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 การศึกษานํ้าตนหัตถศิลปลานนาในวิทยานิพนธนี้ มุงเนนศึกษาในเรื่องประวัติความ
เปนมา คุณคา ความเช่ือ รูปแบบ ลวดลาย ความสัมพันธที่เชื่อมโยงวิถีชุมชนลานนา และปญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับงานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม ประกอบกับภาครัฐไดมีนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงการทองเที่ยวและการ
สงออกเชื่อมโยงกลุมประชาคมอาเซียน (AEC) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําองคความรูที่ได มาประยุกต
และพัฒนาสูการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
 กระบวนการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดศึกษาขอมูลมาจากเอกสารและตําราในดาน
ตางๆ รวมถึงการสรางเครื่องมือการวิจัยดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เพื่อคนหาภูมิปญญาที่
แทจริงของตัวน้ําตน และหาความตองการในการใชศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริง
และมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดในการออกแบบและเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวโดยตรง 
ซึ่งนําผลของการศึกษา จากความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวของมาแปรรูปในเรื่องของ “น้ําตนตนน้ําใจ
สายสัมพันธลานนา” ที่เปนคําสําคัญที่นํามาใชเปนแนวคิดหลักในการออกแบบภายใน 
 การออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จึงนําเอาแนวความคิดหลักมาแปรรูปใน
การนํามาใชตั้งแตรูปแบบของกิจกรรม โครงสรางและงานออกแบบภายใน ดวยลักษณะของตัวน้ําตน
ที่มีลักษณะเปนเอกลักษณ ทั้งในเรื่องของรูปแบบ เสนสาย ลวดลาย วัสดุ รวมถึงความเช่ือ เพื่อ
ถายทอดและสรางบรรยากาศของพ้ืนที่ทั้งภายนอกและภายใน ที่แสดงออกถึงความเปนเอกลักษณ
ทางภูมิปญญาของน้ําตน 
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 The study of “Nanton Lanna craft” – region identity focuses on the history, 
values, belief, form, pattern, Lanna culture and handicraft issues in Chiang mai. The 
government of Thailand has a policy to increase efficiency for the project “One 
Tambon One Product” for promoted travelling and export connections in the ASEAN 
Economic Community : AEC. The objective is to apply the outcome of this research to 
develop a Lanna handicraft exhibition center in Chiang mai. 
 The data collection method of this thesis is a documentary. The need for a 
potential Lanna handicraft exhibition center has been gathered by a survey. The error 
in the study is minimized to make the design of the exhibition center, which is the 
target group. The findings indicated that the belief and activities of “Namton” to be 
the core concept of the thesis’s design. 
 The linkage of belief in “Namton” was developed according to the design of 
the exhibition center project that activities, structure and interior design. The designed 
exhibition center consisted of form, line, pattern, material and belief which reflected 
the identity of “Namton”  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดหากไมไดรับความชวยเหลือแนะนําจาก 

รศ.ร.ต.อ.ดร. อนุชา แพงเกษร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูคอยชี้แนะใหคําแนะนําและชวยเหลือใน
ดานตางๆ เปนอยางดี ทั้งในดานวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ี
คอยอยูดูแล และใหกําลังใจใหผูจัดทําวิทยานิพนธทํางานจบประสบความสําเร็จ  

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย พยูร โมสิกรัตน, ศาสตราจารย เอกชาติ จันอุไรรัตน,
รองศาสตราจารย ปญญา ดีเจริญโชติ, ผูชวยศาสตรจารย เทิดศักด์ิ เหล็กดี, อาจารย ไพบูลย จิรประเสิรฐ
กุล และอาจารยในคณะทุกทาน ที่คอยดูแล อบรมส่ังสอน ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาตางๆ และให
กําลังใจในการทํางานใหเสร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณ สลาแดง ศรีสุวรรณ (สลาปนน้ําตน) ชางปนคนอื่นๆ และบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับตัวแปรที่ตองการศึกษา ที่เอื้อเฟอทั้งในดานขอมูลและความรูความเขาใจอยางแทจริง รวมถึง
พี่ๆ บุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนยแสดงสินคา ที่อํานวยความสะดวก ทางดานขอมูลของโครงการและการ
เขาไปเก็บขอมูลตางๆ โดยนํามาเปนขอมูลเปนกรณีศึกษา 

ขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่คอยรวมกันฟนฝาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานมาดวยกัน 
ขอบคุณ ผูใหขอมูล ที่สละเวลาสวนตัวมาทําแบบสอบถามและสัมภาษณ จนสามารถได

ขอมูลที่ครบถวนและลุลวงไปไดดวยดี 
ขอบคุณทุกสิ่งอยาง ที่ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
สุดทายน้ีขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ญาติ พี่ นอง ที่เอื้อเฟอทุนทรัพยตางๆ ในการ

ทาํงาน และคอยใหกําลังใจในการทํางานมาโดยตลอด 
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