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 การคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษารูปแบบและแนวคิดการสราง
สถาปตยกรรมแนวโบราณในโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี ที่เปนโรงแรมแบบรวมสมัย 
 ตามความเช่ือด้ังเดิม งานชางโบราณแขนงตางๆจะมีการแบงแยกเปนงานชางที่ถูก
สรางข้ึนเพื่อรับใชพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย และงานชางที่ถูกสรางข้ึนสําหรับคน
ทั่วไป และผูคนโบราณก็เคารพในขนบธรรมเนียมนี้เปนอยางดี อยางไรก็ตาม เมื่อยุคสมัย
เปล่ียนแปลง มีการลอกเลียนนํางานชางแนวโบราณท่ีเกี่ยวของกับพระมหากษัตริยและพุทธ
ศาสนา มาใชในงานสถาปตยกรรม และประดับตกแตง ของคนทั่วไปมากข้ึน โดยเฉพาะสถานที่ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงแรม ไดมีการลอกเลียนแบบงานสถาปตยกรรมที่
แสดงฐานันดรศักด์ิทางศาสนาและพระมหากษัตริย รวมถึงการลอกเลียนแบบศาสนถาน และส่ิง
ประดับตกแตงตางๆ มาไวในโรงแรม เพื่อสรางเอกลักษณ และดึงดูดนักทองเที่ยว 
 ผลของการศึกษารูปแบบและแนวคิดการสรางสถาปตยกรรมแนวโบราณในโรงแรม
แมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี พบวา ทางโรงแรมนํางานชางโบราณ ทั้งดานสถาปตยกรรม และ
ดานประติมากรรม มาเปนส่ิงกอสรางหลักๆของโรงแรม เพื่อตองการสรางเอกลักษณอันโดนเดน
เพื่อใหเห็นวาโรงแรมเปนสถานที่กอสรางอยูรวมกับวัฒนธรรมลานนา ซึ่งเปนการสรางจุดขายของ
โรงแรมที่มุงตอบสนองความตองการดานสุนทรียภาพของนักทองเที่ยว โดยมิไดแสดงจุดประสงคที่
แทจริงของงานชางโบราณ และมิไดเคารพในรูปแบบและคติความเชื่อด้ังเดิมแตอยางใด 
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 The purpose of the research is to study the form and concept of ancient-style 
architectures at Mandarin Oriental Dhara Dhevi which is luxury modern hotel. 
 According to the believes in old time, every ancient art has been divided to 
the art that related to Buddhism and Monarch and art for normal people.  All ancient 
people have respected to this tradition.  However, when it comes to present day, many 
ancients arts that involved with Buddhism and Monarch have been copied in many 
tourist places especially hotels.  Many hotels copy style of Monarchy and Buddhist 
architecture and sculpture in their hotel just because they would like to build their unique 
and make new impression.  
 The result from studying the form and concept of ancient-style architectures 
at Mandarin Oriental Dhara Dhevi shows that the hotel brings both ancient architectures 
and sculptures to build their main buildings in order to build their sell points and show 
that they are one part of Lanna culture.  They also need to build first impression for 
tourist.  However, they do not inform any tourist about the real purpose of each 
architecture and sculpture they copied and they do not respect the original concepts 
and believes in ancient arts.  
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 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้จากความช่วยเหลือ และก าลังใจจากบุคคล
จ านวนมาก ประการแรกขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร .ศักด์ิชัย สายสิงห์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียบเรีย งการ
ค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร .สันติ เล็กสุขุม อาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทความรู้และสอนแนวทางในการท างานวิจัยตลอดหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
เชษฐ์ ติงสัญชลี ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์หลายประการ รวมไปถึงคณาจารย์
ในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่านท่ีมิได้เอ่ยนาม 

 ขอขอบคุณ คุณขนิษฐา สวัสดิรักษ์ คุณระพี เปรมสอน คุณพงษ์ศักด์ิ อัครวัฒนากุล คุณ
นพพล งามวงษ์วาน ท่ีช่วยเก็บข้อมูล ให้แนวคิดในการท างานวิจัย และมิตรภาพที่ดีเสมอมา รวมถึง
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ประวัติศาสตร์ศิลปะทุกคน และขอขอบคุณ คุณภูมิวิสิทธิ์ สูญจันทร์ คุณเจษฎา สุ
เรนทรประสิทธิ์ คุณกริช จิตติมงคลและเพื่อนๆ ทุกคนของข้าพเจ้าส าหรับก าลังใจท่ีมีให้เสมอมา 

 เหนือส่ิงอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณในความรักของแม่และยาย ท่ีเป็นก าลังใจ ให้การ
สนับสนุนทุกประการเพื่อความส าเร็จด้วยดีตลอดมา  
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