
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



 

 

165

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 
 

 



 

 

175

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               
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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 

 
 




