
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 
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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,  

 




