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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



 2

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 
 
 




