DECORATIVE INFLUENCES IN THE RESORT
งานมัณฑนศิลปของรีสอรท
The resort's decorative style represents traditional Lanna life. The entire resort symbolizes the day to
day life of the Lanna community in the Wat Gate area. The resort’s pier welcomes guests to the main hall or
the resort’s lobby. Mira Terrace represents the local restaurants along the river and the swimming pool area
represents a local activity area. Not far from the pool, there is a spacious pavilion which symbolizes a crowded
community’s market by the river. Before walking into the lobby area, there is an arch at the entrance, an activity
area, and a mock up of Buddhist temple which give guests a feeling of serenity. A big Buddha statue is also
placed at the entrance to the lobby.
Silver, lacquer ware, wood carvings, and woven fabrics from several Chiang Mai communities are used to
decorate the resort. Every area of the resort and all furnishings throughout the resort embody the Lanna heritage.
Lanna is home to several ethnic groups including Tai Lue, Tai Yai, and at least six hill tribes. Each ethnic
group and hill tribe has their own unique culture. The unique character of each group is proudly presented in the
resort decoration; the resort’s structure, decorative art pieces, furniture, and decor.
The following are examples of features where Lanna style is blended with the resort’s design, while still allowing
the building to best function as a resort.
The arch over the entrance that imitates the entrance to temples or palaces. We compare the resort to a palace.
สถาปตยกรรมของรีสอรทที่ไดรับการจำลองออกแบบนั้นมีความสอดคลอง และกลมกลืนกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
โดยจำลองชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตของชาวลานนาบริเวณตลาดแถววัดเกตุ เริ่มจากทาเรือริมน้ำเขามาสูหองโถง หรือลอบบี้
ของรีสอรท เราเปรียบ มิรา เทอรเรซ เปนรานอาหาร สระวายน้ำเปรียบเสมือนขวง หรือลานทำกิจกรรม เมื่อเดินจากชุมชน
ตลาดริมน้ำเขามา จะพบกับพาวิลเลี่ยนซึ่งเปรียบเสมือนตลาดที่มีความคึกคัก ถือไดวาเปนสถานที่ที่สามารถจัดทำกิจกรรม
และรองรับแขกไดจำนวนมาก เมื่อเดินเขามาดานในอาคารจะมองเห็นซุมโขง ขวง หรือลานกิจกรรมหนาวัด ซึ่งไดมีการจำลอง
วิหารวัดเล็กๆ ใหความรูสึกสงบนิ่งภายในวัด และมีพระพุทธรูปองคใหญอยูบริเวณกอนจะเขาไปในวิหาร วัง หรือลอบบี้
ของรีสอรทนั่นเอง
การตกแตงนั้นใชทั้งเครื่องเงิน เครื่องเขิน ไมแกะสลัก รวมทั้งผาทอจากชุมชนตางๆ ของเชียงใหม ซึ่งมีการซอนความเปน
ลานนาในอุปกรณเฟอรนิเจอรทุกชิ้น และแสดงถึงวิถีความเปนลานนา และภูมิปญญาชาวบานแฝงอยูโดยรอบรีสอรท
“ลานนา” เกิดจากหลายกลุมชนจากหลายกลุม เชน ไทยลื้อ ไทยใหญ ชาวเขาหลายเผา ซึ่งมี 6 เผา ซึ่งลักษณะพิเศษ
ของแตละกลุมมีความแตกตางกันออกไป ทางรีสอรทนำเอาเอกลักษณของกลุมตางๆ มาประยุกตใชในการตกแตง ซึ่งเริ่มจาก
โครงสรางของรีสอรท และการตกแตงอาคาร รวมไปถึงเฟอรนิเจอรเครื่องตกแตงตางๆ เชน
“ซุม ” เปนการจำลองมาจาก วิหาร หรือวัง และเปรียบเสมือนวารีสอรทเปนวังๆ หนึง่ โดยใชความเปนลานนาเขามา ผสมผสาน
หรือทีเ่ รียกวา “โครงสรางลานนา” หรือ “มาตางไหม” เหมาะกับโครงสรางของรีสอรทแตไมใชวดั ซึง่ ไดจำลองซุม มาจาก “ซุม โขง”
เปรียบเสมือนการเปดเขาสูวิหาร และลักษณะของโครงสรางนั้นจะโลง และเหมือนวิหารลานนา หรือวิหารโถง แตในลักษณะของ
รีสอรทจะมีการใชกระจกเขามาปดกัน้ แตกย็ งั เปนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน อีกทัง้ ยังคงความโลงสบาย ใหความรูส กึ ของความเปนวัง หรือวิหารโถง
ไดอยางชัดเจน

“Kor-Song” wall presents Lanna style joining a wall and ceiling.
“ผนังคอสอง” เปนผนังชวงบนของลอบบี้

“Pa-Ka-Na-Ta-Pa” wall is an ancient-style wall which has holes
that allow people inside to see out through the holes.
“ฝาปกณะตาผา” ฝาเพดานดานขาง และมีปลองชองแฝงหรือชองหนาตาง
ใหมองเห็น

“Signs of Zodiac” is another Lanna belief. Paper cuttings in zodiac
shapes are used in traditional Lanna ceremonies. The zodiac patterns
can be carved on silver plates as well. The resort’s decorative arts
also present Lanna people’s artistic skills in silver work, ceramics,
wood carving, and other craftsmanship.
“ลายราศี 12 ณกษัตริย” เปนความเชื่อของลานนา ซึ่งเปนการตัดฉลุ
กระดาษหรือที่เรียกวาการตองดอก โดยจะใชในพิธีกรรม ซึ่งนอกจากนี้
ยังสามารถนำ เรื่องราว มาทำบนแผนเงิน และไดเนนใหเห็นถึงวิถีชีวิต
อาชีพของกลุมชน ชาวลานนาของเชียงใหม ในการตีเงิน การปน การแกะ
และการทำลายตางๆ เชนการทำตุง หรือการเปลี่ยนวัสดุ ที่หลากหลายและ
รวมไปถึงวิธีกรรมดวย
Paintings blend the traditional technique using gold, silver and
bronze foils with modern acrylics. This technique gives more dimensions
to the paintings.
“ภาพเขียน” ใชเทคนิคการปดทองเปลว เงิน เปลว และทองแดงเปลว
ทำใหภาพมีความสนุกสนาน มีมิติของสี ซึ่งเปนภาพสีอะคริลิค และเทคนิค
การปดทองแบบโบราณ
“Koob-Chang” is an imitation of a nobleman’s seat on an elephant's
back. The seats we use in the resort are a little higher than the normal
size of the traditional Koob in order to make them more comfortable.
“กูบชาง” จำลองออกแบบจากการเดินทางโดยหลังชางของเจานาย คหบดี
ในยุคสมัยกอน โดยยกสูงขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่

The lamps in the lobby imitate the shape of the sacred
ﬂower-decorated trays which are traditionally placed beside
a royal bench.
“โคมไฟ” ในลอบบี้ เรียกวา “หลักบายศรี” ซึ่งเปนโคมไฟขางกูบ

The center table in the lobby is in the Lanna style and has
carvings of betel leaves and areca nuts on the legs.
“โตะกลาง” ในลอบบี้ ขาโตะเหมือนขาของเชี่ยนหมาก

The chairs in the lobby are built in the traditional palanquin shape.
“เกาอี้” ในลอบบี้ จำลองมาจากเสลี่ยงคานหาม

The welcome desk has a traditional lotus-like base. The paintings
displayed on the wall behind the desk, depict Lanna ceremonies
which are related to ancient beliefs of the Lanna Kingdom. Scenes
depicted in the paintings include a Bodhi tree with supporting poles,
various Lanna ﬂags, cloth weaving, and a palace.
“ซุมตอนรับ” หรือโตะตอนรับ เอาแนวคิดมาจากฐานบัวของกำแพงและ
เนนสีขาวดานหลังเปนภาพเขียนเนนพิธกี รรมทีเ่ ปนความเชือ่ ของชาวลานนา
ประกอบดวย ไมค้ำโพ ตุง การทอผา ประสาท วัง โดยจำลองเปนวัด
Staff uniforms are designed using overlapping styles of traditional
attire and are a blend of Tai Lue and Lanna styles. From the front
the trousers look like a traditional skirt because they overlap.
The shirts are cropped and embroidered with 3/4 sleeves.
“ชุดพนักงาน” นำเอาเอกลักษณ “การปาย” ของชาวไทลือ้ มาผสมผสานกับ
รูปแบบการแตงของชาวลานนา โดยนุง คลายผาถุง แตเปนกางเกงดานหลังหรือ
ที่เรียกวา “กระเปง” เพื่อความสะดวกในการทำงาน สวนเสื้อเปนแบบแขน
3 สวน เขารูปพอดีตัว
The door handles mimic those found in Hindi scriptures.
“มือจับประตู” แนวคิดมาจากไมปนจัก ซึ่งเปนไมปดหนาคัมภีร ฐานมาจาก
ธรรมมาตย มีการขึ้นลาย เปนลายเมฆไหล

The meeting rooms are decorated with ﬂower patterns on
silver plates, and wood carvings on the walls that depict
the occupations of the majority of Lanna people in Chiang Mai.
“หองประชุม” ทีท่ ำลวดลายดอกไมบนแผนเงิน การฉลุบนไม สือ่ ใหเห็นถึง
วิถีชีวิต อาชีพ ของกลุมชนชาวลานนาของเชียงใหมเชนกัน
The mirror at the telephone area is designed in the style of
Chiang Tung art.
“กระจกตรงโทรศั พ ท ” ได แ นวคิ ด มาจากศิ ล ปะเชี ย งตุ ง เรี ย กว า
ผนังกระจก
The Buddha Sculpture in the Buddha room is a miniature of
the great Buddha at Chwedagon, representing the art of Tai Yai people.
“องคพระ” จำลองมาจากพระประธานชเวดากอง ซึ่งเปน ศิลปะของ
ชาวไทยใหญ
The bench in front of the Buddha room is inﬂuenced by the shape
of a monk’s bench which is used in Buddhist ceremonies.
“ซุม เตียงทีอ่ ยูห นาหองพระ” จำลองมาจากเตียงทีพ่ ระสวด ซึง่ เตียงสวดนี้
เปนองคประกอบ ในพิธีเปดเนตรพระ
“Pu-Ra-Na-Ka-Ta” pot (literary means a pot of prosperity) – an Indian
inﬂuenced belief among Lanna people. It represents the way Lanna
people welcome their guests and bless them.
“หมอ ปูรณฆฏะ” หรือ หมอน้ำแหงความเจริญรุงเรือง ไดรับอิทธิพล
มาจากอินเดีย แตมกี ารประยุกตใชกบั ลานนา ซึง่ เปนความเชือ่ ของชาวลานนาทีว่ า
หมอน้ำ เปรียบเปน การอวยพรและตอนรับแขก

The paintings of Lanna ladies around the resort depict the typical
facial features of Lanna people. They also accurately portray the
traditional skirts that Lanna women wear with unique embroidered patterns.
“ภาพวาดรูปผูห ญิง” เปนภาพเขียนลานนา ซึง่ ลักษณะของผูห ญิงลานนา
จะมีใบหนา แปนกลม นุงผาซิ่น ซอนลายผาอยูในซิ่น และมวยผม

The corridor in front of the guestrooms is designed to
depict the walkway beside a temple, creating a tranquil
atmosphere.
“ทางเดิน หนาหองพัก” สรางบรรยากาศเหมือนทางเดิน ที่อยูติด
กำแพงวัด โดยใหความรูสึก ถึงการเดินเลาะกำแพงวัดที่ขาวสะอาด

All ﬂower arrangements in the resort are arranged in the same
styles used in Lanna traditional ceremonies.
“การจัดดอกไม” การตกแตงภายในรีสอรทนัน้ ไดนำพิธกี รรมของทางลานนา
เขามาเกี่ยวของ เชน เครื่องจักสาน ขาวตอก

The resort’s “boat” is designed in the shape of traditional scorpion tail boat. In the past, scorpion tail boats were used to
transport merchandise. Since the resort’s boat is adapted to
serve guests, we added a roof and side panels to the boat. The
weaving items are included to give a cozy feeling. Red and black
colors are used in the boat.
“เรือของรีสอรท” จำลองมาจากเรือหางแมงปองใชในลุมน้ำปง ซึ่งเปน
เอกลักษณที่สื่อใหเห็นถึงวิถีชีวิตการคาขายบนเรือในยุคสมัยกอน เรือของ
รีสอรทไดดัดแปลง ใสกระจัง และทำหลังคา
พรอมทั้งนำเอาการจักสาน เขามาทำใหดูไมแข็งจนเกินไป
และใชสีแดง-ดำ เขามาเกี่ยวของ
The regular guestrooms are painted in brown shades providing a warm welcoming feeling and a simple atmosphere. The
guestrooms are decorated with traditional woven fabrics from several
ethnic groups.
“หองพักธรรมดา” นำความโดดเดนของกลุม ชนไทลือ้ มาผสมผสาน โดยใช
โทนสี น ้ ำ ตาลเป น หลั ก ทำให ส ามารถสั ม ผั ส วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ชาวบ า นแบบพื ้ น ๆ
ทีม่ คี วามอบอุน และตกแตงดวยผาทอของลานนาเปนหลัก ซึง่ ผาทอเหลานัน้
ไดมาจากกลุมชน ของลานนาหลายๆ กลุมชนรวมกัน
The chairs in the guestrooms mimic the look of chairs in Buddhist
temples, with solid wood and ﬁne weaving.
“เกาอี้” ในหองพักมาจากแนวคิดของเกาอี้ในวิหารวัดซึ่งใชในพิธีกรรม
ทางศาสนา และจำลองมาจากเสลี่ยงคานหาม ออกแบบเปนทรงตรง และ
ผสมผสานงานจักสาน เพื่อใหเกิดความนุมนวล ออนโยน

The lamps in guestrooms are modeled on traditional Lanna
lanterns.
“โคมไฟ” ในหองพักนำแนวคิดมาจาก “โคมลอย” โดยทำใหเกิดความรูส กึ
เบาและลอย ใหมองเห็น เสน นอยที่สุด บงบอกถึงความเปน ลานนา
ไดอยางชัดเจน
Suites are painted dark-red, providing a warm yet luxurious
atmosphere.
“หองสูท” ไดรบั แรงบันดาลใจมาจากกลุม ชนไทใหญ ไทเขิน การตกแตง
เปนโทนสีแดงหมาก ซึ่งทำใหแตกตางและพิเศษกวาหองธรรมดา
The beds are built in the shape of weaving looms. The bed heads
are ﬁnely carved and decorated with silver foil.
“เตียงซุม” มาจากโครงสรางของกี่กระตุกและหัวเตียงเปนลายฉลุและ
ติดเงินเปลว
The bedheads are ﬁnely carved and decorated with silver foil.
“หัวเตียง” ทำการฉลุบนไมและติดดวยเงินเปลว

The traditional sofas in the suites are comfortable whether sitting
cross legged or reclining.
“เกาอี้นั่งเลนของหองสูท” จัดทำใหสามารถนอนแบบเอกเขนกได และ
สามารถนั่งขัดสมาธิ แบบคนไทยนั่งได
Traditional bedsteads in the living rooms are designed for guests
to sit comfortably in any position.
“เตียงในหองนั่งเลน” ซึ่งออกแบบใหสามารถนอนเลน เอกขเนก ทำให
เกิดความรูสึก สบายผอนคลาย พักผอนไดเต็มที่
The silk spindle is also represented in the shape of some of the lamps
around the resort. The spindle is an important tool in the Lanna weaving
processes.
“ดายกรอไหม” เปนกระสวยดาย ออกแบบทำเปนโคมไฟ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของงานทอผาของชาวลานนา

Swings are made for relaxing, chatting or reading a book. The
swings’ bases are in lotus patterns. The use of wicker gives
a cozy feeling to guests.
“ชิงชา” เปนลูกเลนทีท่ ำขึน้ มา เพือ่ เกิดความรูส กึ ทีม่ ากกวาการนัง่ เฉยๆ
ซึง่ รูปแบบของฐานจะทำใหมลี วดลายบัวหยัก มีการใชหวายเขามาสราง
บรรยากาศใหความรูสึก นุมนวล อบอุนขึ้น
Bathroom doors are designed in traditional Lanna style. Solid
teak wood is used to make the doors, symbolizing the prosperity
of Lanna.
“ประตูหองน้ำ” จำลองมาจากประตูสมัยโบราณ ซึ่งจะมีลักษณะเปน
ไมสักแผนหนา และแสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของลานนา
The restroom is surrounded by solid blank sidewalls. The small
holes in the sidewalls and a sculpture next to the waterfall are
typical of Lanna art.
“หองน้ำ” เปนหองทึบ แตเจาะชองใหมีรูปแบบและมีลายปูนปนลานนา
ตรงบริเวณ น้ำตก ซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดนอยางหนึ่งของลานนา
Most amenities in the guestrooms are in black, matching the lacquer
ware used in the rooms. Woven items in the guestrooms also show
off the highly skilled Lanna craftsmanship.
“อุปกรณเครื่องใชในหอง” นำสีดำเขามาใชเขากับเครื่องใชลักเกอรแวร
จักสานตางๆ โดยใชแนวคิดจากภูมิปญญาชาวบาน

The pavilion roof is inﬂuenced by the use of clay tiles in Lanna
architecture.
“หลังคาพาวิลเลีย่ น” จำลองจากหลังคาทีท่ ำดวยกระเบือ้ งดินขอในยุคลานนา
สมัยกอน

Spa rooms are decorated with décor items from six different ethnic
groups. Traditional woven cotton carpets are used in the spa.
“สปา” นำเอาเอกลักษณของชาวเขา 6 เผาเขามาประยุกตตกแตง พรมภายใน
หองสปา ไดมาจากฝมือการทอผาฝายของชาวบาน

