดี้ขึ*น มีริ*วอิฐโปร่งลอ้ม ไวที้�เนินเขาโป่งลานนอกเขตพระราชฐาน แต่ไดเ้กิดไฟไหม้
ทุกปี พระองคจึ์งทาํพิธีอญัเชิญพ่อปู่ เขา้มาในเขตพระราชฐาน ศาลพ่อปู่ โป่งลานในปัจจุบนัจึงตั*งอยู่
ในอาณาเขตวงัสวนบา้นแกว้ดงักล่าว 

               

  
 

ภาพประกอบ 33 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงทาํพิธีบวงสรวงศาลพอ่ปู่ โป่งลาน และภาพ

ศาลพอ่ปู่ โป่งลานในปัจจุบนั 

ที�มา : พนัทิป. ออนไลน์. 2550 และชนิศา สินธีรเดช. 2563 

 

  จากการที�ศาลพ่อปู่ โป่งลาน สถานที�ซึ� งชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงเคารพนบัถือสืบต่อ

กันมา สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างใหม่ให้ดียิ�งขึ* น จากเดิมที�เป็น              

ศาลเพียงตาเล็ก ๆ  ปัจจุบนั เป็นที�เคารพของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

รําไพพรรณี จนเกิดเป็นประเพณีทาํบุญศาลพ่อปู่ โป่งลานและประเพณีวิ�งโป่งลานประจาํปี อนัเป็น

วฒันธรรมทางความเชื�อของคนไทยเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ= สิทธิ= ตามความหมายโดยนยั 
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ภาพประกอบ 34  ประเพณีวิ�งโป่งลานประจาํปี 

ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 2560 
 
  ศาลพ่อปู่ โป่งลานนั*น นอกจากเป็นที�เคารพสัการะของของบุคลากรและนักศึกษา   
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีแลว้ ยงัเป็นที�เคารพสัการะของประชาชนทั�วไปมาก่อนที�จะ
มีวงัสวนบา้นแกว้ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ เมื�อไดน้าํทั*งเรื�องราวต่าง ๆ ที�เป็นเรื�องเล่าผกูโยงให้เห็นถึง
ความสาํคญัของสถานที�มีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนจนกลายเป็นส่วนหนึ�งของบริบท 
  ในลกัษณะเชิงพื*นที�ของศาลพ่อปู่ โป่งลานนั*น ยงัมีลกัษณะที�พิเศษในเชิงพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ=
อยูป่ระการหนึ�ง นั�นคือ ศาลพอ่ปู่ โป่งลานนั*น แมจ้ะปลูกสร้างห่างกบัพระบรมชินยานุสาวรียอ์ยูไ่กล
ถึงแนวเขตพระราชฐาน แต่กลบัหนัหน้าศาลตรงมายงัพระบรมชินยานุสาวรีย ์ในทิศทางที�ตรงกนั 
โดยต่างหันหน้าในลักษณะเผชิญกัน กล่าวคือพ่อปู่ โป่งลานนั* นหันหน้ามาในทางทิศเหนือ                        
ส่วนพระบรมชินยานุสาวรียห์นัหนา้ทางทิศใต ้นบัวา่เป็นเรื�องที�ผกูโยงเรื�องราวผา่นเรื�องเล่า ตาํนาน 
เป็นความพิเศษที�ส่งเสริมความเชื�อในเรื�องของพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ= เป็นอยา่งมาก 
  อีกประการหนึ� งของความเชื�อที�ผูกโยงกบัสังคมไทยที�กล่าวถึงการสร้างความเชื�อ
เกี�ยวกบัพลงังานเหนือธรรมชาติและโลกหลงัความตาย ซึ� งเป็นโลกที�พระเจา้และวิญญาณมนุษย ์       



 

 

112

สิงสถิตอยู่ เรียกว่าโลกศกัดิ= สิทธิ=  (Sacred World) นั*น ตามความเชื�อของคนไทย เกี�ยวกบัวิญญาณ            
ในเรื� องราวของโลกศกัดิ= สิทธิ=  (Sacred World) ที�กล่าวถึง ท้าวเวสสุวรรณไวว้่า ท้าวเวสสุวรรณ              
หรือทา้วกุเวรเป็นเทพหรือยกัษ์ที�ปรากฏอยู ่ทั*งในศาสนาพุทธและพราหมณ์และมีผูนิ้ยมกราบไหวม้าก 
ตามคติความเชื�อทางศาสนาพุทธกล่าวไวใ้นพระสูตรที�ชื�อวา่ “อาฏานาฏิยะ” วา่ ทา้วกุเวรเป็นหนึ� ง
ในทา้วจตุมหาราช ผูค้รองสวรรคช์ั*น จตุมหาราชิกา (สวรรคก์ามาวจร ชั*นที� 1) 
  ทา้วเวสสุวรรณ หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า  “ทา้วกุเวร”  ถ้าในพระพุทธศาสนา 
จะเรียก “ท้าวไพสพ” เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจา้แห่งภูตผีปีศาจทั*งหลาย โดยท้าวเวสสุวรรณ             
เป็นหนึ� งในทา้วจตุโลกบาลทั*ง 4 ทั*งยงัเป็นหัวหน้าของทา้วจตุโลกบาลทั*ง 4 อนัประกอบไปดว้ย 
“พระอินทร์” (ทา้วธตรฐ) ปกครองโลกดา้นทิศตะวนัออก  “พระยม” (ทา้ววิรุฬหก) ปกครองโลก
ดา้นทิศใต ้“พระวรุณ” (ทา้ววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวนัตก และท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจา้
แห่งอสูรทรงอิทธิฤทธิ= อานุภาพมาก ผูคุ้ม้ครองดูแลโลกมนุษย ์สถิตอยูบ่นสวรรคช์ั*นจาตุมหาราชิกา     
ประทบัทางทิศเหนือ วา่กนัวา่แนวอาณาเขตที�ทา้วเวสสุวรรณปกครองนั*นกวา้งใหญ่มหาศาลมาก 

 

 
 

ภาพประกอบ 35  ทา้วเวสสุวรรณ 

ที�มา : โมคคลัลานะ. ออนไลน์. 2562   
 
  ทา้วกุเวร หรือ ทา้วเวสสุวรรณนั*นยงัมีชื�ออีกหลายชื�อ เช่น ธนบดี หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ 
ในทรัพย์ ธเนศวร หมายถึง ผูเ้ป็นเจา้แห่งทรัพย์ หรือชื�ออื�น ๆ คือ อิจฉาวสุ หมายถึง ความมั�งมี              
ได้ตามใจ ชื�อยกัษ์ราชอันหมายถึง เจ้าแห่งยกัษ์ หรือชื�อมยุราช หมายถึง เป็นเจ้าแห่งกินนร               
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ชื�อรากษเสนทร์ หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในพวกรากษส ส่วนในวรรณคดีเรื�องรามเกียรติ=  ได้กล่าวถึง   
การเรียกนามทา้วเวสสุวรรณวา่ ทา้วกุเรปัน เป็นตน้ 
  ในทางพระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงอดีตชาติของทา้วกุเวร เอาไวใ้น พระสุตตนัตปิฎก      
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม 3 ภาค 2 หน้าที� 151 วา่ ในสมยัที�โลกยงัวา่งจากพระพุทธศาสนา ขณะที�
ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จ อุบติัขึ*นในโลกนั*น มีพราหมณ์ผูห้นึ� งนามว่า “กุเวร” เป็นคนใจดี     
มีเมตตากรุณา ประกอบอาชีพสุจริต ด้วยการทาํไร่ออ้ยแล้วนาํตน้ออ้ยมาตดัใส่ลงไปในหีบยนต ์   
เพื�อบีบนํ* าออ้ยขายเลี* ยงชีวิต ต่อมากิจการได้เจริญขึ* นจนเป็นเจา้ของหีบยนต์ สําหรับบีบนํ* าออ้ย       
ถึง 7 เครื�อง สร้างที�พกัสําหรับคนเดินทาง และไดบ้ริจาคนํ*าออ้ยจากหีบยนตเ์ครื�องหนึ�ง ซึ� งมีปริมาณ
นํ* าออ้ยมากกว่าหีบยนต์เครื�องอื�น ๆ ให้เป็นทานแก่คนเดินผ่านไปมาจนตลอดอายุขยั ดว้ยอาํนาจ
แห่งบุญกุศลที�บริจาคนํ* าออ้ยให้เป็นทานนั*น ทาํให้หนุ่มกุเวรผูนี้* ไดไ้ปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์
ชั*นจาตุมหาราชิกา มีนามว่า “กุเวรเทพบุตร” ต่อมา กุเวรเทพบุตรได้รับการเทวาภิเษก (ขึ*นครองราชย)์ 
เป็นผูป้กครองดูแลพระนครสวรรคช์ั*นที� 1 ดา้นทิศเหนือจึงไดมี้พระนามวา่ “ทา้วเวสสุวรรณ” 
  ตามหลกัฐานในคมัภีร์ทางพุทธศาสนายืนยนัว่า “ทา้วเวสสุวรรณ” ผูซึ้� งเป็นเทวราช  
พระองคนี์*ไดส้าํเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั*นโสดาบนัเมื�อครั* งที� “จุลสุภทัทะปริพาชก” เกิดความสงสัย
ในความเป็นมาแห่งองคพ์ระพุทธเจา้ ท่าน “ทา้วเวสสุวรรณ” องคนี์* เองที�ไดเ้สด็จไปร่วมตอ้นรับดว้ย 
และยงัเป็นประจกัษ์พยาน เรื�องพระมหาโมคคลัลานะ ใชเ้ทา้จิกพื*นไพชยนตวิมานของพระอินทร์ 
จนเกิดการสั�นสะเทือนไปทั*งสวรรค์ชั*นดาวดึงส์สวรรค์ชั*นที�สอง อนัเป็นการเตือนสติพระอินทร์
และก็มีความเชื�อในฤทธานุภาพอนัทรงฤทธิ= ของท่านตามฎีกามาลัยเทวสูตร พระสุตตนัตปิฎก        
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2 หน้าที�  435 ว่า คฑาวุธของท้าวเวสสุวรรณนั* นเป็นยอด       
แห่งศาสตราวุธที�มีอานุภาพ สามารถทาํลายโลกใบนี* ให้เป็นจุณได้ในพริบตา จากคติความเชื�อ         
ทางพระพุทธศาสนา จะเห็นไดว้่า ทา้วกุเวรหรือทา้วเวสสุวรรณนั*นท่านเป็นเทพที�สําคญัยิ�งใหญ่
พระองค์หนึ� ง มีหน้าที�คอยพิทกัษ์รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยิ�งหยอ่นไปกว่าท่านทา้วสักกะเทวราช 
ตามวดัวาอารามต่าง ๆ นั*น จะมีรูปปั* นยกัษ ์1 ตน หรือ 2 ตนบา้ง คอยยนืถือกระบองคํ*าพื*น ส่วนมาก 
จะมี 2 ตน เฝ้าอยูห่นา้ประตูโบสถ์ หรือ วิหารที�เก็บของมีค่าของวดั เช่น มีพระพุทธรูป และโบราณ
สมบติัลํ*าค่าของทางวดับรรจุอยู ่ดา้นละ 1 ตน หรือ ไม่ก็ปรากฏอยูใ่นบริเวณลานวดั หรือบริเวณที�มี
คนผา่นไปมาแลว้เห็นโดยง่าย นั�นหมายถึงทา้วเวสสุวรรณนั�นเอง (โมคคลัลานะ. ออนไลน์. 2562) 
  การที�ศาลพ่อปู่ โป่งลานหันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ� งเป็นทิศที�มีความเชื�อทางสังคมไทย    
วา่ทา้วเวสสุวรรณสถิตอยู ่ยอ่มเป็นการเชื�อมโยงไปถึงความเชื�อของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ
ผูส้ร้างศาลพ่อปู่ โป่งลาน ที�หันหน้าศาลไปยงัทิศเหนือ อนัมีความเชื�อว่าทา้วเวสสุวรรณ เทพแห่ง



 

 

114

วิญญาณในสังคมไทยสถิตอยู ่เป็นความเชื�อวา่เมื�อไดห้ันทิศไปยงัสถานที�ดงักล่าว จะไดรั้บพรจาก
ทา้วเวสสุวรรณหัวหน้าทา้วโลกบาลทั*ง 4 จะส่งเสริมพลงัทั*งทางดา้นการคุม้ครองป้องภยั ขจดัสิ� ง
อปัมงคล อาํนาจวาสนาสูงสุดและความสําเร็จรํ� ารวย เช่นนี* การสร้างศาลพ่อปู่ โป่งลาน โดยการ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยหันหน้าศาลทางทิศเหนือนั* น เพื�อให้มีความเป็นสิริมงคลแก่สถานที�      
และเกิดมงคลแก่ผูที้�ไปสัการะบูชาพอ่ปู่ โป่งลาน 
  พื*นที�ศกัดิ= สิทธิ= ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องเล่าชุมชนได้สร้างความหมายให้แก่พื*นที�                
ที�มีความสําคญั ผ่านการผูกเรื�องเล่า ตาํนาน ในอดีตเป็นเรื�องเล่าขานกนัมาจนกลายเป็นความเชื�อ   
ในพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ= จนถึงปัจจุบนั ซึ� งตาํนานไดผู้กโยงความเป็นตวัตนของคนในชุมชน เขา้กบัพลงั
บางอย่างที�ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น มีเรื� องเล่าเกี�ยวกับเรื� องราวของพ่อปู่ โป่งลาน ที� ชุมชน                
มีความเชื�อยาวนานวา่ศกัดิ= สิทธิ= เป็นที�เคารพสักการะในพื*นที�นี*มายาวนาน ในทุก ๆ ปีก็จะมีประเพณี
วิ�งโป่งลาน โดยมีวิถีปฏิบติัร่วมอยูใ่นความเชื�อของชุมชน เพื�อสักการะบูชาและขอพรอนัศกัดิ= สิทธิ=
จากพ่อปู่ โป่งลาน เพื�อเป็นเกราะป้องกันภยนัตรายต่าง ๆ ซึ� งความเชื� อในเรื� องอํานาจของ                 
พ่อปู่ โป่งลานจะติดตามคุม้ครองบุคคลผูมี้ความศรัทธาในพ่อปู่ ไปยงัทุก ๆ สถานที� ที�บุคคลผูไ้ด ้              
กระทาํการสักกการะบูชาพ่อปู่ โป่งลาน เนื�องจากมีความเชื�อในพลงัของวิญญาณพ่อปู่ ที�ไดรั้บพลงั
จากทา้วเวสสุวรรณ จากการหันหน้าศาลไปยงัทิศเหนือ ทิศที�ทา้วเวสสุวรรณสถิตอยูต่ามความเชื�อ 
เมื�อได้ทําการสักการะพ่อปู่ แล้ว เสมือนได้รับพรร่วมจากท้าวเวสสุวรรณด้วย แม้แต่ภูตผ ี              
หรือวญิญาณที�ประสงคร้์ายก็มิอาจกลํ*ากลาย  
  จากบทความงานวิจัยเรื� อง การศึกษาความเชื�อและพิธีกรรมของศาลเจ้า ศาลผ ี            
ในจงัหวดัจนัทบุรี ที�ได้เผยแพร่ทางวรสารวิชาการมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์รําไพพรรณี 
(ออนไลน์) ปีที� 1 ฉบบัที� 2 ไดก้ล่าวถึงในเรื�องศาลพ่อปู่ โป่งลานไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า ในเรื�องความเชื�อ
และพิ ธีกรรม (ณรงค์ ทองริว และเชาวลี วนัสนุก. สัมภาษณ์. 2563; อ้างถึงใน นริศรา วรคา,                      
ประภาวี อรัญวงศ์  และวุฒินันท์ สุพร. ออนไลน์. 2563) เล่าว่า ชาวบ้านเชื�อกันว่าในวนัพระ                      
พ่อปู่ โป่งลานจะไม่ประทบัอยู่ที�ศาล เนื�องจากขึ*นไปจาํศีลอยู่บนสวรรค์ เชื�อกนัว่าสามารถขอพร             
ไดทุ้กเรื�อง แต่มีขอ้ห้าม คือ ห้ามบนเด็ดขาด ขอพรไดอ้ยา่งเดียว และผูห้ญิงที�มีประจาํเดือนห้ามขึ*น
บริเวณศาลเด็ดขาด โดยสิ�งของที�นาํมาถวายแก่พอ่ปู่ โป่งลาน ไดแ้ก่ หมากพลู บุหรี�  พวงมาลยั นํ*าแดง 
  จากบทความนี*  วิเคราะห์ไดถึ้งวา่ พ่อปู่ โป่งลานนั*น มีอาํนาจประดุจวิญญาณเทพเจา้      
เพราะสามารถขึ* นไปจาํศีลบนสวรรค์ในวนัพระได้  ย่อมที�จะมีอํานาจมากในการดูแลผู ้ที� มี                
ความศรัทธาไปยงัทุก ๆ ที�ได ้
  จาการสัมภาษณ์บุคคลที�มีความเชื�อในเรื�องการไดรั้บการคุม้ครองจากพ่อปู่ โป่งลาน 
ในเรื�องของการไดรั้บความคุม้ครอง ปกป้องรักษา 
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  “ผมเคยตามญาติเขา้มากราบสักการะบูชาพ่อปู่  ได้ขอพรเป็นพิเศษในเรื�องการคุม้ครอง
จากพ่อปู่ ให้แคล้วคลาดปลอดภยั เนื�องจากการใช้ชีวิตที�เสี� ยงภยัในเรื�องของการทาํงาน โดยผม      
ไดพ้าคนงานไปขอซื*อตอไม ้และตน้ไมต้ามที�ต่าง ๆ วนัหนึ� งเกิดการทะเลาะเบาะแวง้ ถึงขั*นลงมือ       
ต่อสู้กนั ผมสู้เขาไม่ไหวจึงวิ�งหนีไป จู่ ๆ เกิดหมดสติ ผมรู้สึกวา่มีเสียงคนแก่มาร้องเรียก ตบหนา้ผม
อยา่งแรง จนผมสะดุง้และวิ�งต่อไปได ้หากวนันั*นผมไม่พื*นจากจากสลบ ผมคงอาจจะไม่มีชีวติรอด 
ผมนึกถึงพ่อปู่  ทุกวนันี* ผมเรียกท่านว่า “พ่อแก่” ผมรู้สึกได้ว่าเป็นท่านมาช่วย เพราะในชีวิตผม       
ไม่เคยยกมือขอพรที�ใดในเรื�องความคุม้ครอง ผมจึงมั�นใจวา่เป็นพ่อปู่  ไปที�ไหน ผมจะตอ้งระลึกถึง
ท่านเสมอ” (ชนุรัต สินสายออ. สัมภาษณ์. 2564)  
  “ผมมีฐานะไม่ใคร่จะดีนกั ผมจาํตอ้งไปสมคัรเรียนที2มหาวิทยาลยัลยัรามคาํแหง เพื2อ
ได้รับสิทธิa ในการผ่อนผนัทหาร เนื2องจากผมตอ้งดูแลแม่และน้อง ๆ ที2ยงัคงศึกษา และมีปัญหา
ครอบครัวจากการขาดไร้ผูน้าํเนื2องจากหยา่ร้างของมารดาและบิดา ปีนี[ผมอายุ 25 ปี เขา้สู่เบญจเพส 
แม่ของผม ท่านมีความกงัวล เกรงวา่จะไดรั้บอนัตรายหากไปรับใช้ชาติในช่วงนี[  จึงขอพรพ่อปู่ คุม้
ครองให้ขอผ่อนผนัได ้เพราะเมื2อผมสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ สิทธิa ผอ่นผนัย่อมจบลง          
แต่ปรากฏว่า ทางสัสดี ได้รับเรื2 องอนุญาตให้ผ่อนผนัต่อไปได้อีก จึงรู้สึกโล่งใจ แม่และญาติ ๆ        
ต่างก็สบายใจขึ[น เพราะคนไทยมีความเชื2อกนัว่า เบญจเพสไม่ควรไปยงัที2เสี2 ยง ผมเองในใจนั[น       
มีความมุ่งมั2นที2จะรับใช้ชาติ แต่ไม่อยากจะไปในปีนี[  อาจจะเนื2องจากสงสารแม่ที2ห่วงผม และ
ประกอบกบัมีโควิด 19 การทาํมาหากินลาํบาก จึงมีความจาํเป็นตอ้งอยูช่่วยเหลือแม่และครอบครัว 
การขอพรครั[ งนี[  ประหนึ2งไดรั้บความคุม้ครองจากพ่อปู่ ใหป้ลอดภยั ทั[งที2ไม่ไดมี้เหตุเกิดขึ[น แต่รู้สึก
มีความเบาใจที2จะดาํเนินชีวติต่อไป” (อภิรัตน์ ณธากร. สัมภาษณ์. 2564) 
 

                                                
 
ภาพประกอบ 36  การทาํบุญทางศาสนาประจาํปีศาลพอ่ปู่ โป่งลาน 
ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 2559 
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  ตาํนานในพื*นที�วงัสวนบ้านแก้ว เล่ากนัว่า ศาลพ่อปู่ โป่งลาน เดิมเป็นศาลเพียงตา          
เล็ก ๆ นี*  เป็นสถานที�ซึ� งชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเคารพนับถือสืบต่อมา เมื�อสมเด็จพระนางเจ้า                
รําไพพรรณีฯ เสด็จมาประทบั ณ สวนบา้นแกว้ ภายหลงัไดนิ้มิตเห็น จึงทรงโปรดเห็น จึงโปรดให้
ช่างปั* นจากกรุงเทพฯ ปั* นรูปเจา้พ่อ ตามลกัษณะนั*น ๆ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ  
ใหส้ร้างใหม่ใหดี้ขึ*น มีริ*วอิฐโปร่งลอ้ม ไวที้�เนินเขาโป่งลานนอกเขตพระราชฐาน แต่ไดเ้กิดไฟไหม ้ 
ทุกปี พระองคจึ์งทาํพิธีอญัเชิญพ่อปู่ เขา้มาในเขตพระราชฐาน ศาลพ่อปู่ โป่งลานในปัจจุบนัจึงตั*งอยู่
ในอาณาเขตวงัสวนบ้านแก้วดังกล่าว มีการทําบุญทางศาสนาทุกปีและที�ศาลพ่อปู่ โป่งลาน               
จะมีพวงมาลยัสวยงามจากร่องรอยของผูที้�มาสักการะ  

 

 
  

  
          

ภาพประกอบ 37  ร่องรอยการสักการะศาลพอ่ปู่ โป่งลาน 
ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 2559 และชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  โลกศกัดิ= สิทธิ= ไดแ้ทรกซึมเขา้มาอยู่ในธรรมชาติและวิถีของชีวิต ตามคติความเชื�อ
ของคนมาตั*งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยสิงสถิตอยู่ตามที�ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัศาสนาหลกัต่าง ๆ 
ของโลก มีสิ�งศกัดิ= สิทธิ=  อาทิ วตัถุหรือสัญลกัษณ์บางสิ�งบางอยา่ง รวมไปถึงบุคคลบางคนบางกลุ่ม 
ที�ผูกติดกบัสถานที�จนพื*นที�นั*นถูกนิยามให้กลายเป็นพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ=  ดงันั*นไม่ว่าจะเป็นความเชื�อ
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แบบดั*งเดิม หรือศาสนาหลกัต่างเลือกที�จะสร้างวตัถุและสถานที�เชื�อมโยงโลกสามญักบัโลกศกัดิ= สิทธิ=  
ซึ� งมีผลต่อการปฏิบติัทางสังคมและการจดัการเชิงพื*นที�เสมือนรักษาจิตของชุมชน 
  ดงันี*  การที�ศาลพ่อปู่ โป่งลานหันหน้ามาทางทิศเหนือ ส่วนพระบรมชิยานุสาวรีย ์          
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ หันหน้าทางทิศใต้ อยู่ในทิศที�ตรงกันข้าม ในสถานที�เดียวกัน        
โดยสร้างให้หันหน้ามาในทางที�เผชิญหน้ากนันั*น จึงวิเคราะห์ได้ถึงนัยยะในเชิงพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ=    
เกี�ยวโยงกบัความเชื�อเกี�ยวกบัพื*นที�ศกัดิ= สิทธิ= ในลกัษณะเชิงพื*นที� เสริมวธีิการใหส้ถานที�ดูมีความศกัดิ= สิทธิ=
เพิ�มมากขึ*น มีการสร้างสองสิ�งสําคญัที�ยึดเหนี�ยวจิตใจของผูที้�เขา้มาในสถานที� จากการที�จงใจใหสิ้�ง
ปลูกสร้างสองสิ�งนี*หนัหนา้เขา้หากนั จนเกิดความโดดเด่นชวนสงสัย ผา่นการผกูเรื�องเล่าโยงเขา้กบั
พลงัที�ไม่สามารถอธิบายไดด้งักล่าว 
 13. ศาลท่านราชเลขา ตั* งอยู่บริเวณหน้าพระตําหนักดอนแค (ตําหนักแดง) ตั* งขึ* น             
ในปี 2562 จากการยา้ยมาจากศาลเดิม โดยศาลเดิมตั*งขึ*นในราวปี 2509 ไม่นานจากการเสียชีวิต    
ของท่านราชเลขา คือ หม่อมราชวงศ์สมัครสมาน กฤดากร ส่วนศาลใหม่นั* น เป็นการอัญเชิญ       
ดวงวิญญาณท่านราชเลขาเพิ�มมาอีกหนึ� งท่าน คือ ดวงวิญญาณหม่อมเจา้ผ่องผสัมณี จกัรพันธ์ุ        
ซึ� งสิ*นชีพิตกัษยั 26 มีนาคม 2526 
 
ตาราง 13  การวเิคราะห์สัญญะศาลท่านราชเลขา 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- ศาลท่านราชเลขาหนา้                  
พระตาํหนกัดอนแค                    
เป็นศาลใหม่ที�สร้างแทน              
ศาลเดิม โดยการทาํพิธีการ
ถอนศาลพระภูมิเดิม                        
พิธีอญัเชิญเจา้ที�ศาล                   
พระภูมิใหม่และทาํพิธีบวสรวง          
ตามลทัธิศาสนาพราหมณ์ 
และไดมี้การสวดเจริญ                 
พระพุทธมนตต์ามแนวทาง
ศาสนาพุทธ ศาลเดิมนั*น              

- ความเชื�อในเชิงพื*นที�              
ศกัดิ= สิทธิ=  ส่งเสริมใหเ้กิด           
ผลต่อฤทธิ= ทางใจ 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 หนัหนา้ทางทิศตะวนัออก                     
แต่ศาลใหม่นี*หนัหนา้ไปทาง
ทิศใต ้ตรงไปยงัจุดที�ตั*งของ
พระบรมชินยานุสาวรีย ์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี 
พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 

 

 
  ศาลท่านราชเลขา เป็นลกัษณะของศาลพระภูมิที�ตั*งอยู่หน้าพระตาํหนักดอนแคนั*น        
ศาลเดิมมีการปลูกสร้างมานาน จนมีความชาํรุดทรุดโทรม เดิมเป็นศาลปูนเล็ก ๆ ที�มีความเกี�ยวโยง
ของเรื�องเล่าเกี�ยวกบัในอดีตของชุมชน กล่าวถึง หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน กฤดากร ราชเลขนุการ
ในสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซึ� งหม่อมราชวงศส์มคัรสมาน ท่านเคยอาศยัอยูใ่นพระตาํหนกั
ดอนแค (พระตาํหนักแดง) สําหรับหม่อมราชวงศ์สมัครสมาน กฤดากร นั* นท่านเคยถวายงาน              
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในตาํแหน่งราชเลขาเช่นกนั มีหลกัฐานการบนัทึกกล่าวถึง
ไวด้งันี*   
  “ในวนัที� 2 มีนาคม พุทธศกัราช 2477 อนัเป็นวนัที�พระบามสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่
หวั ทรงสละราชสมบติันั*น เวลา 15.38 น. (เวลาในประเทศองักฤษ) ไดมี้โทรเลขจาก หม่อมราชวงศ์
สมคัรสมาน กฤดากร ราชเลขาในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 7 จากพระตาํหนกัโนล 
ตําบลครานเลฆ์ อันเป็นที�ประทับในอังกฤษ มาถวายราชเลขนุการในพระองค์ที�กรุงเทพฯ                    
มีใจความวา่ โดยกระแสพระบรมราชโองการ ให้ราชเลขานุการแจง้แก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวงั
วา่มีพระราชประสงคโ์ปรดใหเ้ชิญพระกระแสรับสั�ง...” 
  ส่วนในหนงัสือประวติัศาสตร์บอกเล่า เรื�อง กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน       
ของหม่อมราชวงศ ์พฤทธิสาน ชุมพล ไดก้ล่าวถึง หม่อมราชวงศ ์สมคัรสมาน กฤดากร ไวใ้นเรื�อง
การที�เคยเป็นราชเลขาในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวไวว้า่ “หม่อมราชวงศ์ สมคัรสมาน 
กฤดากร ทาํหน้าที�ราชเลขนุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 7         
ในการอญัเชิญพระราชหตัถเลขาสละราชสมบติัไปส่งมอบที�สถานอคัรทูตสยามที�กรุงลอนดอน” 
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  ในเรื�องราวของหม่อมราชวงคส์มคัรสมานนั*น ท่านเป็นบุคคลหนึ�งที�ถวายงานใกลชิ้ด

กบัทั*งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ตั*งแต่พระองค์ยงัไม่ไดขึ้*นครองราชย ์และสมเด็จพระนางเจา้ 

รําไพรรณีฯ เช่น ในช่วงสําคญัของแผ่นดิน ที�ได้อญัเชิญพระราชหัตถเลขาสละราชสมบติั แมแ้ต่           

ในช่วงที�ทรงเผชิญเรื� องราวเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงการปกครอง จากการที�ทั* งสองพระองค ์            

เสด็จออกจากพระนครไปยงัภาคใต ้ยงัปรากฏถึงเรื�องราวของหม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน กฤดากร             

ในบทความหนึ�งที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเล่าไว ้

  “เรือเกือบถึงชุมพรแล้ว เกิดนํ* ามนัในเรือหมด ก็ตดัสินใจเข้าฝั�ง อาหารก็ไม่มีด้วย

เหมือนกนั ส่งคนขึ*นไป 3 คน ดูเหมือนจะเป็นท่านครรชิต หม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน ใครอีกคน   

จาํไม่ได ้ ให้ไปหาพระราชญาติรักษา เป็นเจา้เมืองชุมพรอยู่  ให้ไปขอนํ* ามนั พวกที�ไปหาอาหาร        

ก็กลับมา มีอาหารมาปิ� นโตเดียว ก็แบ่งกันกินคนละเล็กละน้อย คอยจนกระทั�งพระราชญาติ           

เอานํ*ามนัมาให ้ก็จดัแจงเติมแลว้ก็ออกเดินทางกนัต่อไปอีก” 

  หรือแมแ้ต่บางช่วงของพระชนมชี์พ ที�สองพระองคท์รงอาจตดัสินใจกระทาํในบางเรื�อง

ที�เป็นเรื�องเกี�ยวแก่ความเป็นไปและการตดัสินใจใหญ่หลวง มกัที�จะมีหม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน     

อยูด่ว้ย สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเล่าถึงเหตุการณ์คืนวนัหนึ�งใหฟั้งวา่ 

  “คืนนั*น ในหลวง ฉัน แลว้ก็ หม่อมราชวงศ์สมคัรสมานขึ*นไปอยู่บนชั*น 3 ดว้ยกนั     

ท่านรับสั�งว่าถ้าจะมีเรื�องเกิดขึ*น ท่านก็จะยิงพระองค์เอง แลว้ให้สมคัรเป็นคนยิงฉัน ส่วนสมคัร     

จะทาํอะไรกบัตวัเองหรือไม่ก็ช่าง แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที�ร้ายแรงจนถึงกบัจะทรงทาํอย่างที�รับ

สั�งไว”้  

  หม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน นับเป็นบุคคลที�รับใช้งานสําคญั เช่นในคราวที�รัฐบาลไทย    

ได้มีพิธีการสําคัญในการอัญเชิญพระบรมอิฐพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับมา

ประดิษฐานยงัประเทศไทยนั*น ทางรัฐบาลไทย ยงัไดป้ระสานงานมายงัหม่อมราชวงศส์มคัรสมาน 

ขณะนั*นพาํนกัอยูใ่นองักฤษ ในการจดัการในเรื�องของการอญัเชิญพระบรมอิฐใหแ้ก่รัฐบาลไทย 

  ในช่วงปี พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน กฤดากร ได้เขา้ไปรับใช้ถวายงาน      

สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ เป็นราชเลขนุการส่วนพระองค์ โดยในราวต้นปี พ.ศ. 2593                       

ได้รับมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ              

ในการพ ระราชดํา เนินจากวงัสระปทุมไปประทับแรมครั* งแรกเมื�อวนัที�  20 มิถุนายน 2493                  

โดยการที�หม่อมราชวงศ์สมคัรสมานตอ้งเดินทางล่วงหน้าเพื�อประสานเตรียมการก่อน แล้วจึงกลบัมา

กรุงเทพฯ เพื�อตามเสด็จไปในการพระราชดาํเนิน  
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  จากเรื� องราวที �กล่าวมา จึงทําให ้เห็นได ้ว ่า  หม่อมราชวงศ ์สมคัรสมานนั*น                 
เป็นขา้ราชบริพารที�ถวายงานทั*งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
มาเป็นเวลานานอยา่งต่อเนื�อง เป็นบุคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ที�ควรค่าแก่การระลึกถึงอีกผูห้นึ�ง 
  จากการบอกเล่าของผูค้นในชุมชน ที�ไดเ้ล่าต่อ ๆ กนัมาวา่ ในการทาํหนา้ที�ราชเลขานุการ
หม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน ท่านเป็นบุคคลที�เคร่งครัดในระเบียบวินัย ท่านมีหน้าที�ดูแลเกี�ยวกบั    
การกาํกบัดูแลงานต่าง ๆ ในวงัสวนบา้นแกว้ในขณะนั*น หากผูใ้ดจะทาํการใด เช่น เก็บผลไมเ้อาไป 
ต้องมีการบอกกล่าวให้ทราบเสียก่อน การที�ท่านเป็นคนเคร่งครัดระเบียบเช่นนี*  เพราะด้วยว่า     
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ท่านเป็นบุคคลที�มีพระทยัดี กล่าวคือ “ใจดีมาก”  จึงจาํเป็นตอ้งมี
กฎระเบียบเคร่งครัดเพื�อไม่ให้มีการหมิ�นพระเกียรติโดยมิไดต้ั*งใจ จากขา้ราชบริพารหรือคนงาน
ต่าง ๆ อาจจะเนื�องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื�องพระราชประเพณี และนอกจากเรื�องที�เคร่งครัด
ในระเบียบแลว้ ท่านยงัเป็นคนที�รักความสงบเป็นอยา่งมากอีกดว้ย 
  หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน ถึงแก่กรรม ในปี 2509 ดว้ยอาการไตวาย จากโรคไวรัสลงตบั 
สิริรวมอายุ 61 ปี (เทียบจากหนังสือประวติัศาสตร์บอกเล่าของหม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ 2560  
หนา้370 มีใจสาํคญัถึงเรื�องนี*วา่ “หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน ราชเลขาส่วนพระองค ์ก็ไดล้ม้ป่วยดว้ย
โรคไวรัสตบัอกัเสบ นํายามาให้ไม่ทนัการ จึงถึงแก่กรรมลงเพราะไตวาย ตั*งแต่ พ.ศ. 2509 แล้ว             
ทั* ง ๆ ที�อ่อนวยักว่าสมเด็จฯอยู่หนึ� งปี หม่อมเจ้าผ่องผสัมณี จกัรพันธ์ุ พระขนิษฐา จึงทรงเป็น          
ราชเลขาแทน” จากใจความนี* จึงวเิคราะห์ไดว้า่ หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน เกิดในปี พ.ศ. 2448 และ
ถึงแก่กรรมในปี 2509 สิริรวมอายุ 61ปี นั�นเอง) การถึงแก่กรรมของหม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน             
เป็นอีกสาเหตุหนึ� ง ที�ได้ทาํให้สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงตดัสินพระราชหฤทยัทรงเลิก           
ที�ประทับที�จังหวดัจันทบุรี และเสด็จกลับมาประทับที�กรุงเทพฯ ณ วงัสุโขทัยเป็นการถาวร                  
ในปี พ.ศ. 2511 
  เมื�อหม่อมราชวงศ์สมคัรสมานถึงแก่กรรมลง มีเรื� องเล่าสืบต่อกันว่า ท่านมีใจรัก           
และหวงแหนสถานที�แห่งนี* มาก ต่อมาไดส้ร้างศาลพระภูมิเล็ก ๆ ขึ*นมาเพื�อให้เหล่าขา้ราชบริพาร
และคนงานในวงัสวนบ้านแก้ว ไวท้าํการเคารพสักการะ เพื�อให้เหล่าข้าราชบริพารและคนงาน                    
มีความย ําเกรงเพื� อความมั�นคงในกฎระเบียบเสมือนท่ านย ังคงมีชีวิต ศาลพระภูมิแห่งนี*                      
มกัถูกเรียกวา่ศาลท่านราชเลขา คาดวา่น่าจะมีการขึ*นศาลหลงัจากท่านเสียชีวติไปแลว้ไม่นาน 

  



 

 

121

             
 
ภาพประกอบ 38  ศาลท่านราชเลขา (ศาลเดิม) 
ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  ไดมี้การเล่าต่อกนัมาว่า ท่านราชเลขาท่านเป็นคนรักความสงบ เมื�อใดที�เกิดเสียงดงัขึ*น 
ในบริเวณพระตาํหนักแดง มกัจะมีเรื� องแปลก เหนือธรรมชาติเกิดขึ*นในสถานที�แห่งนี* อยู่เสมอ    
ตามคาํให้สัมภาษณ์ของคนงานที�ทาํงานในวงัสวนบา้นแก้ว ตาํแหน่งคนสวนไดก้ล่าวถึงในเรื�อง
เหนือธรรมชาติในเรื�องนี*ไวว้า่ 
  “ครั* งหนึ�ง มีคนงานจากภายนอกเขา้มาซ่อมแซมพระตาํหนกัแดง ตกกลางคืนตนได ้         
ฝันถึงท่านสมัครสมานหน้าตาบึ* งตึง ในฝันท่านสมัครสมานกล่าวว่า ท่านไม่พอใจที�คนงาน                    
ซ่อมพระตาํหนกัเสียงดงั รําคาญเหลือเกิน ตื�นเชา้มาไดเ้อาเรื�องมาเล่าให้คนงานอื�น ๆ ฟัง จึงไดรั้บรู้        
เรื�องเล่าจากคนงานรุ่นก่อนที�ตนจะเขา้มาวา่ท่านสมคัรสมานไม่ชอบเสียงดงั ทาํให้รู้สึกแปลกใจมาก 
เพราะตนเองในตอนนั*นพึ�งเขา้มาทาํงานไม่เคยรู้เรื�องราวเหล่านี*มาก่อน และยงัมีเรื�องเล่าต่อ ๆ กนัมา
ว่าในเวลาเย็นที�พระตําหนักแดงซึ� งได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ปิดแล้ว คนงานกลับมองเห็นสตรี             
แต่งชุดไทยยืนอยู่บนระเบียง สถานที�แห่งนี* เป็นที�รู้สึกยาํเกรงของคนงานเป็นอยา่งมาก ไม่ใช่เพียง
แค่รับรู้มาจากเรื�องเล่า แมแ้ต่คนงานที�เคยคิดวา่ตนเองนั*นเป็นคนที�ไม่กลวัอะไรง่าย ๆ เมื�อมาบริเวณ
พระตาํหนกัดอนแค (พระตาํหนกัแดง) จะรู้สึกหวาดหวั�น จากการที�รู้สึกเหมือนมีสายตาจบัจอ้ง”
(พิสมยั เรืองภกัดิ= . สัมภาษณ์. 2554) 
  นอกจากนี* แล้ว ยงัมีคนงานที�อยู่ในเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินี* ด้วย จาการทาํงาน            
ภาคสนาม ตาํแหน่งคนงานทั�วไป เขาและลูกน้องเห็นวา่ มีไมเ้ก่า ๆ อยูแ่ผน่หนึ� ง ที�ใช้สําหรับทอด
เป็นสะพานจากริมฝั�งคลองบา้นแกว้ไปยงัศาลาลอยกลางนํ* า เนื�องจากมองเห็นวา่เป็นเพียงไมเ้ก่า ๆ 
จึงชวนกนัเก็บเอาไมน้ั*นไปบา้นพกั คิดกนัวา่ จะเอาไปประดิษฐเ์ป็นปืนยงิปลา  
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  “คืนนั*น หลงัจากคนงานลูกน้องได้เขา้นอน ตกดึกหลายคนต่างไดย้ินเสียงเลื*อยไม ้      

เสียงดงัมากมาจากหน้าบา้นพกัของลูกน้องคนงานที�เอาไมไ้ป แมแ้ต่คนที�อยู่พกัอยูใ่นระแวกเดียวกนั

ต่างก็ไดย้นิเหมือน ๆ กนั จนเกิดความรู้สึกกลวัมาก ตื�นเชา้มาคนงานที�เอาไมไ้ป ถึงกบัตอ้งเอาไมม้าคืน 

ส่วนตวัผมนั*นไม่ได้เจออะไร อาจจะเป็นเพราะไม้นั*นอยู่บ้านคนงานลูกน้อง” (พิษณุ เรืองภกัดิ= . 

สัมภาษณ์. 2564) 

 

  
หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน              หม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี 

 

ภาพประกอบ 39  ราชเลขาในสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

ที�มา : พฤทธิสาน ชุมพล. ออนไลน์. 2560 และและคุณใหญ่. ออนไลน์. ม.ป.ป. 

 

  เมื� อว ัน ที�  2 สิ งห าคม  พ .ศ . 2562 ณ  พ ระตําห นักดอน แค (พ ระตําห นักแดง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี รองศาสตราจารย ์พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและพิธีบวงสรวงท่านราชเลขา 

หม่อมราชวงศ์สมัคสมาน กฤดากร และหม่อมเจ้าหญิงผ่องผสัมณี จักรพันธ์ุ ราชเลขานุการ            

ในสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7  

  ในพิธีประกอบด้านการถอนศาลพระภูมิเดิม พิธีอัญเชิญเจ้าที�ศาลพระภูมิใหม่ 

ประธานในพิธีจุดเทียนธูปถวายเครื�องสังเวย พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต ์ถวายภตัตาหาร พระสงฆ์

อุทิศส่วนกุศลใหห้ม่อมราชวงศส์มคัรสมาน กฤดากร และหม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี จกัรพนัธ์ุ   
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ภาพประกอบ 40 พิธีถอนศาลพระภูมิเดิมและอัญเชิญเจ้าที�ศาลพระภูมิใหม่ พิ ธีบวงสรวงศาล              

พระภูมิและบวงสรวงท่านราชเลขา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภตัตาหาร 
พระสงฆอุ์ทิศส่วนกุศล 

ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. ออนไลน์. 2562 
 

  จากการที�ศาลพระภูมิหน้าพระตาํหนักดอนแคเป็นศาลใหม่ที�สร้างแทนศาลเดิม               
โดยการทาํพิธีการถอนศาลพระภูมิเดิม พิธีอญัเชิญเจา้ที�ศาลพระภูมิใหม่ ทาํพิธีบวสรวงตามลทัธิ
ศาสนาพราหมณ์และไดมี้การสวดเจริญพระพุทธมนตต์ามแนวทางศาสนาพุทธเช่นนี*  เป็นการผสม
ผสานพิธีกรรมทางความเชื�อในลิทธิพราหมณ์และทางพุทธศาสนา เป็นความเชื�อในสังคมไทย            
ที�ยอมรับกนัมาเป็นเวลาชา้นาน  
  ศาลเดิมนั*นหนัหน้าทางทิศตะวนัออก แต่ศาลใหม่นี*หันหน้าไปทางทิศใต ้ตรงไปยงั
จุดที�ตั*งของ พระบรมชินยานุสาวรีย ์สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 
ดงันี* แลว้ การหันหน้าศาลพระภูมิใหม่ไปยงัทิศที�พระบรมชินยานุสาวรียต์ั*งอยู่ ยอ่มเป็นการทาํให้
เกิดฤทธิ= ทางใจ ส่งเสริมความเชื�อใหม้ากยิ�งขึ*นจาการสร้างสรรคอ์นัมาจากความเชื�อ  
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 14. ศาลพระภูมิเจา้ที� อยูท่างทิศเหนือของสวนส่วนพระองค ์
 
ตาราง 14  การวเิคราะห์สัญญะศาลพระภูมิเจา้ที� 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- พระภูมิเจา้ที� ที�ไดเ้ล่าสืบกนั
มาวา่ตั*งขึ*นโดย                         
สมเด็จพระนางเจา้                   
รําไพพรรณีฯ 

- วฒันธรรมความเชื�อในเรื�อง
พระภูมิเจา้ที� 

 
  จากตาราง 14  นบัวา่เป็นการแสดงให้เห็นถึงร่องรอยเกี�ยวกบัความเชื�อในอีกสิ�งหนึ� ง  
จากหลายสิ� งของวงัสวนบ้านแก้ว ที�ประกอบกันเป็นส่วนหนึ� งของความเชื�อในเรื�องของพื*นที�             
ศักดิ= สิทธิ=  ที� สื� อออกมาในรูปแบบของเรื� องเล่าที�โยงถึงสิ� งปลูกสร้าง ความหมายของสัญญะ                
จึงสื�อออกมาในเรื�องของวฒันธรรมความเชื�อ 
  ในวงัสวนบา้นแก้ว มีประเพณีทางด้านความเชื�อที�นับว่าเป็นความเชื�อ 4 สิ� งสําคญั             
ที�เป็นความเชื�อประกอบสร้างเป็นความเชื�อร่วมกนั จากการที�มีประเพณีสืบต่อกนัมาในการบวงสรวง  
พระบรมราชินยานุสาวรียแ์ละประเพณีทาํบุญศาล ในเรื�องเกี�ยวกบัประเพณีความเชื�อนี*  บุคลากรคนสาํคญั
ของสาํนกัศิลปวฒันธรรม ไดเ้ล่าถึงเรื�องราวความเชื�อ 4 สิ�งสาํคญัไวว้า่ 
  “ในวงัสวนบ้านแก้ว มีสิ� งสําคญัทางด้านความเชื�ออยู่ในพื*นที�ร่วมกนั 4 สิ� งสําคญั              
คือ พระบรมราชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ศาลพ่อปู่ โป่งลาน ศาลท่านราชเลขา 
และศาลพระภูมิเจา้ที� ทุกปีจะตอ้งมีการประเพณีการทาํบุญเป็นการเฉพาะ โดยมีการเรียงลาํดับ 
ความสาํคญั ซึ� งที�ผา่นมาไดเ้รียงลาํดบัความสาํคญัไวด้งันี*  
  1. พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ เนื�องจากเห็นว่า               
ท่านเป็นเจา้ของวงัสวนบา้นแกว้  
  2. ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน เป็นสิ�งศกัดิ= สิทธิ= สาํคญัของพื*นที� 
  3. ศาลท่านราชเลขา  
  4. ศาลพระภูมิเจา้ที� 
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  แต่เมื�อพิจารณาในเชิงวเิคราะห์ถึงลาํดบัของความสําคญัโดยนาํประวติัศาสตร์มาตีความ

ร่วมด้วย จึงมีความเห็นว่าศาลพ่อปู่ โป่งลานตั*งอยู่บนเนินเขาโป่งลานมานานมาก โดยมีมาก่อนที�

สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ จะเสด็จมาสร้างวงัสวนบ้านแก้ว จึงควรอยู่ในลาํดับที�  1 และ        

ในส่วนของพระบรมราชินยานุสาวรีย ์พระรูปปั* นอนัเป็นตวัแทนสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

เจ้าของวงัสวนบ้านแก้ว ท่านเสด็จประทับในพื*นที�แห่งนี* หลังการมีอยู่ของศาลพ่อปู่ โป่งลาน           

จึงอยู่ในลําดับที�  2 โดยมีศาลพระภูมิเจ้าที�มาในลําดับที�  3 เนื� องจากศาลพระภูมิเจ้าที�ตั* งขึ* น                     

โดยสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ และลาํดบัที� 4 ควรเป็นศาลท่านราชเลขา เนื�องจากท่านราชเลขา   

อยู่ในฐานะเป็นข้าราชบริพาร อีกประการหนึ� ง ศาลท่านราชเลขาปลูกสร้างหลังสุด ตามลาํดับ       

การสร้าง น่าที�จะตอ้งนาํมาไวท้า้ยสุด เนื�องจากฐานะที�ท่านเป็นขา้ราชบริพาร” (ปรียนนัท์ สิทธิจินดาร์. 

สัมภาษณ์. 2564) 

  คนไทยชาวสยามแต่อดีตกาล มีความเชื�อว่าตามฟ้า ดิน นํ* า ภูเขา ตน้ไม ้และอาคาร

บา้นเรือน มีผีเจา้ที�เจา้ทาง ปกปักรักษาอยู่ ผนวกกบัความเชื�อทางศาสนาพุทธ และพราหมณ์ฮินดู   

ทาํให้เกิดการพฒันาพิธีการอญัเชิญผีเจา้ที�เจา้ทาง และสิ�งศกัดิ= สิทธิ= มาประทบัในศาล (ศาลพระภูมิ     

ศาลเจ้าที�) เพื�อปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาสถานที�บ้านเรือนที�อยู่อาศยั ให้มีความเป็นสิริมงคล               

เจริญกา้วหนา้ในทุกสถาน นิยมตั*งศาลพระภูมิเจา้ที� ในวนัที�ปลูกสร้างบา้นเรือนใหม่ 

  เจา้พิธีผูท้าํพิธีกรรม ตั* งศาลพระภูมิ นั* นเป็นได้ทั* งพระพราหมณ์ ฆราวาสผูต้ ั* งมั�น         

อยู่ในศีลในธรรม ตามคติความเชื�อจากพิธีกรรมพื*นบ้านแต่เดิม ความเชื�อทางพุทธศาสนา และ

พราหมณ์ฮินดู นาํมาพฒันาพิธีกรรมพื*นบา้น เพื�อใหเ้กิดความขลงั และศกัดิ= สิทธิ= ขึ*น เปลี�ยนคาํนาํหนา้ใหม่

ให้ดูดี มีมงคลขึ*นจากคาํว่า  “ผี”  ที�ดีมีคุณธรรมให้เป็นพระ เช่น พระเสื*อเมือง พระทรงเมือง หรือ

พระภูมิ เพราะนบัถือวา่เป็น ผชีั*นสูง 

  การตั*งศาลพระภูมิ นาํแนวคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูวา่ พระอิศวร หรือพระศิวะ 

ทรงมีวิมาน ประทบับนยอดเขาพระสุเมรุ เปรียบประดุจมณฑลจกัรวาล พระภูมิถือเป็นเทวดา        

ขั*นหนึ� งเหมือนกัน วิมานของศาลพระภูมิ จึงต้องมีเสาเดียว เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุมาศ        

วิมานของพระอิศวร ฉะนั*น การตั*งศาลพระภูมิตามคติบา้นเรือนของคนไทย จึงมีเสาเดียว สําหรับ

ศาลเจา้ที�นั*น เปรียบเสมือนบา้นเรือนชาวบา้นจึงมี 4 เสา ส่วนศาลที�อยูต่ามโคนตน้ไม ้ทางสามแพ่ง 

เป็นที�สิงสถิตของวิณญาณเร่ร่อนเพนจร นิยมสร้างศาลมี 6 เสา หรือ 8 เสา คนไทยนั* นในเรื� อง        

สิ�งศกัดิ= สิทธิ= เร้นลบั เป็นสี�งที�ผูกพนัในชีวิตเราแทบทุกคน ศาลพระภูมิเป็นสิ�งศกัดิ= สิทธิ= อย่างหนึ� ง     

ที�ใกลต้วัอนัแสดงถึงความเชื�อและความศรัทธาที�มีต่อสิ�งนี*  
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  การประกอบพิธีกรรมเกี�ยวกับสิ� งนี*  จึงต้องมีการกระทาํอย่างถูกต้อง เพื�อให้เกิด              

ความเป็นสิริมงคลแก่ผูอ้ยูอ่าศยั การบวงสรวงเซ่นสังเวย และการตั*งศาลพระภูมิ ถือเป็นวฒันธรรม

พิธีกรรมแบบโบราณของไทย โดยกระทาํเมื�อปลูกบา้นใหม่ หรือยา้ยที�อยู ่เพราะเชื�อวา่ขั*นตอนการ

ตั*งศาล จะเป็นการขบัไล่สิ� งอปัมงคลทั*งหลายให้ออกไปจากบา้น แล้วจึงอญัเชิญพระภูมิมาสถิติ             

ที�ศาลพระภูมิเพื�อปกป้องคุม้ครองเจา้บา้น และบริวารให้อยูเ่ยน็เป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะ   

ถือว่าพระภูมิเป็นสิ�งศกัดิ= สิทธิ= อย่างหนึ� งของบา้น การตั*งศาลพระภูมิ เจา้บา้นจะตอ้งไปปรึกษาผูรู้้ 

พราหมณ์ ผูป้ระกอบพิธี โดยเริ�มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม เจา้พิธีจะนาํ วนั/เดือน/ปีเกิดเจา้ของบา้น  

มาดูประกอบ เพื�อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที�การงาน (กระทรวงวฒันธรรม. 

ออนไลน์. 2563) 

 จากขอ้ความที�กล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นการสนบัสนุนในด้านการวิเคราะห์สัญญะโดยนัย

ศาลพระภูมิของวงัสวนบา้นแกว้ไดว้า่ คือวฒันธรรมความเชื�อในเรื�องพระภูมิเจา้ที�นั�นเอง 

 

สิ�งของเครื�องใช้ของวงัสวนบ้านแก้ว 

 สาํหรับการวเิคราะห์สิ�งของเครื�องใชต่้าง ๆ ของวงัสวนบา้นแกว้ ในการวิจยัเรื�องนี*  ผูว้ิจยั

ไดท้าํการลงพื*นที�คดัเลือกสิ�งของเครื�องใช้ภายในพระตาํหนักใหญ่ (พระตาํหนักเทา) ซึ� งปัจจุบนั  

เปิดจดัแสดงของใชส่้วนประองคที์�ส่วนใหญ่นาํมาจากวงัศุโขทยั เพื�อให้ประชาชนทั�วไปไดร้ะลึกถึง

พระราชจริยาวตัรในสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โดยผูว้จิยัจะนาํสิ�งของเครื�องใชที้�ไดท้าํการคดัเลือก

มาทําการศึกษาแบบ เฉพ าะเจาะจง (Selective Sampling) ภายใต้กรอบสั ญ วิท ยา (Semiotic)                   

ในวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งมีสิ�งเด่น ๆในลาํดบัที�ผูว้จิยัเล็งเห็นวา่สาํคญั ดงันี*   

 1. พระบรมสาทิสลกัษณ์ และ พระบรมฉายาลกัษณ์ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ              

ในพระตาํหนักใหญ่ (พระตาํหนักเทา) ซึ� งสํานักศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัย    

ราชภฏัรําไพพรรณี ไดจ้ดัแสดงไวจ้าํนวนมากในหลายช่วงเวลา นบัตั�งแต่ทรงพระเยาว ์จวบจนถึง

เจริญพระชนมม์าย ุ
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ตาราง 15  การวิเคราะห์สัญญะพระบรมสาทิสลกัษณ์ และพระบรมฉายาลกัษณ์ สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ในพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) 

 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 

- พระบรมสาทิสลกัษณ์ 
ผนืใหญ่ กลางหอ้งโถงใหญ่  
- มีพานพุม่ดอกไม ้วางบน
โตะ๊หมู่ประดิษฐาน  
 
 

- ภาพบุคคลสาํคญัของสถานที�  
 
- ผูสู้งศกัดิ= ที�ควรแก่การเคารพ
สักการะ 
 

 

 
 

- พระบรมฉายาลกัษณ์                 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัและสมเด็จ                    
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ              
อยูเ่หนือพระแท่นบรรทม 

- ความสาํคญัสูงสุด 
อนัเนื�องจากวฒันธรรมของ            
คนไทย ใหค้วามสาํคญักบัสิ�งที�
ไวเ้หนือศีรษะ โดยเฉพาะ              
การไวใ้นหอ้งนอนเหนือศีรษะ  
 

 

 

- พระบรมฉายาลกัษณ์    
สมเด็จพระนางเจา้                         
รําไพพรรณีฯ ท่ามกลาง                
พระประยรูญาติ ภาพแสดงถึง
ความโสมนสั พระพกัตร์ 
แจ่มใส 
- ประทบันั�งสูงเด่นกวา่              
บุคคลอื�นในภาพ และผูอื้�น              
มีกริยานอบนอ้ม 
- แต่งกายแบบสามญั 

- ความสัมพนัธ์ในหมู่ญาติ       
ที�ดูแลห่วงใยใกลชิ้ดกนั         
ในสังคมไทย 
 
 
- ผูมี้เกียรติยศสูงกวา่ทุกคน           
ในภาพ 
 
 
- การใชชี้วติเรียบง่าย 

 
  จากตาราง 15  ในเรื� องของพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ           
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซึ� งไดจ้ดัแสดงในพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) มีพระบรมสาทิสลกัษณ์                
ที�โดดเด่นกลางพระตาํหนกั และมีพระบรมฉายาลกัษณ์จาํนวนมาก เช่น นบัตั*งแต่พระบรมฉายาลกัษณ์
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ขณะทรงพระเยาว ์ขณะดาํรงตาํแหน่งในฐานะพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว 
โดยการทรงมีพระราชกรณียกิจร่วมกัน ไปจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ที�ทรงอยู่ท่ามกลาง                     
พระประยรูญาติโดยปราศจากพระสวามี การดาํเนินชีวติในวงัสวนบา้นแกว้ รวมไปถึงพระกรณียกิจ
ทั*งทางดา้นเกษตร การส่งเสริมงานศิลปาชีพ พระบรมฉายาลกัษณ์กีฬาทรงโปรด ฯลฯ จดัแสดงไว้
ในพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) ซึ� งลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงเรื�องราวที�ผา่นมาของสมเด็จพระนาง
เจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

 

  

  

  
 
ภาพประกอบ 41 พระบรมฉายาลักษณ์ในแต่ละช่วงเวลาซึ� งจัดแสดงไว้ในพระตําหนักใหญ่               

(พระตาํหนกัเทา) 
ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
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 2. ฉลองพระองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา)
ไดจ้ดัแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไวที้�ห้องพระบรรทม พร้อมภาพ
พระบรมฉายาลกัษณ์เกี�ยวกบัฉลองพระองคไ์วจ้าํนวนหนึ�ง 

 
ตาราง 16  การวเิคราะห์สัญญะฉลองพระองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- ฉลองพระองคใ์นชุดสตรี 
ที�เหมาะสมและงดงามของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ 
 

- มีรสนิยมดี 
- สตรีชนชั*นสูง 
 

 
  ยอ้นกลับไปเมื�อวนัที�  19 มีนาคม พ.ศ. 2473 ถึงวนัที� 12 ตุลาคม พ.ศ.2474 ในคราว
เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา  แคนาดา และญี� ปุ่น ในช่วงนั* น สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ                    
ทรงมีพระชนม์มายุเพียง 27 พรรษาเท่านั*น การแต่งกายของพระองค์เป็นที�ประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น 
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ 
  นกัหนงัสือพิมพนิ์วยอร์กไทม ์(New York Times) ชื�อนายแฮโรลด ์เอ็น เดนนี (Harold 
N. Dennys) กล่าวถึงองคพ์ระอิริยาบถภายใตฉ้ลองพระองคที์�งดงามไวว้า่ 
  “ทรงมีพระอิริยาบถที�งามสง่า แฝงไวด้ว้ยความเอียงอายในที ฉลองพระองคชุ์ดผา้ไหม
สีนํ* าตาลอ่อน พระภูษายาว ฉลองพระองค์แจ๊คแก็ตสั* น พระองค์ทรงได้รับการกล่าวถึงว่าทรงมี     
พระสิริโฉมงดงามยิ�งพระองค์หนึ� งในบรรดาสตรีในโลกตะวนัออกและยิ�งกว่านั* นทรงงาม          
อย่างมีเสน่ห์” พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่นายแฮโรลด ์
เอน็ เดนนี ดว้ยเช่นกนัวา่ 
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  “สตรีในประเทศสยาม นอกจากจะมีเสรีภาพ มิได้ถูกกีดกนัให้อยู่แต่ในบา้น ดงัเช่น
สตรี  ในหลายประเทศทางตะวนัออกอยูแ่ลว้ ยงัไดรั้บแบบอยา่งการแต่งกายแบบยุโรป และพากนั
ไวผ้มทรงบอ๊บ (ซึ� งทรงแสดงความรู้สึกวา่) ก็ดูงามดี”  

  การเสด็จประพาสครั* งนี* นับเป็นโอกาสสําคัญครั* งแรก ทําให้สมเด็จพระนางเจ้า                
รําไพพรรณีฯ เสด็จออกแทนพระองค์ให้คณะผูแ้ทนรัฐบาลแคนาดาเข้าเฝ้า ในเวลาที�พระบาท
สมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระประชวรไขห้ลอดลมอกัเสบ 
  ผูสื้� อข่าวหญิงชื�อ ดอรอธี แบรนดอน (Dorthy Bradon) ผูเ้คยทาํงานกบัหนังสือพิมพ ์         
เดลิเมลข์องกรมพระคลงัขา้งที�ของสยาม รายงานวา่ 
  “สมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยามประเทศทรงเป็นศูนยก์ลางความสนใจและตกตะลึง   
ของบรรดาผูเ้ข้าเฝ้าฯ พระองค์ในฉลองพระองค์สีเทาอ่อนคลุมด้วยเขาสัตว์ ทรงพระดําเนิน         
อย่างราบเรียบ ขึ*นบนัไดกวา้งของเรือเอมเปรสออฟแจแปนมาเพื�อให้ผูค้นจาํนวนนบัร้อยไดเ้ฝ้าฯ      
ตามระเบียงและห้องโถงซึ� งเป็นทางผ่านเข้าไปยงัห้องรับรองสีทองกับแดงชาดอันหรูหรา              
บนพระดชันี (นิ*วมือ) พระธาํมรงคเ์ม็ดเดียวส่องประกายอยู ่พระอุระ(หนา้อก) ประดบัดว้ยเข็มกลดั
ฝังเพชรหลายเม็ด ไม่มี เพชรนิลจินดาเครื� องประดับอื�นใดเลย สมกับที�ทรงมีพระราชนิยม                
ในความพอเหมาะพอควรมาตลอด และแน่นอนวา่ ทรงแยม้พระสรวล พระอิริยาบถไม่แสดงอาการ
กระดากอายเลยแม้แต่น้อย แม้ว่าแท้จริงแล้วสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี                  
ทรงเป็นบุคคลที�ค่อนขา้งจะขี*อาย ทรงพระดาํเนินตรงไปยงัขา้ราชการชาวแคนาดาผูแ้ต่งเครื�องแบบ
สีทองกบัแดงเขม้ซึ� งยืนสง่าอยู่เป็นแถว ตากล้องกดชัดเตอร์เปิดแฟลชส่องแสงแวววาว สมเด็จฯ               
มิไดท้รงสะทกสะทา้นแต่อยา่งใด กลบัทรงพระดาํเนินต่อไปอยา่งงามสง่า” 
  อีกสองวนัต่อมา ผูสื้�อข่าวหญิงคนเดียวกนันั*นไดร้ายงานในหนังสือพิมพอ์เมริกนัว่า   
สมเด็จพระราชินีทรงเป็น “สตรีที�สวยที�สุดในโลก” 
  “พระองค์ทรงรับสั�งภาษาองักฤษได้ดีมาก รวมตลอดถึงภาษาฝรั�งเศส ด้วยก่อนที�           
พระสวามีจะขึ*นครองราชยส์มบติั ประทบัอยู่ด้วยกนัที�ประเทศนั*น จึงเขา้ใจไดใ้นทนัทีว่า เหตุใด
พระราชนิยมดา้นการแต่งพระองคจึ์งเป็นแบบฝรั�งเศส” (พฤทธิสาณ ชุมพล. 2560 : 133) 
  จะเห็นไดว้่าจากขอ้ความขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงการฉลองพระองค์ดว้ยชุดที�งดงาม              
ดูดีและเหมาะสม จนเป็นที�ชื�นชมแก่ชาวตะวนัตกในคราวเสด็จพระพาสดงักล่าว 
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ภาพประกอบ 42  การฉลองพระองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในคราวเสด็จประพาส 
ที�มา : มิวเซียมไทยแลนด.์ ออนไลน์. 2564 

 
  ในพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนักเทา) ไดจ้ดัแสดงฉลองพระองค์ไวใ้นห้องพระบรรทม 
จํานวนหนึ� ง พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ที�แสดงอยู่หลายจุดภายในพระตําหนัก เมื�อได้นํา               
พระบรมฉายาลกัษณ์มาวิเคราะห์ในเรื�องห์สัญญะเฉพาะในส่วนของการฉลองพระองค์ที�งดงาม   
และเหมาะสม จากตาราง 16 จึงวิเคราะห์ได้ว่า สัญญะหมายถึงรสนิยมดี และสตรีที�มาจาก            
ชนชั*นสูง เนื�องด้วยในยุคดังกล่าว ผูที้�แต่งกายในลักษณะนี*  ต้องเป็นผูมี้ฐานะและอยู่ในชนชั* น                
ที�สูงกวา่สตรีทั�วไป 
 3. หนังสือส่วนพระองค์ จดัแสดงอยู่ภายในห้องพระบรรทม และตูห้นังสือที�มุมท้าย    
หอ้งโถง ภายในพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) 
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ตาราง 17  การวเิคราะห์สัญญะหนงัสือส่วนพระองค ์
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- หนงัสือส่วนพระองค ์เป็น
หนงัสือภาษาต่างประเทศ             
ทั*งหมด  

- ผูมี้ความรู้ดี 

 
  จากตาราง 17 แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเป็นผูมี้ความรู้ 
เนื�องจากทรงอ่านภาษาต่างประเทศได้ โดยเฉพาะภาษาองักฤษซึ� งเป็นภาษาสากล ผูใ้ดที�ไม่ใช่      
ชาวองักฤษแต่สามารถสื�อสาร อ่านออก เขียนไดใ้นภาษาองักฤษ ในสายตาของผูอื้�นย่อมเป็นผูที้�มี
ความรู้ความสามารถมากกว่าผูอื้�น โดยเฉพาะสตรีชาวสยามในยุคที�สตรียงัไม่ได้รับการยอมรับ      
ในเรื�องการเท่าเทียมบุรุษเหมือนในยคุปัจจุบนั  
  สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีนั*น ทรงมีพระนามเดิมวา่ หม่อมเจา้รําไพพรรณี สวสัดิวตัน์ 
ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาสวสัดิวฒันวิศิษฎ์ (พระอนุชาในสมเด็จ
พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนัปีหลวง) กบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
อาภาพรรณี  
  เมื�อเจริญพระชนัษาได ้2 ปี พระบิดาไดท้รงนาํเขา้ถวายตวัอยูใ่นพระบรมราชินูปถมัภ ์ 
ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ� งขณะนั* นประทับอยู่ที�พระตําหนักสวนสี� ฤดู             
ในพระราชวงัดุสิต โดยที�หม่อมเจ้ารําไพพรรณีนั* น นับได้ว่าทรงเป็นพระนัดดาพระองค์หนึ� ง            
สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชทานความเอ็นดู ความห่วงใยอยู่เสมอ ทรงเอาใจใส่
อบรมอยา่งใกลชิ้ด เมื�อหม่อมเจา้รําไพพรรณีมีพระชนัษา 6 ปี ไดเ้สด็จเขา้ทรงศึกษาที�โรงเรียนราชินี 
ต่อมาเมื�อตามเสด็จฯ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ไปประทับที�วงัพญาไท จึงได ้       
โปรดเกล้าฯ ให้ลาออกจากโรงเรียน เนื�องจากโรงเรียนอยู่ไกลที�ประทบัเกินไป และโปรดเกล้าฯ    
ให้ครูจากโรงเรียนราชินีมาถวายพระอกัษรที�พระตาํหนกั เมื�อถึงเวลาสอบไล่จึงจะเสด็จไปสอบที�
โรงเรียนราชินี ในระหว่างนี* ได้ทรงศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นพิเศษ และในเวลาต่อมาก็ได้ทรง
ศึกษาดว้ยพระองคเ์องจนทรงมีความรู้อยา่งกวา้งขวาง 
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  สมเด็จพระเจา้น้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา              
ไดเ้สด็จนิวตัพระนครในเดือนเมษายนพุทธศกัราช 2458 ทรงเขา้รับราชการ ในตาํแหน่งนายทหาร
คนสนิทพิเศษของพลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจกัรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ และเมื�อทรงวา่งจากพระภารกิจก็เสด็จไปยงัวงัพญาไทเพื�อเขา้เฝ้าสมเด็จพระศรีพชัรินทรา           
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เป็นเมืองนิตย ์จึงไดท้รงรู้จกัสนิทสนมคุน้เคยกบัพระประยรูญาติ 
รวมทั*งหม่อมเจา้รําไพพรรณี สวสัดิวฒัน์ ซึ� งพระองคท์รงตอ้งพระอธัยาศยัมากกวา่องคอื์�น 
  สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา            
กราบบงัคมทูลพระกรุณาว่า ทรงมีพระหฤทยัผูกพนัในหม่อมเจา้ไพพรรณี ใคร่ขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาติที�จะอภิเษกสมรสกบัหม่อมเจา้รําไพพรรณี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า            
เจา้อยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นพระราชธุระในการสู่ขอหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี            
ต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวสัดิว ัดนวิศิษฎ์  แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                    
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสพระราชทาน ณ พระที�นั�งวโรภาษพิมาน พระราชวงับางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม พุทธศกัราช 2461 
  หลงัจากอภิเษกสมรสแลว้ หม่อมเจา้รําไพพรรณีไดท้รงรับพระราชภาระดูแลกิจการ
ภายในพระตาํหนกั และทรงศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมในวชิาภาษาองักฤษ  
  ในเดือนมกราคม พุทธศกัราช 2463 สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ 
กรมขุนศุโขทยัธรรมราชา ได้เสด็จไปรักษาพระองค์ ณ ประเทศฝรั�งเศส หม่อมเจา้รําไพพรรณี   
พระชายาไดโ้ดยเสด็จไปถวายการดูแลรักษาพยาบาลดว้ย เมื�อทรงหายจากพระอาการประชวรแลว้
ได้เสด็จไปทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเสด็จประพาส       
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาจึงเสด็จเขา้ทรงศึกษาวิชาการทหารชั*นสูงเพิ�มเติม ณ โรงเรียนฝ่าย
เสนาธิการในกรุงปารีส ประเทศฝรั�งเศส ทรงฝึกงานภาคสนามตามมณฑลต่าง ๆ ในประเทศฝรั�งเศส 
หม่อมเจา้รําไพพรรณีพระชายาไดโ้ดยเสด็จไปประทบัแรม ณ ที�ประทบัแรมในชนบท และเสด็จ
ทศันศึกษาภูมิประเทศในบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั*งทรงฝึกฝนภาษาฝรั�งเศสให้มีความเชี�ยวชาญ              
ยิ�งขึ*น (ระบบฐานขอ้มูลทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2563) 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ถึงที�มาของการได้รับการศึกษาด้านภาษา                     
ต่างประเทศของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ที�ได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาจากทั* ง                  
ความพระกรุณาของสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ และจาการศึกษาต่อเนื�องและจาก            
การเสด็จติดตามพระราชสวามีไปยงัต่างประเทศ และไดศึ้กษาเพิ�มเติมจนมีความเชี�ยวชาญ ไม่เพียงแต่
ภาษาองักฤษ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงมีความรู้ดา้นภาษาฝรั�งเศสอีกดว้ย นบัวา่เป็นสตรีไทย
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ในยุคแรก ๆ ที�ไดรั้บการศึกษาทางดา้นความรู้ทางตะวนัตก อนัไดแ้ก่ความรู้ทางดา้นภาษาทางชาติ
ตะวนัตก ไดแ้ก่ภาษาองักฤษและฝรั�งเศสดงักล่าว 
  สําหรับหนังสือส่วนพระองค์ที�จ ัดแสดงไวใ้นพระตําหนักเทานั* น จะเห็นได้ว่า                 
เป็นหนงัสือนวนิยายจากนกัเขียนคนสําคญัของยุคนั*น เป็นที�น่าสนใจเป็นอยา่งยิ�งเกี�ยวกบัหนงัสือ            
ส่วนพระองค ์พบวา่ หนงัสือทรงอ่านเหล่านั*นเป็นนวนิยายการต่อสู้ของบุรุษชาติตะวนัตกเป็นส่วนมาก               
รวมไปถึงนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนและการต่อสู้ในทางการเมืองอีกดว้ย นอกจากนี* ยงัพบว่า
พระองค์ยงัชื�นชอบการอ่านหนังสือประเภทการตกแต่งบ้านและสวน รวมไปถึงหนังสือนิทาน
สําหรับเด็ก อาจจะเนื�องดว้ยพระองคท์รงมีนํ* าพระทยัเมตตาต่อเด็ก ๆ อีกดว้ย แต่เนื�องจากหนงัสือ
ทรงอ่านมีจาํนวนมาก จึงนาํมาจดัแสดงสลบักนัไป   
 

                                     
 
ภาพประกอบ 43  หนงัสือส่วนพระองค ์เรื�อง TRIAL 
ที�มา :  ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  ตามภาพจะเห็นหนงัสือส่วนพระองค ์ยกตวัอยา่งหนงัสือนวนิยายเรื�อง TRIAL ตีพิมพ ์   
ในปี พ.ศ. 2497  เขียนโดย Don Martin Mankiewicz  นักเขียนบทภาพยนตร์และนักประพันธ์              
ชาวอเมริกนัผูมี้ชื�อเสียงมากที�สุดจากนวนิยายเรื�องนี*  ซึ� งเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัเยาวชนชาวเม็กซิกนั   
ที�พยามข่มขืนและฆ่าเด็กผูห้ญิงผวิขาว และคดีการเมืองที�น่าเกลียด  
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ภาพประกอบ 44  หนงัสือส่วนพระองคเ์รื�อง  The Murder on the Links 
ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  หนังสือเรื� อง The Murder on the Links หรือชื� อภาษาไทยว่า สนามกอล์ฟมรณะ                
เป็นผลงานนิยายนกัสืบของ อกาธา คริสตี*  พิมพค์รั* งแรกในอเมริกา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2466  

 

 
 
ภาพประกอบ 45  หนงัสือส่วนพระองคเ์รื�อง  The Texas Kid 
ที�มา :  ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
  
  หนังสือนวนิยายเรื� อง The Texas Kid ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2486 เป็นหนังสือนวนิยาย         
แนวผจญภัยของอเมริกันชนฝั�งตะวนัตก ซึ� งนํามาทาํเป็นภาพยนตร์แนวซีรีส์ยุคเริ� มแรก มีอยู ่          
หา้เรื�องดว้ยกนั เฟื� องฟูในยคุภาพยนตร์คาวบอยตะวนัตก  
  จะสังเกตวา่ ตามภาพประกอบ 38 - 40 หนงัสือส่วนใหญ่ตามภาพนี*  รวมไปถึงหนงัสือ            
ส่วนพระองค์ส่วนใหญ่ที�จดัแสดงในพระตาํหนักเทา เป็นหนังสือแนวผจญภยัที�มีความเก่งกาจ    
ของบุรุษเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื� อง Don’ Just Stand There Do Someone, Desert feud, 
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Raider’s Revenge, Gunpoint, The Taxas Kid, Shout-Out At Split Rock เป็นต้น จะเห็นได้ว่าล้วน
เป็นหนงัสือประเภทการผจญภยัและที�สําคญัเป็นหนงัสือภาษาต่างประเทศทั*งสิ*น การอ่านหนงัสือ
ภาษาชาติตะวนัตกได ้ในยคุของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ นบัวา่หาคนอ่านไดย้าก เนื�องจาก
ยุคดงักล่าวการพฒันาทางดา้นการศึกษายงันอ้ย แมแ้ต่ในยุคปัจจุบนัคนไทยที�สามารถอ่านหนงัสือ
ชาติตะวนัตกไดก้็ยงัมีไม่มาก เมื�อเทียบกบัจาํนวนประชากรเช่นนี* แลว้ สัญญะในหนงัสือทรงอ่าน 
จึงมีนยัยะของผูมี้ความรู้ดีดงักล่าว 
 4. ผลิตภัณฑ์สื� อสมเด็จฯ จดัแสดงนิทรรศการอยู่ภายในห้องผลิตภัณฑ์เสื� อสมเด็จฯ         
จดัแสดงลายสื�อโบราณ ลายสื�อสวนบา้นแกว้ ลายสื�อพฒันาใหม่ ผลิตภณัฑ์เสื�อสมเด็จฯ ในรูปแบบ   
ต่าง ๆ ที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯไดท้รงออกแบบไว ้โดยทรงพฒันาและสงเสริมงานผีมือ
ของชาวจนัทบุรีดา้นการทอเสื�อกกใหมี้คุณภาพดียิ�งขึ*น 
 
ตาราง 18  การวเิคราะห์สัญญะผลิตภณัฑเ์สื�อสมเด็จฯ 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- ผลิตภณัฑเ์สื�อสมเด็จฯ                  
ที�สมเด็จพระนางเจา้                    
รําไพพรรณีฯ ไดท้รงออก
แบบไว ้โดยทรงพฒันาจาก
งานฝีมือชาวบา้นเดิม ใหมี้
ความทนัสมยั  เปิดช่องทาง
การจาํหน่าย จนไดรั้บ              
ความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

- ความมีอจัฉริยภาพของ
สมเด็จพระนางเจา้                       
รําไพพรรณีฯ 
- ความมีพระเมตตาและ                           
เอาใจใส่ต่อประชาชน 

 
  ศิลปะหัตถกรรมทอ้งถิ�นของชาวจนัทบุรี แต่เดิมมีหลายประเภทด้วยกัน มีทั*งชนิด             
ถกัทอและจกัสาน ทั*งนี* เพราะวา่เมืองจนัทบุรีเป็นเมืองที�อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  
ป่าไมพ้ืชสวน พืชไร่ ทั*งที�ลุ่มและที�ดอน เช่น ไผ ่ฝ้าย กก ฯลฯ ดงันั*นหตัถกรรมพื*นบา้นแต่ละทอ้งที�         
จึงแตกต่างกนัออกไปตามแต่ลกัษณะของภูมิศาสตร์ เช่น การจกัสานของชาวชนบทที�อยูใ่นหุบเขา 
จะสานเสื�อชนิดหนึ� ง เรียกวา่ ตน้คุม้และตน้คลา้ ซึ� งชอบพื*นที�ชุ่มชื*นแถบเชิงเขา เสื�อชนิดนี* ไม่เป็น          
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ที�แพร่หลายนกัเพราะหาวสัดุยาก และเมื�อทาํเสร็จแลว้ค่อนขา้งแขง็ การนาํไปใชโ้ดยการพกพาไปยงั  
ที�ต่าง ๆ ค่อนข้างลาํบาก จึงนิยมใช้ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการทอผา้ซึ� งมีอยู่ดั* งเดิม                
อนัไดแ้ก่ “ผา้ทออ่างหิน” ในปัจจุบนัไดสู้ญสิ*นตั*งแต่สมยัสงครามเอเชียบูรพา เหลือเพียงตวัอย่าง
ของผา้สีสันต่าง ๆ พิมพ์ทอผา้กระสวย ฯลฯ เช่นเดียวกบัการสานกระเช้าดว้ยเส้นลวด ที�แสดงถึง             
ฝีมือ อนัประณีตและละเอียดอ่อน ปัจจุบนัมีน้อยมาก คงเหลือการจกัสานด้วยตอกที�ทาํจากไผ ่     
และทวายเท่านั*น 
  ศิลปะหัตถกรรมของชาวจนัทบุรีที�มีชื�อเสียงและยงัคงผลิตอยู่คือ เสื� อจนัทบุรีหรือ              
เสื�อจนัทบูรณ์นั�นเอง สําหรับการทอเสื�อแต่เดิมนิยมทาํกนัในกลุ่มของชาวนา โดยชาวนาจะใชเ้วลา
ในตอนกลางคืนจกักกสด แลว้นาํไปตากแหง้เตรียมเก็บไวต้ลอดฤดูการทาํนา หลงัจากการเก็บเกี�ยว
เสร็จแลว้ก็จะใชเ้วลาที�เหลือทอเสื�อกนัต่อไป  
  เสื�อจนัทบูรณ์เป็นเสื�อที�ทอจากกก ซึ� งเป็นพนัธ์ุไมช้นิดหนึ� งที�ชอบขึ*นอยูต่ามที�ชุ่มชื*น 
กกมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ที�นิยมเอามาทอเสื� อ คือ กกเหลี�ยมหรือกกหลังกา มีลักษณะลําต้น                
เป็นเหลี�ยม ชาวบา้นนิยมนาํมาผา่เป็นสองซีกแลว้ผึ�งให้แห้ง เมื�อผา่แลว้นาํมาตาก ขั*นตอนนี*จะเรียก 
“กกมดัหมู”  
  ส่วนกกอีกชนิดหนึ�งที�นิยมนาํมาทอเสื�อ คือ กกกลม มีลกัษณะลาํตน้กลม ซึ� งกกกลมนี*  
เป็นชนิดที�นิยมนาํมาทอเสื�อมากที�สุด จากการนิยมนาํเอากกกลมมาทอเสื�อมากที�สุดนี*  ตน้กกที�เกิด
ตามธรรมชาติไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการ จึงไดเ้กิดการทาํนากกขึ*น เพื�อปลูกกกไวท้อเสื�อและขาย
ลาํตน้ 
  อุปกรณ์ทอเสื�อกก ไดแ้ก่ กกยอ้มสีต่าง ๆ ที�ตากแห้งแลว้ เอ็น ฟืม ไมพุ้่งกก มา้รองนั�ง  
วิธีการทอเสื�อกก จะใช้คนทอสองคน โดยให้คนหนึ� งเป็นคนพุ่งกก เขา้ไปในระหว่างฟืมกบัเอ็น    
แลว้อีกคนหนึ�งจะเป็นคนกระทบเส้นกกใหเ้ขา้ชิดกนั พร้อมทั*งพบัปลายกกกนัลุ่ย 
  เสื�อกกนิยมทอกนัในจงัหวดัจนัทบุรีนั*นอยูที่�อาํเภอเมืองจนัทบุรี อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอ
แหลมสิงห์ ส่วนฝีมือการทอนั*น ที�มีชื�อเสียงว่าทอได้ประณีตสวยงามคือ เสื� อที�ทอจากหมู่บ้าน    
เสม็ดงาม หมู่บา้นเขาน้อย หมู่บา้นขอมบา้นลาว หมู่บา้นเกาะโตนด หมู่บา้นบา้งสระเกา้ และหมู่
บา้นหลงัวดัโรมนัคาทอลิก  
  ต่อมากลุ่มชาวญวนอพยพที�เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองจนัทบูรณ์ได้ยึดการทอเสื� อกก             
เป็นอาชีพหลกั ซึ� งชาวจนัทบุรีในสมยันั*นไดเ้รียกกลุ่มญวนอพยพนี*วา่ “พวกญวนหลงัวดั” เนื�องดว้ย
กลุ่มนี*อาศยัอยูบ่ริเวณวดัญวน (บณัฑิต พนัธ์ุฤทธิ= . 2535 : 87) 
  ภายหลงัจากที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จมาประทบั ณ วงัสวนบา้นแก้ว        
ได้ประมาณ 5 ปี ทรงพฒันาการทอเสื�อจนัทบูรอนัเป็นงานหัตกรรมและอาชีพหลักที�มีชื�อเสียง          
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ของจงัหวดัจนัทบุรี ผลจากการที�ทรงทราบวา่คนงานที�รับเขา้มาทาํสวนและก่อสร้างนั*น ส่วนใหญ่
ถนดังานฝีมือ หรืองานทอเสื�อ ทอผา้ ประกอบกบัไดไ้ปทอดพระเนตรการทอเสื�อของแม่ชีที�วดัญวน
ซึ�งชาวญวนอพยพในขณะนั*นไดย้ดึเอาการทอสื�อเป็นอาชีพหลกั แทนชาวจนัทบุรีไปแลว้ 
  เมื�อพระองค์ได้ทอดพระเนตรการทอสื� อของแม่ชีวดัญวน ประกอบกับทรงเห็น                  
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของเสื�อ เช่น สีกกจาํกดั คือ มีไม่กี�สี อีกทั*งถูกนํ* าแลว้สีตก จึงโปรดเกลา้ให้ตั*ง 
“โรงทอเสื�อ” ขึ*นที�วงัสวนบา้นแกว้ และมีพระราชประสงค์ที�จะปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ทนัสมยั 
โดยเฉพาะให้สีไม่ตกใส่เสื* อผ้าและดัดแปลงเสื� อที�แต่เดิมผลิตเพื�อการปูนั�งปูนอนธรรมดา                         
เป็นผลิตภณัฑ์อื�น ๆ ให้เหมาะสมและมีความทนัสมยัยิ�งขึ*น โดยทรงให้ส่งตน้กกไปให้หม่อมเจา้             
กอกษตัริย์ สวสัดิวฒัน์ พระอนุชา ซึ� งมีความเชี�ยวชาญและดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยท์างเคมี             
สอนอยูป่ระเทศสิงคโปร์ ให้คิดปรับปรุงคุณภาพของสียอ้มกก และวิธีการยอ้มกกให้ดีขึ*น ยอ้มแลว้ 
สีไม่ตก มีลกัษณะสดใสและสวยงาม โดยใช้สารเคมีของญี�ปุ่น ซึ� งมีคุณสมบติัเป็นกรด ใส่สัดส่วน
พอเหมาะ ฟอกให้ขาวก่อนยอ้ม จึงจะไดก้กสีอ่อน ๆ เช่น สีชมพู เขียวอ่อน ถา้ฟอกไม่ขาวจะเป็น         
สีเขม้ สําหรับกรรมวิธีการยอ้มนั*น นํ* าตอ้งร้อนเต็มที�ถึงจะเอาตน้กกใส่ได ้จะเน้นดา้นสีสันเป็นพิเศษ 
ไม่ลอก ไม่ตก พอยอ้มเสร็จจะนาํกกไปพึ�งแดดเพื�อให้นํ* าสะเด็ดก่อนถึงจะนาํมาตาก เพราะถา้นาํ
ออกจากเตาแล้วตากแดดเลย กกจะปรับตวัไม่ทนั จะมีผลเสียต่อตน้กก ซึ� งเทคนิคนี* เป็นเคล็ดลบั 
ส่วนการยอ้มสีนั*น ตอ้งการสีอ่อนก็ใส่สีน้อยๆ คอยพลิกให้ทั�ว พอนํ* าเดือดก็ตอ้งหมั�นพลิก เฝ้าดู      
จนไดสี้ที�ตอ้งการ สังเกตว่านํ* าเริ�มใสเพราะสีมนัไปติดที�ตน้กกก็เอาออกได ้ตน้กกที�ใช้นั*นเป็นกก       
ที�ขอซื*อมาจากชาวบา้น นํามาคดัเป็นสามเกรด คือ ละเอียด กลาง หยาบ กกที�มีความละเอียดเกรดแรก       
จะใช้ทอกระเป๋าถือของผูห้ญิง กกที�มีความละเอียดระดับสองหรือระดับกลางนั* นจะใช้ทอเป็น          
เสื�อที�รองจาน ถา้หยาบจะใชท้อเป็นเสื�อปูนั�ง ปูนอน ผนืใหญ่  

 

       
 
ภาพประกอบ 46  สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ พระราชทานคาํแนะนาํเพื�อการพฒันาเสื�อ 
ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
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  โรงงานทอเสื�อมีคนงานประมาณ 300 คน แบ่งออกเป็นแผนกต่าง ๆ ไดแ้ก่ แผนกฟอกกก
ให้กกเป็นสีขาว แผนกยอ้มกก แผนกทอ แผนกตดัเย็บ แผนกช่างไม้ทาํส่วนประกอบผลิตภณัฑ ์                    
จากสื�อชาวบา้นที�รับเขา้มาทาํงานเพราะมีพื*นฐานการทอเสื�ออยูแ่ลว้ มาจากบา้นขอมและบา้นลาว
เป็นส่วนใหญ่ โรงงานทอสื�อตามพระราชดาํริสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ นับเป็นโรงงาน      
ทอสื�อแห่งแรกที�รู้จกัวธีิฟอกกกใหข้าว 
  สื� อที�ชาวบ้านทอกันอยู่แต่เดิมเป็นสื� อปูนอนเย็บริม ขนาดกวา้ง 5 คืบ 7 คืบ 9 คืบ              
ยาว 2 หลา สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ โปรดให้ใช้ปอกระเจาจากธรรมชาติเป็นเส้นยืน            
ในการทอสื�อซึ� งคงทนกวา่เส้นในล่อน 

 

           
 
ภาพประกอบ 47  ลายเสื�อที�พฒันาโดยสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
 
  สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงพระราชทานคาํแนะนําในการทอเสื�อ เพราะ              
ทรงเน้นความละเอียดมาก ในกรณีที�จะแปลงเป็นผลิตภณัฑ์เครื�องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเป๋าสตรี 
และสินคา้ต่าง ๆ จากโรงงานนั*น พระราชทานเครื�องหมายการคา้เป็นรูปคนหาบกระจาด และใช ้          
ชื�อวา่ “อุตสาหกรรมชาวบา้น” แต่ผลิตภณัฑ์ที�ผลิตไดรั้บการเรียกขานกนัเป็นสามญัวา่ “ผลิตภณัฑ์
เสื�อสมเด็จฯ”  ซึ� งได้รับความนิยมมาก คนงานตอ้งทาํงานทั*งกลางวนักลางคืน แมก้ระนั*นก็ตาม              
โรงงานก็ไม่สามารถผลิตสินคา้ได้ทนั เมื�อมีบริษทัที�สหรัฐอเมริกาสั�งซื*อมาจึงไม่สามารถรับได ้                
ดังนั* น การผลิตสินค้าของโรงงานจึงจํากัดอยู่เพียงภายในประเทศเฉพาะอย่างยิ�งกรุงเทพฯ            
และจนัทบุรีเท่านั*น  
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ภาพประกอบ 48  เครื�องหมายการคา้พระราชทาน 
ที�มา : ชนิศา สินธีรเดช. 2563 

 
  ในกิจการทอเสื� อ ตามคําแนะนําด้วยพระองค์เองให้แก่สตรีในท้องถิ�นที�สนใจ
หัตถกรรมการทอเสื� อได้ผลิตเสื� ออกมาขาย อีกทั* ง “ผลิตภัณฑ์เสื� อสมเด็จ” ยงัได้รับความนิยม                
จนผลิตภัณฑ์แพร่หลายอย่างรวดเร็ว นับเป็นการทํามาหาเลี* ยงชีพของราษฎรให้ก้าวหน้าขึ* น               
ตามลาํดบั (สาํนกัราชเลขาธิการ. 2528 : 155 และพฤทธิสาน ชุมพล. 2560 : 149) 
  จากตารางและขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่สัญญะสะทอ้นออกมาให้เห็น
ถึงพระอจัฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ ในอนัที�จะทรงสังเกตปัญหา รับรู้ปัญหา            
และหาหนทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี นั�นคือ พระองค์ทรงสังเกตได้ถึงความมีอยู่ของ
หตัถกรรมชาวบา้นคือสื�อจนัทบูร ซึ� งชาวญวนอพยพในขณะนั*นไดย้ึดเอาการทอสื�อเป็นอาชีพหลกั
แทนชาวจนัทบุรีไปแล้ว เมื�อทรงสังเกตแล้วรับรู้ปัญหาว่าเสื� อจนัทบูรมีปัญหาคือรูปแบบดั*งเดิม            
สีสันบกพร่องและไม่ทนัสมยั ทรงหาหนทางแกไ้ข โดยหาหนทางในการพฒันาจนเป็นงานหัตถกรรม    
ที�ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื�องจากการพฒันาคุณภาพและรูปแบบวิธีการ เกิดเป็นรายได ้        
ของประชากรในท้องถิ�นในการทํามาหาเลี* ยงชีพ เมื�อได้พิจารณาตามบริบทสภาพแวดล้อม                
และเรื�องราวในขณะนั*นมาประกอบ โดยทุกสิ�งที�สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงกระทาํนั*น          
แสดงถึงสัญญะของพระอจัฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ และพระเมตตา เอาใจใส่
ต่อประชาชนนั�นเอง 
 5. รถยนต์พระที�นั�ง จดัแสดงไวใ้นส่วนของห้องจดัแสดงนิทรรศการวงัสวนบา้นแก้ว 
เป็นรถยนตพ์ระที�นั�งสมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ ทรงใชใ้นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ขณะประทบั
อยูใ่นวงัสวนบา้นแกว้ 
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ตาราง 19  การวเิคราะห์สัญญะรถยนตพ์ระที�นั�ง 
 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

 

 
 

- รถยนตพ์ระที�นั�งในสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
- รถยนตพ์ระที�นั�งสีเหลือง
งาชา้ง 
- รถยนตย์ี�หอ้ Standard 
Vanguard  ปี1947 
 

- สาํหรับพระเกียรติยศ 
 
- สีรถยนตต์ามระเบียบปฏิบติั
พระราชสาํนกัไทย 
- สิ�งของโบราณที�หาดูยาก            
ในปัจจุบนั 
- มีคุณค่าทางดา้นจิตใจ 

 
  ตามตาราง 19 แสดงให้เห็นถึง สัญญะที�เป็นสิ� งของโบราณที�หาดูได้ยากในปัจจุบนั  
แฝงไปดว้ยคุณค่าทางด้านจิตใจ เชื�อมโยงไปถึงเรื�องราวในอดีตที�สะทอ้นให้เห็นผ่านวตัถุสิ�งของ               
ไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นการแสดงออกถึงสิ�งของที�เชื�อมโยงถึงเรื�องราวของพาหะนะที�เกี�ยวขอ้งกบั       
พระเกียรติยศ ระเบียบปฏิบัติพระราชสํานักไทย เกี� ยวกับรถยนต์พระที�นั�งในพระราชวงศ ์             
และรถยนตพ์ระที�นั�งของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
  สําหรับรถยนต์พระที�นั�งในวงัสวนบา้นแกว้นั*น เป็นรถยนตย์ี�ห้อ Standard Vanguard     
ปี  ค.ศ. 1947 ถึง ปีค.ศ. 1963 ผลิตโดย Standard Motor Company  ในเมือง Coventry ประเทศอังกฤษ 
ออกแบบและสร้างโดย Walter Berlgrave  เป็นสไตล์รถอเมริกนั โดยมีประตูรถที�ลึกลงไปดา้นล่าง
ของประตูธรณี 
  รถยนตย์ี�ห้อ Vanguard จดัแสดงต่อสาธารณะชนเป็นครั* งแรก ในงาน Brussels Motor 
Show ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ1948 มีสัญลักษณ์ที� เด่นคือตอนหน้าของตัวรถคล้ายปีกของ                     
นกกริฟฟิน ส่วนชื�อ Vanguard นั* นมาจากชื�อเรือประจญับานลาํสุดท้ายของกองทัพเรือองักฤษ      
การเปิดตวัของรถยนตไ์ดรั้บความสนใจจากสื�อมวลชนอย่างกวา้งขวาง การผลิตถูกจดัสรรให้เป็นไป
ในเรื�องของการคา้เพื�อการส่งออกไปทั�วโลก ให้กบัลูกคา้ที�มีศกัยภาพที�จะซื*อได ้เพราะเป็นรถที�เกิดขึ*น
หลงัสงครามโลกครั* งที�สอง ซึ� งผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่มีศกัยภาพพอที�จะหาซื*อรถยนต์หรูหราเช่นนี*  
Vanguard จึงนบัเป็นรถยนตรุ่์นแรกหลงัสงครามโลกครั* งที�สอง (Wikipedia. Online. 2020) 
  รถยนตเ์ป็นสิ�งประดิษฐ์สําคญัอยา่งหนึ�งในช่วงปฏิวติัอุตสาหกรรม มีขึ*นราวศตวรรษที� 19 
ก่อนจะถูกนาํเขา้มาในประเทศสยามราวปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว           
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รัชกาลที� 5 ซึ� งเริ�มนิยมใช้ในหมู่เจา้นายและชนชั*นสูงก่อนจะแพร่หลายทั�วไป ปรากฏว่าการเขา้มา
ของรถยนต์ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาบนท้องถนน เนื�องจากความไร้ระเบียบวินัยและ      
ความคบัคั�งของรถยนต์บนถนนที�มีจาํนวนมากขึ*น ดงันั*นจึงไดมี้การออกพระราชบญัญติัรถยนต ์         
รัตนโกสินทร์ ศก 128 
  เทียนโชติ จงพีร์เพียร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้ขอ้มูลในหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 
ฉบบัวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2554 ว่า พระราชบญัญติัรถยนต์รัตนโกสินทร์ ศก 128 เป็นกฎหมาย
เกี�ยวกบัรถยนตฉ์บบัแรกของประเทศ เพื�อควบคุมเจา้ของพาหนะ ยานพาหนะ การจดทะเบียน และ
การออกใบอนุญาต ฯลฯ และที�สาํคญัของพระราชบญัญติัฉบบันี* คือจุดเริ�มตน้ของการมีเลขทะเบียนรถ
เป็นครั* งแรก 
  ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 6 หน่วยงานที�ดูแล    
การเสด็จพระราชดาํเนินทางรถยนต์คือ “กรมพระอศัวราช” ซึ� งเป็นหน่วยงานหนึ� งของมหาดเล็ก             
มีหน้าที�รับผิดชอบคลอบคลุมทั*งเรื� องม้าตน้ รถม้าพระที�นั�ง ม้าพระประเทียบ เรือยนต์พระที�นั�ง      
เรือกลไฟ และรถยนตพ์ระที�นั�ง 
  ครั* นเมื�อรัชกาลที� 6 โปรดเกลา้ฯ แต่งตั*งให้พระยาประสิทธิศุภาการ หรือหม่อมหลวง
เฟื* อ พึ�งบุญ (ภายหลงัคือเจา้พระยารามราฆพ) เป็นผูส้ําเร็จราชการมหาดเล็ก เมื�อวนัที� 16 มิถุนายน       
พ.ศ. 2462 หม่อมหลวงเฟื* อ พึ� งบุญ ได้เขา้มาบริหารจดัการกิจการมหาดเล็กหลายประการ ที�สําคญัคือ 
ในกิจการเกี�ยวกบัรถยนต์พระที�นั�ง ที�หม่อมหลวงเฟื* อ พึ�งบุญ ไดริ้เริ�มให้จดัสีรถยนต์ตามประเภท 
และใหใ้ชเ้ลขทะเบียน “ร.ย.ล.” เป็นครั* งแรก ดงัปรากฏตามความวา่ 
  “รถยนต์หลวงท่านจดัให้มีสีต่าง ๆ กนัตามประเภท รถยนต์พระที�นั�งใช้สีเหลืองอ่อน    
หรือสีงาช้าง รถขบวนตามเสด็จใชสี้แดง รถพระประเทียบใช้สีเหลืองแก่ รถยนตห์ลวงในสมยันั*น
ไม่ตอ้งใช้เลขหมาย จึงเกิดการปลอมแปลงให้เหมือนรถยนตห์ลวงกนับา้ง ท่านจึงให้รถยนต์หลวง
ใชเ้ครื�องหมาย ร.ย.ล. ๑ (และเลขต่อ ๆ ไป) สีและเลขหมายนี*ยงัคงใชอ้ยูใ่นบดันี* ” 
  ดังนี* แล้ว สีของรถยนต์พระที�นั�งนั* น เป็นสีซึ� งมีระเบียบปฏิบัติตามสํานักไทย                          
ที�พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงวางระเบียบแบบแผนไว ้ถา้เป็นรถยนตพ์ระที�นั�งนั*น
จะเป็ นสี เหลืองงาช้าง แล้วถ้าเป็นกระบวนรถยนต์พ ระที� นั� งที� ตามเสด็จพ ระราชดําเนิน                    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานพิธีหลวง        
หรืองานพระราชพิธีสาํคญัต่าง ๆ นั*น รถยนตส์าํหรับผูที้�ตามเสด็จพระราชดาํเนินนั*นเป็นสีแดง 
  จึงได้ เกิ ดแบ บ แผ น เกี� ยวกับ เรื� องสี แล ะเล ข ท ะเบี ยน รถ ยน ต์ใน ข บ วน เส ด็จ                       
พระราชดําเนินมานับแต่นั* น สําหรับรถยนต์พระที�นั�งจะใช้สีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้าง รถยนต ์              
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ตามเสด็จฯ จะใช้สีแดง และรถยนต์พระประเทียบ (รถยนต์สําหรับพระสังฆราช ผูแ้ทนพระองค ์
หรือทูตที�จะเขา้ถวายพระราชสาส์นหรืออกัษรสาส์นตราตั*ง) จะใชสี้เหลืองแก่ 
  ในประเด็นเรื�องสีนี*  คุณวรชาติ มีชูบท ผูเ้ชี�ยวชาญประวติัศาสตร์ไทยสมยัรัชกาลที� 6 
เคยไดอ้ธิบายไวใ้นเวบ็ไซตพ์นัทิปว่า “การที�กาํหนดสีรถยนตพ์ระที�นั�งเป็นสีเหลืองนวลนั*น น่าจะ
สืบเนื�องมาจากสีรถมา้พระที�นั�ง ที�เป็นสีเหลืองนวลมาแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ 
ซึ� งน่าจะมีที�มาจากสีทองของราชรถในสมยัโบราณ ส่วนสีแดงสําหรับรถขบวนนั*น น่าจะมีที�มาจาก
สีบานเย็นซึ� งเป็นสีประจาํกระทรวงวงั เพื�อให้ทราบชัดว่าเป็นรถหลวง ส่วนรถพระประเทียบ           
ที� เป็นสี เหลืองอ๋อยนั* น คงให้ รับกับจีวรพระ เพราะนอกจากเป็นพาหนะประจําพระองค ์                          
สมเด็จพระสังฆราชแลว้ เวลาเชิญพระไชยวฒัน์ประจาํรัชกาลต่าง ๆ ไปในการบาํเพญ็พระราชกุศล
ภายนอกพระบรมมหาราชวงั ก็จะเชิญพระไชยวฒัน์ไปโดยรถยนตพ์ระประเทียบนี* ” 
  ดงันั*น รถยนตใ์นขบวนเสด็จพระราชดาํเนินในปัจจุบนัจึงมีแบบแผนปฏิบติัสืบเนื�อง
มาตั*งแต่สมยัรัชกาลที� 6 โดยเฉพาะในส่วนของ “สี” และ “เลขทะเบียน” ที�หม่อมหลวงเฟื* อ พึ�งบุญ  
เป็นผูต้น้คิดขึ*น (นิตยสารศิลปวฒันธรรม. ออนไลน์. 2564) 
  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงวิเคราะห์ไดว้า่ สัญญะรถยนต์พระที�นั�งที�ไดจ้ดัแสดงไว ้    
ของว ังสวนบ้านแก้ว เป็นไปเพื� อพระเกียรติยศ เนื� องจากประกอบไปด้วยระเบียบปฏิบัติ                    
พระราชสํานกั วา่ดว้ยเรื�องขอ้กาํหนดสีของรถยนตพ์ระที�นั�ง และยงัเป็นสิ�งของโบราณที�หาดูไดย้าก
ในปัจจุบนั แฝงไปดว้ยคุณค่าทางดา้นจิตใจ  

จากการวิเคราะห์หาสัญญะ ซึ� งผูว้ิจยัได้ทําการอออกแบบและสร้างเครื� องมือในการ
วิเคราะห์สัญญะโดยใช้กรอบแนวคิดสัญวิทยามาเป็นแนวทางในการตีความข้อมูลสัญญะ                  
ที�ปรากฏในวงัสวนบา้นแกว้ หลงัจากใช้แบบวิเคราะห์ที�สร้างขึ*นมาทาํความเขา้ใจกบัความหมาย              
ที�เกิดจากสัญญะทั*งจากความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัแลว้ พบวา่มีประเด็นที�น่าสนใจ
เป็นอย่างมาก อนัไดแ้ก่ ประเด็นทางด้านความเชื�อที�พบจาํนวนมากในวงัสวนบา้นแกว้ สามารถ              
นํามาเพื�อการส่งเสริมการท่องเที�ยวของวงัสวนบ้านแก้วได้ ซึ� งในลาํดับต่อไปนี* จะได้กล่าวถึง         
ผลการใชส้ัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์  
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ตอนที� 3  ผลการส่งเสริมการใช้สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวตัิศาสตร์ 

 จากผลการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้  พบประเด็นที�น่าสนใจในการนาํมาส่งเสริม

การใช้สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้  เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์สองเรื�องด้วยกนั      

ดงันี*  

 1. สัญญะพระบรมราชินยานุสาวรีย ์ในส่วนของการขอพรเรื�องโชคลาภและความรัก 

 2. สัญญะศาลพ่อปู่ โป่งลาน ในส่วนของความศกัดิ= สิทธิ= ในด้านการคุม้ครองให้ได้รับ

ความปลอดภยั 

 

 วงัสวนบา้นแก้ว นบัเป็นสถานที�ทางประวติัศาสตร์สําคญัแห่งหนึ� งของจงัหวดัจนัทบุรี     

ที�ไดรั้บความสนใจจากบุคคลทั�วไป เขา้เยี�ยมชมอยูส่มํ�าเสมอ ทั*งในฐานะแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน 

นกัศึกษาและประชาชน เช่นเดียวกนักบัการท่องเที�ยวสําคญัของจนัทบุรีที�มีจาํนวนมาก และหลากหลาย 

ทั*งการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม การท่องเที�ยวในความสนใจ

พิเศษ หากพิจารณานําสัญญะที�ค้นพบจากการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว จะพบว่า           

การท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้นั*นเป็นลกัษณะการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม เช่นเดียวกนักบั

การท่องเที�ยวเขาคิชฌกฏู ที�มีสัญญะทางดา้นความเชื�อไปในทิศทางเดียวกนั 

 เขาคิชฌกูฏ เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางด้านความเชื�อที�ประสบความสําเร็จ โดยในปี 2559     

มีนกัท่องเที�ยวเดินทางหลั�งไหลขึ*นเขาคิชฌกูฏ ไปนมสัการรอยพระพุทธบาทพลวงในช่วงเทศกาล

นบัลา้นคน (เทียบสถิติ ปี 2559 มีจาํนวนผูเ้ยี�ยมชมทั*งสิ*น 1,175,125 คน) มีรูปแบของการสักการะ   

เทพเจ้าต่าง ๆ ที�หลากหลายทางด้านความเชื�อ ทั* งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยมี     

ความเชื�อในเชิงยอดนิยม กล่าวคือ 

 1. การเคาะระฆังบอกกล่าวแก่เทวดาที�สถิตบนเขา โดยในระหว่างทางที� ขึ* นไปยงั           

รอยพระพุทธบาท ตอ้งผ่านการเคาะระฆงัที�แขวนไวต้ามเส้นทาง ซึ� งมีจาํนวนมากเพื�อให้เทวดา      

รับรู้ถึงวตัถุประสงคข์องผูเ้ดินทางมายงัสถานที�แห่งนี*  

 2. การสักการะรอยพระพุทธบาท โดยมีเป้าประสงค์สูงสุด คือ การได้รับกุศลสูงสุด          

ตามความเชื�อ  เปรียบเสมือนการไดเ้ขา้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

 3. คาํอธิษฐานสุดท้ายที� จุดผา้แดง โดยการนําคาํขอเพียงคาํขอเดียว ไปยงัจุดสิ* นสุด          
ของเขาคิชฌกูฏ คือ จุดผ้าแดง มักกล่าวกันว่า หากไม่ได้มาถึงจุดผ้าแดง เหมือนมายงัไม่ถึง                    
เขาคิชฌกูฏ โดยจะเขียนความปรารถนาเพียงหนึ� งข้อสําคัญ ส่วนใหญ่คาํอธิษฐานที�พบได้แก่        
ด้านโชคลาภและความรัก แล้วนําไปมดัไวก้ับตน้ไม้ เป็นแถวยาว จึงจะสัมฤทธิ= ผล และเมื�อได ้      
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สมความปรารถนาตามคาํขอที�เขียนไวบ้นผา้แดง ปีต่อมาก็จะตอ้งขึ*นเขามาอีกรอบหนึ�ง เวน้เสียแต่
ไม่ไดข้อสิ�งใดไว ้(เขาคิชฌกฏู ไหวข้อพรอยา่งไร. ออนไลน์. 2564 และโพสตส์ด. ออนไลน์. 2561) 
 

  
การเคาะระฆงับอกกล่าวแก่เทวดา การสักการะรอยพระพุทธบาท 

  

  
คาํอธิษฐานสุดทา้ยที�จุดผา้แดง 

 

ภาพประกอบ 49  ความเชื�อในเชิงยอดนิยม 
ที�มา : ทวติเตอร์ บริการเครือข่ายสังคม. ออนไลน์. ม.ป.ป.ก 
 
 บนโลกแห่งสังคมข่าวสาร นอกจากที� เขาคิชฌกูฏ จะประสบความสําเร็จอย่างมาก                
ทางด้านความเชื�อ ซึ� งเห็นได้จากยอดผูเ้ข้าเยี�ยมชมจาํนวนหลักล้านต่อปีแล้ว มีการริวิวข่าวสาร
จาํนวนมากในโลกออนไลน์ แต่ในจาํนวนข่าวสารที�เป็นเชิงบวกทั*งหลาย กลบัมีข่าวสารในเชิงลบ
อยูด่ว้ย ทั*งเรื�องเส้นทางที�หวาดเสียว และอุบติัเหตุที�กล่าวกนัวา่ปกปิดเพื�อผลทางการคา้  
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ภาพประกอบ 50  ข่าวสารออนไลน์เชิงลบต่อเขาคิชฌกฏู 
ที�มา : พนัทิป. ออนไลน์. 2563 และไทยรัฐ หนงัสือพิมพอ์อนไลน์. ออนไลน์. 2563   
 
 เมื�อได้นาํเรื�องข่าวสารในเชิงลบนี*  มาเป็นส่วนหนึ� งของการนาํสัญญะของวงัสวนบา้นแก้ว  
มาวิเคราะห์ พบว่า สัญญะสําคัญของวงัสวนบ้านแก้วที�ค้นพบว่ามีความโดดเด่น อันได้แก่             

สัญญะศาลพ่อปู่ โป่งลาน ในส่วนของความศกัดิ= สิทธิ= ในดา้นการคุม้ครองให้ไดรั้บความปลอดภยั       
สามารถนาํมาส่งเสริมคู่ไปกบัการท่องเที�ยวเขาคิชฌกูฏได ้ส่วนสัญญะพระบรมราชินยานุสาวรีย ์  
ในส่วนของการขอพรเรื� องโชคลาภและความรักก็สามารถนํามาเกาะเกี�ยวได้อย่างเหมาะสม              
กล่าวคือ 
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 ความศกัดิ= สิทธิ= ทางดา้นการคุม้ครองความปลอดภยั โดยการนาํสัญญะศาลพ่อปู่ โป่งลาน
มาเป็นเมนหลกัในการส่งเสริมการท่องเที�ยว ดว้ยการส่งข่าวสารออกไป วา่พ่อปู่ โป่งลานนั*น ท่านมี
ความศกัดิ= สิทธิ= ทางด้านการคุ้มครอง ผูใ้ดที�มาสัการะขอพรด้วยความศรัทธาเต็มเปี� ยม จะได้รับ               
การคุ้มครองอย่างที� สุด จึงมีความจาํเป็นและเพื�อเป็นการป้องกันและการสร้างขวญักําลังใจ                     
ก่อนการเสี� ยงภยัขึ* นเขาคิชฌกูฏ ซึ� งมีเส้นทางอนัน่ากลวันั*น ควรมาไหวข้อพรการคุ้มครองจาก             
พ่อปู่ โป่งลาน ก่อนที�จะเดินทางไปขึ*นเขาคิชฌกูฏ เพราะสถานที�วงัสวนบา้นแกว้แห่งนี*  นอกจาก 
พ่อปู่ แล้ว ยงัมีพระบารมีเมตตาอย่างสูงจากดวงพระวิญญาณอนัศกัดิ= สิทธิ= ของสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ส่งเสริมทางดา้นโชคลาภและความรักอีกดว้ย เพราะการขึ*นเขาคิชฌกฏู มาเพื�อคาํขอสุดทา้ย          
เพื�อโชคลาภและความรักที�จุดผา้แดงไดน้ั*น สถานที�แห่งวงัสวนบา้นแก้วก็มีสิ�งนี* เช่นกนั จึงนาํมา
เกาะเกี�ยวในฐานะการท่องเที�ยวที� มีวตัถุประสงค์เดียวกัน จากแนวคิดนี* เป็นที�มาของตัวอย่าง            
กิจกรรมหลกัและกิจกรรมรอง เช่น 
 “จากวังเจ้า สู่เขาคิชฌกูฏ ”  เปิดเส้นทางมหามงคล เจริญลาภผลตามคําขอ คุ้มครอง               

ให้เกดิสวสัดิมงคลชัย ปลอดภัยตลอดเส้นทาง  

 กิจกรรมหลกัที�เป็นการสร้างเส้นทางใหม่ จากการที�นักท่องเที�ยวเดินทางสายตรงขึ*นสู่   
เขาคิชฌกูฏ ให้เกิดการเสริมเขา้ไปเขา้ไปในเส้นทางเดิม เป็นเส้นทางใหม่ที�เกาะเกี�ยวไปด้วยกนั     
กบัเส้นทางหลกั นั*นคือการนาํนกัท่องเที�ยวใหม้าที�วงัสวนบา้นแกว้เสียก่อน เนื�องจากไม่ใช่เส้นทาง
ผ่านของนักท่องเที�ยว เช่น เส้นทางสุขุมวิท เมื�อถึงแยกห้วยสะทอ้น เลี* ยวซ้ายเขา้สู่เส้นทางไปยงั   
เขาคิชฌกูฏ หากมาวงัสวนบ้านแก้ว ตอ้งตรงมาอีก 21 กิโลเมตร หรือสายอิสานหากใช้เส้นทาง
นครราชสีมา-สระแกว้ ก็มีทางตดัเขา้สู่เขาคิชฌกูฏไดเ้ลย หากตรงมาวงัสวนบา้นแกว้ ตอ้งใชร้ะยะทาง 
31 กิโลเมตร หรือเส้นทางที�ตรงมาจากจงัหวดัตราด ก็มีเส้นทางตดัเขา้สู่เขาคิชฌกูฏไดเ้ลย หากจะ
แวะมาวงัสวนบา้นแกว้ ตอ้งใชร้ะยะทาง ราว 21 กิโลเมตรจากจุดทางแยก ประกอบกบัการเดินทาง
สมยัใหม่ มกัใช ้จีพีเอส (ระบบดาวเทียมนาํร่อง) ซึ� งจะทาํใหเ้ส้นทางตามระบุวา่ เขาคิชฌกฏู ไม่ผา่น
มาทางวงัสวนบ้านแก้ว จะมีวิธีเดียวนั* นคือ สร้างกิจกรรมเพื�อที�จะนํานักท่องเที�ยวตรงมายงั                      
วงัสวนบา้นแกว้เสียก่อน 
 เมื�อมาถึงวงัสวนบา้นแกว้แล้ว ให้มาไหวพ้ระบรมราชินยานุสาวรีย ์เพื�อขอพรโชคลาภ
และความรัก ด้วยดอกกุหลาบสีชมพูแล้ว ควรมีแนวทางที�จะนําผูที้� เยือนวงัสวนบ้านแก้วแห่งนี*     
เข้าชมสถานที�ทางประวติัศาสตร์ อนัเป็นสถานที�ซึ� งชาวจนัทบุรีให้ความสําคญั อาจจะเริ�มจาก              
แนวทางยอดนิยม เช่น จดัพื*นที�เฉพาะในการถ่ายภาพที�โดดเด่น แล้วจึงปูทางเข้าสู่เรื� องราวทาง
ประวติัศาสตร์ จากนั* น จึงไปต่อที�ศาลพ่อปู่ โป่งลาน เพื�อขอพรเพื�อการได้รับการคุ้มครองเกิด                  
กิจกรรมยอ่ยเสริมกิจกรรมหลกั  “อญัเชิญพ่อปู่ ขึ*นเขา” โดยนาํไมเ้ทา้ขึ*นเขาไปดว้ย (ซึ� งเป็นไมเ้ทา้  
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ที�มีสีมงคลตามวนัเกิด) เพื�อที�จะนาํไมเ้ทา้พ่อปู่ นี*  ไปเคาะระฆงับอกกล่าวแก่เทวดาบนเขาคิชฌกูฏ 
กิจกรรมรองนี*  นอกจากเป็นการส่งเสริมกิจกรรมหลกัแล้ว ยงันําขอ้จาํกดัของเขาคิชฌกูฏมาเป็น
ประโยชน์ ด้วยปัจจุบนัทางสํานักงานอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ไม่อนุญาตให้มีการขายสินคา้        
ทุกประเภท ผูที้�จะขึ* นไปสักการะรอยพระพุทธบาทนั* น จะต้องเตรียมความพร้อมด้วยตัวเอง                
ทั* งอาหารและเครื� องดื�ม รวมไปถึงการเตรียมเครื� องไหวบู้ชาต่าง ๆ อีกด้วย ทําให้ผู ้ที� ขึ* นเขา                
หากต้องการเคาะระฆังเพื�อการบอกกล่าวแก่เทวดาบนเขาคิชฌกูฏ ตามความเชื�อนิยม ต้องใช ้           
เงินเหรียญเคาะแทน หรือใชเ้พียงมือเปล่า 

 

      
 

ภาพประกอบ 51  ลกัษณะการเคาะระฆงับนเขาคิชฌกฏู 
ที�มา : ทวติเตอร์ บริการเครือข่ายสังคม. ออนไลน์. ม.ป.ป.ข 

 
 ในสังคมปัจจุบัน มีเทคโนโลยีทันสมัย มีการสื�อสารเพื�อความก้าวหน้า และนําไปสู่         
ยุคอนาคต สําหรับเทคโนโลยีทางการสื�อสาร มีความสําคญัอย่างยิ�งสําหรับการถ่ายทอดข่าวสาร   
หรือเรื�องราวต่าง ๆ มีการใชเ้ทคโนโลยีการสื�อสารอยา่งไร้พรหมแดนเตม็รูปแบบและไม่มีขีดจาํกดั 
เชื�อมโยงกนัทั�วโลก  ทุกยคุวยัการทาํงาน เด็ก คนชรา หรือแมก้ระทั�งคนต่างจงัหวดั 
 ดังนี* แล้ว การส่งเส ริมการท่องเที� ยวต่าง ๆ เพื� อทันต่อยุคสมัยและความรวดเร็ว                   
ต่อเป้าประสงค์ทางการท่องเที�ยวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
มาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแกว้ โดยการนาํการท่องเที�ยว
ของวังสวนบ้านแก้วไปอยู่บนเส้นทางที� ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเห็นในรูปแบบที�กว้างขึ* น                     
บนช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาร์แกรม (Instagram) 
จะต้องใช้การประชาสัมพนัธ์ด้วยคอนเทนต์ที�ลูกค้าสนใจและสร้างประสบการณ์ที�ดีแก่ลูกค้า           
โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า การเลือกใช้ช่องทางที�เหมาะสมกับพฤติกรรม           
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หรือเส้นทางของลูกค้า และทาํให้ใช้งบประมาณได้คุ ้มค่าและเห็นผลมากขึ* นในโลกออนไลน์             
และตดัสินใจมาท่องเที�ยวยงัวงัสวนบา้นแกว้  
 ก่อนที�จะนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สําคญัที�สุดคือ การรู้จกัลูกคา้ ซึ� งในที�นี*  
หมายถึง นกัท่องเที�ยว โดยตอ้งรู้ในรายละเอียดดงันี*  
 1. การรับรู้ (Awareness) คือ การที�กลุ่มลูกคา้ของวงัสวนบา้นแกว้ สามารถรับรู้การมีอยู่
ของวงัสวนบ้านแก้วผ่านคอนเทนต์ใดที�จะช่วยในการสร้างการรับรู้ได้อย่างดี เช่น คอนเทนต ์      
ของความเชื�อที�จะไดรั้บความคุม้ครองจากพ่อปู่ โป่งลานก่อนขึ*นเขาคิชฌกูฏ คอนเทนต์ความเชื�อ
เรื�องการขอโชคลาภและความรัก 
  การส่งเสริมการสร้างการรับรู้ ซึ� งช่องทางในการรับรู้เกิดขึ*นได้ทั*งในออฟไลน์และ
ออนไลน์ เช่น ป้าย บิลบอร์ด อีเมล โฆษณาออนไลน์ตามแพตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook), อินสตาร์แกรม (Instagram), ยูทูป (YouTube) และทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น PR               
การประชาสัมพนัธ์ตามสถานที�ต่าง ๆ การส่งอีเมล การยิงโฆษณาผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค และกูเกิ*ล 
(Google) ป้ายโฆษณา โซเชียลมีเดีย เฟสบุค๊, Iอินสตาร์แกรม และยทููป 

 2. การคน้หาขอ้มูล (Evaluation) คือ การที�กลุ่มลูกคา้ของวงัสวนบา้นแกว้ เริ�มสนใจที�จะ
ค้นหารายละเอียดของวงัสวนบ้านแก้ว แล้วค้นหาจากเว็บไซต์ (Website), แฟนเพจ (Fanpage)               
ของวงัสวนบ้านแก้ว หรือค้นหาจากเสิร์ช เอนจิน (Search Engine) เพื�อศึกษาเรียนรู้รายละเอียด        
เพิ�ม เติม รวมไปถึงการค้นหารีวิวเพื� อเปรียบเทียบจากคอนเทนต์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์                       
หรือการสอบถามจากเพื�อน คนรู้จกั และนาํไปสู่การตดัสินใจมาท่องเที�ยวยงัวงัสวนบา้นแกว้ 

 การส่งเสริมการคน้หาขอ้มูล รวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างขอ้มูล  เพื�อให้ลูกคา้คน้หา
ข้อมูลผ่านช่องทางอีบุ๊ค (E-book) เว็บไซต์ สัมมนาออนไลน์ บทความ โซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค,              
อินสตาร์แกรม และยทููป   
 3. การตัดสินใจซื* อ (Purchase) คือ การที�กลุ่มลูกค้ามีความต้องการที�จะเข้าเยี�ยมชม           
วงัสวนบา้นแกว้ อาจจะมีการเปิดให้เขา้ชมในลกัษณะหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบของการเยี�ยมชม
แบบหมู่คณะ รูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา แต่ละระดบัชั*น ระดบัอาย ุ  
  การส่งเสริมการตัดสินใจซื* อ โดยมีการเปิดจองรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื� อออนไลน์           
พร้อมรายละเอียดของการบริการพิเศษ กรณีเป็นหมู่คณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หากมาเป็นหมู่คณะ
จะมีการบริการรถราง  การเยี�ยมชมเป็นหมู่คณะจะพาชิมผลไมฟ้รี เป็นตน้ 
 4. การใช้งาน (Usage) คือ การกลุ่มลูกค้า เมื�อได้มาท่องเที�ยวยงัวงัสวนบ้านแก้วแล้ว        
เกิดความประทบัใจ ในลกัษณะประสบการณ์ตรง ซึ� งมีความสําคญัมากในขั*นตอนนี*  หากประทบัใจนั*น
จะนาํไปสู่ขั*นตอนที�อาจมีการพดูถึงบนโลกออนไลน์ไดต้ลอดเวลา   
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  การส่งเสริมการใช้งาน โดยเมื�อลูกคา้ใช้งานและบอกต่อผ่านช่องทางขอ้ความ อีเมล      
สื� อสั งคมออนไลน์อย่างพันทิป (Pantip), วงใน (Wongnai) และจีบันดอทคอม (Jeban.com)                
โซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค, อินสตาร์แกรม และยูทูป นํารีวิวเหล่านั* นมาใช้ในการส่งเสริมสื� อ เช่น             
แสดงรีววินั*นบนเวบ็ไซต,์ แฟนเพจของวงัสวนบา้นแกว้ 
 5. ซื* อซํ* า (Repurchase) คือ การที�ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประทับใจในสินค้าหรือบริการ 
ของวงัสวนบา้นแกว้ แลว้ยินดีที�จะซื*อสินคา้หรือบริการอีก และเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
โดยเฉพาะบนช่องทางออนไลน์ เช่น การรีววิสินคา้บนบล็อก การแชร์ผา่นโซเชียลมีเดีย 
  การส่งเสริมการซื*อซํ* า หากการท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้ สามารถมดัใจลูกคา้ได้
จากการสร้างประสบการณ์ที�ดีตั*งแต่ที�ลูกคา้มายงัสวนบา้นแก้วครั* งแรก ทาํให้ลูกคา้บอกต่อผูอื้�น        
ปากต่อปาก (Word of Mouth) และในยุคของดิจิทัลนั* น  การบอกต่อของผู ้ใช้งานโดยตรง              
สร้างผลกระเพื�อมในโลกออนไลน์ไดเ้ป็นอยา่งมาก   
 6. การสนบัสนุน (Advocacy) คือ หากการท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้ สามารถมดัใจ
ลูกคา้ได้จากการสร้างประสบการณ์ที�ดีตั*งแต่ที�ลูกคา้เข้าเยี�ยมชมครั* งแรก และกลับมาท่องเที�ยว        
วงัสวนบา้นแกว้อีกครั* ง จากความประทบัใจแลว้กลบัมาใหม่ 
  การส่งเสริมการสนับสนุน ลูกคา้แสดงการสนบัสนุนการท่องเที�ยววงัสวนบา้นแก้ว 
หรือ กิจกรรมทางด้านความเชื�อต่าง ๆ ผ่าน อีเมล รีวิว สื� อสังคมออนไลน์ อย่างพนัทิป, วงใน,                 
จีบนัดอทคอม และโซเชียลมีเดีย  (Customer Journey สิ� งสําคญัที�นักการตลาดและผูป้ระกอบการ
ตอ้งรู้. ออนไลน์. 2564) 
 วธีิเผยแพร่กจิกรรมสู่สังคมออนไลน์ 

 เมื�อไดใ้ชว้ธีิการ นาํการท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้ไปอยูบ่นเส้นทางที�ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
จะเห็นในรูปแบบที�กวา้งขึ*นบนช่องทางโซเชียลมีเดีย ดังที�กล่าวมาแล้ว การจะทาํให้ลูกคา้หรือ            
กลุ่มเป้าหมายอนัเป็นนกัทอ้งเที�ยวไดพ้บเห็นกิจกรรมของวงัสวนบา้นแกว้ไดน้ั*น จาํตอ้งมีเทคนิคพิเศษ 
อนัเป็นเทคนิคเพิ�มเติมเพื�อใหก้ารเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งทรงประสิทธิภาพมากขึ*น  
 1. อปัเดต (Update) สถานะกิจกรรมของวงัสวนบา้นแกว้ในเฟสบุ๊คสมํ�าเสมอ เนื�องจาก
เฟสบุ๊คนั*นเป็นช่องทางข่าวสารที�สําคญั ในการที�จะไดอ้ปัเดต ขอ้มูลสถานะของวงัสวนบา้นแก้ว          
ไปยงักลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากที�อยูใ่นเฟสบุ๊ค หรือแมก้ระทั�งในกรณีที�มีแฟนเพจ ทั*งแฟนเพจของ
บุคคลหรือองค์กร ขอ้ดีอย่างมากของการอปัเดตสถานะและขอ้มูลบนเฟสบุ๊ค คือ ความสามารถ              
ในการอปัเดต ขอ้มูลข่าวสารทั*งหมดได้เพียงเวลาไม่นาน ซึ� งเป็นประโยชน์จากขอ้ดีของเฟสบุ๊ค             
ที�อาจมีการส่งต่อขอ้มูลวนไปเรื�อย ๆ 
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 2. สร้างกิจกรรมการท่องเที�ยวของวงัสวนบ้านแก้ว บนเฟสบุ๊ค ในประวติัส่วนตัว 
(Personal Profile) หรือแฟนเพจโดยการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ต่าง ๆ สามารถทาํได้ง่าย
เนื�องจากสามารถ  ให้รายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้นโพสต์รายละเอียดลงในโปรไฟล ์
(Profile) การท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้ และส่งถึงสมาชิกและผูต้อบรับเป็นสมาชิกบนเฟสบุค๊ 
 3. แชร์ขอ้มูล ที�น่าสนใจลงเฟสบุ๊ค หรือทวติเตอร์ (Twitter) บนแฟนเพจ ทั*งแฟนเพจของ
บุคคลหรือองค์กร และในกรณีที�มีขอ้มูลใหม่ ๆ หรือมีสิ�งที�น่าสนใจ การแชร์ขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นทาง 
เฟสบุค๊ หรือทวติเตอร์เป็นอีกช่องทางหนึ�งในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหทุ้กคนไดท้ราบ 
 4. กรณีของบล็อก (Blog) เป็นอีกหนึ� งแนวคิดที�ยอดเยี�ยมสําหรับการจะให้ผูอ่้านบล็อก 
ของการท่องเที�ยววงัสวนบ้านแก้ว ได้รับทราบข่าวกิจกรรมผ่านบล็อก ควรที�จะเชื�อมโยงลิงค ์      
จากบล็อกไปวางและแชร์ข้อมูลกับสังคมออนไลน์ เพื�อให้ผูที้�ติดต่อเข้าเยี�ยมชม และหาข้อมูล               
เพิ�มเติมได ้
 5. อปัเดตสถานะของลิงค์อิน (LinkedIn) ซึ� งมีความใกล้เคียงกับเฟสบุ๊ค โดยลิงค์อิน             
จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงสถานะในโปรไฟล์สมํ�าเสมอ และลิงค์อิน จะช่วยแชร์คุณสมบติั และ
ความสามารถใหม่ ๆ เผยแพร่เขา้สู่ทวิตเตอร์ไดอี้กทางหนึ� งดว้ย รวมไปถึงการหมั�นสร้างกิจกรรม 
ในลิงคอิ์น และส่งขอ้ความเชิญชวนกบับุคคลที�ติดต่อ 
 6. ใชท้วิตเตอร์ชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายติดตาม (Followers)  ถา้มีการตอบกลบัของขอ้ความ
ยิ�งเป็นเรื�องที�ดี 
 7. สร้างวิดีโอสั* น ๆ ประมาณ 30 วินาที รวมไปถึงการทาํการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม     
โดยมีขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ ในกิจกรรม รวมไปถึงวธีิการรับทราบขอ้มูลเพิ�มเติมผา่นทางช่องทางอื�น ๆ 
อยูใ่นรายละเอียดภายในวิดีโอ จากนั*นทาํการอพัโหลดไฟล์วิดีโออยา่งรวดเร็วดว้ยยทููป เพื�อการเผยแพร่ 
(วธีิเผยแพร่กิจกรรมการตลาดสู่สังคมออนไลน์. ออนไลน์. 2564) 
 เทคนิคพิเศษเหล่านี* เป็นสิ� งที�จะเข้ามาเสริมการใช้สื� อบนช่องทางโซเชียลมีเดียได้เป็น 
อย่างดีและเพิ�มประสิทธิภาพของสื�อไดเ้ป็นอยา่งมากในเวลาอนัรวดเร็วขึ*น ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทางการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแกว้ จากขอ้ความทั*งหมดที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
นํามาสร้างแบบจําลองความคิด หรือโมเดลการส่งเสริมการใช้สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว                      
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ เพื�อช่วยในการทาํความเขา้ใจอยา่งรวดเร็ว ดงันี*  
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ภาพประกอบ 52 โมเดลการส่งเสริมการใช้สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงประวติัศาสตร์ 
ที�มา :  ชนิศา สินธีรเดช. 2563 
  
 โมเดลการส่งเสริมการใช้สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว              
เชิงประวติัศาสตร์ สามารถนาํโมเดลนี* ไปใชก้บัสัญญะอื�น ๆ ที�วิเคราะห์ไดจ้ากการวเิคราะห์เชิงสัญญะ
ของวงัสวนบ้านแก้ว  มาใช้ในทาํนองเดียวกันนี*  โดยยึดหลักสําคัญ คือ ต้องเป็นการท่องเที�ยว              
ในทาํนองเดียวกนั การท่องเที�ยวนั*นตอ้งเป็นการท่องเที�ยวยอดนิยม ซึ� งมีรูปแบบชดัเจน มีลกัษณะ
ของแบรนด์ทางการท่องเที�ยวที�แข็งแรง และสร้างกิจกรรมใหม่ ร่วมกับการใช้โซเชียลมีเดีย                 
อย่างมีเทคนิค เพื�อนาํการท่องเที�ยวของวงัสวนบ้านแก้วไปอยู่บนเส้นทางที�ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย              
จะเห็นในรูปแบบที�กวา้งขึ*น   



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื� อง “การสื� อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว จังหวดัจันทบุรี              
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์” ในครั( งนี( มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์สัญญะ              
ของวงัสวนบา้นแก้ว จงัหวดัจนัทบุรีและเพื�อส่งเสริมการใช้สัญญะในการส่งเสริมการท่องเที�ยว     
เชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแก้ว จงัหวดัจนัทบุรี โดยการใช้ทฤษฎีสัญวิทยาตามแนวทาง    
ของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) นาํมาใช้วิเคราะห์สัญญะ และจดัวา่อยูใ่นแนวทางสัญวิทยา
เชิงโครงสร้าง (Structural Semiology) ซึ� งเสนอหน่วยสื� อความหมายแต่ละหน่วยมิได้มีตัวตน                 
อยูโ่ดยลาํพงัโดด ๆ แต่อาศยัความเชื�อมโยงระหวา่งกนัประกอบเป็นโครงสร้างขององคร์วมจึงทาํให้
แต่ละหน่วย มีค่าความหมายขึ(นมาได ้กระบวนการสื�อสารจึงอิงอยูก่บัเครือข่ายความสัมพนัธ์กนัเอง
ของหน่วยทั(งหมด (วรรณพิมล องัคศิริสรรพ. 2558 : 8) ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสิ�งปลูกสร้าง
และขา้วของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ อนัเป็นแหล่งขอ้มูลและพื(นที�ที�ใชใ้นการศึกษา โดยการ
ลงพื(นที�คดัเลือกการสิ� งต่าง ๆ ในวงัสวนบ้านแก้ว มาทาํการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Selective 
Sampling) ศึกษาปรากฏการณ์เชิงสัญญะควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) โดยใช้
แบบวิเคราะห์สัญญะที�สร้างขึ(นรวมทั(งการเก็บขอ้มูลในลกัษณะอื�น ๆ เช่น การสัมภาษณ์บุคคล         
มาเป็นเครื�องมือทาํการวจิยั เพื�อคน้หาความหมายที�แฝงเร้นของปรากฏการณ์ในปัจจุบนัที�ดาํรงอยู ่ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ในการสรุปผลการวิจยัเรื� องนี(  มีประเด็นที�เป็นประเด็นหลกัคือ การคน้หาความหมาย       
ที�แฝงเร้นอยู่ในสิ�งปลูกสร้างและขา้วของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งผูว้ิจยัไดล้งมือคดัเลือก  
สิ� งต่าง ๆ ที� เห็นว่ามีความสําคัญมาทาํการศึกษาตามเป้าหมายของการวิจยัคือการค้นหาสัญญะ              
สิ�งปลูกสร้างและขา้วของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ ตามที�ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วคื้อ 
 1. เพื�อศึกษาสัญวทิยาของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื� อ ส่ งเส ริม ก ารใช้สั ญ ญ ะใน ก ารส่ งเส ริม การท่ องเที� ยวเชิงป ระวัติศาส ตร์                      
ของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 การสร้างความหมายในสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ ทั(งที�เป็น
ความหมายโดยตรงและความหมายนัย ซึ� งการวิเคราะห์เพื�อหาความหมายแฝงทั( งในเรื� องของ             
สัญญะดงักล่าว สามารถแยกวเิคราะห์ไดต้ามวตัถุประสงคข์า้งตน้  
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 สัญวิทยาของวงัสวนบา้นแกว้ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สัญญะสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใช้
ของวงัสวนบา้นแกว้ โดยสัญญะของสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใชน้ั(น มีทั(งความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย ซึ� งความหมายโดยตรงนี( เป็นความหมายในลําดับที�หนึ� งแรก ที� เป็น                  
ความสัมพนัธ์ ขั(นพื(นฐานระหว่างสัญญะกับตวัอ้างอิง และความหมายโดยนัยเป็นความหมาย               
ในลาํดบัที�สอง ซึ� งให้ความหมายที�ลึกซึ( งกินใจเกินกวา่ความหมายในขั(นแรก จากการวิเคราะห์ดงักล่าว 
จึงเป็นที�มาของขอ้สรุปในการวิเคราะห์สัญญะสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใช้ของวงัสวนบา้นแกว้ 
ใหเ้ห็นชดัเจน ดงัตารางต่อไปนี(  
 
ตาราง 20  สรุปการวเิคราะห์สัญญะสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
- พระบรมราชินยานุสาวรีย ์
 
 
 
 
 
 

- สถาปัตยกรรม                       
พระบรมรูปปั( น 
- พระอิริยาบถประทบันั�ง 
 เมื�อไดน้าํมาเทียบกบัยนื 
 
- พระรูปปั( นเท่าพระองคจ์ริง 
- ตั(งอยูใ่นสถานศึกษา 
 

- สิ�งปลูกสร้างสาํคญัของ 
สถานที� 
- ผูมี้ความอบอุ่นชวนชิดใกล ้
เนื�องดว้ยการนั�ง ให้ความรู้สึก
อบอุ่นใกลชิ้ดกวา่การยนื  
- เสมือนยงัทรงพระชนมชี์พ 
- บุคคลที�มีคุณูปการต่อ              
สถานศึกษา 

- ตราประจาํพระองค ์ - ตราประจาํพระองคอ์ยูสู่งสุด 
- ตั(งไวเ้บื(องสูง มองเห็นไดง่้าย
จากทั(งใกลแ้ละไกล 

- การดาํรงพระอิสริยยศชั(นสูง 
- ผูพ้บเห็นตระหนกัรู้                       
ในพระเกียรติไดใ้นทนัที                 
ที�มองเห็น 

- ตราเมฆรัศมี - ตราเมฆรัศมีประจาํพระองค ์
มีที�มาจากพระนามาภิไธย 
“รําไพพรรณี” 

- เครื�องหมายแห่งความรัก 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
- พระตาํหนกัใหญ่ 
(พระตาํหนกัเทา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พระตาํหนกัของสมเด็จ                  
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- มีขนาดเท่าที�อยูอ่าศยัของ     
บุคคลธรรมดาทั�วไป 
- การออกแบบที�ดี 
- การออกแบบพิเศษ 
- ทาสีเทาตามยคุสมยั 
- ทาสีเทา สีเดียวกบัพระตาํหนัก
โนล พระตาํหนกัแรกในองักฤษ 
สถานที�ซึ� งพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกลา้ฯ ทรงสละราชสมบติั 

- ที�อยูอ่าศยัของบุคคลชั(นสูง 
- มีความเรียบง่ายแบบสามญั 
- ภูมิปัญญา 
- ที�อยูอ่าศยัสาํหรับผูสู้งวยั 
- รสนิยมในบา้นของผูดี้                
ที�บ่งบอกถึงความสุภาพ 
- ความรักความผกูพนั 
 
 
 

- พระตาํหนกัดอนแค 
(พระตาํหนกัแดง) 

- อาคารสองชั(นแบบยโุรปสร้าง
ดว้ยไมส้ักทาสีแดง 

- ความเป็นชาตินิยม                 
และอุดมการณ์รัฐ                        
และความเป็นมงคล 

- เรือนเทา - เรือนไมห้ลงัเล็ก เคยเป็นที�
ประทบัของสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 

- ความสมถะ เรียบง่าย 

- เรือนแดง 
 
 

- บา้นพกัของขา้หลวงที�ตาม
เสด็จสมเด็จพระนางเจา้               
รําไพพรรณีฯ มาจากกรุงเทพฯ 

- ความจงรักภกัดี 
 

- เรือนเขียว - เป็นเรือนไมช้ั(นเดียวทาสีเขียว
ทั(งหลงั โดยสีเขียวเป็นสีที�มี
ความสาํคญัต่อสถานที� เป็นสี            
วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ             
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้             
เจา้อยูห่วัฯ 

- ความรักและความผกูพนั 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 

- สวนส่วนพระองค ์ 
(สวนผลไม)้ 

- สถานที�ในการทดลองปลูกพืช
เลี(ยงสัตวต์วัอยา่งเผยแพร่แก่
ราษฎรในทอ้งถิ�น 

- คุณูปการอเนกอนนัต ์                     
อนัหาที�สุดมิไดข้องสมเด็จ                  
พระราชินีที�มีต่อประชาราษฎร
ในทอ้งถิ�น 

- สวนส่วนพระองค ์
(สวนทรงพระสาํราญ) 

- สวนส่วนพระองคที์�มีภูมิทศัน์
แบบสวนองักฤษ แบบอยา่งมา
จากพระตาํหนกัในประเทศ
องักฤษที�เคยทรงประทบัร่วมกบั
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 

- ความรักและความผกูพนั 

- ตน้จาํปาทรงปลูก 
 
 
 
 
 
 

- ตน้จาํปาทรงปลูก โดยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
รัชกาลที� 9 หลงัพระตาํหนกัใหญ่ 
ไม่ไกลจากหอ้งพระบรรทม                
มากนกั จาํปานี(นอกจาก                 
ความหอมยามราตรีแลว้ ยงัมี               
ที�มาจากความหลงั เกี�ยวพนัต่อ
พระหทยัในสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ที�สาํคญัยิ�ง 

- ความใส่พระทยัที�พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิฯ 
ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจา้    
รําไพพรรณีฯ 
- มงคลแห่งสถานที� 
 
 

- การชลประทาน                    
วงัสวนบา้นแกว้ 

- วธีิการชลประทาน โดยการ            
กกัเก็บนํ(าไว ้แลว้จึงปล่อยนํ(า 
จากที�สูงลงสู่ที�ต ํ�า ตามธรรมชาติ              
ลดหลั�นลงเป็นระยะ ผา่นราง              
ส่งนํ(า ลงยงับ่อเก็บนํ(าต่าง ๆ             
ที�กระจายอยูโ่ดยรอบ 

- ภูมิปัญญาดา้นชลประทาน           
ทอ้งถิ�น 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
- สระตุก๊ตาและบ่อนํ(า - สระนํ(าหรือบ่อนํ(า ที�สร้างดว้ย

อิฐมีลกัษณะโคง้มนสวยงาม
รับกบัสถานที� สร้างขึ(นเพื�อ
ความเชื�อเรื�องฮวงจุย้ของจีน      
วา่ดว้ยเรื�องสระนํ(าบ่อนํ(า               
เสริมพลงั 

- ความเชื�อที�ผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมไทยจีน 

- ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานที�ซึ� งชาวบา้นบริเวณ
ใกลเ้คียงนบัถือสืบต่อกนัมา 
- ศาลพอ่ปู่ โป่งลานหนัหนา้มา
ในทางที�เผชิญหนา้กนักบั              
พระบรมชินยานุสาวรีย ์          
สมเด็จพระนางเจา้                      
รําไพพรรณีฯ 
 

- วฒันธรรมทางความเชื�อ            
เกี�ยวกบัสิ�งศกัดิe สิทธิe  
- ความเชื�อเกี�ยวกบัพื(นที�                 
ศกัดิe สิทธิe  ในลกัษณะเชิงพื(นที� 
เสริมวธีิการใหส้ถานที�ดูมีความ
ศกัดิe สิทธิe เพิ�มมากขึ(น จากการที�
จงใจใหสิ้�งปลูกสร้างสองสิ�งนี(
หนัหนา้เขา้หากนั จนเกิด                 
ความโดดเด่น ชวนสงสัย              
ผา่นการผกูเรื�องเล่าโยงเขา้กบั
พลงัที�ไม่สามารถอธิบายได ้

- ศาลท่านราชเลขา 
หนา้พระตาํหนกัดอนแค 

- ศาลพระภูมิใหม่และทาํพิธี
บวงสรวง ตามลทัธิศาสนา
พราหมณ์ และศาสนาพุทธ 

- ความเชื�อในเชิงพื(นที�ศกัดิe สิทธิe  
ส่งเสริมใหเ้กิดผลต่อฤทธิe ทางใจ 

- ศาลพระภูมิเจา้ที� - ศาลพระภูมิเจา้ที� ที�ไดเ้ล่าสืบ
กนัมาวา่ตั(งขึ(นโดยสมเด็จ              
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

- วฒันธรรมความเชื�อในเรื�อง   
พระภูมิเจา้ที� 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
- พระบรมสาทิสลกัษณ์              
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ                                
ในพระตาํหนกัใหญ่ 

- พระบรมสาทิสลกัษณ์ 
องคใ์หญ่ กลางหอ้งโถงใหญ่  
- มีพานพุม่ดอกไม ้วางบนโตะ๊
หมู่ประดิษฐาน หนา้พระบรม
ฉายาลกัษณ์ 

- ภาพบุคคลสาํคญัของ 
สถานที�  
- ผูสู้งศกัดิe ที�ควรแก่                   
การเคารพสักการะ 

- พระบรมฉายาลกัษณ์                  
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัและสมเด็จ                    
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 

- พระบรมฉายาลกัษณ์                    
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ 
เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ อยูเ่หนือ                    
พระแท่นบรรทม 

- ความสาํคญัสูงสุด 
อนัเนื�องจากวฒันธรรมของ
คนไทย ใหค้วามสาํคญักบั
สิ�งที�ไวเ้หนือศีรษะ                   
โดยเฉพาะการไว ้                 
ในหอ้งนอนเหนือศีรษะ  

- พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ                  
และบุคคลอื�นร่วมในภาพ 

- พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ท่ามกลางพระประยรูญาติ 

- ความสัมพนัธ์ในหมู่ญาติ  
ที�ดูแลห่วงใยใกลชิ้ดกนั              
ในสังคมไทย 

- ฉลองพระองค ์ - ฉลองพระองคใ์นชุดสตรี                 
ที�เหมาะสมและงดงามของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ 

- มีรสนิยมดี 
- สตรีชนชั(นสูง 

- ผลิตภณัฑเ์สื�อสมเด็จฯ - ผลิตภณัฑเ์สื�อสมเด็จฯ                   
ที�สมเด็จพระนางเจา้                       
รําไพพรรณีฯ ไดท้รงออกแบบไว ้
โดยทรงพฒันาจากงานฝีมือ
ชาวบา้น จนไดรั้บความนิยม
แพร่หลาย 

- ความมีอจัฉริยภาพของ
สมเด็จพระนางเจา้                     
รําไพพรรณีฯ และความมี
พระเมตตาเอาใจใส่ต่อ
ประชาชน 

- หนงัสือส่วนพระองค ์ - หนงัสือส่วนพระองค ์เป็น
หนงัสือภาษาต่างประเทศ               
ทั(งหมด 

- ผูมี้ความรู้ดี 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์สัญญะ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
- รถยนตพ์ระที�นั�ง 
 

- รถยนตพ์ระที�นั�งในสมเด็จ                
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
- รถยนตพ์ระที�นั�งสีเหลืองงาชา้ง 
 
- รถยนตย์ี�หอ้ Standard 
Vanguard ปี 1947 

- สาํหรับพระเกียรติยศ 
 
- สีรถยนตต์ามระเบียบ
ปฏิบติัพระราชสาํนกัไทย 
- สิ�งของโบราณที�หาดูยาก
ในปัจจุบนัและมีคุณค่า 
ทางดา้นจิตใจ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื� อง “การสื� อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว จังหวดัจันทบุรี              
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์” ที�เน้นไปยงัเรื�องของการคน้หาความหมายที�แฝงเร้น 
อยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งประกอบไปดว้ยสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใช้
ของวงัสวนบา้นแกว้จาํนวนมาก ที�ไดจ้ดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ์วงัสวนบา้นแกว้ และผูว้ิจยัไดล้งมือ
ทําก ารคัด เลื อก แบ บ เฉ พ าะ เจาะ จง  (Selective Sampling) ศึ ก ษ าป ราก ฏ ก ารณ์ เชิ งสั ญ ญ ะ                     
ของสิ�งปลูกสร้างและขา้วของเครื�องใช้ที�เห็นวา่สําคญัเป็นหลกัดงักล่าว โดยการใช้แนวคิดทฤษฎี        
สัญวิทยาเชิงโครงสร้าง สํานักโครงสร้างนิยมของโรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) นํามาใช้
วเิคราะห์สัญญะสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ 
 จากการวิเคราะห์ความหมายแฝงที�ได้จากการศึกษาเรื�อง สัญวิทยาของวงัสวนบา้นแก้ว 
เกี�ยวกบัปรากฏการณ์เชิงสัญญะของสิ�งปลูกสร้างและขา้วของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้แลว้นั(น 
เป็นการวิเคราะห์หาความหมายโดยนยัเป็นหลกั ซึ� งการวิเคราะห์ดงักล่าวนี( มีแนวทางการวิเคราะห์
สอดคล้องไปในทํานองเดียวกันกับการวิเคราะห์ของพงศ์กฤษฎิe  พละเลิศ (2554 : 87 - 91)                        
จากการสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดค้น้พบวา่การวิเคราะห์สัญญะดงักล่าว พบวา่ มีสัญญะที�โดดเด่น   
อยู ่ 2 กลุ่มความหมายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 1. สัญญะเกี�ยวกับความเชื�อ ได้แก่ การวิเคราะห์สัญญะของสิ� งปลูกสร้างและสิ� งของ
เครื�องใช้ของวงัสวนบา้นแกว้ พบว่า มีสัญญะเกี�ยวกบัความเชื�อซึ� งแฝงฝังอยู่ในพื(นที�ทางการวิจยั 
จาํนวนมาก ซึ� งโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ ในส่วนของพระบรมราชินยานุสาวรีย ์ 
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พบสัญญะพิธีบวงสรวงทวยเทพปฏิสังขรณ์สิริวฒันมงคล วงัสวนบา้นแกว้ เนื�องในวนัพระราชสมภพ  
สัญญะสระตุก๊ตาและบ่อนํ(า สัญญะศาลพอ่ปู่ โป่งลาน สัญญะศาลท่านราชเลขา สัญญะศาลพระภูมิเจา้ที� 
 2. สัญญะเกี�ยวกบัความรักและความผกูพนั ไดแ้ก่การวิเคราะห์สัญญะของสิ�งปลูกสร้าง
และสิ� งของเค รื� องใช้ของว ังสวนบ้านแก้ว พ บว่ามีความหมายโดยนัยซึ� งวิ เคราะห์ได้ถึ ง                   
ความรักและความผูกพนั ได้แก่ สัญญะพระตาํหนักใหญ่ (พระตาํหนักเทา) สัญญะเรือนเขียว                  
สัญญะสวนส่วนพระองค ์(สวนทรงพระสาํราญ) 
 สัญญะเกี�ยวกบัความเชื�อ 
 ในการวิจยัในครั( งนี(  ได้คน้พบขอ้สรุปหลายประการที�มีความสอดคล้องกบัการศึกษา         
หาความหมายแฝง เช่น เห็นไดจ้ากเรื�องของการวิเคราะห์พิธีบวงสรวงทวยเทพปฏิสังขรณ์สิริวฒัน มงคล 
วงัสวนบา้นแกว้  เนื�องในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีพระบรมราชินี 
ณ ลานพระบรมราชินยานุสาวรีย ์มีบุคคลสําคญัทางการปกครอง บุคลาการทางการศึกษา เจา้หนา้ที� 
นิสิตและประชาชนทั�วไป เขา้ร่วมพิธีจาํนวนมาก และไดมี้การนําเสนอเรื�องราวข่าวสารออกสื�อ            
ให้รับทราบในพื(นที�กวา้ง ซึ� งเป็นพิธีกรรมที�เกิดขึ(นกบัสิ�งปลูกสร้างของวงัสวนบา้นแกว้นี(  เป็นพิธีกรรม
ที�สนบัสนุนแนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อพื(นที�ศกัดิe สิทธิe อยา่งเห็นไดช้ดัจากการจดังานประเพณีที�ติดต่อกนั
เรื�อยมาและมีพิธีกรรมทั(งทางศาสนาพุทธและพราหมณ์เขา้มาเกี�ยวขอ้งตามแนวทางของแนวคิด
เกี�ยวกบัพื(นที�ศกัดิe สิทธิe  ไดแ้ก่ พื(นที�ศกัดิe สิทธิe  มีองค์ประกอบสองดา้น ไดแ้ก่ โลกสามญั (Profane 
World) และโลกศกัดิe สิทธิe  (Sacred World) ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกูล (2546 : 136) ไดใ้ห้ความหมาย
เกี�ยวกับโลกสามัญ (Profane World) ไวว้่า เป็นโลกที�มองเห็นได้และสัมผสัได้ ซึ� งมีทั( งการเกิด           
และตายสุขและทุกข ์โดยนาํเรื�องราวที�ถูกบนัทึกเรื�องเล่า ตาํนาน ในอดีตของชุมชนมาผูกโยงเพื�อ
แสดงความเป็นตัวตนของชุมชน ทั( งนี( ความเชื�อในแต่ละเรื� องเล่าและตัวตนของชุมชนจะถูก               
เก็บรักษาไวใ้นพื(นที�ศกัดิe สิทธิe  และมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน จนกลายเป็นส่วนหนึ�งของบริบทชุมชน 
โดยสร้างความเชื�อเกี�ยวกบัพลงังานเหนือธรรมชาติและโลกหลงัความตาย ซึ� งเป็นโลกที�พระเจา้  
และวิญญาณมนุษย์สิงสถิตอยู่ เรียกว่าโลกศักดิe สิทธิe  (Sacred World) ซึ� งเอมิล ดูร์กายม์ (Emile 
Durkheim. 1915 : Unpage) ได้กล่าวว่าโลกศักดิe สิทธิe และโลกสามัญเป็นมโนทัศน์อย่างหนึ� ง               
ในการพิจารณาระบบความเชื�อและศาสนา เพื�อสัมผสัหรือเขา้ถึงโลกศกัดิe สิทธิe  มนุษยจึ์งสร้างพื(นที�เฉพาะ
สําหรับประกอบพิธีกรรม ซึ� งเป็นจุดเชื�อมต่อระหว่างโลกสามญัของผูค้นกับโลกทางความเชื�อ               
ในอาํนาจเหนือธรรมชาติเรียกว่าพื(นที�ศกัดิe สิทธิe  (Sacred Place) โดยลกัษณะพื(นที�ศกัดิe สิทธิe ของ 
พระบรมราชินยานุสาวรียส์ามารถสังเกตได้จาก 3 ลักษณะตามแนวคิดเกี�ยวกับพื(นที�ศกัดิe สิทธิe              
ของศรีศกัร วลัลิโภดม (2542 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) ไดแ้ก่   
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 1. ลกัษณะเชิงพื(นที� ซึ� งมกัอยู่ในภูมิประเทศที�เด่น เช่น วงัสวนบ้านแก้ว ตั( งอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี มีความโดดเด่น ชวนสงสัย ว่าเหตุใดพื(นที�นี(           
จึงร่วมกนั เป็นทั(งพื(นที�วงัที�ประทบักบัพื(นที�สถานศึกษาในสถานที�เดียวกนั  
 2. พื(นที�ศกัดิe สิทธิe ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัเรื� องเล่า ชุมชนได้สร้างความหมายให้แก่พื(นที�        
ที�มีความสําคญั ผ่านการผูกเรื�องเล่า ตาํนาน ในอดีตเป็นเรื�องเล่าขานกนัมาจนกลายเป็นความเชื�อ        
ในพื(นที�ศักดิe สิทธิe จนถึงปัจจุบัน ซึ� งตาํนานได้ผูกโยงความเป็นตัวตนของคนในชุมชน เข้ากับ       
พลังบางอย่างที�ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น วงัสวนบ้านแก้ว จังหวดัจันทบุรีนั( น อดีตเคยเป็น               
ที�ประทบัของอดีตสมเด็จพระราชินีองค์หนึ� งของประเทศไทย ยาวนานถึง 18 ปี ท่านไดท้รงสร้าง
คุณูปการสําคญัแก่ชาวจนัทบุรีดว้ยความพระเมตตา เมื�อทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยงัมีความเชื�อ
ของชุมชนในความมีพระเมตตาที�จะดูแลปกป้องชาวจนัทบุรี ให้มีความสุขความเจริญ โดยมีประเพณี
ของชุมชนต่อเนื�องมานาน โดยในทุกวนัที� 22 พฤษภาคม ของทุกปี ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี วงัสวนบ้านแก้ว ได้มีพิธีบาํเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวนัคล้าย                
วนัสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 ต่อเนื�องมายาวนาน            
จนเป็นประเพณี บนพื(นที�อนัศกัดิe สิทธิe  ซึ� งตาํนานไดผ้กูโยงความเป็นตวัตนของคนในชุมชน เขา้กบั
พลงับางอยา่งที�ไม่สามารถอธิบายได ้มีความเชื�ออีกบางประการคือ เมื�อผูใ้ดมีความประสงคต์ามคาํขอ 
ทั(งในเรื�องการขอโชคลาภ ความรัก การศึกษา ผูที้�มีความประสงคเ์หล่านี(ก็มกันาํดอกกุหลาบสีชมพู
มาถวาย  ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ วงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดั
จนัทบุรี ซึ� งมีเรื� องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ทรงโปรดกุหลาบสีชมพ ู        
หากผูใ้ดนาํกุหลาบสีชมพมูาถวายจะไดส้มความปรารถนาตามคาํขอ  
 3. ร่องรอยกิจกรรมทางศาสนา พื(นที�ศกัดิe สิทธิe  จะมีร่องรอยหรือสัญลกัษณ์ ที�ถูกทาํให้
เชื�อว่าเป็นร่องรอยศกัดิe สิทธิe ปรากฏอยู่ โดยมีความเกี�ยวข้องกับตาํนานในพื(นที�  เช่น ในแต่ละปี          
จะตอ้งมีการจดังานประเพณีสําคญั ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ                   
วงัสวนบา้นแกว้ ไดแ้ก่งานประเพณีประเพณีเทิดพระเกียรติวางพามพุ่มดอกไม ้วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ
และพิ ธีบําเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวนัคล้ายวนัสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี                  
พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 อยา่งต่อเนื�องยาวนาน 

ในเรื�องเกี�ยวกบัความเชื�อที�ปรากฏในวงัสวนบา้นแกว้จาการวเิคราะห์สัญญะนั(น นอกจาก
เรื�องความเชื�อในปรากฏการณ์เกี�ยวกบัพื(นที�ศกัดิe สิทธิe ในส่วนของสัญญะพระบรมชินยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ แลว้ ยงัมีความเชื�อที�สําคญัควบคู่กนัเมื�อนาํแนวความคิดเกี�ยวกบั
พื(นที�ศกัดิe สิทธิe มาใชว้ิเคราะห์แลว้เป็นไปในแนวความคิดเดียวกนัดงักล่าวคือ สัญญะของศาลพ่อปู่ โป่งลาน 
และสัญญะศาลท่านราชเลขา ที�ใช้แนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อและแนวคิดเกี�ยวกับพื(นที�ศกัดิe สิทธิe      
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เช่นเดียวกนั แต่จะมีความพิเศษที�สามารถนาํมาพิเคราะห์จากการสังเกตเห็นของนกัวิจยั คือ สิ�งปลูกสร้าง
ที� เชื�อว่ามีความศักดิe สิทธิe เหล่านั( น มีลักษณะของการถูกทําให้มีความพิ เศษเพิ�มมากขึ( น เช่น                 
พระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ หันหน้ามาในทางที�เผชิญหน้ากันกับ             
ศาลพ่อปู่ โป่งลานและศาลท่านราชเลขาถูกสร้างขึ(นใหม่และเปลี�ยนจากทิศเดิมมาเป็นทิศทางใหม่ 
โดยหันหน้ามายงัพระบรมชินยานุสาวรียแ์ละศาลพ่อปู่ โป่งลาน จึงเท่ากบัว่า สามสิ�งปลูกสร้างนี(             
ถูกทาํให้เกี�ยวขอ้งกนัอย่างแยบยลอยู่ภายใตแ้นวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อตามที�สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 
(2545 : 14 - 19) กล่าวว่า “ความเชื�อเป็นสิ�งที�ฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของมนุษย ์ทั(งที�เป็นเรื�องเกี�ยวกบั
ตนเองและเรื�องต่าง ๆ เพราะความเชื�อช่วยให้เขา้ใจวิถีทุกอย่างในการดาํรงอยู่ในโลก ทั(งที�เป็น 
ความจริงและความไม่จริง แต่มีอิทธิพลต่อมนุษยท์าํใหมี้ผลต่อพฤติกรรม ความเชื�อมีทั(งความสาํคญั
ในตนเอง และยงัมีความสําคญัในฐานะเป็นแหล่งที�มาของค่านิยม อุดมการณ์ และบรรทัดฐาน          
ทางสังคม ซึ� งเป็นสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ(น การจดัระเบียบและนาํมาบงัคบัพฤติกรรมของคน เพื�อเป็น
แนวในการปฏิบติัระหว่างกนัและกนั ความเชื�อจึงเป็นสิ�งสําคญัอย่างหนึ� ง ในชีวิตมนุษย”์  ทั( งนี(            
โดยมีธวชั ปุณโณทก (2533 : 350) ได้กล่าวถึงความเชื�อเสริมไวว้่า “ เป็นสิ�งที�เกิดจากพลงัจิตใตส้ํานึก 
อาจเป็นสิ�งเหนือธรรมชาติที�อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้แต่จะมีผลกบัจิตใจ เกิดเป็นความเชื�อ 
แมเ้ป็นนามธรรม” และตามที�บวักนก วชัรปรีดา (2544 : 108) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของความเชื�อไวว้า่ 
“เมื�อมีความเชื�อ ประเพณีและพิธีกรรมจึงเป็นสิ�งที�ตามมา เพราะความเชื�อเป็นสิ�งที�เป็นนามธรรม 
ส่วนประเพณีและพิธีกรรมเป็นรูปธรรมที�กระทาํขึ(นเพื�อรองรับความเชื�อ” ส่วนมณี พยอมยงค ์
(2530 : 66 - 122) ไดก้ล่าวไวอ้ย่างน่าสนใจว่า “ความเชื�อทาํให้เกิดความสร้างสรรค์และทาํให้เกิด
ฤทธิe ทางใจ” ดงันี(แลว้ การที�สิ�งปลูกสร้างทางความเชื�อทั(งสามสิ�ง อนัไดแ้ก่ พระบรมราชิยานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ศาลพ่อปู่ โป่งลาน ศาลท่านราชเลขา ลว้นมีที�มาจากการสร้างเพื�อ
เสริมความเชื�อให้มากยิ�งขึ(น จนเกิดเป็นฤทธิe ทางใจจากการสร้างสรรค ์มาจากความเชื�อ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดดา้นความเชื�อตามคาํกล่าวในเรื�องของความเชื�อของสัญญา สัญญาววิฒัน์  ธวชั ปุณโณทก  
บวักนก วชัรปรีดา และมณี พะยอมยงค ์เป็นอยา่งยิ�ง และนอกจากเรื�องความเชื�อที�เกี�ยวพนักบัพื(นที�
ศกัดิe สิทธิe ตามที�ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น ยงัมีความเชื�อที�ผสมผสานระหว่างวฒันธรรม ได้แก่ 
ความเชื�อที�ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมไทยจีนในเรื�องของสระตุ๊กตาและบ่อนํ( า เป็นการสร้าง         
สิ�งปลูกสร้างที�อาศยัหลกัของฮวงจุย้จีนในการเสริมพลงัอีกดว้ย  
 สัญญะเกี�ยวกบัความรักและความผูกพนั 

ในเรื�องของสัญญะที�เกี�ยวกบัความรักและความผูกพนัที�ปรากฏขึ(นในวงัสวนบา้นแก้ว   
จากการวิเคราะห์สัญญะนั( น ได้ค้นพบข้อสรุปหลายประการที�มีความสอดคล้องกับการศึกษา          
หาความหมายแฝง เช่น เห็นไดจ้ากเรื�องของการวิเคราะห์สัญญะพระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา)   
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ใช้วิ ธีสัญ วิท ยามาทําการวิ เคราะห์ในส่วนของการใช้ สี เท าในการท าสี พ ระตําหนักของ                 
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ โดยการนําบริบทความเป็นบุคคลและบริบทสภาพแวดล้อม                   
มาทําการวิเคราะห์หาความหมายโดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับบริบท                   
ตวับทคือ สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ และบริบทคือความเป็นบุคคลในขณะนั(น กล่าวคือ ท่านคือ         
สมเด็จพระราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ประกอบกบับริบทของสภาพแวดลอ้ม 
นั�นคือพระองคท์่านประทบัอยูร่่วมในในเหตุการณ์การสละราชสมบติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
เหตการณ์เกิดในพระตาํหนกัโนลที�ทาสีเทาทั(งหลงัและเป็นพระตาํหนกัแรกหลงัจากเสด็จออกจาก
ประเทศไทย การตีความในบริบทนั(น ๆ เกิดขึ(นจาการตีความภายใตบ้ริบทที�สัญญะนั(นดาํรงอยู ่  
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” (Context) จนได้มาซึ� ง               
การวิเคราะห์อนัเกิดจากความคิดถึงเรื� องราวต่าง ๆ ที� เคยเกิดขึ( น ความคิดถึงซึ� งเรื� องราวต่าง ๆ              
ที� เคยเกิดขึ( นนี(  หมายรวมให้เป็นความรักความผูกพัน เพราะหากไม่เป็นความรักความผูกพัน                    
ก็ยอ่มไม่นาํมาคิดถึงดงักล่าว ส่วนสัญญะเรื�อนเขียวนั(นใชก้ารวิเคราะห์โดยการหาบริบทสภาพแวดลอ้ม
มาวเิคราะห์เป็นการวเิคราะห์ในทาํนองเดียวกนันี( เช่นกนั 

สําหรับการวิเคราะห์สัญญะของสวนส่วนพระองค์ (สวนทรงพระสําราญ) วิเคราะห์              
ตีความไดถึ้งความรักและความผกูพนั โดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบโดยการนาํภูมิทศัน์ของพระตาํหนกั
เวนคอร์ต ซึ� งมีบทความเรื�องเล่าว่า พระองค์ทรงมีความรักความผูกพนักบัพระตาํหนักเวนคอร์ต   
เพื�อการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรักความผูกพนั ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบภูมิทศัน์    
ของพระตาํหนกัเวนคอร์ตกบัวงัสวนบา้นแกว้ ทาํการทดสอบการแทนความหมาย เป็นการสืบสาวราวเรื�อง
ไปยงัสิ�งที�อยูเ่บื(อหลงัที�เป็นอดีตว่าสิ�งที�หายไปหรือสิ�งไม่มีอยู ่สิ� งเหล่านั(นมีความสําคญัต่อความหมาย
หรือไม่อย่างไร เป็นการให้ความหมายที�เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างสองสิ�งเป็นการวิเคราะห์ 
แบบเมทอะฟอ (Metaphor) เป็นวธีิการถ่ายทอดความหมายโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งสองสิ�ง 
 นอกจากสัญญะที�โดดเด่นของวงัสวนบ้านแก้ว อันได้แก่สัญญะเกี�ยวกับความเชื�อ              
ที� มีจ ํานวนมากและสัญญะเกี�ยวกับความรักและความผูกพันซึ� งมีจ ํานวนรองลงมาแล้วนั( น                
ในวังสวนบ้านแก้วย ังมีสัญ ญ ะอื�น  ๆ  ที� น่ าสนใจ เช่น  สัญ ญ ะพระบรมราชินยานุสาวรีย ์                 
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เมื�อกล่าวถึงในส่วนของพระบรมรูปปั( น พระอิริยาบถประทับ                
นั�งบนพระแท่น สําหรับสัญญะพระบรมรูปปั( นนั(นวิเคราะห์โดยการอา้งถึงสํานกัโครงสร้างนิยมนี(       
ว่ามีจุดกําเนิดมาจากทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ของเดอ โซซูร์ (De Saussure) เสนอว่า การสร้าง               
ความหมายนั(น กาํหนดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ที�อยูภ่ายในโครงสร้าง ดงันั(นสัญญะหนึ�ง ๆ                  
จึงมีความหมายขึ(นมาไดเ้พราะมนัมีความสัมพนัธ์กบัสัญญะอื�น เอ็ดการ์ และเซดจ์วิค (Edgar and 
Sedgwick. 2002 : Unpage; อา้งถึงใน อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (2551 : 108) ดว้ยเหตุดงักล่าว เราจึงไม่อาจ
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เข้าใจสรรพสิ� งในโลกนี( ได้ โดยดูที�ตวัสิ� งนั( นสิ� งเดียว แต่จะเข้าใจด้วยการศึกษาโครงสร้างของ           
ความคิด เพื�อหาคาํตอบวา่ ในแต่ละวฒันธรรมมีระบบการสร้างความหมายที�กาํหนดการรับรู้และทาํ
ความเขา้ใจสิ�งต่าง ๆ ไดอ้ย่างไร กล่าวสั( น ๆ ก็คือโครงสร้างนิยมมุ่งที�คน้หาว่ามนุษย ์“ให้ความหมาย” 
หรือเขา้ใจสรรพสิ�งอยา่งไร มิใช่คน้วา่ สรรพสิ�งคืออะไร โดยมีหลกัการสําคญัประการหนึ�งของแนวคิด
โครงสร้างนิยม (Structural Semiology) ก็ คือ คู่ตรงข้าม ซึ� งได้เสนอแนวคิดตามหลักการว่า                                          
ความหมายเกิดจากความสัมพนัธ์ เชิงคู่ตรงขา้มของสัญญะการไห้ความหมายสรรพสิ�งต่าง ๆ ของมนุษย ์
เป็นการให้ความหมายของสองสิ�ง ที�เป็นคู่ตรงขา้ม เช่น “ความดี - ความชั�ว”  “ความมืด - ความสว่าง”   
“ชาย - หญิง”  สิ�งหนึ� งนั(นจะมีความหมายได ้ก็เพราะ “สิ�งที�ตรงขา้มกนั” เช่น “ความดี” มีความหมาย
เช่นนั(นได ้ก็เพราะมีคาํว่าสิ�งที�ไม่ใช่ความดี ซึ� งก็คือความชั�วนั�นเอง หรือมี “ความมืด ไดก้็เพราะมี 
คาํวา่ “สิ�งที�ไม่ใช่ความมืด ซึ� งก็คือความสว่าง” หรือ มี “เพศชาย” ได ้เพราะมี “เพศที�ไม่ใช่เพศชาย 
ซึ� งก็คือเพศหญิง” เป็นต้น โดยหลักการนี( ได้นํามาวิเคราะห์สัญญะ พระบรมราชินยานุสาวรีย ์         
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระรูปปั( นในอิริยาบถประทบันั�งบนพระแท่น วา่ดว้ย การนั�ง และ 
“การยืน” จะให้ความรู้สึกที�แตกต่างกัน การนั�งนั( น  จะให้ความรู้สึกอบอุ่น สัญญะมีนัยถึง              
ความน่าใกลชิ้ดมากกวา่การยืน เมื�อเทียบคู่ตรงขา้มตามทฤษฎีสัญวิทยาและแนวคิดโครงสร้างนิยม 
ทาํให้ตีความได้ว่า พระบรมรูปปั( นสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระอิริยาบถประทบันั�งบน         
พระแท่นนั(นให้ความรู้สึกอบอุ่น ชวนน่าใกลชิ้ด สัญญะนั(นมีความสําคญัต่อการแปลความหมาย          
ไดช้ดัเจนยิ�งขึ(น ตามหลกัการวเิคราะห์สัญญะวิทยาเชิงโครงสร้าง (Structural Analysis) ในแนวทาง
ของโรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) โดยมีฐานความคิดหลกัในเรื�องคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition)         

สาํหรับการวเิคราะห์อีกเรื�องหนึ�งที�น่าสนใจ คือ สัญญะของตราเมฆรัศมี ซึ� งเป็นส่วนหนึ�ง
ของพระบรมราชินยานุสาวรีย์ ตราเมฆรัศมีประดิษฐานบนรั( วเหล็กหลังพระบรมรูปปั( นนั( น                
เป็นตราพระนามาภิไธย “รําไพพรรณี” โดยรูปสัญญะแลว้ เป็นรูปร่างเหมือนดอกไมที้�มีขีดรอบ ๆ 
หากผูที้�มองเห็นไม่ได้มีความรู้ทางสังคมและวฒันธรรมก็ย่อมแปลความหมายไม่ออกในทาง            
สัญวิทยานั(น คือ ศาสตร์ที�ศึกษาเกี�ยวกบัระบบของสัญลกัษณ์ ที�ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย ์  
อันถือเป็นทุกสิ� งทุกอย่างที�อยู่รอบตัวของเรา สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ                 
เครื�องหมาย ฯลฯ ซึ� งสามารถสื�อสารไห้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัได ้ สัญญะจะมีความหมายละเอียดอ่อน 
และลึกซึ( งเกินกวา่ที�คนทั�วไปจะเขา้ใจไดโ้ดยง่าย มกัจะมีความหมายแฝงเร้นอยูเ่สมอ นาํมาอธิบาย
การสื� อสารของมนุษย์ว่า การสื� อสารคือจุดกําเนิดของความหมาย ซึ� งการความหมายในขั(นนี(                   
จะเป็นการตีความหมายในระดับที� มีปัจจยัทางวฒันธรรมเข้ามาเกี�ยวข้องด้วยซึ� งไม่ได้เกิดจาก                 
ตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที� เกิดขึ( นเมื�อสัญญะกระทบกับความรู้สึก             
หรืออารมณ์ของผูใ้ช้และคุณค่าทางวฒันธรรมของเขา ผูที้�จะเขา้ใจความหมายในเชิงสัญญะนี( ได้
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อย่างท่องแท้ จะตอ้งเป็นผูที้�มีการเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม หรือ       
ในส่วนของสัญญะพระตําหนักใหญ่ (พระตาํหนักเทา) แสดงความหมายแบบตรงไปตรงมา           
ในลักษณะคือที�อยู่อาศัยของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ� งมีขนาดเล็ก         
ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายขั(นแรก ลกัษณะของความหมายที�ไดนี้(
จะเป็นความหมายแบบตรงไปตรงมาในระดบัที�หนึ� งทาํหน้าที�ต่อไปอีกขั(นหนึ� ง ในการเป็นรูปสัญญะ     
ที�ให้ความหมายระดบัที�สองหรือความหมายโดยนยั ที�เป็นความสัมพนัธ์ขั(นพื(นฐานระหวา่งสัญญะ
กบัตวัอา้งอิง โดยความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) เป็นความหมาย ขั(นที�สอง ซึ� งให้ความหมาย
ที�ลึกซึ( ง กินใจ เกินกว่าความหมายในขั(นแรก นั�นคือ ความหมายในระดบันี( จะมีนัยความหมาย        
ที�ลุ่มลึก แผงเร้นไปดว้ยความหมายทางสังคมหรือเป็นความหมายที�เป็นขอ้ตกลงของแต่ละสังคม 
ความหมายนี( จะแปรผนัไปตามวฒันธรรมของแต่ละสังคม เช่น ในสังคมไทยนั(น คาํว่าที�อยู่อาศยั     
จะมีความแตกต่างไป สามารถรับรู้ไดโ้ดยความหมายที�เป็นขอ้ตกลงของแต่ละสังคม แปรผนัไปตาม
วฒันธรรมของแต่ละสังคม ที�อยูอ่าศยัที�ถูกเรียกวา่ “บา้น” จะถูกใชก้บัคนสามญัทั�วไป เมื�อเราไดย้ิน
คาํวา่ “บา้น” เราจะถอดรหัสสัญญะออกมา เป็นที�อยูอ่าศยัระดบัที�อยูเ่ล็กถึงปานกลาง เราจะนึกถึง
บ้านทั�วไปที�ไม่ใหญ่โตมากนัก ผูอ้ยู่อาศยัในบ้านจะมีฐานะและความเป็นอยู่ปานกลาง แต่เมื�อ             
ที�อยูอ่าศยันั(นถูกเรียกว่า “คฤหาสน์” สัญญะจะถูกถอดรหัสออกมาเป็นที�อยู่อาศยัที�มีความใหญ่โต
โออ่าของคนรวย และหากที�อยูอ่าศยันั(น ถูกเรียกวา่ “พระตาํหนกั” เรายอ่มรู้ไดโ้ดยทนัทีวา่เป็นที�อยู่
อาศยัของบุคคลชั(นสูงระดบัพระบรมวงศานุวงศ์ จากการที�สัญญะถูกถอดรหัสความหมายออกมา 
ภายใตค้วามหมายที�เป็นขอ้ตกลงของแต่ละสังคมดงักล่าว เช่นเดียวกนักบัการวิเคราะห์สัญญะเรือนเทา 
นั�นคือคาํว่า ที�อยู่อาศัยของพระราชินี เราจะนึกถึงปราสาทราชวงัสวยงามใหญ่โต แต่เมื�อใด            
ที�อยูอ่าศยันั(น มีขนาดเล็ก เราจะนึกไดถึ้งความสมถะมาแทนทนัที ผ่านการเลือกใช้รูปสัญญะหนึ� ง 
แทนที�จะเป็นรูปสัญญะหนึ� ง ที�มีรากฐานมาจากตรรกะที�ว่า ความหมายของสัญญะที�เกิดขึ( นได ้        
เกิดขึ( นจากสิ� งที�ไม่ใช่ตวัมันเอง เช่น ที�อยู่อาศยัขนาดเล็ก เราควรนึกถึงบ้านหลังเล็ก ๆ ของคน            
มีฐานะธรรมดา หรือฐานะยากจน แต่เมื�อนําที�อยู่อาศยัขนาดเล็กมาเชื�อมโยงกับคาํว่าพระราชินี       
เรากลบันึกถึงคาํว่า สมถะเรียบง่าย เป็นการคน้หาคตินิทศัน์ที�เป็นรากของความคิดที�ซ่อนอยู่ภายใต ้  
การเลือกใชรู้ปสัญญะดงักล่าว 
 จากการที�ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ความหมายสัญญะของสิ�งปลูกสร้าง มีทั(งความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนยั ซึ� งความหมายโดยตรงนี( เป็นความหมายในลาํดบัที�หนึ� งแรก ที�เป็น
ความสัมพนัธ์ขั(นพื(นฐานระหว่างสัญญะกับตัวอ้างอิง และความหมายโดยนัยเป็นความหมาย         
ในลาํดบัที�สอง ซึ� งใหค้วามหมายที�ลึกซึ( งกินใจเกินกวา่ความหมายในขั(นแรก ความหมายในระดบันี(
จะมีนัยความหมายที� ลุ่มลึก แผงเร้นไปด้วยความหมายทางสังคม ตามแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา              
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ซึ� งการวิเคราะห์สัญ ญะหรือการอ่านความหมายสัญญ ะในงานวิจัยเรื� องนี( ผู ้วิจ ัยพบว่าวิ ธี                    
การวิเคราะห์ความหมายได้นั( น มีวิธีการวิเคราะห์ที�สําคัญซึ� งสอดคล้องไปในทางเดียวกับ                  
อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ ์(2551 : 229 - 230) ดงันี(  
 1. รหัสความหมาย เช่น รหัสทางสังคม (Social Codes) อันเป็นรหัสทางวฒันธรรม                       
ที�เป็นการรับรู้ทั�วไป เช่น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงแต่งกายทนัสมยัแบบสตรียุโรป             
ในคราวเสด็จประพาส เป็นรหัสทางสังคมที�สื�อวา่ สตรีผูมี้ความทนัสมยั โดยนาํสัญญะแต่ละประเภท         
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที� เชื�อมโยงกัน ได้แก่สัญญะของสตรี และสัญญะของการแต่งกาย                   
แบบสตรียโุรปที�เป็นชาติที�เจริญ หากอ่านรหสัทางสังคมจะสื�อวา่มีความทนัสมยั 
 2. โครงสร้างความหมาย การวิเคราะห์คู่ความสัมพนัธ์แบบตรงขา้ม (Binary Opposition) 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับ  “บริบท” (Context)  การวิ เคราะห์               
เชิ ง ก ระ บ ว น ทัศ น์ (Paradigmatic) แ ล ะ ก ารวิ เค ราะ ห์ แ บ บ  Metaphor เพื� อ ใช้ วิ เค ราะ ห์ ชุ ด                       
ของความหมาย เช่น โครงสร้างประเภทคู่ตรงขา้ม และโครงสร้างประเภทการเปรียบเทียบ 
 จากการค้นพบดังกล่าว จึงเป็นที�มาของการอภิปรายผลเกี� ยวกับวิธีการวิเคราะห์                    
ความหมายสัญญะสิ�งปลูกสร้างและสิ�งของเครื�องใช้ของวงัสวนบา้นแก้ว ซึ� งผูว้ิจยัแสดงให้เห็น               
ชดัเจนดงัตารางต่อไปนี(  
 
ตาราง 21  อภิปรายผล วิธีการวิเคราะห์ความหมายสัญญะสิ� งปลูกสร้างและสิ� งของเครื� องใช ้                 

ของวงัสวนบา้นแกว้ 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

- พระบรม 
ราชินยานุสาวรีย ์
 
 
 

- สถาปัตยกรรม               
พระบรมรูปปั( น 
- พระอิริยาบถประทบั
นั�งเมื�อไดน้าํมา             
เทียบกบัยนื 

- สิ�งปลูกสร้างสาํคญั
ของสถานที� 
- ผูมี้ความอบอุ่น                 
ชวนชิดใกล ้เนื�องดว้ย
การนั�ง ใหค้วามรู้สึก           
อบอุ่นใกลชิ้ดกวา่การยนื  

- รหสัความหมาย                   
ทางสังคม 
- โครงสร้างความหมาย 
แบบคู่ตรงขา้ม 
(Binary Opposition) 

 - พระรูปปั( นเท่า             
พระองคจ์ริง 

- เสมือนยงั                        
ทรงพระชนมชี์พ 

- โครงสร้างความหมาย 
การเปรียบเทียบ 
(Metaphor) 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

 - ตั(งอยูใ่นสถานศึกษา - บุคคลที�มีคุณูปการต่อ
สถานศึกษา 

- รหสัความหมาย                
ทางสังคม 

- ตราประจาํ
พระองค ์

- ตราประจาํพระองค์
อยูสู่งสุด ตั งไวเ้บื องสูง 
มองเห็นไดง่้ายจาก            
ทั งใกลแ้ละไกล 

- การดาํรงพระอิสริยยศ
ชั นสูง ผูพ้บเห็น
ตระหนกัรู้ในพระเกียรติ
ไดใ้นทนัทีที5มองเห็น 

- รหสัความหมาย              
ทางวฒันธรรม 

- ตราเมฆรัศมี - ตราเมฆรัศมีประจาํ
พระองค ์มีที�มาจาก
พระนามาภิไธย 
“รําไพพรรณี” 

- เครื�องหมาย                 
แห่งความรัก 

- รหสัความหมาย               
ทางวฒันธรรม 

-พระตาํหนกั
ใหญ่ 
(พระตาํหนกั
เทา) 
 

- พระตาํหนกัของ
สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 
- มีขนาดเท่าที�อยูอ่าศยั
ของบุคคลธรรมดา           
ทั�วไป 

- ที�อยูอ่าศยัของบุคคล
ชั(นสูง 
 
- มีความเรียบง่าย                
แบบสามญั 
 

- รหสัความหมาย              
ทางวฒันธรรม 
 
- รหสัความหมาย         
ทางสังคม 
 

 - การออกแบบที�ดี - ภูมิปัญญา - รหสัความหมาย               
ทางวฒันธรรม 

 - การออกแบบพิเศษ - ที�อยูอ่าศยัสาํหรับ             
ผูสู้งวยั 

- รหสัความหมาย              
ทางสังคม 

 - ทาสีเทาตามยคุสมยั - รสนิยม ในเรื�องบา้น
ของผูดี้ที�บ่งบอกถึง
ความสุภาพ 

- รหสัความหมาย                 
ทางวฒันธรรม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

 - ทาสีเทา สีเดียวกนักบั
พระตาํหนกัโนล               
พระตาํหนกัแรก                 
ในองักฤษ สถานที�          
ซึ� งพระบาทสมเด็จ            
พระปกเกลา้ฯ ทรงสละ
ราชสมบติั 

- ความรักความผกูพนั - โครงสร้างความหมาย
แบบตวับทกบับริบท 
(Text, Context) 

- พระตาํหนกั
ดอนแค                  
(พระตาํหนกั
แดง) 

- อาคารสองชั(น                
แบบยโุรปสร้างดว้ยไม้
สักทาสีแดง 

- ความเป็นชาตินิยม
อุดมการณ์รัฐและ                 
ความเป็นมงคล 

- รหสัความหมาย                
ทางวฒันธรรม 

- เรือนเทา 
 
 
 

- เรือนไมห้ลงัเล็ก       
เคยเป็นที�ประทบัของ
สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 

- ความสมถะ เรียบง่าย 
 
 

- โครงสร้างความหมาย
เชิงกระบวนทศัน์ที�
วเิคราะห์ลึกถึงคตินิทศัน์ 
(Paradigmatic) 

- เรือนแดง - บา้นพกัของขา้หลวง  
ที5ตามเสด็จสมเด็จ   
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
มาจากกรุงเทพฯ 

- ความจงรักภกัดี - รหสัความหมาย                   
ทางวฒันธรรม 

- เรือนเขียว - เป็นเรือนไมช้ั(นเดียว    
ทาสีเขียวทั(งหลงั             
โดยสีเขียวเป็นสีที�มี
ความสาํคญัต่อสถานที� 
เป็นสีวนัคลา้ยวนั    
พระราชสมภพ        
พระบาทสมเด็จ           
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัฯ 

- ความรักและ                      
ความผกูพนั 

- โครงสร้างความหมาย
แบบตวับทกบับริบท  
(Text , Context) 
และ 
- รหสัความหมาย         
ทางสังคม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

- สวนส่วน 
พระองค ์
(สวนผลไม)้ 

- สถานที�ในการทดลอง
ปลูกพืชเลี(ยงสัตว ์             
ตวัอยา่งเผยแพร่แก่
ราษฎรในทอ้งถิ�น 

- คุณูปการอเนกอนนัต์
อนัหาที�สุดมิไดข้อง
สมเด็จพระราชินีที�มี 
ต่อประชาราษฎร                      
ในทอ้งถิ�น 

- รหสัความหมายทาง
สังคมและวฒันธรรม 

- สวนส่วน 
พระองค ์                
(สวนทรง             
พระสาํราญ) 
 
 
 

- สวนส่วนพระองคที์�มี
ภูมิทศัน์แบบสวน
องักฤษ แบบอยา่ง              
มาจากพระตาํหนกั               
ในประเทศองักฤษที�
เคยทรงประทบัร่วมกบั
พระบาทสมเด็จ                
พระปกเกลา้ฯ 

- ความรักและ                  
ความผกูพนั 
 
 
 
 
 
 

- โครงสร้างความหมาย 
แบบการเปรียบเทียบ 
(Metaphor) 
 
 
 
 
 

- ตน้จาํปา   
ทรงปลูก 

- ตน้จาํปาทรงปลูก       
โดยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร                    
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที� 9 หลงั                
พระตาํหนกัใหญ่                
ไม่ไกลจากหอ้งพระ
บรรทมมากนกั จาํปานี(
นอกจากความหอมยาม
ราตรีแลว้ ยงัมีที�มาจาก
ความหลงั เกี�ยวพนัต่อ
พระหทยัในสมเด็จ 
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ                          
ที�สาํคญัยิ�ง 

- ความใส่พระทยั               
ที�พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร                
มหาภูมิพลฯ ทรงมีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 
- มงคลแห่งสถานที� 

- รหสัความหมาย            
ทางสังคมและวฒันธรรม 
 
 
 
 
- รหสัความหมายทาง
สังคมและวฒันธรรม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

- การ                  
ชลประทาน 
วงัสวนบา้นแกว้ 
 
 
 
 
 

- วธีิการชลประทาน 
โดยการกกัเก็บนํ(าไว ้
แลว้จึงปล่อยนํ(าจาก             
ที�สูงลงสู่ที�ต ํ�าตาม    
ธรรมชาติ ลดหลั�นลง
เป็นระยะ ผา่นรางส่งนํ(า             
มีการออกแบบ                
ที�สวยงาม สัมพนัธ์กบั
พื(นที�อยา่งมีระบบ 

- ภูมิปัญญาดา้น                 
การชลประทาน             
ทอ้งถิ�น 
 
 
 
 
 
 

- รหสัความหมาย                
ทางวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

- สระนํ(าตุก๊ตา
และบ่อนํ(า 
 

- สระนํ(าหรือบ่อนํ(า ที�
สร้างดว้ยอิฐมีลกัษณะ
โคง้มนสวยงามรับกบั
สถานที� สร้างขึ(นเพื�อ
ความเชื�อเรื�องฮวงจุย้
ของจีน วา่ดว้ยเรื�อง     
สระนํ(าบ่อนํ(าเสริมพลงั 

- ความเชื�อที�ผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรม        
ไทยจีน 

- รหสัความหมาย                 
ทางวฒันธรรม 

- ศาลพอ่ปู่             
โป่งลาน 

- สถานที�ซึ� งชาวบา้น
บริเวณใกลเ้คียงเคารพ
นบัถือสืบต่อกนัมา 

- วฒันธรรมทาง           
ความเชื�อเกี�ยวกบั              
สิ�งศกัดิe สิทธิe  

- รหสัความหมาย         
ทางวฒันธรรม 

- ศาลท่านราช
เลขาหนา้พระ
ตาํหนกัดอนแค  
(พระตาํหนกั
แดง) 
 
 

- ศาลท่านราชเลขามี
การขึ(นศาลพระภูมิใหม่
และทาํพิธีบวงสรวง 
และสวดเจริญพระพุทธ
ตามลทัธิศาสนา
พราหมณ์และมีการ
มนตต์ามแนวทาง
ศาสนาพุทธ 

- ความเชื�อในเชิงพื(นที�
ศกัดิe สิทธิe  ส่งเสริมให้
เกิดผลต่อฤทธิe ทางใจ 
 
 
 

- รหสัความหมาย                  
ทางวฒันธรรม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

- ศาลพระภูมิเจา้ที� - ศาลพระภูมิเจา้ที� ที�ได้
เล่าสืบกนัมาวา่ตั(งขึ(น
โดยสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 

- วฒันธรรมความเชื�อ
ในเรื�องพระภูมิเจา้ที� 

- รหสัความหมาย                    
ทางวฒันธรรม 

- พระบรมสาทิส
ลกัษณ์สมเด็จ              
พระนางเจา้                  
รําไพพรรณี                  
ในพระตาํหนกัใหญ่ 

- พระบรมสาทิส
ลกัษณ์องคใ์หญ่               
กลางหอ้งโถงใหญ่  
- พระบรมสาทิส
ลกัษณ์ประดิษฐาน
พานพุม่ดอกไม ้

- ภาพบุคคลสาํคญั             
ของสถานที�  
 
- ผูสู้งศกัดิe ที�ควรแก่การ
เคารพสักการะ 
 

- รหสัความหมาย               
ทางวฒันธรรม 
 
- รหสัความหมาย             
ทางวฒันธรรม 

- พระบรมฉายา
ลกัษณ์พระบาท 
สมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
และสมเด็จพระนาง
เจา้รําไพพรรณีฯ 

- พระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จ                  
พระปกเกลา้ฯ และ
สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ อยูเ่หนือ
พระแท่นบรรทม 

- ความสาํคญัสูงสุด 
อนัเนื�องจากวฒันธรรม
ของคนไทยที�ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัสิ�งที�ไว ้
เหนือศีรษะ 

- รหสัความหมาย            
ทางวฒันธรรม 

- พระบรมฉายา
ลกัษณ์สมเด็จ               
พระนางเจา้                 
รําไพพรรณีฯ และ
บุคคลอื�นร่วมในภาพ 

- พระบรมฉายาลกัษณ์
สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 
ท่ามกลางพระประยรู
ญาติ 

- ความสัมพนัธ์ในหมู่
ญาติที�ดูแลห่วงใย            
ใกลชิ้ดกนั                           
ในสังคมไทย 
 

- รหสัความหมาย            
ทางสังคม 
 
 
 

- ฉลองพระองค ์ - ฉลองพระองคใ์นชุด
สตรี ที�เหมาะสมและ
งดงามของสมเด็จ   
พระนางเจา้รําไพรรณีฯ 

- มีรสนิยมดี 
- สตรีชนชั(นสูง 

- รหสัความหมาย               
ทางวฒันธรรม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ผลการวเิคราะห์ 
รูปสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอ้คน้พบ 

- หนงัสือ 
ส่วนพระองค ์

- หนงัสือส่วนพระองค ์
เป็นหนงัสือภาษา          
ต่างประเทศทั(งหมด 

- ผูมี้ความรู้ดี - รหสัความหมาย              
ทางวฒันธรรม 

- ผลิตภณัฑเ์สื�อ
สมเด็จฯ 

- ผลิตภณัฑเ์สื�อ
สมเด็จฯ ที�สมเด็จ            
พระนางเจา้                           
รําไพพรรณีฯ ไดท้รง
ออกแบบไว ้โดยทรง
พฒันาจากงานฝีมือ  
ชาวบา้น จนไดรั้บ
ความนิยม                  
อยา่งแพร่หลาย 

- ความมีพระอจัฉริยภาพ
ของสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯและ
ความมีพระเมตตา             
เอาใจใส่ต่อประชาชน 
 

- รหสัความหมาย                
ทางวฒันธรรม 

- รถยนตพ์ระที�นั�ง - รถยนตพ์ระที�นั�งใน
สมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ  

- สาํหรับพระเกียรติยศ 
 

- รหสัความหมาย 
(ทางวฒันธรรม) 
 

 - รถยนตพ์ระที�นั�งสี
เหลืองงาชา้ง 

- สีรถยนตต์ามระเบียบ
ปฏิบติัพระราชสาํนกั
ไทย 

- รหสัความหมาย 
(ทางวฒันธรรม) 

 - รถยนตย์ี�หอ้ Standard 
Vanguard ปี ค.ศ.1947 

- สิ�งของโบราณที�หาดู
ยากในปัจจุบนัและมี
คุณค่าทางดา้นจิตใจ 

- รหสัความหมาย 
(ทางวฒันธรรม) 

 
 จากการที�ไดท้าํการวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ จงัหวดัจนัทบุรี  
ผูว้ิจยัได้คน้พบคุณค่าสําคญัในการวิจยัเรื� อง การสื�อความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว 
จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ 
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 1. คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
  การที�ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์สัญญะในเชิงลึกของวงัสวนบา้นแกว้ พบวา่ คุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์เป็นคุณค่าที�มีความหมายต่อการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้เป็นอย่างมาก  
เพราะการที�จะวิเคราะห์สัญญะไดอ้ย่างลึกซึ( งนั(น ผูว้ิเคราะห์ตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัเรื�องราวอนัเป็น
ประวติัศาสตร์หรือที�มาของสัญญะนั(น ๆ โดยท่องแท ้ก็จะทาํให้การวิเคราะห์มีความแม่นยาํยิ�งขึ(น 
ตามที�บาร์ตส์ (Barthes) เห็นวา่สิ�งต่าง ๆ ที�อยูร่อบตวัเราในสังคมนั(นลว้นเป็นสัญญะ มีระบบวฒันธรรม     
เป็นรหัสหรือกฎเกณฑ์ในการสร้างความหมายของสัญญะ แต่ด้วยความเคยชินหรือการอาํพราง    
ของวฒันธรรมเราจึงมองขา้มหรือมองไม่เห็นความหมายในระดบัที�สรรพสิ�งต่าง ๆ มีฐานะเป็นสัญญะ 
หรือถูกทาํให้กลายเป็นสัญญะ และมีบทบาทหน้าที�ในเชิงสัญญะ (Sign-function) จึงมองเห็น             
ความหมายของสรรพสิ�งนั(นเป็นเรื�องของธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นเพียงสิ�งของเพื�อการใชส้อยเท่านั(น 
ดงัเช่นสิ�งปลูกสร้างและขา้วของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ ที�สามารถนาํมาสรุปหาความสัมพนัธ์
ของคุณค่าทางประวติัศาสตร์ได ้ 
 2. คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม 
  ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้พบประเด็นที�น่าสนใจเกี�ยวกบั
คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม ซึ� งเป็นคุณค่าที�ค้นพบควบคู่ไปกับคุณค่าทางประวติัศาสตร์                 
เนื�องจากเรื�องราวเกี�ยวกบัวงัสวนบ้านแก้ว ล้วนเป็นเรื� องราวที�สืบเนื�องมาจากอดีตทั(งสิ(น ดงันั(น    
สิ�งปลูกสร้างและสิ�งเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้จึงสามารถนาํมาสรุปหาความสัมพนัธ์ของคุณค่า
ทางสังคมและวฒันธรรมได ้
  ดงันี( แลว้ สิ�งปลูกสร้างและขา้วของเครื�องใชข้องวงัสวนบา้นแกว้ สามารถนาํมาสรุปหา
ความสัมพนัธ์ของคุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม ดงัตารางต่อไปนี(  
 
ตาราง 22  วเิคราะห์คุณค่า  
 

รูปสัญญะ คุณค่าและความหมาย ขอ้คน้พบ 
- พระบรมราชินยานุสาวรีย ์
 
 
 
 
 

- คุณค่าของสิ�งปลูกสร้าง
สาํคญัยิ�งของสถานที�และ              
คุณค่าของตาํนาน เรื�องราวที�
เล่าสืบต่อกนัมาเชื�อมโยงกนั
กบับริบทของชุมชน กล่าวถึง
เรื�องราวของพระราชินี                      

- คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
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ตาราง 22  (ต่อ)  
 

รูปสัญญะ คุณค่าและความหมาย ขอ้คน้พบ 
 ผูค้วามสมถะ เป็นบุคคลที�มี

คุณูปการต่อสถานศึกษา 
 

- พระตาํหนกัใหญ่ (พระ
ตาํหนกัเทา) ที�ออกแบบ              
เรียบง่าย เหมาะสาํหรับ                
พระชนมายทีุ�สูงของสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

- คุณค่าและความสาํคญัของ
สถานที� ซึ� งเชื�อมโยงไปถึง
ความเป็นบุคคลที�มีความเรียบ
ง่ายแบบสามญั มุ่งประโยชน์
ใชส้อยเป็นสาํคญั 

- คุณค่าทางสังคมและ                
วฒันธรรม 
 
 
 

 - ทาสีเทาตามยคุสมยั - คุณค่าทางสังคมและ              
วฒันธรรม 

 - ทาสีเทา สีเดียวกบั                  
พระตาํหนกัโนล พระตาํหนกั
แรกในองักฤษ สถานที� ซึ� ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
ทรงสละราชสมบติั 

- คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

- พระตาํหนกัดอนแค             
(พระตาํหนกัแดง) ที�ทาสีแดง 
ทั(งหลงั 

- คุณค่าของความเป็นชาตินิยม
และความเชื�อวา่สีแดง                  
เป็นสีแห่งความมีมงคล 

- คุณค่าทางสังคมและ                
วฒันธรรมและคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ 

- เรือนเทา เรือนไมห้ลงัเล็ก
เคยเป็นที�ประทบัของสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

- คุณค่าของตวัอยา่ง                        
แห่งความสมถะ เรียบง่าย 

- คุณค่าทางสังคม              
และวฒันธรรม 

- เรือนเขียว เป็นเรือนไม ้            
ชั(นเดียวทาสีเขียวทั(งหลงั 

- คุณค่าของความรักและ 
ความผกูพนั 

- คุณค่าทางสังคม                 
และวฒันธรรม 

- เรือนแดง บา้นพกัของ
ขา้หลวงที�ตามเสด็จฯ สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ               
มาจากกรุงเทพฯ 

- คุณค่าของความจงรักภกัดี 
 

- คุณค่าทางสังคม                  
และวฒันธรรม 
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ตาราง 22  (ต่อ)  
 

รูปสัญญะ คุณค่าและความหมาย ขอ้คน้พบ 
- สวนส่วนพระองค ์              
(สวนเกษตร) สถานที�ในการ
ทดลองปลูกพืชเลี(ยงสัตว ์             
ตวัอยา่งเผยแพร่แก่ราษฎร 
ในทอ้งถิ�น 

- คุณค่าของเรื�องราวความมี
เมตตาต่อประชาราษฎร์ของ
สมเด็จพระนางเจา้                        
รําไพพรรณีฯ 

- คุณค่าทางสังคม                                       
และวฒันธรรม 

- สวนส่วนพระองค ์(สวน
ทรงพระสาํราญ) ที�มีภูมิทศัน์
แบบสวนองักฤษ แบบอยา่ง
มาจากพระตาํหนกัใน
ประเทศองักฤษที�สมเด็จ 
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  
เคยทรงประทบัร่วมกนักบั
พระบาทสมเด็จ                    
พระปกเกลา้ฯ 

- คุณค่าของเรื�องราวความรัก
และความผกูพนั 

- คุณค่าทางสังคมและ                  
วฒันธรรมและคุณค่า                   
ทางประวติัศาสตร์ 

- ตน้จาํปาทรงปลูก โดยพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล รัชกาลที� 9 หลงั
พระตาํหนกัใหญ่ ไม่ไกลจาก
หอ้งพระบรรทมมากนกั 
จาํปานี(นอกจากความหอม
ยามราตรีแลว้ ยงัมีที�มาจาก
ความหลงั เกี�ยวพนัต่อ               
พระหทยัในสมเด็จ              
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ            
ที�สาํคญัยิ�ง 

- ความใส่พระทยัที�พระบาท
สมเด็จพระปรมินทร                     
มหาภูมิพลฯ ทรงมีต่อ              
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- มงคลแห่งสถานที� 

- คุณค่าทางสังคมและ                 
วฒันธรรมและคุณค่า              
ทางประวติัศาสตร์ 
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ตาราง 22  (ต่อ)  
 

รูปสัญญะ คุณค่าและความหมาย ขอ้คน้พบ 
- วธีิการชลประทาน โดยการ
กกัเก็บนํ(าไว ้แลว้จึงปล่อยนํ(า
จากที�สูงลงสู่ที�ต ํ�า              
ตามธรรมชาติ ลดหลั�นลง
เป็นระยะ ผา่นรางส่งนํ(า             
ลงยงับ่อเก็บนํ(าต่าง ๆ ที�
กระจายอยู ่มีการออกแบบ            
ที�สวยงาม สัมพนัธ์กบัพื(นที�
อยา่งมีระบบ 

- คุณค่าของภูมิปัญญา                      
ดา้นชลประทานทอ้งถิ�น 

- คุณค่าทางสังคมและ                    
วฒันธรรม 

- สระตุก๊ตาและบ่อนํ(า               
สร้างดว้ยอิฐมีลกัษณะ              
โคง้มน สวยงาม รับกบั
สถานที� สร้างขึ(นตามหลกั
ของการสร้าง ฮวงจุย้สระนํ(า
บ่อนํ(า เสริมพลงั 

- คุณค่าทางวฒันธรรม                 
ความเชื�อที�ผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมไทยจีน 

- คุณค่าทางสังคม                   
และวฒันธรรม 

- ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน สถานที�
ซึ� งชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียง
เคารพนบัถือสืบต่อกนัมา 

- คุณค่าวฒันธรรมทางความ
เชื�อของคนไทยเกี�ยวกบั               
สิ�งศกัดิe สิทธิe  

- คุณค่าทางสังคม                     
และวฒันธรรม 

- ศาลท่านราชเลขา หนา้ 
พระตาํหนกัดอนแค               
เป็นศาลใหม่ที�สร้างแทน    
ศาลเดิม 

- คุณค่าทางความเชื�อในเชิง
พื(นที�ศกัดิe สิทธิe  ส่งเสริมใหเ้กิด
ผลต่อฤทธิe ทางใจ 

- คุณค่าทางสังคมและ                
วฒันธรรม 

- ศาลพระภูมิเจา้ที� - คุณค่าทางวฒันธรรมความ
เชื�อในเรื�องพระภูมิเจา้ที� 

- คุณค่าทางสังคมและ           
วฒันธรรม 

- พระสาทิสลกัษณ์                  
สมเด็จพระนางเจา้                           
รําไพพรรณีฯ ภาพใหญ่กลาง
หอ้งโถงใหญ่ 

- คุณค่าของบุคคลสาํคญัของ
สถานที� ซึ� งเป็นเจา้ของ          
วงัสวนบา้นแกว้ในอดีต 

- คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
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ตาราง 22  (ต่อ)  
 

รูปสัญญะ คุณค่าและความหมาย ขอ้คน้พบ 
- พระบรมฉายาลกัษณ์             
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
และสมเด็จพระนางเจา้              
รําไพพรรณีฯ ในหอ้ง                 
พระบรรทม 

- คุณค่าของเรื�องราวแห่ง 
ความรักที�มั�นคงในอดีตและ
เป็นตวัอยา่งอนัดีในปัจจุบนั 

- คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
และคุณค่าทางสังคม                  
และวฒันธรรม 
 

- พระฉายาลกัษณ์สมเด็จ   
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ท่ามกลางพระประยรูญาติ 
แสดงถึงความโสมนสั              
พระพกัตร์แจ่มใส 
 

 - คุณค่าทางความสัมพนัธ์ใน
หมู่ญาติ ที�ดูแลห่วงใยใกลชิ้ด 
กนัในสังคมไทยและ มิไดอ้ยู่
โดยลาํพงั 
- คุณค่าของผูมี้เกียรติยศ                  
สูงกวา่ทุกคนในภาพ 

- คุณค่าทางสังคมและ              
วฒันธรรม 
 
 
- คุณค่าทางสังคมและ                
วฒันธรรม 

- ทรงประทบันั�งสูงเด่นกวา่
บุคคลอื�นในภาพ และผูอื้�นมี
กริยานอบนอ้ม 

- คุณค่าของการใชชี้วติ                     
ที�เรียบง่าย 

- คุณค่าทางสังคมและ                
วฒันธรรม 
 

- สมเด็จพระนางเจา้                   
รําไพพรรณีฯ ทรงแต่งกาย
แบบสามญั 

- คุณค่าของการเป็นผูที้�มี                    
รสนิยมดี 

-คุณค่าทางสังคมและ                
วฒันธรรม 

- ฉลองพระองคใ์นชุดสตรี             
ที�เหมาะสมและงดงามของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณี 
- หนงัสือส่วนพระองค ์เป็น
หนงัสือภาษาต่างประเทศ               
ทั(งหมด 

- คุณค่าของการเป็นผูมี้ความรู้ - คุณค่าทางสังคมและ              
วฒันธรรม 
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ตาราง 22  (ต่อ)  
 

รูปสัญญะ คุณค่าและความหมาย ขอ้คน้พบ 
- ผลิตภณัฑเ์สื�อสมเด็จฯ           
ที�สมเด็จพระนางเจา้                  
รําไพพรรณีฯ ไดท้รงออก
แบบไว ้โดยทรงพฒันาจาก
งานฝีมือชาวบา้น จนไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

- ความมีพระอจัฉริยภาพของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
และความมีพระเมตตาเอาใจใส่
ต่อประชาชน 
 

- คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
และคุณค่าทางสังคมและ                 
วฒันธรรม 
 
 

- รถยนตพ์ระที�นั�งสีเหลือง
งาชา้ง 
- รถยนตย์ี�หอ้ Standard 
Vanguard ปี ค.ศ. 1947 

- คุณค่าของระเบียบปฏิบติั
พระราชสาํนกัไทย 
- คุณค่าสิ�งของโบราณที�หาดู
ยากในปัจจุบนัและมีคุณค่า
ทางดา้นจิตใจ 

- คุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
คุณค่าทางสังคมและ                 
วฒันธรรม 

 
  จากการวเิคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ และขอ้คน้พบต่าง ๆ ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ 
ในเรื�องของสัญญะที�พบวา่มีความโดดเด่นมากที�สุด ไดแ้ก่ สัญญะเกี�ยวกบัความเชื�อ ซึ� งเป็นสัญญะ  
ที�สามารถนาํมาส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ คือ สัญญะความเชื�อของวงัสวนบา้นแก้ว     
ได้แก่ สัญญะของพระบรมราชินยานุสาวรีย์ ซึ� งเป็นสัญญะที� เกี� ยวข้องกับการขอโชคลาภ                 
และความรักและสัญญะศาลพ่อปู่ โป่งลาน ซึ� งเป็นสัญญะที�เกี�ยวขอ้งกบัการได้รับความคุม้ครอง    
ปกปักษรั์กษา เมื�อนาํมาประกอบกบัขอ้คน้พบทางดา้นคุณค่า พบวา่ ทั(งสองสัญญะนั(น เป็นสัญญะ        
ที�มาจากข้อค้นพบทางด้านคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรม ซึ� งเหมาะแก่การนํา                
สัญญะเหล่านั(น เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแกว้เป็นอยา่งยิ�ง 
  การส่ งเส ริม การใช้สั ญ ญ ะของวังส วน บ้าน แก้ว  เพื� อ ส่ งเส ริม การท่ องเที� ยว                            
เชิงประวติัศาสตร์ ยึดหลกัสําคญัคือ ต้องนําการท่องเที�ยวของวงัสวนบ้านแก้ว เกี�ยวเกาะไปกับ     
การท่องเที�ยวในทาํนองเดียวกนั และการท่องเที�ยวที�นาํไปเกาะเกี�ยวดว้ยนั(น ตอ้งเป็นการท่องเที�ยว
ยอดนิยมซึ� งมีรูปแบบชดัเจน มีลกัษณะของแบรนด์ทางการท่องเที�ยวที�แข็งแรง สร้างกิจกรรมใหม่ 
ร่วมกบัการใชโ้ซเชียลมีเดีย (Social Media) อยา่งมีเทคนิค เพื�อนาํการท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้
ไปอยูบ่นเส้นทางที�ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจะเห็นในรูปแบบที�กวา้งขึ(น   
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 การทาํวิจยัเรื�องนี(  เป็นความพยามในการคน้หาความหมายแฝงของสัญญะสิ�งปลูกสร้าง
และสิ� งของเครื�องใช้ของวงัสวนบ้านแก้ว โดยผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยามาเป็นกรอบ        
ในการศึกษาและวเิคราะห์หาความหมายสัญญะ ผลสรุปของการวิจยัทาํให้เกิดขอ้คน้พบที�น่าสนใจ
หลายประการ 
 จากขอ้คน้พบของการวิจยัไดก่้อให้เกิดปรากฎการณ์ทางความรู้ใหม่ เกี�ยวกบัการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจต่อความหมายที�แฝงเร้นอยู่ของวงัสวนบ้าน ซึ� งสถานที�แห่งนี( เป็นสถานที�               
ที�มีความสําคัญทั( งทางด้านคุณค่าทางประวติัศาสตร์และคุณค่าทางด้านสังคมและวฒันธรรม         
จากการที� ค รั( งหนึ� งสถานที� แห่งนี( เคยเป็นที� ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพ พพรรณี                    
พระบรมราชินี ในรัชกาลที� 7 เป็นเวลายาวนานถึง 18 ปี เกิดเป็นความรักความผูกพนัอนัลึกซึ( ง     
ยาวนานจวบจนถึงปัจจุบนั จากคนรุ่นหนึ�งสู่คนรุ่นหนึ�ง ในฐานะสถานศึกษาที�มีเยาวชนจาํนวนมาก
ที�ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ซึ� งอยู่ในพื( นที� เดียวกันกับ                     
วงัสวนบา้นแกว้ อยา่งในกรณีของวงัสวนบา้นแกว้แห่งนี(  ไดแ้ฝงเร้นไปดว้ยคุณค่าทั(งทางประวติัศาสตร์ 
สังคมและวฒันธรรมมากมาย ทั(งที�เป็นคุณค่าและความหมายที�มาจากสิ� งปลูกสร้างและสิ� งของ
เครื�องใช้และคุณค่าทางด้านความเชื�อในพื(นที�ศกัดิe สิทธิe อนัเป็นคุณค่าทางดา้นความเชื�อที�มีผลต่อ          
จิตใจของผูค้นในชุมชน สิ�งเหล่านี( จะเป็นแนวทางให้มีผูศึ้กษาในเชิงลึกเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ที�อยูใ่นชุมชน 
เพื�อผลทางการอนุรักษณ์ ซึ� งปัจจุบนัไดรั้บการส่งเสริมให้ความสําคญัจากภาครัฐ และทุกภาคส่วน 
เนื�องด้วยวงัสวนบ้านแก้วแห่งนี( คือต้นทุนทางวฒันธรรมที�มีชีวิต ที�แม้เวลาจะผ่านมาเนิ�นนาน             
แต่เสน่ห์ของความเป็นสถานที�ซึ� งมีประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่าและแฝงเร้นไปด้วยเอกลกัษณ์           
อนัโดดเด่นจากเรื�องราวที�แตกต่างจากบริบทของชุมชนอื�น ยิ�งเมื�อได้มีขอ้มูลมาจากความการใช้
ทฤษฎีสัญวิทยามาวิเคราะห์หาความหมายแฝง เปิดเผยซึ� งเรื�องราวที�เชิงลึก จะยิ�งเป็นการเพิ�มเสน่ห์
ให้กับวงัสวนบ้านแก้วมากขึ( น ข้อมูลที�ได้จากการวิเคราะห์สัญญะหาความหมายแฝงเหล่านี(              
สามารถนาํมาใชท้าํสื�อเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวไดอี้กดว้ย 
 วงัสวนบ้านแก้วแห่งนี(  หากพิจารณาในด้านคุณลักษณะของพื(นที�  นับว่ามีทุนมรดก       
ทางวฒันธรรมที�จะสามารถนํามาบูรณาการเพื�อการส่งเสริมการท่องเที�ยวของจงัหวดัจนัทบุรี          
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทุนมรดกทางวฒันธรรมที�ได้วิเคราะห์หาความหมายต่าง ๆ อันเป็น                       
ความหมายแฝงในเชิงลึกแล้วนั( น จะยิ�งเพิ�มความน่าสนใจ เพิ�มเสน่ห์ของสถานที�ให้น่าสนใจ        
มากยิ�งขึ(น นาํความรู้ที�ได้จาการวิเคราะห์ความหมาย มาใช้ในการบูรณาการการท่องเที�ยวทั(งทาง
ด้านสถานที� และทางด้านการบูรณาการสื�อต่าง ๆ ให้น่าสนใจเพิ�มขึ( น อีกประการหนึ� ง การเพิ�ม
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ความน่าสนใจนั(น ส่งผลที�ไดอ้ยา่งสําคญัคือ ทาํให้เกิดการอนรักษ ์ฟื( นฟู รักษามรดกทางวฒันธรรม      
รวมไปถึงการสาํนึกรักษบ์า้นเกิดอีกดว้ย 
 ประการสําคญัเมื�อไดพ้ิจารณาแนวกวา้งทางดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวชุมชน จงัหวดั
จันทบุ รีมีแหล่งท่องเที� ยวทางว ัฒนธรรมจํานวนมาก แต่ที� โดดเด่นในระดับประเทศ คือ                    
การท่องเที�ยวชุมชนเขาคิชฌกูฏ ซึ� งมีอตัลกัษณ์สําคญัทางดา้นความเชื�อเป็นอย่างมากและประสบ
ความสําเร็จในการนาํเสนอ สําหรับในส่วนของวงัสวนบา้นแกว้นั(น ผูว้ิจยัคน้พบจาการวิเคราะห์   
สัญญะสิ�งปลูกสร้างของวงัสวนบา้นแกว้ พบวา่มีความหมายแฝงทางดา้นความเชื�ออยูจ่าํนวนมาก 
สามารถนําเสนอความหมายแฝงทางด้านความเชื�อมาเป็นโมเดลคู่กับเขาคิชฌกูฏในฐานะ              
เป็นแหล่งท่องเที�ยวชุมชนในพื(นที�จังหวดัเดียวกัน จะส่งผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที�ยว             
ของวงัสวนบา้นแกว้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากสัญญะในเรื�องของความเชื�อ ยงัมีสัญญะในเรื�องของความรักและความผูกพนั    
ซึ� งเป็นคุณค่าและความหมายในเชิงสังคมและวฒันธรรมที�ควรนาํความรู้ที�ไดจ้าการวเิคราะห์สัญญะ
มาใชใ้นการบูรณาการทางการท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้ 
 ดังนี(  ผู ้วิจ ัยจึงใคร่ขอสรุปในเรื� องของการวิ เคราะห์สัญญะของวังสวนบ้านแก้ว                
เพื�อนาํมาใชใ้นการบูรณาการการท่องเที�ยวของวงัสวนบา้นแกว้ใหเ้ห็นชดัเจน 
 1. นําข้อมูลที�ได้จาการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว อนัเป็นข้อมูลเชิงลึกนี(          
เพื�อการเผยแพร่ใหเ้กิดการรับรู้ในชุมชน จนเกิดเป็นความรู้ ความเขา้ใจอยา่งลึกซึ( งมากขึ(น 
 2. นําข้อมูลที�ได้จาการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบ้านแก้ว อนัเป็นข้อมูลเชิงลึกนี(         
เพื�อส่งเสริมและพัฒนาสื� อต่าง ๆ เช่น สื� อโฆษณา สื� อประชาสัมพันธ์ของวงัสวนบ้านแก้ว                 
ใหน่้าสนใจยิ�งขึ(น 
 3. นาํขอ้มูลที�ไดจ้าการวิเคราะห์สัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ แลกเปลี�ยนความรู้เพื�อการ
เผยแพร่แก่พิพิธภณัฑ์อื�น ๆ ที�มีการนาํเสนอในลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยกนั มานาํเสนอร่วมกนั     
รวมไปถึงการเผยแพร่ผ่านสื�อใหม่ เช่น นาํเสนอผ่านเวบ็ไซต์อินเทอร์เน็ตในรูปแบบการโยงขอ้มูล    
ถึงกนัและกนั 
 4. นาํขอ้คน้พบในเรื�องความเชื�อไปสร้างโมเดลคู่ เกาะเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวทางความเชื�อ
ทาํนองเดียวกนั เช่น การท่องเที�ยวเขาคิชฌกูฏ ที�เนน้ในเรื�องการท่องเที�ยวดา้นความเชื�อ นาํมาสร้าง
เป็นโมเดลคู่ ในฐานะการท่องเที�ยวที�มีวตัถุประสงค์ในเชิงความเชื�อที�เหมือนกนั ควรบูรณาการ              
ใหอ้ยูใ่นรูปของเส้นทางการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) ในเส้นทางเดียวกนั 
 5. นําข้อมูลที�ค้นพบในเรื�องราวของความรักความผูกพนัที�เป็นปรากฏการณ์ที�สําคญั  
โดยเฉพาะในเรื� องราวความรักและความผูกพันของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ที� มีต่อ               



 

 

181

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ มาเป็นโมเดลในการส่งเสริมการท่องเที�ยว เกาะเกี�ยวไปกบัประเพณี  
ความรัก เช่น ประเพณีวนัวาเลนไทน์ ซึ� งเป็นที�ยอมรับทั�วโลก โดยนําเรื� องราวความรักที�มั�นคง     
ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ เผยแพร่ออกสื� อ และสร้างโมเดลความรักแท้เป็นตวัอย่าง      
แก่สังคมสมยัใหม่ที�ห่างไกลรักแท ้รวมไปถึงการนาํขอ้มูลมาส่งเสริมร่วมกบัประเพณีความรัก  
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั*งต่อไป 

 1. เนื�องจากการวิจัยในครั( งนี(  มุ่งที�จะวิเคราะห์หาความหมายแฝงของสิ� งปลูกสร้าง              
และสิ�งของเครื�องใช้ของวงัสวนบา้นแกว้ ซึ� งเป็นการหาความหมายทางกายภาพ การศึกษาครั( งต่อไป 
ควรเน้นที�ความสําคญักบัการวิเคราะห์สัญญะทางวจันภาษาและอวจันะภาษาของวงัสวนบา้นแกว้ 
ซึ� งผูว้จิยัเล็งเห็นวา่ การวเิคราะห์ในเรื�องนี(จะเป็นการส่งเสริมขอ้มูลของวงัสวนบา้นแกว้ ใหน่้าสนใจ
มากยิ�งขึ(น 
 2. ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีสัญวิทยาในการทาํ
วิจยัไปยงัสื� อประเภทอื�น ๆ และเป็นกรอบในการศึกษา ซึ� งจะทาํให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ( น             
โดยเฉพาะสื�อสมยัใหม่ เช่น สื�อโซเชียลมีเดีย ซึ� งปัจจุบนัเป็นสื�อที�สาํคญัอยา่งมาก 
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แบบวเิคราะห์สัญญะ 

 

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

- พระบรมราชินยานุสาวรีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตราประจาํพระองค ์

 

 

 

 
- ตราเมฆรัศมี 
 
 

 

- สถาปัตยกรรมพระบรมรูปปั1 น 
 
- พระอิริยาบถประทบันั3ง 
 เมื3อไดน้าํมาเทียบกบัยนื 
 
 
- พระรูปปั1 นเท่าพระองคจ์ริง 
 
- ตั1งอยูใ่นสถานศึกษา 
 
 
- ตราประจาํพระองคอ์ยูสู่งสุด 
 
- ตั1งไวเ้บื1องสูง มองเห็น 
ไดง่้ายจากทั1งใกลแ้ละไกล 
 
- ตราเมฆรัศมีประจาํพระองค ์           
มีที3มาจากพระนามาภิไธย  
“รําไพพรรณีฯ 

- สิ3งปลูกสร้างสาํคญัของ
สถานที3 
- ผูมี้ความอบอุ่นชวนชิดใกล ้
เนื3องดว้ยการนั3ง ใหค้วามรู้สึก
อบอุ่นใกลชิ้ดกวา่การยนื  
 
- เสมือนยงัทรงพระชนมชี์พ 
 
- บุคคลที3มีคุณูปการต่อ             
สถานศึกษา 
 
- การดาํรงพระอิสริยยศชั1นสูง 
 
- ผูพ้บเห็นตระหนกัรู้ในพระ
เกียรติไดใ้นทนัทีที3มองเห็น 
 
- เครื3องหมายแห่งความรัก 
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รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

- พระตาํหนกัใหญ่ 
(พระตาํหนกัเทา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พระตาํหนกัดอนแค 
(พระตาํหนกัแดง) 
 
 
 
- เรือนเทา 
 
 
 
- เรือนแดง 
 
 
 

- พระตาํหนกัของสมเด็จ                
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- มีขนาดเท่าที3อยูอ่าศยัของ
บุคคลธรรมดาทั3วไป 
- การออกแบบที3ดี 
- การออกแบบพิเศษ 
- ทาสีเทาตามยคุสมยั 
 
- ทาสีเทา สีเดียวกบัพระตาํหนกั
โนล พระตาํหนกัแรกใน
ประเทศองักฤษ สถานที3ซึ3 ง            
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
ทรงสละราชสมบติั 
 
- อาคารสองชั1นแบบยโุรปสร้าง
ดว้ยไมส้ักทาสีแดง 
 
 
 
- เรือนไมห้ลงัเล็ก เคยเป็นที3
ประทบัของสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ 
 
- บา้นพกัของขา้หลวงตามเสด็จ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
มาจากกรุงเทพฯ 
 

- ที3อยูอ่าศยัของบุคคลชั1นสูง 
 
- มีความเรียบง่ายแบบสามญั 
 
- ภูมิปัญญา 
- ที3อยูอ่าศยัสาํหรับผูสู้งวยั 
- รสนิยมในบา้นของผูดี้ที3บ่ง
บอกถึงความสุภาพ 
- ความรักความผกูพนั 
 
 
 
 
 
- ความเป็นชาตินิยมและ               
อุดมการณ์รัฐและความเป็น
มงคล 

- ความสมถะ เรียบง่าย 
 
 

 

 

 

- ความจงรักภกัดี 

 



 
 

197

รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

- เรือนเขียว 
 
 
 
 
 
 
- สวนส่วนพระองค ์ 
(สวนผลไม)้ 
 
 
 
- สวนส่วนพระองค ์
(สวนทรงพระสาํราญ) 
 
 
 
 
- ตน้จาํปาทรงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นเรือนไมช้ั1นเดียวทาสีเขียว
ทั1งหลงั โดยสีเขียวเป็นสีที3มี
ความสาํคญัต่อสถานที3 ดว้ย
เป็นสีวนัคลา้ยวนัพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จ               
พระปกเกลา้ฯ 
 
- สถานที3ในการทดลองปลูก
พืชเลี1ยงสัตวเ์พื3อเป็นตวัอยา่ง
เผยแพร่แก่ราษฎรในทอ้งถิ3น 
 
 
- สวนส่วนพระองคที์3มีภูมิทศัน์
แบบสวนองักฤษ แบบอยา่งมา
จากพระตาํหนกัในประเทศ
องักฤษที3เคยทรงประทบักบั
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 
 
- ตน้จาํปาทรงปลูก โดย                
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที3 9 
หลงัพระตาํหนกัใหญ่ ไม่ไกล
จากหอ้งพระบรรทมมากนกั 
จาํปานี1นอกจากความหอม              
ยามราตรีแลว้ ยงัมีที3มาจาก
ความหลงั เกี3ยวพนัต่อพระหทยั
ในสมเด็จพระนางเจา้                      
รําไพพรรณีฯ ที3สาํคญัยิ3ง 

- ความรักและความผกูพนั 
 
 
 
 
 
 
- คุณูปการอเนกอนนัตอ์นัหา           
ที3สุดมิไดข้องสมเด็จพระราชินี
ที3มีต่อประชาราษฎรในทอ้งถิ3น 
- ความรักและความผกูพนั 
 
 
 
 
 
 
 
- ความใส่พระทยัที3พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ทรงมีต่อสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- มงคลแห่งสถานที3 
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รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

- ชลประทาน 
วงัสวนบา้นแกว้ 
 
 
 
 
 
- สระตุก๊ตาและบ่อนํ1า 
 
 
 
 
 
 
- ศาลพอ่ปู่ โป่งลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วธีิการชลประทาน โดยการ           
กกัเก็บนํ1าไว ้แลว้จึงปล่อยนํ1าจาก
ที3สูงลงสู่ที3ต ํ3าตามธรรมชาติ ลด
หลั3นลงเป็นระยะ ผา่นรางส่งนํ1า 
ลงยงับ่อเก็บนํ1าต่าง ๆ ที3กระจาย
อยูโ่ดยรอบ 
 
- สระนํ1าหรือบ่อนํ1า ที3สร้างดว้ย
อิฐมีลกัษณะโคง้มนสวยงามรับ
กบัสถานที3 สร้างขึ1นเพื3อ                
ความเชื3อเรื3องฮวงจุย้ของจีน             
วา่ดว้ยเรื3องสระนํ1าบ่อนํ1า          
เสริมพลงั 
 
- สถานที3ซึ3 งชาวบา้นบริเวณใกล้
เคียงไดใ้หค้วามเคารพ                  
นบัถือสืบต่อกนัมา 
- ศาลพอ่ปู่ โป่งลานหนั หนัหนา้
มาในทางที3เผชิญหนา้กนั 
กบัพระบรมชินยานุสาวรีย ์
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 
 
 
 
 
 

- ภูมิปัญญาดา้นชลประทาน
ทอ้งถิ3น 
 
 
 
 
 
- ความเชื3อที3ผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมไทยจีน 
 
 
 
 
 
- วฒันธรรมทางความเชื3อ 
เกี3ยวกบัสิ3งศกัดิQ สิทธิQ  
 
- ความเชื3อเกี3ยวกบัพื1นที3 
ศกัดิQ สิทธิQ  ในลกัษณะเชิงพื1นที3 
เสริมวธีิการใหส้ถานที3ดูมี
ความศกัดิQ สิทธิQ เพิ3มมากขึ1น  
จากการที3จงใจใหสิ้3งปลูก
สร้างสองสิ3งนี1หนัหนา้                     
เขา้หากนั จนเกิดความโดดเด่น 
ชวนสงสัย ผา่นการผกูเรื3องเล่า
โยงเขา้กบัพลงัที3ไม่สามารถ
อธิบายได ้
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รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

- ศาลท่านราชเลขา 
หนา้พระตาํหนกัดอนแค 
 
 
- ศาลพระภูมิเจา้ที3 
 
 
 
- พระบรมสาทิสลกัษณ์สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ในพระตาํหนกัใหญ่ 
 
 
- พระบรมฉายาลกัษณ์พระ
บาทสมเด็จพระปกเกลา้                
เจา้อยูห่วัและสมเด็จ                     
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 
 
 
- พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ และ
บุคคลอื3นร่วมในภาพ 
 
- ฉลองพระองค ์
 
 
 

- ศาลพระภูมิใหม่และทาํพิธี
บวงสรวง ตามลทัธิศาสนา
พราหมณ์ และศาสนาพุทธ 
 
- ศาลพระภูมิเจา้ที3 ที3ไดเ้ล่าสืบ
กนัมาวา่ตั1งขึ1นโดยสมเด็จพระ
นางเจา้รําไพพรรณีฯ 
 
- พระบรมสาทิสลกัษณ์  
องคใ์หญ่ กลางหอ้งโถงใหญ่  
- มีพานพุม่ดอกไม ้วางบน
โตะ๊หมู่ประดิษฐาน  
 
- พระบรมฉายาลกัษณ์                 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัและสมเด็จ                
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ              
อยูเ่หนือพระแท่นบรรทม 
 
 
- พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
ท่ามกลางพระประยรูญาติ 
 
- ฉลองพระองคใ์นชุดสตรี             
ที3เหมาะสมและงดงามของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ 

- ความเชื3อในเชิงพื1นที3ศกัดิQ
สิทธิQ  ส่งเสริมใหเ้กิดผลต่อ
ฤทธิQ ทางใจ 
 
- วฒันธรรมความเชื3อในเรื3อง   
พระภูมิเจา้ที3 
 
 
- ภาพบุคคลสาํคญัของ              
สถานที3  
- ผูสู้งศกัดิQ ที3ควรแก่การเคารพ
สักการะ 
 
- ความสาํคญัสูงสุด                    
เนื3องมาจากวฒันธรรมของ  
คนไทย ใหค้วามสาํคญักบั              
สิ3งที3ไวเ้หนือศีรษะโดยเฉพาะ
การไวใ้นหอ้งนอนเหนือ
ศีรษะ  
 
- ความสัมพนัธ์ในหมู่ญาติ  
ที3ดูแลห่วงใยใกลชิ้ดกนั 
ในสังคมไทย 
 
- มีรสนิยมดี 
- สตรีชนชั1นสูง 
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รูปสัญญะ 
(Sign) 

ตวัหมาย 
(Signifier) 

ตวัหมายถึง 
(Signified) 

- หนงัสือส่วนพระองค ์
 
 
 
- ผลิตภณัฑเ์สื3อสมเด็จฯ 
 
 
 
 
 
 
- รถยนตพ์ระที3นั3ง 

- หนงัสือส่วนพระองค ์             
เป็นหนงัสือภาษาต่างประเทศ          
ทั1งหมด 
 
ผลิตภณัฑเ์สื3อสมเด็จฯ                   
ที3สมเด็จพระนางเจา้                     
รําไพพรรณีฯ ไดท้รง                    
ออกแบบไว ้โดยทรงพฒันา
จากงานฝีมือชาวบา้น                       
จนไดรั้บความนิยมแพร่หลาย 
 
- รถยนตพ์ระที3นั3งในสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
- รถยนตพ์ระที3นั3งสีเหลือง
งาชา้ง 
- รถยนตย์ี3หอ้ Standard 
Vanguard  ปี1947 

- ผูมี้ความรู้ดี 
 
 
 
ความมีพระอจัฉริยภาพของ
สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 
และความมีพระเมตตา                   
เอาใจใส่ต่อประชาชน 
 
 
 
สาํหรับพระเกียรติยศ 
 
- สีรถยนตต์ามระเบียบปฏิบติั
พระราชสาํนกัไทย 
- สิ3งของโบราณที3หาดูยาก             
ในปัจจุบนั 
- มีคุณค่าทางดา้นจิตใจ 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แนวคาํถามที�ใช้ในการสัมภาษณ์ 
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ตัวอย่างแนวคาํถามที�ใช้สัมภาษณ์บุคคล 
 

วัตถุประสงค์ : เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการทาํความเขา้ใจกบัทศันะคติ ความคิด และความเชื�อของ            
ผูที้�มีความเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นการวิจยั ซึ� งไดแ้ก่บุคลากรทางการศึกษา นกัวิชาการ และเจา้หนา้ที� 
สาํนกัศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
แนวคําถาม 

 1. พิธีกรรมบวงสรวงพระบรมชินยานุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพรรณีฯ มีคุณค่าและ
ความหมายอยา่งไร 
 2. สระนํ9าตุก๊ตาและบ่อนํ9า สร้างขึ9นเพื�อประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
 3. พระตาํหนกัใหญ่ (พระตาํหนกัเทา) เหตุใดจึงทาสีเทา 
 4. วงัสวนบา้นแกว้ มีเรื�องราวหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เรื�องราวใดบา้ง 
 5. ในการขอพรในเรื�องความรัก ไดรั้บตามคาํขอพรอยา่งไรบา้ง 
 6. มีความเชื�อในเรื�องพอ่ปู่ โป่งลานอยา่งไรบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

 การสัมภาษณ์ผูเ้กี�ยวข้องทางการวิจยัทั� งหมดนี�  เป็นการเก็บข้อมูลโดยผูว้ิจยั ซึ� งผูใ้ห้
สัมภาษณ์มีรายนาม ดงัต่อไปนี�  

 
ลาํดบัที� ชื�อ - นามสกุล สถานภาพ 

1. 
 
 

 
2. 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 

ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.ปรียนนัท ์
สิทธิจินดาร์ 
 
 
นายปิยวฒัน์ เวชการี 
 
 
 
 
นายอรุณ แพทยโ์อสถ 
 
 
 
 
นางพิสมยั เรืองภกัดิ;  
 
 
 
 
นายพิษณุ เรืองภกัดิ;  
 
 

รองอธิการบดีและรักษาการผูอ้าํนวยการ
สาํนกัศิลปวฒันธรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 
นกัวชิาการ รักษาการหวัหนา้กลุ่มงาน
พิพิธภณัฑว์งัสวนบา้นแกว้  
สาํนกัศิลปวฒันธรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 
นกัวชิาการ ส่วนงานภาคสนาม 
พิพิธภณัฑว์งัสวนบา้นแกว้  
สาํนกัศิลปวฒันธรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 
บุคลาการภาคสนาม 
พิพิธภณัฑว์งัสวนบา้นแกว้ 
สาํนกัศิลปวฒันธรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 
บุคลาการภาคสนาม 
พิพิธภณัฑว์งัสวนบา้นแกว้ 
สาํนกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชุมชน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ลาํดบัที�  ชื�อ - นามสกุล สถานภาพ 
6. 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

นางนงลกัษณ์ เฉลิมบุญ 

 

 

 

นายชนุรัต สินสายออ 

 

 

นายอภิรัตน์ ณธากร 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

สังกดักลุ่มการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 

 

พอ่คา้ขายอาหารสด  ตลาดนดัทั*วไป 

ในเขตอาํเภอนายายอาม จนัทบุรี 

 

บณัฑิตคณะรัฐศาสตร์รามคาํแหง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แผนผงัวงัสวนบ้านแก้ว 
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แผนผงัวงัสวนบ้านแก้ว 

 

          

 

ที�มา : Ceediz. ม.ป.ป. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

209

ประวตัิย่อผู้วจัิย 
     

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวชนิศา  สินธีรเดช 

วนั เดือน ปีเกดิ วนัที�  6  เมษายน  2512 

สถานที�เกดิ จงัหวดัอุดรธานี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน 12/128  หมู่ที� 8  ตาํบลนายายอาม  อาํเภอนายายอาม 

  จงัหวดัจนัทบุรี  22160 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน 12/128  หมู่ที� 8  ตาํบลนายายอาม  อาํเภอนายายอาม 

  จงัหวดัจนัทบุรี  22160 

ประวตัิการศึกษา 

       พ.ศ. 2528 มธัยมศึกษาปีที� 3  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์

  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 พ.ศ. 2531 มธัยมศึกษาปีที� 6  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์

  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตร์บณัฑิต ศศ.บ. (วทิยกุระจายเสียง-วทิยโุทรทศัน์)  

  เกียรตินิยมอนัดบั 1 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2564 นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นศ.ม. (การจดัการการสื�อสาร) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
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