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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่ือความหมายเชิงสัญญะของวงัสวนบา้นแกว้ 
จงัหวดัจนัทบุรีและเพื่อส่งเสริมการใช้สัญญะของวงัสวนบา้นแก้วในการส่งเสริมการท่องเท่ียว     
เชิงประวติัศาสตร์ โดยผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกส่ิงปลูกสร้างและส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีอยู่ในวงัสวนบา้นแกว้ 
มาเป็นแหล่งขอ้มูลและพื้นท่ีในการศึกษา โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ตวับท วิจยัเอกสาร และสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยเก็บขอ้มูลเป็นเวลา  10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม  2564  

ผลการวิจัยพบว่า การส่ือความหมายเชิงสัญญะมีการส่ือความหมายโดยนัยเป็นหลัก       
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการตีความขอ้มูลเชิงลึกร่วมกบับริบททางสังคมมาท าความเขา้ใจจึงจะสามารถเขา้ใจ
ความหมายได้อย่างลึกซ้ึง  สัญญะท่ีพบว่า มีความโดดเด่นมากคือสัญญะในเร่ืองของความเช่ือ      
พบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งทางกายภาพและพิธีกรรม จากการวิเคราะห์ความหมายสัญญะ ผูว้ิจยัไดค้น้พบ
วิธีการวิเคราะห์สัญญะหรืออ่านความหมายสัญญะ พบว่าวิธีการวิเคราะห์ท่ีส าคญัคือ การวิเคราะห์
โดยใช้รหัสความหมายและโครงสร้างความหมาย เพื่อวิเคราะห์หาความหมายโดยนัย ได้แก่         
การวิเคราะห์คู่ความสัมพนัธ์แบบตรงขา้ม (Binary Opposition)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
“ตวับท” (Text) กับ “บริบท” (Context)  การวิเคราะห์เชิงกระบวนทศัน์ (Paradigmatic) ลึกลงไป   
ในระดับคตินิทัศน์  และการวิ เคราะห์แบบ Metaphor  นอกจากน้ีผู ้วิจัยย ังได้ค้นพบคุณค่า                 
ของส่ิงปลูกสร้างและส่ิงของเคร่ืองใช้ของวงัสวนบา้นแกว้ผ่านการวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ 
ได้แก่ คุณค่าทางประวติัศาสตร์มีจ านวนหน่ึงและคุณค่าทางสังคมและวฒันธรรมมีจ านวนมาก    
โดยคุณค่าความหมายต่าง ๆ ท่ี เกิดจากการส่ือความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว        
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หาความหมายสัญญะ มาใชใ้นการบูรณาการการท่องเท่ียว
ทั้งทางด้านสถานท่ี และทางด้านการบูรณาการส่ือต่าง ๆ โดยการน าเขา้ซ่ึงขอ้มูลเชิงลึกท่ีคน้พบ   
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบัการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของวงัสวนบา้นแกว้ อีกประการหน่ึง



การเพิ่มความน่าสนใจนั้น ส่งผลท่ีไดอ้ย่างส าคญั คือท าใหเ้กิดการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรม 
รวมไปถึงการส านึกรักษบ์า้นเกิดอีกดว้ย 

 
ค าส าคัญ : การส่ือความหมายเชิงสัญญะ, การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chanisa Sintheeradech. (2021) The Symbolic Interpretation of Suan Ban Kaew Palace 
Chanthaburi Province to Promote Historical Tourism. Thesis M.Com.Arts. (Master 
of Communication Arts). Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University. 

Thesis Advisors 
Assistant Professor Dr.Bavonsan  Chiadamrong    Chairman 

        Ph.D. (Communication Arts)   
Assistant Professor Dr.Chamroen  Kangkasri     Member 

        Ph.D. (Technology Management) 
 

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. 
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