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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่
สามารถสะทอนอัตลักษณลานนา โดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่กรณีศึกษา วิธีการวิจัย คือ รวบรวม
ขอมูลภาคเอกสาร และลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับรูปแบบเลนศิลปสิ่งแวดลอม
เดิ ม และศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนา จากนั้ น ได ทํ าการสั ม ภาษณ ข อ มู ล เชิง ลึ ก กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
ศิล ปวัฒ นธรรมลานนา เพื่อหาอัตลัก ษณที่เหมาะสม เบื้องตนผูวิจัยไดทําการออกแบบจํานวน 3
รูปแบบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาไดทําการคัดเลือกใหเหลือเพียงรูปแบบเดียวที่ดี
ที่สุด และนําขอเสนอแนะมาพัฒนาผลงาน จากนั้นนํางานออกแบบไปประเมินผลกับกลุมตัวอยาง คือ
นัก ท องเที่ย วชาวไทย ในเขตอํ าเภอเมือง จั ง หวัดเชีย งใหม จํานวน 100 คน และประเมิน โดย
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและดานศิลปวัฒ นธรรมลานนา เพื่อตรวจสอบผลการวิจัยวาตรงกับ
วัตถุประสงค และสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา แบบสอบถามคัดเลือกงานออกแบบ แบบประเมินวัดระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว และแบบประเมินผลงานออกแบบกับผูเชี่ยวชาญ และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเ ชิง
พรรณนา
ผลการวิจัยพบวา การออกแบบเลขนศิล ปสิ่งแวดลอมที่ไดแนวคิดมาจาก วิห ารและ
ลวดลายประดับสถาปตยกรรม โดยมีวิหารวัดตนเกวนเปนตนแบบของวิหารลานนา ออกแบบดวยการ
ตัดทอนระดับ Indexical Image สื่อสารแบบตรง โดยนําองคประกอบของวิหารมาประยุกต ให
สอดคลองกับองคประกอบของการออกแบบ สามารถออกแบบปายสัญลักษณที่สะทอนอัตลักษณ
ลานนาไดในระดับ “มาก” และเปนไปตามหลักเกณฑ คือ ระบบปายสัญลักษณสามารถสื่อสารได
ชัดเจน เขาใจงาย มีความโดดเดนเปนที่สนใจสําหรับนักทองเที่ยว มีความเปนเอกภาพ ทั้ง รูปราง
รูปทรง ขนาด สี และตัวอัก ษร มีความเปนสากลภายใตอัตลัก ษณป ระจําทองถิ่น รูปแบบมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และสามารถสงเสริมภาพลักษณใหกับ
จังหวัดเชียงใหมได
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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
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได เพราะ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย ดร.ชลฤทธิ์
เหลืองจินดา และอาจารย ดร.รัฐพงษ อังกสิทธิ์ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งอาจารย
ประจําหลัก สูตรการออกแบบนิเทศศิลปทุกทานที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา รศ.ดร.วรลัญจก
บุณยสุรัตน ผศ.ลิปกร มาแกว อาจารยสนั่น ธรรมธิ อาจารยชัชวาลย ทองดีเลิศ อาจารยประสงค
แสงงาม ผูอํานวยการณรงค เหล็กสมบูรณ ผูอํานวยการนิตยา กนกมงคล และผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ ผศ.อาวิน อินทรังษี อาจารย ดร.ชุมพร มูรพันธุ และอาจารยณพงศ หอมแยม ที่ชวยให
คําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการออกแบบผลงาน จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ
ขอขอบพระคุณนักทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ที่ใหความรวมมือ ในการทําแบบ
ประเมินงานออกแบบ สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณเจาของหนังสือ เอกสาร บทความ และวิทยานิพนธทุกเลมที่ทําให
วิทยานิพนธมีความสมบูรณ ขอบคุณ นางสาวเจนจิรา บุญมีโชค เพื่อนรวมเดินทางในการเก็บขอมูล
ณ จังหวัดเชียงใหม ขอบคุณ นางสาวรพี ปละมานนท (พี่ปาย) นายพิฆเนศ อิศรมงคลรักษ (พี่กอป)
นางสาวชนินาถ จองมั่นคง (พี่ชะ) นางสาวรพีพร สรอยสุดารัตน (พี่เนย) และพี่ๆเพื่อนๆ ในสาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลปทุกทาน ที่คอยใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจตลอดการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวโดยเฉพาะ คุณพอ นายนิพนธ เทียวพานิช คุณ
แม นางสมลักษณ เทียวพานิช ผูคอยใหการสงเสริมและสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถ
ทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณพี่สาว นางสาวอสมาภรณ เทียวพานิช ผูใหการ
ชวยเหลือทางดานภาษาอังกฤษ และด.ช.พรภักดี เทียวพานิช (นองนาซี) ผูเปนกําลังใจที่ดีที่สุด
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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