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 การศึกษาวิจัยโคมผัดล้านนาในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการประดิษฐ์โคม
ผัดล้านนาพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญา คติความเชื่อ และนัยส าคัญต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้ท า
ให้ค้นพบว่าการประดิษฐ์โคมผัดของชาวล้านนานั้น นอกจากเป็นการสร้างเครื่องใช้ส าหรับการส่อง
สว่างแล้ว โคมผัดยังมีหน้าที่เป็นเครื่องในการติดต่อสื่อสารและแสดงความรู้สึก หรือสะท้อน
จินตนาการ ความรู้สึกนึกคิดออกมาต่อสิ่งที่เป็นอ านาจเหนือธรรมชาติและผู้คนทั่วไปที่พบเห็น ด้วย
ลวดลายอันเกิดมาจากเงาที่ส่องมาจากตัวโคมเมื่อมีการตามประทีป สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการ
สื่อสารและการแสดงออกในรูปแบบของแสงและเงา อันมีผลจากการเชื่อมโยงภูมิปัญญาของชาว
ล้านนา จึงน ามาสู่องค์ความรู้แนวคิดในการออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
 กระบวนการวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผลของข้อมูลมาจากการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ ประวัติความเป็นมา แนวคิด และภูมิปัญญาของการประดิษฐ์โคมผัดล้านนา รวมไปถึงการ
วิจัยเพื่อหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการก าหนดเครื่องมือวิจัยต่างๆ การวิเคราะห์บริบท
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดแนวทางออกแบบที่ตอบสนองในด้าน
แนวคิด รูปแบบ การใช้สอย ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากนัยส าคัญที่แฝงอยู่ในเอกลักษณ์ของโคมผัด
ล้านนาได้อย่างครบถ้วนที่สุด 

 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ได้แสดงออกมาในรูปแบบของการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบตกแต่งภายในอันได้แนวคิดจากนัยส าคัญ คือ การส่องผ่านแสงเงา การสื่อสารด้วยแสง
และเงาที่แฝงอยู่ในพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างและตกแต่งที่ท าให้เกิดแสง
และเงาอีกด้วย ท าให้ผู้ใช้สอยโครงการสามารถสัมผัสได้ว่าศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย สามารถ
สะท้อนถึงความเป็นโคมผัดล้านนาและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย อันแปรรูปจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ในกระบวนการของการวิจัยทั้งสิ้น โครงการนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่จะ
พัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปในรูปแบบของความร่วมสมัยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยใน
ปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน 
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 This Research is meaning to learn How “Kom Pad” Lanna Lantern was invented. 

Together with the Story, knowledge, saying and meaning behind the invention of The Lanna 

Lantern. This Research will reveal Lanna Lantern was not only for the lighting usage but also for 

the communication, emotional expression and imaginational belief to the supernatural power 

and to some other people. The meaning and communication could appear on the lantern from 

the pattern on it when the light leans on the pattern in the shape of shadow. This tells us the old 

fashion communication and expression by designing the shadow which appears on the lantern. 

And that improvement of Lanna population knowledge. This thesis is completed by studying 

physically, history and knowledge. 

 Design the research is for finding out the target is needed and research of 

surrounding environment of the location to lead to the way to design to fulfill to the attitude, the 

use which is delivered from the important meaning in the Lanna Lantern as much as possible. 

The result of this research shows out in term of Architecture and Interior Design which is 

expressed from hidden meaning is the lighting producing the shadow, the communication by 

the shadow which is made in the different corners of the lamp. And even the optional of material 

for the construction and for interior design which makes the lighting, the shadow appears and 

that will make the consumer feels the Dramatic Shadow Contemporary Centre can reflect and 

delivered. The symbol of “Kom Pad” Lanna Lantern and the unique Lanna Culture which is 

transformed from the studying. 

 This project can be the place where we can improve and inherit the culture into the 

contemporary term to become and live in Thai Society smoothly. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และก าลังใจจาก
บุคคลต่างๆ ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยูร  โมสิกรัตน์  และ          
อาจารย์ ดร. สุดสันต์ สุทธิพิศาล ที่ได้สละเวลา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ในการท าวิทยานิพนธ์นี้จน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ. อนุชา  แพ่งเกษร, รองศาสตราจารย ์      
เอกชาติ จันอุไรรัตน์, รองศาสตราจารย์ปัญญา ดีเจริญโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ เหล็กดี, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง, อาจารย์ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้
การศึกษาและให้ค าแนะน าในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์เบญจพล สิทธิประณีตปราชญ์ด้านโคมและตุงล้านนาที่ให้ข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือนในชั้นเรียน ปริญญาโท ภาควิชาออกแบบภายในรุ่นที่ 5 ทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือต่าง รวมไปถึงรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกรุ่น และขอขอบพระคุณ คุณวิไลศรี ช านาญกิจ ที่คอย
ช่วยเหลือด้านการประสานงานในภาควิชาตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณศิลปินกลุ่มหน่อศิลป์ นาฏยเปิงใจ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในด้านข้อมูล ตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จนสามารถท าให้ได้ข้อมูลจนครบถ้วนและลุล่วง
ไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพ้ืนที่และสังคม (CISR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้พื้นที่ในการท างานวิจัย การมีส่วนช่วยเหลือในด้านการสร้างผลงาน
ออกแบบ 
 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการสนับสนุนการ
ท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ท าให้เราสามารถผ่านอุปสรรคเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จ ขอ 
ขอบคุณครูภูมิปัญญาไทยทุกท่านที่ได้มีจิตวิญญาณและเจตจ านงที่จะร่วมกันถ่ายทอดให้ลูกหลานและ
ทั่วโลกให้รู้ว่าไทยมีองค์ความรู้ 
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