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  การศึกษาการคนควาแบบอิสระในหวัขอ การออกแบบตัวอักษรตวัพิมพท่ีเปนอักษรไทย
ลานนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบ และทําการออกแบบตัวอักษร
ตัวพิมพท่ีเปนอักษรไทยลานนา โดยทําการศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท้ังทางดาน ประวัติศาสตร
ลานนา ความเปนมาของตัวอักษรลานนาโบราณ หลักในการออกแบบตัวอักษร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทางดานลานนา แลวนําขอมูลตางๆท่ีไดศึกษา มาวิเคราะหและทําการออกแบบตัวอักษร
ข้ึนมาใหม โดยเปนอักษรไทยท่ีส่ือความหมายความเปนลานนา 
 จากการศึกษาคนควาขอมูลตางๆ พบวา สวนสําคัญท่ีมีผลตอลักษณะอักษรลานนาโบราณ
ท้ัง 3 แบบ นัน้ คือ วัสดุรองเขียน อุปกรณการเขียน ลักษณะลายมือ, ความเช่ียวชาญของผูเขียน และ 
ลักษณะเดนของตัวอักษรแตละแบบ ซ่ึงลักษณะสวนประกอบตางๆเหลานี้ ผูศึกษาไดนํามาใชเปน
แนวทางในการออกแบบตัวอักษรใหม เปนจํานวน 7 ชุด  
  3 ชุดแรก เปนชุดท่ีอางอิงจากอักษรลานนาโบราณ คือ อักษรธรรมลานนา อักษรฝกขาม 
และ อักษรไทยนิเทศ  
  4 ชุดหลัง เปนชุดท่ีนําสวนประกอบและลักษณะเดนบางสวนของความเปนอักษรลานนา
โบราณมาออกแบบเปนอักษรไทยในแนวคิดเชิงสัญญะของ ดิน น้ํา ลม ไฟ เนื่องจากชาวลานนาวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลานนานั้น มีความสัมพันธกบัพุทธศาสนามาต้ังแตสมัยโบราณ ดังเชนมี
การใชตัวอักษรท่ีช่ือวา อักษรธรรมลานนา  
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  ดังนั้นการออกแบบชุดตัวอักษรใหม ดนิ น้ํา ลม ไฟ จึงเปนชุดตัวอักษรท่ีมีความเกีย่วเนื่อง
กับชาวลานนาทางดานพุทธศาสนา และนับเปนการหยบิยกเอาเอกลักษณเดนอยางหนึ่งของ
ประวัติศาสตรลานนา มาปรับใชใหรวมสมัยได 
  ผลจากการประเมินการออกแบบตัวอักษรท้ัง 7 ชุด จากผูประเมิน 3 กลุม คือ กลุม
ผูเชี่ยวชาญทางดานลานนา กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบตัวอักษร และ กลุมผูใชตัวอักษร
ในการออกแบบส่ือมีผลการประเมินดังนี ้
  1.ชุดอักษรไทย อักษรธรรมลานนา  
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ดีมาก  
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดีมาก 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ดี 
 2. ชุดอักษรไทย อักษรฝกขาม  
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ด ี
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดี 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ปานกลาง 
 3. ชุดอักษรไทย อักษรไทยนิเทศ 
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ด ี
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดีมาก 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ดีมาก 
 4. ชุดอักษรดนิ 
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ดีมาก 
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดีมาก 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ดี 
 5. ชุดอักษรน้ํา 
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ปานกลาง 
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดี 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ดี 
 6. ชุดอักษรลม 
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ปานกลาง 
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดี 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ดี 
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 7. ชุดอักษรไฟ 
  สวนการสื่อความหมายความเปนลานนาอยูในระดับ ดีมาก 
  สวนการสื่อความหมายความเปนอักษรธรรมลานนาโบราณ อยูในระดบั ดีมาก 
  สวนการอานงาย อยูในระดบั ดี 
 
 จากการศึกษาคร้ังนี้นับเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีสําหรับการคิดร่ิเร่ิมสําหรับการออกแบบตัว
อักษรไทยท่ีมีการส่ือความหมายความเปนลานนา เพราะไดคนพบสวนประกอบสําคัญตางๆ ท่ีมีผล
ตอรูปอักษรและสามารถนําสวนประกอบนี้ไปประยุกตในการออกแบตัวอักษรท่ีส่ือความหมายถึง
ความเปนลานนาได อีกท้ังยงัไดตัวอักษรเพิ่มข้ึนจํานวน 7 แบบ เพื่อใชงานในการส่ือสารตอไป 
 และยังมีสวนท่ีควรจะคิดพิจารณาเปนอยางยิ่งคือ อักษรลานนาโบราณทั้ง 3 แบบ ลวน
แลวแตมีประวัติความเปนมายาวนาน มีรูปรางหนาตาท่ีแตกตางกัน มีหนาท่ีการใชงานท่ีตางกัน ซ่ึง 
เปนเร่ืองละเอียดออนทางดานความรูสึกและจิตใจของคนลานนา ดังนัน้ ผูท่ีจะออกแบบตัวอักษร ผู
ท่ีใชงานตวัอักษรในการออกแบบส่ือ รวมถึงผูอานตัวอักษร ควรท่ีจะศึกษาถึงประวัติความเปนมา
ตางๆใหเขาใจอยางถองแท เพื่อท่ีวาวัฒนธรรมลานนา จะไดสืบสานตอยอดสูคนรุนหลังไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
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ABSTRACT 
  This independent study ” Typographic Design in Thai Lanna Font Style” aims to design 
and generate the letters to fonts base on Lanna culture.The study was conducted by collecting data 
from both related document and field study about Lanna history , Lanna lettering , theory of 
typography design and the collected data were analyzed in order to design and generate to font. 
 From all data research  discover  the importance structures of 3 Lanna ancient font are the 
inventory supports to write , stationery , handwriting character , the experience of the authors , 
and  the dominant feature of each font  which , components all these character , The study get 
apply in designing new 7 groups of font. 
  3 first group be referable group from Lanna ancient font , Aksorntham Lanna , 
Aksorntham Fakkharm , Aksorntham Thainited , 
  And 4 Thai supervision group back alphabets , be the group that lead the components and 
dominant some part feature of the Lanna ancient font by use Buddhism idea in about Tart 4 
elements are , earth , water , wind , fire  enhance manner meaning gets down the letter. 
  From the assessment 7 fonts from 3 group assessors , be  expert group of Lanna , expert 
group of font designer and  group of users in designing mass media , the assessment as follows. 
 Aksorntham Lanna  
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , excellent.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , excellent.  
  Reading easy part , stay in the level , good  
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 Aksorn Fallharm 
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , good.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , good.  
  Reading easy part , stay in the level , average.  
 Aksorn Thainited 
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , good.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , excellent.  
  Reading easy part , stay in the level , excellent. 
 Aksorn Din 
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , excellent.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , excellent.  
  Reading easy part , stay in the level , good  
 Aksorn Nam 
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , average.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , good.  
  Reading easy part , stay in the level , good  
 Aksorn Lom 
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , average.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , good.  
  Reading easy part , stay in the level , good  
 Aksorn Fire 
   Meaningfulling of Lanna part is in the level , excellent.  
  Meaningfulling of alphabet dharma Lanna ancient part is in the level , excellent.  
  Reading easy part , stay in the level , good  
 
  From the Study this time starting good point for the analysis begins for designing font 
Thai where has meaningfulling the be Lanna  because the Study  discover important all 
components that affect font structure and can lead this components go to applied to design new 
font further, to meaningful of Lanna. And The study is get 7 fonts for use in culture 
communication. 
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  And the important participate that should concentrate consider be , 3 Lanna ancient font 
have a long background history ,and have usability differently , which  get into trouble delicate of 
the feeling and the mind of Lanna culture.The person who will design the letter , The person who 
usable the letter in designing mass media , include the reader , should study arrive at background 
all history understand clearly , so that Lanna culture will get continue and develop to the new 
generation has correctly and appropriate. 
 
 
 


