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ลานนาไดในระดับ “มาก” และเปนไปตามหลักเกณฑ คือ ระบบปายสัญลักษณสามารถสื่อสารได
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The objective of this research is to study an Environmental graphic design for 

Lanna identity. Chiang Mai is chosen as a case study. The research methodology started 

from data collectly from related document and fieldwork in order to investigate existing 

way finding system in the study area and study of Lanna culture. At that point researcher 

has interviewed the experts in order to discover the most appropriate Lanna identity. In 

the beginning, 3 styles of signage system has been designed, then were brought to the 

same experts to select the best one style and their suggestions were taken for further 

development. The selected style was then evaluated by the samples of 100 populations 

in the area of Chiang Mai district. Besides, assessed by both designing expert and Lanna 

culture expert then check the result if it reacts the established assumption and objective. 

The equipment for this research is a structured interview of the experts, questionnaires to 

choose the approved, evaluation form for samples and evaluation form for the experts. 

The data were collected and analyzed by descriptive statistics. 

An Environmental graphic design, inspired by Vihara and Decoration of 

Lanna, is designed by “Indexical Image: Denotation”. The structure and style of Vihara is 

brought to apply with the design of Wayfinding system. The result of the research is 

stated that this design can reflect the culture of Lanna and can be used functionally 

according to regular principle. The design communicates clearly and outstanding which is 

eye-catching to tourists. The work is also very unique in terms of shape, dimension, color 

and typography. It substantially looks international under localization identity which 

makes the image of Chiang Mai province more attractive. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

  ลานนา มีพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัดในแถบภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร นาน พระเยา และแมฮองสอน (สุรพล ดําริหกุล, 2542: 9) ในอดีต

ดินแดนลานนา เคยเปนกลุมบานเมืองที่มีพัฒนาการทางดานประวัติศาสตร และสังคมเปนของตนเอง 

มีความรุงเรืองทั้งในดานเศรษฐกิจ บานเมือง และศาสนา ทําใหดินแดนแหงน้ีอุดมไปดวยมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา ซึ่งลวนมีความงดงาม และมีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง (วรลัญจก 

บุณยสุรัตน, 2544: 9) และยังคงสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีทําใหจังหวัดในเขต

วัฒนธรรมลานนาน้ี มีสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหงที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงจังหวัดเชียงใหมที่มีฐานะเปนเมืองทองเที่ยวอันดับ

หน่ึงของประเทศไทย เห็นไดจากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนระหวางวันที่ 1–19 

มิถุนายน 2555 จาก 10 อันดับจังหวัดที่ประชาชนสนใจไปทองเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2555) 

  เชียงใหม จังหวัดที่สําคัญในภาคเหนือของประเทศไทยมานานนับศตวรรษ (ศิริชัย ธน-

ทิตย, 2542: บทคัดยอ) ปจจุบันมีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และ

การลงทุนที่พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว จนเปนเมืองเศรษฐกิจใหญอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2555)  

  เลขนศิลปสิ่งแวดลอม (ระบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรบนถนน) ถือวาเปนสื่อตอ

สาธารณชน ที่สามารถแสดงถึงความเปนอยูที่ดี ความมีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบ การดูแลเอาใจ

ใสของคนในเมือง ตลอดจนเปนสิ่งที่สะทอนถึงรสนิยมทางวัฒนธรรม และระเบียบแบบแผนความ

เจริญรุงเรืองของสังคม (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 7) แตปญหาที่พบจากการลงเก็บขอมูล

ภาคสนาม คือ ปจจุบันเลขนศิลปสิ่งแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม ยังขาดภาพลักษณที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของเมืองแหงการทองทองเที่ยว หากมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาการ

ออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม ในดานของการสื่อสาร ความสวยงาม และความเปนระบบ เพื่อชวย

สงเสริมอัตลักษณที่ดีงามของพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ที่วา 
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2

“เพิ่มศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ลานนา และธรรมชาติของภูมิภาค” โดยมุงเนนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินไทยไมใหสูญหายไปกับ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (สํานักบริหารยุทธศาสตรภาคเหนือตอนบน1, 2554) 

  จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ีทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจศึกษาหาอัตลักษณลานนาที่เหมาะสม

ในการนํามาออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได เพื่อเปนการชวย

ปรับสภาพแวดลอมของเมือง ควบคูไปกับการสงเสริมอัตลักษณลานนาตามยุทธศาสตรของกลุม

จังหวัดที่ต้ังไว ซึ่งหากผลงานออกแบบจากการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จ และมีโอกาสไดนําไปปรับใชงานจริงใน

อนาคต ก็จะสงผลดีใหกับจังหวัดเชียงใหมที่เปนเมืองแหงการทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนการชวยอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมลานนาอันทรงคุณคาที่มีมาชานานใหสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

  เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถอัตลักษณลานนา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

  สามารถออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สะทอนอัตลักษณลานนาได 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. การวิจัยครี้งน้ีเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่กรณีศึกษา 

  2. เลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่ออกแบบในการวิจัยครั้งน้ี คือ ระบบปายสัญลักษณและ

เฟอรนิเจอรบนถนน สําหรับใชงานบนทางเดินเทาในพื้นที่เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมเทาน้ัน 

  3. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวในเขตอําเมืองจังหวัดเชียงใหม 100 คน 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

      1. เลขนศิลปสิ่งแวดลอม หมายถึง ระบบปายสัญลักษณ เปนสวนหน่ึงของระบบนําทาง 

หรือระบบการช้ีทาง เพื่อทําใหสามารถเดินทางไปสูสถานที่ตางๆตามความตองการ และรวมถึง

เฟอรนิเจอรบนถนน 

      2. อัตลักษณ หมายถึง การนําเอารูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะพื้นถ่ินที่มีความแตกตาง มี

ลักษณะอันโดดเดน และสามารถแสดงถึงรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ   
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      3. ลานนา หมายถึง กลุมบานเมืองเขตวัฒนธรรมลานนาในอดีต ปจจุบันมีพื้นที่

ครอบคลุมอยูใน 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 

แพร นาน พะเยา และแมฮองสอน 

    

ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงกระบวนการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถสะทอนอัตลักษณ

ลานนา และเหมาะสมกับกับสภาพแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม ไดอยางเปนระบบและมีข้ันตอน 

 2. สามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมใหกับ

จังหวัดในเขตวัฒนธรรมเดียวกัน รวมถึงจังหวัดอื่นๆได อีกทั้งสามารถนําหลักการหรือแนวคิดไป

ประยุกตใชกับการออกแบบดานอื่นๆได 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเลขศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถสะทอนอัต-

ลักษณจังหวัดในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีทฤษฎีและองคความรูที่เกี่ยวของในดานตางๆ 

จึงไดแยกเปนประเด็น เพื่อใหสะดวกตอการทําความเขาใจ ดังตอไปน้ี  

1. ทฤษฎีการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

2. ทฤษฎีสัญวิทยา 

3. ทฤษฎีการสรางอัตลักษณ  

4. ความสําคัญของจังหวัดเชียงใหม: กรณีเลือกเปนพื้นที่ในการศึกษา 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ทฤษฎีการออกแบบเลขนศลิปสิ่งแวดลอม 

 

สามารถแบงหัวขอในการศึกษาขอมลูออกเปน 3 หัวขอใหญ ดังน้ี 

1. การออกแบบเลขศิลปสิ่งแวดลอม (Environmental Graphic Design) 

2. เครื่องหมายภาพ (Sign) 

3. ระบบปายสัญลักษณ (Signage System) 

 

การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม (Environmental Graphic Design) 

เลขนศิลปสิ่งแวดลอม ยังมีคนจํานวนมากที่เขาใจผิดและไมเขาใจถึงความหมายโดย

แทจริงที่ผานมามีผลจากการสํารวจความคิดเห็นประชาชน จากคําถามที่วา “เมื่อกลาวถึงเลขนศิลป

สิ่งแวดลอมจะนึกถึงสิ่งใด” และคําตอบที่ได คือ นึกถึงสิ่งแวดลอม ในเรื่องของการนํากลับมาใชใหม 

(Recycled) มุงเนนในการพัฒนาอยางย่ังยืน การออกแบบหรือการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

และนึกถึงกลุมคนรักโลก ซึ่งในความจริงแลว คําวา “เลขนศิลปสิ่งแวดลอม” มีหลายองคกรไดใหคํา

นิยามไว โดยมีหลักเกณฑและแนวทางในการสรางสรรคเพื่อสนองความตองการของมนุษย 

(Lascono, 2009) 
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สมาคมเพื่อการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม (SEGD: The Society for 

Environmental Graphic Design) ไดนิยามความหมายของการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมไววา 

การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม คือ ผสมผสานหลักการการออกแบบในหลายๆดานไวดวยกัน ไม

วาจะเปน การแบบสถาปตยกรรม การออกแบบภายใน การสรางภาพลักษณของเมือง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถูก

คิดโดยข้ึนอยูกับแงมุมที่สามารถมองเห็นเพื่อใชสื่อสารของการนําทาง (Wayfinding) และเปน

ตัวกําหนดแนวคิด (Idea) หรือภาพลักษณของสถานที่น้ันๆ (Lascono, 2009) 

The Environmental Graphic Design Arena(s) นิยามความหมายของ การออกแบบ

เลขนศิลปสิ่งแวดลอมไววา การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมจะตองมีความเช่ือมโยงกัน ในเรื่องของ

ปายสัญลักษณและระบบนําทาง  (Signage and Wayfinding) เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลในการบอก

ทิศทางกับผูที่ใชงาน ปายสัญลักษณชวยในการบอกช่ือสถานที่น้ันๆ และ ชวยใหผูคนสามารถเดินทาง

จุดเริ่มตน ไปยังจุดหมายปลายทางได โดยที่ไมสับสน การตีความหมาย (Interpretation) ภาพลักษณ

ของสภาพแวดลอมจะถูกตีความหมาย โดยผานเรื่องราวของการสื่อแนวคิด และการสรางภาพลักษณ

ใหกับสถานที่ (Place making) การออกแบบภาพลักษณที่โดดเดนของสถานที่ถือเปนการสราง

ช่ือเสียงใหสถานที่น้ันดวย (Lascono, 2009) 

  

เครื่องหมายภาพ (Signs System) 

เครื่องหมายสัญลักษณ เปนสื่อสําคัญที่ชวยในการสื่อสารในลักษณะที่เปนสากลระหวาง

มนุษยที่มีความแตกตางกันในดานเช้ือชาติ ภาษา การดํารงชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียม สัญลักษณ

ชวยใหมนุษยทุกชนชาติสามารถเขาใจกันได (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 17)  

Holmes (อางถึงใน สยุมภู กันตรพีเกสร, 2549: 22) สัญลักษณ (Symbol) ใชแทน

ความหมายของสิ่งตางๆ เปนภาพที่ใหความชัดเจน ถูกตอง ทําใหเกิดการสัมผัสรับรูถึงแนวความคิด 

โดยการใชตัวอักษรการวาดเสน ที่ใหมีนอยที่สุดหรือโดยไมใชตัวอักษร การเปรียบเทียบโดยภาพทาง

สายตา สัญลักษณใหความเปนอัตลักษณแกวัตถุและเมื่อมีการใชซ้ําๆก็จะเกิดความเทาเทียมข้ึน 

ประเภทของเครื่องหมายภาพ (Types of Sign) มีลักษณะสาํคัญ 3 ประการ คือ  

1. จะตองมีลกัษณะทางกายภาพ 

2. จะตองมีความหมายถึงบางสิ่งบางอยางที่นอกเหนือจากตัวเอง 

3. จะตองถูกนํามาใชและรบัรูโดยผูทีเ่กี่ยวของ 

เครื่องหมายสัญลักษณ แบงได  3 กลุม คือ 

1. Symbol เครื่องหมายในลักษณะของสัญลักษณภาพ 

2. Signal เครื่องหมายในลกัษณะของสญัญาณ 
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3. Signage เครื่องหมายในลักษณะของปายสัญลักษณ 

Kram Pen (อางถึงใน เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 19) ไดแบงกลุมของ

เครื่องหมายสัญลักษณ (Classification of Graphic Symbols) ออกเปน 

1. ภาษาเขียน (Phonogram) กลุมเครื่องหมายสัญลักษณที่สื่อสารดวยภาพเพื่อออก

เสียง ภาพจะมีลักษณเปนนามธรรมและมีที่มากจากสัยลักษณภาพ 

2. ภาษาภาพ (Logogram) กลุมเครื่องหมายสัญลักษณที่สื่อสารความหมายในลักษณะ

ของทัศนสัญลักษณ คือ การมองเห็นไดโดยตรงจากภาพสัญลักษณ จะมีลักษณะเปนรูปธรรมจนถึง

นามธรรมแตไมสามาถอานออกเสียงได ใชมือแสดงทาทางและตาในการสื่อสารและรับรู มีการสื่อ

ความหมายเปนเอกเทศอยูไดดวยตัวเอง แปนกลุมภาษภาพแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

2.1 Image-Related คือ สัญลักษณรูปภาพ (Pictographs) รูปรางลอกเลียนแบบ

มาจากสิ่งที่เห็นจริง เปนพื้นฐานที่สามารถเขาใจไดงายที่สุด 

2.2 Concept-Related คือ สัญลักษณภาพที่พัฒนารูปรางโดยการถายทอดมาจาก

ความคิด (Ideogram) จากการที่มนุษยมีการรับรูในสิ่งที่เห็นคลายกัน จึงใชการสื่อสารโดยอาศัย

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่มีอยูรวมกัน ไดแก เสนโคงทางแนว 2 เสน เปนสัญลักษณแทน

นํ้า 

2.3 Arbitrary คือ สัญลักษณภาพที่ไมใชการลอกเลียนแบบจากตนแบบ มีรูปรางที่ไม

มีกฎเกณฑไมอาจหาที่มาและเหตุผลได เกิดจากการสมมติข้ึนเอง เชน ตัวอักษร ตัวเลข เปนตน 
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ภาพที่ 1 ภาพการแบงกลุมของภาพสัญลักษณ (Classification of Graphic Symbols)  

ที่มา: บรรพจณ โนแบว, “การออกแบบสารสนเทศรวมกับการจัดการสื่อสําหรับนักทองเที่ยวผูมาใช

บริการทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและ

การออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548), 22. 

 

ระบบปายสัญลักษณ (Signage System) 

ระบบปายสัญลักษณซึ่ งถือวาเปนสวนหน่ึงของการออกแบบเพื่อสภาพแวดล อม 

(Environmental Design) โดยการนําสัญลักษณภาพมาใชรวมกับปาย โดยตองคํานึงถึงการใชงาน

รวมกันอยางเหมาะสมกับลักษณทางสถาปตยกรรม และสภาพแวดลอม (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 

2543: 10)  โดยมีสวนสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของเมืองน้ัน ระบบปายสัญลักษณเปนสวนหน่ึงของ

ระบบช้ีนําทาง (Wayfinding System) การชวยใหคนไปถึงที่หมายไดในเวลาที่กําหนดดวยการ

พึ่งตนเอง (Self Navigator) โดยไมเกิดความสับสน ใหความสะดวกสบายในการใชบริการสถานที่ 

จนถึงการคมนาคมขนสง ดวยการเดินเทา หรือการใชยานพาหนะ โดยระบบการสื่อสารโดยการใช

ปายสัญลักษณเปนเครื่องมือบอกทาง ซึ่งเปนระบบที่ชวยนําทางใหคนไปถึงที่หมายปลายทางเมือ่อยูใน

พื้นที่ขนาดใหญที่มีความซับซอน ปายสัญลักษณที่ใชในเมือง ประกอบดวย ปายระบุสถานที่ ปายบอก

ทิศทาง ปายขอมูล ตลอดจนปายควบคุม (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 43) โดยการศึกษาใน

สวนของการออกแบบระบบปายสัญลักษณ สามารถแบงเปนหัวขอตางๆ ดังน้ี 

1. เกณฑการออกแบบปายสัญลักษณ  

    คุณสมบัติปายสัญลักษณที่ดี ตองคํานึกถึง ลักษณะทางสถาปตยกรรม ดังน้ันการการ

ออกแบบจึงตองมีกําหนดในเรื่องของ รูปราง วัสดุที่เหมาะสม สี เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
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และสรางความกลมกลืนกับความงามของภูมิประเทศและไมทําลายสภาพแวดลอม ดังน้ันวัสดุที่

เลือกใชจึงตองเหมาะสม มีความแข็งแรง ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ และตองไมเปนผลเสียหรือ

ผลกระทบใหกออันตรายใดๆตอสาธารณชน ลักษณะของปายที่ดีตองสามารถประยุกตปรับเปลี่ยนใช

ใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปนอยูได ตองมองเห็น อานและเขาใจงาย ในระยะเวลาที่จํากัด ไมทําให

เกิดความสับสนหลักจากการมองเห็นและการอานปาย และมีความเปนสากล (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ 

อยุธยา, 2543: 34, 46-49) เกณฑในการออกแบบปายสัญลักษณพอสรุปไดเปนหัวขอ ดังน้ี 

1.1 สามารถนํามาประยุกตปรับเปลี่ยนใชงานได และใชงานรวมกับสิ่งอื่นได 

1.2 มีความเปนเอกภาพ ต้ังแตในเรื่องของรูปแบบ รูปราง ขนาด สี ตัวอักษร 

1.3 สามารถสงเสริม และสรางเอกลัษณของสถานที่ หรือ เมืองน้ันๆ 

1.4 มีความชัดเจนเรื่องเน้ือหา รูปรางใหญ สะดุดตา และดูแลรักษางาย 

1.5 ระปายสัญลักษณืที่ดีจะตองมีความเปนสากล อยูเหนือภาษาและวัฒนธรรม 

  

2. องคประกอบหลักของปายสญัลักษณ  

มีดังน้ี (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 35-40) 

2.1 รูปราง ชวยการตีความหมาย เน่ืองจากรูปรางแตละแบบ จะใหความรูสึกตอผูมอง

ตางกันออกไป เชน ปายรูปสี่เหลี่ยม ใหความรูสึกมั่นคง เหมาะใชเปนปายช่ือหรือใหขาวสาร ปายวงกลม 

ใหความรูสึกมั่นคงแตลื่นไหลได เหมาะสําหรับปายที่เปนขอควารปฏิบัติตาม ปายสามเหลี่ยม หรือขนม

เปยกปูน ใหความรูสึกที่ไมแนนอน เหมาะสําหรับปายขอหาม ขอฉุกเฉิน สวนปายที่มีรูปรางอื่นๆ 

เหมาะสําหรับเปนปายเฉพาะสําหรับสถานที่น้ันๆ และรูปรางรูปทรงของปายที่เปนไปตามมาตรฐาน มี

ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรูปรางรูปทรงมาตรฐานของปายสัญลักษณ 

รูปรางรูปทรง ลักษณะปายสญัลักษณ การใชงาน 

 

 
 

 

ปายรูปแปดเหลี่ยม 

(Octagon Shape) 

 

ใชเฉพาะปายหยุด 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรูปรางรูปทรงมาตรฐานของปายสัญลักษณ (ตอ) 

รูปรางรูปทรง ลักษณะปายสญัลักษณ การใชงาน 

 

 
 

 

ปายรูปสามเหลี่ยมดานเทา 

(Equilateral Triangle 

Shape) 

 

มุมช้ีลงใชเฉพาะปายใหทาง 

 

 
 

 

ปายรูปกลม 

(Round Shape) 

 

ใชเฉพาะปายบงัคับ 

 

 
 

 

ปายรูปสี่เหลี่ยมจตุรสัต้ังมมุข้ึน 

(Diamond Shape) 

 

ใชเฉพาะปายเตือน 

 

 
 

 

ปายรูปสี่เหลี่ยมจตุรสั 

(Square Shape) 

 

ใชเฉพาะปายแนะนําและปายเตือน

ความเร็ว 

 

 
 

 

ปายรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว 

(Isosceles Triangle Shape) 

 

มุมแหลมช้ีไปทางซาย ใชเฉพาะปายเขต

หามแซง 

 

 
 

 

ปายสี่เหลี่ยมผืนผา 

(Rectangular Shape) 

 

มีดานยาวเปนดานต้ัง ใชเฉพาะปาย

แนะนําสถานที่แหลงทองเที่ยว 

 

ที่มา: กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม, เครื่องหมายควบคุมการจราจร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2547), 4-5. 

 

2.2 วัสดุ การสรางปายสัญลักษณมักใชวัสดุพื้นฐาน 3 ประเภท โดยมีคุณสมบัติใน

การใชแตกตางกัน ไดแก ไม ใหความรูสึกธรรมชาติ เหมาะสมสําหรับใชงานกลางแจง โลหะ ให
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ความรูสึกมั่นคง ทันสมัย มีความแข็งแรงทนทาน และพลาสติก สามารถปรับใชงานไดงายกวาวัสดุ

อื่นๆ มีหลายสี และนํ้าหนักเบา 

2.3 สี มีผลตออารมณและการรับรูของมนุษย การใชสีมีผลตอการสรางปาย

สัญลักษณเปนอยางมาก และสิ่งสําคัญและมีผลตอการมองเห็นของคนมากที่สุด คือ การตัดการ

ระหวางสีพื้นและสีของตัวอักษร จากการศึกษาเรื่องการอานปายในสีตางๆ การตัดกันของสีชวยเพิ่ม

ความชัดเจนและสงผลตอการสื่อสารของปายสามารถสรุปคูสีที่มีประสิทธิภาพตอการใชงาน การตัด

กันของสีชวยเพิ่มความชัดเจนและสงผลตอการสื่อสารของปาย สามารถสรุปคูสีที่มีประสิทธิภาพตอ

การใชงาน โดยจัดลําดับจากคูสีที่อานงายสุดไปถึงยากสุด ตามตารางดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคูสีที่มีประสิทธิภาพตอการใชงาน 

1. ดําบนเหลือง 5. เหลืองบนนํ้าเงิน 9. ขาวบนนํ้าตาล 13. แดงบนขาว 

2. ดําบนขาว 6. เขียนบนขาว 10. นํ้าตาลบนเหลือง 14. เหลืองบนแดง 

3. เหลืองบนดํา 7. นํ้าเงินบนเหลือง 11. นํ้าตาลบนขาว 15. แดงบนเหลือง 

4. ขาวบนนํ้าเงิน 8. ขาวบนเขียว 12. เหลืองบนนํ้าตาล 16. ขาวบนแดง 

 

ความรูสึกจิตวิทยาของส ีสีมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย สามารถทําใหเกิดความรูสกึตางๆ 

(ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2553: 85) การตัดกันของสีชวยเพิ่มความชัดเจน และเปนสิ่งสําคัญตอการสื่อสาร 

สามารถแปลความหมายที่มีผลตอจิตวิทยา (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 36) 

 

ตารางที่ 3 ตารางสีที่มีอิทธิพลตอความรูสึกและจิตวิทยาของมนุษย 

ชื่อสี สี ความรูสึกและจิตวิทยาท่ีมีตอส ี

แดง 
  ความรูสึก : ชัดเจน รวดเร็ว แข็งแกรงมพีลงั 

 จิตวิทยา : ดึงดูดความสนใจจากผูที่พบเห็น 

เหลือง 
  ความรูสึก : แนนอนชัดจน สวางสดใส 

 จิตวิทยา : ไวตอการมองเห็นของมนุษย 
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ตารางที่ 3 ตารางสีที่มีอิทธิพลตอความรูสึกและจิตวิทยาของมนุษย (ตอ) 

ชื่อสี สี ความรูสึกและจิตวิทยาท่ีมีตอส ี

เขียว 
  ความรูสึก : สงบ รมเย็น มีชีวิตชีวา สดช่ืน อุดมสมบรูณ 

 จิตวิทยา : ชวยทําใหประสาทตาและกลามเน้ือผอนคลาย 

น้ําเงิน 
  ความรูสึก : สงบ เรียบรอย มั่นคง เงียบ 

 จิตวิทยา : เปนสีทีท่ําใหเกิดความรูสึกความเปนระเบียบ 

มวง 
  ความรูสึก : เรนลับ สูงสง หรูหรา มีอํานาจ 

 จิตวิทยา : รูสึกถึงความสําคัญ 

ขาว 
  ความรูสึก : บรสิุทธ์ิ เบา ใสสะอาด ไรเดียงสา 

 จิตวิทยา : ไมกอใหเกิดความรําคาญ หรือขอโตแยงใดๆ 

ดํา 
  ความรูสึก : แข็งแกรง หนักแนน สุขุม 

 จิตวิทยา : ตัวแทนของความเครงเครียด มีพิธีรีตอง 

 

2.4 ตัวอักษร ตัวอักษรมีความสําคัญตอการถายทอดขอความไปสูผูอาน รูปแบบ

ตัวอักษร มีหลายรูปแบบใหเลือกใช แตละแบบก็ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป และอานยากงาย

ตางกัน ตัวอักษรแบบเรียบงาย ดูธรรมดาจะอานไดงายที่สุด ความหนาบางของตัวอักษรจะชวยเนน

ขอความที่มีความสําคัญมากกวาตัวอักษรที่บางกวา การใชตัวอักษร ที่เปนตัวพิมพใหญใน

ภาษาอังกฤษ เหมือนกับการใชความหนาบางของตัวอักษร เพื่อเนนความสําคัญมากกวาตัวพิมพเล็ก 

และการใชตัวพิมพใหญรวมกับตัวพิมพเล็กจะทําใหอานไดงายข้ึน  ในเรื่องระยะความหาง ชองไฟ

ระหวางตัวอักษร ทําใหเกิดความยากงายที่แตกตางกัน และยังใหความรูสึกที่ตางกัน เชน การใช

ชองไฟหางจะใหความรูสึกสบายผานคลายกวาการใชชองไฟที่แคบที่จะทําใหรูสึกแนนทึบ และ รูปราง

ของตัวอักษร ทําใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกันเชน รูปรางสามเหลี่ยม ทําใหเกิดความรูสึกถึงพลัง 

รุนแรงกาวราวและความรวดเร็ว รูปรางกลม ทําใหเกิดความรูสึกนุมนวล เช่ืองชา (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ 

อยุธยา, 2543: 37) 



12 

 

 
 

รูปแบบและบุคลิกของตัวอักษร ธวัชชัย ศรีสุเทพ (อางถึงใน รัฐธนินท พราหมณี

นิล, 2552: 29) ไดกลาวถึงรูปแบบของตัวอักษรไววา ตัวอักษรแตละแบบน้ันมีลักษณะแตกตางกัน 

บางชนิดมีลักษณะที่อานงาย เหมาะที่จะนํามาใชในสวนของเน้ือหา ในขณะที่บางชนิด มีลักษณะ

เดนชัด และสดุดตา เหมาะที่จะนํามาใชเปนหัวขอ หรือ ในสวนที่ ตองการเนนความสําคัญ 

นอกเหนือจากน้ัน ตัวอักษรแตละชนิด ก็มีบุคลิกที่ตางกันบางชนิดดูเปนทางการ ใหความรูสึกถึง

อํานาจหนาที่ ในขณะที่บางชนิดก็ใหความรูสึกสบายๆ การเลือกใชตัวอักษรจึงมีความสําคัญอยางย่ิง

ตอการสื่อสารสําหรับผูอานเขาใจถึงเน้ือหา และความหมายที่ตองการสื่อสารไดดีย่ิงข้ึน 

ธรีวัฒน พจนพิบูลยศิริ (อางถึงใน รัฐนินท พราหมณีนิล, 2552: 29-30) ลักษณะ

รูปแบบตัวอักษรในแตละบุคลิกลักษณะ สามารถแบงไดดังน้ี  

1. ลําลอง ตัวอักษรมลีักษณะทีเ่รียบงาย สบายๆ  

2. ทันสมัย ตัวอักษรมีลกัษณะที่ทันสมัย  

3. ชวนฝน ตัวอักษรมีลักษณะนุมนวล มีเสนห 

4. เปนธรรมชาติ ตัวอักษรมลีักษณะที่ดูเรียบงาย ไมแปลกตา 

5. สะโอดสะอง ตัวอักษรมลีักษณะละเอียดออน เฉยเมยในดานอารมณเสนห 

6. ตัวอักษรมีเลหเหลีย่มเลก็นอย 

7. ไดรับความนิยม ตัวอักษรมีความเปนทางการ ใหความรูสึกเปนแบบแผน 

8. โออา ตัวอักษรมลีักษณะเต็มไปดวยความมั่นใจ มั่นคง 

2.5 สัญลักษณและเครื่องหมาย เครื่องหมายและสัญลักษณภาพ เปนการ

ติดตอสื่อสารเพื่อตอบสนองความตองการของคน เปนการใหขาวสาร การใหบริการ การแลกเปลี่ยน

สินคา เพื่อเปนการถายทอดขอความจากผูสงไปถึงรูรับภายในสภาวะแวดลอม โดยใชการมองเห็น

สามารถสรางอารมณและความรูสึกใหกับบรรยากาศภายในสภาพแวดลอมน้ัน สัญลักษณภาพ จึงเปน

สิ่งจําเปนในชีวิต เพื่อสนองความตองการของคนในสังคม ดังน้ันการเลือกขอความเพื่อใหกับ

สัญลักษณตองทําการศึกษาเพื่อใหแนใจวาสามารถสื่อความหมายขอความน้ันได สัญลักษณที่ดีตอง

มองเห็นงาย ไมคลุมเครือ ควรใหสัญลักษณเดียวแทนขอความหน่ึงขอความ เพื่อสามารถเรียรูและ

จดจําไดงายในเวลาอันรวดเร็ว 

สัญลักษณลูกศร John Follis and Dave Hammer (1979: 69-71, อางถึงใน 

เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 38-40) เครื่องหมายและสัญลักษณภาพที่เปนการสื่อความหมาย

แทนการบอกทิศทาง คือ ลูกศร ถือเปนสวนสําคัญในการออกแบบปายสัญลักษณ มีตําแหนงการจัด

วาง ดังน้ี 
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1. ลูกศรทิศทางเดียว (Single Direction) แบงออกเปน ลูกศรวางเหนือขอมูล 

ลูกศรวางระดับเดียวกับขอมูล ลูกศรวางใตขอมูล ตําแหนงลูกศร และขอความจัดเรียงชิดซาย 

ตําแหนงลูกศรและขอความ จัดเรียงซาย-ขวา-บน-ลาง ตามทิศทางของลูกศร และลูกศรหักมุม ใชบอก

การเปลี่ยนทิศทางเพื่อไปใหถึงจุดหมาย 

2. ลูกศรบอกทิศทางตรงไปขางหนา (Directing Straight Ahead) แบงออกเปน

ปายอยูเหนือระดับสายตาใหใชลูกศรช้ีลงลาง และปายระดับสายตาหรือตํ่ากวาระดับสายตาใหใชลูกศรช้ี

ข้ึนบน 

3. ปายสัญลักษณแสดงถึงหลายจุดหมายที่แสดงทิศทางเดียวกัน (Two Ways to 

Indicate Order of Destination) แบงออกเปน ปายเหนือระดับสายตา ระดับสายตา และตํ่ากวา

ระดับสายตา นิยมใชการเรียงช่ือตามลําดับตัวอักษรจากบนลงลาง และ ปายเหนือระดับสายตา ใช

การเรียงช่ือตามระยะทาง จากตามช่ือจุดหมายที่มีระยะทางใกลที่สุดในกลุมไวบันทันลางสุดและไลช่ือ

ตามระยะทางจากลางข้ึนบน สําหรับปายระดับสายตาและตํ่าวาระดับสายตาใหใชวิธีตรงขาม คือ ไล

ตามระยะทางใกลไกล 
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ภาพที่ 2 ภาพลูกศรทิศทางเดียว (Single Direction) 

ที่มา: เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, ระบบปายสญัลักษณ (กรุงเทพฯ: พลัสเพลส, 2543), 38-39. 
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ภาพที่ 3 ภาพลูกศรบอกทิศทางตรงไปขางหนา (Directing Straight Ahead) 

ที่มา: เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, ระบบปายสญัลักษณ (กรุงเทพฯ: พลัสเพลส, 2543), 39. 
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ภาพที่ 4 ภาพปายสัญลักษณแสดงถึงหลายจุดหมาย ที่แสดงทิศทางเดียวกัน  

ที่มา: เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, ระบบปายสญัลักษณ (กรุงเทพฯ: พลัสเพลส, 2543), 39-40. 

 

2.6 การจัดวาง การจัดวางทุกอยางลงบนแผนปายสัญลักษณ ไดแก เครื่องหมายและ

สัญลักษณภาพตัวอักษร และสวนประกอบอื่นๆ ควรจัดองคประกอบใหกับสิ่งมีวามสําคัญมากเปน

ลําดับแรก และควรจะมีพื้นที่วางในปาย เพราะถาพยายามจัดวางองคประกอบตางๆที่มากเกินไป จะมี

ผลเสียทําใหเกิดความสับสนและจะทําใหปายสัญลักษณขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

3. หนาท่ีหลักของปายสญัลักษณ  

แบงตามประโยชนใชสอบออกเปน 4 ชนิด (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 25) 

ดังน้ี 

3.1 บอกทิศทาง (Directional) 
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3.2 บอกช่ือสถานที ่(Identification) 

3.3 ใหขอมูลขาวสาร (Informational)  

3.4 ควบคุมหรือบงัคับ (Restrictive or Prohibitive)  

4. ประเภทของปายสัญลักษณ  

ระบบปายสัญลักษณ มีจุดมุงหมายเพื่อจัดระเบียบแบบแผน เพื่อสรางระบบการใช

งานใหกับปายสัญลักษณที่มีลักษณะหนาที่ตางๆใหเกิดประสิทธิภาพไดมากที่สุด โดยการจัดใหใช

มาตรฐานที่เปนแนวทางเดียวกัน และสามารถใชงานปายในหลายหนาที่รวมกันได โดยไมทําใหเกิด

ความซับซอนและสับสน แบงตามองคประกอบและตามหนาที่การใชงานออกเปน 2 ประเภท คือ 

ระบบปายสัญลักษณภายนอก (Exterior Signage System) และระบบปายสัญลักษณภายใน (เอื้อ

เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 90) ในการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาเฉพาะในสวนของระบบปายสัญลักษณ

ที่ใชภายนอกเทาน้ัน 

ระบบปายสัญลักษณภายนอก การนําทางภายนอกพื้นที่  บอกช่ืออาคารสถานที่ 

แสดงทิศทาง ใหขอมูล ควบคุมหรือบังคับ และอาจใชเปนสวนประกอบตกแตงพื้นที่น้ันๆ และตอง

สามารถอํานวยประโยชนไดมากที่สุด โดยตองคําถึงการจัดวางตําแหนงของ ปายจะตองอยูเหนือ

อุปสรรคในเรื่องเรื่องของสิ่งกรีดขวาง เชน ตนไม สิ่งกอสราง ตองไมเปนปญหาตอการมองเห็น ระบบ

ปายสัญลักษณภายนอก (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 91) แบงได 8 ประเภท ดังน้ี 

1. Primary Identification: การระบุ บงช้ี เพื่อบอกช่ือสถานที่ในข้ันแรก 

ความสําคัญ คือ ถือเปนการแสดงตัวข้ันแรกของสถานที่ เปนความประทับในใจจุดแรกสําหรับผูมา

เยือน ดังน้ันสัญลักษณที่จัดสรางข้ึนจึงควรแสดงออกถึงเอกลักษณและมีความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอม สามารถอานและจํางาย 

2. Secondary Identification: การระบุบงช้ี เพื่อบอกช่ือสถานที่ในข้ันที่สอง ใชกับ

สถานที่ที่มีความซับซอนมากข้ึน และตองการบงช้ีทิศทางมากกวาหน่ึงจุด เชน มีทางเขาหลายดาน ซึ่ง

ตองใชรูปแบบตอเน่ืองจากข้ึนแรก 

3. Vehicular Advance Notice: ปายเตือนข้ันแรก คือ ปายแจงลวงหนาสําหรับ

ยานพาหนะจะตองแสดงตัวอยูในจุดที่สามารถมองเห็น เพื่อชวยการตัดสินใจในระยะเวลาอันจํากัด 

ทําใหเกิดความปลอดภัยมากข้ึน 

4. Vehicular Directional: ปายบอกทิศทางสําหรับยานพาหนะตรงจุดสําคัญ เชน 

ตามทางแยก ทางที่จะไปสูที่จอดรถ เพื่อชวยการตัดสินใจในทันที 

5. Traffic Regulatory and Control: ปายควบคุมทิศทางจราจร ใชสําหรับบังคับ 

ควบคุมยานพาหนะ ปายเหลาน้ีมีการใชส ีขนาด รูปรางที่เปนระบบมาตรฐาน 
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6. Instructional: ปายใหคําแนะนํามักใชกับการสัญจรทั้งทางยานพาหนะและการ

เดินเทา ปายเหลาน้ีตองจัดต้ังโดยคํานึงถึงตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อใหไดประสิทธภาพอยางเต็มที่ 

7. Informational: ปายที่ใหขอมูลขาวสาร ปายสวนมากตองมีความสัมพันธกับ

สถานที่และใหขอมูลที่สําคัญของสถานที่กับผูที่พบเห็น เชน ปายแสดงอัตราคาจอดรถ ปายแสดงเวลา

เปดปด 

8. Decorative: สวนประกอบตกแตงที่ใชลักษณะทางกราฟฟก จัดทําข้ึนเพื่อความ

สวยงามหรือเพื่อตกแตงบริเวณสถานที่ที่ตองการสรางความสําคัญ โดยใช รูปราง สี รูปแบบ และการ

ออกแบบตกแตงที่จะชวยสรางจุดสนใจเพื่อใหเกิดความโดดเดนของสถานที ่

 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพตัวอยางระบบปายสัญลักษณภายนอก 

ที่มา: New Raleigh, Downtown Wayfinding System Installed, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 

2556, เขาถึงไดจาก http://www.newraleigh.com/articles/archive/wayfinding-system-

installed/ 
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5. ชนิดและระบบปายสัญลักษณท่ีสําคัญ  

การออกแบบจัดทําปายสัญลักษณ ผูออกแบบจะตองรอบรูในเรื่องของการผลิต และ

การจัดทําปาย รวมทั้งความรูในเรื่องวิธีการเลือกใชชนิดของปาย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใน

ระบบปายสัญลักษณ (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 94-95) แบงได 6 ชนิด ดังน้ี 

1. Elevated Pylons: ปายสัญลักษณที่ใชกับภายนอก มักพบเห็นมีลักษณะเปน

กลองไฟ ประกอบดวยแผนปายทําดวยแผนไวนิล อะคริลิค หรือ วัสดุที่มีความทนทนตอสภาวะอากาศ 

ติดต้ังบนโครงสรางลักษณะแบบเสา มีขาต้ังจํานวนหน่ึง สอง หรือ สี่เสา สวนมาทําดวยโลหะซึ่งทําให

รับนํ้าหนักตัวปายไดดี ติดต้ังโดยการยึดปลายเสาดานบนติดกับตัวกลองปาย สวนปลายเสาดานลายึด

ติดกับพื้นดิน 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพโครงสรางปายสญัลกัษณชนิด Elevated Pylons 

ที่มา: Edo Smitshuijzen, Signage Design Manual (Switzerland: Lars Muller, 2007), 249. 

 

2. Monolithic Sign: ปายสัญลักษณโครงสรางเด่ียวคลายเสาปายช่ือลักษณะเปน

ซุม มักสรางดวยแผนพลาสติกแข็งสามารถออกแบบเปนรูปตางๆได เพื่อสรางความโดดเดนและให

ขอมูล ถือเปนปายบอกทิศทางข้ึนแรก ตองอาศัยวัสดุและการผลิตที่ทันสมัยในการจัดทําปายและ

โครงสราง ขอดีของปายชนิดน้ี คือ สามารถเลือก รูปราง ขนาด สี และกราฟฟกบนปายไดตาม

ตองการ 
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ภาพที่ 7 ภาพโครงสรางปายสัญลักษณชนิด Monolithic Sign 

ที่มา: Edo Smitshuijzen, Signage Design Manual (Switzerland: Lars Muller, 2007), 249. 

 

3. Panel and Post System: ปายสัญลักษณะประกอบดวยแผนปายลักษณะแบน 

และสวนเสาเปนขาต้ัง มักจะเปนปายสัญลักษณที่ใชกับภายนอก เพื่อระบุช่ือ นําทาง และควบคุม โดย

วัสดุที่ใชตองมีความแข็งแรงทนทาน เชน พลาสติกแข็ง ไมอัดที่ผลิตใชกับภายนอก อะคริลิค และ 

อลูมิเนียม 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพโครงสรางปายสญัลกัษณชนิด Panel and Post System 

ที่มา: Edo Smitshuijzen, Signage Design Manual (Switzerland: Lars Muller, 2007), 248. 

 

4. Illuminated Sign Cabinets: ปายสัญลักษณชนิดตูไฟ โครงสรางของตูไฟมักทํา

ดวยอลูมิเนียมหลอข้ึนรูป มักมีการออกแบบใหเขากับตัวสถาปตยกรรม ปจจุบันมีวิธีสรางภาพลักษณ

โดยการปมนูน ปมจม ซิลคสกรีน และติดฟลม 

5. Directional and Information Systems: ปายสัญลักษณที่บอกทิศทางและให

ขอมูล การกําหนดและแสดงขอความบนปายข้ึนอยูกับการกําหนดรูปแบบของปาย ประกอบดวย 2 

สวน คือ สวนประกอบแยกช้ิน (Inserts) เชน การสรางตัวอักษรลงบนแผนบาย ดวยวิธีการ สลัก 

พิมพ ซิลคสกรีน ฯลฯ และสวนพื้นปาย (Housing) อาจทําดวยอลูมิเนียบม พลาสติกแข็ง บรอนส 

และไมเน้ือแข็ง 

6. Plaque Signage: ปายสัญลักษณ ลักษณะแผนปายแบนพรอมกรอบ สวนที่เปน

ปายทําดวย อะคริลิค อลูมิเนียม บรอนส ทองเหลือง ทองแดง สเตสเลส ไม ไวนิล มีขนาดและรูปราง
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ที่ไมจํากัด แสดงสัญลักษณและขอความโดยวิธีการ สลัก พิมพ ซิลคสกรีน พิมพโลหะรองลึก สามารถ

สรางมิติได สวนที่เปนกรอบทําดวยอลูมิเนียม ไม โพลิเอสเตอร 

 

ทฤษฏีสัญวิทยา (Semiotic) 

 

ทฤษฎีทางสัญวิทยา ซึ่งเปนศาสตรที่สามารถใชเปนเครื่องมือชวยในการคลี่คลายและทํา

ความเขาใจ กระบวนการสรางความหมายที่เกิดข้ึนตอแนวทางการประยุกต และผลผลิตของการ

ประยุกต คือ รูปแบบองคประกอบและสัญลักษณตางๆ เปนศาสตรที่ชวยทําใหเขาใจและเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมและคน (สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 

2550: 4) 

การสื่อสารดวยภาพ (Visual Communication) ทุกประเภทซึ่งรวมทั้งสัญลักษณภาพ 

ที่เปนองคประกอบหลักในปายสัญลักษณ มีวิธีการศึกษาหาในการตีความ การหาความหมายทางดาน

อารมณ หรือ ความหมายที่เปนนัย (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 32) ระบบปายสัญลักษณ 

ถือวาเปนสวนหน่ึงของเครื่องหมายสัญลักษณ ซึ่งการออกแบบน้ันมีสวนเกี่ยวกับแนวคิดสัญวิทยา ใน

เรื่องของการ ตีความหมายของผูสงสารและผูรับสาร (นักออกแบบและผูใชงาน) ดังน้ันจึงศึกษา

แนวคิดสัญวิทยาเพื่อ เปนแนวทางในการออกแบบระบบปายสัญลักษณอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ศึกษาในเรื่อง 2 โครงสราง ดังน้ี 

   

1. สกุลโครงสรางนยิม  

การศึกษากระบวนการสรางคุณคาและความหมายผานตัวโครงสราง (สันต สุวัจราภินันท 

และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 11) นักทฤษฎีที่ศึกษาแนวทางน้ี ไดแก  

1.1 เฟอรดินันท เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure)  

 โซซูรนักภาษาศาสตรเชิงโครงสรางชาวสวิส เนนการศึกษาความสัมพันธระหวาง คํา 

กับความหมายโซซูรกลาววาโครงสรางภาษาสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ ตัวภาษา (Langue) 

หมายถึง ระบบรวมที่มีความสมบูรณในตัวเอง เปนรูปแบบ (Form) อีกสวน คือ การใชภาษา 

(Parole) หมายถึง การกระทําทางสังคมอันเปนมาจากความสามารถการใชภาษาของบุคคลรวมกับ

กฎเกณฑจารีตและประเพณีปฏิบัติที่สังคมตกลงกันไวเปนเน้ือหาสาระ (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 

2545: 8-14, อางถึงใน สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 11-12) 

ตามแนวคิดของซูโซร ภาษาถือเปนระบบความสัมพันธที่เช่ือมโยงกันระหวางสัญญะ 

ซึ่งสัญญะที่วาสามาถแบงเปน รูปสัญญะ (Signifier) เราสามารถรับรูผานประสาทสัมผัส เชน เสียง
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ของคําพูดที่เปลงออกมาและผูรับสารไดยิน กับ ความหมายสัญญะ (Signified) ที่เกิดข้ึนภายในใจของ

ผูรับสาร (วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ, 2550: 13) 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพองคประกอบของสัญญะตามแนวคิดของ Ferdinand de Saussure 

ที่มา: วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ, “การบริโภคสัญญะในการทองเที่ยวของสังคมไทยรวมสมัย” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2550), 13. 

 

ดังน้ันแนวทฤษฏีของโซซูร คือ การกําหนดความหมาย (ในลักษณะไรเหตุผล

เช่ือมโยง) ผนวกไวกับสัญญะ และเมื่อสัญญะน้ันถูกใชซ้ํากันบอยความหมายถายทอดตอกันมา และ

ทําใหกลายเปนกฎเกณฑหรือเงื่อนไขทางสังคมโดยปริยาย (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2543: 19, 

อางถึงใน สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 11) หมายความวารูปกับ

ความหมายอยูใกลชิดกันจนเปนเน้ือเดียว และสงผลทําให “รูปสัญญะ” ทําหนาที่สื่อความหมายได

ชัดเจนจนไมมีชองของความผิดพลาด หรือ ความหมายอื่นๆเกิดข้ึน ซึ่งถือวาเปนลักษณะของการสื่อ

ความหมายตรง (Denotation) คือ สัญลักษณหน่ึงจะใชถายทอดหรือหมายความถึงวัตถุหรือความ

จริงภายนอกตามสภาพที่เห็น เปนการตีความหมายโดยตรงตามสามัญสํานึก เชน สัญลักษณจราจรที่

เปน ภาพเสนคดเค้ียว หมายถึง ทางที่ไมตรง (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 32) 

1.2 โรล็องด บารตส (Roland Barthes)  
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บารตส นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศส กลาวถึงภาษาในแนวของวรรณกรรมไววา 

วรรณกรรมประกอบดวยสองหนวย คือ หนวยยอยของโครงสรางภาษา และ ระดับการเลาเรื่อง ซึ่ง

แบงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับเหตุการณ (Function) เปนหนวยเล็กที่สุดของการเลาเรื่อง ทําหนาที่

ดําเนินเรื่อง ระดับหวงการกระทํา (Action) ประกอบดวยเหตุการณจํานวนหน่ึงมาเรียบรอยเปนชุดใน

ทิศทางเดียวกัน และ ระดับการเลาเรื่อง (Narration) การนําเสนอเหตุการณชุดหน่ึงประกอบดวยหวง

การกระทําต้ังแตจุดเริ่มตนจนจบ (นพพร ประชากุล 2544: 137, อางถึงใน สันต สุวัจฉราภินันท และ

ชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 14) 

สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน (2550: 14) ไดหยิบยกงานของ 

บารตส ใน 2 สวน คือ สวนที่หน่ึงศึกษาความเปนไปในการ เพิ่มบทบาทของคนอานซึ่งทําใหมองเห็น

กระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อความหมาย และสวนที่สอง ศึกษาความเปนไปไดในการ

สรางความสัมพันธของการเลาเรื่องระหวางวรรณกรรมและสถาปตยกรรม ซึ่งทั้งสองสวนน้ีเปน

การศึกษาผาน “ทฤษฏีบท” 

 “ทฤษฏีตัวบท” บารตสกลาวไววา ตัวบท (Text) แตงตางจาก ตัวงาน (Work) ซึ่ง

ตัวบทและตัวงานจะใหบทบาทแกผูอานแตกตางกัน กลาวคือ ตัวงาน คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะ 

หยุดน่ิง เปนการสื่อสารโดยตรง ผูอานจะไมมีอํานาจและอิสระในการตีความ ผูอานเปนผูบริโภคงาน

เขียนเพียงอยางเดียว กลาวไดวา ตัวงานเปนวรรณกรรมที่สื่อความแบบตรง  และ ตัวบท คือ 

วรรณกรรมที่ลักษณะเคลื่อนไหว เปนการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูอานสามารถตีความหมายใหมไดใน

ขณะที่อาน ถือเปนการเพิ่มอํานาจและอิสระแกผูอาน ในขณะเดียวกันน้ันผูเขียนจะถูกลดบทบาทและ

อํานาจลง (สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 14-15) 

 นอกจากน้ีบารตสเห็นวาความหมายของสัญญะน้ันมีอยู 2 ระดับ คือ ระดับที่หน่ึง 

ความหมายตรง (Denotation) เปนความหมายที่ผูใชเขาใจตามตัวอักษร เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปตาม

ขอตกลงที่กําหนดข้ึน และ ระดับที่สอง ความหมายแฝง (Connotation) การตีความที่ข้ึนอยูกับตัว

บุคคลจากความรู และประสบการณตางๆ หรือ บริบทที่ทางสังคมไดกําหนดข้ึน (วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ, 

2550: 17) 

 จากการศึกษาทฤษฎีตัวบทของบารตส สามารถวิเคราะหไดวาทฤษฎีบท คือ การ

เลาเรื่องที่เปดโอกาศและเพิ่มอํานาจใหกับผูอาน ในการตีความหมายของวรรณกรรม ซึ่งเปรียบไดกับ 

การออกแบบระบบปายสัญลักษณ ซึ่งปายสัญลักษณ น้ันคือเครื่องหมายภาพชนิดหน่ึง ที่ตองถายทอด

เรื่องราว (การสื่อสาร) ไมวาจะเปนในเรื่องของ รูปราง วัสดุ สี ตัวอักษร ภาพสัญลักษณตางๆตลอดจน

การจัดวาง ใหผูใชงานไดตีความหมาย (การรับรู) เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง 
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2. สกุลมนุษยนิยม  

การศึกษากระบวนการสรางความหมายเนนอํานาจการตีความหมายจากตัวคน นัก

ทฤษฎี คือชารลส แซนเดอร เพีรส (Charles Sander Peirce) นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน ไดกลาว

วา ในทฤษฎีน้ีจะเนนการตีความหมายจาก “คน” เน่ืองจากการตีความหมายในสิ่งตางๆ จําเปนตองมี

คนเขามาเกี่ยวของ โดยการตีความของแตละคนจะตองอาศัย ความรู และประสบการณในการรับรู ใน

การเช่ือมโยงจากสัญญะที่เปนรูปสัญญะไปสูความหมายสัญญะ เรียกวา “ระยะหาง” ซึ่งระยะหางทีว่า

น้ี หมายถึง ประสบการณที่ใชในการตีความหมายของแตละคน เพีรสไดแบงการตีความเช่ือมโยงไว 3 

ระดับ คือ (สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 18-20) 

1. รูปเหมือน (Icon) คือ ภาพเหมือน เปนภาพที่สามารถสื่อความหมายโดยตรง ไมเปด

โอกาศใหคนไดตีความหมาย ระยะหางระหวางรูปสัญญะและความหมายสัญญะที่ใกลเคียงกันมาก 

2. ดรรชนี (Index) คือ ภาพที่ถูกตัดทอน แตยังคงความหมายเดิมไว มีลักษณะ

บางอยางของความหมายทําใหคนตีความไปสูรูปสัญญะอันเดียวกัน สัญญะในกลุมน้ีจะเปดโอกาศให

คนไดตีความเล็กนอย เปนจุดเริ่มตนของการตีความหมายออม 

3. สัญลักษณ (Symbol) คือ ภาพตัวแทน ภาพเปลี่ยนไปจากรูปตนแบบโดยสิ้นเชิง 

ระยะหางระหวางรูปสัญญะและความหมายสัญญะไมเกี่ยวของกันเลย แตคนจะสามารถเขาใจและ

ตีความหมายเดียวกันตอเมื่อมีการตกลงระหวางกันและใชสัญญะน้ันมาเปนระยะเวลาหน่ึง และเปนที่

ยอมรับของสังคม สัญญะกลุมน้ีเปดโอกาศใหคนตีความมากที่สุด ระยะหางในระดับน้ีเปนการสื่อ

ความหมายแบบออม แตหากคนทั่วไปสามารถรับรูกันทั่วแลว จะกลายเปนการสื่อความหมายแบบ

ตรงทันที 
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ตารางที่ 4 ตารางการถอดความระดับ Icon  

Object Icon ตีความได 

  

 ไก  
 

ที่มา: สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพ่ือเปน

ขอเสนอแนะในการคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณี กรณีศึกษา รูปแบบ

สถาปตยกรรม วัดไหลหินหลวง จําลองโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม.   

(ม.ป.ท. 2550), 18. 

 

ตารางที ่5 ตารางการถอดความระดับ Index  

Object Index ตีความได 

 
 

   ไก, นก, สัตวปกชนิดหน่ึง 

   ขนาดลําตัว... 

   อายุ... 

   จํานวน... 

 

ที่มา: สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพ่ือเปน

ขอเสนอแนะในการคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณี กรณีศึกษา รูปแบบ

สถาปตยกรรม วัดไหลหินหลวง จําลองโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม.   

(ม.ป.ท. 2550), 19. 
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ตารางที ่6 ตารางการถอดความระดับ Symbol  

Object Icon ตีความได 

 

ก 
   

กระดานเปอนหมึก, หมวกกุก, 

ตอไม, โขดหิน, ตัว กอไก ฯลฯ 

 

ที่มา: สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพ่ือเปน

ขอเสนอแนะในการคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณี กรณีศึกษา รูปแบบ

สถาปตยกรรม วัดไหลหินหลวง จําลองโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม.   

(ม.ป.ท. 2550), 20. 

  

จากการศึกษาทฤษฎีสัญวิทยา ตามแนวโครงสรางสกุลวิทยา ที่ใหแนวคิดในเรื่องภาษา

และการเลาเรื่อง และ โครงสรางมนุษยวิทยา ในเรื่องของระยะหางในการเช่ือมโยง ไปสูการตีความ 

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบปายสัญลักษณได เน่ืองจากการออกแบบน้ีจะตอง

เช่ือมโยงกับรูปแบบเดิมที่เกี่ยวของกับศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งเปนภาพลักษณที่ดีงามที่มนุษยไดสรางไว 

ดังน้ันจึงตองอาศัยหลักของสัญวิทยาชวยในการเลาเรื่อง และการตีความหมาย ผานปายสัญลักษณ 

และออกแบบโดยการประยุกตใหสวยงามสอดคลองกับยุคสมัย และไมใหกระทบตอภาพลักษณเดิมที่

มีมาในอดีตกับการออกแบบระบบปายสัญลักษณ ซึ่งปายสัญลักษณ น้ันคือเครื่องหมายภาพชนิดหน่ึง 

ที่ตองถายทอดเรื่องราว (การสื่อสาร) ไมวาจะเปนในเรื่องของ รูปราง วัสดุ สี ตัวอักษร ภาพสัญลักษณ

ตางๆตลอดจนการจัดวาง ใหผูใชงานไดตีความหมาย (การรับรู) เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง 

 

ทฤษฎีการสรางอัตลักษณ (Identity) 

 

สามารถแบงหัวขอในการศึกษาขอมลูออกเปน 4 หัวขอใหญ ดังน้ี 

1. นิยามความหมายของอัตลักษณ 

2. นิยามความหมายและความสําคัญของอัตลักษณองคกร 

3. การออกแบบและกระบวนการในการสรางอัตลักษณองคกร 

4. กระบวนการในการสรางอัตลักษณองคกร 
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ภาพที่ 10 ภาพกระบวนการสรางอัตลักษณและปจเจกภาพในแนวคิดหลังสมัยใหม 

ที่มา: อภิญญา เฟองฟสูกลุ, อัตลักษณ (กรงุเทพฯ: คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2546), 75. 

 

นิยามความหมายของอัตลักษณ 

ย ุคหลังสมัยใหม (Postmodernism)  Identity หมายถึง อัตลักษณ คือ ไดมองขาม

ในเรื่องของการเขาถึงความจริง และแกนแกนของปจเจกที่เช่ือมตอและสัมพันธกับสังคม ปจเจกใน

ที่น้ี คือ ภาพเปนสิ่งที่ถูกผลิต และครอบงําโดยภาษา วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม หรือเปนสิ่งที่ตก

อยูภายใตอํานาจของพลังบางอยาง (Fornaes, 1995, ch.5, อางถึงใน อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 

5) โดยเนนกระบวนการทางสังคมของสรางอัตลักษณมากกวาแกนแกนของคุณสมบัติบางอยางที่มี

ลักษณะตายตัว (Weedon, 1987: 32-34, อางถึงใน อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 46)  

ฉลาดชาย รมิตานนท (2556) กลาววา “อัตลักษณ หรือ identity ไมใชสิ่งที่มีอยูตาม

ธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนลอยๆ แตกอรูปข้ึนมาภายในวัฒนธรรมในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึง่วัฒนธรรมเปน

สิ่งที่สังคมสรางข้ึนและไมหยุดน่ิงตายตัว ซึ่งมีผูเรียกวา “วงจรแหงวัฒนธรรม” (du Gay, Hall et al., 

1997, อางถึงในWoodward, K., ed1997, น.2,) ดังน้ันอัตลักษณทั้งหลายจึงถูกผลิต ถูกบริโภค และ

ถูกควบคุมจัดการอยูในวัฒนธรรม พรอมกันน้ันก็มีการสรางความหมายตางๆ ผานทางระบบตางๆ 
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ในการสรางภาพตัวแทน(symbolic systems of representation) ที่เกี่ยวกับตําแหนงแหงที่

ตางๆ…” 

นัทธนัย ประสานนาม (2550, อางถึงใน MAD student club, 2556) กลาววา“อัต-

ลักษณ (Identity) เปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการ

ปฏิสังสรรคระหวางตัวเรากับคนอื่น โดยผานการมองตนเองและการที่คนอื่นมองเรา อัตลักษณ

ตองการความตระหนักในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอยาง น่ันคือ เราจะตองแสดงตนหรือ

ยอมรับอยางต้ังใจกับอัตลักษณที่เราเลือก ความสําคัญของการแสดงตน คือ การะระบุไดวาเรามีอัต-

ลักษณเหมือนกลุมหน่ึงและมีความแตกตางจากกลุมอื่นอยางไร” 

 

นิยามความหมายและความสาํคัญของอัตลักษณองคกร 

1. นิยามความหมายของอัตลักษณองคกร  

อัตลักษณองคกร (Corporate Identity) หมายถึงภาพลักษณที่แสดงออกและ

ปรากฎใหเห็นในสายตาผูอื่น โดยมีองคประกอบของลวดลายเลขนศิลป (Graphic) ที่สามารถสื่อ

ภาพลักษณขององคกรน้ันอยางเปนระบบ มีความเปนเอกภาพหรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเปน

รูปธรรมที่ ชัดเจน และสามารถทําใหบุคลากรในองคการ และบุคคลทั่วไป สามารถเขาใจถึง

ภาพลักษณที่ดีขององคกรน้ันๆการสรางอัตลักษณองคกร เปรียบเสมือนกับการที่คนเรารูจักแตง

รูปรางหนาตา แตงกายที่สวยงาม และเหมาะสมกับุคคลิกภาพตนเอง เพื่อดึงดูความสนใจ (ทินวงษ รัก

อิสสระกุล และธัญญธร อินทรทาฉาง, 2554: 50) เชนเดียวกันหากองคกรน้ันๆมีการสรางภาพลักษณ

ที่ดีและสวยงาม ก็สามารถดึงดูดความสนใจตอบุคคลทั่วไป และไดรับความนาเช่ือถือไปดวย 

2. ความสําคัญของอัตลักษณองคกร  

ไมวาองคกรน้ันจะมีภาพลักษณที่ดีและนาเช่ือถือเพียงใด แตภาพลักษณน้ันไมไดรับ

การเผยแพรสูสาธารณะชน หรือกลุมเปาหมาย ภาพลักษณน้ันยอมไมกอใหเกิดประโยชนแกองคกร 

ดวยเหตุน้ี องคกรจะประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองมีการกําหนดแผนในการประชาสัมพันธอัตลักษณ

ขององคกรใหเปนรับรูและรูจักของคนทั่วไป โดยพิจาณาในเรื่องของการตลาด และคูแขง เปนตน 

เหตุผลในการสรางอัตลักษณขององคกรสวนใหญน้ัน มีอยู 2 ประการ คือ ประการที่

หน่ึง องคกรน้ันต้ังข้ึนใหมและมีคูแขงจํานวนมากจึงตองสรางอัตลักษณเฉพาะขององคกรน้ัน และ

ประการที่สอง องคกรน้ันกอต้ังมานานพอสมควร จําเปนตองมีการพัฒนาภาพลักษณขององคกรใหม

ใหสอดคลองกับยุคสมัย โดยสาเหตุของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณองคกรไมวาจะมีที่มาจาก 

“สัญลักษณ” ซึ่งเปนองคประกอบเบื้องตนที่สําคัญ ในการสรางอัตลักษณใหกับองคกร โดยกอนที่แต

ละองคกรจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณใหม ควรต้ังคําถามกับตนเองกอนวา องคกรจะเปลี่ยนแปลงไปใน
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ทิศทางใด และ คาดหวังสิ่งใดจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน เพราะคําตอบที่ไดรับจะเปนตัวกําหนดอัต-

ลักษณใหม (ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ, 2550: 35)  

  

การออกแบบและกระบวนการในการสรางอัตลักษณองคกร 

1. การออกแบบอัตลักษณองคกร  

 งานออกแบบ (Design) เปนงานที่ เกี่ยวของกับกระบวน (Process) โดยผาน

กระบวนการความคิดสรางสรรค การแกปญหา และการประเมินผล และผลผลิต (Product) คือ ผลที่

ไดรับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงองคประกอบภาพ (Visual Elements) วัสดุ และการใชงานที่แสดงความเปน

เอกลักษณเฉพาะตัว การสรางงานออกแบบที่ดีไดน้ัน จําเปนตองอาศัยความคิดสรางสรรคของนัก

ออกแบบแตละคน ซึ่งนักออกแบบจะตองต้ังโจทย (Design Brief) เพื่อกําหนดแนวทางในการ

ออกแบบ แตคําตอบที่ไดน้ันอาจจะมีหลายแนวทางข้ึนอยูกับความคิดสรางสรรคของแตละคน โดย

ความคิดสรางสรรคจะอยูภายใตของขอมูลเพื่อการออกแบบอัตลักษณองคกร (ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ, 

2550: 59-60) การออกแบบอัตลักษณองคกรประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังน้ี 

1.1 ประวัติและความเปนมาขององคกร นักออกแบบควรรูประวัติและที่มาอยาง 

เพื่อที่จะไดทราบขอมูลและนํามากําหนดแนวทางในการออกแบบ 

1.2 โครงสรางขององคกร สิ่งน้ีเปนขอมูลที่ชวยใหนักออกแบบเขาใจถึงระบบการ

บริหารงานตลอดจนบทบาทและความสัมพันธของสินคาที่มีตอองคกร 

1.3 การดําเนินงานของคูแขง นักออกแบบจะตองสามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง

ของคูแขง เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรขององคกร 

1.4 การดําเนินงานการตลาดและการโฆษณา เพื่อนักออกแบบจะไดพัฒนางาน

ออกแบบที่สามารถตอบสนองตอแนวทางการตลาด 

1.5 การใชสัญลักษณ การใชงานสัญลักษณกับสื่อตางๆ เพื่อไดทราบถึงขอจํากัดใน

การออกแบบ ซึ่งตองคิดใหมีความสอดคลองและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1.6 ขอมูลจากการวิจัย ขอมูลจะชวยใหนักออกแบบทราบถึงมุมมองของผูบริโภคที่มี

ตอสินคา การใหบริการ หรือตัวองคกรเอง ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางการออกแบบ 

1.7 ภาพลักษณที่เหมาะสม ในการสรางสรรคภาพลักษณใหออกแบบเปนรูปธรรม 

ไมวาจะเปนภาพเหมือน หรือภาพนามธรรม ภาพลายเสนหรือกราฟก ควรมีแนวทางในการออกแบบ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะไดงายตอการทํางาน ประหยัดเวลา และคาใชจาย 

2. กระบวนการในการสรางอัตลกัษณองคกร  
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การที่จะสรางอัตลักษณองคกรไดน้ัน สิ่งที่จําเปนในการศึกษา คือ กลุมเปาหมาย 

ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ การตลาด รวมไปถึงธรรมเนียมและวัฒนธรรมขององคกร สิ่งเหลาน้ีถือเปน

สิ่งสําคัญตอการสรางอัตลักษณที่ดีใหกับองคกร เน่ืองจากสิ่งที่องคกรน้ันๆไดหวังจากสรางอัตลักษณ 

คือ ความสําเร็จ และการยอมรับจากคนทั่วไป ซึ่งปจจัยสําคัญในการสรางอัตลักษณองคกรแบงไดเปน 

2 ข้ันตอน คือ  

2.1 ข้ันตอนที่หน่ึงศึกษาวิจัย และวิเคราะหขอมูล (Research and Analysis) 

ข้ันตอนที่นักออกแบบจําเปนตองศึกษาขอมูลทั้งหมด เพื่อใหทราบถึงปญหา และสามารถนํามา

วิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหา เพื่อสรางภาพลักษณใหมที่ดีใหกับองคกรน้ันๆ 

2.2 ข้ันตอนที่สอง พัฒนาการออกแบบ (Design Development) การวิจัยถือเปน

รากฐานของกระบวนการสรางอัตลักษณองคกร โดยอยูบนรากฐานของความคิดสรางสรรค การที่จะ

สามารถสรางอัตลักษณอยางเปนระบบไดน้ัน ตองอาศัยการทํางานในลักษณะดังตอไปน้ี คือ ลักษณะ

ที่หน่ึง ปรับปรุงสัญลักษณเดิมที่ใชงานมาเปนระยะเวลานาน ลักษณะที่สอง สรางอัตลักษณใหมที่มี

การปรับปรุงโครงสรางใหม และลักษณะสุดทาย สรางอัตลักษณองคกรข้ึนใหม (ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ

, 2550: 58)  

 

ความสาํคัญของจังหวัดเชียงใหม: กรณีเลือกเปนพ้ืนท่ีในการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน: จังหวัดในเขตวัฒนธรรมลานนา 
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ทางราชการไดกําหนดใหภาคเหนือของประเทศไทย มีการปกครองรวม 17 จังหวัดและ

ไดกําหนดศูนยกลางของจังหวัดทางภาคเหนือไวที่ “จังหวัดเชียงใหม” ทั้งน้ีเน่ืองจากเชียงใหมมีความ

เจริญในดานตางๆ อาทิเชน การคมนาคมขนสง การพาณิชย การเศรษฐกิจ การศึกษา การ

สาธารณสุข การบริการ ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรม (สุชาติ ผิวงาม, 2526: 14, อางถึงใน วรลัญจก 

บุณยสุรัตน, 2535: 7) ผลที่จังหวัดเชียงใหมมีความเจริญกาวหนามากกวาจังหวัดอื่นๆในภาคเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดใหเปนเมืองหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจการบริการและการทองเที่ยว 

ซึ่งทางสวนกลางไดกําหนดแผนงานตางๆ เพื่อรองรับตอการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ถึงแมวาแผนการ

พัฒนาเมืองหลักจะสงผลที่ ดีใหแกจังหวัดเชียงใหมในดานเศรษฐกิจและสาธารณูโภค และ

สาธารณูปการตางๆ แตในทางกลับกันทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตองานศิลปกรรมทองถ่ินทีเ่ชียงใหม

ไดมีการสั่งสมไวเปนระยะเวลานานกวา 700 ป เน่ืองจากการหลั่งไหลเขามาของนักเที่ยวเปนจํานวน

มากในแตละป จึงเปนเหตุใหงานศิลปกรรมตางๆ ไดถูกทําลายลงดวยปญหาของการใชพื้นที่เกินกําลัง

กอใหเกิดแรงพลักดันใหมีการรื้อถอนสิ่งตางๆ  ดวยเหตุดังกลาวแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ เปนที่

ทราบกันดีวาจังหวัดเชียงใหมมีงานศิลปสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาและมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน

อยางสูง (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535: 7) ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงกําหนดใหจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ใน

การศึกษา แบงได 3 หัวขอ ดังน้ี 

1. ภูมิลักษณจังหวัดเชียงใหม 

2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

3. ศิลปและวัฒนธรรมลานนาในเชียงใหม 

 

ภูมิลักษณจังหวัดเชียงใหม 

1. สภาพภูมิศาสตร  

จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคเหนือ ต้ังอยูเสนรุงที่ 17 – 21 

องศาเหนือและเสนแวงที่ 98 - 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับนําทะเลประมาน 310 เมตร 

สวนกวาง จากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศ

ใตประมาณ 320 กิโลเมตร (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา 

จังหวัดเชียงใหม, 2542: 1) 

อาณาเขตติดตอของจังหวัดเชียงใหม มีดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอประเทศพมา 

ทิศใต  ติดตอจังหวัดลําพูนและตาก 

ตะวันออก ติดตอจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงราย 
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ทิศตะวันตก ติดตอจังหวัดแมฮองสอน 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ คอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหูมิเฉลี่ยทั้งป 25.5 องศา

เซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมตํ้าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส 

สภาพภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใจ และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากน้ียังมีลมประจําถ่ิน คือ ลมภูเขาและลมหุบเขา ที่ชวยสงผลตอการ

หมุนเวียนของอากาศเหนือชุมชนเชียงใหม ซึ่งแบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว 

และฤดูรอน  

3. ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหมคลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน 

ตามหลักธรณีวิทยากลาววาเกิดข้ึนในยุคเทอรเชียรีตอนตน ซึ่งเกิดจากการที่เปลือกโลกเค่ือนไหวครั้ง

ใหญจนถูกบีบอัด ทําใหกลายเปนเทือกเขาสูงขนาดใหญนอยเรียงรายสลับซับซอนดังที่เห็นไดใน

ปจจุบัน บางสวนยุบตัวจนเกิดเปนแองขนาดใหญ นานวันเขาก็มีโคลนตะกอนทับถมจนกลายเปนแอง

ที่ราบ (คุณา นนทพัฒน, 2542: 33) โดยทั่วไปพื้นที่เปนปาละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยูตอนกลางสอง

ฝงแมนํ้าปง จําแนกเปนพื้นที่ปาไมและภูเขาประมาณรอยละ 72 พื้นที่ทําการเกษตรประมาณรอยละ 

10 พื้นที่อยูอาศัยและอื่นๆ ประมาณรอยละ 18 โดยมี ดอยอินทนนท เปนภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย 

อยูในเขตอําเภอจอมทอง และจังหวัดแมฮองสอน นอกจากน้ียังมีดอยอื่นๆที่ความสูงรองลงมาอีก

หลายแหง เชน ดอยผาหมปก ดอยหลวงเชียงดาว ดอยผาจอย หรือ ผาจอง และดอยอางขาง 

 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

เมืองเชียงใหม เคยเปนศูนยกลางของแควนลานนา ระยะใกลเคียงกับเมืองสุโขทัยอัน

เปนศูนยกลางของแควนไทยอีกพื้นที่หน่ึงในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่มีสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน

ลักษณะเดนของเมืองเชียงใหม นอกจากหลักฐานของพัฒนาการการกอต้ังเมืองหรือแควนในอดีต

ปรากฏขอบเขตกําแพงเมือง คูเมือง ปอม และสิ่งกอสรางอื่นๆ โดยเฉพาะวัดในพุทธศาสนาจํานวน

มากที่แสดงถึงความรุงเรืองของชุมชนบานเมืองในเวลาน้ัน ลักษณะภูมิประเทศแวดลอมภูเขา ที่ราบ

และสายนํ้าที่สวยงาม บรรยากาศอบอุนประทับในดวยการตนรับของผูคนที่คงแบบแผนธรรมเนียม

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินเหลาน้ี ลวนเปนสวนสรางเสริมความโดดเดนใหวิถีวัฒนธรรม

ของคนเมืองเชียงใหมที่ไดสั่งสมดํารงอยูนานกวา 700 ป (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2542: 27)  
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ความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรลานนาขณะที่มีศูนยกลางอยูที่นพบุรีศรีนครพิงค

เชียงใหมน้ันมีอยูหลายประการดวยกัน คือ พญามังรายไดทรงวางรากฐานความเจริญในทุกๆดาน

ภายใตความเปนปกแผนมั่นคงของอาณาจักรดวยพระปรีชาสามารถ โดยในข้ันแรกพระองคไดขยาย

อาณาเขต สรางเครือขายทางการเมืองการปกครองและการคาออกไปอยางกวางขวาง ดวยการตีเมือง

ตางๆหรือสรางเมืองข้ึนใหมแลวสงพระญาติเขาไปปกครอง การตรากฎหมายมังรายศาสตร เพื่อออก

กฎในการควบคุมกําลังพลและวางรากฐานกฏเกณฑทางสังคมใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกัน รวมถึง

เรื่องสําคัญอยางเรื่องการคาดวย ซึ่งอํานาจของพญามังรายน้ันเปนการขยายความสัมพันธโดยสันติวิธี 

ไมไดใชอํานาจเด็ดขาดเขาริดรอนสิทธิจากเมืองในครอบครองกันเอง มีอํานาจเด็ดขาดในการดูแลทุกข

สุขของไพรพล ตลาดการคาจึงขยายตัวอยางกวางขวาง รายไดมหาศาลหลั่งไหลเขาสูงอาณาจักร ทํา

ใหอาณาจักรลานนาในขณะน้ันมีความมั่งค่ังไมแพอาณาจักรใดๆ (คุณา นนทพัฒน, 2542: 20)  

ทางดานศาสนา อาณาจักรลานนมีความเจริญรุงเรืองเชนเดียวกับดานอื่นๆ โดยพญามัง

รายทรงรับพระพุทธศาสนามาจากแควนหริภุญไชย ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาพุทธ สืบมาจนถึงสมยั

พระเจากือนากษัตริยองคที่ 6 แหงอาณาจักรลานนา นอกจากน้ีพญามังรายยังโปรดเกลาฯ ใหสรางวัด

วาอาราม ตลอดจนเจดียตางๆข้ึนมากมาย 

เมื่อถึงสมัยพระเจากือนาพระองคทรงรับเอาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศจากอาณาจักร

สุโขทัยเขามาเผยแผ นอกจากน้ีพระองคยังทรงสนับสนุนใหพระสงคจากเมืองอื่นมาศึกษาพระธรรม

วินัยที่วัดสวนดอกและอารธนาพระสงฆในนิกายเดิมใหบวชใหมในนิกายลังกาวงศอีกดวย ดังน้ัน

ศูนยกลางของศาสนาพุทธที่เคยอยูที่เมืองหริภุญชัยจึงคอยๆยายมาอยูที่เมืองเชียงใหม 

ในสมัยพระเจ า ติ โลกราชทรงได รั บการยกยองให เปนราชาธิราชเทียบเท า

พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากจะมีการสังคายนาพระไตรปฏกแลว พระองคยัง

ทรงสนับสนุนคณะสงฆนิกายลังกาวงศใหเผยแผพระธรรมจนเปนที่เลื่อมใสอยางแพรหลาย นอกจากน้ี

ยังโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดวาอารามข้ึนมากมาย    

จากเหตุการณที่สําคัญทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับความเจริญรุงเรื่องทางดานอื่นๆ ที่

ไดรับการที่ไดรับการบันทึกไว ทําใหสันนิษฐานไดวา ในสมัยพระเจาติโลกราชและพญาแกวเปนยุค

ทองแหงลานนา 

ความเสื่อมลงของอาณาจักรลานนาและเมืองเชียงใหมเริ่มตนปลายสมัยพญาแกว 

เน่ืองจากเมืองเชียงใหมตองพบกับความปราชัยในการสูศึกกับเมืองเชียงตุงและมีอุทกภัยเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีกษัตริยหลังสมัยพญาแกวทรงออนแอ ทําใหเกิดการจลาจลแยงชิงจนสถาบันกษัตริย การ

ปกครองหยอนอํานาจ ในที่สุดก็ตองตกเปนเมืองข้ึนของพมานานถึง 216 ป 
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การสรางเมืองเชียงใหมไดเริ่มตนข้ึนอีกครั้งในสมัยพระเจากาวิละ ในสมัยน้ีมีการสราง

กําแพงเมืองเชียงใหม ปฏิสังขรณสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูเมือง ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พระองคทรงยึดถือ

จารีตด้ังเดิมทรงใชกฎหมายมังรายศาสตรโดยใหเมืองตางๆปกครองตนเอง ฟนฟูระบบการคาแบบ

สวย และตลาดทีเ่จาเมืองเปนผูแสวงหาประโยชนจากการคา 

เมืองประเทศราชอยางเชียงใหมไมไดมีความสัมพันธใกลชิดกับอาณาจักรสยามแมแต

นอย เน่ืองจากไมเคยคบหากันมากอนเหมือนพวกพมา ลาว เงี้ยว และชาวกรุงเทพฯ ก็รูสึกวาชาว

ลานนาเปนคนตางชาติตางภาษากับตน เพราะชาวลานนามีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ

ภาษาทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน เปนเอกลักษณของตนอยางเดนชัด 

กวา 600 ปที่เชียงใหมมีฐานะเปนเมืองหลวงศูนยกลางอาณาจักรลานนา และรักษา

ความย่ิงใหญของตนในทุกๆดานไดอยางไมเสื่อมคลายผานกาลเวลามาอีก 100 ป เขาสูยุคปจจุบัน 

ความเจริญก็ยังคงอยูและมีมนตขลังใหผูคนรําลึกถึงความเปนมรดกทางประวัติศาสตรไมเสื่อมคลาย 

สรุปไดวาประวัติศาสตรลานนา แบงออกเปน 4 สมัยดวยกัน คือ 

1. สมัยสรางเมืองเชียงใหมหรือชวงสมัยของพญามังราย 

2. สมัยเชียงใหมและแควนลานนารุงเรือง 

3. อยูใตอํานาจของพมา 

4. เปนประเทศราชของไทย 

 

ศิลปและวัฒนธรรมลานนาในเชียงใหม 

ผลจากที่เชียงใหมเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนาในอดีต มีความเจริญทางดาน

ตางๆเกิดข้ึนมากมาย ไมวาจะเปนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนรูปแบบของ

ศิลปกรรม ที่มีเอกลักษณอันงดงาม ถึงแมอาณาจักรลานนาจะลมสลายไปแลวก็ตาม แตสิ่งที่ยังคง

หลงเหลืออยูคูกับเมืองเชียงใหมน่ัน คือ ศิลปกรรมอันทรงคุณคา ที่สะทอนออกมาใหคนรุนหลังๆได

เห็น และสมควรแกการรักษาไว โดยการทําวิจัยครั้งไดแบงการศึกษาขอมูลในเบื้องตนออกเปน 4 

หัวขอ ดังน้ี 

1. ศาสนาและความเช่ือ 

2. อาคารและสถาปตยกรรม 

3. งานชางทองถ่ิน 

4. ภาษา 

5. ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
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1. ศาสนาและความเชื่อ 

ความเช่ือในดินแดนลานนามี 2 รูปแบบ คือ ความเช่ือในของการนับถือผี และ 

ความเช่ือในพระพุทธศาสนา ถึงแมความเช่ือทั้งสองแบบน้ีจะมีความแตกตางในสวนของที่ยึดเหน่ียว

จิตใจ แตก็สามารถผสมผสานเปนระบบเดียวกันอยูในความเช่ือของชาวลานนามาโดยตลอด ซึ่งจะเหน็

ไดจากขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตางๆ ศิลปกรรม ตลอดจนวีถีชีวิต กลาวคือ การนับถือผี คือ 

การนับถือวิญญาณของผูที่ลวงลับไปแลว มีฤทธ์ิอํานาจเหนือคนทั่วไป อาจดีหรือราย แตจะใหคุณหรือ

โทษน้ันข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูนับถือ โดยความเช่ือในการนับถือผีเปนความเช่ือพื้นฐานด้ังเดิม เปน

ลักษณะรวมของกลุมชาติไต-ไท โดยกลุมคนเหลาน้ีเช่ือวาผีมีอยูทุกหนทุกแหงไมวาจะเปนนอกเมือง 

ในเมือง หมูบานปา ภูเขา และในบานเรือน ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนผีทรงคุณธรรม ใหการปกปอง

คุมครอง และอํานวยคุณงามความดีแกมนุษย สามารถจําแนกกลุมของผีที่อยูในคติความเช่ือของชาว

ลานนาไดเปน 5 กลุม คือ ผีบรรพบุรุษ ผีอารักษณหรือผีอะฮัก ผีเจานาย ผีครู และผีทั่วไป (สุรพล   

ดําริหกุล, 2542: 113-119)  

สวนความเช่ือในพระพุทธศาสนาน้ันนับเปนศาสนาสําคัญที่มีความเจริญรุงเรือง

อยูในดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนอยางมาก ไดนําวิทยาการความรูตางๆเขามา 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแกบานเมืองในดินแดนแถบน้ีอยางมากมาย ทําให

เกิดแบบแผนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายไมวาจะเปน กฎหมาย ระเบียบการปกครอง ภาษา ตัวอักษร 

ศิลปะสถาปตยกรรม ตลอดจนคานิยมแปละประเพณีตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานที่เกี่ยวกับมรดก

ทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมของลานนา ซึ่งจะเห็นไดวาเปนผลงานที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา

เกือบทั้งสิ้น (สุรพล ดําริหกุล, 2542: 149-150) 

2. อาคารและสถาปตยกรรม    

2.1 สถาปตยกรรมทีเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต 

 2.1.1 บานเรือน เปนงานที่สรางข้ึนเพื่อสนองการดําเนินชีวิตของผูคน เปน

สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เพื่อเปนที่พักอาศัย หมายถึง รูปแบบอาคารที่ชาวบานสรางข้ึนในทองถ่ิน 

(วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2543: 129-

131) สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

2.1.1.1 เรือนเครื่องผูก เปนเรือนที่ปลูกข้ึนแบบงายๆ ใชไมไผและ

หวายเปนวัสดุหลักของตัวเรือน มีเรือนขนาดเล็กยกพื้นราว 1 เมตร 
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ภาพที่ 12 ภาพตัวอยางเรือนเครือ่งผกู 

ที่มา: สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, พัฒนาการ และรูปแบบเรือนลานนา, 

เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://art-culture.cmu.ac.th/sites/default/files/ 

/cpac/km/lannakadee/lanna_house.pdf 

 

2.1.1.2 เรือนเครื่องผูกผสมไมจริง เปนเรือนที่ปลูกโดยใชไมเน้ือแข็ง 

ผสมกับไมไผปนกัน เชน พื้นเรือนเปนแปนกระดาน ฝาเปนไมไผสาน หลังคามุงดวยใบคา เรือน

ลักษณะน้ีเปนเรือนของคนฐานะระดับกลาง 

2.1.1.3 เรือนไมจริง เปนเรือนที่ใชไมเน้ือแข็งทั้งหมด มุงหลังคาดวย

แปนเกล็ด (หลังคาปกไม) หรือ ดินขอ (กระเบื้องดินเผา) เรือนชนิดน้ีนิยมสรางสองหลังติดกัน เรือน

ลักษณะน้ีเปนเรือนของคนฐานะดี เรือนชนิดน้ีสามารถแบงเปน 2 แบบ คือ  เรือนกาแล เปนเรือน

สรางดวยไมเน้ือแข็ง ใตถุนสูง หลังคาทรงจั่วคลุม ลักษณะตัวเรือนกวาง เรือนมีลักษณะพิเศษ คือ ที่

ปานลมหลังคาสวนปลายมียอดที่ไขวกัน มักมีการสลักเปนลวดลายสวยงาม และเรือนทรงสะละไน 

เปนเรือนไมจริง ไดวิวัฒนาการจากเรือน กาแล ซึ่งชาวเชียงใหมไดผสมผสานเขากับวัฒนธรรม

ภายนอก เชน การเจาะชองหนาตางประตู การข้ึนทรงหลาที่มีซับซอน เรือนบางหลังตกแตงดวย

ลวดลายไมฉลุม ตกแตงที่จั่วหลังคาและเชิงชาย ซึ่งเปนรูปแบบที่สืบเน่ืองมากจาความนิยมในสมัย

รัชกาลที่ 5-6   

  2.1.2 เรือนรานคา ลักษณะเปนเรือนในแนวขวางขนานไปกับถนน มีต้ังแต

ช้ันเดียวไปจนถึงสามช้ัน เรือนรานคาของลานนาในอดีตใชอิฐและไมเปนโครงสรางหลัก หากสรางช้ัน

เดียวจะเลือกใชไมหรือผนังกออิฐก็ได ลักษณะเดนของเรือนรานคาจะมีพื้นที่ช้ันลางรองรับการคาขาย

โดยเฉพาะ มักทําเปนประตูบานเฟยมยาวตลอดทั้งแนวของอาคาร เมื่อเปดประตูออกมาก็จะเห็นพื้นที่

ทั้งหมดของหนาราน สวนพื้นที่ดานหนาเรือนช้ันบนนิยมทาเปนระเบียงยาวตลอดตัวเรือน ชวงที่มีการ
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คาขายไมในลานนา รูปแบบเรือนรานคามีการตกแตงดวยลวดลายไมฉลุอยางสวยงามตามรูปแบบ

อิทธิพลศิลปะตะวันตก ดังจะเห็นรูปแบบเรือนรานคาเชนน้ีตามเสนทางสายธุรกิจในอดีต เชน ถนนทา

แพ ถนนเจริญราษฏ จังหวัดเชียงใหม ถนนกาดกองตา จังหวัดลําปาง เปนตน (สํานักสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556) 

 2.1.3 เรือนกาแล เจาพญาและคหบดีนิยมสรางน้ัน มีรูปแบบเปนเรือนจั่ว

แฝดขนาดใหญ เชนเดียวกันกับเรือนสองหลังฮวมพื้น เพียงแตเพิ่มกาแล ติดไวบนยอดจั่วหลังคา มี

ลักษณะเปนแผนไมรูปกากบาทแกะสลักดวยลวดลายที่สวยงาม เช่ือวารูปแบบของเรือนกาแลน้ีมี

พัฒนาการมาจากโครงสรางหลังคาเรือนที่ใชไมไผวางไขวกันเหนือยอดจั่วเรือน ตอมาจึงมกีารแกะสลกั

ลวดลายอยางสวยงามบนไมเน้ือแข็ง ลักษณะของเรือนกาแล ถือเปนเอกลักษณเฉพาะของลานนา 

เน่ืองจากเปนเรือนที่นิยมสรางกันมากในกลุมคนยวนลานนา โดยมีพื้นที่ ใชสอยสัมพันธกับวิถี

ชีวิตประจําวัน และคติความเช่ือ (สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556) 

2.2 สถาปตยกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับศาสนา 

 จากความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนลานนา สงผลให

จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนวัดและศาสนสถานเกิดข้ึนหลายรอยแหง โดยสวนใหญการสรางวัดจะสราง

ตามความคิดเรื่องของ “คติจักรวาล” มาสัมพันธกับการวางแผนผังของวัดและองคประกอบของ

สถาปตยกรรมจักรวาลที่เรียกวา “มงคลจักรวาล” อันมีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลางของจักรวาล ถัด

ออกไปมี 7 ทิวเขาลอมรอบเขาพระสุเมรุ เรียกวา เขาสัตตบริภัณฑลอมรอบ ในทิศทั้ง 4 ของเขาพระ

สุเมรุ  มี 4 ทวีปต้ังอยู ทิศละ 1 ทวีป เชน อุตตรกุรุทวัป อมรโคยาน บุรพวิเทหะ และชมพูทวีป โดย

ทั้งหมดน้ีจะมีทะเลสีทันดรลอมรอบ ในสวนรอบนอกมีกําแพงที่เปนจุดกําหนดที่สิ้นสุดของจักรวาล 

จากแนวคิดน้ีไดถูกนํามาดัดแปลงเปนแนวทางในการวางแผนผังของวัดของเชียงใหมและลานนา 

(วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2543: 132) 
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ภาพที่ 13 ภาพการจําลองภาพสันนิษฐานจักรวาลตามคติไตรภูมิในพุทธศาสนา 

ที่มา: พุทธสัญลักษณลานนา, การศึกษาท่ีผานมาดานพุทธสัญลักษณ, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 

2556,  เขาถึงไดจาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/study_page04.html 

  

 องคประกอบของสถาปตยกรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองในศาสนามดัีงน้ี 

 2.1 ซุมประตูโขง ประตูอิฐที่มีการสรางซุมโคงบรรจบกัน มีการประดับ

ประตูโขงดวยลวดลายปูนปน ประตูโขงเปนงานเอกลักษณของลานนาที่ปรากฏบริเวณทางเขาวัดตางๆ 

โดยเฉพาะวัดที่มีความสําคัญหรือวัดหลวง นิยมสรางมาต้ังแตสมัยยุครุงเรืองของลานนา หลักฐานที่

เกาที่สุด คือ ซุมประตูโขงของวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ซึ่งปจจุบันเครื่องยอดสวนที่อยูบนหลัง

ซุมไดพังไปหมดแลว  เหลือเพียงเสากรอบประตูที่มีลวดลายปูนปนประดับ แตยังมีซุมประตูโขงที่ยัง

สมบูรณและมีรูปแบบที่คลายกับซุมประตูโขงที่วัดมหาโพธารามอยูที่วัดพระธาตุลําปางหลวง โดย

เขาใจวาสรางข้ึนหลังซุมประตูที่วัดมหาโพธาราม (สันติ เล็กสุขุม, 2555: 62) 
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ภาพที่ 14 ภาพซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที ่21 กุมภาพันธ 2556 

 

 2.2 วิหาร หมายถึง กุฏิมีหลังคา มีชายคาสองขาง เปนลักษณะของสิ่งปลูก

สรางเพื่อเปนที่สําหรับพระภิกษุสงฆ เพื่อบําเพ็ญสมถวิปสนา และยังเปนประโยชนการประกอบ

กิจกรรมทางศาสนา จากเหตุผลขางตนทําใหเห็นวาในลานนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม มีวัดอยูเปน

จํานวนมาก ทั้งที่สรางโดยกษัตริย เจาเมือง และชาวบานทั่วไป ซึ่งการกอสรางในแตละครั้งตองใชทั้ง

กําลังคนและกําลังทรัพยอยางมาก ซึ่งสามารถสะทอนไดวาชาวลานนามีความเช่ือ และความเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนามากเพียงใด (พุทธสัญลักษณลานนา, 2552)  

วิหารเปนสถาปตยกรรมหลักของวัดในจังหวัดเชียงใหม สรางใน

แนวแกนหลัก คือ ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ใชไมเปนวัสดุหลัก มีขนาดไมใหญมากนัก และสรางให

หันหนาออกไปทางทิศตะวันออก โดยตัววิหารจะปดดวยผนังทึบ ใชการเจาะชองแสง (ชองเบ็งจร 

หรือบัญชร หมายถึง ชองแสงที่มีลักษณะคลายรูปกากบาท) วิหารลานนาในสมัยโบราณมีการสราง

ดวยการใชระบบเสาและคาน ใชโครงสรางที่เรียกวา “มาตางไหม” แผนผังของวิหารจะเปนวิหาร

ขนาดใหญวางทอดตามแนวยาว ในรูปแบบผังพื้นสีเหลี่ยมจตุรัสและผืนผา (วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2543: 132) การขยายขนาดของอาคารทํา

ใหเกิดการเพิ่มช้ันหลังคา ทั้งจํานวนซดและตับหลังคา ซึ่งจํานวนที่เปนแบบแผนสําคัญของวิหาร

ลานนา คือ การลดช้ันหลังคาดานหนา 2 ซด ดานหลัง 1 ซด  และผืนหลังคาที่ตอออกมาดานขาง

คลายปกนกจํานวน 2-3 ตับ ตามขนาดของอาคาร การลดช้ันของหลังคามีความสัมพันธกับสวนฐาน
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ของอาคาร ซึ่งฐานวิหารลานนาเปนฐานยกเก็จ ดานหนา 3 ดานหลัง 2 ทั้งวิหารโถง วิหารที่มีผนังปด

ลอม และวิหารทรงปราสาท การลดช้ันของหลังคาและการยกเก็จฐานวิหารที่มีความสัมพันธกันน้ี ทํา

ใหเกิดการแปลความหมายของวิหารลานนา วาเปรียบดัง สําเภาปราสาท เปนสัญลักษณที่แทน

ความหมายของสําเภานาวา ที่นําคนไปสูการหลุดพนจากวัฏสงสาร (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2544: 

272, อางถึงใน พุทธสัญลักษณลานนา, 2552) ฝาผนังดานในมักมีการวาดภาพจิตรกรรมหรือลายลง

รักปดทองประดับ นอกจากน้ีลักษณะพิเศษของวิหาร คือ มีการยกพื้นสูงและทําบันไดนาคเพื่อเปน

ทางเดินบางครั้งเขาทางดานหนาวิหารอาจมีการทําประตูโขงติดฝาผนังหนาวิหาร มีการตกแตง

ลวดลายประดับดวยปูนปนหรือลายแกะสลักไมในสวนตางๆอยางงดงาม (วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2543: 133) วิหารของเชียงใหมสามารถ

แบงออกเปน 5 แบบ ดังน้ี 

2.2.1 วิหารโถง เปนวิหารที่ไมนิยมกั้นฝาผนัง บางอาจมีการทําเปนฝา

ที่ปดลงมาเพียงครึ่งเดียวจากดานบน เรียกวา ฝายอย พบที่วิหารวัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม 

2.2.2 วิหารทรงปด หรือทรงพื้นเมืองเชียงใหม เปนวิหารที่มีการฝา

ผนังเปนไมหรือปูน โดยมักมีการเปดหองในชวงซดแรกใหเปนมุขโถง อาจมีการลดซดหลังคาเปน

ดานหนา 3 ชวง ดานหลัง 2 ชวง บางครั้งมีการทําหลังคาคลุมบันไดนาค เชน วิหารวัดบุพพาราม และ

วิหารวัดเกตุการาม อําเภอเมืองเชียงใหม เปนตน 

2.2.3 วิหารแบบมีมณฑปตอทาย เปนวิหารทรงพื้นเมืองของเชียงใหม

แตดานทายของวิหารมีการทําเจดียทรงมณฑปขนาดเล็กตอไว เชน วิหารลายคําวัดพระสิงห

วรมหาวิหาร  

2.2.4 วิหารจตุรมุข เปนวิหารที่มีการทํามุขย่ืนออกทั้ง 4 ดาน ภายในมี

การทํามณฑปปราสาทประดิษฐานไว เปนลักษณะของวิหารแบบพิเศษแบบหน่ึง เชน วิหารพระบรม

ธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

2.2.5 วิหารทรงโรง มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา พื้นที่ของวิหารมัก

แคบและความสูงของผนังมีมากกวาวิหารแบบพื้นเมือง รูปแบบวิหารน้ีรับอิทธิพลจากศิลปะภาคกลาง 

โดยนํามาผสมผสานกับองคประกอบทางศิลปกรรมและลวดลายแบบพื้นเมือง จึงเกิดเปนรูปแบบที่

นิยมในยุคหลัง เชน วิหารวัดเจดียหลวงเชียงใหม เปนตน (ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, 2556) 
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ภาพที่ 15 ภาพตัวอยางวิหารทรงปด: วิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพองคประกอบโครงสรางในสวนตางๆของวิหารลานนา 
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องคประกอบทางศิลปกรรมและการตกแตงวิหารลานนาสามารถ

แบงเปนสวนตางๆ ดังน้ี (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2544: 280-314) 

1. ชอฟาหรือจอฟา คือ องคประกอบสวนสูงสุดของวิหาร สวนใหญ

สลักเปนรูปพญานาคที่ทําสวนปลายงอนสะบัด นิยมทําในลานนายุคหลัง ซึ่งไดรับอิทธิพลจากภาค

กลาง  

2. ปานลมและหางวัน คือ แผนไมเรียบวางตามแนวลาดเอียงของ

หลังคาลานนานิยมปดหัวแป สวนหางวัน คือ หางหงส ลานนานิยมสรางเปนรูปตัวเหงา อยูปลายสุด

ของปานลม 

   

 
 

ภาพที่ 17 ภาพปานลมและหางวัน วิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

3. ปราสาทเฟอง คือ ปราสาทจําลองต้ังอยูบนสวนกลางของหลงัคา 

นิยมในวิหารลานนายุคหลงัหรือยุคเฟองฟเูปนตนมา เปนเซรามิกประดับลายดอกไม และเหลือเสน

ลวด และตองมกีารตอยอดของปราสาทเฟองดวยฉัตร 
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ภาพที่ 18 ภาพปราสาทเฟอง 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

4. หนาแหนบหรือหนาบัน คือ สวนที่ปดโครงสรางของหลังคาทางดาน

หนาของวิหาร มีการกรุแผนไมปดระหวางของวางของข่ือและเสาตุกตา (เสาสะโกน) สวนใหญเปน

หนาแหนบประเภทโครงสรางมาตางไหม ในสวนที่เปนปกนกดานขางของวิหาร เรียกวา หนาบันปก

หนก หรือแหนบปกนก  

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพหนาบันและโกงค้ิว วิหารวัดพันเตา 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 
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5. โกงค้ิว แผงไมอยูใตหนาแหนบมีลักษณะเปนแผงวงโคง นิยมทําวง

โคงถึง 4 วง ถาอยูที่ใตแหนบปกนกก็เรียกวา โกงค้ิวปกนก มักมีการประดับลวดลาย และประดับดวย

กระจก 

 

 
 

ภาพที่ 20 ภาพโกงค้ิว บริเวณหนาบันวิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

6. แผงแล แผนไมอยูระหวางแปรับกลอนหลังคากับคอสองรับปกนก

ดานขางปากแล เปนองคประกอบพิเศษที่พบเฉพาะสถาปตยกรรมลานนาเทาน้ัน เปนไมที่กระกรุ

ระหวางแปรับกลอนหลังคากับคอสองรับปกนกดานขาง ทําดวยไมแกะสลักเปนลวดลายตาง เชน ลาย

สัตวหิมพานต หลายพันธุพฤกษา เปนตน ซึ่งแผงแลคูแรกที่อยูบริเวณหนาแหนบจะอยูในกรอบ

สี่เหลี่ยมผืนผา 

7. ปากแล เปนองคประกอบพิเศษที่พบเฉพาะสถาปตยกรรมลานนา

เทาน้ัน จะอยูในตําแหนงสวนหนาของแผงแลที่ยืนพนตัวอาคารออกรับผืนไขราหลังคา มักแกะสลักใน

รูปทรงของปากนกแกว 

8. นาคทัณฑหรือนาคะตัน สวนมากจะเรียกวาหูชางหรือคันทวย คือ 

ไมคํ้ายันรูปสามเหลี่ยมที่รับนํ้าหนักของชายคาลงมาที่เสาดานขางวิหาร มักมีการแกะสลักเปนลวดลาย

ตางๆ เชน ลายนาค ลายพันธุพฤกษา เปนตน 

 



45 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพนาคทัณฑ วิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

9. การประดับตกแตง ดวยภาพจิตรกรรมและลายคํา วิหารลานนามัก

มีการประดับตกแตงทั้งภายนอกและภายใน การตกแตงภายในอาคารมี 2 ลักษณะใหญ คือ การเขียน

จิตรกรรมประดับฝายอยทั้ง 2 ขางวิหาร และประดับลายที่ผนังหองทายวิหารทั้ง 3 ดาน การประดับ

เหลาน้ีจะนําภาพคติสัญลักษณของพระอดีตพระพุทธเจา ภาพหมอปูรณฆฏะ ซึ่งมีความหมายแทน

ความอุดมสมบูรณ และสติปญญา นอกจากสวนผนังแลว วิหารลานนานิยมทําฝาเพดาน แตชอบเปด

ใหเห็นโครงสรางไมที่ประกอบข้ึนอยางมีระเบียบและประณีต จึงเกิดความนิยมตกแตงในสวนของ

องคประกอบโครงสรางทั้งหมดดวยลวดลายสีทองที่เปลงประกายในความมืดสลัว อันเปนความงดงาม

ที่ใหความรูสึกถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ความศรัทธา และความสุขสงบ การประดับลายทองน้ีมักมีการทํา 2 

ลักษณะ คือ การปดทองลายฉลุ ซึ่งเปนการทําลวดลายปดทองแบบใชแมพิมพฉลุลาย (Stencil) นิยม

ทํากับลายที่มีความซ้ํากันอีกเทคนิค คือ การปดทองลายฉลุแลวขูดลายเสนลงบนพื้นที่ปดทองไวแลว 

เทคนิคน้ีคลายกับการทําลวดลายบนผิวภาชนะเครื่องเขิน ซึ่งตองใชความชํานาญเปนอยางมาก เพื่อ

ไมใหเกิดเสนลึกจนยางรักกระเทาะ ถาเบาเกินไปก็จะไมเห็นลาย นอกจากน้ีเอกลักษณอีกประการ

หน่ึงของวิหารลานนา คือ การสรางแทนวางดอกไม ที่มาสรางไวทางดานหนาหรือหลังของวิหาร 

เพื่อใหผูคนมาสัการะ วางดอกไม และจุดเทียนบูชา อันเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมลานนา 

 2.3 อุโบสถ อาคารที่พระสงฆใชประชุมสังฆกรรมรวมกัน มักสรางในวัดที่มี

ความสําคัญเทาน้ัน เปนอาคารสําหรับใชทําสังฆกรรม สวดปติโมกข หรือประกอบการบรรพชา

สามเณรหรือพระภิกษุสงฆในวัฒนธรรมลานนา แบบอยางของวิหารกับอุโบสถเชียงใหมมักมีรูปแบบที่
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คลายคลึงกัน คือ มีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาไมนิยมการยกเก็จ หรือ ที่รูจักกันวาเปนอาคารทรงโรง

สามารถสังเกตความแตกตางไดจาก อุโบสถมักใบสีมา เปนเครื่องหมายเขตบริสุทธ์ิลอมรอบ และจาก

ความเช่ือของชาวเชียงใหมวาอุโบสถเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิไมอนุญาตใหสตรีเพศเขาไปภายในบริเวณ 

(วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2543: 133-

134) 

2.4 เจดีย สิ่งกอสรางเพื่อการสักการบูชาสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน 

พระเจดียที่เห็นทั่วไปน้ันสวนใหญเปนเจดียประเภทพุทธเจดีย สรางเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจา (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 

2543: 134) พระเจดียที่สรางในเชียงใหมน้ันสามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

  2.4.1 เจดียทรงระฆัง มีลักษณะโดยรวม คือ มีการสรางฐานเขียง

รองรับมาลัยเถาและองคระฆังในทรงกลมหรือโดมรูปครึ่งวงกลม บัลลังก กานฉัตร ปลองไฉน และปลี

ยอด เจดียรูปทรงน้ีในเมืองเชียงใหมไดรับอิทธิพลจากศิลปะหลายแหลงรวมกันและมีการพัฒนาเปน

แบบเฉพาะของตนเอง จําแนกไดเปน 3 กลุม คือ เจดียที่รับอิทธิพลจากแบบพมา เจดียที่รับอิทธิพล

จากสุโขทัย และ เจดียที่เลียนแบบจากพมารุนปลายพุทธศตวรรษที่ 23  

 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพเจดียทรงระฆัง (พุทธศตวรรษที ่19) วัดอุโมงค  

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมือ่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 
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ภาพที ่23 ภาพเจดียทรงระฆัง (พุทธศตวรรษที ่20) วัดสวนดอก 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555  

 

 
 

ภาพที ่24 ภาพเจดียทรงระฆังเหลี่ยม (พุทธศตวรรษที่ 21) วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555  
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 2.4.2 เจดียทรงปราสาท เปนเจดียที่มีตัวเรือนธาตุเปนอาคารทึบตัน 

มีการซอนช้ันมาก ดังน้ี  

 2.4.2.1 เจดียทรงปราสาทยอดเจดีย เปนทรงที่นิยมมากที่สุด

ในเจดียทรงปราสาทมีลักษณะพิเศษ คือ ยอดเจดียเหนือเรือนธาตุเปนเจดียทรงระฆัง เชน เจดียวัด

โลกโมฬี เจดียหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม เปนตน 

 2.4.2.2 เจดียทรงปราสาทแปดเหลี่ยม แผนผังของเจดียและ

เรือนธาตุมักสรางเปนแปดเหลี่ยม เชน เจดียวัดสะดือเมือง และอนิมิตเจดีย วัดเจ็ดยอด เปนตน 

 2.4.2.3 เจดียปลอง เจดียที่มีการสรางซุมจรนํา (คูหา) 

ประดิษฐานพระพุทธรูปโดย รอบองคเจดีย ซึ่งรูปแบบน้ีสันนิษฐานวานาจะไดรับอิทธิพลมาจากเจดียที่

เรียกวา ถะ ของจีน เชน เจดียวัดพวกหงษ และ เจดียวัดเชียงโฉม เปนตน 

 2.4.2.4 เจดียทรงปราสาทสี่เหลี่ยม พบเพียงองคเดียวที่เจดีย

วัดกูคําวัดเจดียเหลี่ยม 

 2.4.3 เจดียทรงมณฑป อาคารที่มีฐานรูปสี่เหลี่ยม มีสวนยอดซอน

เรียวแหลมอยางทรงปราสาท เชน เจดียทายวิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เปนตน 

 

 
 

ภาพที ่25 ภาพเจดียทรงมณฑป วัดพระสงิห  

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555  
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  2.4.4 เจดียพุมขาวบิณฑหรือเจดียดอกบัวตูม เปนเจดียที่ไดรับ

อิทธิพลจากสุโขทัย เชน เจดียวัดสวนดอก เปนตน 

 2.4.5 เจดียยอมุม เจดียผังสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการยอมุมเปนมุมยอย

หลายมุม โดยไดรับอิทธิพลทรงเจดียมาจากศิลปะอยุธยา เชน เจียดวัดหมื่นตูม และ เจดียวัดศรีโขง 

เปนตน 

2.5 หอไตร เปนอาคารกออิฐถือปูน มักสรางในวัดที่สําคัญเทาน้ัน ดานบน

เปนอาคารที่สรางดวยไม มีการตกแตงดวยชอฟา นาคทันต รวมถึงการตกแตงดวยการทําลายรดนํ้า

ปดทอง หรือปูนปนสะตายจีน ลักษณะพิเศษของหอไตร คือ ไมนิยมสรางบันไดข้ึนอยางถาวร โดย

วัตถุประสงคของการสรางหอไตรเพื่อเก็บพระไตรปฎกและคัมภีรที่สําคัญ (วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, 2543: 135) 

 

 
 

ภาพที ่26 ภาพหอไตรดานขางและดานหนา วัดพระสงิห  

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555  

 

2.6 ลวดลายประดับสถาปตยกรรม 

 วรลัญจก  บุณยสุรัตน  (2535:  213)  กล าวว า  “…ผลงานทาง

สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมในภาคพื้นเอเซียอาคเนยเปนผลงานที่สรางข้ึนดวยงาน

ชางศิลปะ ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในศาสนา และลัทธิความเช่ือตางๆ… โดยการสอดแทรก

เรื่องราวไปบนลวดลายที่ใชประดับตกแตงน่ันเอง ซึ่งจะเปนลวดลายที่ประดิษฐข้ึนมาจากจินตนาการ

อันไรขอบเขตของมนุษย…” 
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 ศิริชัย ธนทิตย (2542: 53) กลาววา “สถาปตยกรรมลานนาแมไดรับ

อิทธิพลจากแหลงตางๆ แตก็มีพัฒนาการเปนเอกลักษณตนเอง สิ่งที่สําคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ ไดแก 

ลวดลายแตกตางสวนตางๆ ซึ่งลวดลายเหลาน้ีมาจากคติความเช่ือ และสอดแทรกสัญลักษณตางๆไว

ตามจินตานาการของชางพื้นถ่ิน…” 

 สันติ เล็กสุขุม (2555: 121) กลาววา “…การประดับประดาลวดลายปูน

ปนที่มีรายละเอียดเปนสวนสําคัญชวยลดพื้นผิวเรียบดวยความตางระหวางพื้นผิวเรียบกกับพื้นผิวนูน

ของลวดลายปูนปนชวยใหความเรียบงายของสถาปตยกรรมมีความงามตามฉบับของศิลปะลานนา…” 

 

ลวดลายประดับสถาปตยกรรม สามารถแบง 5 ประเภท ดังน้ี 

2.6.1 ลวดลายเทพเทวา ลวดลายประเภทน้ีมักเปนลักษณะของ

ประติมากรรมรูปเทวดา รูปแบบสวนใหญมีลักษณะเปนเทพนมยืนบนดอกบัวที่รองรับการแตงกาย

แบบเครื่องทรงกษัตริย หรือเทพช้ันสูงประดับดวยอาภรณในแบบตางๆ มีรูปแบบของผานุงหรือภูษาที่

คลายกัน คือ ผานุงยาวเกือบจรดขอเทา (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535:213) มีการประดับดวยเครื่อง

ทรงและเครื่องประดับอยางประณีตสวยงามดวยลวดลายประเภทตางๆ เชน ลวดลายดอกไม ดอก

ประจํายาม ลายไขปลา เปนตน นอกจากน้ียังมีลักษณะของใบหนาที่แสดงถึงความอิ่มเอิบเปรียบกับ

การไดรับแรงบันดาลใจที่ไดมาบูชาพระเจา งานประติกรรมากรรมลวดลายเทวดาจะมีทั้งสตรีเพศและ

บุรุษเพศ  โดยศิลปนบรรจงสรางใหมีความงามเหนือมนุษย (เฉลียว ปยะชน, 2540: 29, อางถึงใน    

ศิริชัย ธนทิตย,2542: 77) ประติมากรรมลายเทวดาที่สามารถเห็นไดชัดที่สุด คือ ประติมากรรมเทดา 

วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) อําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนประติมากรรมที่โดดเดนในชวงยุคทองของ

ลานนา 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพลวดลายเทพเทวดา วัดเจ็ดยอด 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556  
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2.6.2 ลวดลายสัตวตางๆ ลวดลายสัตวเปนที่นิยมของศิลปะลานนาเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงสัตวตามปเกิด และสัตวอื่นๆที่นิยม เชน สิงห และ นาค เปนตน (ศิริชัย 

ธนทิตย, 2542: 62) ลวดลายสัตวสวนใหญมักประดับอยูกับลวดลายของพันธุพฤกษา หรืออยูในกรอบ

ลูกฟก แบบเครื่องถวยของจีน (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535:216) ลวดลายสัตว สามารถแบงเปน 

2.6.2.1 ลวดลายสัตวตามราศี ลาย 12 ราศี เปนสัญลักษณตามป

เกิดคนๆน้ัน เช่ือวาเปนมงคลแกชะตาชีวิตของผูสราง แตมีขอแตกตางจากภาคกลางที่วา ชาวลานนา

ไมนับถือหมู ปกุนของลานนาจึงรูปชางเปนสัญลักษณแทน 

2.6.2.2 ลวดลายสัตวในหิมพานต แบงออกเปนประเภทตางๆ 

ดังน้ี 

2.6.2.2.1 นาค ในสถาปตยกรรมลานนานิยมนํานาคมา

ใชประดับงานสถาปตยกรรมอยางมากมาย จะเห็นไดชัดเจน คือ นาคราวบันได สวนมากเปนปูนปน

ขนาดใหญ ประดับดวยกระจกสี นอกจากน้ีจะเห็นวาในสวนตางๆของวิหาร เชน หางหงส คันทวย ชอ

ฟา ฯลฯ มักใชลวดลายนาคในรูปแบบตางๆเปนสวนประกอบ (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 71-72) 

2.6.2.2.2 ครุฑ หมายถึง พญานก เปนพาหนะของพระ

นารายณ ตามคตินิยมของไทยไดใชรูปครุฑเปนเครื่องหมายในผืนธง และเปนพระราชลัญจกรมาแต

โบราณ ในปจจุบันใชเปนเครื่องหมายทางราชการ ศาสนา (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 73) 

2.6.2.2.3 สิงห ไดรับความนิยมและปรากฎบนลาย

ประดับมากที่สุด ซึ่งแสดงถึงความย่ิงใหญของราชาและดวงอาทิตย ในพุทธศาสนาสิงหไดแรงบันดาล

ใจและเน้ือเรื่องจากไตรภูมิกถา ซึ่งกลาวถึงเดรัจฉานภูมิราชสีหอยู 4 จําพวก คือ ตฤนสิงห กาลสิงห 

บัณฑรสิงห และไกรสรสิงห แตในลานนาน้ันเช่ือวามาจากตํานานพมา 

2.6.2.2.4 มอม เปนสัตวหิมาพานต มีลักษณะคลาย

ลูกเสือหรือลูกสิงโต และมีสวนคลายแมว มอมเปนสัตวพาหนะของเทวดา ปชชุนนะ สัญลักษณแหง

ความชุมช่ืนนํ้าฟาสายฝน (เฉลียว ปยะชน, 2540: 165, อางถึงใน ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 65) แตใน

พจนานุกรมลานนา วามอมเปนสัตวครึ่งลิงครึ่งเสือ ลําตัวคลายสุนัขปกกิ่ง บางแหงแปลวาเสือดํา 

เขาใจกันวาพัฒนามาจากสิงโตจีน (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 65)  

2.6.2.2.5 นกหัสดีลิงค มีความสัมพันธกับชาวลานนามา

นาน หมายถึง พละกําลังมหาศาล ในหนังสือธัมมปทัฏฐกถาไดอธิบายไววา “นกเหลาน้ียองทรงกําลัง

แหงชางทั้งหา” ดังรูปลักษณของนกที่มีหัวเปนชางน่ันเอง (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 65) 

2.6.2.2.6 หงส เปนสัตวมงคลอยางหน่ึง ถือเปนราชา

แหงสัตวปกทั้งปวง เช่ือวาคุมครองอันตรายทางเบื้องบนและนําความสุขมายังพุทธสถาน เปน
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สัญลักษณมงคลลักษณะหน่ึงของมหาบุรุษ คือ พระพุทธเจา นอกจากน้ียังมีหงสแบบจีน เปนสัตว

มงคลคูกับมังกร หมายถึง ราชินีคูกับกษัตริย เปนสัญลักษณแหงอายุยืนและความเปนอมตะ (ศิริชัย 

ธนทิตย, 2542: 66)  

2.6.3 ลวดลายประเภทพันธุพฤกษาหรือลายเครือเถา เปนลักษณะของ

ลวดลายธรรมชาติ และเปนที่นิยมกันอยางมากในการประดับตกแตงสถาปตยกรรม เน่ืองจากมี

รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว และพบวาลายประเภทน้ีไดมีวิวัฒนาการจนกลายเปนลักษณะเฉพาะถ่ิน

ของเมืองเชียงใหม ซึ่งถือไดวาเปนแมลายสําคัญหรือเปนตนแบบที่สามารถนําไปดัดแปลงใชไดทุก

สภาพ โดยช่ือของลายตางๆ มักจะไปพองกับช่ือธรรมชาติ (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 57) ลวดลายพันธุ

พฤกษาสามารถแบงกลุมได ดังน้ี 

2.6.3.1 ลายดอกไมใบไม มักเปนดอกไมที่มีกานและใบประกอบ

กัน มีลักษณะเปนธรรมชาติ มีทั้งที่คลายแบบภาคกลางและลักษณะเฉพาะตัวของลานนา สวนมาก

เปนลักษณะดอกบาน (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 58) ลายดอกไมใบไม สามารถแบงเปนประเภทตางๆ 

ดังน้ี 

2.6.3.1.1 ลายดอกกากอก ลักษณะของลวดลายเปน

ดอกไมที่มีลักษณะเปนทรงกลม มีเกสรตรงกลางในลักษณะทรงกลม ภายในมีเรณูขนาดเล็กซอนกัน

อยางมาก แลวจึงมีกลีบออนหอหุมภายในช้ันหน่ึง และกลีบบานอยูช้ันนอกสุด โดยปลายกลีบมี

ลักษณะกลมมล ลวดลายน้ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535: 233) 

2.6.3.1.2 ลายดอกพุดตาน ลานนานิยมนําดอกพุดตาน

มาเปนอยางมาก มีลักษณะคลายดอกกากอก แตมีขอแตกตางกัน คือ ดอกพุดตาน จะมีหลายรูปแบบ

ไมวาจะเปน หุบ บาน และคอยๆขยายกลีบ แตดอกกากอกจะมีรูปแบบที่บานเทาน้ัน (วรลัญจก บุณย

สุรัตน, 2535: 233) 

2.6.3.1.3 ลายดอกทานตะวัน ดอกทานตะวันเปน

ดอกไมที่หันหนาตามดวงอาทิตย ซึ่งเปรียบไดกับความจงรักภักดี (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535: 236) 

2.6.3.1.4 ลายดอกบัว ตามความเช่ือของศาสนาพุทธ

และฮินดู ดอกบัว หมายถึง การกําเนิดอันศักด์ิสิทธ์ิ เปนเครื่องหมายของความบริสุทธ์ิและความ

สมบูรณ ลายดอกบัวสวนใหญที่ใชมักเปนดอกบัวบานประกอบกับลายดอกบัวอื่นๆ ประดับไวในสวน

ตางๆของสถาปตยกรรม เชน ลายบัวหัวเสา ลายกลีบบัว เปนตน (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 59) 

2.6.3.1.5 ลายดอกโบต๋ัน ในความเช่ือของชาวจีนถือเปน

ดอกไมมงคล และเปนสัญลักษณะของความสงางาม ความเดน ความเปนเลิศทั้งความงามและความ
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มั่งค่ัง สวนใหญจะประกอบอยูกับในเครือเถา เปนดอกไมที่มีกลีบบานรอบ ไสที่เปนวงกลมและมีกลีบ

หอยดานลาง (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 59) 

2.6.3.1.6 ลายใบไม จะเปนทั้งลายเครือเถาและลายชอ

ดอกไม ลายใบไมจะพบมาก มีลักษณะเปนใบไมตามธรรมชาติ และจะคลายคลึงกับใยไมที่บนเครื่อง

ถวยจีน บางแบบใบไมมีหยักลึกมากจนคลายรูปสามเหลี่ยมซอนกัน ลายใบไมที่เดนชัดสามารเห็นที่

จากงานปูนประดับซุมประตูวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) อําเภอเมืองเชียงใหม (ศิริชัย ธนทิตย, 

2542: 59)  

 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพลายดอกโบต๋ัน วัดเจ็ดยอด 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2556 

 

2.6.3.2 ลวดลายเครือเถา สัญลักษณที่แสดงออกถึงความเจริญ

งอกงามและความอุดมสมบูรณ (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535: 239) ลายเครือเถา สวนใหญมักรวม

ลายกานขด ลายกาบหมาก และลายผักกูดไวดวยกัน ลวดลายประเภทน้ี อาจมีดอกเดียวหรือไมมีดอก

เลย เนนที่กานและใบ ใชประดับตกแตงในงานทั่วไป ลีลาของลายลักษณะที่ขดเปนวงกลม วนซาย

และวนขวา โดยการวางของเสนกานโคงข้ึนลงอยูในกรอบของลายหนากระดาน (ศิริชัย ธนทิตย, 

2542: 58)  

2.6.4 ลวดลายธรรมชาติ ลายเมฆ หรือลายเมฆไหล เปนลายไมเฉพาะ

ของลานนา ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากจีน สวนใหญมักจะสลักลายในงานไม มีในการตกแตงปูนปนเพียง

เล็กนอย ลวดลายประเภทน้ีแสดงถึงการอยูเย็นเปนสุข ฝนตกตองตามฤดูกาล และความอุดมสมบูรณ 

(ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 61) 
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2.6.5 ลวดลายเบ็ดเตล็ด เปนลวดลายแบบประดิษฐข้ึน และลวดลาย

ของวัสดุเครื่องใชประเภทตางๆ (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2535: 241) ดังน้ี 

2.6.5.1 ลวดลายหมอปูรณฆฏะ เปนลวดลายรูปหมอนํ้าบรรจุกอ

บัวทั้งกานใบและดอกบัว หรือบรรจุพันธพฤกษาที่เรียกวา กัลปตา ซึ่งชวยใหผูเปนเจาของประสบ

ผลสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา ลวดลายน้ีเปนลายโบราณมีตนกําเนินจากประเทศอินเดีย 

2.6.5.2 ลวดลายสิริมงคล เชน ลายชองกระจก ลวดลายในกรอบ

รูปสี่เหลี่ยมโคงมนและมีการหยักของลายน้ัน บางครั้งเรียกวา ซุมจงกล เปนลวดลายแหงสิริมงคลของ

จีน นิยมนํารูปสัตวหิมพานต เชน คชสหี ราชสีหบรรจุในกรอบซุมน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพลวดลายหมอปรูณฆฏะ 

ที่มา: สอนสุพรรณ, บูรณฆฏะ...วัดปงยางคก, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.oknation.net/blog/phaen/2010/07/18/entry- 

 

2.7 เทคนิคการสรางลวดลาย  

 เทคนิคการสรางลวดลาย แบงได 8 วิธี ดังน้ี 

 2.7.1 ไมแกะสลักและแผนไมฉลุลาย อาณาจักรลานนาต้ังอยูในเขตที่มี

ปาไมอันอุดมสมบูรณ วัตถุดิบที่นํามาใชในการสรางสถาปตยกรรมสวนใหญจึงเปนไมสัก ซึ่งมี

คุณสมบัติปราศจากปลวก มอด และแมลงตางๆ การแกะสลักไมสามารถบงบอกถึงภูมิปญญาของชาง

ทองถ่ิน วิถีชีวิต ความเช่ือจิตใจ ศรัทธา และสิ่งแวดลอมรวมถึงความเจริญของวัฒนธรรมประเพณี 

และศิลปกรรม สําหรับที่สวนตกแตงดวยวิธีแกะสลักที่มีลักษณะเดน ไดแก หนาบัน โกงค้ิว นาคทันต 

มักทําเปนลายพันธุพฤกษา ลายนาค หรือตัวลวง สวนไมฉลุบริเวณแผงแลมักทําเปนลวดลายซ้ําๆกัน 
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เชน ลายจีน ลายประจํายาม การแกะสลักไมที่ข้ึนช่ือ ไดแก วัดตนเกวน วัดพระสิงห วันพันเตา วัด

หางดง เปนตน 

2.7.2 การตกแตงดวยกระจกจีน โดยตัดใหเปนลวดลายแลวนํามาประ-

ติดดวยยางรัก เชน บริเวณหนาบันและโกงค้ิว การประดับดาวเพดานดวยการปดกระจก หรอืปดใหบัง

เกินความระยิบเหมือนแสงดาวกระพริบบนทองฟา 

 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพดาวเพดานตกแตงดวยกระจกจีนภายในวิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

 2.7.3. ลายปูนปน โดยใชเทคนิคของปูนสอ และปูนกอผนังธรรมดา 

สวนผสมมี ปูนขาว ทรายเปลือกตนไก นํ้าออย และนํ้า มีข้ันตอนวิธีการทํา คือ เมื่อตองการจะปนปูน

ตรงไหนจะวางโครงปูนแตงไว แลวย่ืนแนวอิฐบางสวนโพลพื้นจากผนังออกมาเพื่อใหปูนเกาะไดเปน

การต้ังแนวรับ 

2.7.4. ปูนปนดิบ สวนผสมเชนเดียวกับปูนฉาบ เมื่อตกแตงสามารถผสม

สีธรรมชาติ เชน ชาดสีแดง รงสีเหลือง และสีของเปลือกไมยางชนิดลงไปขณะทําการปนแตง ทําใหปูน

ปนมีสีสันออกมา 2-3 สี และรักสีดํา ซึ่งลงเปนพื้นกอนปดทอง หรือทําประเภทลายถม สวนมากใชกับ

งานไม เพราะสามารถทําลวดลายที่มีความละเอียดได ลวดลายที่ใชปูนปนดิบตกแตงมักจะเปนบริเวณ

ฐานชุกชี ทําเปนรูปสิงห กินรีและลายพันธุพฤกษาตางๆ 

2.7.5 สตาย ใชปูนปนดิบที่เรียกวา “สตาย” วิธีทํา คือ ลงปูนขาว

บดละเอียดจนเปนผงเปนพื้นกอนครั้งแรก นํานํ้าเปลือกไมไก ผสมจนเปนแหงเปยกทาอุดและลงพื้น

หนาทองไม และทับกรอบลูกฟกหนาบันตางๆ จนทั่วทุกแหนจนหนาพอที่สตายจะยึดเกาะได สามารถ
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เห็นเทคนิคน้ีไดจาก หนาบันและเสาหนาวิหาร ลายที่ใชตกแตง เชน ลายพันธุพฤกษา ลายสัตว เปน

ตน           

 
 

ภาพที่ 31 ภาพตกแตงลายดวยเทคนิคปูนปนสตายบรเิวณเสาดานหนาวิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

 2.7.6 ลายประดับดวยเซรามิค เปนการปนรูปสัตว หรือลวดลายตางๆ 

ใหเสร็จกอนแลวนําเขาเตาเผาเมื่อเผาเสร็จนํามาติดดวยปูนแตง หรือติดแทรกลงไประหวางลายปนูปน 

โดยมีการปนจัดจังหวะใหมีขนาด และลําดับลงตัวตามความสัมพันธของลวดลาย แลวจึงแกะนําไปเขา

เตาเผา 

2.7.7 การปนปูนนํ้ามัน โดยใชสวนผสมของนํ้ามันตังอิ้ว เมื่อปนหรือกด

ลงแมพิมพ ตองทาพื้นที่ที่จะประดับดวยรัก เสร็จแลวอาจปดทอง พบในศิลปะลานนารุนหลัง 

2.7.8 การทําลายคําหรือประดับดวยทอง มี 2 ลักษณะ คือ แมพิมพฉลุ

ลาย และการทําปดทองลายฉลแุลวขูดลาย การทําลายคําน้ีทําใหเกิดการพรางตาเพื่อลดนํ้าหนักทึบ

ของโครงสราง เชน ไม หลังคา เพดาน ผนัง เมื่อเขียนดวยลายทอง จะทําใหรูสึกถึงความโปรงเบา 

และความเปนสรวงสวรรค (ศิริชัย ธนทิตย, 2542: 53-56)  

 

งานชางทองถ่ิน  

1. ประติมากรรม  

งานประติมากรรมลานนาสวนใหญจะปรากฏอยูคูกับองคประกอบสถาปตยกรรม 

เชน ในสวนของ ชอฟา ปานลม หนาบัน คันทวย เปนตน (วรลัญจก บุณยสุรัตน, 2544: 357) เพื่อใช

ในการประดับตกแตงสรางความสมบูรณใหกับศาสนาสถาน สรางความเปนเอกลักษณของวัดใน

พระพุทธศาสนาในดินแดนลานนา งานประติมากรรม ไดแก รูปประติมากรรมปูนปนลอยตัว เชน นาค
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ประดับราวบันได ตลอดจนรูปนรสิงห ซึ่งลวดลายเหลาน้ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะพมา (สุรพล ดําริหกุล

, 2545: 234) ประติมากรรมตกแตงศาสนาสถาน สามารถ แบงไดดังน้ี 

1.1 ปูนปนนาคประดับราวบันได งานศิลปะลานนายุคหลังที่มีความงดงาม และ

กลายเปนเปนลักษณะประจําของงานประดับตกแตงบันไดทางข้ึน หรือทางเขาศาสนสถานลานนารวม

สมัย แตปูนปนรูปพญานาคเกี่ยวของในงานศิลปะสถาปตยกรรมของลานนายุคทองหลายแหง เชน ซุม

โขง ซุมมณฑป หรือปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูป หรือพระบรมสารีริกธาตุ และราวบันได ซึ่ ง

ลักษณะของงานประติมากรรมปูนปนตัวนาคสมัยยุคลานนายุคทองที่พบน้ัน มีลักษณะเปนนาคชนิดที่

มีหงอนใหญ เรียกวา นาคมีมงกุฎ ซึ่งคลายคลึงกับนาคในศิลปะแบบสุโขทัยและเขมรสมัยบายน ซึ่ง

แตกตางกับนาคสมัยลานนายุคหลัง คือ นาคจะมีรูปรางคอนขางเพรียว สวนหัวมีหงอนแหลมแบบ

เปลวเพลิง ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในดินแดนรัฐฉาน ประเทศพมา (สุรพล ดําริหกุล, 2545: 

235-244) 

 

 
 

ภาพที่ 32 ภาพประติมากรรมนาคราวบันไดบรเิวณดานหนาวิหารวัดตนเกวน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

1.2 ประติมากรรมปูนปนรูปสิงห นิยมใชประดับตกแตงบริเวณทางเขา และ

โดยรอบศาสนสถานลานนารวมสมัยเปนอยางมาก วัดที่สรางข้ึนในสมัยยุคทองแถบจะไมพบ

ประติมากรรมรูปสิงหน้ี ซึ่งนาจะเปนงานศิลปลานนายุคหลัง ที่ไดคตินิยมจากพมา (สุรพล ดําริหกุล, 

2545: 244-247) 
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นอกจากประติมากรรมลอยตัวนาคประดับราวบันได และรูปสิงหแลว รูปแบบ

ประติมากรรมยังมีลวดลายอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งไดกลาวไปแลวในงานสวนของขอมูลลวดลายประดับ

สถาปตยกรรม ที่มีการทําเปนลวดลายตางๆ เชน ลวดลายเทพเทวา ลวดลายประเภทสัตวตางๆ 

ลวดลายประพันธุพฤกษา และลายสิริมงคล ที่ชางไดสรางสรรคข้ึนตามคติความเช่ือและความศรัทธา 

โดยสวนใหญแลวงานประติมากรรมลานนาจะไมแยกจากงานสถาปตยกรรม ดังที่ วรลัญจก บุณยสุ-

รัตน (2544: 357) ไดกลาวไววา “…วิหารลานนาถือไดวาเปน งานสถาปตยกรรมเปนอาคารรูปลักษณ

ประติมากรรมรวมองคประกอบ…” 

2. จิตรกรรม 

จิตรกรรมฝาผนังถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารสะทอนคุณคาในหลากหลาย

ดาน ไมวาจะเปน เรื่องราวคติความเช่ือของชุมชนน้ันๆ รูปแบบและเทคนิคที่แสดงถึงระดับพัฒนาการ

ทางการชาง และการติดตอสัมพันธกับสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ สวนการแสดงออกทางศิลปะน้ันก็แฝงไว

ดวยพลัง อารมณ ความคิด และภูมิปญญา นอกจากน้ียังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร สามารถ

สืบคนไดจากภาพคน ภาพสถาปตยกรรม และภาพเหตุการณตางๆ โดยเฉพาะในสวนของภาพชีวิต

ความเปนอยู การแตงกาย ประเพณี การละเลน และการเกี้ยวพาราสี  (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 8) 

งานจิตรกรรมฝาผนังที่พบในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงจังหวัดอื่นๆในเขตลานนา 

พบวานิยมเขียนภาพภายในวิหาร (ภาคกลางเขียนในพระอุโบสถ) เพราะ วิหารลานนาเปนอาคารหลัก

ของวัดที่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน และเปนพื้นที่สาธารณะประโยชนที่ทุกคนสามารถเขาไปใชได 

(วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเชียงใหม, 2543: 124) 

ดังน้ันการเขียนจิตรกรรมข้ึนภายในวิหาร นอกจากจะเปนสรางความหมายเชิงสัญลักษณใหกับอาคาร 

และมีการประดับตกแตงเพื่อเปนพุทธบูชาแลว ยังแฝงวัตถุประสงคหลักในแงของการสอนสิ่งที่ดีงาม 

การปลูกฝงคานิยม และทัศนคติ หรอืการขัดเกลาบุคคลผานภาพวาดซึ่งเปนสิ่งที่รับรูและซึมซับไดงาย 

(ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 10) แตก็มีจิตรกรรมบางแหงที่เขียนเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อตกแตง

ภายในวิหารใหมีความงดงาม นอกจากน้ี จิตรกรรมทั้งหมด ยังมีสวนในการเสริมสรางบรรยกาศของ

ความศักด์ิสิทธ์ิ สีสัน และรูปทรงสามารถลดความวางเปลาของผนัง และแสง ทําใหบรรยากาศภายใน

คอนขางมืดสลัว ซึ่งชวยขับเสนใหองคพระประธานดูเดน และงดงามย่ิงข้ึน กอใหเกิดความรูสึก

เลื่อมใสศรัทธา 

ภาพรวมของจิตรกรรมฝาผนังลานนา จะมีความโดดเดนในแงของความหลากหลาย

มากกวาความเปนอนัหน่ึงอันเดียวกันอยางจิตกรรมไทยภาคกลาง งานพบแหงหน่ึงมีรูปแบบที่แสดง

ชีวิตชาวลานนาอยางงดงามและถูกตอง แตอีกแหงอาจมีรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลพมา หรือรูปแบบของ
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กลุมชนตางๆ ฉะน้ันความพยายามที่จะหาแบบมาตรฐานของสกุลชางจิตรกรรมฝาผนังที่ครอบคลุม

พื้นที่ลานนาทั้งหมด เปนสิ่งที่ยากหรือเปนไปไมไดเลย (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 9)  

องคประกอบภาพงานจิตรกรรม ไดแก ภาพบุคคล ภาพสถาปตยกรรม ฉาก

ธรรมชาติ ภาพบุคคลสามารถจําแนกเปนตัวเอกและตัวประกอบที่แสดงสถานภาพทางสังคมไดอยาง

ชัดเจน  รูไดจากการแตงกาย และการวางตําแหนง ประกอบดวย กษัตริย ขุนนาง ทหาร ชาววัง 

ชาวบาน ชาวตางชาติ ในสวนของภาพชาวบาน สามารถแยกเปนกลุมชนตางๆ เชน ไทยวน ไทใหญ 

พมา และชาวจีน ทีล่ายชอดอกโบต๋ัน มีใบแซมอยูรอบๆ  วางในระยะหางเทาๆกัน มีพื้นที่ตรงกลาง

สําหรับวาดภาพนกที่เปนสัตวมงคลตามคติจีน เชน หงส นกยูง นกกระยาง และหานปา เปนตน การ

ใชสี้เปนแบบพหุรงค ไดแก สีนํ้าตาลแดงเปนสีพื้น ตัวลายตางๆใชสีเขียวใบไม และแตงแตมสีสันหรือ

จุดสวางดวยสีเขียว สีแดงชาด และสีขาว สวนสีดําใชสําหรับตัดเสนทั้งรูปนอกและรายละเอียด เสนที่

ตัดมีขนาดคอนขางใหญแตประณีตแมนยํา (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 15-29) 

ภาณุพงษ เลาหสม (2541: 11) รูปแบบวิวัฒนาการจิตรกรรม สามารถแบงออกเปน 

3 ชวง ดังน้ี 

1. ชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ชวงงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอาณาจักรลานนารุงเรือง 

หลงเหลืออยูนอยมาก 

2. ชวงพุทธศตวรรษที่ 22-24 ชวงลานนาตกเปนเมืองข้ึนของพมา สงผลใหงาน

จิตรกรรมฝาผนังไดรับอิทธิพลจากศิลปะพมาอยางชัดเจน มีงานเหลือนอย พบไดในเขตลําปาง  

3. ชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ชวงฟนฟูบานเมือง มีสถานะเปนเมืองประเทศราชของ

กรุงเทพฯ มีการรวบรวมพลจากเมืองตางๆ ทําใหเชียงใหมและลําปางมีความหลากหลายของกลุมชน 

และวัฒนกรรม สงผลใหรูปแบบงานศิลปกรรมตางๆ มีทั้งแบบแท และแบบผสมผสาน ถือเปนรูปแบบ

ของจิตรกรรมในชวงลานนายุคหลัง  

จิตรกรรมฝาผนังลานนาที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม มีดังน้ี 

2.1 จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงคเถรจันทร บริเวณแรก คือ ใตกรุเจดียประธานวัด

อุโมงค มีลักษณะหองเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ผนังทั้งสี่ดานและเพดาน ผิวหนามีรองรอยวาถูกดาดดวย

ทองคําเปลวทึบ ภาพจิตรกรรมที่เหลืออยูเปนภาพตัดเสนพูกันสีแดงชาดเพียงสีเดียว เทคนิคการเขียน

และวิธีการสรางหอง (กรุ) ทองน้ี นับเปนแบบพิเศษไมพบที่ใดมากอน ถือวาเปนงานจิตรกรรมที่เกาแก

ที่สุดในลานนา ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลมาจากลังกา และพมาจาก

พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ ลักษณะภาพภายในกรุน้ี เปนภาพอดีตพระพุทธเจาจํานวนมาก

ประทับน่ังตอเน่ืองกันเปนแถวซอนกัน แตละองคประทับขัดสมาธิหลายแถวในลักษณะภาพสัญลักษณ 

ตลอดจนการแตกตงดวยลวดลายประดับตามสวนตางๆอยางงดงาม และบริเวณที่สอง คือ บริเวณถํ้า
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วิหาร เปนบริเวณที่บุคคลทั่วไปมาน่ังทําวิปสนา ตลอดจนการเรียนรูศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ

ลักษณะถํ้าวิหารวัดอุโมงคเปนอาคารถออิฐขนาดใหญ ดานนอกเรียบงาย สวนภายในมีลักษณะเปน

ชองอุโมงค หลังคาโคง รูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารน้ี พบวาเปนลวดลายที่อยูในตระกูล

เดียวกับปูนปนสมัยลานนายุคทอง (พุทธศตวรรษที่ 21) ที่มีลวดลายจากเครื่องถวยจีนแตไดผานการ

พัฒนาจนมีเอกลักษณของทองถ่ินอยางชัดเจน เทคนิคเปนงานระบายสีและการตัดเสนดวยพูกัน 

ลักษณะเหมือนเปนลายผาที่เขียนซ้ําๆกัน (Pattern) ซึ่งในแตละอุโมงคจะมีลวดลายที่เปนชุดไมซ้ํากัน 

สวนที่ยังเหลือใหศึกษาประกอบดวยรูปดอกไม ใบไม และภาพนก แมลายที่ใชเปนหลัก คือ ลวยลาย

ชอดอกโบต๋ัน มีใบแซมอยูรอบๆ วางในระยะหางเทาๆกัน มีพื้นที่ตรงกลางสําหรับวาดภาพนกที่เปน

สัตวมงคลตามคติจีน เชน หงส นกยูง นกกระยาง และหานปา เปนตน การใชสี้เปนแบบพหุรงค ไดแก 

สีนํ้าตาลแดงเปนสีพื้น ตัวลายตางๆใชสีเขียวใบไม และแตงแตมสีสันหรือจุดสวางดวยสีเขียว สีแดง

ชาด และสีขาว สวนสีดําใชสําหรับตัดเสนทั้งรูปนอกและรายละเอียด เสนที่ตัดมีขนาดคอนขางใหญแต

ประณีตแมนยํา (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 15-29) 

 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพลายเสนจิตรกรรมฝาผนังรปูอดีตพระพุทธเจา บริเวณกรุใตเจดียวัดอุโมงค 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 21. 
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ภาพที่ 34 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลวดลายพันธุพฤกษาบริเวณวิหารถํ้า วัดอุโมงค 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 28. 

 

2.2 จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วิหารลายคํา วัดพระสิงห อาคารประดิษฐานองค

พระพุทธสิงหิงค และช่ือเสียงในดานความงามของสถาปตยกรรมและลวดลายทองทั้งภายนอกและ

ภายในวิหาร ตลอดจนงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีความโดดเดนที่สามารถสะทอนภาพของความเปน

เชียงใหมไดเปนอยางดี เปนงานชวงลานนายุคปลาย (พุทธศตวรรษที่ 24-25) รูปแบบสกุลชาง

เชียงใหม การเขียนภาพภายในวิหาร ประกอบดวยงาน 2 ลักษณะ คือ ลายทองพื้นแดง เขียนดวย

เทคนิคฉลุกระดาษบนผนังดานหลังพระประธาน ภาพลายทองน้ีจะเปนรูปของลวดลายภาพปราสาทที่

แวดลอมดวยตัวมังกร และหงส แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานระหวางรูปแบบศิลปะจีนกับศิลปะไทย

ภาคกลาง อีกสวนหน่ึง คือ งานจิตรกรรมฝาผนัง เขียนภาพดวยเทคนิคสีฝุน เรื่องที่เขียน คือ 

วรรณกรรมพื้นบาน และบทละคร ไดแก เรื่องสังขทอง เขียนบนผนังทิศเหนือ สามารถสะทอนใหเห็น

สภาพวิถีชีวิตและสังคมเชียงใหมไดอยางชัดเจนที่สุด และถือเปนแบบอยางภาพเขียนของสกุลชาง

เชียงใหม เรื่องสุวรรณหงส เขียนบนผนังดานทิศใต นิยมใชพื้นสีเขมหรือหนักทึบตัดกับรูปสีออนและ

เนนดวยสีสดเปนจุดๆ ถือวาเปนรูปแบบศิลปะกรุงเทพฯ (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 70-78) 
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ภาพที่ 35 ภาพวาดจิตรกรรมฝาลายทองเทคนิคฉลุกระดาษ วิหารลายคํา วัดพระสงิห 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 71. 

 

 
 

ภาพที่ 36 ภาพวาดจิตรกรรมฝาดานทิศเหนือ เรื่อง สังขทองวิหารลายคํา วัดพระสงิห 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 74-75. 

 

 

 

 

 



63 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 37 ภาพวาดจติรกรรมฝาดานทิศใต เรื่อง สุวรรณหงส วัดพระสงิห 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 76-77. 

 

2.3 จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง จิตรกรรมฝาหนังในวิหารแหงน้ีเปนงานฝมือ

ชางชาวไทใหญ มีความละเอียดประณีตและแสดงถึงรูปแบบอันเปนลักษณะเฉพาะไดชัดเจนกวาแหง

อื่น องคประกอบเปนแบบกลุมภาพยอยภายในกรอบลาย หรือหองภาพที่มีความสัมพันธตอเน่ืองกัน

ทั้งอาคาร การเขียนภาพดูมีอิสระ ไมเครงครัดกับระเบียบแบบแผนมากนัก สามารถเห็นไดจาก วิธีการ

ระบายสี หรือการเขียนภาพ บางตอนเขียนอยางวิจิตรประณีต แตบางตอนก็เขียนปลอยตาม

ความรูสึกจนใกลเคียงกับงานพื้นบาน ซึ่งความอิสระน้ีทําใหลดความรูสึกอึดอัดไปไดมาก การเขียนจะ

เนนจุดสนใจมากกวาพื้นที่วาง แตชางก็สามารถทําใหฉากหลังโดดเดนข้ึนไดดวยการระบายคูสีตรงขาม

แดงครามสลับกัน และเพิ่มเทคนิคการปายสี โดยเฉพาะสีแดงชาดที่จัดจานรุนแรง องคประกอบภาพ

แออัดไปดวยรูปทรงพื้นผิว และสีสันที่ตัดกัน ทําใหรูสึกไดถึงความเคลื่อนไหว อึกทึก และเราใจ (ภาณุ

พงษ เลาหสม, 2541: 81-84) 

2.4 จิตรกรรมฝาผนังวัดปาแดด จิตรกรรมฝาผนังฝมือชางชาวไทใหญอีกแหงหน่ึง มี

รูปแบบผสมผสานระหวางรูปแบบศิลปะพมา และความเปนพื้นบานลานนา รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง

ที่ไมตางกับวัดบวกครกหลวงมากนัก แตที่ตาง คือ ฝมือของชาง ที่ยังไมสามารถสูได การเขียนภาพมี

ลักษณะยืดหยุนกวา ไมเครงครัดกับระเบียบแบบแผน มักจะมีการลดทอนรายละเอียดตางๆ 

มาตรฐานงานชางจึงเปนแบบพื้นบานมากกวา แตก็ไมถึงกับพื้นบานแทๆ เรื่องราวในจิตรกรรม 

สะทอนใหเห็นถึงคติความเช่ือของสังคมหรือชุมชนน้ันๆ ทั้งภาพชาดก พุทธประวัติ และการเขียน
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ชาดกเรื่องจันทคาธชาดก ซึ่งเปนชาดกที่เปนของทองถ่ินลานนา โครงสีที่ใชสวนใหญในการเขียนภาพ

จะใหความรูสึกที่นุมนวล ออนหวานไมรุนแรง คูสีที่ใชคือ สีแดงชาดหมนกับสีครามนวล (สีคราม

มากกวาสีแดง) การระบายเปนแบบบรรรจงระบาย เสนที่ใชมีขนาดเล็กลากอยางบรรจง เสนโคงเลื่อน

ไหล แฝงความรูสึกออนหวาน และความเงียบสงบ แสดงถึงเฉพาะของตนเองในทางศิลปะอยางแทจรงิ 

(ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 85-90)  

2.5 จิตรกรรมฝาผนังวัดทาขาม งานจิตรกรรมชางชาวไทใหญอีกแหงหน่ึงมีรูปแบบ

ของศิลปะพมาลดนอยลง และมีความเปนทองถ่ินอยางเดนชัด เรื่องราวในจิตรกรรมเปนเรื่องของพุทธ

ประวัติ และมีเรื่องยอยๆค่ัน การวางตําแหนงภาพจะอยูระหวางชวงเสาครึ่งบนของผนังไมมีการเขียน

กรอบลายและลายเชิงผา การเขียนภาพนิยมใชคูสีนํ้าตาลแดง และครามระบายเปนพื้นหลังของตัว

ภาพสลับกันไป เขียนดวยเสนพูกันขนาดใหญอยาอิสระดูหยาบ รวมถึงองคประกอบที่มีลักาณะของ

โครงสรางแบบเรขาคณิต อีกทั้งมีลักษณะการเขียนภาพที่นาสนใจ คือ แถบสีแนวนอนจะเปน

ตัวกําหนดระเบียบของภาพคน สัตว สถาปตยกรรม และธรรมชาติใหเปนแถวหนากระดานซอนกัน 

ถือเปนการแสดงออกที่เรียบงาย ตรงไปตรงมา ทําใหผลงาน โดยรวมดูมีความจริงใจ อันเปนอารมณ

ความรูสึก และเสนหงานแบบพื้นบาน (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 91-93) 

งานจากจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 3 แหงน้ี ซึ่งไดแก วัดบวกครกหลวง วัดปาแดด และวัด

ทาขาม เปนจิตรกรรมฝมือชางชาวไทใหญ แตในเรื่องเทคนิคการเขียนภาพ ลักษณะภาพ การเลา

เรื่องราว ที่แตกตางกันออกไปตามฝมือของชางแตละคน สามารถเห็นไดจากภาพ ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 38 ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางไทใหญ วิหารวัดบวกครกหลวง 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 79. 
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ภาพที่ 39 ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางไทใหญ วิหารวัดปาแดด 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 88. 

 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางไทใหญ วิหารวัดทาขาม 

ที่มา: ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 93. 

 

2.6 จิตรกรรมฝาผนังวัดเสาหิน จิตรกรรมฝาผนังที่ไดรับรูปแบบมาจากจิตรกรรม

ไทยภาคกลางยุครัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 5) ฝมือการขียนภาพของชางจัดอยูในระดับออนกวา

มาตรฐาน ยังไมสามารถสูภาคกลางได แตก็ยังไมถึงข้ันเปนงานพื้นบาน เทคนิคการวาดเปนไปตาม

กฎเกณฑของจิตรกรรมไทยภาคกลาง แตหยาบกวา สัดสวนยังไมคอยสมบูรณมากนัก และการเขียนที่

มีการลดทอนความซบัซอนลง ตลอดจนความสัมพันธขององคประกอบเปนอยางหลวมๆ โครงสีหลัก 

คือ สีนํ้าเงินครามสลับกับพื้นสีแดงทึบ และใชสีแดงชาดเนนเปนจุดๆ และเพิ่มเทคนิคการปด

ทองคําเปลว (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 94-96) 
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ภาพที่ 41 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเสาหิน 

ที่มา: สน สมีาตรัง, โครงสรางจิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 

65. 

 

จากทั้งหมดน้ีสามารถสรุปลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบลานนาได 

คือ ภาพสวนใหญเกิดข้ึนราวพุทธศตรวรรษที่ 24-25 ซึ่งเปนชวงฟนฟูอาณาจักรลานนา ถึงลานนายุค

หลัง ทําใหเกิดการการผสมผสาน จากหลายๆที่ ไมวาจากรูปแบบการเขียนภาพของชางพื้นถ่ิน ที่มี

รูปแบบการเขียนสบายๆ ไมเครงครัดกับระเบียบแบบแผนมากนัก ดวยเทคนิคสีฝุน การเขียนแบบ

พมาการเขียนภาพลายคําแบบจีน และการเขียนภาพแบบกรุงเทพฯ หรือภาคกลาง แตชางก็สามารถ

พัฒนาจนกลายเปนงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีเอกลักษณของลานนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเลา

เรื่อง ซึ่งเปนเรื่องราวตามคตินิยมเฉพาะชาวลานนา ความเช่ือตางๆ และการนําภาพชีวิตประจําวันใน

สังคมน้ันๆ โดยคูสีที่สวนใหญที่นิยมใช คือ สีแดงชาด และสีนํ้าเงินคราม 

3. หัตถกรรม 

 หัตถกรรพื้นบานลานนามีวัตถุประสงค 2 ประกาค คือ งานหัตถกรรมที่ทําข้ึนเพื่อใช

สอยในชีวิตประจําวัน และงานปตถกรรมที่ทําข้ึนเพื่อใชสอยถามขนบประเพณี ความเช่ือและ

วัฒนธรรมของกลุมชน และสามารถแบงประเภทของงาน ไดเปน 7 ประเภท (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2540: 

ค, อางถึงใน สุทัศน ปาละมะ, 2548: 37-43) ดังน้ี 

 3.1 เครื่องจักสาน เปนงานหัตถกรรมพื้นบานชนิดหน่ึงที่สําคัญ วัสดุที่ใช เชน ไมไผ 

กก แหยง หวาย ใบลาน และใบตาล เปนตน เครื่องจักสานสามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ 

3.1.1 เครื่องจักสานที่ใชในการอุปโภคบริโภค เชน กองขาว แอบขาว แอบยา 

แอบหมาก ตระกรา และกวย เปนตน  

3.1.2 เครื่องจักสานที่ใชในการจับสัตว เชน ลอบ ไซ แชะ หรือ หลีก เปนตน  
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3.1.3 เครื่องจักสานที่ใชเกี่ยวกับประเพณีความเช่ือและศาสนา เชน กวยนอย 

กวยหลวง และตานสลาก เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 42 ภาพ “ของ” เครื่องจักสานสําหรับใสปลา 

ที่มา: สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

3.2 เครื่องปนดินเผา วัตถุประสงคเพื่อใชในการดํารงชีวิตและความเช่ือตางๆ 

ตลอดจนใชเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรม เชน กระเบื้องมุงหลังคา เครื่องปนดินเผา ปจจุบันทํา

กันหลายชนิด เชน หมอนํ้า หมอขาวสาร หมอปากกวาง และหมอแกง เปนตน การตกแตงลวดลายม

มี 2 แบบ คือ แตงลายโดยใชเครื่องมือแกะสลักงายๆ เชน ลวดลายกลีบบัว และลายเรขาคณิต และ

แบบขัดเงาซึ่งไมนิยมตกแตงลาย ในจังหวัดชียงใหมแหลงทําเครื่องปนที่มีช่ือ คือ เครื่องปนดินเผาของ

หมูบานเหมืองกุง อําเภอหางดง 

 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพเครื่องปนดินเผา บานเหมืองกุง 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 
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3.3 เครื่องเขิน วัตถุประสงคเดิมเปนสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชใน

พิธีกรรม เปนรูปเคารพ และเปนงานศิลปะ เครื่องเขิน มีโครงสรางทําจากวัสดุที่มีมากและหาไดงายใน

ทองถ่ิน คือ ไมไผ มีนํ้าหนักเบาและยืดหยุนไดดี หลักการทํา คือ การนําเครื่องจักสานมาเคลือบดวย

ยางรัก (ยางสีดํา) ซึ่งมีคุณสมบัติกันนํ้า กันความช้ืน  ทําใหพื้นผิวงดงาม และสรางความคงทน 

นอกจากน้ียังรักยังชวยเคลือบผิวเน้ือไมปองกันแมลงกัด แทะ  ในสวนของการทํามักทายางรักหลายๆ

ช้ัน แตงผิวภาชนะใหเรียบ และตกแตงลวดลายสวยงาม เชน การเขียนลาย การปดทอง การขูดผิวให

เปนรองลึกแลวฝงรักสีตางกัน นิยมใชรักสีดําและสีแดงตกแตง มีการปนกด หรือ พิมพใหเปนลวดลาย 

เครื่องเขินที่มีช่ือเสียงในจังหวัดเชียงใหม คือ เครื่องเขินของนันทาราม 

 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพเครื่องเขิน บานนันทาราม จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา: ภูมิปญญาทองถ่ินเชียงใหม, บานนันทาราม หมูบานเครื่องเขิน, เขาถึงเมือ่ 9 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.chiangmai-thailand.net/handicraft/nantaram.html 

 

3.4 เครื่องไมแกะสลัก เดิมทําเพื่อประโยชนใชสอยและถวายเปนพุทธบูชามากกวา

จะทําเปนระบบหัตถกรรมอุตสาหกรรมเหมือนในปจจุบัน งานหัตถกรรมประเภทน้ีชางตองแสดงฝมือ

ของตนเองเปนอยางมาก โดยเฉพาะ หัตถกรรมที่ทําข้ึนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา จะมีลวดลายที่สวยงาม

เปนพิเศษ โดยจะแกะสลักเปนลวดลายตางๆ  

3.5 ผาทอ ลานนาเปนดินแดนที่พบสิ่งทองหรือผาทอแบบพื้นถ่ินเปนจํานวนมาก มี

ความหลากหลายแตกตางกันไป เน่ืองจากเปนดินแดนที่ประกอบดวยหลายชาติพันธุ หลายกลุมชน 



69 

 

 
 

เชน ไทยวน (คนเมือง) ไทลื้อ ไทใหญหรือเงี้ยว ลัวะ เปนตน การทอผาใชเปนเครื่องนุงหุมเปนปจจัย

หน่ึงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต สามารถแบงประโยชนได ดังน้ี 

3.5.1 ผาทอเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ประเภทน้ีไมตองประณีตงดงามมากนัก มัก

ทอเปนผาฝายสีเรียบๆ ลายงายๆ มักมีสีพื้นเปนหลัก เปนผาทอเน้ือหยาบเพื่อความคงทน และยอม

ดวยสีธรรมชาติ เชน ผาขาวมา ผาหม และผาซิ่น เปนตน  

3.5.2 ผาทอไวใชในโอกาศพิเศษตางๆ เชน สําหรับนุงในงานบุญ งานเทศกาล 

และพิธีการสําคัญๆ ไดแก ซิ่นตีนจก มีเชิงหรือตีนทอเปนลวดลาย และสีสันที่งดงามเปนพิเศษ ผาที่

นิยมทอ ไดแก ผาขิด นิยมทอดวยผาฝาย ทอดวยลวดลายขอเล็ก ขอใหญ ลายมาลายคน เปนตน มี

เน้ือหนา มักใชในการตกแตงครัวเรือน เชน ผาปูโตะ ผามัดหมี่ ลวดลายผาจะเกิดจากการมัด ผาลาย

นํ้าไหล ทอดวยเทคนิกการขัดสานกันธรรมดา มีลวดลายลักษณะคลายสายนําไหล นิยมทอสําหรับเปน

ผาซิ่น และสื้อผาเครื่องใชตางๆ  ผามุก ทอดวยลายมุกในเสนยืน แลวตอเชิงดวยตีนจกผาจก “จก” 

เทคนิคทําใหเกิดลวดลายเฉพาะ ทําใหสามารถสลับสีลวดลายไดหลากหลาย มีลวดลายเชียงใหม และ

ผายก ดอก นิยมทอทั้งฝายยก และไหมยก มีเน้ือผาที่หนา นิยมทอในลายจามเปยกปูนและลายดอก

หกตะกอ วิจิตรงดงามทั้งดานลักษณะรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน ที่ข้ึนช่ือ ไดแก ซิ่นตีนจก อําเภอแม

แจม จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพผาซิ่นตีนจกแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา: สารานุกรมภูมิปญญาทองถ่ินไทย, ผาทอพ้ืนบานของไทย, เขาถึงเมือ่ 9 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงขอมูลไดจาก http://app1.bedo.or.th/fabric/FabricInfo.aspx?id=1 

 

3.6 โลหะ วัตถุประสงคเพื่อประโยชนใชสอยและเครื่องประดับ มีทั้งการทําเครือ่งเงนิ 

เครื่องทอง และเครื่องทองเหลือง แตภาชะที่ทําดวยเงินน้ันเปนสิ่งที่ชาวลานนิยมกันมาก ไวใชใน

โอกาสตางๆ เพื่อแสดงออกถึงความมีฐานะและหนาตาทางสังคม ไดแก ขัน กระเปา สวน
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เครื่องประดับ เชน สรอยคอตุมหู เปน แหลงที่มีช่ือเสียงคือ เครื่องเงินวัวลาย อําเมือง จังหวัด

เชียงใหม 

 

 
 

ภาพที่ 46 ภาพการทําเครื่องเงิน 

ที่มา: สํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, วัวลาย ถนนแหงเครื่องเงิน, เขาถึง

เมื่อ 9 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.lannacorner.net/lanna2008/article/ 

article.php?type=A&ID=782 

 

3.7 กระดาษ การทํากระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษสา สวนมากผลิตเพื่อ

จําหนายเปนสินคาที่ใชประดับตกแตงบาน และของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว ไดแก รม (จอง) 

กระดาษสา โคมไฟ กระเปา และกระดาษหอของขวัญ แหลงที่ข้ึนช่ือ คือ ศูนยหัตถกรรมบอสราง 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  

 

 
 

ภาพที่ 47 ภาพการทํารมกระดาษสา ศูนยหัตถกรรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 22 ธันวาคม 2555 
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4. ภาษา 

ดินแดนลานนา รวมถึงจังหวัดเชียงใหม ต้ังแตอดีตเปนที่รวมความหลากหลายของ

กลุมชาติพันธุ ซึ่งการรวมตัวของกลุมคนที่ใชภาษาสําเนียงไมเหมือนกัน ทั้งการเขียนตัวอักษร ตางมี

เอกลักษณเปนของตนเองจึงทําใหเกิดเปนตระกูลภาษาพูดและตัวอักษรที่แตกตางกันไป สามารถ

จําแนกกลุมภาษาพูด และตัวอักษรที่ใชในการจารึกได (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เอกลักษณ และภูมิปญญา จังหวัดเชียงใหม, 2543: 152-154) ดังน้ี   

4.1 ภาษาพูด แบงไดเปน 2 กลุม คือ  

 4.1.1 ภาษากลุมตระกูลไทย ไดแก  

4.1.1.1 ภาษาลานนา ใชพูดในทุกตําบลของจังหวัดเชียงใหม 

4.1.1.2 ภาษาไทใหญหรือคําเงี้ยว ใชพูดในหมูบานชาวไทใหญที่กระจาย

อยูในอําเภอตางๆ เชน อําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว สันปาตอง และอําเภอ

เมืองเชียงใหม 

4.1.1.3 ภาษาไทลื้อหรือคําลื้อ ใชพูดในหมูบานชาวไทลื้อที่กระจายอยูใน

อําเภอตางๆ เชน อําเภอสะเมิง ฝาง แมอาย และดอยสะเก็ด 

4.1.1.4 ภาษาไทเขินหรือคําเขิน ใชพูดในหมูบานไทเขินซึ่งกระจายอยูใน

อําเภอตางๆ เชน อําเภอเมือง สันทราย หางดง และสันปาตอง 

4.1.1.5 ภาษาไทยยองหรือคํายอง ใชพูดในหมูบานชาวไทยองซึ่งกระจาย

อยูในอําเภอตางๆ เชน อําเภอสันกําแพง หางดง สันปาตอง และจอมทอง 

 4.1.2 ภาษานอกกลุมตระกูลไทย ไดแก ภาษจีน ภาษาพมา ภาษากะเหรี่ยง 

ภาษามูเซอหรือลาหู ภาษามงหรือแมว ภาษายาหรือเมี่ยน ภาษาลีซอหรือลิซุ ภาษาอีกอหรืออาขา 

ภาษาปะหลองหรือดาระอั้ง และ ภาษาลัวะ 

4.2 ภาษาเขียน แบงไดเปน 4 ประเภท คือ  

 4.2.1 อักษรธรรมลานนา ใชบันทึกภาษาไทยลานนา ไทลื้อ ไทเขินและไทยยอง 

บางทีเรียกระบบอักษรชนิดน้ีวาอักษรลานนา หรือตัวเมือง หรือตัวลื้อ หรือตัวเขิน ทั้งไทยลานนา สวน

ใหญใชเขียนเพื่อบันทึกพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เชน พระไตรปฎก พระธรรมคําสอนที่

เปนเรื่องราวทางศาสนา โดยจารึกดวยอักษรลานนาเทาน้ัน 
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ภาพที่ 48 ภาพตัวอยางอักษรธรรมลานนา คําวา “เชียงใหม” 

ที่มา: พิชัย แสงบญุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

25 มิถุนายน 2556 

 

 4.2.2 อักษรฝกขาม อักษรฝกขามไดวิวัฒนาการมาจากอักษรสุโขทัย ผสมกับ

รูปแบบอักษรลานนา สวนใหญใชจารึกลงบนแผนหิน เน่ืองจากในการกัลปานาสิ่งของถวายไวในพุทธ

ศาสนา เชน การสรางวัด โบสถ วิหาร และพระพุทธรูป 

 4.2.3 อักษรไทยนิเทศ หรืออักษรขอม อักษรชนิดน้ีเปนไดนําเอาหลักการเขียน

แบบสุโขทัย หรือตัวฝกขามมาเขียนเปนรูปกลมๆ แบบลานนาและนํามาผสมเขากับอักษรลานนาแลว

เติมศกแบบขอมไทย เปนอักษรลูกผสมระหวางอักษรลานนากับฝกขาม สวนใหญใชจารึกเรื่องราว

ความบันเทิงใจ และวรรณกรรมทางโลก 

จากที่ไดกลาวเกี่ยวกับภาษาไปในขางตน สามารถสรุปไดวา เน่ืองจากดินแดนลานนา

มีหลากหลายกลุมชาติพันธุ ทําใหเกิดรูปแบบภาษาที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนภาษาพูด และภาษา

เขียนแตที่นาสนใจสําหรับการทําวิจัยในครั้งน้ี คือ ภาษาเขียน ที่มีรูปแบบอันเปนเอกลักษณ และมี

ที่มาที่เกี่ยวของกับทางธรรม ดังน้ันหากนําไปใชงาน ผูศึกษาควรคํานึงถึงหลักการใชที่ถูกตอง และ

เหมาะสม 

5. ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี

จากอดีตถึงปจจุบัน ลานนาประสบกับความรุงเรืองและความเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา นับเปนสิ่งที่ดีที่ชวยใหชาวลานนาไดเลือกวิถีชีวิตเพื่อแสดงตัวตนที่ขัดเจนของตนเอง และ

ทําใหเกิดประเพณีตางๆข้ึนมากมาย พิธีกรรมหรือประเพณีบางอยางไดเสื่อมความนิยมไป หลาย

ประเพณียังคงสืบทอดมายังปจจุบัน ขณะที่บางประเพณีที่เคยเลือนหายก็ไดรับการยอมรับอีกครั้ง

หน่ึง (วิถี พานิชพันธ, 2548: 102)  

ประเพณีเดือน 7 (เมษายน) 

ประเพณีปใหมเมือง ชาวลานนาถือเอาเดือนเมษายน (เดือน 7 เหนือ) เปนเดือน

เปลี่ยนศักราชใหม ประเพณีวันข้ึนปใหมของชาวลานนา มีความแตกตางจากสงกรานตของชาวไทย
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ภาคกลาง ทั้งระยะเวลา กิจกรรมความเช่ือ และความมุงหมาย ดังน้ัน ปใหมเมืองของชาวลานนา จึงมี

วันและกิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติกันมากกวาสงกรานตของชาวไทยภาคกลาง (ประเพณีลานนา, 2555) 

ซึ่งประกอบดวยวันตางๆ ดังน้ี 

วันที่ 13 เมษายน วันสังขารลอง ถือเปนวันทายสุดของป มีการสรางตัวแทนของ

ความเศราหมอง อับโชค คือ ปูสังขาร (ทําจากหุนกระดาษ) ในวันน้ีจะมีการจุดประทัด ยิงปน เพื่อขับ

ไลใหสิ่งไมดีผานไปพรอมทั้งโยนปูสังขารใหลอยไปกับแมนํ้า ในวันน้ีชาวบานจะต่ืนเชามาทําความ

สะอาดบาน บางบานมีการทุบหมอนํ้าเกาทิ้ง และในชวงบายทําการสรงนํ้าพระพุทธรูปที่วัด บางแหง

นําพระพุทธรูปออกแหรอบเมือง ใหประชาชนไดสรงนํ้า เชน พระพุทธสิหิงค  

  วันที่ 14 เมษายน วันเนาหรือวันเนาว เปนวันที่อยูระหวางปเกากับปใหม ชาวบาน

ต่ืนเชาไปจายตลาด ซื้ออาหาร ดอกไม ชอตุง และเครื่องพิธีตางๆ สําหรับตรุษสงกรานตในวันตอไป 

ทุกบานจะมีการจัดทําอาหารคาวหวานสําหรับไปทําบุญ อาหารสวนใหญที่ทํา คือ แกงฮังเล แกงวุน

เสนตําขนุน และหอน่ึงชนิดตางๆ ของหวาน คือ ขนมจอก (ขนมเทียนไสมะพราวหวาน) หรือ ขนม

กวนตางๆ และในชวงบายทุกคนจะไปที่หวยหรือแมนํ้าเพื่อหาทรายที่สะอาดจากดอนทรายไปกอเจดีย

ทรายตามวัดที่แตละคนศรัทธา การขนทรายน้ันถือวาเปนการไดบุญกุศลมากมาย สวนเด็กหนุมสาวพา

กันสาดนํ้าอยางสนุกสนาน  

  วันที่ 15 เมษายน วันพญาวัน ทุกบานจะนําขาวปลาอาหารพรอมนํ้าด่ืมไปถวายที่วัด 

เรียกวา ตานขันขาวปใหม มีการทําบุญกรวดนํ้าอุทิศสวนกุศลไปใหญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว และถือ

เปนการสะสมบุญใหแกผูที่ถวาย บางที่มีการรับศีล ฟงเทศน บางที่ผูไปถวายอาหารถือโอกาสดําหัว

พระเถระผูใหญ หรือพระสงฆที่ตนนับถือ ในอดีตมีการถวายตุงผา ซึ่งสตรีลานนาไดทอเก็บไวในชวงฤดู

แลงกอนสงกรานต วันน้ีถือเปนวันรวมญาติของชาวลานนา 

  วันที่ 16 เมษายน วันปากป เปนวันที่สองของปใหม มีการเดินทางไปดําหัวผูใหญ

อาวุโสที่อยูหางไกลออกไป ในวันน้ีชาวบานนิยมปรุงอาหารจากลูกขนุนออน และอาหารที่มีช่ือมงคล

เลี้ยงกัน บางบานอาจมีการทําพิธีสืบชะตา เพราะเช่ือวาจะทําใหชีวิตเปนมงคลตลอดทั้งป 

  ประเพณีเดือน 8 (พฤษภาคม)  

  ประเพณีข้ึนพระธาตุ หรือสรงนํ้าพระธาตุ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป พระธาตุ

บางแหงอยูบนดอย สมัยกอนจะตองเดินข้ึนไปจึงเรียกวาข้ึนพระธาตุ การข้ึนพระธาตุน้ีนอกจากจะ

เปนการเดินทางเพื่อไปจาริกแสวงบุญแลว พระสงฆที่ปฎิบัติธรรมไปวิปสสนาก็นิยมเดินทางธุดงคไป

นมัสการพระธาตุที่สําคัญดวยเชนกัน สวนผูคนก็จะเดินไปทางไปไหวพระธาตุประจําปเกิดของตนเอง 

     ประเพณีเดือน 9 (มิถุนายน) 

     ในเดือนน้ีมี 2 ประเพณี ไดแก 
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     1.ประเพณีเลี้ยงผีปูยา ถือเปนผีประจําตระกูล สืบทอดมาทางฝายผูหญิงซึ่ง

ลูกหลานตองใหความเคารพ โดยจัดทําหิ้งผีไวบนเสาหัวนอนและใหความเคารพ เมื่อถึงโอกาสพิเศษ 

เชน วันสงกรานตวันข้ึนปใหม วันแตงงาน หรือวันกําหนดเลี้ยงผี ก็จะมีการทําพิธีตามประเพณี โดยมี

การนําเครื่องสักการะ เชน ไก เหลา หรือขาวปลาอาหาร เพื่อใหปูยาจะไดคุมครองใหลูกหลายมี

ความสุข นอกจากน้ียังมีประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวลานนา คือ ประเพณีเลี้ยงผีขุนนํ้า คือ ผี

แหงตนนํ้าลําธาร โดยไหวกอนเขาสูฤดูทํานา เพื่อใหชวยดูแลใหนํ้าอุดมสมบูรณ และประเพณีฟอนผี

มด ผีเม็ง คือ พิธีกรรมเพื่อการไหวผีบรรพบุรุษแบบหน่ึง 

     2. ประเพณีเขาอินทขีลหรือเสาสะดือเมือง (เสาหลักเมือง) จัดข้ึนทุกป ที่วัดพระ

เจดียหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม โดยชาวบานพากันนําดอกไมธูปเทียนมาบูชาเสาอินทขีล เรียกวา ใส

ขันดอกเพื่อใหบานเมืองมีความสงบสุข  

     ประเพณีเดือน 10 (กรกฎาคม) 

     ในเดือนน้ีมี 2 ประเพณี ไดแก 

     1. ประเพณีเขาวัสสา (วันเขาพรรษา) เปนวันไดรวมทําบุญเปนพิเศษ โดยมีการใส

บาตรรับศีล สวนตอนกลางคืนมีการถวายเทียนพรรษา กอนวัน หรือเวลาถวายเทียน จะมีการแหเทียน

พรรษาไปตามหมูบานตางๆ เปนที่สนุกสนาน และมีพานทาน ขันขาวใหคนตาย รวมทั้งการทําทานแด

พอแมปูยาตายายที่ยังมีชีวิต 

2. ประเพณีแฮกนา (แรกนา) ใกลเคียกบัพิธีแรกนาของภาคกลาง เพื่อใหเปนสิรมิคล

ใหเกิดความอุดมสมบูรณแกขาวในนา  

ประเพณีเดือน 11 (สิงหาคม) 

ในเดือนน้ีมี 3 ประเพณี ไดแก 

1. ประเพณีเอามื้อปลูกนา ประเพณีลงแขก ที่ชาวบานรวมแรงรวมใจกันทํานา  

2. ประเพณีฟงธรรม ในชวงเขาพรรษา มีการฟงธรรม โดยพระสงฆจะอานคัมภีรที่

จารึกในใบลาน ซึ่งเน้ือหามักจะเปนเรื่องจากชาดก 

3. ประเพณีสูขวัญควาย หลังจากที่ใชควายไถนา และปลูกขาวกลาในนาเสร็จ

เรียบรอยจะมีการสูขวัญควาย เปนการขอขมาควาย และมีการกลาวใหรําลึกถึงบุญคุณของควาย 

ประเพณีเดือน 12 (กันยายน) 

ในเดือนน้ีมี 4 ประเพณี ไดแก 

1. ประเพณีจาคะขาว คือ การทําบุญทําทานแกพระสงฆ และ อุบาสก อุบาสิกา ที่มา

จําศีลที่วัด มีการเตรียมของกินของใชมอบใหคนเฒาคนแกที่มาถือศีล และจํามีการแสดงธรรม และ

เลี้ยงอาหารกัน 
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2. ประเพณีวันสิบสองเพ็ง (เพ็ญเดือนสิบสองเหนือ) มีการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหคน

ตาย เช่ือวาผูตายจะกลับสูเมืองมนุษยเพื่อขอรับสวนบุญจากญาติพี่นอง มีการนําอาหารไปถวายพระที่

วัดตามปกติ สวนผูที่ตายโหง ญาติจะนิมนตพระมารับประทานนอกวัด เพราะเช่ือวาผีตายโหงเขาวัด

ไมได นอกจากน้ีบางคนมีการนิมนตพระไปที่บานพรอมถวายอาหาร เรียกวา ตานขันขาว และมีการ

ฟงธรรมจากคัมภีรใบลาน 

3. ประเพณีตานกวยสลาก คือ งานประเพณีทําบุญสลากภัตต นิยมทํากันชวงปลาย

เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดยมีกาจัดขาวปลาอาหาร เครื่องใชไปถวายพระสงฆที่วัด เพื่ออุทิศสวนกุศล

ใหแกญาติที่ลวงลับไปแลว โดยการถวายน้ันจะนําไปรวมๆกันพรอมกับติดสลากไว จากน้ันพระหรือ

เณรจะจับสลาก หากจับสลากไดชุดใดก็ยกถวายแกรูปน้ัน 

 

 
 

ภาพที่ 49 ภาพกวยสลาก 

ที่มา: สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ก๋ินกวยสลาก, เขาถึงเมื่อ 19 ตุลาคม 

2556, เขาถึงขอมลูไดจาก http://art-culture.cmu.ac.th 

 

4. ประเพณีออกวัสสา (วันออกพรรษา) ชาวบานจะมีการทําอาหารคาวหวาน เพื่อไป

ทําบุญพิเศษ เหมือนวันเขาพรรษา และบางแหงมีการจัดทําบุญตักบาตรเทโว 

ประเพณีเดือนยี ่(พฤศจิกายน)  

ประเพณีย่ีเปง ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง เปนประเพณีที่

สนุกสนานรื่นเริงของชาวลานนาในยามฤดูปลายฝนตนหนาว ทองทุงขาวออกรวง บางแหงอยูใน

ระหวางเก็บเกี่ยว และย่ิงเขาใกลวันเพ็ญมักจะไดยินเสียงประทัดที่ชาวลานนาจุดเลนดังอยูทั่วไป พระ

และเณรชวยกันทําโคมลอย และปลอยข้ึนสูทองฟา กิจกรรมเหลาน้ี เปนสัญลักษณวาใกลจะเขาสูเดือน

ย่ีเปงแลว เวลากลางคืนหมูบานจะสวางไสวดวยแสงเทียนที่ชาวลานนาจุดบูชา บริเวณที่จุด ไดแก 
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บันได หนาตาง ยุงขาว นอกจากน้ี ยังจุดโคมไฟใสคางแขวน บริเวณหนาบานประดับตกแตงดวยซุม

ประตูปา ปกโคมหูกระตายเรียงรายทั้งสองฝากของทองถนนในหมูบาน ที่วัดมีเทศนาธัมมต้ังธรรม

หลวงหรือเทศนมหาชาติ ทําซุมประตูปา ขัดราชวัตร ปกชอตุง จําลองเขาวงกต ภายในวิหาร ประดับ

ตกแตงดวยตุง พระสงฑเลาเรื่องพระเวสสันดรชาดก และลานวัดมักจุดดอกไมไฟ (ประเพณีลานนา, 

2555) 

 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพประเพณีย่ีเปง 

ที่มา: ศุภกัลป วงศคําปน, ยี่เปงเชียงใหม, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก

http://www.phototechmag.com/Photo%20Contest_Loikrathong%20photo%20contest

%202012%20Behind_08.html 

 

ประเพณีเดือน 3 (ธันวาคม) 

ในเดือนน้ีมี 2 ประเพณี ไดแก 

1. ประเพณีเกี่ยวขาวเอาเฝอง การเก็บเกี่ยวขาวและฟางขาวเพื่อนําไปใชประโยชน 

จะเริ่มต้ังแตประมาณปลายเดือนพฤจิกายน เปนตนไป 

2. ประเพณีสูขวัญขาว หลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อเปนการขอขมาและขอบคุณแม

โพสพ หรือเทพีแหงขาว โดยพิธีจะทําไมใหญโตมากนักข้ึนอยูกับความนิยมหรือความพรอมของ

เจาของนา ถาพิธีเล็กเจาของนาอาจเปนผูกลาวคําขอบคุณพระแมโพสพเอง แตถางานใหญอาจตองมี

การขอปูอาจารยประจําหมูบานกลาวแทน 

ประเพณีเดือน 4 (มกราคม) 

ในเดือนน้ีมี 2 ประเพณี ไดแก 
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1. ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจา คือ การนําเอาฟนมาเผา เพื่อใหพระพุทธเจาไดผงิ

ไฟจัดข้ึนในชวงประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม เปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวลานนามีความ

เช่ือวา พระพุทธเจาหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รูสึกถึงความหนาวเย็นเชนเดียวกับคนเรา จึงรวมกันหา

ไมฟนมาจุดเผาไฟผิงใหเกิดความอบอุน 

2. ประเพณีปอยลอ ประเพณีเพื่อการเฉลิมฉลองใหกับคนตายที่ไดสรางคุณงามความ

ดีมาตลอดทัง้ชีวิต 

ประเพณีเดือน 5 (กุมภาพันธ)  

ประเพณีบวชลูกแกว คือ การบวชเณรของชาวลานนา ประเพณีน้ีถือวาเปนงานที่

ใหญพอสมควรจึงเรียกอีกอยางวา “ปอยนอย” ในลานนามีรูปแบบการบวชอยู 2 อยาง การบรรพชา

บวชเณรน้ัน นิยมเรียกวา “บวชพระ” หรือ “บวชลูกแกว” สวนการอุปสมบทหรือบวชเปนพระภิกษุ

น้ันเรียกวา “บวชเปกข” หรือ “เปกขตุ” ซึ่งคําเรียก “เณร” ทางลานนานิยมเรียกวา “พระ” สวน 

ภิกษุน้ัน เรียกวา “ตุเจา” (ประเพณีลานนา, 2555) 

 

 
 

ภาพที่ 51 ภาพประเพณีบวชลูกแกว 

ที่มา: ประเพณีบวชลูกแกว วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556, เขาถึงได

จากhttp://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?showtopic=1673&mode= 

threaded&pid=15015 

 

ประเพณีเดือน 6 (มีนาคม) 

ประเพณีปอยหลวง ประเพณีเฉลิมฉลองที่สรางข้ึนในวัด เชน โบสถ วิหาร ศาลาการ

เปรียญ กําแพงวัด หรือกุฏิ เรียกวาปอยหลวง เพราะ เปนงานใหญตองอาศัยความรวมมือจากบุคคล

เปนจํานวนมาก มีกิจกรรมตางๆ ทั้งทางศาสนาและมหรสพ เพื่อความบันเทิง กอนมีงานปอยหลวง 
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จะตองมีการทานตุง และชอ(ธงสามเหลี่ยม) ตุงน้ีจะเปนผืนผาที่ถักทอดวยดายที่สวยงาม นําไปปก

เรียงไวตามถนนทางเขาหมูบาน เพื่อเปนสัญลักษณใหคนที่สัญจรผานไปมาไดทราบวาวัดน้ันกําลังจะมี

ปอยหลวง   

เห็นไดวาประเพณีของชาวลานนาสวนใหญ มาจากความเช่ือทางศาสนา และความ

เช่ือในการนับถือผี ทําใหวิถีชีวิตของชาวลานนาผูกพันกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน หลักคําสอน

ของพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลตอชาวลานนาในดานวิทยาการความรูตางๆ รวมทั้งไดมีสวนสําคัญที่

กอใหเกิดแบบแผนทางวัฒนธรรมหลายๆ ตลอดจนคติความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมตางๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

1. ในงานของ ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน “การ

วิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพื่อเปนขอเสนอแนะในการคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมไทยรประเพณี

ศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม วัดไหลหิน จําลองโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” 

งานวิจัยน้ีเพื่อศึกษากระบวนการประยุกต การตีความทางกายภาพ ที่ทําใหเกิดกระบวนการสื่อ สราง

ความหมาย และเพื่อวิเคราะหวิธีการในการสื่อและสรางความหมายในแบบตางๆ เพื่อใชเปนทาง

ใหกับการประยุกตงานออกแบบสถาปตยกรรมไทยที่ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานความหมาย

ด้ังเดิม โดยใชทฤษฏีสัญวิทยา ตามกรอบแนวคิดของชารลส แซนเดอร เพีรส เรื่อง ระยะหางทาง

ความคิดในการเช่ือมโยงความหมาย และกรอบแนวคิดของโรล็องด บารตส และอัมเบอรโต เอ็คโค 

เรื่อง การสื่อสารแบบความหมายตรงและการสื่อสารแบบความหมายแฝง (สันต สุวัจฉราภินันท และ

ชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: บทคัดยอ) และจากผลการผลสรุปของแบบทดสอบ สามารถสราง

แนวทางที่จะมาใชในตรวจสอบหาวิธีการกําหนดระยะหางทางการเช่ือมโยงความหมายของงาน

สถาปตยกรรม ซึ่งชวยใหสามารวิเคราะหถึงวิธีการประยุกตในงานสถาปตยกรรมของวัดไหลหินหลวง 

จําลองในโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหมได 4 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 Iconical 

Image หรือ เลียนแบบของเดิม เปนวิธีการที่อาศัยรูปสัญญะด้ังเดิมมาใชสื่อสารใหผูใชอาคารสามารถ

ยอนกลับไปหารูปสัญญะด้ังเดิมได โดยไมตองอาศัยประสบการณการตีความมาก เพราะรูปสัญญะ

สามารถสื่อสารไดตรงและสัมฤทธ์ิพล ลักษณะที่ 2 Indexical Image สื่อสารแบบ Denotation หรือ 

คลายของเดิม เปนวิธีการอาศัยรูปสัญญะด้ังเดิมมาใชสื่อสารใหผูใชอาคารสามารถยอนกลับไปหา

รูปสัญญะด้ังเดิมได แตตองอาศัยการตีความเพิ่มข้ึนบาง (เปนการตีความจากรูป) เชน การอางอิงกับ

ประโยชนใชสอยและสัดสวนของคน รูปสัญญะมีการเปลี่ยนแปลงรูปไปแตยังสามารถสื่อสารได
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โดยตรง ลักษณะที่ 3 Index Image สื่อสารแบบ Connotation หรือ บิดเบือนของเดิม เปนวิธีการที่

อาศัยรูปสัญญะด้ังเดิมมาใชสื่อสารใหผูใชอาคารสามารถยอนกลับไปหารูปสัญญะด้ังเดิม แตตองอาศัย

ประสบการณในการตีความเพิ่มข้ึน มากกวาแบบ Denotation ลักษณะที่ 4 Symbolical หรือ ตาง

รูปเดิม เปนลักษณะของการเปลี่ยน (สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน, 2550: 

146-149) งานวิจัยน้ีพบกวาคนสวนใหญมักเลือกวิธีการสื่อสารที่งายและตรงไปตรงมากที่สุด คือ 

ลักษณะของภาพเหมือน และพบอีกวา ความสามารถในการเช่ือมโยงระหวางความหมายสัญญะเดิม

กับรูปสัญญะใหม ระยะทางความคิดในการเช่ือมโยง สามารถพบไดต้ังแตระดับภาพเหมือนตนแบบ สู

ระดับภาพคลายตนแบบ และระดับภาพสัญญะลักษณ แตการจะเขาใจไปถึงภาพตนแบบได ก็ข้ึนอยู

กับความสามารถและประสบการณของแตละคน (สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวง-

วัน, 2550: บทคัดยอ) ประโยชนที่ไดจากการวิจัยน้ี คือ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบ

ระบบปายสัญลักษณได เน่ืองจากการออกแบบน้ีจะตองเช่ือมโยงกับรูปแบบเดิมที่เกี่ยวของกับ

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนภาพลักษณที่ดีงามที่มนุษยไดสรางไว ดังน้ันจึงตองอาศัยหลักของสัญวิทยาชวย

ในการเลาเรื่อง และการตีความหมาย ผานปายสัญลักษณ และออกแบบโดยการประยุกตใหสวยงาม

สอดคลองกับยุคสมัย และไมใหกระทบตอภาพลักษณเดิมที่มีมาในอดีต 

2. ในงานของ ดร.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง “อัตลักษณสถาปตยกรรมลานนา: การสงวน

รักษาการเก็บรวบรวมและการใชงาน” งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการเก็บรวบรวม แนวคิด ปรัชญา 

และความเช่ือในการออกแบบสถาปตยกรรมลานนา และเพื่อแนะนําเผยแพร การใชงานในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมลานนาอยางถูกตองและมีภูมิปญญา วัตถุประสงคของจากงานวิจัยน้ี คือ 

วิธีการประยุกตรูปแบบสถาปตยกรรมลานนาอยางไรเพื่อไมใหเสียอัตลักษณลานนา (วิฑูรย เหลียว-

รุงเรือง, 2553: บทคัดยอ) ซึ่งไดมีการวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมลานนาไว 3 แบบ คือ 1. 

สถาปตยกรรมลานนาแบบด้ังเดิม หรือสถาปตยกรรมลานนาเชิงอนุรกัษ มรีะบบพฒันาการความเปนมา

ของรูปแบบ แนวความคิดและอิทธิพลที่ไดรับและถายทอดมาในงานสถาปตยกรรมมายาวนาน  ซึง่เปน

ผลจากภูมิปญญา สภาพแวดลอม สัญชาตญาณและความจําเปนในการอยูอาศัย ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ความคุนเคยในรูปทรงอาคาร หลังคา สัดสวน สี วัสดุกอสราง ทีส่ามารถ

จัดหาไดในทองถ่ิน 2. สถาปตยกรรมลานนาแบบประยุกตการนํา เทคโนโลยีทางการกอสรางและวัสดุ

โครงสรางใหม การนําหลักการเบื้องตนสถาปตยกรรมแบบสากลมาใชกับสถาปตยกรรมลานนา เพื่อ

เนนประโยชนใชสอย โดย จะแยกแยะระหวางความเช่ือและความเปนจริง ปจจัยพื้นฐาน จาก

สถาปตยกรรมลานนาแบบด้ังเดิมเปนเพียงกรอบ ที่กํากบัการออกแบบทีเ่กดิจากเหตุและผลทีเ่หมาะสม

เพื่อรักษาเอกภาพ 3. สถาปตยกรรมลานนาแบบกาวหนา มีองคประกอบจากหลายสวน ที่

นอกเหนือจากกระบวนการในการ ออกแบบสถาปตยกรรมลานนาแบบประยุกต อนัไดแก วัสดุกอสราง 
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พื้นที่ใชสอยเฉพาะ สัดสวน ปจจัยแวดลอม และลักษณะเชิงนามธรรม ที่จะไปใหถึงจุดหมายไดแก 

ศึกษาเขาใจ คือ บูรณภาพ ตองฝกฝนพื้นฐานความเปนลานนาและมีการศึกษาความเปนลานนา ให

เขาถึงแบบแผน ตองศึกษาเขาใจ คือ สุนทรียภาพ ความงามที่เกิดจากการแสวงหารูปแบบใหมและจาก

การประสมประสานลักษณะจําเพาะของสถาปตยกรรมลานนาในมิติตางๆ การใชเทคโนโลยีทางการ

กอสราง วัสดุสําเร็จรูปทางการกอสรางที่มีสัดสวน มีระบบพิกัด ตอบสนองทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี

การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม (วิฑูรย เหลียวรุงเรือง, 2553: 18-24) และจากการทําวิจัย

พบวา การสงวนรักษาการบูรณะ และการลอกเลียนแบบ สวนใหญไมใชวิธีการทางการออกแบบและ

วิธีการอนุรักษของลานนา อีกทั้งเปนการลดคาและการใชประโยชนอยางผิดเพี้ยน (วิฑูรย เหลียว-

รุงเรือง, 2553: บทคัดยอ) ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยน้ี คือ วิธีการประยุกตรูปแบบสถาปตยกรรม

ลานนาอยางไรเพื่อไมใหเสียอัตลักษณลานนา 
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บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่

สามารถสะทอนอัตลักษณลานนา โดยเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. รวบรวมขอมูล 

2. วิเคราะหขอมูล 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. ขอบเขตและวิธีการออกแบบเลขนศิลปสิง่แวดลอม 

5. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

6. การสรุปอภิปรายผล 

 

รวบรวมขอมูล 

 

 การเกบ็รวบรวมขอมูล แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

 

ขอมูลจากเอกสาร   

รวบรวมขอมูลเอกสาร (Library Method) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากหนังสือ บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเลขน-

ศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถแสดงอัตลักษณลานนา โดยแบงหัวขอการศึกษาเปน 2 สวน คือ 

1. ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

1.1 ทฤษฎีเกี่ยวของกับการออกแบบ ขอมูลในสวนน้ีทําใหทราบถึง วิธีการออกแบบ

ปายสัญลักษณที่ทําใหงานออกแบบมีประสิทธิภาพที่ดีเปนระบบ และองคประกอบของการออกแบบ

วาตองคํานึงถึง รูปรางรูปทรง วัสดุ สี ตัวอักษร สัญลักษณภาพ และการจัดวาง เปนตน 

1.2 ทฤษฎีสัญวิทยา ขอมูลในสวนน้ีชวยใหทราบวิธีการประยุกต วาควรอยูในระดับ

ใด ทําใหคนสามารถรับรูและสามารถตีความไปไดในทิศทางเดียวกัน 
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1.3 ทฤษฎีการสรางอัตลักษณองคกร ขอมูลในสวนน้ีทําใหทราบถึงวิธีการออกแบบ

เลขนศิลปสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ มีความเปนเอกภาพ และมีรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งทฤษฎีดีสอดคลอง

กับเกณฑในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

2. ศิลปวัฒนธรรมลานนา 

ขอมูลในสวนน้ีทําใหทราบถึงที่มาและรูปแบบศิลปวัฒนธรรมโดยรวม เพื่อศึกษาอัต-

ลักษณที่เหมาะสมในการออกแบบ แบงเปน 6 หัวขอ คือ 

2.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

2.2 ศาสนาและความเช่ือ 

2.3 อาคารและสถาปตยกรรม 

2.4 งานชางทองถ่ิน 

2.5 ภาษา 

2.6 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพื่อเปนขอเสนอแนะในการคุมครอง

มรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณีศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม วัดไหลหิน จําลองโรงแรมแมนดา

รินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” โดย ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน 

ประโยชนจากงานวิจัยน้ี คือ แนวทางการตัดทอนอยางเหมาะสมที่ทําใหที่ทําใหศูนยเสียภาพลักษณ

เดิมของศิลปวัฒนธรรมลานนา 

3.2 งานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณสถาปตยกรรมลานนา: การสงวนรักษาการเก็บ

รวบรวมและการใชงาน” โดย ดร.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยน้ี คือ แนวทางการ

ประยุกตรูปแบบสถาปตยกรรมลานนาอยางไรเพื่อไมใหเสียอัตลักษณลานนา  

 

ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

จากการลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลในสวนน้ีไดจากการบันทึกในกลอง

ดิจิตอล โดยบันทึกขอมูลเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อศึกษาศิลปวัฒธรรมลานนาอันโดด

เดนในจังหวัดเชียงใหม และรูปแบบระบบปายสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหมปจจุบัน เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาหรือสรางสรรคเลขนศิลปสิ่งแวดลอมรูปแบบใหมไดอยางเหมาะสม 
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ขอมูลจากบุคคล 

ศึกษาขอมูลเชิงลึกเพื่อหาอัตลักษณลานนาที่เหมาะสม และสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับปายสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหมปจจุบัน เพื่อนําขอมูลมากําหนดกรอบแนวคิดของการ

ออกแบบ จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน 7 ทาน ดังน้ี  

1. รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน 

(หัวหนาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

2. ผูชวยศาสตราจารยลิปกร มาแกว 

(ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา) 

3. อาจารยสน่ัน ธรรมธิ 

(นักวิชาการศึกษา สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

4. อาจารยชัชวาลย ทองดีเลิศ    

(ประธานคณะกรรมการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา) 

5. อาจารยประสงค แสงงาม 

(คณะกรรมการดําเนินงานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา) 

6. คุณณรงค เหล็กสมบูรณ 

(ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัด

เชียงใหม) 

7. คุณนิตยา กนกมงคล 

(ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม)  

 

 วิเคราะหขอมูล 

  

การวิเคราะหขอมลูแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 

วิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบ 

1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร โดยการนําขอมูลจาก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มาวิเคราะห เพื่อไดขอมูลเปนแนวทางในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม ในเรื่องของหลักเกณฑ 

และองคประกอบในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ทฤษฎีสัญวิทยา เพื่อใหทราบ

รูปแบบวิธีการตัดทอนที่เหมาะสม รวมไปถึงเรื่องของหลักการสรางอัตลักษณ 



84 

 

 
 

2. การวิเคราะหขอมูลจากภาคสนาม ผูวิจัยไดเก็บขอมูลในสวนของศิลปวัฒนธรรม

ลานนาที่โดดเดน และรูปแบบของเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่ใชอยูในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน เพื่อเปน

แนวทางในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม 

3. การวิเคราะหขอมูลจากบุคคล การสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา 

ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการนํามาเปนตัวแทนของอัตลักษณลานนา เพื่อใชเปนกรอบ

แนวคิดของการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม ใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลจาก

ผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน 7 ทาน และใชการสรุปผลโดยการอธิบายเชิงพรรณนา 

 

วิเคราะหขอมูลหลังการออกแบบ 

1. วิเคราะหผลการคัดเลือกงานออกแบบ ในเบื้องตนผูวิจัยทําการออกแบบเลขนศิลป

สิ่งแวดลอมจํานวน 3 รูปแบบ และนําไปใหผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน 7 ทานได

คัดเลือกใหเหลือเพียง 1 รูปแบบ โดยนํารูปแบบที่ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวาสามารถนําองคประกอบ

ของวิหารลานนามาประยุกตใชไดเหมาะสมที่สุด และสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาไดดีที่สุดมา

ปรับปรุงแกไข โดยการสรางแบบการคัดเลือกผลงาน และนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

2. วิเคราะหผลการประเมินงานออกแบบ การวิเคราะหในสวนน้ี จะวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยนําเสนอขอมูลดวยการหาคาอัตราสวนรอยละ (%) 

และวิธีการคํานวนหาคาเฉลี่ย ( X ) โดยมีเกณฑการวัดผลแบงเปน 5 ระดับ คือ 

5 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง / มากที่สุด 

4 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวย / มาก 

3 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 2.61 - 3.40 หมายถึง ไมแนใจ / ปานกลาง 

2 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 1.81 - 2.60 หมายถึง ไมเห็นดวย / นอย 

1 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมห็นดวยอยางย่ิง / นอยที่สุด  

ในการวิเคราะหขอมลูในสวนน้ีแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหจากการประเมินผลโดยกลุมตัวอยาง เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยว ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ที่มีตอผลงานการออกแบบ ที่ไดออกแบบตาม

หลักเกณฑ และองคประกอบของการออกแบบระบบปายปญลักษณ นําผลมาตรวจสอบวาตรงกับ

วัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม และนําขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการพัฒนางานออกแบบใหดีย่ิงข้ึน 

2.2 วิเคราะหจากประเมินผลโดยผูเช่ียวชาญ จากการนําผลงานออกแบบมาปรับปรงุ

แกไขตามขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง (นักทองเที่ยว) และนําไปใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ทําการ
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ประเมิน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของงานออกแบบ และเปนขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจการ

ออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

แบบสัมภาษณ  

สรางแบบสัมภาษณแบบมีเคาโครง (Structured Interview) เพื่อสัมภาษณขอมูลเชิง

ลึกจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ในการหาอัตลักษณที่เหมาะสมที่จะมาใชในการ

ออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม บุคลิกภาพของความเปนลานนา และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

ปายสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน 

 

แบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามคัดเลือกงานออกแบบจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา

จํานวน 7 ทาน เพื่อคัดเลือกงานออกแบบที่มีความเหมาะสมและสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได

ดีที่สุด และสอบถามขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกไขผลงาน 

 

แบบประเมนิผล  

การสรางแบบประเมินผล แบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1. แบบประเมินผลสําหรับกลุมตัวอยาง เพื่อวัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ

งานออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีประเมินวานักทองเที่ยวสามารถรับรูแนวคิดจากการ

ออกแบบไดมากนอยเพียงใด และงานออกแบบสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาไดหรือไม 

2. แบบประเมินผล สําหรับผูเช่ียวชาญ เพื่อวัดประสิทธิภาพของงานออกแบบ และเปน

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจศึกษาตอไป ผูเช่ียวชาญแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี  

2.1 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 2.1.1 ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 2.1.2 อาจารย ดร.ชุมพร มูรพันธุ (กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมภายใน) คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
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 2.1.3 อาจารยณพงศ หอมแยม (หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2.2 ผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ทาน ดังน้ี 

 2.2.1 รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน (หัวหนาภาควิชาศิลปะไทย 

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 2.2.2 ผูชวยศาสตราจารยลิปกร มาแกว (ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา) 

 

ขอบเขตและการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

 

ขอบเขตการออกแบบเลนศิลปสิ่งแวดลอม 

ออกแบบเฉพาะเลขนศิลปสิ่งแวดลอม สําหรับใชงานในพื้นที่เขตอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม ดังน้ี 

1. ปายระบุพื้นที่ข้ันที่ 1(Primary Identification Sign) 

2. ปายระบุพื้นที่ข้ันที่ 2 (Secondary Identification Sign) 

3. ปายแสดงทิศทาง (Direction Sign) 

4. ปายแสดงแผนที่ (Directory Sign) 

5. ปายแสดงขอมูลสถานที่ (Information Sign) 

6. สัญลักษณภาพ (Pictogram) จํานวน 9 ภาพ 

7. เฟอรนิเจอรบนถนน (Street Furniture) ไดแก เสาไฟฟา มาน่ัง และถังขยะ 

 

การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

จากการรวบรวมขอมูลในสวนตางๆ ผูวิจัยสามารถกําหนดขอบเขตของงานออกแบบเปน 

3 รูปแบบ (จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพื่อเปนขอเสนอแนะในการ

คุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณีศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม วัดไหลหิน จําลอง

โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” โดย ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร 

ธนพัฒนปวงวัน) และนํารูปแบบของวิหารวัดตนเกวนมาวิเคราะหตามองคประกอบของวิหารลานนา 

ใหสอดคลองกับองคประกอบของการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม สามารถกําหนดแนวทางในการ

ออกแบบของรูปแบบตางๆไดดังน้ี  

1. รูปแบบที่ 1 ออกแบบตามการตัดทอนระดับ Indexical Image: Denotation  
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2. รูปแบบที่ 2 ออกแบบตามการตัดทอนระดับ Indexical Image: Connotation 

3. รูปแบบที่ 3 ออกแบบตามการตัดทอนระดับ Symbolical  

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการกําหนดขนาด

ตัวอยางของยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % คาของความคลาดเคลื่อนอยูที่ ± 6% 

(ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท, 2551: 176) 

 

การสรุปอภิปรายผล 

 

การสรุปอภิปรายผลสามารถแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

 

การสัมภาษณ 

การสรุปขอมูลจากแบบสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ในเรื่อง

ของอัตลักษณลานนาที่เหมาะสม บุคลิกภาพของความเปนลานนา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบปาย

สัญลักษณของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน และนําขอมูลที่ไดมาอธิบายผลเชิงพรรณนา 

การคัดเลือกงานออกแบบ 

สรุปขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ใน

เรื่องของรูปแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่ไดนําองคประกอบของวิหารลานนามาใชอยางเหมาะสม และ

สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาไดดีที่สุด และนําขอมูลที่ไดมาอธิบายผลเชิงพรรณนา 

 

การประเมินงานออกแบบ 

การประเมินผลงานออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่ไดจากการคัดเลือกโดยกลุม

ผูเช่ียวชาญ และไดทําการปรับปรุงแกไข นําไปประเมินโดยกลุมตัวอยาง วารูปแบบงานออกแบบ

สามารถแสดงถึงแนวคิดที่นํามาใชในการออกแบบหรือไม มีองคประกอบของการออกแบบที่เหมาะสม

ดีแลวหรือไม เปนไปตามเกณฑการออกแบบหรือไม และไดนําขอเสนอแนะกลับมาแกไข กอนนําไป

ประเมินผลโดยกลุมผูเช่ียวชาญดานออกแบบ และดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อประสิทธิภาพของ

งานออกแบบ 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยหัวขอ “การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอัตลักษณลานนา” ไดศึกษาขอมูล

เบื้องตนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยเลือก “จังหวัดเชียงใหม” เปนพื้นที่กรณีศึกษา และ

ทําการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเดน จากน้ันนําขอมูล

ดังกลาวไปเก็บขอมูลเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อหาอัตลักษณที่เหมาะสมใน

การออกแบบควบคูกับวิเคราะหขอมูลทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม ทฤษฎี

การสรางอัตลักษณ และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ จากน้ันนําขอมูลดังกลาวมาสรุปหาแนวทางในการ

ออกแบบ และนําผลงานการออกแบบไปประเมินประสิทธิภาพกับผูเช่ียวชาญ และกลุมตัวอยางที่เปน

นักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปนสวน 2 

สวน ดังน้ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบ 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบงานออกแบบ 

สามารถแบงเปนสวนตางๆ ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ผลที่ไดจากการสัมภาษณ คือ ผูเช่ียวชาญสวนใหญมีความเห็นวา ควรศึกษาอัต-

ลักษณลานนาจากสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเน่ืองในศาสนา ในสวนของ “วิหารและลวดลายประดับ

สถาปตยกรรม” เน่ืองจากสถาปตยกรรมมีภาพลักษณที่คอนขางเปนรูปธรรม สามารถแสดงถึงอัต-

ลักษณลานนาไดชัดเจนที่สุด อีกทั้งในอดีตดินแดนลานนามีความเจริญรุงเรืองดานพุทธศาสนาอยาง

มากโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงยุคทอง เห็นไดจากปจจุบันที่วาเฉพาะในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมมีวัดนับรอยแหง และหากเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ กลาวคือ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

คอนขางเปนนามธรรม ยากที่จะนํามาสรางอัตลักษณ งานชางทองถ่ิน เปนงานศิลปะที่แสดงถึง

เอกลักษณประจําทองถ่ินเทาน้ัน และในเรื่องของวิถีชีวิตน้ันยากที่จะศึกษา เน่ืองจากวิถีชีวิตของ

คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ซึ่งหากจะศึกษาตองใชระยะเวลานาน 
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ผลจากการสัมภาษณผูวิจัยจําเปนตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมวา ควรนําวิหารใดมาเปน

ตนแบบของวิหารลานนา จากการศึกษาขอมูลพบวา วิหารวัดตนเกวน มีความเหมาะสมที่สุด 

เน่ืองจากเปนงานสถาปตยกรรมที่ไดรับการยกยองจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

เมื่อปพ.ศ. 2532 ใหเปนอาคารอนุรักษดีเดน เพราะ สถาปตยกรรมของวัดแหงน้ีไดรับการดูแลรักษา

จากผูคนในชุมชนอยางดี ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และความเจริญของวัตถุที่คืบ

คลานเขามา (คมชัดลึก, 2552) อีกทั้งเปนตนแบบของหอคําหลวงที่งานพืชสวนโลก (ผูจัดการออนไลน

, 2554) และปจจุบันยังเปนแบบใหนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(Gotoknow, 2556) และไดทําการสอบถามความคิดเหน็เพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรม

ลานนา สวนใหญเห็นดวยวา เหมาะสมแลวที่นําวิหารวัดตนเกวนมาเปนตนแบบของวิหารลานนาใน

จังหวัดเชียงใหม เพราะ วิหารวัดตนเกวนมีความงดงาม มีช่ือเสียงเปนที่ประจักษ เปนสถาปตยกรรม

แบบลานนาอันทรงคุณคา สามารถแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของศาสนา และวัฒนธรรมจากอดีต

จนถึงปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 52 ภาพวิหารวัดตนเกวน ตัวแทนวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม 

ที่มา: ภายถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

นอกจากน้ีไดสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของบุคลิกภาพของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี

รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมลานนา เมื่อเปรียบเทียบกับคน ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวาศิลปวัฒนธรรม

ลานนา เปรียบไดกับเพศหญิงที่สวย มีกิริยามารยาทเรียบรอย ออนหวาน และมีจิตใจโอบออมอารี  

สุดทายไดนําภาพของปายสัญลักษณที่ใชงานอยูในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน ซึ่ ง

เปนรูปแบบที่มีการออกแบบเพื่อตองการสะทอนถึงสิ่งที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม แต



 

 

 
 

90

ผูเช่ียวชาญสวนใหญมีความเห็นวา ระปายสัญลักษณน้ียังไมสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได มี

รูปแบบที่ไมสวยงาม กรอบของตัวปายคอนขางลาสมัย มีการผสมผสานลวดลาย และการตัดทอนของ

สิ่งตางที่ไมเหมาะสม และไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีผูเช่ียวชาญเห็นดวยอยางย่ิงวา

ในการออกแบบระบบปายสัญลักษณ ข้ึนใหมควรมีอักษรธรรม (อักษรลานนา) โดยบนปาย

ประกอบดวย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาลานนา และภาษาอังกฤษ และ ไดมีการแนะนําที่เปน

ประโยชนวา กอนออกแบบควรเขาใจในอัตลักษณอยางแทจริง สามารถสะทอนเรื่องราวอันทรงคุณคา

ออกมาไดอยาชัดเจน ออกแบบใหสวยงาม ไมลาสมัย ในเรื่องของการใชสี ไมควรใชสีสันมากนัก ควร

เปนโทนสีธรรมชาติ และในแตละพื้นควรออกแบบระบบปายใหมีรูปแบบที่แตกตางกันแตทั้งน้ีทั้งน้ัน

ผลงานการออกแบบจะตองสะทอนสะทอนอัตลักษณในรูปแบบของผูวิจัยเอง 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพตัวอยางปายสัญลักษณที่แสดงเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหมปจจบุัน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 
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ภาพที่ 54 ภาพตัวอยางปายสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหมที่ประกอบดวย 3 ภาษา  

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจยั เมือ่วันที่ 22 ธันวาคม 2555 

 

ดังน้ันกอนการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถสะทอนอัตลักษณลานนา 

ผูวิจัยไดนําวิหารและลวดลายประดับสถาปตยกรรมจากวิหารวัดตนเกวนมาวิเคราะหตามลักษณะ

วิหารลานนา ดังน้ี 

2. ผลการวิเคราะหวิหารวัดตนเกวนตามลักษณะของวิหารลานนา 

วิหารวัดตนเกวนต้ังอยูตรงกลางของบริเวณวัดซึ่งเปนการวางตําแหนงตามแบบ

แผนของลานนา โดยลอมรอบดวยศาลารายมีศาลาทรงจตุรมุขอยูดานหนา ใชไมสักเปนวัสดุหลักใน

การสรางวิหาร เปนวิหารทรงปด หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

ขนาดกวาง 3 หอง ยาว 5 หอง โดยยกเก็จออกทางดานหนา 2 ชวง ดานหลัง 1 ชวง ซึ่งสัมพันธกับ

การลดช้ันของหลังคาที่มีการลดดานหนา 3 ซด ดานหลัง 2 ซด และมีการซอนพื้นหลังคา 2 ชั้น 

(ตับ) มุงดวยกระเบื้องดินขอ บริเวณกลางหลังคาตกแตงดวยปราสาทเฟอง โครงสรางวิหารเปนแบบ

เสาและคานรับนํ้าหนัก โครงสรางเครื่องบนหลังคาเปนระบบ “ข่ือมาตางไหม” และมีการใชผนังรับ

นํ้าหนักรวม ฐานเปนปูนเรียบ ยกสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร โดยเปนลักษณะฐานเขียงรอบรับชุด

ฐานปทม ตัวเปนผนังปดทึบต้ังแตหองที่ 1 ถึงทายวิหาร โดยในหองที่ 1-4 สวนบนทําเปนฝาตาผา

ลักษณะเรียงตอกัน 2-3 ฝา หองสุดทายกออิฐฉาบปูนจรดแปของหลักคาปกนก และตัววิหารโดยรวม

จะกออิฐถือปูนสูงจากฐานข้ึนไป การตกแตงสําหรับฝาผนังภายในวิหารมีการตกแตงดวยลวดลายรดนํ้า



 

 

 
 

92

ปดทอง ฝาผนังดานทิศตะวันตก (ฝาผนังดานหลังองคพระ) ทําลวดลายพระพิมพซ้ําๆกัน ดวยลวดลาย

ปดทองแบบใชแมพิมพฉลุ นอกจากน้ีภายในวิหารมีการทําดาวเพดานเปนแผนขนาดใหญปดบริเวณ

ดานขางของเพดานวิหารในชวงหองที่ 3-5 และเหนือพระประธาน โดยเปนชองสี่เหลี่ยมเช่ือมตอกัน 

ภายในมีลวดลายตกแตง สวนชวงตอระหวางชองเปนไมวงกลมแกะสลักเปนลวดลาย และประดับดวย

กระจกสี  เสาวิหารทั้งหมดเปนเสาไม บริเวณปกนกดานหนาวิหารทั้ง 2 ขาง เปนเสาสี่เหลี่ยมประดับ

ดวยลายปูนปนสตายจีน เสาคูดานหนาวิหารเปนเสาแปดเหลี่ยมประดับดวยลายสตายจีน และเสาดาน

ในวิหารเปนเสากลมทั้งหมดทําลายรดนํ้าปดทอง โดยบริเวณหัวเสาทั้ง 3 แบบน้ีมีการประดับบัวหัว

เสาในลักษณะแบบบัวแวงสองช้ัน ประดับดวยกระจกสี หลังคาประกอบดวย ชอฟาปูนปนรูป

พญานาค ปานลม สลักเปนลวดลายพันธุพฤกษาตกแตงดวยกระจกสี นาคทัณฑสลักไมรูปตางๆ เชน 

ตัวลวง (พญานาคกับมังกรพันกัน) กินรีฟอนรํา และลายอื่นๆ ผสมเขากับลวดลายเครือเถา หนาแหนบ

โครงสรางมาตางไหมประดับปูนปนลายดอกไม และตกแตงดวยกระจกส ีสวนบริเวณปกนกตกแตงดวย

รูปแบบและเทคนิคเดียวกัน โกงค้ิวมกีารสลักไมเปนลวดลายกานขด แผงแล ทําดวยไมแกะแสลักเปน

ลวดลาย ดวยลวดลายพันธุพฤกษากานขด ปากแล แกะสลักในรูปทรงของปากนกแกว และการใช

พื้นที่ในวิหารใหความรูสึกทางสายตาคอนขางจํากัดการมองในวงกวาง คลายตองการใหผูที่เขามา

ภายในวิหารมุงไปที่การสักการะพระประธาน 

3. ผลการวิเคราะหเพ่ือการออกแบบเลขนศิลปสิง่แวดลอม 

 จากการรวบรวมขอมูลในสวนตางๆ ผูวิจัยสามารถกําหนดขอบเขตของงาน

ออกแบบเปน 3 รูปแบบ (จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพื่อเปน

ขอเสนอแนะในการคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณีศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม วัด

ไหลหิน จําลองโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” โดย ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และ

ชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน) และนํารูปแบบของวิหารวัดตนเกวนมาวิเคราะหตามองคประกอบของ

วิหารลานนา ใหสอดคลองกับองคประกอบของการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม สามารถวิเคราะห

ผลเพื่อกําหนดแนวทางในการออกแบบของรูปแบบตางๆไดดังน้ี  

3.1 รูปแบบที่ 1 สื่อสารแบบตรง (Denotation) ในรูปแบบน้ีไดนําองคประกอบ

ของวิหารลานนามาตัดทอนใหมีรูปแบบที่คลายกับตนแบบ โดยประยุกตใหเหมาะสมกับองคประกอบ

ของปายสัญลักษณ แนวคิด (Concept) คือ ตามรอยวิหารลานนา เหตุผลสนับสนุนแนวคิด 

(Support) คือ วิหารลานนาถือวาเปนผลงานทางสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา มีรูปแบบ และการ

ประดับตกแตงที่มีแบบแผนที่สามารถแสดงเอกลักษณของความเปนลานนาไดมากที่สุด นอกจากน้ียัง

สามารถแสดถึงความเจริญรุงเรืองของศาสนาในดินแดนลานนาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

 3.1.1 รูปรางรูปทรง  
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3.1.1.1 แผนปายใชรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งเปนรูปทรงตามมาตรฐาน

ของปายสัญลักษณ โดยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนใชสําหรับปายระบุพื้นที่ ปาย

แสดงทิศทาง และสี่เหลี่ยมผืนผาแนวต้ัง ใชสําหรับปายแสดงแผนที่ ปายใหขอมูลสถานที่ และปาย

ตกแตง ซึ่งแผนปายจะประดับตกแตงดวยลวดลายเบ็ดเตล็ด เชน ลวดลายแบบประดิษฐ ลวดลายไข

ปลา เปนตน ดวยเทคนิคสตายซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมทําลงบนเสาไม และประดับดวยกระจกจีน ที่ให

ความรูสึกเหมือนแสงดาวบนทองฟา เหตุผลที่ตองมีการประดับตกแตง เน่ืองจากรูปแบบศิลปลานนา

สวนใหญ เปนผลงานที่เกิดจากความศรัทธา ย่ิงมีการประดับตกแตงมากเทาไหร ผูที่ทําสรางข้ึนจะมี

ความเช่ือวาจะไดบุญมากเทาน้ัน แตในการออกแบบสามารถนําการตกแตงมาไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

3.1.1.2 เสา รูปทรงแปดเหลี่ยม ไดแนวคิดจากรูปทรงของเสาหลวงคู

แรกดานหนาวิหารทางทิศตะวันออก และจากการศึกษาขอมูลพบวา เสาแปดเหลี่ยมเปนเสาที่พบ

เฉพาะในวิหารไม และยังมีลักษณะที่แตกตางจากเสาดานหนาวิหารของภาคกลาง โดยบริเวณดานบน

มักมีการสรางบัวหัวเสาประกอบ 

 3.1.2 วัสดุ ใช “ไมสัก” เปนวัสดุหลัก จากการศึกษาขอมูลพบวา วิหาร

ลานนาสวนใหญมักใชไมสักเปนวัสดุสําคัญ เน่ืองจากเปนไมที่มีคุณสมบัติทนทาน สามารถปองกัน

ปลวกและมอดไดดี อีกทั้งสามารถนํามาแกะสลัก และประดับตกแตงลวดลายไดสะดวก ประกอบกับ

ทางภาคเหนือของไทยเปนแหลงปาไมสักที่อุดมสมบูรณและมีขนาดใหญ 

  3.1.3 สี ในแนวคิดน้ีผูวิจัยไดใชโทนสีธรรมชาติ จากพื้นผิวของวัสดุ คือ ไม 

และปูน จากการศึกษาขอมูล และการสอบถามขอมูลจากผูเช่ียวชาญ สีที่สามารถสะทอนอัตลักษณ

ลานนาไดดี คือ โทนสีธรรมชาติ และสีขาว เพื่อประสิทธิภาพของระบบปายสัญลักษณในเรื่องการ

สื่อสาร คือ ขาวบนนํ้าตาล หรือ นํ้าตาลบนขาว (คูสีที่มีประสิทธิภาพตอการใชงาน) 
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ภาพที่ 55 ภาพตัวอยางปายสัญลักษณตามผลการวิเคราะหในรูปแบบที่ 1 

 

3.2 รูปแบบที่ 2 ออกแบบตามการตัดทอนระดับ Indexical Image สื่อสารแบบ

มีความหมายแฝง (Connotation) ในรูปแบบน้ีไดนําองคประกอบของวิหารลานนามาตัดทอนใหมี

รายละเอียดที่ลดนอยลงจากตนแบบ ผูใชงานอาจตองตีความหมายมากข้ึนวารูปแบบของปาย

สัญลักษณไดแนวคิดมากจากสิ่งใด แนวคิด (Concept) คือ ศรัทธา-ความเช่ือ เหตุผลสนับสนุนแนวคิด 

(Support) คือ จากการศึกษาขอมูลพบวาลวดลายนาค เปนลวดลายที่นิยมนํามาตกแตงวิหารลานนา 

ซึ่งเปนนาคในปาหิมพานต ในคติความเช่ือภูมิจักรวาล โดยลวดลายนาคน้ันตามความเช่ือของลานนามี
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หนาที่เฝาวิมานเทวดา ใหลมใหฝน รักษาแมนํ้าลําธาร รักษาขุมทรัพย และสามารเปนตัวแทนของ

ความอุดมสมบูรณ โดยในการออกแบบน้ีประยุกตเขากับโทนสีลายคําภายในวิหาร ซึ่งแสดงถึงการ

สรรเสริญ ความสวางไสว และความศรัทธา 

 3.2.1 รูปรางรูปทรง  

3.2.1.1 แผนปายใชรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งเปนรูปทรงตามมาตรฐาน

ของปายสัญลักษณ โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนใชสําหรับปายระบุพื้นที่ ปาย

แสดงทิศทาง และสี่เหลี่ยมผืนผาแนวต้ัง ใชสําหรับปายแสดงแผนที่ ปายใหขอมูลสถานที่ และปาย

ตกแตง  

3.2.1.2 เสา ทรงกลม ไดแนวคิดจากรูปทรงของเสาหลวงดานในวิหาร

ที่มีการตกแตงลายคําดวยลวดลายที่มีความงดงาม แสดงถึงความศรัทธาของชาวลานนาที่มีตอพุทธ

ศาสนา และโคนเสาประดับตกแตงดวยลวดลายพญานาค ซึ่งไดแนวคิดมาจากนาคราวบันได จาก

การศึกษาขอมูลพบวานาค ราวบันไดเปรียบไดกับสายรุงที่เช่ือมตอระหวางมนุษยกับสวรรค 

 3.2.2 วัสดุ ใช “อลูมิเนียมคอมโพสิต” สีแดงและสีทอง เปนวัสดุหลัก 

เน่ืองจากอลูมิเนียมคอมโพสิตมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศเปนอยางดี สามารถ

ปองกันรอยขีดขวนไดดี นํ้าหนักเบาแตมีความแข็งแรง สามารถข้ึนรูปเปนรูปทรงตางๆไดงาย ซึ่ง

เหมาะสําหรับการผลิตจํานวนมากๆ อีกทั้งยังเปนการชวยรักษาสภาพแวดลอม 

 3.2.3 สี ในแนวคิดน้ีผูวิจัยจะใชโทนสีจากงานลายคํา จากการศึกษาขอมูล

พบวาลายคําทางลานนานิยมลงรักดวยพื้นสีแดงชาด แตกตางจากงานลงรักของภาคอื่นๆ ที่นิยมใชรัก

สีดํา ซึ่งความแตกตางน้ีนําใหศาสนาสถานดูงดงามดวยสีทองของลวดลาย โดยไมไดมุงแตความ

สวยงามเทาน้ัน แตยังแสดงออกดวยคติและคานิยมของสังคม และเมื่อวิเคราะหตามหลักการใชสี ถือ

วาเปนคูสีที่มีประสิทธิภาพตอการใชงานตอระบยปายสัญลักษณ คือ สีเหลืองบนแดง 
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ภาพที่ 56 ภาพตัวอยางปายสัญลักษณตามผลการวิเคราะหในรูปแบบที่ 2 

  

3.3 รูปแบบที่ 3 ออกแบบตามการตัดทอนระดับ Symbolical ในรูปแบบน้ีไดนํา

องคประกอบของวิหารลานนามาตัดทอนใหมีรายละเอียดเหลือนอยที่สุด เพื่อใหรูปแบบดูมีความ

ทันสมัยเหมาะกับยุคปจจุบัน แตยังมีกลิ่นอายของความเปนลานนาไว ซึ่งการนําองคประกอบของ
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วิหารมาตัดทอนในระดับน้ีอาจจะยากสําหรับผูพบเห็นวาการออกแบบปายสัญลักษณน้ีไดแนวคิดมา

จากสิ่งใด แนวคิด (Concept) คือ วิถีลานนากับความเรียบงาย เหตุผลสนับสนุนแนวคิด (Support) 

คือ วิถีชีวิตของชาวลานนาต้ังอยูบานพื้นฐานของความเรียบงาย ความผูกพันกับพุทธศาสนา และ

เคารพธรรมชาติ 

 3.3.1 รูปรางรูปทรง 

3.3.1.1 แผนปายใชรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งเปนรูปทรงตามมาตรฐาน

ของปายสัญลักษณ โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนใชสําหรับปายระบุพื้นที่ ปาย

แสดงทิศทาง และสี่เหลี่ยมผืนผาแนวต้ัง ใชสําหรับปายแสดงแผนที่ ปายใหขอมูลสถานที่ และปาย

ตกแตง  

3.3.1.2 เสา รูปทรงสี่เหลี่ยม ไดแนวคิดจากรูปทรงของเสาระเบียง 

บริเวณปกนก และหาคํานึงถึงการใชงานจริง เสารูปทรงน้ีจะใหสะดวกตอนการกอสราง โดยดานบน

ขอเสาจะเปนการตัดทอนจากรูปทรงของนาคราวบันได (เหตุผลเดียวกับรูปแบบที่ 2) 

 3.3.2 วัสดุ ใช “ไมสักและปูน” เปนวัสดุหลัก จากการศึกษาขอมูลพบวา 

วิหารวัดตนเกวนเปนวิหารทรงปด วิหารลานนาทรงปดหรือทรงพื้นเมืองเชียงใหม ผนังอาคารมักสราง

ดวยวัสดุ 2 ประเภท คือ ไมและปูน โดยผนังครึ่งบนเปนไม เพื่องายตอการประดับตกแตง และ

ครึ่งลางเปนปูน เพื่อความแข็งแรงทนทาน 

 3.3.3 สี เปนสีโทนธรรมชาติเชนเดียวกับรูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 57 ภาพตัวอยางปายสัญลักษณตามผลการวิเคราะหในรูปแบบที่ 3 

 

นอกจากน้ีองคประกอบของการออกแบบระบบปายสัญลักษณในสวนของ 

ตัวอักษร สัญลักษณภาพ และการจัดวาง ผูวิจัยไดใชรูปแบบเดียวกันทั้ง 3 รูปแบบ ดังตอไปน้ี 

1. ตัวอักษร  

   1.1 ภาษาไทย ฟอนต “TH Niramit AS” ลักษณะตัวหนา (Bold) มีรูปแบบ

ตัวอักษรที่เรียบงาย เปนทางการ ถึงแมจะมีรูปแบบที่ดูเปนทางการ แตก็ไดสอดแทรกลายเสนของ
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ความออนชอย ทําใหดูไมแข็งจนเกินไป ซึ่งเหมาะสมกับอัตลักษณของลานนาที่มักมีประดับตกแตง

ดวยรายละเอียดที่ออนชอย และเหตุผลที่ใชอักษรเปนตัวหนา เพื่อชวยใหอานงายย่ิงข้ึน และเพิ่ม

ความชัดเจนในการมองจากระยะไกล  

   1.2 ภาษาอังกฤษ ฟอนต “Helvetica World” ลักษณะตัวหนา (Bold) 

เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลจึงเลือกใชฟอนตที่มีรูปแบบธรรมดา เปนทางการ ไมหรูหรา

มากนัก เพื่อใหงายตอการสื่อสารกับนักทองเที่ยวทุกเช้ือชาติ 

   1.3 ภาษาลานนา ฟอนต “LN TILOK” ฟอนตสําหรับพิมพอักษรธรรมใน

ภาษาลานนาโดยเฉพาะ จัดทําข้ึนโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหตุผลที่มี

ภาษาลานนาเปนภาษาที่ 3 ในปายสัญลักษณ เพราะ จากการลงเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดพบกับ

ปายสัญลักษณที่ประกอบดวย 3 ภาษา ซึ่งเปนรูปแบบปายที่นาสนใจและนานํามาพัฒนาตอ และจาก

ความคิดเห็นผู เช่ียวชาญสวนใหญเห็นดวยวา ควรมีภาษาลานนาประกอบอยูดวย เพื่อเปนการ

สงเสริมอัตลักษณไดอีกทางหน่ึง 

 
ภาพที่ 58 ภาพตัวอยางอักษร 3 ภาษา 

 

2. สัญลักษณและเครื่องหมาย เพื่อใหงายตอการตีความหมาย และการจดจํา 

รูปแบบของสัญลักษณภาพจะเปนรูปแบบของการตัดทอนที่มีลักษณะของการใชเสนหรือรูปทรงอยาง

งาย ซึ่งทําใหผูพบเห็นสามารถตีความไปในทางทิศทางเดียวกัน และงายตอการจดจําไดงายในเวลา

อันรวดเร็ว ในการออกแบบไดใชกริดระบบเมตริกของ ISO (ISO grid Matrix : 6 x 6 ตร.หนวย) จาก

การศึกษาขอมูล ขอดีของระบบกริดประเภทน้ี คือ สามารถประยุกตใชกับสัญลักษณภาพมาตราสวน

ทั่วไปได สามารถควบคุมสัดสวนใหสัมพันธกัน และเปนโครงสรางกริดสําเร็จรูปที่ดี  
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ภาพที่ 59 ภาพตัวอยางสัญลักษณภาพบนกริดระบบเมตริกของ ISO (ISO Grid Matrix) 

 

3. การจัดวาง การจัดวางขอความและรูปภาพจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ

ปายแตละประเภท ซึ่งในระบบปาย แบงการจัดวาง 2 รูปแบบ คือ ชิดไปทางดานใดดานหน่ึงของแผน

ปาย และจัดวางอยูกึ่งกลางของแผนปาย ซึ่งทั้ง 2 แบบน้ี ไดเนนในเรื่องความชัดเจน เพื่อใหงายตอ

การสื่อสาร 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลหลังการออกแบบ 

ผลการวิเคราะหจากการคัดเลือกงานออกแบบ แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหจากการคัดเลือกงานออกแบบ 

จากการออกแบบจํานวน 3 รูปแบบ โดยผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา

จํานวน 7 ทาน เพื่อคัดงานออกแบบใหเหลือเพียง 1 รูปแบบ ที่สามารถนําองคประกอบของวิหาร

ลานนามาประยุกตใชกับองคประกอบทางการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม และ

สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาไดมากที่สุด การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ีจะนําเสนอผลดวยตารางคา

อัตราสวนรอยละ (Percentage) โดย สามารถสรุปผลตามตารางและการอธิบายเชิงพรรณนา ไดดังน้ี 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการเลือกงานออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

รูปแบบงานออกแบบ จํานวน(N=7) รอยละ 

แบบที ่1 5 72 % 

แบบที ่2 1 14 % 

แบบที ่3 1 14 % 

 

จากตารางที่ 7 ผู เ ช่ียวชาญสวนใหญมีความเห็นวา งานออกแบบเลขนศิลป

สิ่งแวดลอมในรูปแบบที่ 1 สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาไดดีที่สุด คิดเปนรอยละ 72 % เพราะ 

รูปแบบ และแนวคิดสามารถสื่อถึงสถาปตยกรรมลานนาไดอยางชัดเจน มีการรูปทรงและการประดับ

ตกแตงตามลักษณะของวิหารลานนามาประยุกตไดอยางลงตัว มีความประณีตในรายละเอียด ดวย

ลวดลายตางๆ และเสาทรงแปดเหลี่ยม โดยรวมถือเปนการนําเอกลักษณเฉพาะวิหารลานนามาใช 

และสื่อสารไดเปนอยางดี และเหตุผลที่ไมเลือกอีก 2 รูปแบบ เพราะ แบบที่ 2 เน่ืองจากนาคเปน

สัญลักษณมงคลที่ชาวลานนา รวมถึงจังหวัดในแถบพื้นที่ลุมแมนํ้าโขง ใหความศรัทธาจึงไมควร

นํามาใชเปนฐานของปายสัญลักษณ หากมีการทําปายรูปแบบน้ีข้ึนจริงอาจทําใหเกิดการตอวาได 

นอกจากน้ียังมีรูปแบบที่หรูหรา และประยุกตมากเกินไป และแบบที่ 3 มีความทันสมัยเรียบงายดี แต

ตัดทอนมากเกินไป จนไมสามารถสะทอนถึงอัตลักษณลานนา 

ความคิดเห็นตองานออกแบบรูปแบบท่ี 1 ท่ีผูเชี่ยวชาญสวนใหญไดคัดเลือก 

พิจารณาตามองคประกอบ และหลักเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

(จากผูเช่ียวชาญที่เลือกในรูปแบบที่ 1 จํานวน 5 ทาน) ซึ่งการวิเคราะหในสวนน้ีจะนําเสนอขอมูลดวย

ตาราง และใชวิธีการคํานวนผลแบบ Rating Scale โดยมีเกณฑการวัดผลแบงเปน 5 ระดับ ดังน ี้  

  5 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง / มากที่สุด 

  4 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวย / มาก 

  3 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 2.61 - 3.40 หมายถึง ไมแนใจ / ปานกลาง 

  2 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 1.81 - 2.60 หมายถึง ไมเห็นดวย / นอย 

  1 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมห็นดวยอยางย่ิง / นอยที่สุด  
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ตารางที ่8 ตารางแสดงผลการประเมินตามองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปสิง่แวดลอม  

ประเด็น คาเฉลีย่ ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. รูปรางรปูทรง 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

2. วัสดุ 4.80 เห็นดวยอยางย่ิง 

3. สี 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

4. ตัวอักษร 3 ภาษา 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

5. สัญลกัษณภาพ 4.20 เห็นดวย 

6. การจัดวาง 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

 

จากตารางที่ 8 สามารถวิเคราะหผลตามองคประกอบการออกแบบเลขนศิลป

สิ่งแวดลอมไดดังน้ี 

1. รูปรางรูปทรง เห็นดวยอยางย่ิง มีคาเฉลี่ยคะแนน 4.60 

2. วัสดุ เห็นดวยอยางย่ิง มีคาเฉลี่ยคะแนน 4.80 

3. สี เห็นดวยอยางย่ิง มีคาเฉลี่ยคะแนน 4.40  

4. ตัวอักษรทั้ง 3 ภาษา เห็นดวยอยางย่ิง มีคาเฉลีย่คะแนน 4.60  

5. การจัดวางขอความและสัญลักษณภาพ เห็นดวยอยางย่ิง มีคาเฉลี่ยคะแนน 4.40 

6. รูปแบบสัญลักษณภาพ เห็นดวย มีคาเฉลี่ยคะแนนที่ 4.20 

 ในแตละขอผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางแกไขโดยสรปุไว ดังน้ี 

1. รูปรางรปูทรง พจิารณารปูรางรปูทรงตามประเภทปาย สามารถสรุปความคิดเห็น

จากผูเช่ียวชาญได ดังน้ี 

1.1 ปายแสดงสถานที่ (Identification Sign) มีความชัดเจน สวยงาม นาสนใจ 

และมีรูปแบบที่กลมกลืนกับศิลปกรรมทองถ่ิน แตควรปรับเปลี่ยนรูปทรงของยอดเสาใหสวยงามกวาน้ี 

1.2 ปายแสดงทิศทาง (Direction Sign) มีความสวยงาม แตตองเพิ่มเติมภาษา

ลานนา เพื่อใหสามารถสะทอนอัตลักษณไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

1.3 ปายแสดงแผนที่ (Directory Sign) มีความสวยงาม การจัดวางที่เหมาะสม 

ชัดเจนงายตอการทําความเขาใจ 
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1.4 ปายแสดงขอมูลสถานที่ (Information Sign) มีความสวยงาม แตเรื่องการ

จัดวางขอความในบรรทัดสุดทายไมควรอยูลางเกินไป เพราะทําใหไมสะดวกในการอาน ควรปรับเลื่อน

ขอความใหสูงข้ึน หรือลดจํานวนขอความเพื่อใหงายตอการอาน 

1.5 ปายตกแตงและเสาไฟ (Decoration Sign and Street Light) มีความ

เหมาะสมดี แตควรมีการปรับลดลวดลาย และลดเหลือเพียงเสาเดียว เพื่อไมใหกรีดขวางทางเดินเทา 

มีการเสนอใหลองพิจารณาการทําปายจากการแขวนผืนตุงลานนาประกอบ ในสวนรูปแบบของเสา

ไฟฟาควรเลือกโคมลานนา ทําใหดูเหมาะสมกวาโคมไฟทรงกลม ซึ่งดูทั่วไปไมโดดเดน และลดขนาดลง 

เน่ืองจากที่ออกแบบมีขนาดใหญเกินไป 

1.6 เกาอี้และถังขยะ (Seat and Bin) มีความเหมาะสมดี แตควรปรับเรื่องการ

ใชงานใหงายข้ึน 

2. วัสดุ ผูเช่ียวชาญโดยสวนใหญ เห็นดวย ในการเลือกใชไมเปนวัสดุในการสรางปาย

สัญลักษณ เน่ืองจากเปนวัสดุที่สามารหาไดงายในทองถ่ิน และเขากับอัตลักษณลานนา แตถาใหดี ควร

พิจารณาวัสดุอื่นทดแทนไมจริง เชน ไมเทียม ปูนซีเมนต หรือ วัสดุอื่นๆที่มีความคงทน เพราะ แผน

ปายตองต้ังอยูบริเวณกลางแจง และตองสามารรองรับกับทุกสภาพดินฟาอากาศ 

 3. สี มีความเหมาะสมแลว แตจะใหดีควรปรบัสีไมใหสวางข้ึน 

4. ตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรทั้ง 3 ภาษา มีความเหมาะสม และชัดเจนดี แตใหระวัง

เรื่องสะกดคําในภาษาลานนา ควรตรวจสอบกับผูเช่ียวชาญดานภาษาเพื่อความถูกตองในการนํามาใช 

 5. สัญลกัษณภาพ ควรปรับปรุงแกไข เน่ืองจากบางภาพยังไมสามารถสื่อสารได และ

ควรเพิ่มจํานวนภาพใหมากกวาน้ี 

6. การจัดวาง มีการจัดวางไดดี และมีความลงตัว 

 

ตารางที ่9 ตารางแสดงผลการประเมินตามเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิง่แวดลอม  

ประเด็น คาเฉลีย่ ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การสื่อสารชัดเจน และเขาใจงาย 4.80 มากที่สุด 

2. ระบบปายสญัลกัษณมีความโดดเดน และนาสนใจ 4.20 มาก 

3. มีความเปนเอกภาพ มีรูปแบบที่สอดคลองกัน 5.00 มากที่สุด 
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ตารางที ่9 ตารางแสดงผลการประเมินตามเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิง่แวดลอม (ตอ) 

ประเด็น คาเฉลีย่ ระดับ 

ความคิดเห็น 

4. ระบบปายสญัลกัษณมีความเปนสากล สามารถอยู

เหนือวัฒนธรรม 

4.40 มากที่สุด 

5. ระบบปายสญัลกัษณมีความสวยงาม และเหมาะสม

กับสภาพแวดลอม อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 

4.00 มาก 

6. ระบบปายสญัลกัษณสามารถสะทอนอัตลักษณ

ลานนา 

4.80 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 9 สามารถวิเคราะหผลตามเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิง่แวดลอมได 

ดังน้ี 

1. ปายสัญลักษณมีการการสื่อสารชัดเจน และงายตอการใชงาน ในเกณฑดีมาก

ที่สุดคาเฉลี่ย 4.80 

2. ปายสัญลักษณมีความเปนเอกภาพ ในเกณฑดีมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 

3. ปายสัญลักษณมีโดดเดน และนาสนใจ ในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ย 4.20 

4. ปายสัญลักษณมีความเปนสากล อยูในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ย 4.40 

5. ปายสัญลักษณมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ย 4.00 

6. ปายสัญลักษณสามารถสะทอนอัตลักษณลานนา ในเกณฑดีมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.80 

ในแตละขอผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็นโดยสรปุไวดังน้ี 

1. การสื่อสาร ระบบปายสัญลักษณสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี และงายตอการใช

งาน มีการเลือกใชตัวอักษรที่เหมาะสมทั้ง 3 ภาษา ชวยในการสื่อสารใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวตางชาติ รวมถึงคนในทองถ่ินไดเปนอยางดี  และการใชคูสีนํ้าตาลขาว ทําใหอานงายชัดเจน 

2. ความโดดเดนและความนาสนใจ ปายสัญลักษณมีความโดดเดน และนาสนใจ มี

รูปแบบที่ประยุกตจากศิลปกรรมทองถ่ินลักษณะเฉพาะแบบลานนา แตจะใหดีควรปรับปรุงในเรื่อง

ของสีพื้นปายที่มืดเกินไป ควรปรับใหสีสวางข้ึน เพื่อใหเห็นรายละเอียดของลวดลายที่ประณีต จะ

สามารถทําใหปายสัญลักษณมีความโดดเดนย่ิงข้ึน 
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 3. ความเปนเอกภาพ โดยภาพรวมของระบบปายสัญลักษณ มีความกลมกลืนใน

เรื่องของสี และรูปแบบ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแนวคิดน้ีชวยสงผลตอการออกแบบของภาคสวน 

ราชการ หรือเอกชนอื่นๆตอไปไดในอนาคต คือ การออกแบบปายควรอยูในกรอบแนวคิดแบบศิลปะ

ทองถ่ิน เพื่อทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีของเมืองเชียงใหม 

4. ความเปนสากล ระบบปายสัญลักษณมีความสากลในระดับหน่ึง เพราะการ

ออกแบบยังตองคํานึงถึงอัตลักษณของทองถ่ิน แตโดยภาพรวมสามารถสื่อสารไดกับผูใชงานทั่วไป ซึ่ง

หากมีการทําข้ึนจริงควรมีการศึกษาถึงความเปนไปไดเพิ่มเติม เชน ศึกษาการออกแบบของปาย

มาตราฐานทั่วไป เชน การวางตัวอักษร ขนาด สีที่ใชเพื่อผูใชงานสามารถเขาใจในการสื่อความหมาย

ตางๆมากข้ึน 

5. ความสวยงามและความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม รูปแบบ และสีของปาย มี

การออกแบบไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมเปนอยางดี การเลือกใช

ไมเปนวัสดุหลักซึ่งมีสีนํ้าตาล ทําใหมองแลวรูสึกสบายตา และกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอม อีกทั้งตัว

ปายยังมีความสงางามตามแบบแผนลานนา 

6. สามารถสะทอนอัตลักษณลานนา ระบบปายสัญลักษณสามารถสะทอนอัตลักษณ

ลานนาไดเปนอยางดี มีรูปแบบไมประยุกตมากจนเกินไป สามารถถายทอดอารมณความลานนา และ

เชียงใหมได 

จากการคัดเลือกงานออกแบบโดยผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน 7 

ทาน สามารถสรุปผล และแนวทางในการแกไขงานออกแบบ ไดดังน้ี   

1. ปรับสีใหสวางข้ึน  

2. ลดขนาดปายสัญลักษณ 

3. ลดขนาดและปรับรูปแบบบัวหัวเสา เน่ืองจากหากทําข้ึนจริงนํ้าอาจขังได 

4. เปลี่ยนสีตัวอักษรลานนาใหเปนสีขาว เพื่อความชัดเจน 

5. เพิ่มอักษรลานนาในปายแสดงทิศทาง (Direction Sign) 

6. เพิ่มความสูงของปายแสดงแผนที่ (Directory Sign) และปายแสดงขอมูลสถานที่

  (Information Sign) เพื่อใหงายตอการอานขอมูล 

7. ลดจํานวนเสาปายตกแตง (Decoration Sign) ใหเหลือเพียงเสาเดียว 

8. เปลี่ยนโคมไฟจากทรงกลม ใหมีลักษณะเปนโคมลานนา 

9. เปลี่ยนรูปแบบถังขยะ โดยใหคํานึงถึงการใชงานจริง 

10. ปรับปรุงรูปแบบ และเพิ่มจํานวนสัญลักษณภาพ (Pictogram)  
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ผลวิเคราะหจากการประเมินโดยกลุมตัวอยาง 

จากงานออกแบบที่ไดรับการคัดเลือกจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ผูวิจัย

ไดปรับแกตามขอเสนอแนะ  และนําไปประเมินผลกับกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทย ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน 

(Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% คาของความคลาดเคลื่อนอยูที ่± 6% (ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท, 

2551: 176) 

การวิเคราะหในสวนน้ี จะวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

โดยนําเสนอขอมูลดวยตาราง การหาคาอัตราสวนรอยละ (%) และวิธีการคํานวนผลแบบ Rating 

Scale โดยมีเกณฑการวัดผลแบงเปน 5 ระดับ (ดูจากหนาที่ 101) 

 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

สถานะภาพท่ัวไป จํานวน (N=100) รอยละ 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

49 

51 

 

49% 

51% 

อาย ุ

1. ตํ่ากวา 18 ป 

2.18 - 25 ป 

3. 26 - 35 ป 

4. 36 - 60 ป 

5. 60 ปข้ึนไป 

 

6 

30 

28 

33 

3 

 

6% 

30% 

28% 

33% 

3% 

พฤติกรรมการใชปายสัญลักษณ 

1. ใช 

2. ไมใช 

 

100 

- 

 

100% 

- 

 

จากตารางที่ 10 แสดงขอมูลสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง ที่เปนนักทองเที่ยวชาว

ไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุระหวาง 

36 - 60 ป 33 คน (รอยละ 33) รองลงมามีอายุระหวาง 18 - 25 ป 30 คน (รอยละ 30), อายุ
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ระหวาง 26 - 35 ป 28 คน (รอยละ 28), อายุตํ่ากวา 18 ป 6 คน (รอยละ 6) และนอยสุดมีอายุ 60 

ปข้ึนไป 3 คน (รอยละ 3) และไดสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชปายสัญลักษณ พบวานักทองเที่ยว

ใชปายสัญลักษณทุกคน รอยละ 100 

            

ตารางที ่11 ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตองานออกแบบ  

ประเด็น 
คะแนน 

ตํ่าสุด 

คะแนน 

สูงสุด 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. งานออกแบบระบบปาย

สัญลักษณ สามารถถายทอด

ลักษณะทางสถาปตยกรรมของ 

“วิหารลานนา” 

3 5 4.07 0.49757 มาก 

2. ระบบปายสญัลกัษณสามารถ

สะทอนอัตลักษณลานนา 

3 5 4.19 0.50642 มาก 

 

3. เกณฑการออกแบบระบบ

ปายสัญลักษณ 

3.1 สื่อสารชัดเจนเขาใจงาย 

3.2 โดดเดน นาสนใจ 

3.3 มีความเปนเอกภาพ 

3.4 มีความเปนสากล 

3.5 สวยงาม เหมาะสมกับ

อําเภอเมืองจงัหวัดเชียงใหม 

 

 

3 

3 

3 

1 

3 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

4.44 

4.41 

4.47 

3.87 

4.57 

 

 

0.55632 

0.55522 

0.59382 

0.81222 

0.55514 

 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

4. องคประกอบการออกแบบ

ระบบปายสัญลักษณ 

4.1 รูปรางรูปทรง 

 

4.2 ใชไมเปนวัสดุ 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

4.37 

 

3.80 

 

 

0.55624 

 

0.85280 

 

 

เห็นดวย 

อยางย่ิง 

เห็นดวย 
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ตารางที ่11 ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตองานออกแบบ (ตอ)  

ประเด็น 
คะแนน 

ตํ่าสุด 

คะแนน 

สูงสุด 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

4. องคประกอบการออกแบบ

(ตอ) 

4.3 รูปแบบตัวอักษร 3 ภาษา 

 

4.4 การใชส ี

 

4.5 รูปแบบสัญลักษณภาพ 

 

4.6 การจัดวาง 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

4.28 

 

4.48 

 

4.57 

 

4.18 

 

 

0.66788 

 

0.54086 

 

0.62369 

 

0.65721 

 

 

เห็นดวย 

อยางย่ิง 

เห็นดวย 

อยางย่ิง 

เห็นดวย 

อยางย่ิง 

เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 11 สามารถสรุปผลระดับความพึงพอใจ และประสิทธิภาพผลงานออกแบบ

ไดดังตอไปน้ี 

1. ปายสัญลักษณสามารถถายทอดลักษณะทางสถาปตยกรรม “วิหารลานนา” ในระดับ 

มาก คาเฉลี่ย 4.07 

2. ปายสัญลักษณสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.19 

3. ทัศนคติของนักทองเที่ยวตามเกณฑการออกแบบระบบปายสัญลักษณ ไดผลดังน้ี 

3.1 ปายสัญลักษณสามารถสื่อสารชัดเจนและเขาใจงาย ในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.44 

3.2 ปายสัญลักษณมีรูปแบบที่โดดเดนและนาสนใจ ในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.41 

3.3 ปายสัญลักษณมีความเปนเอกภาพมีรูปแบบที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ 

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.47 

3.4 ปายสัญลักษณมีความเปนสากล สามารถอยูเหนือภาษาและวัฒนธรรม ในระดับ 

มาก คาเฉลี่ย 3.87 

3.5 ปายสัญลักษณมีความสวยงาม เหมาะสมกับอําเมือง จังหวัดเชียงใหม ในระดับ 

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.57 
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4. ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบการออกแบบระบบปายสัญลักษณ ไดผล

ดังน้ี 

4.1 ทัศนคติตอรูปรางรูปทรงของปายสัญลักษณ ในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง คาเฉลี่ย 

4.37 

4.2 ทัศนคติตอการใชไมเปนวัสดุ ในระดับ เห็นดวย คาเฉลี่ย 3.80 

4.3 ทัศนคติตอรูปแบบตัวอักษร 3 ภาษา ในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง คาเฉลี่ย 4.28 

4.4 ทัศนคติตอการใชสี ในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง คาเฉลี่ย 4.48 

4.5 ทัศนคติตอรูปแบบสัญลักษณภาพ ในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง คาเฉลี่ย 4.57 

4.6 ทัศนคติตอการจัดวางขอความและสัญลักษณภาพ ในระดับ เห็นดวย คาเฉลี่ย 

4.18 

จากการประเมินผล เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ และประเมินประสิทธิภาพผลงาน

ออกแบบ ไดผลวา นักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีทัศนคติตองาน

ออกแบบระบบปายสัญลักษณวางานออกแบบสามารถแสดงถึงแนวคิดจากวิหารลานนาไดในระดับ 

“มาก” และสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได อยูในระดับ “มาก” ซึ่งถือวาตรงตามวัถตุประสงค 

และสมมติฐานที่ต้ังไว นอกจากน้ีงานออกแบบยังมีรูปแบบที่เปนไปตามเกณฑ และองคการออกแบบ

ของระบบปายสัญลักษณ  

นอกจากน้ีไดขอเสนอแนะจากประชาชนบางสวนเห็นวา ควรมีการปรับปรุงเรื่องวัสดุ 

เปลี่ยนเปนวัสดุที่ความแข็งแรงกวาไม และสามารถทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ  และจากการเสนอ

ความคืบหนาวิทยานิพนธผูวิจัยไดนําระบบปายสัญลักษณที่ไดรับการคัดเลือกจากผูเช่ียวชาญดาน

ศิลปวัฒนธรรมลานนา และการประเมินผลโดยกลุมตัวอยาง ไปเสนอตอคณะกรรมการตรวจ

วิทยานิพนธจํานวน 5 ทาน (อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป) ทั้ง 5 ทานมีความคิด

เห็นตรงกันวา งานออกแบบยังมีขอบกพรอง ในเรื่องของมุมมอง และนําองคประกอบของวิหารมา

ประยุกตยังไมเหมาะสมกับฟงกช่ันของปายสัญลักษณ และเฟอรนิเจอรบนถนน ควรปรับปรุงใหงาน

ออกแบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนําไปใหผูเช่ียวชาญดานออกแบบและดานวัฒนธรรมลานนา

ประเมินอีกครั้ง เพื่อเปนขอเสนอแนะตอผูที่สนใจการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมตอไป  

สิ่งที่ไดแกไขกอนการประเมินผลกับผูเช่ียวชาญ คือ  

1. วัสดุ จากที่ใช ไมสัก เปนวัสดุหลักของการทําปาย แตเน่ืองดวยขอเสนอแนะจาก 

ผูเช่ียวชาญนักทองเที่ยว และคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธมีความคิดเห็นตรงกันวา ควรใชวัสดุ

ทดแทนไม และตองทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ ผูวิจัยจึงเปลี่ยนเปน อลูมิเนียมคอมโพสิตลายไมสกั 

เหตุผลที่ใชลายไมสักเพื่อยังใหอารมณและความรูสึกเชนเดียวกับใชไมจริง และโคนเสาเปลี่ยนเปน
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คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และยังเปนรูปแบบที่ไดแนวคิดจากวิธีสรางผนังวิหาร

ลานนา ที่มีการผสมผสานระหวางไมและปูน 

2. การตกแตง เพิ่มโกงค้ิวสลักลวดลายเครือเถากานขด จัดอยูในประเภทกลุมลายพันธุ

พฤกษา ซึ่งเปนลวดลายเฉพาะทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม และไดรับความนิยมในดินแดนลานนา อีก

เหตุผลที่เลือกใชลายประเภทน้ี เน่ืองจากเปนลวดลายที่สามารถนํามาประยุกตใชในงานที่ไมเกี่ยวของ

กับศาสนาไดเหมาะสมกวาลวดลายประเภทสัตวตามคติความเช่ือ เพราะลวดลายประเภทสัตว ถือ

สัญลักษณของพุทธศาสนา และกษัตริยโดยตรง ซึ่งหากทํามาประยุกตใชในทางที่ผิด อาจทําใหเกิด

การตอวาได เห็นไดจากการออกแบบในรูปแบบที่ 2 แลวผูเช่ียวชาญเห็นวาไมเหมาะสมในการนํา

พญานาคมากตกแตงในสวนของโคนเสา ในสวนของการตกแตงเสา เพิ่มลวดลายวงโคงกนกแทรงพู

สามเหลี่ยมเชิงเสา ซึ่งเปนลวดลายปูนปนเสาแปดเหลี่ยมดานหนาของวิหารวัดตนเกวน โดยนํามา

ตกแตงดวยเทคนิคใชแมพิมพฉลุลาย (Stencil) แทนการใช เทคนิคสตาย เพื่อใหงายตอการผลิตจริง 

และตัดบัวหัวเสาออก เน่ืองจากผูเช่ียวชาญเห็นวาฟงก ช่ันการใชในระบบปายสัญลักษณยังไม

เหมาะสม  

3. ขนาด มีการปรับลดขนาดของปายแตละประเภทใหเหมาะสมกับการใชงานตามความ

สูงของชาวไทย ทั้งชายและหญิงความสูงเฉลี่ยที่ 165 เซนติเมตร 

4. เพิ่มปายระบุสถานที่ข้ันที่ 1 (Primary Identification) 

 

 
 

ภาพที่ 60 ภาพตัวอยางพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปจากการวิเคราะหผลการประเมิน 
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ผลวิเคราะหจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

การประเมินผลจากลุมผูเช่ียวชาญดานออกแบบจํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญดาน

ศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน 2 ทาน การประเมินผลในครั้งน้ี เพื่อเนนประสิทธิภาพของงาน

ออกแบบ และเปนประโยชนตอการพัฒนางานสําหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเลขนศิลป

สิ่งแวดลอมตอไป 

การวิเคราะหในสวนน้ีจะนําเสนอขอมูลดวยตาราง และใชวิธีการคํานวนผลแบบ Rating 

Scale โดยมีเกณฑการวัดผลแบงเปน 5 ระดับ (ดูเกณฑการใหคะแนนจากหนาที่ 101) และอธิบายผล

เชิงพรรณนา ดังน้ี 

 

ตารางที ่12 ตารางแสดงทัศนคติของผูเช่ียวชาญตอองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม  

ประเด็น คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. รูปรางรปูทรงของเลขนศลิปสิ่งแวดลอม 

1.1 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่1 (Primary Identification Sign) 3.80 เห็นดวย 

1.2 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่2 (Secondary Identification 

     Sign ) 

4.00 เห็นดวย 

1.3 ปายแสดงทิศทาง (Directional Sign) 4.20 เห็นดวย 

1.4 ปายแสดงแผนที ่(Directory Sign) 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

1.5 ปายใหขอมูลสถานที ่(Information Sign) 4.20 เห็นดวย 

1.6 ปายตกแตง (Decoration Sign) 4.00 เห็นดวย 

1.7 เสาไฟฟา (Street Light) 4.20 เห็นดวย 

1.8 มาน่ัง (Seat) 3.00 ไมแนใจ 

1.9 ถังขยะ ( ฺBin) 3.40 ไมแนใจ 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงทัศนคติของผูเช่ียวชาญตอองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม  

 (ตอ) 

ประเด็น คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

2. ขนาดและสัดสวนของปาย เสา มานั่ง และถังขยะ 

2.1 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่1 (Primary Identification Sign) 3.60 เห็นดวย 

2.2 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่2 (Secondary Identification  

     Sign ) 

4.20 เห็นดวย 

2.3 ปายแสดงทิศทาง (Directional Sign) 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

2.4 ปายแสดงแผนที ่(Directory Sign) 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

2.5 ปายใหขอมูลสถานที ่(Information Sign) 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

2.6 ปายตกแตง (Decoration Sign) 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

2.7 เสาไฟฟา (Street Light) 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

2.8 มาน่ัง (Seat) 3.80 เห็นดวย 

2.9 ถังขยะ (Bin) 4.00 เห็นดวย 

3. วัสดุ 

3.1 แผนปายทําจากอลมูิเนียมคอมโพสิตลายไมสัก 4.00 เห็นดวย 

3.2 เสาอลมูิเนียมลายไมสัก เสรมิโครงเหล็กภายใน 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

3.3 ตกแตงขอบเสาดวยอลูมเินียมคอมโพสิตสีทอง 3.60 เห็นดวย 

3.4 โคนเสาเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

4. ส ี

4.1 สีหลกั 4.20 เห็นดวย 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงทัศนคติของผูเช่ียวชาญตอองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม    

 (ตอ)  

ประเด็น คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

4. สี (ตอ) 

4.2 สีที่ใชตกแตง 3.80 เห็นดวย 

5. รูปแบบตัวอักษร 

5.1 ภาษาไทย 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

5.2 ภาษาอังกฤษ 3.60 เห็นดวย 

5.3 ภาษาลานนา 4.20 เห็นดวย 

6. รูปแบบสญัลักษณภาพ 

6.1 ประตูทาแพ 4.00 เห็นดวย 

6.2 นํ้าพุรอนสันกําแพง 3.00 ไมแนใจ 

6.3 ศูนยหัตถกรรมบอสราง 4.00 เห็นดวย 

6.4 สวนสัตวเชียงใหม 3.20 ไมแนใจ 

6.5 หมูบานชาวเขา 3.80 เห็นดวย 

6.6 วัดพระธาตุดอยสุเทพ 3.00 ไมแนใจ 

6.7 บานเหมอืงกงุ 3.20 ไมแนใจ 

6.8 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

6.9 ศูนยหัตถกรรมบานถวาย 3.80 เห็นดวย 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงทัศนคติของผูเช่ียวชาญตอองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม  

 (ตอ) 

ประเด็น คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

7. ลวดลายท่ีใชในการตกแตง 

7.1 ลวดลายเครือเถากานขด 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

7.2 ลวดลายวงโคงกนกแทรกพูสามเหลี่ยมเชิงเสา 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

7.3 ลวดลายไขปลา 4.20 เห็นดวย 

8. การจัดวางของตัวอักษร ขอความ สัญลักษณภาพ และลวดลายตางๆ 

8.1 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่1 (Primary Identification Sign) 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

8.2 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่2 (Secondary Identification  

     Sign ) 

4.20 เห็นดวย 

8.3 ปายแสดงทิศทาง (Directional Sign) 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

8.4 ปายแสดงแผนที ่(Directory Sign) 4.20 เห็นดวย 

8.5 ปายใหขอมูลสถานที ่(Information Sign) 4.60 เห็นดวยอยางย่ิง 

8.6 ปายตกแตง (Decoration Sign) 3.80 เห็นดวย 

8.7 เสาไฟฟา (Street Light) 4.40 เห็นดวยอยางย่ิง 

8.8 มาน่ัง (Seat) 3.00 ไมแนใจ 

8.9 ถังขยะ (Bin) 3.60 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหในเรื่องขององคประกอบการออกแบบระบบปาย

สัญลักษณตามทัศนคติของผูเช่ียวชาญ ไดดังน้ี 

1. รูปรางรูปทรง รูปรางรูปทรงของปายสัญลักษณประเภทตางๆ มีความคิดเห็นในระดับ 

“เห็นดวย” ซึ่งถือวามีความเหมาะสมดีแลวกับการใชงาน แตที่ยังตองมีการพัฒนาตอไป คือ รูปราง
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รูปทรงของเกาอี้ และถังขยะ ที่มีความคิดเห็นในระดับ “ไมแนใจ” ซึ่งผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา ยังไม

คอยเหมาะสมกับการใชงานจริง อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได โดยไมจําเปนตองใชการตกแตงแบบ

เดียวกับระบบปายสัญลักษณ เพราะ มาน่ังเปนเฟอรนิเจอรถนน เปนสิ่งที่ตองใช และโดนสัมผัสจาก

ผูใชงานตลอดเวลา ดังน้ันการออกแบบควรคํานึงถึงการใชงานจริงมากกวาความสวยงาม 

2. ขนาดและสัดสวน ขนาดและสัดสวนของปายและเสา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นใน

ระดับ “เห็นดวย”และไดมีขอเสนอแนะจาก วาขนาดของปายระบุพื้นที่ ข้ันที่ 1 (Primary 

Identification Sign) ควรมีขนาดใหญกวาน้ี โดยมีขนาดเทียบเทาตึก 2 ช้ัน เพื่อสามารถผูใชงาน

สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล  

3. วัสดุ การออกแบบไดเลือกใช แผนปาย และเสาทําจากอลูมิเนียมลายไมสัก  เสริม

โครงเหล็กภายใน ตกแตงดวยอลูมิเนียมคอมโพสิตสีทอง และโคนเสาใชคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” สวนการใชสต๊ิกเกอรสะทอนแสงตรงลวดลายไขปลา 

และตัวอักษรในบางตําแหนง ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “ไมเห็นดวย” เน่ืองจากวัสดุน้ีทําให

ขัดตออารมณ และใหความรูสึก ซึ่งในแงของการใชงานหากตองการติดสต๊ิกเกอรสะทอนแสง เพื่อให

ผูใชงานสามารถมองเห็นเสาในเวลากลางคืน อาจปรับลดลวดลายใหนอยลง และจัดวางในตําแหนงที่

เหมาะสมกวาน้ี 

4. สี การเลือกสีหลัก และสีสําหรับการตกแตง ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็น

ดวย” 

5. รูปแบบตัวอักษร ในการออกบบระบบปายสัญลักษณไดมีการใชอักษรทั้งหมด 3 

ภาษา 3 รูปแบบ ซึ่งโดยภาพรวมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นระดับ “เห็นดวย” และใหขอเสนอแนะตอ

รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษวา หากเปนไปได ควรเปลี่ยนอักษรภาษาเปนอักษรรูปแบบเดียวกับ

ภาษาไทย เน่ืองจากการมีอักษร 3 รูปแบบบนแผนปายน้ัน มีความหลากหลายมากเกินไป และอักษร

ลานนา ควรเพิ่มหนากวาน้ี เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร 

6. รูปแบบสัญลักษณภาพ ผูวิจัยไดทําการออกแบบทั้งหมดจํานวน 9 ภาพ ไดแก ประตู

ทาแพ นํ้าพุรอนสันกําแพง ศูนยหัตถกรรมบอสราง สวนสัตวเชียงใหม หมูบานชาวเขา วัดพระธาตุ

ดอยสุเทพ บานเหมืองกุง อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ศูนยหัตถกรรมบานถวาย โดยคะแนนเฉลี่ย

แลว ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” และใหขอเสนอแนะบางภาพ เชน นํ้าพุรอนสัน

กําแพง สวนสัตวเชียงใหม วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบานเหมืองกุง ไววา ตองศึกษาขอมูลกอนการ

นํามาประยุกตมากกวาน้ี เพราะที่ออกแบบยังไมสามารถสื่อถึงสถานที่น้ันๆได  
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7. การตกแตง ในการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมใชทั้งหมด 3 ลวดลาย ไดแก 

ลวดลายเครือเถากานขด ลวดลายวงโคงกนกแทรกพูสามเหลี่ยมเชิงเสา และลวดลายไขปลาดวย โดย

คะแนนเฉลี่ย ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวยอยางย่ิง” 

8. การจัดวาง การจัดวางของของตัวอักษร ขอความ สัญลักษณภาพ และลวดลายตางๆ 

บนปายสัญลักษณแตละประเภท และถัง โดยคะแนนเฉลี่ย ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “เห็น

ดวย” แตมาน่ัง ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ “ไมแนใจ” โดยใหขอเสนอแนะวา ดานบนของมา

น่ัง ไมควรใชเทคนิคการฉลลุายบนอลูเมิเนียม เน่ืองจากหากมีการใชงานจริง เวลาน่ังอาจจะทําใหไม

สบายตัว ไมสามารถรับนํ้าหนักไดดี อีกทั้งยังสกปรกไดงาย และไมทนทานตอการใชงาน  

 

ตารางที่ 13 ตารางแสดงทัศนคติของผูเช่ียวชาญตามเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

ประเด็น คาเฉลีย่ ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การสื่อสารชัดเจน เขาใจงาย 

1.1 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่1 (Primary Identification Sign) 4.60 มากที่สุด 

1.2 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่2 (Secondary Identification  

     Sign ) 

4.40 มากที่สุด 

1.3 ปายแสดงทิศทาง (Directional Sign) 4.40 มากที่สุด 

1.4 ปายแสดงแผนที ่(Directory Sign) 4.40 มากที่สุด 

1.5 ปายใหขอมูลสถานที ่(Information Sign) 4.40 มากที่สุด 

1.6 ปายตกแตง (Decoration Sign) 3.80 มาก 

1.7 สัญลักษณภาพ (Pictogram) 3.60 มาก 

2. รูปแบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรถนนมีความโดดเดน และนาสนใจ 

2.1 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่1 (Primary Identification Sign) 4.20 มาก 

2.2 ปายระบุพื้นที่ข้ันที ่2 (Secondary Identification  

     Sign ) 

4.20 มาก 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงทศันคติของผูเช่ียวชาญตามเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม (ตอ) 

ประเด็น คาเฉลีย่ ระดับ 

ความคิดเห็น 

2. รูปแบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรถนนมีความโดดเดน และนาสนใจ (ตอ) 

2.3 ปายแสดงทิศทาง (Directional Sign) 4.40 มากที่สุด  

2.4 ปายแสดงแผนที ่(Directory Sign) 4.60 มากที่สุด 

2.5 ปายใหขอมูลสถานที ่(Information Sign) 4.40 มากที่สุด 

2.6 ปายตกแตง (Decoration Sign) 3.80 มาก 

2.7 เสาไฟฟา (Street Light) 4.20 มาก 

2.8 มาน่ัง (Seat) 3.20 ปานกลาง 

2.9 ถังขยะ (Bin) 3.60 มาก 

3. ระบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรถนนมีความเปน

เอกภาพ มีรูปแบบท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังใน

เรื่องของรูปรางรูปทรง ขนาด สี และตัวอักษร 

4.80 มากที่สุด 

4. ระบบปายสัญลักษณมีความเปนสากล สามารถอยูเหนอื

ภาษาและวัฒนธรรม 

4.20 มาก 

5. ระบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรถนนมีรปูแบบท่ี

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอําเมืองจังหวัดเชียงใหม 

4.40 มากที่สุด 

6. ระบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรถนนสามารถสงเสริม

ภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหมได 

4.40 มากที่สุด 

7. รูปแบบของระบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรถนน

สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได 

4.20 มาก 
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จากตารางที่ 13 สามารถวิเคราะหตามเกณฑการออกแบบระบบปายสัญลักษณตาม

ทัศนคติของผูเช่ียวชาญ ไดดังน้ี 

1. การสื่อสาร ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ มาก โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.20  

2. ความโดดเดนและความนาสนใจ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ มาก โดย

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.10  

3. ความเปนเอกภาพ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.80  

4. ความเปนสากล ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.20  

5. รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอําเมืองจังหวัดเชียงใหม ผูเช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.40 

6. การสงเสริมภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหม ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ มาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.40 

7. สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดับ มาก มี

คาเฉลี่ย 4.20 

นอกจากน้ีผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะไววา การออกแบบระบบปายสัญลักษณตองคํานึงถึง

การสื่อสารเปนหลัก ระบบปายสัญลักษณที่ดีไมควรมีการประดับตกแตงที่มากเกินไป  อีกทั้งควร

เลือกใชวัสดุที่สอดคลองกับอารมณและความรูสึกของงานออกแบบ สวนในเรื่องของสัญลักษณภาพ 

ควรศึกษาที่มาที่ไปและภาพตนแบบใหละเอียดกวาน้ี เพื่อความถูกตองของตัวแทนน้ันๆ 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมลูเพ่ือการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอัตลักษณลานนา 

 

จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ผลที่ได คือ อัตลักษณที่

เหมาะสมในการนํามาเปนแนวคิดของการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอัตลักษณลานนา คือ อาคาร

และสถาปตยกรรม ประเภท วิหารและลวดลายประดับสถาปตยกรรม โดยใชวิหารวัดตนเกวน เปน

ตนแบบของวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม จากน้ันไดวิเคราะหองคประกอบตางๆของวิหาร ให

สอดคลองกับองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม และไดทําการออกแบบ 3 รูปแบบ 

เพื่อใหผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาไดคัดเลือกใหเหลือเพียงรูปแบบเดียวที่ดีที่สุด และนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข กอนนําผลงานไปประเมินโดยกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 100 คน ผลที่ได คือ นักทองเที่ยวสามารถรับรูไดวางานออกแบบเลขน

ศิลปสิ่งแวดลอมไดแนวคิดมาจากวิหาร และสามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได แตเน่ืองจากผลงาน

ยังมีขอบกพรอง ผูวิจัยจึงไดทําปรับปรุงแกไขอีกครั้ง และไดนําไปใหผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและ
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ดานศิลปวัฒนธรรมลานนาประเมินอีกครั้งหน่ึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานออกแบบ ผลที่ไดรับ คือ 

งานออกแบบมีองคประกอบที่เหมาะสม และมีรูปแบบที่เปนไปตามเกณฑการออกแบบ และสามารถ

สะทอนอัตลักษณลานนา จากวิธีการดําเนินการวิจัยจากสวนตางๆน้ี สามารถสรุปผลการวิเคราะห

ขอมูลสําหรับการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอัตลักษณลานนา ไดดังน้ี  

1. รูปรางรูปทรง  

1.1 แผนปายเปนสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งเปนรูปทรงตามมาตราฐานของปายสัญลักษณ 

ประดับตกแตงดวยลวดลายเครือเถากานขด อยูในกลุมลายพันธุพฤกษา ซึ่งเปนลวดลายเฉพาะทองถ่ิน

ของจังหวัดเชียงใหม  

1.2 เสารูปทรงแปดเหลี่ยม จากรูปทรงของเสาหลวงคูแรกดานหนาวิหาร ซึ่งเปนเสา

ที่พบเฉพาะในวิหารไมเทาน้ัน  

2. วัสดุ อลูมิเนียมคอมโพสิตลายไมสัก เปนวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และสะดวก

ตอการผลิตจริง ใชลายไมสัก เพื่อใหไดอารมณและความรูสึกเหมือนกับการใชไมสักจริง  

3. สี จากพื้นผิววัสดุธรรมชาติ คือ ไม และปูน และเพิ่มสีขาว เพื่อการใชงาน อีกทั้งสี

ขาวบนนํ้าตาล (นํ้าตาลบนขาว) ถือวาเปนคูสีที่มีประสิทธิภาพตอการสื่อสาร  

4. ตัวอักษร ภาษาไทย ใชตัวอักษรรูปแบบที่เปนทางการอานงาย แตแทรกดวยความ

ออนชอย ภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษรรูปแบบที่เปนทางการ อานงาย เหมาะสําหรับสื่อสารไดทุกเช้ือ

ชา ติ  ภาษาล านนา  รูปแบบ ตัวอักษรที่ ทํ า ข้ึนพิ เ ศษโดยสํ า นักส ง เ ส ริ ม ศิล ปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. สัญลักษณภาพ เปนการตัดทอนที่ใชรูปทรงอยางงาย เพื่อใหงายตอจดจําใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

6. การจัดวาง จัดวางในรูปแบบที่งายตอการสื่อสาร คือ ชิดไปทางดานใดดานหน่ึง หรือ

อยูกึ่งกลาง เพื่อใหงายตอการสื่อสาร 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

หัวขอ “การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอัตลักษณลานนา” เกิดจากผูวิจัยสนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบปายสัญลักษณรูปแบบใหมใหกับจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดที่

ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางของภูมิภาคในปจจุบัน และเปน

จังหวัดที ่อยูในเขตวัฒนธรรมลานนา สงผลใหจังหวัดเชียงใหม มีรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิต ที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง จึงตองการหาแนวทางเพื่อชวยสงเสริม

และสนับสนุนภาพลักษณที่ดีใหกับจังหวัดเชียงใหม ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน1 ที่วา “เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม (ลานนา) และธรรมชาติของภูมิภาค”  

วัตถุประสงคของการวิจ ัย คือ เพื ่อออกแบบเลขนศิลปสิ ่งแวดลอมที ่สามา รถ

สะทอนอัตลักษณลานนา ตั้งบนสมมติฐานที่วา การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมในครั้งนี้จะ

สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได โดยผู วิจัยไดทําการเก็บขอมูลทั้งทางเอกสาร ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. ทฤษฎีเกี่ยวขอกับการออกแบบระบบปายสัญลักษณ  

1.1 ทฤษฎีการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม  

1.2 ทฤษฎีสัญวิทยา  

1.3 ทฤษฎีการสรางอัตลักษณองคกร  

2. ศิลปวัฒนธรรมลานนา ไดแก ภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนาและความเช่ือ 

อาคารและสถาปตยกรรม งานชางทองถ่ิน ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเชิงสัญวิทยาเพื่อเปนขอเสนอแนะในการคุมครอง

มรดกทางสถาปตยกรรมไทยประเพณีศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม วัดไหลหิน จําลองโรงแรมแมนดา

รินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม” โดย ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน  
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3.2 งานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณสถาปตยกรรมลานนา: การสงวนรักษาการเก็บ

รวบรวมและการใชงาน” โดย ดร.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน และการลงเก็บพื้นที่ภาคสนาม ผูวิจัยพบวา

รูปแบบศิลปวัฒนธรรมลานนาคอนขางมีความหลากหลาย และไมสามารถนํามาใชไดหมด ผูวิจัยจึง

สรางเครื่องมือการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน 7 ทาน 

เพื่อคนหาอัตลักษณลานนาที่เหมาะสมที่สุด ในการนํามาเปนกรอบแนวคิดของการออกแบบ ผลที่ได 

คือ อัตลักษณลานนาที่เหมาะสม คือ วิหารและลวดลายประดับสถาปตยกรรม โดยมีวิหารวัดตนเกวน

เปนตนแบบของวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม และไดทําการวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบ 

โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบตางๆของวิหารวัดตนเกวน มาวิเคราะหใหสอดคลองกับ

องคประกอบของการออกแบบเลขนศิลปสิ ่งแวดลอม ไดแก รูปรางรูปทรง วัสดุ สี ตัวอักษร 

สัญลักษณภาพ และการจัดวาง เปนตน และไดทําการออกแบบระบบปายสัญลักษณจํานวน 3 

รูปแบบ ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยาที่มาจากผลการวิจัยของ ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และ

ชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน ดังน้ี 

1. รูปแบบที่ 1 ออกแบบตามสัญญะระดับ Indexical Image: Denotation  

2. รูปแบบที่ 2 ออกแบบตามสัญญะระดับ Indexical Image: Connotation  

3. รูปแบบที่ 3 ออกแบบตามสัญญะระดับ Symbolical หรือ ตางรูปเดิม  

จากการออกแบบจํานวน 3 รูปแบบ และใหผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา

จํานวน 7 ทาน ไดทําการคัดเลือก ผลที่ได คือ การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมในรูปแบบที่ 1 

สามารถนําองคปประกอบของวิหารลานนามาประยุกตไดเหมาะสม และสามารถสะทอนอัตลักษณ

ลานนาไดดีที่สุด จากน้ันผูวิจัยทําการแกไขผลงานตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และไดทําการ

ประเมินผลกับกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ผลที่ไดรับ คือ 

นักทองเที่ยวสามารถรับรูไดวางานออกแบบเลขนศิลปสิ่แวดลอม ไดแนวคิดมากจากวิหารและ

ลวดลายประดับ ในระดับ มาก และงานออกแบบสามารถสะทอนอัตลักษณลานนา ในระดับ มาก 

ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยวบางสวนเห็นวา ควรมีการปรับปรุงเรื่องวัสดุ เปลี่ยนเปนวัสดุที่ความ

แข็งแรงกวาไม และสามารถทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ และจากการเสนอความคืบหนา

วิทยานิพนธผูวิจัยไดนํางานออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่ไดรับการคัดเลือกจากผูเช่ียวชาญดาน

ศิลปวัฒนธรรมลานนา และการประเมินผลโดยกลุมตัวอยาง ไปเสนอตอคณะกรรมการตรวจ

วิทยานิพนธจํานวน 5 ทาน (อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป) ทั้ง 5 ทานมีความคิด

เห็นตรงกันวา งานออกแบบยังมีขอบกพรอง ควรปรับปรุงใหงานออกแบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ

นําไปใหผูเช่ียวชาญดานออกแบบและดานวัฒนธรรมลานนาประเมินอีกครั้ง เพื่อเปนขอเสนอแนะตอผู
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ที่สนใจการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมตอไป ผลที่ไดจากการประเมินโดยกลุมผูเช่ียวดานการ

ออกแบบและดานศิลปวัฒนธรรมลานนา คือ งานออกแบบมีการใชองคประกอบที่เหมาะสมดี และ

เปนไปตามเกณฑการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม และสามารถสงสะทอนอัตลักษณลานนาไดใน

ระดับ มาก และไดใหขอเสนอแนะไววา การออกแบบระบบปายสัญลักษณตองคํานึงถึงการสื่อสารเปน

หลัก ระบบปายสัญลักษณที่ดีไมควรมีการประดับตกแตงที่มากเกินไป อีกทั้งควรเลือกใชวัสดุที่

สอดคลองกับอารมณและความรูสึกของงานออกแบบ สวนในเรื่องของสัญลักษณภาพ ควรศึกษาที่มา

ที่ไปและภาพตนแบบใหละเอียดกวาน้ี เพื่อความถูกตอง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การทําวิจัยในครั้งน้ีวัตถุประสงค เพื่อการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถ

สะทอนอัตลักษณลานนา โดยใชทฤษฎีการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม ทฤษฎีสัญวิทยา และ

ทฤษฎีการสรางอัตลักษณองคกร เช่ือมโยงกับศิลปวัฒนธรรมลานนา ผูวิจัยทําการออกแบบเลขนศิลป

สิ่งแวดลอม (ระบบปายสัญลักษณและเฟอรนิเจอรบนถนน) ที่ไดแนวคิดจาก วิหารและลวดลาย

ประดับสถาปตยกรรมลานนา โดยมีวิหารวัดตนเกวน เปนตนแบบของวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิจัย คือ การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาได ซึ่งเปนไป

ตามวัตถุประสงค และสมมติฐานที่ต้ังไว  

ผลที่ได คือ ระบบปายสัญลักษณสามารถสะทอนอัตลักษณลานนา ซึ่งผลที่ไดสอดคลอง

กับทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ ระบบปายสัญลักษณที่มีการออกแบบตามการตัดทอน

ระดับ Indexical Image สื่อสารแบบตรง (Denotation) สามารถสะทอนอัตลักษณลานนาไดดีที่สุด 

ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และชัยปฐมพร ธนพัฒนปวงวัน (2550: บทคัดยอ) 

ที่พบวา คนสวนใหญมักเลือกวิธีการสื่อสารที่ งาย และตรงไปตรงมากที่สุด คือ ลักษณะของ

ภาพเหมือน หรือคลายของเดิม โดยรูปแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่สามารถสะทอนอัตลักษณลานนา

ไดดี คือ  

1. รูปรางรูปทรง แผนปายเปนสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งเปนรูปทรงตามมาตราฐานของปาย

สัญลักษณ ประดับตกแตงดวยลวดลายเครือเถากานขด อยูในกลุมลายพันธุพฤกษา ซึ่งเปนลวดลาย

เฉพาะทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม เปนกลุมลายที่สามารถนํามาประยุกตใชไดงาย เสารูปทรงแปด

เหลี่ยม จากรูปทรงของเสาหลวงคูแรกดานหนาวิหาร ซึ่งเปนเสาที่พบเฉพาะในวิหารไมเทาน้ัน  

2. วัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิตลายไมสัก เน่ืองจากเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และ

สะดวกตอการผลิตจริง ใชลายไมสัก เพื่อใหไดอารมณและความรูสึกเหมือนกับการใชไมสักจริง  
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3. สี จากพื้นผิววัสดุธรรมชาติ คือ ไม และปูน (สตาย) และเพิ่มสีขาว เพื่อการใชงาน สี

ขาวบนนํ้าตาล (นํ้าตาลบนขาว) ถือวาเปนคูสีที่มีประสิทธิภาพตอการสื่อสาร  

4. ตัวอักษร ภาษาไทย ใชตัวอักษรรูปแบบที่เปนทางการอานงาย แตแทรกดวยความ

ออนชอย ภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษรรูปแบบที่เปนทางการ อานงาย เหมาะสําหรับสื่อสารไดทุกเช้ือ

ชา ติ  ภาษาล านนา  รูปแบบ ตัวอักษรที่ ทํ า ข้ึนพิ เ ศษโดยสํ า นักส ง เ ส ริ ม ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

5. สัญลักษณภาพ เปนการตัดทอนที่ใชรูปทรงอยางงาย เพื่อใหงายตอการจดจําใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว  

6. การจัดวาง จัดวางในรูปแบบที่งายตอการสื่อสาร คือ ชิดไปทางดานใดดานหน่ึง หรือ 

อยูกึ่งกลาง เพื่อใหงายตอการสื่อสาร  

โดยทั้งหมดน้ีไดนําองคประกอบของวิหารลานนามาประยุกต ให เหมาะสมกับ

องคประกอบ และการออกแบบระบบปายสัญลักษณที่ตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก ซึ่งได

สอดคลองกับการวิเคราะหเกี่ยวการออกแบบสถาปตยกรรมลานนาประยุกต โดย ดร.วิฑูรย เหลียว

รุงเรือง (2553: 21) ที่วา สถาปตยกรรมลานนาแบบประยุกต คือ การนําหลักการเบื้องตน

สถาปตยกรรมแบบสากลมาใชกับสถาปตยกรรมลานนา เพื่อเนนประโยชนใชสอย โดยแยกแยะ

ระหวางความเช่ือและความเปนจริง รูปแบบของสถาปตยกรรมด่ังเดิมจะเปนเพียงกรอบในกาํหนดการ

ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อรักษาเอกภาพไว  อีกทั้งการออกแบบระบบปายสัญลักษณ ผลที่ออกมาถือวา 

มีความเปนเอกภาพ ในระดับ มากที่สุด ซึ่งตรงกับนิยามความของอัตลักษณองคกรที่วา การสรางอัต-

ลักษณองคกรตองมีความเปนเอกภาพ หรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน บุคคลทั่วไปสามารถเขาใจถึง

ภาพลักษณที่ดีขององคกรน้ันๆ (ทินวงษ รักอิสสระกุล และธัญญธร อินทรทาฉาง, 2554: 50) 

นอกจากน้ีในสวนของงานออกแบบระบบปายสัญลักษณไดเปนไปตามหลักเกณฑการออกแบบระบบ

ปายสัญลักษณ ที่วา ระบบปายสัญลักษณตองมีความชัดเจนเรื่องเน้ือหา รูปรางใหญ สะดุดตา มีความ

เปนเอกภาพ ต้ังแตในเรื่องของรูปแบบ รูปราง ขนาด สี ตัวอักษร มีความเปนสากล สามารถอยูเหนือ

ภาษาและวัฒนธรรม และสามารถสงเสริมเอกลักษณของเมืองน้ันๆได (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 

2543: 34, 46-49)  

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอมูลเพื่อออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมอัตลักษณลานนา ในสวนของ

ศิลปวัฒนธรรมลานนาน้ันมีเ น้ือหาจํานวนมาก และคอนขางละเอียด หากจะนําทุกสิ่งอยางมา

สะทอนอัตลักษณลานนาบนระบบปายสัญลักษณจําเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควร ดังน้ันผูจัย
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จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรมเปนผูชวยในการคัดเลือกถึงสิ่งที่เหมาะสมที่สุด น่ันคือ 

วิหารและลวดลายประดับสถาปตยกรรม เพื่อใหงายตอการศึกษาในระยะเวลาที่จํากัด  

ปญหาแรกที่พบจากการนําสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเน่ืองในศาสนามาเปนแนวคิดในการ

ออกแบบงานที่ไมเกี่ยวของกับพุทธศาสนาโดยตรงน้ัน เปนเรื่องที่คอนขางยากและสรางความลําบาก

ใจ เน่ืองจากศาสนาเปนเรื่องที่ออนโยนเกิดจากความเช่ือความศรัทธาของมนุษย  หากนํามาประยุกต

มากเกินไปอาจจะทําใหไดรับคําวิพากวิจารณได หากนํามาประยุกตนอยเกินไปก็อาจจะดูไมชัดเจนวา

งานออกแบบไดรับแนวคิดมาจากสิ่งใด แตหากมีความจําเปนตองนําศิลปะที่เกี่ยวเน่ืองในศาสนามาใช 

ควรศึกษาอยางละเอียดวาสิ่งใดควรนํามาใช สิ่งใดไมควรนํามาใช เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงปญหาที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบที่ไดแนวคิดมากจากสถาปตยกรรม

เกี่ยวเน่ืองในศาสนาเพื่อใชเปนแนวคิดของการออกแบบในสาขานิเทศศิลป เรื่องที่ เหมาะสมใน

การศึกษา ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรเปนสื่อที่เกี่ยวของกับศาสนาโดยตรง เพื่อใหงายตอการประยุกต 

และความเหมาะสม 

ปญหาที่สอง คือ ผูวิจัยไมใชคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทําใหยากตอการทําความเขาใจ 

และการเขาถึงอัตลักษณที่แทจริงของลานนา ดังน้ันขอเสนอแนะตอผูที่สนใจศึกษาการออกแบบ 

เลขนศิลปสิ่งแวดลอมวา ควรเลือกจังหวัด หรือสถานที่ที่ผูศึกษามีความคุนเคยเปนอยางดี หรือมีวิถี

ชีวิตที่มีความผูกพันกับสถานที่น้ันๆมากพอสมควร เพราะ จะทําใหทราบถึงปญหา และสามารถสราง

แนวทางในการออกแบบไดตรงจุด และสามารถออกแบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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