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 This present dissertation aims to 1) research the history, formats and practices in 

the wrapping and folding of Thai dramatic costumes art, including accessories, 2) study those 

using and those offering theatre services, as well as the system relevant to mobile theatre 

work, and 3) examine, analyse, and apply the knowledge acquired from the study to the 

design of mobile theatre. 

 The researcher has employed two approaches, that is 1) Qualitative Approach, in 

which in-depth interviews with experts who specialise in formats and customs of traditional 

costume wearing, were conducted - focusing on the art and practices of wearing Thai 

standard costumes. The interview was also conducted with university students who are 

interested in Thai traditional performances, including people from various aspects who are 

related to theatre business. The data obtained from the study were analysed and concluded 

as ideas that can be further applied to the design; 2) Quantitative Approach, in which 

researcher has employed questionnaires and interviewing by questionnaire with late 

teenagers and university students aged 18-25 years old who are interested in Thai traditional 

performances. The data obtained were analysed by descriptive and inferential statistics, so as 

to determine the space required in the project and efficiently satisfy the needs of those 

offering services. 

 The analysis of data acquired by researching Thai dramatic costumes art in which 

history, formats, and practices are incorporated, has concluded to certain ideas and 

knowledge, which can be well applied to the use of space in mobile theatre design. This helps 

to satisfy the needs, behavioral and qualification-wise, of several service sectors involved in 

Thai theatre business – mobile and not – in general, including potential theatre users and 

audiences, particularly late teenagers who are the target of this cultural diffusion. The study 

allows the target group to gain more access and thus exposure to traditional dramatic arts, 

which in turn efficiently helps to promote values of Thai performing arts. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ธนิต อยู่โพธิ์ (2516) กล่าวว่า ละคร  หมายถึง  การแสดงที่เป็นเรื่องราว เป็นทั้งมหรสพ
เพ่ือความบันเทิงและมีการถ่ายทอดเรื่องราวเพ่ือเผยแพร่คุณธรรมผ่านบทบาทของตัวละคร ที่มาของ
ละครนั้นมีผู้สันนิษฐานว่า อาจเกิดมาจากก ารเล่นละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น  การเล่นเพลงต่าง  ๆ แล้วต่อมา
จับเป็นเรื่องราวเป็นตอนสั้น  ๆ เรื่องราวต่าง  ๆ นั้นได้เค้าโครงมาจากชาดกพุทธศาสนา (ปัญญาส
ชาดก ) ที่พระภิษุน ามาเทศนาสั่งสอน เช่น  สุวรรณสังข์ชาดก หรือเรื่องสังข์ทอง ฯลฯ ชาดกเหล่านี้    
เอาต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นบทละครมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นละครที่ชาวบ้านชาวเมืองนิยมแสดงกัน
แพร่หลายก่อนที่จะมีละครในส านักเกิดขึ้น เป็นละครที่เกิดขึ้นในราชส านัก เรียกละครในวังหรือละคร
นางใน 
 ละครใน คือ ละครในพระบรมมหาราชวัง ส าหรับแสดงถวายพระมหากษัตริย์จึงเป็นละคร
ที่มีแบบแผน สุภาพ ละค รในมีความมุ่งหมายส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ รักษาศิลปะของการร่ายร าอัน
อ่อนช้อยสวยงาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและ
เจรจา ฉะนั้น เพลงร้อง เพลงดนตรี จึงต้องด าเนินจังหวะค่อนข้างช้า เพ่ือให้การร่ายร ามีความอ่อนช้อย
สวยงาม (สุพรทิพย์  ศุภรกุล , 2555) ละครในนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของนาฏศิลป์ คือ  ยอดเยี่ยมในเชิง
ศิลปะการร่ายร า ทั้งกระบวนท่า การขับร้องและดนตรี ตลอดจนเรื่องในการแสดงที่มีการก าหนด  
เพียง 4 เรื่องเท่านั้น คือ รามเกียรติ์ อิเหนา ดาหลัง และอุณรุท แต่เรื่องที่นิยมเล่นมากท่ีสุดคือ อิเ หนา 
(กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ , 2554) ในการแสดงจะตัดตอนมาเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจาก
ผู้ชมไม่ได้ชมเพ่ือทราบเนื้อเรื่อง แต่ชมศิลปะการร่ายร า จังหวะ กระบวนท่า ลีลาท่าร าของผู้แสดง
เรียกว่าเป็นการเสพศิลปะเพ่ือศิลปะ  
 ปัจจุบันมีการน าเอานาฏศิลป์รูปแบบต่าง  ๆ หรือจากประเทศอ่ืน  ๆ มาผสมผสานเข้า
ด้วยกันอย่างกลมกลืน เรียกว่านาฏศิลป์ร่วมสมัย การเอานาฏศิลป์แบบอื่น  ๆ เข้ามาผสมผสานกัน
ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องรู้ว่านาฏศิลป์ไทยคืออะไรเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของนาฏศิลป์ต่างชาติไม่ ได้
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมส่วนที่เป็นวิถีชีวิตของ คนไทยแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการแสดง
ของนาฏศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ไทยเนื่องจากนาฏศิลป์ร่วมสมัยค่อนข้างจะได้รับความสนใจจากกลุ่ม
ผู้ชมมากกว่าขณะเดียวกันนาฏศิลป์ไทยก็ได้รับความนิยมลดลงนาฏศิลป์ร่วมสมัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่  
แต่เป็นการน าเนื้อหาสาระ เครื่องแตง่กาย และรูปแบบของเดิม มาผสมผสานเพื่อให้มีความสอดคล้อง
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กัน สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนาฏศิลป์ร่วมสมัยไม่ใช่เรื่องท่ีต้องเป็นห่วง  หากเรามีความรู้  ความ
เข้าใจถึงแก่นที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมชาติไทยอย่างแท้จริง  ซึ่งมีการถ่ายทอดต่อ  ๆ กันมา 
ทั้งท่าทาง ภาษา และลีลา หากเรารู้แก่นแท้ของเอกลักษณ์ไทย  เรื่องส าคัญท่ีสุดส าหรับนาฏศิลป์ร่วม
สมัยคือมีรากยึดดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนาฏกรรมเป็นมาตรฐานหรือแบบแผนที่ลงตัวแล้ว
และเหตุที่เสื่อมลงไปเพราะการขาดการเอาใจใส่ของศิลปินและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในอดีตบทบาทหน้าที่ของนาฏศิลป์ก็ได้รับการยกย่องให้มีศักดิ์ศรีสูงถึงเป็นราชูโภค  
เหล่านาฏศิลปินก็ได้รับการยกย่องเป็นถึง โขนหลวง ละครหลวง ขึ้นชื่อว่าสิ่งใดได้เป็นถึงของในหลวงก็
ดีสิ่งนั้นย่อมมีความเป็นที่สุด  หากเป็นศิลปะการแสดงก็จะต้องเป็นอย่างท่ีประณี ตที่สุด ดีที่สุด  ความ
เสื่อมของโขนละครน่าจะเกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในจารีตที่ก ากับอยู่อย่าง
เพียงพอความงามความหมายและความรู้สึกจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชมคิดว่าจับต้องไม่ได้ขนบหรือจารีต
เหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักหรือเข้าใจกันอีกต่อไปอาจมาจากการที่ ขนบนั้นไม่แพร่หลายอย่างเพียงพอที่จะ
เป็นฐานของการรองรับการถ่ายทอดของสังคมได้ดีพอ 
 ดังนั้น  จึงต้องมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงละครในโดยพัฒ นาปรับปรุงมิให้   
การแสดงของไทย เกิดความล้าหลังหรือยึดติดกับวิธีการเดิม  ๆ ทางหนึ่ง คือ การพัฒนาเรื่องฉาก เวที 
และเทคนคิสมัยใหม่ รวมทั้งในเรื่องแสงและเสียง  ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้ดู  แต่การเปลี่ยนแปลงมาก
เกินไปอาจจะน าไปสู่ความเสียหายหากเปิดใจรับวิทยาการใหม่  ๆ ก็เป็นการปรับปรุงมรดกเก่าให้อยู่
รอดได้รักษาความเป็นตัวเองมิให้สูญสลายหากไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็จะน าไปสู่ความเสื่อมโทรม 
 การจัดแสดงละครในนั้นผู้วิจัยต้องการให้มีการน าเสนอในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้โดยตรงและรว ดเร็วมากขึ้น โดยมีปัจจัยในการหากลุ่มเป้าหมายจากการศึกษาทางด้านจิตวิทยา
พัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย ดร. ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่ยตอนปลาย อายุระหว่าง 
18-25 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย ก าลังเรียนเลียน และทดลอง
บทบาท เพ่ือจะเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่าง  ๆ เช่น อารมณ์ สังคม จิตใจ ความใฝ่ฝัน ความปรารถนา ฯลฯ 
ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ต้ อง ๆ ล้วนเป็นรากฐานของความสนใจค วามมุ่งหมายในชีวิต  
ดังนั้นในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นวัยรุ่ยตอนปลาย เพื่อตอบจุดประสงค์ของการเผยแพร่โดย
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถปลูกฝังจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงละครในได้
อย่างมีประสิทธิผล 
 และในนาฏศิลป์โขน -ละคร ถึงแม้จะมีความงดงามใน ชั้นเชิงการแสดง แต่มิอาจขาด
องค์ประกอบในส่วนของเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตกแต่งร่างกายได้ ความงดงามในส่วนนี้เป็น
ปัจจัยในการสร้างความส าเร็จและความสมบูรณ์ของการแสดง การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์
ประเพณีเป็นความงดงามในอุดมคติประกอบกับเป็นการเลียนแบบเครื่องต้น เ ครื่องทรงของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การแสดง
เลียบพระนคร และพระราชพิธีโสกันต์หรือเกศากันต์ ซึ่งบางพระราชพิธีในปัจจุบันไม่อาจเห็นรูปแบบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 3 

อีกแล้ว การแต่งกายของนาฏศิลป์ประเพณีเช่นนี้ เป็นที่รู้จักกันในนามว่า แต่ งกายยืนเครื่อง (ต ารา
เครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ, 2496) ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ควรค่าแก่การน าคุณค่า อัตลักษณ์ และ
ภูมิปัญญามาใช้ในการออกแบบ โดยมีศิลปะของการแต่งกายที่เริ่มต้นจากผ้านุ่งผืนใหญ่มารังสรรค์ให้
เกิดประโยชน์ และความงามตามแบบแผนของนาฏศิลป์ประเพณี  สอดคล้องกับโรงมหรสพละครใน
เคลื่อนที่ตามการเผยแพร่ในเชิงรุก ที่จะต้องมีการเคลื่อนย้าย การใช้พ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่
หลากหลาย และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเครื่องแต่งกายยืนเครื่องนั้นในด้านการจัดเก็บท่ีรวจเร็ว
หลังจากใช้งาน การเคลื่อนย้ายที่สะดวกต่อการไปในส ถานที่ต่าง  ๆ รวมทั้งความงดงามจากผ้า
หลากหลายพับที่วางซ้อนกันถูกรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาก่อให้เกิดความงามในอุดมคติที่มีคุณค่าและ
สืบเนื่องกันมาในปัจจุบัน 
 จากแนวคิดที่น าเสนอมาท้ังหมดนั้น สรุปได้ว่าผู้วิจัยได้เห็นถึงศิลปะการแสดงละครในที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยขาดความงามทั้งภาพและเรื่องราวไม่ ประณีตเหมือนก่อน ส่งผลให้
เกิดโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ เพ่ือเผยแพร่ศิลปะการแสดงละครในนี้ในเชิงรุก และเข้าถึงประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นคือวัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง  18-25 ปี เป็นวัย
ที่เด็กมีพั ฒนาการสมบูรณ์ด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย จึงตอบจุดประสงค์ของการเผยแพร่โดย
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถปลูกฝังจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงละครใน 
อย่างมีประสิทธิผล  จากเกณฑ์ของจิตแพทย์ ในการแบ่งกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18-25 ปี
นั้นส่วนใหญ่เป็ นเด็กที่อยู่ในกลุ่มของอุดมศึกษา ดังนั้นพ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงมหรสพนั้นจะอยู่ใน
มหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ที่มีความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีแนวความคิดในการออกแบบมา
จากศิลปะนุ่ง พับ จับ จีบอาภรณ์ ละครไทย ประกอบด้วยประวั ติความเป็นมา และรูปแบบวิธีการ มา
เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ให้กับปุถุชนคนรุ่น
หลังสืบไป 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง ศึกษานุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ ละครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพ
ละครในเคลื่อนที่ มุ่งเน้นการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. ศึกษา ประวัติความเป็นมา รูปแบบ และวิธีการ ของศิลปะ นุ่ง พับ จับ จีบ เครื่องแต่ง
กายละครไทย 
 2. ศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงงานระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรง
มหรสพเคลื่อนที่ 
 3. ศึกษาวิเคราะห์และน าผลจากการศึกษามาออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 ศึกษา นุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ ละครไทยนั้น สามารถน าเอา ประวัติความเป็นมา   
อัตลักษณ์ และรูปแบบวิธีการ  น ามาสรุปสาระส าคัญ อันได้มาซึ่งแนวความคิดสู่องค์ความรู้ แล้วแปร
รูปเนื้อหาที่ตอบสนองต่อพ้ืนที่ใช้สอยต่อโครงการออกแบบภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ได้เป็น
อย่างดี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านตัวแปรอิสระ 
  1.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ และวิธีการเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ของโขน -
ละครของไทย 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปรควบคุม 
  2.1 ผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18-25 ปี (กลุ่มอุดมศึกษา) 
  2.2 ผู้ให้บริการ ได้แก่ ฝ่ ายการแสดง ฝ่ายดนตรี ฝ่ายฉาก ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายเสื้อผ้า  
ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่าบริหารงานทั่วไป ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพเคลื่อนที่ และละครใน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรตาม 
  ศึกษาเก่ียวกับมหรสพละครในของรัชกาลที่ 2 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม  
  1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือและจาก INTERNET  
  1.2 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายยืนเครื่อง 
  1.3 ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้และพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องกับโรงมหรสพ และการแสดง
ละครใน  
  1.4 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพแบบถาวรและเคลื่อนที่ 
  1.5 สร้างกรอบแนวความคิดและตั้งสมมติฐานในการศึกษาท่ีเหมาะสมกับโรงมหรสพ
เคลื่อนที่ละครใน  
 2. ระเบียบวิธีวิจัย  
  2.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและประชากรเป้าหมายในการวิจัย  
  2.2 ก าหนดนิยาม (นิยามศัพท์ นิยามจริง และนิยามปฏิบัติการ) ในการวิจัย  
  2.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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  2.4 สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูล      
ในการออกแบบ  
  2.5 สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงมหรสพ และละครในเพื่อให้ได้ข้อมูล  
ในด้านโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ส่งผลสู่การออกแบบ  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแต่งกายยืนเครื่องในด้าน ประวัติความเป็นมา 
และรูปแบบวิธีการเพ่ือใช้ในการออกแบบ  
  3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม  
  3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งกายยืนเครื่อง 
  3.3 สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการออกแบบ  
 4. การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบโรงมหรสพละครใน
เคลื่อนที่ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้โครงการ จิตวิทยาและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีและงานระบบภายในโครงการที่เกี่ยวข้อง  
  4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงมหรสพ และ    
ละครใน 
 5. ภาคการออกแบบตกแต่งภายใน  
  5.1 ใช้ข้อมูลจากการวิจัยเป็นแนวความคิดในการออกแบบ  
  5.2 ท าการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ โดยใช้
ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อส่งผลถึงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงละครใน 
 6. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
  6.1 เพ่ือสรุปประเด็นการศึกษาที่น าองค์ความรู้ทางด้านการแต่งกายยืนเครื่อง ตัวนาง 
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่  
  6.2 เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องศิลปะนุ่ง 
พับ จับ จีบ อาภรณ์ละครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ด้วยศึกษานุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณล์ะครไทย มีข้อจ ากัดบางประการต่อการศึกษาดังนี้ 
 1. ศิลปะการ นุ่ง พับ จับ จีบการแต่งกายยืนเครื่องนั้นเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
อยุธยา จวบจนถึงทุกวันนี้ และเกิดวิธีการ รูปแบบต่าง  ๆ ที่ก่อให้เกิดความสวยงามและการน าไปใช้ที่
หลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการให้เหมาะสมกับระยะเวลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
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กันออกไปโดยมีระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นข้อมูลบางรูปบางตอนอาจสูญหายไปกับกาลเวลา ท าให้
บางรูปแบบก็น ามาถ่ายทอดได้อย่างไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงการศึกษาโรงมหรสพละครใน รัชกาลที่ 2 มี 
ข้อจ ากัดต่อการศึกษาดังนี้ 
 2. สมัยรัชกาลที่  2 นั้น เป็นยุคทองของละครใน ซึ่งมีระยะเวลายาวนานดังนั้นข้อมูล
บางอย่างอาจสูญหายและมีการถ่ายทอดที่ไม่สมบูรณ์มากนัก 
 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย  
 ระยะเวลาในการวิจัย 2 ปี 6 เดือน โดย เริ่มงานวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553
และเสนอภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
ตารางเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 
ตารางที ่1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

การด าเนินการวิจัย 
ช่วงระยะข้ันตอนเวลา/เดือน 

1-5 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม 
1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแต่งกายยืนเครื่อง 
2. ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้และพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องกับ    

โรงมหรสพ และการแสดงละครใน  
3. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ         

โรงมหรสพแบบถาวร และเคลื่อนที่ 

 
 

     

ระเบียบวิธีวิจัย  
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและประชากรเป้าหมายในการ

วิจัย  
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่อง

เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการออกแบบ  
4. สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงมหรสพ และละครใน 

  
 
 

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินการวิจัย 

ช่วงระยะข้ันตอนเวลา/เดือน 
1-5 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้โครงการ จิตวิทยาและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีและงานระบ บภายใน

โครงการที่เกี่ยวข้อง  
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับโรงมหรสพ และละครใน 

   
 

   

ภาคการออกแบบตกแต่งภายใน  
1. ท าการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรง

มหรสพละครในเคลื่อนที่ โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย  

      

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
1. สรุปประเด็นการศึกษาที่น าองค์ความรู้ทางด้านการ

แต่งกายยืนเครื่อง ตัวนาง มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่  

2. เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัยเรื่องศิลปะนุ่ง พับ จับ จีบ อาภรณ์ ละครไทย 
สู่การออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 

      

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์       
 
วิธีการศึกษา 
 1. การศึกษาข้อมูลเอกสารจากต ารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย สื่อสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวการแต่งกายยืนเครื่อง  
 2. การลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการแต่งกายยืนเครื่อง  
 3. การลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
 4. การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่และแบ่งออกเป็นระบบตามความส าคัญข องเนื้อหาที่
ท าการศึกษา เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสามารถน าประเด็นที่เป็นสาระหลักท่ีส าคัญมา
พัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบ 
 6. เสนอผลงานการออกแบบงานออกแบบโรงมหรสพเคลื่อนที่ 
 
แหล่งข้อมูล 
 1. หอสมุด ห้องสมุด 
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. จากสถานที่จริง 
 4. จากบุคคลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนง 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. กล้องถ่ายรูป 
 3. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ  
 4. เครื่องสแกน 
 5. เครื่องบันทึกเสียง 
 6. กล้องถ่ายวีดิโอ 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 
 
ตารางที ่2 แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย 
 

รายการ หน่วย จ านวนเงิน (รวม) 
หมวดค่าตอบแทน 
 - ผู้ให้บริการภายในโรงมหรสพ 
 - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรูปแบบการแต่งกายยืนเครื่อง  
 (วิธีนุ่ง) 
 - นักแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย (ผู้แต่งกายยืนเครื่อง) 

 
3 คน x 500 บาท 

1 คน x 1,000 บาท 
 

2 คน x 1,500 บาท 

5,500 
1,500 
1,000 

 
3,000 

หมวดค่าจ้าง  
 - ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามเชิงปริมาณ 
 - ค่าจ้างเก็บแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

 
5 คน x 1,000 บาท 
5 คน x 1,000 บาท 

61,000 
5,000 
5,000 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่2 แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย จ านวนเงิน (รวม) 
 - ค่าจ้างถ่ายวีดิโอ และตัดต่อภาพ 
 - ค่าจ้างถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ 
 - ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานการวิจัย 
 - ค่าจ้างแปลภาษา 
 - ค่าจ้างในการเขียนแบบก่อสร้าง 
 - ค่าจ้างเหมาในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 
 - ค่าจ้างในการท าแบบจ าลอง 

 
 

100 หน้า x 40 บาท 
 

20 แผ่น x 500 บาท 
10แผ่น x 2,000บาท 

6,000 
5,000 
4,000 

500 
10,000 
20,000 
5,500 

หมวดค่าใช้สอย  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 - ค่าไปรษณีย์ 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
 - ค่าเข้าปกเย็บเล่ม 

 
200 บาท x 5 วัน 

 
 
 

5,000 
1,000 

200 
3,300 

500 
หมวดค่าวัสดุ 
 - กระดาษพิมพ์ภาพดิจิตอล / กระดาษเขียนแบบ 
 - แผ่นซีดี 
 - หมึกพิมพ์ 
 - ค่าวัสดุส านักงาน 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

14,200 
680 
200 
500 

1,500 
11,320 

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด  85,500 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ตัวนาง ของโขน-ละครของไทย 
 1. ประวัติความเป็นมา 
  นาฏศิลป์โขน-ละคร ถึงแม๎จะมีความงดงามในชั้นเชิงการแสดง แตํไมํอาจขาดในสํวน
ของเครื่องแตํงกาย และเครื่องประดับตกแตํงรํางกายได๎ ความงดงามใน สํวนนี้เป็นปัจจัยที่สร๎าง
ความสําเร็จและความสมบูรณ๑ของการแสดง การแตํงกายตามแบบนาฏศิลป์ประเพณีเป็นความงดงาม
ในอุดมคติประกอบกับเป็นการเลียนแบบเครื่องต๎น เครื่องทรงของพระมหากษัตริย๑และพระบรมวงศ๑ที่
ทรงใช๎ในโอกาสพิเศษ อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จเลียบพระนค ร และพระราชพิธี
โสกันต๑หรือเกศากันต๑ ซึ่งบางพระราชพิธีในปัจจุบันไมํอาจเห็นรูปแบบอีกแล๎ว การแตํงกายของ
นาฏศิลป์ประเพณีเชํนนี้ เป็นที่รู๎จักกันในนามวํา แตํงกายยืนเครื่อง 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพละครใน  
ที่มา : ละครสังคีตศาลา , ละครใน , เข๎าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน  2555, เข๎าถึงได๎จาก  http://www. 
bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii&month=03-02-2009 &group=12&gblog=50 

http://www/
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  การแตํงกายยืนเครื่องโขน-ละคร มีข้ันตอนกรรมวิธีที่ซับซ๎อน ตามประเภทของผู๎แสดง 
พระ นาง ยักษ๑ ลิง ที่มีการพัฒนามาเป็นลําดับตั้งแตํครั้งกรุงศรีอยุธยาดังกลําวไว๎ในกฎหมายตราสาม
ดวง รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชนิพนธ๑ในสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2508) 
ที่กลําวไว๎ในหนังสือตํานานละครอิ เหนา ในสํวนของเครื่องแตํงกายโขน- ละคร “จึงสันนิษฐานวําชั้น
เดิมทีเดียวละครคงแตํงตัวอยํางคนสามัญ เป็นแตํแตํงเครื่องประกอบในเวลาเลํน ตํอเมื่อมีละครเลํน
กันแพรํหลายแล๎ว จึงมีผู๎คิดประดิษฐ๑เครื่องแตํงตัวขึ้นสําหรับแตํงตัวละครที่ทําบทเป็นท๎าวเป็นพระยา 
ในละครโรงหนึ่งก็เห็นจะแตํงแตํคนเดียว เพราะฉะนั้นจึงเรียกวํา “ตัวยืนเครื่อง” ความบํงวําละครตัว
อ่ืนมิได๎แตํงเครื่อง ถ๎าแตํงเครื่องทั้งหมดด๎วยกันก็คงไมํได๎เรียกวําตัวยืนเครื่อง หรือถ๎ามีเครื่องแตํงตัว
หลายอยํางก็คงเรียกให๎ตํางกัน วํายืนเครื่องพระ และยืนเครื่องนาง จะหาเรียกแตํวํา ยืนเครื่อง เห็นจะ
เป็นเครื่องแตํงตัวละครที่คิดประดิษฐ๑ขึ้นกํอนอยํางอ่ืนตํอมาอีกชั้นหนึ่ง จึงคิดประดิษฐ๑เครื่องแตํงตัว
ละครขึ้นใหมํอีก 2 อยําง เป็นเครื่องแตํงยืนเครื่องอยํางหนึ่ง เป็นเครื่องแตํงนางอยํางหนึ่ง ซึ่งเป็นต๎น
แบบอยํางเครื่องแตํงตัวละครที่ใช๎กันในกรุงฯมาจนทุกวันนี้” 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพสมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอ เจ๎าฟูาประชาธิปกศักดิเดชฯ ทรงเครื่องต๎น 
ที่มา : สาระนานาสิ่ง , สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชฯ  ทรงเครื่องต้น , เข๎าถึง
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555, เข๎าถึงได๎จาก http://mysaara.wordpress.com/2011/12/10/ 
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  เครื่องแตํงตัวโขนละคร เป็นของถํายแบบอยํางมาแตํเครื่องยศศักดิ์ท๎าวพระยาแตํกํอน
มาจึงมักเป็นของคิดประดิษฐ๑ขึ้นสําหรับแตํงโขนละครของหลวงกํอน ตํอพระราชทานอนุญาตหรือไมํ
ห๎ามปรามผู๎อื่นจึงจะเอาอยํางไปแตํงโขนละครของตนได๎ ถ๎าใครไปคิดทําเครื่องแตํงตัวโขนละครเอาแตํ
โดยพลการก็อาจจะมีความผิด  
 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพปันจุเหร็จ 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 77 
 
  เครื่องแตํงตัวละคร ที่คิดประดิษฐ๑ขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร๑นี้ ทราบวําเครื่องแตํงศี รษะ
ซึ่งเรียกวํา “ปันจุเหร็จ” เป็นของคิดประดิษฐ๑ขึ้นแตํงละครหลวงเมื่อรัชกาลที่ 2 เดิมสําหรับแตํงแตํปัน
หยีกับอุณากรรณ ในเรื่องละครอิเหนาแทนผ๎าตาดโพกศีรษะซึ่งใช๎มาแตํกํอน (จึงเรียกวํา “ปันจุเหร็จ” 
แปลความวําโจรปุา ซึ่งอิเหนาและบุษบาแปลงเป็นปันหยี และอุณากรรณนั้น ) ครั้นภายหลังมาใช๎
ปันจุเหร็จแทนผ๎าโพกเผื่อไปถึงตัวอื่นและเรื่องอ่ืน จนตัวไกรทองและขุนแผน พระไวย ละครก็มักใช๎ใสํ
ปันจุเหร็จมาจนทุกวันนี้ เข๎าใจวํากระบังหน๎านา งละครก็ทํานองจะประดิษฐ๑ขึ้นในคราวเดียวกับท่ี
ประดิษฐ๑ปันจุเหร็จสําหรับยืนเครื่องเป็นคูํกัน แตํข๎อนี้ไมํมีหลักฐานที่จะทราบได๎เป็นแนํนอน 
  จากตํานานเครื่องแตํงตัวโขนละคร บทพระราชนิพนธ๑ดังกลําวเป็นเครื่องยืนยันได๎วํา
เครื่องแตํงกายโขนเป็นเครื่องรบโบราณ ตัวเสื้อและแขนเสื้อตํางสีกันเปรียบได๎กับการใสํเสื้อเกาะของ
นักรบ ไมํได๎เป็นเสื้อสีเดียวกันอยํางในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ยังให๎ความรู๎เรื่องที่มาเกี่ยวกับศิราภรณ๑
บางอยํางด๎วย  แตํการที่หวงห๎ามแบบอยํางเครื่องตัวละครหลวงมีมาเพียงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ก็
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เลิกการห๎ามปราม ล ะครจึงแตํงตัวกันตามใจชอบมีเจ๎าของละครคิดแก๎ไขเครื่องตัวละครเปลี่ยนแปลง
ไปในแบบตําง ๆ  
  จากการศึกษาประวัติความเป็นมาได๎ศึกษาเก่ียวกับการแตํงกายของนาฏศิลป์ประเพณี
ในนามวํา แตํงกายยืนเครื่อง ทั้งตัวพระ และตัวนาง แตํผู๎วิจัยมีความสนใจและนําผลของการวิจัยมาใช๎
ในกา รออกแบบมากที่สุด  คือ การแตํงก ายยืนเครื่องตัวนาง เนื่องจาก มีวิธีการนุํงที่วิจิตรบรรจง 
สามารถสื่อให๎เห็นถึงการนําผ๎าผืนยาวหนึ่งผืน มาใช๎วิธีการนุํง พับ จับ จีบ ได๎อยํางชัดเจน และประณีต
สวยงาม ความมีเสนํห๑ที่กํอให๎เกิดเครื่องแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง ที่ผสานเข๎ากั บบทละคร ทํวงทํา 
จังหวะ การเคลื่อนไหวของนางละครในแตํละอิริยาบถอยํางเหมาะสมตามแบบนาฏศิลป์ไทย 
 2. องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง 
  การที่จะอธิบายถึงองค๑ประกอบที่สร๎างความงามในการแส ดงนาฏศิลป์โขน-ละครนั้น 
แบํงองค๑ประกอบเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
  2.1 ศิราภรณ๑ 
   ศิราภรณ๑ หมายถึง เครื่องตกแตํงศรีษะ ในสํ วนของศิราภรณ๑ท่ีใช๎ในการแสดง
นาฏศิลป์โขน-ละครในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สร๎างขึ้นเพ่ือใช๎ประกอบการแสดงโดยเลียนแบบรูปทรงเครื่อง
ต๎นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย๑ แตํเป็นของที่จัดสร๎างด๎วยวัสดุที่มีคําน๎อย เชํนใช๎กระดาษ เป็นโครง 
แล๎วประดับตกแตํงลวดลายด๎วยขี้รัก แล๎วปิดทองประดับกระจกและเพชรพลอยเทียม  
   จากพระวินิจฉัยดังกลําวสามารถสรุปสาระสําคัญได๎วํา “ชฎา” มาจากรากศัพท๑
วํา รก ซึ่งหมายถึง ผมที่ยุํงแล๎วเกล๎ามวยให๎เรียบร๎อยเป็นลักษณะจอมสูง ตํอมาประดับตกแตํงด๎วย
พวงดอกไม๎ เป็นต๎นศัพท๑ของมงกุฎ (พวงดอกไม๎) เมื่อประดับผมด๎วยพวงดอกไม๎เป็นสิ่งที่ไมํคงทนจึงใช๎
ผ๎าโพกประดับ แล๎วตกแตํงด๎วยวัสดุมีคํา เชํน เงิน ทอง เพชร พลอย ในที่สุดก็เป็นเครื่องประดับศรีษะ 
หรือศิราภรณ๑ในแบบตําง  ๆ รูปแบบของ ชฎา และมงกุฎ มาจากพวงมาลา  (พวงดอกไม๎รัดรอบศรีษะ
ตํอชั้นขึ้นไปเป็นเกี้ยวรัดมวยผม แล๎วใช๎ปิ่นปักเป็นยอดดังรูปทรงจึงเป็นทรงกรวยแหลมครอบศรีษะ 
ซึ่งเป็นรูปแบบ ชฎาและมงกุฎในปัจจุบัน) ซึ่งเครื่องศิราภรณ๑ของผู๎หญิงมีการแบํงประเภท ดังนี้ 
   มงกุฎ 
   มงกุฎ ตามรากศัพท๑ แปลวํา พวงดอกไม๎ (มาลา) ปัจจุบันเป็นที่เข๎าใจกัน วําเป็น
ศิราภรณ๑สําหรับตัวนาง ผู๎ที่รับบทเป็น นางฟูา นางกษัตริย๑ เชํน พระอุมา พระลักษมี สีดา มณโฑ 
เรียกวํา มงกุฎกษัตริย๑ มีลักษณะคล๎ายกับชฎาพระ แตํมีขนาดยํอมลงมา สํวนที่แตกตํางคือกรอบหน๎า
จะมีลักษณะเป็นกระบังหน๎า แตกตํางกับชฎาซึ่งเป็นกรอบหน๎าเทํานั้น  ทั้งนี้คําวํามงกุฎจะใช๎ปะปนกัน
ทั้งนาง-ยักษ๑-ลิง แตํที่เข๎าใจกันสํวนใหญํ คือ ศิราภรณ๑ของนางกษัตริย๑ เทพธิดา ดังกลําวมาข๎างต๎น 
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ภาพที่ 4 ภาพมงกุฎกษัตรีย๑ 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 124 
 
   รัดเกล๎า 
   รัดเกล๎าเป็นศิราภรณ๑ประดับศรีษะที่ได๎รูปแบบมาจาก “เกี้ยว” ซึ่งตามรูปศัพท๑ 
คือ ผูกรัด หมายถึงการผูกรัดมวยผมให๎เรียบร๎อยด๎วยพวงดอกไม๎ ตํอมาจึงพัฒนาด๎วยวัสดุมีคํา เชํน 
ทองคํา แล๎วประดับตกแตํงให๎งดงามด๎วยอัญมณี สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ เจ๎ าฟูากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ๑ทรงวินิจฉัยวํา “รัดเกล๎าก็คือมาลานั้นเอง ” โดยปกติในการสวมเก้ียวทั่วไปจะมีปิ่นปักเป็น
เครื่องยึดขวางไว๎ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของ “เกี้ยวยอด” คือเกี้ยวปักปิ่นด๎านบนก็เป็นได๎รัดเกล๎าที่เป็น
ศิราภรณ๑ในการแสดงนาฎศิลป์โขน-ละครในปัจจุบันมีพัฒนาการมาจากเก้ียวดังกลําว ปัจจุบันปรากฎ
อยูํ 2 รูปแบบ คือ 
   รัดเกล๎าเปลว เป็นศิราภรณ๑สําหรับตัวนางระดับรองลงมา   เชํน   หลานหลวง    
นางแปลง พระพ่ีเลี้ยง เชํน นางพ่ีเลี้ยงของบุษบา ในการแสดงละครในของเรื่องอิเหนา เป็นต๎น 
   รัดเกล๎ายอด เป็นศิราภรณ๑สําหรับตัวนางระดั บมเหสี และเจ๎าฟูาลูกหลวง เชํน   
ในละครเรื่องอิเหนา ตัวประไหมสุหรี มะเดหวี บุษบา ฯลฯ 
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ภาพที่ 5 ภาพรัดเกล๎าเปลว 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 133 
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพรัดเกล๎ายอด 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 134 
 
   กลําวได๎วําเป็นศิราภรณ๑ของตัวนางในนาฏศิลป์โขน- ละคร ที่มีความงดงามมาก
ทั้งยังต๎องอาศัยชั้นเชิงความสามารถในการสวมใสํ ขั้นตอนในการ “ตั้งรัดเกล๎า” เป็นศิลปะชั้นสูงที่
กลําวได๎วํา ไมํมีชาติใดในเอเชียอาคเนย๑นี้จะเทียบเทียมได๎ ประการหนึ่งรัดเกล๎านั้นมีรูปลักษณะที่นํา
เชื่อวําได๎รับอิทธิพลจากพระเก้ียวยอดท่ีพระบรมวงศ๑ชั้นสูง ทรงใช๎ในพระราชพิธีโสกันต๑ เมื่อนํามาใช๎
ในการแสดงละครจึงเพิ่มกรรเจียกจร ท๎าย ชํออุบะดอกไม๎ทัดให๎งดงาม และความม่ันคงในการสวมใสํ
ยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 7 ภาพกระบังหน๎า 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 137 
 
   กระบังหน๎า เป็นศิราภรณ๑ของตัวนาง ใช๎สําหรับตัวนางเอกแล ะนางทั่วไป เชํน สี
ดาบวช นางพิรากวน พ่ีสาวไมยราพณ๑เมื่อถูกถอดยศ นางแปลง นางกํานัล เป็นต๎น  สมเด็จพระเจ๎า
บรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวํา กระบังหน๎านางละครก็ทํานองจะ
ประดิษฐ๑ขึ้นในคราวเดียวกันกับที่ประดิษฐ๑ปันจุเหร็จสําหรับยืนเครื่องเป็นคูํกัน แตํ ข๎อนี้ไมํมีหลักฐานที่
จะทราบได๎แนํชัดประกอบหลักฐานตําง ๆ พบวํากระบังหน๎านั้นมีมากํอนสมัยรัชกาลที่ 2 เพราะพบใน
บทพระราชนิพนธ๑ของรัชกาลที่ 1 เรียกวําขอบพักตร๑ หรือกรอบพักตร๑ 
  2.2 พัสตราภรณ๑        
   พัสตราภรณ๑ หมายถึง เครื่องนุํงหํมประเภทผ๎าที่ใช๎ประดับตกแตํ งรํางกายในการ
แสดงนาฎศิลป์โขน- ละคร เมื่อพูดถึงพัสตราภรณ๑จะหมายถึงการแตํงกายในลักษณะยืนเครื่องเป็น
สําคัญซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   สํวนของผืนผ๎า ได๎แกํ ผ๎านุํง  (พระภูษา ) แตํเดิมใช๎ผ๎ายกทอสอดไหมเงินไหมทอง
ซึ่งเป็นของมีคําราคาแพง หรือใช๎ผ๎าเขียนทองซึ่ง เป็นผ๎าเขียนลวดลายตําง  ๆ แล๎วเขียนเส๎นทองทับไป
บนลวดลายนั้น ผ๎าทั้งสองชนิดเป็นผ๎าที่ใช๎สําหรับบุคคลชั้นสูง จากคําบอกเลําของ นางลมุล ยมะคุปต๑ 
อดีตตัวละครเอกในสํานักละครวังสวนกุหลาบ ในสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูาฯกรมหลวง
นครราชสีมา ได๎พระราชทานพระภูษาทรงให๎แกํตัวละครวังสวนกุหลาบใช๎แสดง แตํในปัจจุบันใช๎ผ๎ายก
ที่ทอมาจากประเทศอินเดียซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีราคาไมํแพงนักซึ่งมีความแตกตํางในเรื่อง
ความงดงามและคุณสมบัติของผ๎า 
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ภาพที่ 8 ภาพการนุํงจีบหน๎านาง 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 192. 
 
   ในสํวนของวิธีการนุํงสําหรับตัวนางจะใช๎วิธีการนุํงผ๎าแบบจีบหน๎านาง มีวิธีการ
นุํงในทํานองเดียวกับการทรงภูษาจีบของเจ๎านางฝุายใน ด๎วยการนําผ๎ามาโอบกับลําตัวชํวงลําง จีบทบ
ชายผ๎าด๎านหนึ่งสอดไขว๎เป็นชายพกไว๎ตรงบั้นเอว ชายผ๎าอีกด๎านหนึ่งใช๎พับทบเป็นจีบเหน็บไว๎ข๎างหน๎า 
การทรงพระภูษาจีบของเจ๎านางฝุายในสํวนใหญํไว๎ชายพกด๎านขวา สําหรับโขน- ละครจะนุํงไว๎ชายพก
ด๎านซ๎ายหรือขวานั้นขึ้นอยูํกับความนิยมของแตํละสํานัก 
   สํวนของผ๎าปัก ได๎แกํผ๎าปักที่ใช๎ตกแตํงในการแตํงกายยืนเค รื่อง สําหรับตัวนาง
นั้น สามารถเรียงลําดับจากเบื้องบนสูํเบื้องลําง ดังนี้ 
   กรองศอหรือนวม เป็นเครื่องประดับรอบคอในโครงสร๎างรูปวงกลม ขอบด๎านลําง
ทําเป็นรูปหยักเว๎า ตามประเภทของตัวละคร แตํสําหรับตัวนางนั้น นิยมขอบที่หยักเว๎าเป็นรูป
สามเหลี่ยมขนาดเล็กโดยรอบหรือเป็น ขอบเรียบ ๆ มีทั้งชนิดปักตกแตํงลวดลายบนผืนผ๎า และใช๎ดิน
เผาหรือข้ีรักพิมพ๑ลายเป็นตัวแล๎วหุ๎มหรือปิดทอง นําไปกรึงกับผืนผ๎า 
 
 



 18 

 
 
ภาพที ่9 ภาพกรองศอหรือนวม 
ที่มา : กรองศอหรือนวม [ศิลปไทย], พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร 
 
   ผ๎าหํมนาง เป็นผ๎าปักผืนใหญํที่ใช๎คลุมไห ลํของตัวนาง เป็นพัสตราภรณ๑ที่สําคัญ
ที่สุดที่แสดงเอกลักษณ๑ของตัวนางใน นาฏศิลป์ ไทยที่แตํงยืนเครื่อง เมื่อหํมคลุมไหลํชายจะตกลงมา
เกือบถึงข๎อพับแขน 
 

 
 
ภาพที่ 10 ภาพผ๎าหํมนาง 
ที่มา : ผ้าห่มนาง [ศิลปไทย], พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร 
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   พัสตราภรณ๑โขน- ละครของไทย เป็นงานประณีตศิลป์ประเภทหนึ่งที่ได๎รับการ
สร๎างสรรค๑ข้ึนมาคูํกับศิลปะการแสดง มีวิวัฒนาการตามยุคสมัยตําง  ๆ ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เครื่องแตํงกายโขน-ละครเชื่อกันวําประดิษฐ๑ขึ้นเลียนแบบเครื่อง
แตํงกายของพระมหากษัตริย๑ และพระบ รมวงศ๑ท่ีใช๎ในโอกาสพิเศษ แตํพัสตราภรณ๑ได๎พัฒนารูปแบบ
ของเครื่องแตํงกายให๎เหมาะสมแกํการแสดง การเลือกใช๎วัสดุในการประดิษฐ๑ การสร๎างเครื่องแตํงกาย
ในลักษณะ “แบบกึ่งสําเร็จรูป” เพ่ือให๎แตํงกายได๎รวดเร็ว รัดกุมยิ่งขึ้น เชํน สายสังวาลที่แยกเป็นสอง
เส๎น สวมไขว๎กันขวา- ซ๎ายก็สร๎างให๎ติดกันเป็นสํารับเดียวกันเพ่ือสะดวกในการสวมใสํ หรือมงกุฎและ
ชฎา ซึ่งเดิมมีแตํเรือนนํากรรเจียกจรมาผูกไว๎เมื่อต๎องการสวมก็ปรับเปลี่ยนให๎มีสํวนที่เป็นกรอบหน๎า 
ผูกกรรเจียกจรกับขมับท่ีติดกับกรอบหน๎า ให๎เป็นชุดเดียวกัน 
   พัสตราภรณ๑โขน-ละคร ในที่นี้หมายถึงเครื่องประดับตกแตํงสํวนที่เป็นผ๎า ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่คํอนข๎างจะหาตัวอยํางในการศึกษาได๎ยาก พัสตราภรณ๑โขน-ละครรุํนเกํา ถึงแม๎จะเป็นการปักประดับ
ตกแตํงลวดลายด๎วยวัสดุมีคําประเภทดิ้นเงิน ดิ้นทอง เลื่อมเงิน เลื่อมทอง ไหมเงิน ไหมทอง ทองแลํง 
และเงินแลํง แตํด๎วยเหตุที่วําเป็นของใช๎ชั่วคราวมีระยะเวลาการใช๎ที่จํากัด จึงสูญสลายไปมาก การศึกษา
ค๎นคว๎าที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้คือการศึกษาจากภาพถํายเกํา จากตัวอยํางพัสตราภรณ๑ที่ยังหลงเหลืออยูํ 
และจากลวดลายเทียบเคียงงานศิลปกรรมแขนงอ่ืน เชํน ประติมากรรมและจิตกรรม เป็นต๎น 
   จากที่ กลําวมาข๎างต๎นนั้นจะเห็นได๎วํา พัสตราภรณ๑โขน- ละครรุํนเกํานั้นได๎สูญ
สลายไปเป็นจํานวนมาก ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎จํากัดขอบเขตการศึกษาพัสตราภรณ๑โขน- ละครของไทยใน
ยุคกลาง  (รัชกาลที่  4-7) ซึ่งมีหลักฐานและเนื้อหาในการศึกษาได๎อยํางครบถ๎วนมากกวํายุคกํอน  ๆ 
เพ่ือนําไปสังเคราะห๑สูํการออกแบบ 
   2.2.1 พัสตราภรณ๑ยุคต๎น (รัชกาลที ่1-3)  
    เครื่องแตํงกายโขน-ละคร ในสํวนของพัสตราภรณ๑นั้น แม๎ในรัชกาลนี้จะไมํ
มีข๎อมูลหรือหลักฐานปรากฏมากนัก แตํจากงานศิลปกรรมที่ปรากฏและยังคงหลงเหลืออยูํ ทําให๎เชื่อ
วํานําจะได๎รับอิทธิพลและสืบทอดรูปแบบมา จากเครื่องแตํงกายในรัชกาลกํอน  (ประชุมพงศาวดาร 
เลํม 8, 2507) นอกจากนี้ในรัชกาลที่ 3 เจ๎านายและผู๎มีบรรดาศักดิ์ได๎แตํงบทละครเรื่องตําง  ๆ เพ่ิมข้ึน
หลายเรื่อง เชํน กากี ขุนช๎างขุนแผน นางแก๎วหน๎าม๎า โสนน๎อยเรือนงาม เป็นต๎น การแสดงเหลํานี้ได๎มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องแตํงกายให๎เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
   2.2.2 พัสตราภรณ๑ยุคกลาง (รัชกาลที ่4-7)  
    รัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จขึ้นครองราชย๑สมบัติ 
ยังไมํมีละครหลวงเพราะละครหลวงได๎ถูกยกเลิกไปตั้งแตํรัชกาลกํอน แตํเมื่อมีช๎างเผือกช๎างแรก ก็ไมํมี
ละครหลวงเลํนในการสมโภช ดังนั้นเมื่อทรงได๎ช๎างเผือกช๎างที่ 2 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าให๎
รวบรวมตัวละครให๎ฝึกหัดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ละครผู๎หญิงจึงเกิดข้ึนใหมํอีกครั้ง 
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 ในสมัยนี้การละครทั้งของหลวงและเอกชนก็ได๎กลับเจริญฟ้ืนฟูข้ึนมาอีกครั้ง คณะละคร
ตําง ๆ จะประกวดประชันกันจัดสร๎างเครื่องแตํงกายอยํางเต็มที่ นอกจากหลักฐานทางด๎านศิลปกรรม
แขนงตําง ๆ แล๎ว ในยุคนี้มีเทคโนโลยีสมัยใหมํจากชาติตะวันตก เข๎ามานั้นก็คือ การถํายภาพ ซึ่งสํงผล
ให๎การศึกษาด๎านนี้สมบูรณ๑ข้ึน 
 สิ่งที่นําสังเกตของเครื่องแตํงกายในยุคนี้คือ บริเวณแขนเสื้อ ตรงต๎นแขนตํอกับหัวไหลํ จะ
เป็นลักษณะของผ๎าที่ไมํได๎ปักลวดลาย เว๎นวํางไว๎อาจเป็นเพราะตัวละครใสํเสื้อสองตัวซ๎อนกัน ดังที่
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเลําไว๎ หรือเพ่ือความสะดวกในการรําย
รํา ก็อาจเป็นไปได๎ ห๎อยข๎างมีขนาดยาว ปักลายริ้วขวางไ ปตามระยะของผ๎า ซึ่งการปักลวดลายนี้เป็น
ขนบนิยมทั้งในโขน ละคร และหุํน 
 

 
 
ภาพที่ 11 ภาพถํายละครสมัยรัชกาลที่ 4 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 245. 
 
 สันนิษฐานวํา เป็นภาพถํายละคร ประมาณสมัยรัชกาลที่ 4 จากภาพถํายพบวํา ตัวละคร
นางสวมรัดเกล๎าเปลว ใสํกรรเจียกจรดอกไม๎ทัด กรองศอตัวนางประดับตกแตํงลวดลายด๎วยรัก
กระแหนะเป็นตัวลายปิดทอง เย็บกรึงไว๎บนผ๎า ผ๎าหํมนางไมํปักลวดลาย สันนิษฐานวําจะใช๎ผ๎าตาดทํา
เป็นผ๎าหํมนาง ตัวพระสวมชฎาไมํมีท๎ายชฎาอยํางปั จจุบัน ลวดลายปักบนผ๎าเป็นลวดลายขนาดเล็ก 
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ลายห๎อยข๎างเป็นลายริ้วขวางบนผ๎าซึ่งแบบห๎อยข๎างอยํางนี้ได๎ให๎อิทธิพลแกํการปักในสมัยหลัง กําไล
ข๎อมือทั้งพระและนางมิได๎ใช๎กําไลแผง แตํสวมกําไลเป็นวงเรียงตํอกัน ทั้งพระและนางสวมเล็บ 
 จากการศึกษาภาพถํายและศิลปวัตถุ อนุมานได๎ วําเครื่องแตํงกายโขนละครในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ยังคงรักษาและสืบทอดรูปแบบมาจากรัชกาลกํอน ในสํวน
ของรายละเอียดในการสร๎างพัสตราภรณ๑สํวนอื่น  ๆ เชํน เสื้อห๎อยหน๎า ห๎อยข๎าง และรัดสะเอว พบวํา
นิยมปักลวดลายเล็ก  ๆ โดยใช๎เลื่อมแลํงนมสาว และไหมทองเป็น หลัก ลวดลายที่ปักมักจะเป็นลาย
พันธุ๑พฤกษา และเครือเถา สําหรับผ๎าหํมนางสํวนใหญํไมํนิยมปักลวดลาย แตํจะใช๎ผ๎าที่มีความแวววาว
หรือมีลวดลายในตัว เชํน ผ๎าตาด กรองศอทั้งตัวพระและนางนิยมใช๎รักกระแหนะลวดลายปิดทองกรึง
บนผ๎า 
 ทําด๎วยรักกระแหนะลาย ปิดทอง ประดับกระจกเย็บติด บนผ๎าตาด สันนิษฐานวําเป็นงาน
ศิลปะต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑  รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงครองสิริราช
สมบัติยาวนานกวําบุรพกษัตริย๑ที่ผํานมาในอดีต ในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด๎าน 
รวมทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม และในด๎านของเครื่องแตํงกายโขน-ละครได๎มีการพัฒนาตามลําดับ 
 รัชกาลที่ 5 ในตอนต๎นรัชกาล จารีตและประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมาแตํครั้งรัชกาลกํอน ยังคง
ปฏิบัติกันอยูํแตํเมื่อมีคณะละครตําง  ๆ เกิดข้ึนมากมายรวมทั้งเกิดมีโรงละครที่เก็บคําเข๎าชมแบบ
เดียวกับโรงละครตะวันตก กํอให๎เกิดการแขํงขัน สร๎างสรรค๑เครื่ องแตํงกายโขน- ละครให๎ดูแปลกใหมํ
ถูกใจคนดู ดังนั้นกฎเกณฑ๑จารีตข๎อห๎ามตําง ๆ จึงคํอย ๆ คลายลง (ดํารงราชานุภาพ)  
 จากการค๎นคว๎าข๎อมูลพบวําโขน- ละครในสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎โอนกิจการงานมหรสพของหลวงให๎เจ๎าพระยาเทเวศ รวงศ
วิวัฒน๑เป็นผู๎ดูแล และในสมัยนี้แม๎วํามีละครหลายคณะด๎วยกัน แตํคณะใหญํ  ๆ มีอยูํ 3 คณะ คือ 
ละครเจ๎าพระยาเทวศรวงศวิวัฒน๑ 1 ละครเจ๎าพระยามหินทรศักดิ์ธํารง 1 และละครพระเจ๎าบรมวงศ๑
เธอ กรมพระนราธิปประพันธ๑พงศ๑ 1 สําหรับละครคณะอ่ืน  ๆ ก็พอจะหาหลักฐานเพื่อศึกษาเรื่ อง
เครื่องแตํงกายได๎ ดังเชํน ละครเจ๎าคุณจอมมารดาเอม ละครสมัคร ละครคนแกํ และละครหลวงเกํารุํน
รัชกาลที่ 4 
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ภาพที่ 12 ภาพละครตัวพระและตัวนาง ในคณะละครเจ๎าคุณจอมมารดาเอม 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ: 
แปลน โมทีฟ, 2552), 252. 
 
 คณะละครเจ๎าคุณจอมมารดาเอม สันนิษฐานวํานําจะมีลักษณะกระบวนการเลํนและแตํง
กาย ตามจารีตละครเกําเมื่อครั้งต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ จากภาพละครตัวพระและตัวนาง ในคณะละคร
เจ๎าคุณจอมมารดาเอม จะเห็นได๎วําตัวนางสวมรัดเกล๎าเปลว ทัดอุบะและดอกไม๎ทั ดแยกสองข๎างซ๎าย
ขวา ลวดลายกรองศอนางนําจะใช๎วิธีการกระแหนะลายปิดทองเย็บกรึงบนผ๎า ผ๎าหํมนางเบาบาง
เสมือนไมํได๎ปักแตํใช๎ผ๎าที่มีลวดลายทอง เชํนเดียวกับเสื้อตัวพระท่ีปักลายละเอียดขนาดเล็ก ผ๎าห๎อย
หน๎าของตัวพระไมํได๎ปักท้ังหมด มีลวดลายเฉพาะขอบและเชิง  (ชํองกระจก ) ตัวละครใสํกําไลเป็นวง
ข๎างละ 6-9 วง สวมแหวนข๎างละ 4 วง สวมปะวะหล่ําและสวมเล็บทั้งตัวพระและตัวนาง 
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ภาพที่ 13 ภาพละครตัวพระและตัวนาง ในคณะละครพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ ก รมพระยานราธิป

ประพันธ๑พงศ๑ 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 279. 
 
 พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระนราธิปประพันธ๑พงศ๑ (ต๎นราชสกุล วรวรรณ) ทรงหัดละครขึ้น
เมื่อปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ด๎วยทรงมีพระมารดาเป็นละครหลวง  ที่มี
ชื่อ คือเจ๎าจอมมารดาเขียน ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ละครคณะพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ 
กรมพระยานราธิปประพันธ๑พงศ๑ หรือที่เรียกกันจนติดปากผู๎คนในยุคนั้นวํา “ละครกรมพระนราฯ ” 
เลํนทั้งละครในและละครนอก ซึ่ง ลักษณะการแตํงกายของตัวนาง ผ๎าหํมนางผืนใหญํคลุมมาถึงข๎อพับ 
ปักด๎วยแถบแลํงนมสาวและเลื่อมสํวนเชิงผ๎าหํมสันนิษฐานวํา ปักลวดลายด๎วยเลื่อมดิ้นข๎อ และดิ้น
โปรํง เป็นลวดลาย “ลายปุา” ผ๎านุํงนาง นุํงจีบหน๎ายาวกรอมเท๎า ชักชายพกสั้น ด๎านหน๎าข๎างซ๎ายมี
ผืนผ๎าปักลายทํานองเ ดียวกับชายผ๎าแทรกตํอจากจีบ นําจะเลียนแบบจากภาพจิตรกรรมตัวนางฟูา 
กรองศอนาง นําจะใช๎ตัวเรือนเงินประดับเพชรเย็บกรึงบนผ๎าซึ่งให๎อิทธิพลตํอมากับเครื่องแตํงละครยุค
หลัง ลักษณะของเครื่องแตํงกายละครกรมพระนราฯที่สํงผลตํอละครยุคหลัง ได๎แกํ การใช๎ห๎อยหน๎า
ปักสุวรรณกระถอบ และห๎อยข๎างเป็นแบบหางไหลเลียนแบบภาพจิตรกรรม 
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 รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สนพระราชหฤทัยศิลปะด๎านการ
แสดงมาตั้งแตํครั้งทรงดํารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร โปรดให๎
มหาดเล็กและข๎าหลวงฝึกหัดเลํนโขนข้ึน  
 การแสดงแบบดั้งเดิมที่เลํนตามบทโบราณแตํงกายตามจารีตดั้งเดิม นําจะสืบทอดรูปแบบ
และวิธีการแตํงกายตามแบบแผนครั้งต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ แตํลักษณะของรายละเอียดลวดลายการปัก
เครื่องแตํงกายนิยมวิธีการปักแบบที่เรียกกันวํา “ปักลายกระหนก” โดยใช๎กรรมวิธีที่พัฒนามาจากการ
ปักแบบ “หักดิ้นข๎อ ถมดิ้ นโปรํง” หรือสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ เจ๎าฟูาฯ กรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ๑ ทรงเรียกวํา “เลี่ยมลวดถมดิ้นเหลี่ยม ” ที่ทรงออกแบบในงานปักตาลปัตร ลักษณะการปักเชํนนี้
นําจะได๎รับความนิยมครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 แตํลักษณะของลวดลายกระหนกในเครื่องแตํงกายโขน-
ละครในสมัยนี้มี ลักษณะใหญํขึ้นและได๎ออกแบบตัดทอนความตํอเนื่องของลายลง ทําให๎เกิดเป็น
ลักษณะลายขาดเป็นตัว ๆ เชํนเดียวกับลายฉลุ ไมํมีความตํอเนื่องเป็นเถา ดังจะได๎อธิบายลักษณะของ
เครื่องแตํงกายตัวนางได๎ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงภาพละครตัวพระและตัวนาง ในกรมมหรสพในพระบรมราชูปถัมภ๑  (ตัวนาง หํมผ๎า

แบบจีบทบหน๎า)  
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 300. 
 
 ลักษณะเครื่องแตํงกายตัวนางจากภาพรําแมํบทใหญํที่ถํายครั้งเดียวกันนี้ มีลักษณะการ
หํมผ๎าหํมนาง 2 ลักษณะ คือ หํมแบบจีบทบหน๎า และหํมแบบสะพักสองบํา 
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 ลักษณะของผ๎าหํมแบบจีบทบหน๎า ปักเป็นลายริ้วเว๎นชํองขนาดใหญํ ในชํองริ้วออกแบบ
เป็นลายประจํายามก๎ามปูโดยใช๎เทคนิคแบบล๎อมดิ้นข๎อถมด๎วยดิ้นโปรํง ลวดลายมีขนาดใหญํ ลักษณะ
ของการออกแบบและการปักผ๎าหํมนางลักษณะนี้เป็นแบบอยํางลวดลายและวิธีการปักผ๎าหํมนางในยุค
ปัจจุบัน ลักษณะผ๎าหํมทั้งสองแบบจะมีความกว๎างของผ๎ากวํางมาก เมื่อหํมผ๎าหํมนางจะกว๎างคลุมลง
มาถึงบริเวณข๎อพับแขน 
 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพละครตัวพระและตัวนาง ในกรมมหรสพในพระบรมราชูปถัมภ๑  (ตัวนาง หํมผ๎าแบบ

สะพักสองบํา)  
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑ เจริญ, วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 302. 
 
 และลักษณะของผ๎าหํมสะพักสองบํา ปักเป็นลายริ้วซึ่งหน๎าจะปักด๎วยดิ้นและเลื่อม 
ลักษณะลายผ๎าหํมเลียนแบบลายต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ แตํใช๎วัสดุใหมํลายมีขนาดใหญํขึ้น เชิงผ๎าหํ มปัก
เป็นพุํมต๎นไม๎ใช๎กรรมวิธีการปักด๎วยดิ้นและเลื่อมเชํนกัน 
 รัชกาลที่ 7 เมื่อตอนต๎นรัชกาล เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเป็นอยํางมาก  จึงจําเป็นต๎องยุบ
กระทรวง กรม ที่มีคําใช๎จํายสูง กรมมหรสพเป็นกรมหนึ่งที่ถูกยุบลง ตํอมาเม่ือปีพ .ศ.2470 ผู๎สําเร็จ
ราชการอินโดจีนของฝรัง่เศสเข๎ามาในกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ 
ทรงจัดให๎มีการแสดงโขนเพ่ือต๎อนรับ โปรดให๎ ข๎าราชการเกําของกรมมหรสพมาแสดงต อนนิ้วเพชร 
ได๎รับการยกยํองอยํางยิ่ง ตํอมาพระบามสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงเล็งเห็นความสําคัญของ
งานโขน-ละครวําเป็นกิ จสําคัญของหลวง จึงทรงโปรดเกล๎าฯให๎กํอตั้งกองมหรสพสังกัดกระทรวงวัง
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ขึ้นมาใหมํ และตํอมา พ .ศ 2478 กองมหรสพได๎โอนย๎ายมาสังกัดกรมศิลปากร ด๎านเครื่องแตํงกาย
โขน-ละคร ภายหลังเมื่อกรมมหรสพถูกยุบ  
    ลักษณะเครื่องแตํงกายโขน-ละครในสมัยรัชกาลที่ 7 นําจะใช๎ของตกทอด
มาจากกรมมหรสพในสมัยรัชกาลที่ 6 มีบางสํวนได๎รับมาจากละครวังสวนกุหลาบ และทําขึ้นใหมํเพ่ือ
เติมบางสํวน  และได๎ตั้งแผนกละครและสังคีตรวมทั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร๑ เพื่อทําหน๎าที่ดูแล
งานด๎านนาฏศิลป์ไทย 
   2.2.3 พัสตราภรณ๑ยุคปัจจุบัน (รัชกาลที ่8-9)  
    ภายหลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครองงานด๎านโขน- ละครได๎โอนย๎ายมา
อยูํในสังกัดกรมศิลปากรซึ่งจัดตั้งข้ึนใหมํ และรัฐบาลได๎โอนกองมหรสพและกองชํางวังนอกในสังกัด
กระทรวงวัง ไปสังกัดกรมศิลปากร รวมทั้งโอนพัสดุข๎าวของ พร๎อมเครื่องแตํงกายและอุปกรณ๑การ
แสดงมาไว๎ด๎วย 
    จากการศึกษาพบวํา   เครื่องแตํงกายโขน- ละครในกรมศิลปากรสามารถ
แบํงเป็นยุค ๆ ได๎ดังนี้ เครื่องแตํงกายที่ตกทอดมาจากกรมมหรสพในสมัยรัชกาลที่ 7-8 มาประยุกต๑
เข๎ากับละครสมัยใหมํ เมื่อกิจการการฟ้ืนฟูโขน- ละครแบบดั้งเดิมดําเนินการไปด๎วยดี แตํขาด
งบประมาณในการส ร๎างเครื่องแตํงกาย เมื่อมีการส ร๎างโขนละครในเรื่องตําง  ๆ เพ่ิมข้ึน เครื่องแตํง
กายท่ีมีอยูํไมํเพียงพอในการแสดงจึงมีการเชําหรือยืมเครื่องแตํงกายจากโรงข๎างนอกมาแสดง และ
พบวําเครื่องแตํงกายของกรมศิลปากรในยุคนี้ นิยมใช๎ลายปักเลื่อมหรือลายปุาเป็ นสํวนใหญํ ไมํวําจะ
เป็นตัวเอกหรือตัวเสนา และปักด๎วยล วดลายเล็ก  ๆ จะมีลวดลายที่เป็นลายกระหนกบ๎างแตํ ไมํมาก
นัก และไมํได๎กําหนดเป็นจารีตการแสดงตายตัว ปลายของยุคนี้พบวําเริ่มมีการสร๎างเครื่ องแตํงกาย
เพ่ิมใหมํข้ึน ไมํปราก ฏใช๎เครื่องแตํงกายที่มีมาตั้งแตํกรมมหรสพ และพบการปักลวดลายที่เป็นลาย
กระหนกเพ่ิมข้ึนในตัวละครเอกโ ดยเฉพาะในสํวนของห๎อย หน๎าห๎อยข๎าง จน เข๎าสูํ ยุคการออกแบบ
เครื่องแตํงกายใหมํ ให๎มีลวดลายใหญํขึ้น เป็นยุคท่ีเริ่มพร๎อมกับการสร๎างโรงละครแหํงชาติกิจการ
ฟ้ืนฟูโขน-ละครมาตั้งแตํสมัย นายธนิต อยูํโพธิ์ ได๎รับการตอบรับจากประชากร พร๎อมทั้งการแสดง
แบบราชสํานักได๎เข๎าสูํระ บบการศึกษามากข้ึน ถือเป็นมาตราฐานที่สําคัญและได๎รับการยึดเป็นแบบ
แผนในด๎านการสร๎างเครื่องโขน- ละคร ลักษณะเครื่องแตํงกายเริ่มมีการออกแบบและกําหนด
มาตราฐานขึ้นใหมํโดยลักษณะใหญํ  ๆ คือ กําหนดให๎ตัวละครที่เป็นตัวเอกปักลวดลายกระหนก ด๎วย
วิธีการหักดิ้นข๎อถมดิ้นโปรํง สํว นตัวละครที่ต่ําศักดิ์ กําหนดให๎ปักลวดลายปุา ด๎วยเลื่อม ซึ่งเดิมไมํได๎
กําหนดเป็นแบบแผนดังนี้ พร๎อมทั้งได๎กําหนดองค๑ประกอบสีในเครื่องแตํงกายโขน- ละครขึ้นมาด๎วย 
โดยใช๎สีเฉพาะ 2 สีที่ตัดกันเทํานั้น ไมํมีการสอดสีอ่ืน  ๆ ตามชํองกระจก เชํน ตัวละครสีเขียวตัดขอบ
ผ๎าด๎วยสี แดง นุํงผ๎าสีแดง ตัวละครสีแดงนุํงผ๎าสีเขียว ตัดขอบผ๎าด๎วยสีเขียว เป็นต๎น มีการใช๎ผ๎าใน
การปักเครื่องแตํงกายเพียง 2 ชนิดเทํานั้น คือ ผ๎าตํวนและผ๎าตาด ซึ่งเป็นตํวนและตาดสมัยใหมํมี
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สีสันฉูดฉาด เนื่องจากผลิตด๎วยโพลีเอสเตอร๑  ไมํได๎ผลิตด๎วยไหม หรือทอสอดเส๎นทองแลํง ดังผ๎า
โบราณ และกําหนดรายละเอียดที่สามารถมองเห็นการพัฒนาเครื่องแตํงกายตัวนางได๎หลายประการ
ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 16 ภาพเครื่องแตํงกายตัวพระตัวนางของกรมศิลปากร ในยุคตํอมาจนถึงปัจจุบัน 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 353. 
 
 ผ๎าหํมนาง ปักลวดลายกระหนกด๎วยการหักดิ้น ข๎อถมดิ้นโปรํง มีขนาดแคบกวําของเกํา 
ซ่ึงแตํเดิมมีขนาดกว๎างคลมุข๎อศอก แตํในสมัยนีมี้ขนาดแคบเพียงระดับต๎นแขนของผูหํ๎ม ลวดลายมี
ขนาดใหญํข้ึนและกําหนดสีให๎มีสีตรงข๎ามกัน เชํน ผ๎าหํมสีเขียวมีขอบแดง ชํองกระจ กสีเหลือง หรือผ๎า
หํมแดงขอบขลิบด๎วยสีเขียว เป็นต๎น 
 กรองศอ ในชํวงแรกของยุคนี้นิยมใช๎ผ๎าตาดสีตรงข๎ามกับสีผ๎าหํม มาเย็บแถบลูกไม๎เปูนเส๎น 
แล๎วนําดอกที่ทําด๎วยโลหะประดับเพชรก๎นตัดมาเย็บกรึงกับกรองศอ ตํอมาภายหลังจึงออกแบบ
ลวดลายปักดิ้นข๎อดิ้นถม โปรํงเป็นลวดลายตําง  ๆ และออกแบบให๎มีลวดลายเล็ก  ๆ เพ่ือให๎เหมาะสม
กับตัวนาง 
 นุํงผ๎ายกสั่งทอจากอินเดียกําหนดให๎ใช๎สีตรงข๎ามกับสีผ๎าหํม เชํน ผ๎าหํมสีเขียวผ๎านุํงสีแดง 
ผ๎าหํมสีเหลืองขลิบมํวงผ๎านุํงสีมํวง เป็นต๎น 
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  2.3 ถนิมพิมพาภรณ๑ 
   ถนิมพิมพาภรณ๑ หมายถึง เครื่องประดับตกแตํงในการแสดงโขน-ละคร ที่สืบทอด
กันมาซึ่งเป็นการประดับตกแตํงจากการเลียนแบบเครื่องต๎นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย๑และพระบรม
วงศ๑ นิยมใช๎ตัวเรือนทองคํา ประดับตกแตํงด๎วยอัญมณีที่ไมํวบูวาบเกินไป รัตนชาติสีตําง ๆ นิยมเจียระไน
เป็นรูปหลังเบี้ย เพชรหรือพลอยสีขาวจึงจะเจียระไนเป็นเหลี่ยม แตํก็เป็นเหลี่ยมแบบเกําแตํไมํวู บวาบ
เหมือนเพชรพลอยปัจจุบัน ดังนั้นถนิมพิมพาภรณ๑สําหรับการแสดงโขน-ละครในยุคนี้ จึงสร๎างข้ึนภายใต๎
กระแสความนิยมรูปแบบดังกลําว เพียงแตํยักย๎ายดัดแปลงมาใช๎วัสดุจําลองหรือของเทียม ตัวเรือน
อาจจะใช๎โลหะจําพวกเงินหรือไมํก็ทองแดงกะไหลํทอง ประดับตกแตํงด๎วยกระจกหรือพลอยหุงแทนรัตน
ชาติของแท๎ บางโรงใช๎เพียงแผํนหนังฉลุเป็นตัวเรือน ตกแตํงลวดลายด๎วยรักกระแหนะปิดทองประดับ
กระจกหรือพลอยหุง มีแตํเพียงเครื่องละครของหลวงเทํานั้นจึงจะสร๎างด๎วยทองคําได๎ 
   เมื่อถึงสมัยพระบาทส มเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สยามเปิดประเทศติดตํอ
กับตะวันตกมากข้ึนการรับรู๎ถึงวัฒนธรรมตะวันตกมีมากข้ึน เครื่องถนิมพิมพาภรณ๑แบบชาติตะวันตก
ซึ่งนิยมตัวเรือนสีขาว และประดับตกแตํงด๎วยอัญมณีที่เจียระไนมีเหลี่ยมแพรวพราวมากขึ้นกวําแตํ
กํอน เป็นที่นิยมกว๎างขวางในหมูํชนชั้นสูง จึงเป็นการเปิดฉากเครื่องถนิมพิมพาภรณ๑สําหรับโขน- ละคร
แบบใหมํข้ึน ตัวเรือนสีขาว และเพชรพ ลอยเทียมเจียระไนเหลี่ยมล๎อแสงวู บวาบ ได๎ถูกนํามาใช๎แทนที่
เครื่องถนิมพิมพาภรณ๑แบบเกํา และเครื่องถนิมพิมพาภรณ๑รูปแบบดังกลําวได๎รับความนิยมตํอมา จวบ
จนกระท่ังสมัยปัจจุบัน 
   เครื่องถนิมพิมพาภรณ๑สําหรับการแสดงโขน-ละคร สามารถแบํงประเภทได๎ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 17 ภาพกําไลข๎อเท๎า  
 
 กําไลข๎อเท๎ามี 2 ลักษณะ  คือ ใช๎เป็นผ๎าปัก และประดิษฐ๑ด๎วยโลหะมีลักษณะเป็นวงโค๎ง
รอบข๎อเท๎า ปลายทั้ง 2 ข๎างเป็นหัวเม็ดรูปดอกบัวตูม เรียกชื่อตํางกัน วํา กําไลก๎านบัว กําไลหัวบัว 
ดั้งเดิมทําด๎วยเงิน ในปัจจุบันเป็นทองเหลือง 
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ภาพที่ 18 ภาพแหวนรอบ (ข๎อเท๎า)  
 
 แหวนรอบ (ข๎อเท๎า) เป็นเส๎นโลหะขดเป็นวง  ๆ คล๎ายสปริง ยาวขนาดข๎ อเท๎า แล๎วชุบเป็น
สีทอง ด๎านปลายทั้ง 2 มีหํวงและขอ  เพ่ือยืดให๎ติดกันขณะสวมใสํเป็นสํวนรองรับกําไลข๎อเท๎า 

 

 
 
ภาพที่ 19 ภาพเข็มขัดและปั้นเหนํง (หัวเข็มขัด)  
 
 เข็มขัดและปั้นเหนํง (หัวเข็มขัด) เป็นสายโลหะคาดเอว ตัวสายเข็มขัดท่ีใช๎กับตัวเอก เป็น
เงินถักลายที่เรียกวํา เข็มขัดทางมะพร๎าว ตัวรองลงมาใช๎เข็มขัด โลหะที่เป็นข๎อ  ๆ ตํอกันตลอดท้ังเส๎น 
สํวนหัวเข็มขัด  (ปั้นเหนํง ) มีทั้งโลหะหลํอขึ้นรูปเส๎นโลหะบัดกรีขึ้นรูป ฝังเพชรพลอย แล๎วชุบเป็นสี
ทองทั้งหมด ถ๎าเป็นตัวไพรํพล ใช๎แถบผ๎าเป็นสายผ๎าปักดิ้นซับด๎วยกระดาษเป็นหัวเข็มขัด  
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ภาพที่ 20 ภาพกําไลแผงหรือทองกร 
 
 กําไลแผงหรือทองกร ทําเป็นแผํนโค๎งรูปกาบกล๎วยประกบติ ดกัน ปลายข๎างหนึ่งกว๎าง    
ข๎างหนึ่งแคบตามรูปทรงของข๎อมือมนุษย๑ นิยมประดิษฐ๑ด๎วยโลหะฝังอัญมณีเพชรพลอย แล๎วชุบเป็น   
สีเงินหรือสีทอง บางครั้งอาจประดิษฐ๑เป็นแถบผ๎าปักขนาดพอดีกับข๎อมือ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ       
ผู๎แสดงบางประเภท เชํน ตัวลิง เพราะมีความสะดวกในการเคลื่อนไหวมากขึ้น 

 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพปะวะหล่ํา 
 
 ปะวะหล่ํา เป็นเม็ดโลหะมีรูเหมือนลูกปัดขนาดประมาณผลบัว หรือเม็ดโลหะร๎อยสลับ
เป็นสายกับแก๎วหรือพลอย ใช๎สําหรับผู๎กข๎อมือคั่นระหวํางกําไลแผงและแหวนรอบ 
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ภาพที่ 22 ภาพแหวนตะแคงหรือแหวนรอบข๎อมือ 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จั นทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 398. 
 
 แหวนตะแคงหรือแหวนรอบข๎อมือ ลักษณะเป็นวงแหวนขนาดเล็ก ด๎านหัวแหวนเอียง
หรือตะแคงข๎าง ฝังอัญมณีหรือเป็นลวดลาย มีจํานวนคํอนข๎างมากถักร๎อยด๎วยด๎ายหรือเชือกเล็ก  ๆ 
ติดกันเป็นสาย เมื่อนํามาประดับข๎อมือจะแผํตะแคงรอบข๎อมือ ใช๎สวมค่ันระหวํางปะวะหล่ํากับลูกไม๎
ปลายมือ ตํอมาภายหลังมีการดัดแปลงเป็นเส๎นโลหะขดเป็นวง  ๆ คล๎ายสปริงทํานองเดียวกับแหวน
รอบข๎อเท๎า แตํมีขนาดเล็กกวําและยังคงการถักเชือกให๎มองดูคล๎ายกับการถักเชือกร๎อยแหวนรอบตา ม
แบบเกํา 

 

 
 
ภาพที่ 23 ภาพลูกไม๎ปลายมือ 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 399. 
 
 ลูกไม๎ปลายมือ เป็นโลหะประดับอัญมณีหรือแก๎ว รูปแบบเป็นรูปคล๎ายดอกไม๎หรือใบไม๎ 
ขนาดเล็ก ร๎อยคั่นกับเม็ดโลหะหรือเม็ดพลอย เป็นสายรอบข๎อมือใช๎สวมใสํชั้นนอกสุด 
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ภาพที่ 24 ภาพพาหุรัด 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน- ละคร สมัยรัตนโกสิน ทร์ (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 399. 
 
 พาหุรัด เป็นเครื่องตกแตํงใช๎รัดต๎นแขน แตํเดิมใช๎กับตัวนา ง และตัวพระบางบทบาท เชํน
ตอนรําลงสรงโทน (แตํงตัว)  

 

 
 
ภาพที่ 25 ภาพทับทรวงตัวนาง 
 
 ทับทรวงตัวนาง เป็นเครื่องประดับบนหน๎าอก ทับทรวงตัวนาง เรียกวําจี้นาง มีขนาดเล็ก
เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยาวออกสองข๎าง ทําด๎วยโลหะประดับเพชรเทียมชุบเงินหรือชุบทอง 
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ภาพที่ 26 ภาพสร๎อยตัวหรือสะอ้ิง 
 
 3. รูปแบบวิธีการแต่งกายยืนเครื่อง 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 27 แสดงภาพเครื่องแตํงตัวนาง 
 

มงกุฎ 

จอนหู/กรรเจียกจร 

กรองศอ/นวมนาง 

ผ๎าหํมนาง 

เข็มขัดและปั้นเหนํง 

ผ๎านุํงนาง/ภูษา 

ดอกไม๎ทัด 

อุบะ 

ปะวะหล่ํา 

แหวนรอบ 

กําไลเท๎า 

แหวนรอบ 

ทับทรวง/จี้นาง
  

ทองกร 
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ภาพที่ 28 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (1)  
 
 พับจีบชายพก  ความกว๎างของจีบประมาณหนึ่งนิ้วครึ่ง จับจีบทบกันไปมาจนหมดหน๎าผ๎า
ให๎สวยงามและกลีบเสมอกัน เมื่อพับเป็นชายพกแล๎ว  จากนั้นใช๎ด๎ายยักร๎อยพัน และ ตรึงเอาไว๎เพ่ือ
ไมํให๎จีบแยกออกจากกัน ทําเชํนนี้ทั้งสองด๎าน 
 

   
 
ภาพที่ 29 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (2)  
 
 ผู๎แสดงสวมเสื้อผ๎าเรียกวํา “เสื้อในนาง ” ด๎วยตนเอง และสวมแหวนรอบ  (ข๎อเท๎า ) และ
กําไลข๎อเท๎า จากนั้นใช๎ด๎ายพันหํวงกับขอของแหวนรอบ (ข๎อเท๎า) เพ่ือให๎ยึดติดกันขณะสวมใสํเป็นสํวน
รองรับกําไลข๎อเท๎า 
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ภาพที่ 30 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (3)  
 
 ผู๎แตํงกายใช๎ด๎ายเย็บตั้งแตํใต๎อกจนสุดปลายผ๎า 
 

 

     
 

 
ภาพที่ 31 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (4)  
 
 ผู๎แตํงกายสวมผ๎าหํมนาง ตรึงผ๎าหํมนางด๎านหน๎า-หลังไว๎กับเสื้อในนาง และจับปลายผ๎าหํม
นางด๎านหน๎าเป็นปลายแหลมตรึงไว๎กับเสื้อในนาง 
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ภาพที่ 32 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (5)  
 
 ใสํกรองศอหรือนวมนาง กลึงไว๎กับผ๎าหํมนาง 
 

 

  
 

 
ภาพที่ 33 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (6)  
 
 นําผ๎ายกท่ีจีบชายพกไว๎แล๎วให๎ชายพกอยูํทางด๎านขวามือของผู๎แสดง อยูํหํางจากก่ึงกลาง
เข็มขัดประมาณหนึ่งฝุามือ หรือ 3-3.5 นิ้ว 
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ภาพที่ 34 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (7)  
 
 ตลบผ๎าตรงด๎านลํางชายพกขวามือไปไว๎ตรงกลางด๎านลําง จับผ๎าด๎านขวาผู๎แสดงมา
ด๎านซ๎ายตรงเข็มขัด นําจีบผ๎าอีกด๎านท่ีจีบชายพกแล๎วให๎ผู๎แสดงจับไว๎ จากนั้นให๎ผู๎แตํงกายจับจีบ
ด๎านลํางให๎ชายที่จีบเสมอเทํากัน และใช๎ด๎ายกตรึงไว๎ 
 

 

   
 

 
ภาพที่ 35 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (8)  
 
 ให๎ผู๎แสดงใช๎หัวเขําหนีบชายพกด๎านลํางไว๎ เพื่อไมํให๎จีบแยกออกจากกัน ผู๎แตํงกายจับจีบ
ขึ้นตํอไปจนสุดปลายผ๎าด๎านบน พับปลายผ๎าลงไปให๎เหนือระดับเอวประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นใช๎ผ๎ายาว 
10 x 2.50 เมตร พาดทับผ๎ายกระดับเอวพัน 2 รอบ สวมเข็มขัดและปั้นเหนํงทับผ๎าที่พันไว๎ 
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ภาพที่ 36 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (9)  
 
 ผู๎แตํงกายสวมเครื่องถนิมพิมพาภรณ๑ คือ ทับทรวง ทองกร แหวนรอบ ปะวะหล่ํา สะอ้ิง 
ให๎กับตัวแสดงตามลํา ดับ บางชิ้นใช๎ด๎าย ตรึงเครื่องถนิมพิมพาภรณ๑ติดกับผืนผ๎า เพื่อไมํให๎เครื่อ งถนิม
พิมพาภรณ๑เคลื่อนย๎าย จากนั้นให๎ตัวแสดงสวมมงกุฎโดยมี จอนหู ดอกไม๎ทัด และอุบะ 
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ภาพที่ 37 ภาพวิธีการแตํงกายยืนเครื่องตัวนาง (10)  
 
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมา และรูปแบบวิธีการ นํามาวิเคราะห๑ให๎เกิดแนวคิดใน
การออกแบบโครงการ ได๎นําการนุํงพับจับจีบ ศิลปะอาภรณ๑ละครไทยที่เป็นความงามในองค๑ประกอบ
ชั้นเชิงของการแสดง  ซึ่งมิอาจขาดจากกันได๎ความงดงามในสํวนนี้เป็นปัจจัยในการสร๎างความสําเร็จ
และความสมบูรณ๑ของการแสดง  การแตํงกายตามแบบนาฏศิลป์ประเพณีเป็นความงดงามในอุดมคติ
ประกอบกับเป็นการเลียนแบบเครื่องต๎น  เครื่องทรงของพระมหากษัตริย๑และพระบรมวงศ๑ที่ทรงใช๎ใน
โอกาส ซึ่งเป็นเครื่องแตํงกายที่ควรคําแกํการนําคุณคํา อัตลักษณ๑ และภูมิปัญญามาใช๎ในการออกแบบ  
โดยมีศิลปะของการแตํงกายที่เริ่มต๎นจากผ๎านุํงผืนใหญํมารังสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑  และความงามตาม
แบบแผนของนาฏศิลป์ประเพณี  สอดคล๎องกับโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ตามการเผยแพรํในเชิงรุก  
ที่จะต๎องมีการเคลื่อนย๎าย  การใช๎พื้นท่ีให๎มีประโยชน๑ใช๎สอยที่หลากหลาย  และเม่ือนํามาเปรียบเทียบ
กับเครื่องแตํงกายยืนเครื่องนั้นในด๎านการจัดเก็บท่ีรวดเร็วหลังจากใช๎งาน  การเคลื่อนย๎ายที่สะดวกตํอ
การไปในสถาน ที่ตํางๆ  รวมทั้งความงดงามจากผ๎าหลากหลายพับที่วางซ๎อนกันถูกรังสรรค๑ด๎วยภูมิ
ปัญญากํอให๎เกิดความงามในอุดมคติที่มีคุณคําและสืบเนื่องกันมาในปัจจุบัน  ภายใต๎แนวคิด  “นุํงพับ
จับจีบ พัสตรา เนรมิตรแหํงนาฎกรรม” 
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ความเป็นมาของนาฏดุริยางคศิลป์ 
 นาฏดุริยางคศิลป์ เป็นวัฒ นธรรมที่สําคัญของชาติ ประกอบด๎วย นาฏศิลป์หรือการฟูอน
รําและดุริยางค๑ หมายถึงการบรรเลงและขับร๎อง  หรืออาจเรียกให๎มีความเข๎าใจได๎วํา หมายถึงการขับ
ร๎องฟูอนรํา (อารดา กีระนันท๑, 2524)  
 การขับร๎องฟูอนรํา เป็นสิ่งที่มนุษย๑พัฒนามาจากกิริยาทําทางตามธรรมชาติ ซึ่งนักปราช ญ๑
สันนิษฐานวํา เมื่อมนุษย๑เกิดอารมณ๑ตําง  ๆ เชํนดีใจ หรือเสียใจ ก็จะแสดงออกด๎วยทําทางตาม
ธรรมชาติ เชํนดีใจก็จะกระโดดโลดเต๎น ยิ้มแย๎ม เสียใจก็จะร๎องไห๎คร่ําครวญ การแสดงอารมณ๑ตําง  ๆ 
เหลํานี้ ตํอมาได๎ใช๎ทําทางเข๎าประกอบ และในที่สุดก็พัฒนาเป็นสัญลักษณ๑ในการแสดงนา ฏศิลป์ เชํน
ทําดีใจ หรือยิ้มแย๎มในนาฏศิลป์ไทย จะใช๎มือซ๎ายจีบเหนือริมฝีปากอันเป็นทําที่พัฒนามาจากการปิด
ปากหัวเราะ เป็นต๎น 
 การขับร๎องฟูอนรําในนาฏศิลป์ไทย นอกจากจะพัฒนามาจากทําทางตามธรรมชาติของ
มนุษย๑แล๎ว ยังได๎รับอธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาอีกด๎วย นาฏศิลป์ไทย จะแสดงออกด๎วยสีหน๎า 
แววตาและทําทางอันละเมียดละไม ซึ่งได๎รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาที่สอนให๎รู๎จักสํารวม 
ระมัดระวังแตกตํางจากนาฏศิลป์ ซึ่งจะไมํมํุงเน๎นการสํารวมระมัดระวัง   แตํจะแสดงออกด๎วยพลัง
เต็มที่ เชํนนาฏศิลป์ของชาติอื่น  ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะอยํางยิ่งนาฏศิลป์อิ นเดียประเภทตําง  ๆ      
(อารดา กีระนันท๑, 2524)  
 นาฏศิลป์ไทย แม๎จะได๎รับอิทธิพลความเชื่อจากพราหมณ๑นอกเหนือไปจากพุทธศาสนาก็
ตาม แตํก็เลือกรับเฉพาะหลักการเทํานั้น เชํน เชื่อวํานาฏยศาสตร๑มีกําเนิดมาจากเทพเจ๎า ดังนั้นจึงมี
ประเพณีการไหว๎ครู การครอบนาฏศิลป์ การรั บมอบ  (การอนุญาต ) การสืบทอดทํารําสําคัญ  (หน๎า
พาทย๑) ซึ่งบางครั้งได๎กําหนดให๎เป็นพระราชพิธี 
 ในอดีต นาฏศิลป์โขน- ละคร ถือเป็นเครื่องอิสริยยศของพระมหากษัตริย๑และเป็น
หนํวยงานสําคัญหนํวยงานหนึ่งในราชสํานัก สมัยกรุงศรีอยุธยา เชื่อกันวําสงวนไว๎สําหรับ
พระมหากษัตริย๑เทํานั้น เรียกวําโขนหลวงละครหลวง เจ๎านายและสามัญชนไมํอาจมีได๎ ความเชื่อนี้ ได๎
สืบมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น  แตํในที่สุดก็ได๎ถูกยกเลิกไปในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูหํัว 
 การที่โขน- ละครหลวง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษั ตริย๑นั้น 
สันนิษฐานวําเกิดจากระบอบการปกครองที่ไทยรับมาจากขอมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎น เพราะแตํ
เดิมในสมัยสุโขทัย ไทยปกครองในระบอบพํอขุน  (พํอปกครองลูก ) เมื่อได๎รับอิทธิพลจากขอมจึง
เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบอบเทวราช หรือพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นสมมุติเทพ ซึ่งยํอมจะมีข๎า ราชบริพาร
ฟูอนรําถวายดุจเดียวกับเทพเจ๎าที่มีนางอัปสรขับลําบําเรอ และเป็นต๎นเค๎าให๎เกิดละครนางใน หรือ
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ละครข๎างใน  (วัง) ขึ้น สํวนโขนนั้น เป็นการแสดงตํานานสรรเสริญพระเป็นเจ๎า เห็นได๎จากโขนแสดง
เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นตํานานสรรเสริญพระนารายณ๑ที่อวตารมาเป็นพระราม 
 รามเกียรติ์ในรูปแบบละครใน ใช๎ผู๎หญิงแสดงล๎วน และใช๎ศิลปะแหํงการขับร๎องฟูอนรํา
เป็นวิธีการดําเนินเรื่อง สํวนรามเกียรติ์ในรูปแบบโขนใช๎ผู๎ชายแสดง ใช๎ศิลปะแหํงการเต๎น และดําเนิน
เรื่องด๎วยการพากย๑และเจรจา  พระมหากษัตริย๑มักโปรดให๎พระบรมวงศ๑ หรือขุนนางชั้นผู๎ใหญํ เป็นผู๎
กํากับดูแลหนํวยงานที่ควบคุมโขนและละครใน งานที่แสดงก็มักเป็นมหรสพสมโภชในพระราชพิธีเป็น
สํวนใหญํ เชํน พระราชพิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระอารามหลวง พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางพระ
คชาธารสําคัญ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพ เป็นต๎น 
 
ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 
 ทรงศักดิ์ ปรางค๑วัฒนากุล  (2526) กลําววํา ละครในมาจากคําวํา “ละครนางใน ” หรือ 
“ละครข๎างใน ” ซึ่งหมายถึงละครผู๎หญิงที่แสดงกันในราชสํานัก คําวําละครในนี้มีปรากฏในเอกสาร
เป็นครั้งแรกในปุณโณวาทคําฉันท๑ของมหานาค  (วัดทําทราย ) ซ่ึงแตํงในสมัยสมเด็จพระเจ๎าอยํูหวั    
บรมโกศ ทําให๎สันนิษฐานกันวําละครในเริ่มเกิดขึ้นในสมัยนี้ หลักฐานที่สนับสนุนอีกอยํางก็คือละครใน
จะนิยมแสดงเรื่องอิเหนา ซึ่งพ่ึงเริ่มมีการแตํงเป็นบทละครขึ้นในสมัยนี้เชํนกัน 
 ละครในในสมัยอยุธยาคงจะรุํงเรืองอยูํเพียงสมัยพระเจ๎าอยูํหัวบรมโกศเพียงรัชกาลเดียว 
เพราะปรากฏวํ า สมัยตํอมาเม่ือพระเจ๎าเอกทัศน๑ต๎องประสงค๑จะทอดพระเนตรละคร ต๎องหาละคร
ผู๎ชายเข๎าไปเลํนถวาย แสดงวําละครในประจําราสํานักเลํนถวายไมํได๎ด๎วยเหตุอยํางใดอยํางหนึ่ง 
ประจวบกับการเสียกรุงศรีอยุธยาแกํพมําเม่ือ พ .ศ.2310 ละครในก็กระจัดการจายไปบ๎าง ถูกพมํา
กวาดต๎องไปบ๎าง 
 ถึงสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ๎ากรุงธนบุรี ทรงมีพระราชประสงค๑จะฟ้ืนฟูศิลปะในด๎าน
การละคร  ได๎ทรงรวบรวมตัวละครที่กระจัดกระจายหนีภัยสงครามอยูํตามหัวเมืองบ๎าง และได๎ตัว
ละครผู๎หญิงของเจ๎านครบ๎าง เข๎ามาเป็นครูหัดละครผู๎หญิงของหลวงขึ้นมา  จึงได๎มีละครผู๎หญิงแตํของ
หลวงโรงเดียวตามแบบเดิม บทละครก็ใช๎บทของเดิมซึ่งไมํคํอยจะสมบูรณ๑บ๎าง กับบทที่ทรงพระราช
นิพนธ๑ขึ้นใหมํบ๎าง 
 ตํอมาในสมัยรัตนโกสินทร๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ได๎ทรงฟ้ืนฟูการ
ละครครั้งใหญํ ได๎ทรงพระราชนิพนธ๑บทละครในสําหรับเป็นต๎นฉบับสําหรับพระนครขึ้นทั้ง 4 เรื่อง
อยํางสมบูรณ๑ แตํแบบฉบับการฟูอนรําไมํได๎เครํงครัด พ่ึงจะมาพิถีพิถันในเรื่องทํารําและแบบแผนกัน
มากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย จนเรียกวําเป็นยุคทองของละครใน 
 สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นสมัยที่ยกยํองกันวําเป็นยุคทองของการละครรําของไทย กลําวคือ มี
แบบแผนของละครที่เครํงครัดยิ่งกวําที่เคยมีมา และมุํงเรื่องความงามประณีตในการรํายรําอันเป็น
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ศิลปะของละครในโดยเฉพาะ สํวนในด๎านบทละครนั้น วรรณคดีสโมสรก็ได๎พิจารณาตัดสินให๎อิเหนา
เป็นบทละครพระราชนิพนธ๑ในรัชกาลที่ 2 เป็นยอดของบทละครรํา จึงนับวําสมัยนั้นเป็นสมัยที่สําคัญ
ทีสุ่ดของการละครไทย โดยเฉพาะละครรํา แตํปรากฏวําเราไมํมีหลักฐานเดํนชัดแสดงให๎รู๎วํา ลักษณะ
การเลํนละครใน ในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่แท๎จริงเป็นอยํางไร เพราะผู๎ที่เป็นครูสอนนาฏศิลป์มักถํายทอด
ศิลปะของตนให๎แกํศิษย๑ในทางปฏิบัติเป็นรุํน ๆ เรื่อยมาอยํางเดียว ไมํมีผู๎ใดสนใจจะเขียนบันทึกไว๎เป็น
หลักฐาน นอกจากนั้นบางคนยังเห็นวําวิชาการร๎องรําไมํควรแกํการยกยํอง เป็นเรื่องของการเต๎นกินรํา
กิน ไมํมีความสําคัญพอที่จะมาแตํงเป็นตําราอยํางจริงจัง นอกจากจะเป็นพระราชประสงค๑ของพระเจ๎า
แผํนดิน หรือเจ๎านายชั้นสูง ด๎วยเหตุนี้ ในปัจจุบันเราจึงหาความจริงตําง ๆ เหลํานี้ได๎ยาก ผู๎วิจัยเห็นวํา
การแสดงละครในนี้เป็นเรื่องท่ีนําสนใจเหมาะแกํการนําเป็นต๎นแบบในการเผยแพรํการแสดงละครใน 
เพ่ือให๎ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของไทย ดํารงอยูํสืบไป 
 มูลเหตุการณ๑เกิดละครในตั้งแตํดั้งเดิมอาจมาจากการแสดงจับระบําของพวกนาง ใน 
ตํอมาจึงได๎มีการคิดหัดนางในเหลํานี้แสดงการรํายรําเป็นเรื่องราวขึ้นอยํางละครนอก เนื่องจากละคร
ในเป็นละครที่เกิดขึ้นในราชสํานัก จึงต๎องมีระเบียบแบบแผน มุํงความงดงามของการรํายรํา และ
การขับร๎องประกอบดนตรีอันไพเราะ ซึ่งตํางจากละครนอกของสามัญชน ที่มุํงความสนุกสนา นเป็น
สําคัญ อยํางไรก็ดีแบบแผนแหํงละครทั้งของราชสํานักและของสามัญชน ยํอมจะได๎รับอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน (สมถวิล วิเศษสมบัติ , 2527)  
 1. วัตถุประสงค๑ของการแสดง 
   อารดา กีระนันท๑  (2524) กลําววํา ละครในมีความมํุงหมายในการแสดงคือ มุํงเน๎น
สุนทรียะของการรํายรํา เพลงร๎ อง เพลงปี่พาทย๑ และถ๎อยคําในบทละคร เนื้อเรื่องอาจดําเนินไปได๎
อยํางเชื่องช๎ามาก เพราะไมํใชํสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เนื่องด๎วยเหตุที่วํา ละครในเลํนกันอยูํไมํก่ีเรื่อง ไมํก่ีตอน 
จนคนทั่วไปจําได๎ ดังนั้นจึงมุํงจะพรรณนารายละเอียดตําง  ๆ อยูํเสมอ การแตํงบทละครก็เน๎นที่จะ
พิถีพิถันในการเลือกเฟูนถ๎อยคํามาร๎อยกรองเข๎าด๎วยกัน ซึ่งนอกจากจะสนใจในเรื่องความไพเราะเป็น
พิเศษแล๎ว ยังต๎องคํานึงถึงความสุภาพของถ๎อยคําด๎วย ในด๎านศิลปะของการรํายรําก็ต๎องเชื่องช๎าและมี
ลีลาที่งดงาม สมกับที่ผู๎แสดงเป็นสตรีในวังซึ่งสํวนมากมีศักดิ์สูง ด๎วยเหตุนี้เพลงที่ใช๎บรรเลงและขับร๎อง
ประกอบจึงต๎องเป็นเพลงที่มีจังหวะช๎าและมีทํานองละเมียดละไมสมกับลีลาของการรําอยําง
แนบเนียนสนิทสนม การขับร๎องและการบรรเลงก็ต๎องมีความประณีตบรรจงและไพเราะครบทุก
ประการ 
 2. โอกาสที่แสดง 
  ละครในของหลวงไมํแสดงพร่ําเพื่อในทุกโอกาส เพระเป็นละครป ระดับพระบารมีสํวน
พระองค๑ จึงต๎องพิจารณาเลือกกาลเทศะอันควร สํวนมากจะเลํนก็ตํอเมื่อมีพระกระแสรับสั่ง หรือมี
พระบรมราชานุญาต การแสดงจึงปรากฏเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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  2.1 มีการแสดงเป็นการภายใน เชํน พระเจ๎าอยูํหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎
ถวายทอดพระเนตร หรือแสดงให๎บุคคลอื่น ๆ ดูในบริเวณพระราชฐานชั้นในหรือพระราชฐานชั้นกลาง 
เนื่องจากไมํมีโอกาสพิเศษการแสดงในลักษณะนี้จึงอาจจะกระทําในเวลาใดก็ได๎ตามแตํพระราช
อัธยาศัย เป็นต๎นวํา บางวันหลังจากทรงวําราชการประจําวันแล๎วก็อาจจะโปรดฯให๎มีละครหลวงใน
บริเวณท่ีประทับ ดังที่ปรากฏในพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยวํา “พอย่ํายาม
ก็เสด็จขึ้นทอดพระเนตรละคร” 
  2.2 มีการแสดงในโอกาสพิเศษตําง ๆ เป็นต๎นวําอาจจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎
มีละครในชองหลวงในงานพระราชพิธีโสกันต๑พระเจ๎าลูกยาเธอหรือพระเจ๎าลูกเธอพระองค๑ได๎พระองค๑
หนึ่ง ถ๎าเป็นพระเจ๎าลู กยาเธอหรือพระองค๑เจ๎าชั้นรอง  ๆ ลงมาอาจใช๎ละครในที่ใช๎ผู๎ชายเลํนซึ่งไมํใชํ
ละครในของหลวง หรือใช๎ละครนอกแสดงแทน 
 3. ผู๎ชม 
  ผู๎ที่มาชมการแสดงละครในของหลวงนั้นแตกตํางกันออกไปตามโอกาสและสถานที่
แสดง เชํน ถ๎าเลํนในพระมหามนเทียร  (ที่ประทับใน ) อาจมีเจ๎านายฝุายในที่ ใกล๎ชิดและข๎าราชการชั้น
ผู๎ใหญํที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎เข๎าไปชมเป็นพิเศษเพียงไมํก่ีคน ถ๎าเลํนละครในเก๐งโรงละครใน
สวนขวาผู๎ชมสํวนใหญํจะประกอบด๎วย เจ๎าจอม พระเจ๎าลูกเธอ พระองค๑เจ๎า ข๎าราชการฝุายในฯลฯ 
และในบางโอกาสที่มีงานฉลองเป็นพิเศษ อาจมีข๎าราชการฝุายหน๎ าที่ใกล๎ชิดเบื้องพระยุคลบาท 
ตลอดจนข๎าราชการตํารวจ มหาดเล็ก ฯลฯ หรือถ๎าจัดการแสดงที่โรงละครข๎างวัดพระแก๎ว ซึ่งเป็น
บริเวณพระราชฐานชั้นนอก สํวนใหญํจะเป็นข๎าราชการและข๎าทูลละอองธุลีพระบาทฝุายหน๎า 
  จํานวนผู๎ชมแตํละคราวไมํมากมายนัก เพราะบริเวณท่ีเลํนละครหรือโรงล ะครไมํ
ใหญํโต มีขนาดพอเหมาะที่ทุกคนจะมองเห็นได๎และได๎ยินเสียงพอควร เนื่องจากสมัยนั้นลักษณะโรง
ละครยังไมํดีพอ และมีเครื่องขยายเสียง โดยเฉพาะอยํางยิ่งถ๎าเลํนกันในพระราชฐานชั้นในจะมีผู๎ชม
เพียงไมํก่ีคน เนื่องจากละครในของหลวงมักแสดงกันในพระราชฐานเป็นสํวนใหญํ มีโอ กาสออกมา
แสดงให๎ประชาชนทั่วไปดูได๎ไมํมากนัก ดังนั้นผู๎ชมสํวนมากจึงเป็นช๎าราชการและชาววังทั้งฝุายหน๎า
และฝุายใน ซึ่งถือวําเป็นผู๎ชมในระดับเดียวกัน กลําวคือสามารถรับคุณคําของละครได๎ในทํานอง
เดียวกัน ละครในจึงไมํจําเป็นต๎องจัดให๎มีหลายรสหลายอยําง เพื่อสนองตอบความต๎ องการของผู๎ชม
ระดับตําง  ๆ เหมือนการแสดงประเภทอื่น สามารถเลํนได๎ตามแบบแผนทุกอยํางโดยไมํต๎องคิด
ดัดแปลงให๎เหมาะกับรสนิยมของผู๎ชม แม๎วําจะออกมาเลํนในโรงนอกพระราชฐานก็ตาม 
  ลักษณะการชมละครของผู๎ชมในสมัยกํอนมีข๎อนําสังเกตอยูํ  คือ ความไมํมีระเบียบของ
ผู๎ดู กลําวคือ ในชํวงเวลาการแสดงอันยาวนานซึ่งอาจใช๎เวลาถึง 3-4 ชม.หรือมากกวํานั้น ผู๎ชมจะเข๎า
หรือออกเม่ือไหรํก็ได๎โดยไมํมีกําหนดกฎเกณฑ๑ เมื่อมาถึงแล๎วจะยืนดูตรงไหนก็ได๎หรืออาจจะนั่งบนตั่ง 
หรือนั่งกับพ้ืนโรง พื้นดิน อยํางไรก็ได๎ เพราะลักษณะสถานที่แสดงมักเป็นที่โลํง  ๆ ไมํมีการกําหนด
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ขอบเขตที่แนํนอน นอกจากนั้นในระหวํางที่แสดงผู๎ชมอาจจะใช๎เวลาพูดจาปราศรัยทักทายปรึกษา
เรื่องตําง  ๆ กันได๎ตามอําเภอใจอาจมีการรับประทานอาหารบ๎าง หลับบ๎ าง ตื่นขึ้นมาชมตํอบ๎างไมํถือ
เป็นการเสียมารยาทแตํอยํางใด 
 
 4. สถานที่แสดง 
  ละครในเป็นละครที่ผู๎หญิงชา ววังแสดงจึงมักสร๎างโรงสําหรับแสดงมาแตํเดิม และ
สถานที่แสดงละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 มีอยูํในวงจํากัดเพียงไมํก่ีแหํง เชํน ในพระราชฐาน
ชั้นใน ที่โรงละครในพระบรมมหาราชวัง หรือที่โรงละครชั่วคราวซึ่งสร๎างขึ้นเฉพาะงาน 
 5. บท 
  แบบแผนแหํงการเขียนบทละครนั้นเข๎าใจ กันวําเริ่มมาจากละครในพระราชสํานัก แตํ
เดิมละครนอกของสามัญชนจะใช๎วิธีด๎นกลอนสด ไมํมีบทตายตัว แตํเมื่อมีละครผู๎หญิงในราชสํานัก
เกิดข้ึน ได๎มีการเขียนบทละครที่มีความมํุงเน๎นถึงความงามในกระบวนการประพันธ๑ และการนําไปร๎อง
สํงวงปี่พาทย๑  (โดยที่มีคนร๎องตํางหาก ผู๎แสดงมุํ งเน๎นรําให๎อํอนช๎อยงดงามเทํานั้น ) และแบบแผนแหํง
การเขียนบทละครในราชสํานักนี้ มีอิทธิพลตํอละครนอกของสามัญชน คือมีการตระเตรียมบท
ลํวงหน๎าไว๎ในเวลาตํอมาด๎วย (สมเด็จพระบรมวงศ๑เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2508)  
  เรื่องท่ีใช๎แสดงละครในนั้น แตํเดิมเข๎าใจวํามีอยูํ 4 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท อิเหนา 
และดาหลัง แตํเรื่องดาหลังนั้น ไมํได๎รับความนิยมเพราะเนื้อเรื่องสับสนไมํสนุกสนาน  สอดคล๎องกับ    
(สุพรทิพย๑ ศุภรกุล, 2555) กลําววําบทละครเรื่องดาหลังไมํเป็นที่นิยมในการแสดงเหตุเพราะ เนื้อเรื่อง
และตัวละครยากแกํการเข๎าใจ และ เรื่องท่ีได๎รับความนิยมนําไปแสดงละครในมากที่สุดก็คือเรื่อง
อิเหนา โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร๑นับตั้งแตํรัชกาลที่ 2 ได๎ทรงพระราชนิพนธ๑บทละครเรื่อง 
อิเหนาขึ้นมาใหมํเป็นต๎นมา สํวนเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุทนั้นนาน ๆ จึงจะมีผู๎จัดแสดงขึ้นสักครั้งหนึ่ง
บทละครในจะแตํ งเป็นกลอนมีลักษณะมุํงในทางวรรณศิลป์มาก มีการพรรณนาเนื้อความอยํางถี่ถ๎วน
ไมํวําจะเป็นบท เสาวรจนี นารีปราโมทย๑ พิโรธวาทัง สัลลาบังคพิสัย ตําง  ๆ บทละครในเรื่อง
รามเกียรติ์ และอิเหนา พระราชนิพนธ๑ในรัชกาลที่ 2 นับเป็นบทที่ได๎รับการยกยํองมาก เพราะทรงมุํง
ที่จะปรับป รุงให๎เหมาะสมกับการร๎อง การรํา และการดําเนินเรื่อง จนยึดถือเป็นแบบแผนกันตํอมา  
(มัทนี รัตนิน)  
  ข๎อนําสังเกตคือ บทละครไทยแตํเดิม จะไมํมีการแบํงเป็นฉากเป็นตอนไมํมีการปิดเปิด
มําน มีลักษณะเป็นบทประพันธ๑ที่ยืดยาวติดตํอกันไปเรื่อย  ๆ หากนํามาแสดงก็เป็นเพียงตัดตอนมา    
จึงมีลักษณะเป็นวรรณกรรมสําหรับอํานเพ่ือความบันเทิงได๎โดยตลอด การเขียนบทใหมํให๎กระชับ มี
การแบํงฉากแบํงตอนโดยปรับปรุงจากของเดิม เป็นสิ่งที่เราได๎รับอิทธิพลมาจากแบบแผนตะวันตก  
(ทรงศักดิ์ ปรางค๑วัฒนากุล, 2526)  
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 6. ดนตรีและเพลงร๎อง 
  6.1 ดนตรี 
   ในการเลํนละ ครของไทยนั้นมีสํวนประกอบสําคัญอีกอยํางหนึ่งคือ ดนตรีและ
เพลงร๎อง ลักษณะที่วํานี้ไมํได๎มีแตํเพียงในละครไทยเทํานั้น แม๎ในละครของชาติอื่นที่อยูํใกล๎เคียง เชํน 
ละครพมํา ละครชวา ฯ จึงเชื่อวําการท่ีนําดนตรีและเพลงร๎องมาใช๎ในละครสันนิษฐานวํามีแบบแผนมา
จากอินเดีย 
   ปี่พาทย๑ที่ใช๎ประกอบการเลํนละครในตั้งแตํโบราณมาจนถึงรัชกาลที่ 2 ใช๎ปี่
พาทย๑อยํางหนัก เชํนเดียวกับท่ีใช๎เลํนโขน แตํมีการดัดแปลงไปบ๎างเพ่ือให๎เหมาะกับลักษณะของละคร
ใน กลําวคือละครในจะใช๎ปี่ในแทนปี่นอก บรรเลงเพลงด๎วยเสียงที่เรียกวํา “ทางใน” มีจังหวะดนตรีที่
เชื่องช๎านุํมนวลเหมาะสมกับลีลาทํารํา การใช๎เพลงหน๎าพาทย๑มีมากกวําละครนอก และที่เป็นเพลง
หน๎าพาทย๑ชั้นสูงก็มีมากเชํน คุกพาทย๑ บาทสกุณี ตระนิมิต ฯลฯ ทั้งนี้เพราะมํุงแสดงศิลปะการรํายรํา
ที่งดงามเป็นสําคัญ 
 

 
 
ภาพที่ 38 ภาพเครื่องดนตรี “ปี่พาทย๑เครื่องห๎า” 
ที่มา : ครูหนึ่ง [นามแฝง],  ปี่พาทย์เครื่องห้า , เข๎าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2554, เข๎าถึงได๎จาก  http:// 
www.kru1.com/index.php?lite=article&qid=630258 
 
   ปี่พาทย๑ดังกลําวเดิมเรียกกัน แตํ “ปี่พาทย๑” แตํสมัยตํอมาเรียกเป็นชื่อเฉพาะวํา 
“ปี่พาทย๑เครื่องห๎า ” เพราะได๎เกิดมีการประสมวงปี่พาทย๑หลากหลายขึ้น ปี่พาทย๑เครื่องห๎า 
ประกอบด๎วยเครื่องดนตรีหลัก 5 สิ่ง  ได๎แกํ ระนาด ฆ๎องวง ตะโพน กลอง และฉิ่ง 
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  6.2 เพลงร๎อง 
   เพลงร๎องที่มีมาแตํสมัยอยุธยา มีทั้ง 3 อัตรา เพลงสามชั้นมีบ๎างแตํไมํมากเชํนที่
ใช๎ในการเลํนสักวา แตํจังหวะช๎าเกินไปไมํเหมาะที่จะนํามาใช๎ประกอบการแสดงละคร สํวนเพลงสอง
ชั้นที่ใช๎กับละครในมักเลือกเอาเพลงที่มีจังหวะช๎าพอประมาณ และมีลีลาที่ไพเราะนุํนนวลกวําที่ใช๎
ประกอบการแสดงละครนอก เพื่อจะได๎ แสดงศิลปะการร๎องการรําได๎เต็มท่ี สํวนเพลงร๎องชั้นเดียวมีไมํ
มากนัก มักใช๎ในตอนที่ต๎องการความตื่นเต๎นเร๎าใจ 
   เพลงร๎องสํวนมากใช๎วิธีการร๎องรับและร๎องทวน ซึ่งถือได๎วําเป็นแบบฉบับของ
ละครรําของไทยมาแตํเดิม กลําวคือ ต๎นบทหรือต๎นเสียง จะร๎องนําไปกํอนประมาณครึ่งคํา แ ละลูกคํู
ร๎องรับ คือ  ร๎องบทที่ตํอจากที่ต๎นบทค๎างไว๎จนจบคํากลอนหนึ่ง แล๎วลูกคูํจะย๎อนกลับไปร๎องตั้งแตํต๎น
คําท่ีต๎นเสียงร๎องนําไว๎แล๎ว ตลอดจนหมดคํา เรียกวําร๎องทวน หลังจากนั้นต๎นเสียงก็จะขึ้นต๎นวรรคใหมํ
ของคํากลอนตํอไป แล๎วลูกคูํก็ร๎องรับและร๎องทวนเชํนนี้เรื่อยไป ซึ่ งทํานองตอนต๎นที่ต๎นบทร๎องนั้น     
มีลีลาที่ช๎าประณีตบรรจงและไพเราะกวําตอนลูกคํูรับ ซึ่งจะเป็นลีลาที่ตํางออกไปเล็กน๎อย คือไมํมีการ
เอ้ือนเสียงทอดเสียงมากมายนัก แตํจะพยายามรักษาความพร๎อมเพรียงในการลงจังหวะมากกวํา 
 7. ฉากและเวท ี
  การแสดงละครตั้งแตํสมัยอยุธยาเป็นต๎นมา ยังไมํมีการแบํงเขตของพ้ืนโรงละครสํวนที่
เป็นเวทีที่แสดงละครกับสํวนที่ผู๎ชมนั่ง พื้นโรงเป็นระดับเดียวกันตลอด โดยมีเสื่อหรือพรมปูพ้ืน ละคร
เลํนอยูํทางด๎านยาวด๎านหนึ่งของตัวโรงบนเสื่อหรือพรมนั้นเอง สํวนดังกลําวนี้ก็คือสํวนข องเวทีซึ่งไมํมี
ขอบเขตกําหนดแนํนอน 
  วงปี่พาทย๑ที่เลํนประกอบการแสดง ตั้งอยูํทางด๎านหน๎าตรงข๎างกับละครโดยหันเข๎าหา
ผู๎แสดง หรือถ๎าสถานที่ไมํอํานวยจะตั้งวงปี่พาทย๑ไว๎ทางด๎านข๎างของเวทีละคร สํวนต๎นเสียงและลูกคํูจะ
นั่งอยูํหน๎าวงปี่พาทย๑หรือถ๎ากรณีวงปี่พาทย๑ตั้งอยูํ ทางด๎านข๎างของเวทีละคร ต๎นเสียงและลูกคํูก็จะนั่ง
อยูํตรงข๎ามกัน และจะมีคนบอกบทนั่งอยูํข๎างหน๎าต๎นเสียงอีกคนหนึ่งด๎วย 
  แตํเดิมละครรําของไทยไมํมีการเปลี่ยนฉากตามท๎องเรื่องจึงไมํมีการเปิดปิดฉาก และ
ไมํมีการสร๎างฉากหรือประดับประดาอะไรเลย เป็นเวทีวําง  ๆ มีมํานสีพ้ืน ๆ ผืนใหญํกั้นไปฉากตายตัว
ด๎านหลัง มีทางสําหรับตัวละครเข๎าออกอยูํ 2 ข๎าง ตรงกลางของเวทีที่แสดงมีเตียงสําหรับตัวละคร
ตั้งอยูํเพียงตัวเดียวเทํานั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเห็นวําการสร๎างฉากท่ีงดงามจะดึงดูดความสนใจจาก
ผู๎ชมไปจากการแสดงหมด และเนื่องจากไมํมีการสร๎างฉากประกอบนั้นเอง จึงต๎องใช๎ฉากแบบบรรยาย  
(descriptive) ซึ่งมีอยูํในบทที่ใช๎ร๎องแล๎ว คนดูจึงต๎องวาดภาพเอาจากเนื้อร๎องที่ได๎ยินประกอบกับทํา
รําของตัวละคร 
 8. ผู๎แสดง 
  ผู๎แสดงหมายถึง ผู๎ที่รับบทบาทในการแสดง การแสดงโขน- ละคร เป็นนาฏศิลป์
ประเพณี ด๎วยเหตุนี้ผู๎แสดงจึงจัดแบํงเป็นประเภทใหญํตามจารีตแบบแผน 
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 9. เครื่องแตํงตัว 
  ละครรําของไทยตั้งแตํเริ่ม โดยเฉพาะละครชาตรีใช๎ผู๎ชายแสดงและมีตัวแสดงเพียง
ไมํก่ีคน แตํละคนอาจแสดงหลายบท ผู๎แสดงมักไมํสวมเสื้อ นุํงผ๎าหยักรั้งข้ึนไปสูง ถ๎าตอนใดจะเลํนเป็น
ตัวนาง ก็อาจเอาผ๎าสไบหรือผ๎ าขาวม๎าหํมไว๎ พอเป็นเครื่องหมายให๎รู๎วําทําบทเป็นหญิงเทํานั้น สํวน
เครื่องแตํงตัวยืนเครื่องอยํางที่ตัวนายโรงละครชาตรีแตํงให๎ดีกวําตัวอ่ืนในสมัยตํอมา ซึ่งได๎แกํ นุํงสนับ
เพลา นุํงผ๎า คาดเจียระบาด มีห๎อยหน๎า ห๎อยข๎าง สวมสังวาล ทับทรวงกรองคอกับตัวเปลํา บนศรีษะ
สว มเทริดนั้น เป็นเครื่องแตํงตัวที่เอาอยํางมาจากโขน ซึ่งเลียนแบบมาจากเครื่องทรงของ
พระมหากษัตริย๑และเจ๎านายมาอีกทอดหนึ่ง ดังที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2508) ทรงมี
พระวิจารณ๑ไว๎วํา “เครื่องแตํงตัวโขนละครเป็นของถํายแบบอยํางมาแตํเครื่องยศศักดิ์ ท๎าวพระยาแตํ
ดึกดําบรรพ๑เป็นพ้ืน แตํกํอน” 
  สํวนละครในใช๎ผู๎หญิงแสดง จะไมํสวมเสื้ออยํางละครชาตรีไมํได๎ ตัวพระจึงได๎สวมเสื้อ
และตัวนางก็หํมสไบเรียบร๎อย ละครในเป็นของเกิดทีหลัง จึงได๎เลียนแบบเครื่องแตํงกายของโขนบ๎าง 
ละครบ๎าง ระบําบ๎างมาดัดแปลงให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น และเนื่องจากเ ป็นของที่เกิดขึ้นในวังจึงสามารถทํา
ได๎ประณีตงดงามมาก ภายหลังละครนอกจึงได๎เอาแบบอยํางเครื่องแตํงกายที่ดัดแปลงแล๎วไปใช๎บ๎าง 
ในที่สุดเครื่องแตํงกายตัวละครในจึงได๎ยุติลงเป็นแบบฉบับมาตั้งแตํครั้งกรุงศรีอยุธยาและยึดถือ
เรื่อยมาจนปัจจุบัน 

 

 
 
ภาพที่ 39 ภาพเครื่องแตํงกายตัวพระ 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน -ละคร สมัยรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 111. 
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ภาพที่ 40 ภาพเครื่องแตํงกายตัวนาง 
ที่มา : ธีรพันธุ๑ จันทร๑เจริญ , วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน -ละคร สมัยรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ : 
แปลน โมทีฟ, 2552), 113. 
 
 สรุป การดูละครในนอกจากจะได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได๎รับการกระตุ๎นอารมณ๑
จากเนื้อเรื่อง ได๎รับความแจ๎งประจักษ๑ในเรื่องของชีวิตแล๎ว ยังได๎รับคุณคําในทางศิลปะหลายด๎าน
พร๎อม ๆ กัน ได๎แกํศิลปะอันเกิดจากการฟังด๎วยหู ได๎แกํ ทํานองเพ ลงที่ไพเราะ เสียงดนตรีและเสียง
ร๎องที่ได๎มาตรฐานซึ่งได๎ผํานการคัดเลือกมาอยํางดีแล๎ว และได๎แกํกระบวนกลอนที่ไพเราะราบรื่นและมี
ความหมายกระจํางแจ๎งในตัวเอง ศิลปะอันเกิดจากการดูด๎วยตา ได๎แกํคนรําที่งดงามนุํมนวลหรือ
เข๎มแข็งสมบทบาท เครื่องแตํงกายที่ประดิษฐ๑อยํางประ ณีต การรํายรําเยื้องกรายและการแสดง
บทบาทท่ีขัดเกลาจนเรียบร๎อยกลมกลืนเป็นอยํางดีแล๎ว  และศิลปะอันเกิดจากการรู๎สึกด๎วยใจก็ได๎แกํ
อารมณ๑ของเรื่องที่ผู๎ชมจะเกิดความคล๎อยตามไปด๎วย กับความอิ่มเอิบปลาบปลื้ม ความพอใจความ
จรรโลงใจที่เกิดข้ึนหลังจากได๎ดูละคร เนื่องจากละค รในของหลวงได๎รวมเอาความเป็นยอดของ
ศิลปะการแสดงทุกด๎านของไทย จึงนับได๎วําละครในนั้นเป็นรูปแบบของละครไทยที่มีสุนทรียะเป็น
เยี่ยมที่สุด 
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กลุ่มผู้ใช้โครงการ 
 การวิเคราะห๑กลุํมผู๎ใช๎โครงการ โรงมหรสพเคลื่อนที่ละครใน ได๎แยกประเภทผู๎ใช๎โครงการ
ดังนี้ 
 กลุ่มผู้ใช้บริการโครงการ เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุ 18-24 ปี 
 พนม เกตุมาน  (2550) กลําววํา วัยรุํนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด๎าน  ทํา
ให๎ต๎องมีการปรับตัวหลายด๎านพร๎อม  ๆ กัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได๎มาก  การปรับตัวได๎สําเร็จ
จะชํวยให๎วัยรุํนพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภา พที่ดี  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตตํอไป  
การเรียนรู๎พัฒนาการวัยรุํนจึงมีประโยชน๑ทั้งตํอการสํงเสริมให๎วัยรุํนเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีสุขภาพดี
ทั้งทาง รํางกายจิตใจสังคม  และชํวยปูองกันปัญหาตําง  ๆ ในวัยรุํน และมีพัฒนาการทางจิตใจ  
(Psychological Development) ดังนี้ 
 1. สติปัญญา  (Intellectual Development) วัยนี้สติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้น  จนมี
ความคิดเป็นแบบรูปธรรม  (Jean Piaget ใช๎คําอธิบายวํา  Formal Operation ซึ่งมีความหมายถึง
ความสามารถเรียนรู๎ เข๎าใจเหตุการณ๑ตําง  ๆ ได๎ลึกซึ้งข้ึนแบบ Abstract thinking) มีความสามารถใน
การคิด  วิเคราะห๑  และสังเคราะห๑  สิ่งตําง  ๆ ได๎มากขึ้นตามลําดับจนเมื่อพ๎นวัยรุํนแล๎ว  จะมี
ความสามารถทางสติปัญญาได๎เหมือนผู๎ใหญํ แตํในชํวงระหวํางวัยรุํนนี้  ยังอาจขาดความยั้งคิด  มีความ
หุนหันพลันแลํน ขาดการไตรํตรองให๎รอบคอบ 
 2. ความคิดเก่ียวกับตนเอง  (Self Awareness) วัยนี้จะเริ่มมีความสามารถในการรับรู๎
ตนเอง ด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
  2.1 เอกลักษณ๑ (identity) วัยรุํนจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งตนเองชอบ  สิ่งที่ตนเองถนัด  
ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขาที่โดดเดํน  ได๎แกํ วิชาที่เขาชอบเรียน  กีฬาที่ชอบเลํน  งานอดิเรก 
การใช๎เวลาวํางให๎เกิดความเพลิดเพลิน  กลุํมเพ่ือนที่ชอบและสนิทสนมด๎วย  โดยเขาจะเลือกคบคนที่มี
สํวนคล๎ายคลึงกัน หรือเข๎ากันได ๎และจะเกิดการเรียนรู๎และถํายทอดแบบอยํางจากกลุํมเพื่อนนี้เอง  ทั้ง
แนวคิด  คํานิยม  ระบบจริยธรรม  การแสดงออกและการแก๎ปัญหาในชีวิต  จนสิ่งเหลํานี้กลายเป็น
เอกลักษณ๑ของตน  และกลายเป็นบุคลิกภาพนั่นเอง  สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ๑ตนเองยังมีอีกหลายด๎าน  
ได๎แกํ เอกลักษณ๑ทางเพศ  (sexual identity and sexual orientation) แฟชั่น ดารา นักร๎อง การ
แตํงกาย ทางความเชื่อในศาสนา อาชีพ คติประจําใจ  เปูาหมายในการดําเนินชีวิต  Erikson อธิบายวํา
วัยรุํนจะเกิดเอกลักษณ๑ของตนในวัยนี้  ถ๎าไมํเกิดจะมีความสับสนในตนเอง Identity VS Role 
confusion )  
  2.2 ความเป็นตัวของตัวเอง  (independent) วัยนี้จะรักอิสระ  เสรีภาพ ไมํคํอยชอบ
อยูํในกฎเกณฑ๑กติกาใด ๆ ชอบคิดเอง ทําเอง พ่ึงตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโต๎ผู๎ใหญํที่
บีบบังคับสูง ความอยากรู๎อยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ทําให๎อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได๎งํายถ๎า
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วัยรุํนขาดการยั้งคิดที่ดี  การได๎ทําอะไรด๎วยตนเอง  และทําได๎สําเร็จจะชํวยให๎วัยรุํนมีความม่ันใจใน
ตนเอง (self confidence)  
 ซึ่งสอดคล๎องกับ ทฤษฎีพัฒนากา รทางสติปัญญาของเพียเจต๑  (Piaget) ได๎ศึกษาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางด๎านความคิดของเด็กวํามีข้ันตอนหรือกระบวนการอยํางไร  ทฤษฎีของเพียเจต๑ตั้งอยูํบน
รากฐานของทั้งองค๑ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล๎อม เขาอธิบายวํา การเรียนรู๎ของเด็กเป็นไป
ตามพัฒนาการทางสติปัญญา  ซ่ึงจะมีพัฒนาการไปตามวัยตําง  ๆ เป็นลําดับขั้น  พัฒนาการเป็นสิ่งที่
เป็นไปตามธรรมชาติ ไมํควรที่จะเรํงเด็กให๎ข๎ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสูํอีกข้ันหนึ่ง  เพราะจะทํา
ให๎เกิดผลเสียแกํเด็ก  แตํการจัดประสบการณ๑สํงเสริมพัฒนาการของเด็กในชํวงที่เด็กกําลังจะพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สูงกวํา สามารถชํวยให๎เด็กพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว อยํางไรก็ตาม  เพียเจต๑เน๎นความสําคัญของ
การเข๎าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกวําการกระตุ๎นเด็กให๎มีพัฒนาการเร็วขึ้น  เพียเจต๑
สรุปวํา  พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได๎โดยลําดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่  แสดงให๎
ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ๑ของเด็กกับสิ่งแวดล๎อม โดยมีกระบวนการทางสติปัญญาดังนี้ 
 1. การซึมซับหรือการดูดซึม  (assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ๑ เรื่องราว และข๎อมูลตําง ๆ เข๎ามาสะสมเก็บไว๎เพ่ือใช๎ประโยชน๑ตํอไป 
 2. การปรับและจัดระบบ  (accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการปรับ
ประสบการณ๑เดิมและประสบการณ๑ใหมํให๎เข๎ากันเป็นระบบหรือเครือขํายทางปัญญาท่ีตนสามารถ
เข๎าใจได๎ เกิดเป็นโครงสร๎างทางปัญญาใหมํขึ้น 
 3. การเกิดความสมดุล  (equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากข้ันของการปรับ 
หากการปรับเป็นไปอยํางผสมผสานก ลมกลืนก็จะกํอให๎เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไมํ
สามารถปรับประสบการณ๑ใหมํและประสบการณ๑เดิมให๎เข๎ากันได๎ ก็จะเกิดภาวะความไมํสมดุลขึ้น ซึ่ง
จะกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 
 การนําไปใช๎ในโครงการควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุํนดังตํอไปนี้ 
 1. ประสบการณ๑ทางกายภาพ (physical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อวัยรุํนแตํ ละคนได๎
ปฏิสัมพันธ๑กับวัตถุตํางๆในสภาพแวดล๎อมโดยตรง 
 2. ประสบการณ๑ทางตรรกศาสตร๑  (Logic mathematical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อ
วัยรุํนได๎พัฒนาโครงสร๎างทางสติปัญญาให๎ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม 
 หลักสูตรที่สร๎างข้ึนบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต๑ ควรมีลักษณะ
ดังตํอไปนี้คือ เน๎นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู๎เรียนโดยต๎องเน๎นให๎วัยรุํนใช๎ศักยภาพของตนเองให๎
มากที่สุด  มีการนําเสนอท่ีให๎ผู๎เรียนพบกับความแปลกใหมํ เน๎นการเรียนรู๎ต๎องอาศั ยกิจกรรมการ
ค๎นพบ และเน๎นกิจกรรมการสํารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหวํางการนําเสนอ 
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 ศรีเรือน แก๎วกังวาล  (2549) กลําววํา ชํวงความเป็นวัยรุํน  (adolescent) ในทศวรรษที่
ผํานมา คือ  ประมาณอายุตั้งแตํ 12-18 ปี แตํในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันวํา ชํวงความเป็นวัยรุํนได๎
ขยายออกไป โดยประมาณอยํางหลวม  ๆ ตั้งแตํ 12- 25 ปี เนื่องจากเด็กทุกวันนี้ต๎องอยูํใน
สถาบันการศึกษานานขึ้น การเป็นผู๎ใหญํที่พ่ึงตัวเองได๎ทางเศรษฐกิจจึงต๎องยืดระยะเวลาออกไป อีกทั้ง
รูปแบบชีวิตสมัยใหมํทําให๎เด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจ (maturity) ช๎ากวํายุคสมัยที่ผํานมาใน ชํวงยาวของ
ความเป็นวัยรุํนนั้น อาจแบํงชํวงวัยเป็น 3 ระยะ โดยใช๎เกณฑ๑ความเป็นเด็ก- ผู๎ใหญํตัดสิน คือ ชํวงอายุ
ประมาณ 12-15 ปี เป็นชํวงวัยแรกรุํน ยังมีพฤติกรรมคํอนไปทางเป็นเด็กอยูํมาก ชํวงอายุ 16-17 ปี 
เป็นระยะวัยรุํนตอนกลาง มีพฤติกรรมกํ้ากึ่งระหวํางความเป็นเด็ก-ผู๎ใหญํ ชํวงอายุ 18-25 ปี เป็นระยะ
วัยรุํนตอนปลาย กระบวนพฤติกรรมคํอนไปทางผู๎ใหญํ สอดคล๎องกับ สุริยเดว ทรีปาตี  (2551) กลําว
วํา วัยรุํนตอนปลาย เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็น
ชํวงเวลาที่จะมีความผูกพันแนํนแฟู น (intimacy) กับเพ่ือนตํางเพศ สภาพทางรํางกายเปลี่ยนแปลง
เติบโตโดยสมบูรณ๑เต็มท่ี และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย 
 ในชํวงวัยรุํนแท๎จริง  (adolescence) ประมาณอายุ 19-25 ปีนั้น เด็กเติบโตเป็นผู๎ใหญํ
ทางรํางกายเต็มที่ เป็นชํวงเปลี่ยนวัยชีวิตทางสังคม อารมณ๑ จิตใจ คํานิยม อุดมคติ ฯลฯ เ ด็กกําลัง
เรียนเลียน และทดลองบทบาท เพื่อจะเป็นผู๎ใหญํในแงํตําง  ๆ เชํนอารมณ๑ สังคม จิตใจ ความใฝุฝัน 
ความปรารถนา ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได๎ตํ าง ๆ ล๎วนเป็นรากฐานของความสนใจ
ความมุํงหมายในชีวิต ดังนั้นกลุํมผู๎ใช๎บริการจะสนองตํอการเผ ยแพรํศิลปะวัฒนธรรมที่เ น๎นวัยรุํนตอน
ปลาย เพื่อตอบจุดประสงค๑ของการเผยแพรํโดยพฤติกรรมของกลุํมเปูาหมายที่สามารถปลูกฝัง
จิตสํานึกให๎เห็นถึงคุณคําของศิลปะการแสดงละครในได๎อยํางมีประสิทธิผล  (ศรีเรือน แก๎วกังวาล , 
2549)  
 จากเกณฑ๑ของจิตแพทย๑ ในการแบํงกลุํมวัยรุํนตอนปลาย อายุระหวําง 18-25ปีนั้นสํวน
ใหญํเป็นเด็กที่อยูํในกลุํมของอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงานสถิติแหํงชาติ  (2552) จัดกลุํมระดับอุดมศึกษา 
หมายถึง การศึกษาวิชาขั้นสูง  ในระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี โทเอก และ ประกาศนียบัตรวิชา
เฉพาะในมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย สถาบันทหารตํารวจ  หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืน  ๆ เชํน ผู๎ที่เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) การเรียนในหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง และการเรียนในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ในสาขาวิชาตําง  ๆ ทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ดังนั้นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงมหรสพนั้นจะ
อยูํในมหาวิทยาลัยตําง ๆ ที่มีความสนใจในด๎านศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีแนวความคิดในการออกแบบ
มาจากศิลปะนุํง พับ จับ จีบอาภรณ๑ละครไทย ประกอบด๎วยประวัติความเป็นมา อัตลักษณ๑ ภูมิปัญญา
มาเป็นองค๑ประกอบในการออกแบบ เพ่ือตอบสนองตํอวัตถุประ สงค๑ของการเผยแพรํให๎กับปุถุชนคน
รุํนหลังสืบไป 
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 จิตวิทยาการจัดโครงการ 
 ปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑ (2546) กลําววํา การรับรู๎ คือการสัมผัสที่มีความหมาย  การรับรู๎
เป็นกระบวนการหรือตีความแหํงการสัมผัส ที่ได๎รับออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย  คนเราจะต๎อง
ใช๎ความรู๎ เดิมหรือประสบการณ๑เดิมที่มีมากํอน  โดยปกติเรารับรู๎โดยผํานระบบรับสัมผัส  ซึ่งได๎แกํ  
ระบบรีเซ็บเตอร๑ใน ตา ห ูจมูก ลิ้น ผิวหนังและกล๎ามเนื้อ การรับรู๎จึงเปรียบเสมือนประตูดํานแรกท่ีจะ
นําไปสูํพฤติกรรมอ่ืน  ๆ ที่จะสํงผลถึงคุณภาพชีวิตของแตํละคนได๎  ดังนั้นในการจัดนิท รรศการ ผู๎จัด
ควรคํานึงถึงองค๑ประกอบหรือปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับการรับรู๎ดังนี้ 
 1. ปัจจัยท่ีเร้าความสนใจจากภายนอก 
  1.1 ความเข๎ม หมายถึงความชัดเจนของสื่อซึ่งอาจประกอบไปด๎วยแสง คําความอํอน -
แกํ ของแสง-เงา    
  1.2 ขนาด วัตถุหรือสิ่งเร๎าที่ขนาดใหญํมักจะดึงดูดควา มสนใจได๎ดีกวําวัตถุหรือสิ่งเร๎า
ที่มีขนาดเล็ก 
  1.3 ความแปลกใหมํและสิ่งที่มีลักษณะตัดกัน การเปลี่ยนแปลงทําให๎สิ่งเร๎าผิดปกติไป
จากเดิมท่ีคุ๎นเคยหรือสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข๎ามกับสิ่งปกติท่ัวไป จะสามารถสร๎างความสนใจ ได๎ดี 
  1.4 ตําแหนํงที่ตั้ง การติดตั้งสื่อหรือวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ในการจัดนิทรรศการให๎อยูํใน
ตําแหนํงที่เหมาะสม จะกระตุ๎นความสนใจได๎ดีกวําการจัดวางในระดับสูงหรือต่ําเกินไป 
  1.5 การเคลื่อนไหว สิ่งเร๎าที่มีการเคลื่อนไหวยํอมสามารถกระตุ๎นความสนใจได๎ดีกวํา
สิ่งเร๎าที่นิ่งอยูํกับที่ 
  1.6 ความเป็นหนึ่งเดียว  สิ่งของหรือวัตถุที่มีอยูํหนึ่งเดียวบนพื้นที่วํางบริเวณกว๎างจะ
กํอให๎เกิดความสนใจได๎ดีเป็นพิเศษ 
  1.7 ระยะทาง สิ่งของหรือรูปภาพที่วางซ๎อนทับกันบางสํวนจะกํอให๎เกิดมิติ  ตื้นลึกทํา
ให๎ดูเป็นระยะทางใกล๎ไกลเป็นลําดับ จะชํวยเร๎าความสนใจได๎ดีกวําสิ่งที่จัดเรียงในระนาบเดียวกนั 
  1.8 การทําซ้ํา สิ่งเร๎าที่เกิดขึ้นซ้ําแล๎วซ้ําอีกหลาย ๆ ครั้ง 
 2. ปัจจัยท่ีเร้าความสนใจจากภายใน 
  2.1 ความตั้งใจ ความตั้งใจเป็นการเตรียมพร๎อมของมนุษย๑เพื่อรับสัมผัสให๎ได๎ชัดเจน  
เป็นสิ่งที่ทําให๎มนุษย๑เลือกตอบสนองแกํสิ่งเร๎าบางชนิด 
  2.2 แรงขับ เป็นแรงกระตุ๎นให๎ทํากิจกรรมตําง ๆ  
  2.3 อารมณ๑  หรือคุณภาพของจิตใจ  ถ๎าหากอารมณ๑ดีจิตใจแจํมใสปลอดโปรํงจะ
สามารถแปลความหมายของการรับสัมผัสได๎ถูกต๎องกวําขณะที่อารมณ๑ขํุนมัวหรือจิตใจได๎รับความ
กระทบกระเทือน 
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  2.4 ความสนใจ  หมายถึงความโน๎มเอียงท่ีจะแสดงบทบาทและเข๎ารํวมในกิจก รรม
หนึ่ง ๆ (Thorndike, อ๎างถึงใน กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2530 : 214) เป็นพฤติกรรมข้ันต๎นที่กํอให๎เกิดการ
รับรู๎และการเรียนรู๎ในโอกาสตํอไป 
  2.5 สติปัญญา เป็นความสามารถข้ันสูงของมนุษย๑แตํละคนในการผสมผสานระหวําง
อารมณ๑ความรู๎สึกกับความคิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล สติปัญญาจึงเป็นผลสรุปองค๑ความรู๎ทั้งมวล 
 3. การรับรู้นิทรรศการตามแนวทฤษฎีจิตวิทยา 
  ตามทฤษฎีของกลุํมเกสตอลท๑  (Gestalt Theory) ซึ่งมีแนวคิดวําองค๑ประกอบสําคัญ
ของภาพหรือสิ่งเร๎าที่เรารับรู๎โดยทั่วไปมี 2 สํวน คือ ภาพและพ้ืน  ดังนั้น การรวมกันของภาพและพ้ืน
จึงถือเป็นกฎสําคัญของการจัดสิ่งเร๎าเพ่ือการกระตุ๎นความสนใจซึ่งมีหลักสําคัญ 4 ประการ ได๎แกํ 
  3.1 หลักของความใกล๎ชิด  หมายถึง สิ่งเร๎าที่อยูํใกล๎กันทําให๎เรามีแนวโน๎มที่จะรับรู๎
เป็นพวกเดียวกันมากกวําสิ่งที่อยูํหํางกันประโยชน๑ในการนําหลักของความใกล๎ชิดมาใช๎กับการจัด
นิทรรศการคือ สะดวกตํอการรับรู๎และการเรียนรู๎ของผู๎ชม  ทําให๎ดูเป็นกลุํมเป็นก๎อนหรือเป็นชุด  งําย
ตํอการตรวจสอบจํานวนวัสดุที่จัดแสดงการประยุกต๑ใช๎หลักของความใกล๎ชิดกับการจัดนิทรรศการเพื่อ
กระตุ๎นให๎ผู๎ชมรับรู๎ได๎ดีตามหลักของความใกล๎ชิด  ควรจัดสื่อหรือวัตถุสิ่งของให๎อยูํรวมกั นใกล๎เคียงกัน
โดยเฉพาะสิ่งที่มีเนื้อหาหรือมีจุดมุํงหมายเดียวกัน 
  3.2 หลักของความคล๎ายคลึง หมายถึง สิ่งเร๎าที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกันทําให๎การรับรู๎มี
แนวโน๎มที่จะเป็นพวกเดียวกันมากกวําสิ่งที่แตกตํางกัน แม๎วําสิ่งนั้นจะอยูํใกล๎กันหรือไกลกันก็ตาม  แตํ
หลักการนี้ไมสํามารถใช๎ได๎กับสิ่งเร๎าทุกครั้งไปประโยชน๑ในการนําหลักของความคล๎ายคลึงมาใช๎กับงาน
นิทรรศการมีหลายประการ  คือ ชํวยให๎เกิดความเป็นกลุํมและมีเอกภาพ  สะดวกตํอการรับรู๎และการ
เรียนรู๎ของผู๎ชมการประยุกต๑ใช๎หลักของความคล๎ายคลึงกับการจัดนิทรรศการทําได๎โดยการจัดวางสื่อ
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกันเป็นหมวดหมูํหรือเป็นกลุํมเดียวกัน  ทั้งนี้ควรคํานึงถึงปัจจัยตําง  ๆ ที่
เกี่ยวข๎องเป็นสําคัญ 
  3.3 หลักของความตํอเนื่อง  หมายถึง สิ่งเร๎าที่ปรากฏให๎เห็นอยํางซ้ํา  ๆ เหมือนกันไป
ในทิศทางเดียวกันอยํางตํอเนื่องจะมีแนวโน๎มเป็นพวกเดียวกันมากกวํ าที่จะแยกกันคนละทิศทาง
ประโยชน๑ในการนําหลักของความตํอเนื่องมาใช๎ในการจัดนิทรรศการหลายประการคือ  ชํวยให๎เกิด
ประโยชน๑ในการวางแผน  การออกแบบและการดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ทําให๎สะดวกและ
งํายตํอการสังเกต  การรับรู๎  และการเรียนรู๎การประยุกต๑ใช๎หลักของความตํอเนื่ องมาใช๎ในการจัด
นิทรรศการเพ่ือให๎ผู๎ชมเกิดการรับรู๎และเรียนรู๎ได๎ดี  สามารถนําหลักของความตํอเนื่องมาใช๎ได๎ดัง
ตัวอยํางดังนี้  คือ การจัดวางปูายนิเทศให๎เป็นแนวตํอเนื่องกันเป็นระยะทางยาวตามความเหมาะสม
การใช๎เส๎น สี สัญลักษณ๑ แสง รูปแบบ ซํ้า ๆ กันอยํางตํอเนื่อง 
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  3.4 หลักของความประสาน เป็นการตํอเติมสิ่งเร๎าที่ขาดหายไปให๎สมบูรณ๑  (closure) 
สิ่งที่ผิดปกติหรือสํวนของรูปภาพหรือของวัตถุที่หายไปจะกระตุ๎นการรับรู๎ได๎ดี  ความไมํสมบูรณ๑จะ
กํอให๎เกิดความสงสัยการนําหลักของการประสานมาใช๎ในการจัดนิทรรศการมีประโยชน๑หลายประการ
คือ สามารถสร๎างความฉงนสนเทํห๑และกระตุ๎นการมีสํวนรํวมของผู๎ชมได๎ดีการประยุกต๑ใช๎หลักของการ
ประสานกับการจัดนิทรรศการสามารถทําได๎โดยการวางผลิตภัณฑ๑ที่เหมือนกันให๎หํางกันในบางชํวงที่
ต๎องการกระตุ๎นการรับรู๎หรือเรียกร๎องความสนใจเป็นพิเศษ 
 4. จิตวิทยาการเรียนรู้ 
  การเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่ทําให๎พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  อันเป็นผลจาก
การฝึกฝนและประสบการณ๑  แตํมิใชํผลจากการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เชํน สัญชาตญาณ
หรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของรํางกาย เชํนความเหนื่อยล๎า พิษของยา เป็นต๎น 
  การจัดนิทรรศการเปน็สื่อกิจกรรมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎ชมได๎ดี  เนื่องจากการใช๎สื่อ
หลายชนิดและวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย  ทําให๎สามารถตอบสนองการเรียนรู๎ได๎หลายด๎านการเข๎า
รํวมกิจกรรมนิทรรศการมีประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎แตกตํางจากการเรียนรู๎ในห๎องเรียนทั่วไป 
  4.1 ประเภทของการเรียนรู๎ 
   4.1.1 การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่
เกี่ยวกับความรู๎ความจําความเข๎าใจ การวิเคราะห๑การสังเคราะห๑  การประเมินคําและการนําความรู๎ไป
ใช๎ในสถานการณ๑อ่ืน  ผู๎ชมสามารถเกิดการเรียนรู๎ด๎านนี้ได๎จากสื่อหรือวิธีการนําเสนอที่หลากหลายใ น
งานนิทรรศการไมํวําจะเป็นรูปภาพ  หุํนจําลอง ของจริง ของตัวอยําง  แผนภูมิ แผนสถิติ หรือการเข๎า
รํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้นในงานนิทรรศการ เชํน การตอบปัญหา  การแสดงละคร  การบรรยาย  การ
อภิปราย เป็นต๎น 
   4.1.2 การเรียนรู๎ด๎านเจตคติหรือด๎านอารมณ๑หรือด๎านจิตใจ  หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด๎านจิตใจ  อารมณ๑หรือความรู๎สึก  ทําให๎ผู๎ชมเกิดความพอใจ  เกิดความซาบซึ้ง  
และเห็นคุณคํา  เกิดความศรัทธามีคํานิยม  เกิดความภาคภูมิใจ  ผู๎ชมสามารถเกิดการเรียนรู๎ด๎านนี้จาก
นิทรรศการได๎ดี 
   4.1.3 การเรียนรู๎ด๎านกล๎ามเนื้อแล ะประสาทสัมผัส  หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะหรือความชํานาญในการใช๎กล๎ามเนื้อหรืออวัยวะตําง  ๆ ในการเคลื่อนไหวไมํ
วําจะเป็นทักษะในการพูด  การอําน การเขียน การเลํนดนตรี  กีฬา ฟูอนรํา การคํานวณ ที่สามารถทํา
ได๎อยํางคลํองแคลํวจนแลดูเป็นธรรมชาติ 
  4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเ รียนรู๎ของผู๎ชมในการชมนิทรรศการการจัดแสดง
นิทรรศการแตํละครั้งผู๎ชมจะเกิดการเรียนรู๎ได๎มากน๎อยเพียงใดยํอมข้ึนอยูํกับปัจจัยตําง ๆ  
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   4.2.1 ผู๎ชมหรือผู๎เรียน  ผู๎ชมหรือผู๎เรียนแตํละคนมีความแตกตํางกันในหลาย  ๆ 
ด๎าน วุฒิภาวะและความพร๎อม เพศ สติปัญญา อารมณ๑ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพสังคม วิถี
ชีวิต ความเชื่อ ประสบการณ๑ ระดับการศึกษา ความสนใจ 
   4.2.2 เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม  เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมใน
การจัดนิทรรศการความยากงํายของเนื้อหา  ความหมายของเนื้อหา  ความสอดคล๎องของเนื้อหากับ
กิจกรรม ความยาวของเนื้อหา 
   4.2.3 เทคนิคการนําเสนอ การนําเสนอที่ดีควรมีขั้นตอนตํอเนื่องเร๎าความสนใจมา
จากข้ันตอนการวางแผน ซึ่งเก่ียวข๎องกับการตั้งวัตถุประสงค๑ การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมให๎เหมาะสม
กับกลุํมเปูาหมาย สถานที ่สื่อ และบรรยากาศ ความชัดเจนถูกต๎อง ความคลํองแคลํว ความพรอ๎ม 
 
พื้นที่โครงการ 
 ที่ตั้งของโรงมหรสพเคลื่อนที่ละครในนั้น เป็นโครงการที่ต๎องการเผยแพรํศิลปการแสดง
ละครใน ในเชิงรุกเพ่ือให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย  (วันรุํนตอนปลาย ) ได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีการจั ดโรง
มหรสพเคลื่อนที่ พร๎อมทั้งมีสํวนของการจัดแสดงนิทรรศการในเรื่องรา วของประวัติความเป็นมา อัต
ลักษณ๑ รูปแบบวิธีการของละครใน เพ่ือเพ่ิมความเข๎าใจโดยละเอียดให๎กับกลุํมเปูาหมาย และผู๎วิจัยได๎
เล็งเห็นถึงข๎อจํากัดในการขนย๎าย บริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการในขนาดตําง  ๆ ผู๎วิจัยจึงแยกขนาดของ
โครงการออกเป็น 3 ขนาด โดยแบํงพ้ืนที่ภายในโครงการออกเป็นดังนี้ 
 ส่วนเผยแพร่และให้ความรู้ 
 1. สํวนนิทรรศการ (EXHIBITION)  
  1.1 จัดแสดงเนื้อหาความรู๎  เกี่ยวกับความเป็นมาของนาฏดุริยางคศิลป์ สูํมหรสพ
ละครใน 
  1.2 จัดแสดงวิวัฒนาการของมหรสพละครในจากอดีต จนถึงปัจจุบัน 
  1.3 จัดแสดงรูปแบบ และวีธิการแตํงกายยืนเครื่ อง ซึ่งเป็นความงามที่สําคัญของ
มหรสพละครใน 
  1.4 จัดแสดงทํวงทําการรํายรํา และทํานองเพลงในการใช๎ประกอบการรํายรําใน
มหรสพละครใน 
 2. วัตถุประสงค๑ในการจัดนิทรรศการ 
  2.1 เพ่ือถํายทอดประสบการณ๑ ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องตําง ๆ  
  2.2 เพ่ือสร๎างความประทับใจ ให๎ผู๎ชมเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
  2.3 เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎ชมหรือกลุํมเปูาหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปตามวัตถุประสงค๑
ขององค๑กร 
  2.4 เพ่ือการประชาสัมพันธ๑หรือสร๎างภาพพจน๑ที่ดีของบุคลากร องค๑กร หรือหนํวยงาน 
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  2.5 เพ่ือสร๎างความบันเทิง 
  2.6 เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวมของหนํวยงานหรือ  
องค๑กรที่เป็นเจ๎าของนิทรรศการแตํละครั้ง 
 3. คุณคําของนิทรรศการ 
  3.1 เป็นแหลํงรวบรวมความรู๎ ความคิดและข๎อมูลตําง ๆ  
  3.2 เป็นแหลํงถํายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให๎เป็นรูปธรรมได๎โดยอาศัยสื่อตําง  ๆ จึงทํา
ให๎เข๎าใจงํายขึ้น 
  3.3 เป็นการถํายทอดประสบการณ๑ท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมตําง ๆ  
  3.4 เป็นการสํงเสริมการทํางานเป็นหมูํคณะได๎เป็นอยํางดี 
  3.5 การใช๎สื่อหลายชนิดในการจัดแสดงนิทรรศการ 
  3.6 การนําคอมพิวเตอร๑เข๎ามาประยุกต๑ใช๎กับมหรสพละครใน ในสํวนตําง ๆ  
 4. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบสํวนเผยแพรํความรู๎ 
  4.1 ประเภทของการจัดแสดง  
   การจัดแสดงในเรื่องราวตําง ๆ แยกออกเป็นประเภทการแสดงไว๎ 4 ประเภท คือ  
   4.1.1 การแสดงด๎วยแผํนภาพ  การแสดงแบบนี้เป็นลักษณะของการแสดงภาพ
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งประกอบด๎วยการแสดงภาพถํายตําง ๆ เชํนภาพถํายที่เก่ียวกับสถานที่สําคัญ ภาพถําย
ของประเพณีตําง ๆ และการแสดงด๎วยภาพเขียน  
   4.1.2 การแสดงด๎วยหุํนจําลอง Model  ลักษณะการทําหุํนจําลอง (Model) 
เป็นการแสดงที่สามารถถํายทอดความรู๎สึกได๎ใกล๎เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  และยังสามารถดึงดูด
ความสนใจได๎มากท่ีสุด โดยประกอบ ด๎วยหุํนจําลองตําง ๆ ตลอดจนการสร๎างสรรค๑บรรยากาศตําง ๆ 
โดยอาศัยหลักการจัดในระบบ Diorama และ Theatrical activity และอาศัยเทคโนโลยีในการรํวม
แสดงงาน เชํน ภาพสไลด๑ เทปบันทึกเสียง ภาพถํายประกอบ ในการการจัดแสดง  
   4.1.3 การแสดงด๎วยของจริง การจัดแสดงโดยนําเอาวัตถุจริงนํามาแสดงซึ่งได๎แกํ
สิ่งของตําง ๆ นอกจากการนําเอาสิ่งของเหลํานี้มาแสดงแล๎ว ยังจําเป็นต๎องอาศัยเทคนิคในด๎านการจัด
ให๎มีความดึงดูดความสนใจจากผู๎ชม  ตลอดจนการนําเอาสไลด๑  และภาพถํายประกอบการจัดแสดง  
เป็นต๎น 
   4.1.4 การจัดแสดงแบบ Diorama การจัด แสดงแบบนี้เป็นการจัดแสดงโดย
การเลียนแบบสภาพความเป็นจริงของงานที่จัดแสดงโดยอาศัยหลักของการจัดแสดงในแบบฉากละคร  
นอกจากอาศัยการจัดฉากแล๎ว การนําเอาแสงสีเข๎ามาชํวยเน๎นในการจัดแสดงงานตําง การจัดแสดง
แบบ Diorama ที่สามารถจัดการแสดงเป็นแบบตําง ๆ ได๎ 2 แบบ คือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 57 

    4.1.4.1 แบบเปิด คือ การแสดงที่จัดโดยการนําเอาสิ่งของที่จัดแสดงใน
ระบบที่เปิดเผยไมํมีการปกปิดด๎วยกระจกใส อาจจะจัดขึ้นมุมใดมุมหนึ่งของห๎อง  หรืออาจใช๎ในการจัด
บนพื้นที่ยกระดับ เชํน การแสดงหุํนขี้ผึ้ง  
    4.1.4.2 แบบปิด คือ การแสดงที่จัดโดยการนําเอาสิ่งข องที่จัดอยูํในตู๎
กระจก โดยมากนิยมจัดแบบนี้  ในสํวนของการจัดแสดงแบบถาวร  เพราะสามารถควบคุมในเรื่องของ
ความเสียหาย และฝุุนละอองได๎ดีกวํา มีการจัดทั้งในแบบตู๎ติดผนัง หรือตู๎แบบลอยก็ได ๎ 
  4.2 การกําหนดเส๎นทางนําไปสูํสิ่งแสดง  
   การกําหนดเส๎นทางของผู๎เข๎าชมการจัดแส ดงสามารถแยกออกเป็น  3 แบบ    
ใหญํ ๆ คือ  
   4.2.1 เส๎นทางท่ีถูกกําหนดแนํนอน  โดยมีการจัดลําดับสิ่งที่จะแสดงและแบํง
ทางเข๎าออกแยกจากกันอยํางชัดเจน  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 41 ทางเข๎าชมการจัดแสดงที่ถูกกําหนดแนํนอน 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
   4.2.2 เส๎นทางท่ีถูกกําหนดชัดเจนแนํนอนมีทางเข๎าออกทางเดียวกัน  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 42 ทางเข๎าชมการจัดแสดงที่ถูกกําหนดแนํนอนแตํมีทางเข๎าออกทางเดียวกัน  
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
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   4.2.3 เส๎นทางท่ีถูกกําหนดแนํนอนมีทางเข๎าออกชิดกัน  
 
 

 
 
 

ภาพที ่43 ทางเข๎าชมการจัดแสดงที่ถูกกําหนดแนํนอนแตํมีทางเข๎าออกชิดกัน  
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
   นอกจากการกําหนดเส๎นทางทั้ง  3 แบบ ข๎างต๎นแล๎วยังมีหลักการจัดเส๎นทาง
สัญจรอีกแนวหนึ่งที่คํานึงถึงผู๎ชมเป็นหลัก หมายถึงการจัดเส๎นทางแบบไมํกําหนดแนํนอน ซึ่งเมื่อไมํมีการ 
   กําหนดเส๎นทางแนํนอนแล๎ว  โอกาสที่ผู๎ชมงานจะไมํทั่วถึงมีมาก  ฉะนั้นจึงต๎องจัด
ให๎มีสื่อท่ีดีจะถึงดูดผู๎ชมให๎เดินชมไปให๎ตลอด  ถ๎าเป็นห๎องที่ไมํมี  Orientation Space การจัดแสดง
เพ่ือคนสํวนน๎อยก็ควรจัดเอาไว๎ทางด๎านซ๎ายของห๎องแสดง  กําหนดจากความเคยชินของผู๎ชม  ดัง
ตัวอยํางของห๎องแสดงในแนวทางดังภาพตํอไปนี้ 
  4.3 การพิจารณาลักษณะการจัดกลุํมห๎องแสดง  
   4.3.1 การจัดแบบห๎องตํอห๎อง (Room to Room Arrangement) คือ  การชม
นิทรรศการ โดยไมํต๎องย๎อนกลับทางเดิม  
    ข๎อดี ประหยัดเนื้อท่ี  
    ข๎อเสีย ไมํอาจจะเลือกชมสํวนใดสํวนหนึ่งได๎ถ๎าเป็นพิพิธภัณฑ๑ใหญํเมื่อปิด  
ห๎องใดห๎องหนึ่งจะกระทบกระเทือนอีกห๎องหนึ่ง  
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ภาพที่ 44 การชมนิทรรศการ โดยไมํต๎องย๎อนกลับทางเดิม 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
   4.3.2 การจัดแบบมีโถงจําย  (Corridor Room Arrangement)  เป็นการเดิน
ยาว และมีทางแยกเข๎าสูํสํวนแสดง  
    ข๎อดี เลือกชมได๎สบาย  
    ข๎อเสีย การแสดงขาดความตํอเนื่องเปลืองเนื้อที่แสดง 
 

 
 
ภาพที่ 45 การชมนิทรรศการที่มีทางเดินยาว และ มีทางแยกเข๎าสูํสํวนแสดง 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 

 
   4.3.3 การจัดแบบมีศูนย๑กลาง (Central Arrangement)  คือ  การนําการจัด  
กลุํมห๎องข๎างต๎นมารวมกัน  มี โถงตรงกลางเป็นสํวนแยกตําง ๆ เมื่อเปิดห๎องใ ดห๎องหนึ่งก็ใช๎  โถงเป็น       
ตัวแจกได๎   ข๎อดี สามารถเปิดชมได๎หมดทุกสํวน  
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ภาพที่ 46 ทางเข๎าชมการจัดแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นสํวนแยก 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
   4.3.4 การจัดแบบมีโถงจํายและห๎องตํอห๎อง (Nave to Room Arrangement)  
เป็นการจัดกลุํมห๎องแสดง ที่มีห๎องโถงเป็นศูนย๑กลางหรือ Central Courtแล๎วจากห๎องโถง สามารถเข๎าถึง
สํวนแสดงตําง ๆ ได๎เป็นการเลือกเอาข๎อดี ข๎อ 1 และ 2 มาใช ๎โดยสามารถเลือกชมได๎ตามใจชอบ  
 

 
 

 
ภาพที่ 47 ทางเข๎าชมการจัดแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นสํวนแยก และ มีทางเชื่อมตํอระหวํางห๎อง

จัดแสดงห๎องตําง ๆ  
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
  4.4 ขอบเขตการมองเห็น  
   มนุษย๑มีขอบเขตการมองที่จํากัดแบบไมํต๎องหันศีรษะประมาณ  40 องศา แตํ
ความจริงแล๎วมนุษย๑สามารถแลเ ห็นได๎กว๎างถึงประมาณ  120 องศา โดยมุมมองทางตั้งจะมากกวํา
มุมมองทางแนวนอน  ฉะนั้นการพิจารณารูปแบบการจัดวางวัตถุให๎สอดคล๎องสัมพันธ๑กับขอบเขตการ
มองหรือลักษณะการหันศีรษะของมนุษย๑จึงมีผลตํอการจัดแสดงด๎วยเชํนกัน  
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ภาพที่ 48 ขอบเขตของการมองเห็นภาพของคนในสายตาปกติ 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
   ข๎อมูลจาก Architect Data กําหนดมุมมองทางด๎านตั้งของมนุษย๑ไว๎  27 องศา 
เหนือระดับสายตา และ 27 องศา ไว๎ระดับใต๎สายตา เพราะเป็นมุมมองที่สะดวกสบายที่สุดโดยไมํต๎อง
ก๎มหรือเงย ศีรษะ  
 

 
 

ภาพที่ 49 องศาในการมองเห็นของมนุษย๑ 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
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ภาพที่ 50 องศาในการมองเห็น ในระนาบทางตั้ง และ ระนาบทางนอน 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
  4.5 ขนาดการใช๎พ้ืนที่ของมนุษย๑  
   การศึกษาขนาดการใช๎พ้ืนที่ของมนุษย๑นั้นผู๎ศึกษาจะมํุงเน๎นไปที่การใช๎พ้ืนที่ของ
มนุษย๑ในระนาบทางตั้ง  และ ระนาบทางนอน  ในสํวนของทางสัญจร  ระยะการเอ้ือม  อิริยาบถการนั่ง  
และ การยืนเป็นหลักซึ่งเก่ียวข๎องโดยตรงกับการออกแบบพิพิธภัณฑ๑ 
 

 
 

 
ภาพที่ 51 การใช๎พื้นท่ีทั้งในระนาบทางตั้ง และ ระนาบทางนอน 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
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ภาพที่ 52 ระยะการครอบครองพ้ืนที่ในระดับตําง ๆ  
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 53 การใช๎พื้นท่ีในระนาบทางนอนโดยการยืนหรือเดินสวนกัน 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
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ภาพที่ 54 การใช๎พื้นท่ีในระนาบทางตั้งและทางนอนในการเอ้ือมหรือยืดแขน  
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 55 การใช๎พื้นท่ีในระนาบทางตั้งและทางนอนในการเอ้ือมหรือทํางาน  
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
 
 ส่วนจัดการแสดงมหรสพ 
 ซูไรมาน เวศยาภรณ๑ (2541) กลําววําโรงละคร (Physical Theatre) คือ อาคารสถานที่ท่ี
ใช๎ประกอบกิจกรรมการแสดงละครและการแสดงประเภทอ่ืน โรงละครมีรูปแบบและวิธีการจัดที่นั่ง
ของผู๎ชมที่แตกตํางกันไปหลายแบบขึ้นอยูํกับงบประมาณและวัตถุประสงค๑ในการสร๎าง แตํแบบการจัด
ที่นั่งที่มีอิทธิพลตํอแนวค วามคิดในกา รผลิตการแสดงทุกประเภทในปัจจุบันมีด๎วยกัน  4 แบบ คือ  
Proscenium stage, Proscenium stage with extended apron, Thrust stage และ Arena 
stage โดยมีสํวนประกอบสําคัญ 2 สํวน คือ เวทีที่ใช๎สําหรับแสดง  (Stage House) และท่ีนั่งของผู๎ชม  
(Audience Seat)  
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 ในทีน่ี้ผู๎วิจัยเลือกรูปแบบโรงมหรสพแบบ The Combination theatre และ Experimental 
theatre ตามการจัดที่นั่งของผู๎ชมและเวทีเป็นแนวทางในการพิจารณาแบํงโรงละครดังนี้ คือ 
 1. The Combination theatre คือ โรงละครแบบผสมระหวําง proscenium theatre 
กับ Thrust theatre เรียกโดยทั่ว ๆ ไปวํา The Extended apron หรือ The Apron theatre หรือ 
Flexible apron theatre หรือ Modified Proscenium theatre คือ เวทีการแสดงที่มีกรอบ และ
สํวนหน๎าที่ยื่นออกไปหาผู๎ชมนั้นมีขนาดท่ีใหญํและลึก ประมาณ 8-10 ฟุต หรืออาจจะลึกมากกวํานั้น
อีกเทําหนึ่ง Acting area จะอยูํบนสํวนที่ยื่นออกไปนี้ ด๎านข๎างของ Apron จะมีที่นั่งของผู๎ชมอยูํ ใน
กรอบโพรซีเนียมด๎วย นอกจากนี้ตรงด๎านหน๎าของกรอบโพรซีเนียมทั้งสองข๎างจะมีประตูตั้ง อยูํทั้งสอง
ด๎านเพื่อให๎เป็นทางเข๎าออกของตัวละครเหมาะสําหรับการแสดงแบบ Presentational drama 
โดยเฉพาะอยํ างยิ่งละครแบบ English Restoration และละครตลกในศตวรรษที่ 18 นักแสดงจะ
แสดงหน๎ามําน ทําให๎แลเห็นนักแสดงได๎ดีขึ้นและมีความใกล๎ชิดกับผู๎ชมมากข้ึน อีกท้ังยังมีบรรยากาศ
และฉากมารับด๎านหลังและด๎านข๎างของนักแสดง เวทีแบบนี้จะปรากฏให๎เห็นเป็นแบบชั่วครั้งชั่ วคราว 
โดยการตํอพ้ืนที่เวทีสํวนหน๎ามําน ของโรงละครแบบ Proscenium stage ให๎ยื่นออกไปเหนือสํวนของ 
Orchestra pit ออกมายังสํวนของคนดูตามความต๎องการ เวทีบางแหํงสามารถเลื่อนกรอบโพรซีเนียม
เข๎ามาหรือเคลื่อนย๎ายเอาออกชั่วคราวก็ได๎ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 56   ภาพแปลนการจัดเวที แบบ The Combination theatre 
ที่มา : ซูไรมาน เวศยาภรณ๑, งานฉากละคร 1  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541). 
 
  จากภาพแสดงให๎เห็นบริเวณท่ีอยูํด๎านหน๎าของกรอบโพรซีเนียมซึ่งสามารถเปลี่ยน
รูปลักษณะเป็น 3 แบบ โดยการใช๎เวทีแบบ Elevators หรือ removable platforms ประกอบกัน 
ได๎แกํ แบบเวทีโพซีเนียมธรรมดาพร๎อมกับท่ีนั่งชมเพ่ิมเติมล๎อมด๎วยเวทีด๎านข๎างบางสํวนเรียก Caliper 
stage และแบบเวทีด๎านข๎างและ Orchestra pit แบบยกพ้ืนด๎านหน๎าเต็ม 
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 2. Experimental theatre หรือ Theatre rooms หรือ Black box theatre หรือ 
“Flexible” theater หมายถึง โรงละครแบบที่ผู๎ออกแบบสามารถจัดที่นั่งของผู๎ชมได๎ตามต๎องการ
หรือคล๎อยตามบทละครประเภทตําง ๆ ที่นํามาแสดง โรงละครแบบนี้เกิดข้ึนมาจากความต๎องการ
ทดลองทําสิ่งที่แปลกใหมํที่ไมํสามารถทําได๎ในโรงละครแบบโพรซีเนียม โรงละครแบบนี้มักเป็นห๎อง
วํางเปลํารูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม ทาผนังเป็นสีดําหรือติดผ๎ามํานดําโดยรอบ ไมํมีเครื่องชํวยอํานวย
ความสะดวกใด ๆ ที่นั่งผู๎ชมซึ่งเป็นเก๎าอ้ีแบบที่สามารถซ๎อนกันเพ่ือใช๎เนื้อที่ในการเก็บน๎อยที่สุด 
สามารถจัดที่นั่งเป็นแบบ Proscenium, thrust หรือ arena หรือรูปทรงอ่ืน ๆ ที่นําตื่นเต๎นเร๎าใจ
เหมาะกับละครแตํละเรื่องนั้น เป็นโรงละครที่ท๎าทายในการทํางานไมํมีขอบเขตจํากัดด๎านความคิด
สร๎างสรรค๑ของผู๎รํวมงานทุกฝุายด๎านบนเหนือเวทีมีโครงเหล็กท่ีสามารถแขวนอุปกรณ๑แสงและฉากได๎
ทั่วห๎อง โรงละครแบบเดียวกันบางแหํง มีวิธีการจัดที่นั่งที่ใช๎ระบบกลไกพิเศษ ซึ่งได๎รับ การออกแบบ
ขึ้นมาเพ่ือชํวยในการจัดที่นั่งและเวทีทําได๎หลากหลายยิ่งขึ้นไปอีกเรียกวํา Multiform theatre โดยที่
นั่งของผู๎ชมและพ้ืนเวทีแตํละสํวนสามารถจัดใหมํด๎วยกลไกทางอิเล็กทรอนิกส๑ ให๎เป็นรูปแบบของเวที
แบบ Proscenium, open thrust และ arena form 
 

 
 

ภาพที่ 57 ภาพแปลนการจัดเวทีแบบ Black box theatreในลักษณะตําง ๆ  
ที่มา : ซูไรมาน เวศยาภรณ๑, งานฉากละคร 1  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541) 
 
 ส่วนบริการ และอ านวยความสะดวก 
 1. พ้ืนที่ขายของที่ระลึก 
 2. พ้ืนที่พักคอย 
 3. พ้ืนที่ขายอาหาร และเครื่องดื่ม 
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การค านวณหาพื้นที ่ 
 EXHIBITION 
 จํานวนผู๎เข๎าชมนิทรรศการสูงสุด 500 คน  
 ใน 1 วัน เปิดให๎บริการ 8.00-18.00 น.เป็นเวลา 10 ชั่วโมง  
 ดังนั้น 1 ชั่วโมง มีผู๎เข๎าชม = 500 / 10 = 50 คน/ชั่วโมง  
 คิดในอัตราชํวงเวลาเรํงดํวนเป็น 2 เทํา = 50 x 2  = 100 คน/ชั่วโมง  
 1 คนใช๎เวลาทํากจิกรรมในนิทรรศการ 15 นาท ี 
 ดังนั้น  ใน 1 ชํวงเวลามีผู๎ใช๎ = (100 / 60) x 15 = 25 คน  
 คิดเป็นสํวนพื้นที่ยืน 25  คนใช๎พื้นที่ยืนตํอคน 0.65 ตารางเมตร  
 ดังนั้น  พ้ืนที่ยืน = 25 x 0.65 = 17 ตารางเมตร  
 รวมพ้ืนที่นิทรรศการสุทธิ = 17. ตารางเมตร  
 ขายบัตร/ประชาสัมพันธ์ /ลงทะเบียน 
 ต๎องการพื้นที ่2.00 X 2.50 = 5.00 ตารางเมตร 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 58 ความต๎องการในการใช๎พื้นที่จุดขายตั๋ว/ลงทะเบียน 
ที่มา : John Thackara. Architects' data (New York : Halsted press, 1980). 
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กรณีศึกษา 
 1. โรงละครแห่งชาติ 
  1.1 เจ๎าของโครงการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 
ภาพที่ 59 ภาพสถานที่ตั้ง โรงละครแหํงชาติ 
ที่มา : googlemap,  โรงละครแห่งชาติ ,  เข๎าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2554, เข๎าถึงได๎จาก http:// 
maps.google.co.th/ 
 
  1.2 สถานที่ตั้ง อยูํในบริเวณพระราชวังบวรสถ านมงคลหรือ พระบวรราชวัง  (เดิม) 
ข๎างสะพานพระปิ่นเกล๎า แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  1.3 ประเภทของโครงการ โรงละครแบบโพรซีเนียมจัดแสดงเก่ียวศิลปวัฒนธรรมของ
ไทย โดยไมํหวังผลกําไร 
  1.4 เวลาทําการ (ผู๎ให๎บริการ) 9.00-17.00น. 
  1.5 แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
  1.6 องค๑ประกอบภายในอาคาร 
  1.7 เนื้อหาในการจัดแสดง นอกจากเป็นสถานที่ที่แสดงให๎เห็นถึงความเจริญรุํงเรือง
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ไมํด๎อยไปกวํานานา อารยประเทศแล๎ว ยังเป็นสถานที่สําคัญซึ่งเกิดจาก
แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ที่วํา ศิลปินโขน ละคร ฟูอน
รํา และนักดนตรี จะต๎องมีการแสดงออกซ่ึงศิลปให๎เข๎าถึงผู๎ดูและผู๎ฟัง ศิลปินจึงจําเป็นต๎องมีสถานที่ 
แสดงหรือโรงมหรสพ เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะได๎รับประโยชน๑อันยิ่งใหญํจากโรงละคร
แหํงชาติคือ ใช๎เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวั ฒนธรรมกับบรรดามิตร ประเทศอัน เป็นรากฐานที่จะทําให๎
สัมพันธไมตรีระหวํางประเทศกระชับแนํนแฟูนยิ่งขึ้น 
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  1.8 สรุปองค๑ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 60 ภาพแปลนภายในโรงละครโครงสร๎าง 
ที่มา : โรงละครแหํงชาติ 
 

 

  
 

 
ภาพที่ 61 ภาพสถาปัตยกรรมภายในโรงละครแหํงชาติ 
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   ในสํวนของโครงสร๎าง  จะเป็นไม๎เนื้อแข็ง บุด๎วยผ๎า และ ใยแก๎วเพื่อ ซับเสียง กัน 
เสียงก๎อง ภายในโรงละครแหํงชาติ มี 2 ชั้นด๎วยกัน ชั้นลํางจะเข๎าได๎ด๎านข๎างด๎านละ  3 ประตู และ
ด๎านหน๎าอีก 2 ประตู ในสํวนของชั้นที่ 2 มีทางเข๎าด๎านข๎าง 2 ด๎านและด๎านหน๎า 2 ประตู บนชั้น 2 จะ
มีพ้ืนที่ด๎านหน๎าสําหรับรับเสด็จ เป็นพื้นที่ประทับและมีประตู ทางเข๎าสํวนพระองค๑แล๎วลิฟท๑สํว น
พระองค๑ จะมีห๎อง control เสียง 1 ห๎อง ห๎องไฟ 1 ห๎อง แล๎วมีพ้ืนที่วางไฟ follow ในสํวนของที่นั่งจุ
คนได๎ 500 คน รวมทั้ง 2 ชั้น แตํเดิมจุได๎ กวํา 1500 แตํเนื่องจากทางโรงละครมีการปรับเปลี่ยนให๎
ทางเดินมีความกว๎างขว๎างข้ึน 
   1.8.1 เวท ี
    ในสํวนของตัวเวทีมีความยาวหน๎าเวที 18 เมตร และ ลึก 20 เมตร มีสํวน
วางวงมโหรี หรือเครื่องดนตรี ทั้ง 2 ฝั่ง บนเวที มีสํวนของ step ที่ยกขึ้น 30 ซม. พ้ืนจะทําด๎วยพื้นไม๎
มีปูด๎วยพ้ืนยางไว๎บ๎าง ทั้งบนเวที step ลํางและบน มีการเจาะพ้ืนลึกลงไป  3 เมตร ตรงพ้ืนจะมีปลั๊กไว๎
เสียบไมค๑ 
 

 

  

  
 

 
ภาพที่ 62 ภาพสํวนของเวที 
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   1.8.2 BACK STAGE 
    Back stage จะมีความสูงเป็น  2 เทํา ของความสูงของฉากนั้น  คือ ตัว
มํานจะสูงกวํา 10 เมตร เพราะฉะนั้น ตัวความสูงของ สํวน  back จะมีความสูงทั้งหมดกวํา 20 เมตร 
ซ่ึงจะประกอบทั้งหมด 4 ชั้นด๎วยกัน 
    ชั้นที่ 1 จะมีสํวนของ เวที , ห๎องแตํงตัวชาย (ปีกขวา ) รวมห๎องน้ําหญิง 
(ปีกซ๎าย) รวมห๎องน้ํา, ห๎องโขน, Storage, ห๎องประกาศ 
    ชั้นที่ 2 จะมีสํวนห๎องแตํงตัว 
    ชั้นที่ 3 และ 4 จะมีสํวนของรอกในการควบคุมมําน และ ฉาก และห๎อง
งานระบบไฟ และ AHU 
    รอกแตํละอันจะควบคุมฉากและมําน แตํละอัน รอกจะมีทั้งหมด 29 ตัว 
โดยแตํละตัวจะมีตัวเลขกํากับอยูํ ในสํวนของห๎องจัดทําฉากที่ใหญํโตจะอยูํติดกับประตูหลังของโรง
ละครเป็นห๎องกระจกใหญํ ๆ  
 

 

  

  
 

 
ภาพที่ 63 ภาพสํวนหลังของโรงละครแหํงชาติ 
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   1.8.3 ฉาก 
    ฉาก ในสํวนของโรงละครจะมี รอกทั้งหมดประมาณ 29 ตัว ที่ใช๎ยึดแบบ
แขวน การเปลี่ยนฉากจะใช๎คนเปลี่ยนประมาน 1-2 คน แตํละฉากจะมีราวเหล็กยึดแล๎ วใช๎เชือกท่ี
คล๎องอยูํกับรอกในการดึง เวลาจะเปลี่ยนฉากแตํละ ฉากการเก็บต๎องนําลงมาท่ีพ้ืน จะมีฉากโปรํงไว
เพ่ือใช๎เวลาต๎องการทําเงา ในสํวนของฉากที่เลื่อนหรือตั้งพ้ืนจะมีห๎องเก็บในชั้นลําง และจะมีฉากที่ยก
สูงเป็นฉากฐานถาวร 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 64 ภาพระบบชักรอกของฉาก 
 
   1.8.4 มําน 
    มําน จะมี  2 แบบ คือ  มํานกนก จะเป็นมํ านที่ใช๎เปิด /ปิดละครเทํานั้น 
และมํานหลืบ เป็นมํานถาวรที่ติดตั้งไว๎ทั้ง 2 ฝั่งของเวที  จะมีจํานวนไมํแนํนอนข้ึนอยูํกับความลึกของ
เวที มีไว๎เพ่ือบังสายตาคนดูไมํให๎เห็น back stage หรือมีไว๎สําหรับซ๎อนเวลาเตรียม ออกแสดง หรือ
บอกบท มํานจะมีระยะหํางกัน บล็อกละ 2.50 เมตร 
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ภาพที่ 65 ภาพมํานโรงละคร 
 
   1.8.5 ระบบไฟ 
    ไฟสําหรับโรงละครเวทีจะมี 3 แบบใหญํ คือ  ไฟ Front, ไฟเวที, ไฟย๎อม
ฉาก สําหรับไฟ  front นั้น จะอยูํหน๎าเวทีเพ่ือสํองไปที่เวที จะรวมกับไฟ follow ด๎วย ไฟเวที (บน) 
(ข๎าง) คือไฟด๎านบนตรงเวทีมีราวเหล็กในการยึ ด มีทั้งถาวรและเปลี่ยนได๎ ไฟย๎อมฉาก (ไซโครรามํา ) 
จะเป็นไฟที่ใช๎ในการสร๎างบรรยากาศ แสงบรรยากาศให๎เหมื่อนจริง จะอยูํหลังเวทีหรือตรงฉากเพ่ือใช๎
สํองไปที่ฉาก 
 

 

  
 

 
ภาพที่ 66 ภาพระบบไฟของสํวนโรงละคร 
 
   1.8.6 ระบบอ่ืน ๆ  
    ระบบปรับอากาศ ใช๎ระบบ ชิลเลอร๑ หรื อระบบระบายความเย็นด๎วยน้ํา 
และจะมีระบบลิฟท๑บนเวที 
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   1.8.7 ความเชื่อ 
    กํอนการแสดงถ๎าเป็นคนไทยจะมาสักการะพํอแกํ และบรมครูทางด๎าน
ศิลปการแสดงกํอนทุกครั้งเพื่อเป็นศิริมงคลกับการแสดงให๎การแสดงผํานไปได๎ด๎วยดี 

 
 

 

 
ภาพที่ 67 ภาพแทํนบูชา 
 
  1.9 วิเคราะห๑โครงการ 
   จุดเดํน 
   1. พ้ืนที่ตั้งโครงการอยูํในแหลํงทํองเที่ยว 
   2. รองรับมหรสพไทยทุกแขนง  
   จุดด๎อย 
   1. โครงสร๎าง และระบบตําง ๆ มีการชํารุด 
   อุปสรรค๑ 
   1. การขอใช๎พื้นที่ในการแสดงยากลําบาก 
   2. การประชาสัมพันธ๑  
   3. งบประมาณ 
   โอกาส 
   1. การสัญจรไป-มาสะดวก 
   2. เป็นที่รู๎จักของคนทุกเพศทุกวัย 
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   ในสํวนของปัญหา  จะเป็นปัญหาในเรื่องของ ทางสําหรับคนพิการที่ยังไมํมีการ
รองรับที่ครบถ๎วน ทําให๎เกิดความลําบากเม่ือคนพิการต๎องการเข๎าห๎องน้ํา 
 2. โรงลิเก กุ้ง สุธิราช 
  2.1 เจ๎าของโครงการ ทวีป-ชัยณรงค๑ วงศ๑เทวัญ 
  2.2 สถานที่ตั้ง เนื่องจากเป็นโครงการเคลื่อนที่ มี พ้ืนที่ประมาณ 912 ตรม. สํวนใหญํ
ติดตั้งบริเวณลานกว๎าง ศาลกลางจังหวัด และวัดตําง ๆ  
  2.3 ประเภทของโครงการ โรงลิเกเคลื่อนที่ 
  2.4 เวลาทําการ เวลาติดตั้งโรงละคร 09.00-17.00 น. เวลาแสดง 19.00-01.00 น. 
  2.5 แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 68 ภาพการจัดวางตู๎คอนเทนเนอร๑กํอนการแสดง 
 
  การติดตั้งโรงลิเกเคลื่อนที่ เน๎นที่การจัดเก็บที่เป็นสัดสํวน โดยแบํง ตู๎คอนเทนเนอร๑
ออกเป็น 6 ตู๎ ดังนี้ 
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  1 ตู๎สําหรับเก็บโครงสร๎างเวที 
  2 ตู๎สําหรับเก็บเครื่องแตํงกายของนักแสดง 
  3 ตู๎สําหรับเก็บเครื่องเสียง/เครื่องดนตรี 
  4 ตู๎เก็บลําโพง/นั่งร๎าน/บาร๑ไฟ 2 ต๎ู 
  5 ตู๎สําหรับเก็บฉาก/พ้ืน/เวท ี
  การติดตั้งโรงละครมีปัจจัยสําคัญ  คือ การนําตู๎คอนเทนเนอร๑ มาเป็นสํวนประกอบใน
การสร๎างโรงละครที่สมบูรณ๑ โดยเปลี่ยนจากตู๎ขนของเป็นห๎องแตํงตัว 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 69 ภาพการจัดวางตู๎คอนเทนเนอร๑ระหวํางการแสดง 
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ภาพที่ 70 ภาพวัสดุตําง ๆ ในการติดตั้งโรงลิเก 
 
  2.6 เนื้อหาในการจัดแสดง การจัดแสดงในแตํละครั้งแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ  การ
แสดงลิเกท่ีเจ๎าของโครงการเป็นผู๎แตํงเรื่องขึ้นเอง และการแสดงคอนเสิร๑ต 
  2.7 วิเคราะห๑โครงการ 
   จุดเดํน     
   1. ระบบแสงดีมาก 
   2. โครงการเป็นที่นําสนใจ 
   3. สามารถจุผู๎ชมได๎มากเทําที่ต๎องการ  
   4. สามารถปรับขนาดโครงการได๎ตามความเหมาะสม 
   จุดด๎อย 
   1. การมองเห็นของผู๎ชมไมํชัดเจน เพราะวิธีการจัดเก๎าอ้ีที่ไมํมีระเบียบแบบแผน 
   2. ระบบเสียงภายในโครงการไมํชัดเจน 
    3. พ้ืนที่ในการสัญจรภายในโครงการไมํสะดวก  ทั้งด๎านผู๎ใช๎บริการ และผู๎

ให๎บริการ เนื่องจากการวิธีการจัดผังที่นั่งของผู๎ชม หรือการจัดผังของห๎องแตํงตัว 
พ้ืนที่ควบคุมไฟ ไมํมีระเบียบ 

   อุปสรรค๑ 
   1. มีปัญหาทางด๎านยุง และแมลงชุกชุม  
   2. มีปัญหาทางด๎านภูมิอากาศ 
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   3. งบประมาณ 
   โอกาส 
   1. สํงเสริมการขายสินค๎า 
   2. การประชาสัมพันธ๑ 
 3. Sangsom MOVEaBar 
  3.1 เจ๎าของโครงการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร๑เก็ตติ้ง จํากัด 
  3.2 สถานที่ตั้ง 5 สถานที่ คือกรุงเทพฯ / เชียงใหมํ / ชลบุรี / ภูเก็ต / ขอนแกํน 
  3.3 ประเภทของโครงการ Bar & Bistro เคลื่อนที่ 
  3.4 เวลาทําการ 16.00-01.00 น. 
  3.5 แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
 

 

  

  
 
ภาพที่ 71 ภาพลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายนอกของ Sangsom MOVEaBar 
ที่มา : [zuatnight]. Sangsom MOVEaBar,  accessed September 14, 2011, available from   
http://www.zuatnight.com/wordpress/sangsom-experience-moveabar 
 
  SANGSOM MOVEaBAR” Bar & Bistro เคลื่อนที่ครั้งแรกในเมืองไทย ภายใต๎
แนวคิดหลัก “คนไทยถ๎าตั้งใจจะทําอะไร ไมํแพ๎ชาติใดในโลก ” ด๎วยการรวม 3 สุดยอดบุคคลผู๎
ความสามารถระดับโลก และมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว นวัตกรรมใหมํของโครงสร๎างเต็นท๑ลอยตัว  ใช๎
แรงดันอากาศ ไมํมีโครงสร๎างเสาคานมาบดบังทัศนียภาพ  ทําให๎พื้นที่ภายในโลํงกว๎าง  ถูกออกแบบขึ้น
เป็นพิเศษ 
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  3.6 องค๑ประกอบภายในอาคาร 
 

 

  

  

 
ภาพที ่72 ภาพลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายในของ Sangsom MOVEaBar“ 
ที่มา : [zuatnight]. Sangsom MOVEaBar,  accessed September 14, 2011, available from   
http://www.zuatnight.com/wordpress/sangsom-experience-moveabar 
 
   เต็นท๑ครึ่งทรงกลมพ้ืนที่ภายในมีขนาดมากกวํา  1,200 ตารางเมตร  ความสูง 14 
เมตร เทียบเทํากับตึก  5 ชั้น วัสดุของเต็นท๑นั้นทําจาก  Industrial Coated Poly Vinyl ที่มีความ
แข็งแรงทนทานสูง  ใช๎ได๎กับทุกสภาวะอากาศ  ปูองกันความร๎อนจากรังสี  UV และกันแสงรบกวนจาก
ภายนอก 100% ภายในติดตั้งระบบปรับอากาศ  มีทางเข๎า-ออกหลัก 4 ทิศทาง พร๎อมทางออกฉุกเฉิน
อีก 2 ชํองทาง เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด 
   การดีไซน๑บรรยากาศ หรือ Ambient เพ่ือสร๎างประสบการณ๑สุดประทับใจ ด๎วย
การสร๎างสรรค๑สิ่งที่เรียกวํา Dome of Light โดมยักษ๑สไตล๑ฟรีฟอร๑มที่จะคํอย  ๆ เปลี่ยนความรู๎สึก
ของผู๎ชมตั้งแตํก๎าวแรก ทั้ง เวที, ทางเดิน, การออกแบบภายใน ทุกอยํางจะไหลลื่นกลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดียวกันนอกจากนั้น การออกแบบแสง ยังได๎ Jiro Endo นักออกแบบแสง และเวที ชาวญี่ปุุน แสงจะ
ถูกปลํอยออกมาจากทุกทิศรอบตัว ในจังหวะที่คาดเดาไมํได๎ เพื่อสร๎างความตื่นเต๎นตลอดคืน 
  3.7 เนื้อหาในการจัดแสดง ภายในเป็นร๎านอาหาร เครื่องดื่ม เพื่ อสํงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ๑ และมีการจัดแสดงคอนเสิร๑ตหมุนเวียน 
  3.8 วิเคราะห๑โครงการ 
   จุดเดํน 
   1. ระบบแสงดีมาก 
   2. โครงการเป็นที่นําสนใจ 
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   จุดด๎อย 
   1. เวที สูงเกินระดับสายตาของผู๎ชม 
   2. ระบบเสียงภายในโครงการไมํชัดเจน 
   3. ระยะหํางระหวํางโต๏ะแคบเกินไป 
   อุปสรรค๑ 
   1. พ้ืนที่ในการติดตั้ง 
   2. การสัญจรไมํสะดวก 
   3. พ้ืนที่ตั้งโครงการไมํเป็นที่สังเกต ุ
   โอกาส 
   1. สํงเสริมการขายสินค๎า 
   2. การประชาสัมพันธ๑ 
   3. งบประมาณ 
 4. Mobile Art Pavilion for CHANEL 
  4.1 เจ๎าของโครงการ คาร๑ล ลาเกอร๑เฟลด๑ดีไซเนอร๑แหํง CHANEL 
  4.2 สถานที่ตั้ง นิทรรศการนี้ประเดิมที่ ฮํองกง เป็นแหํงแรก  ตั้งแตํสิ้นเดือน
กุมภาพันธ๑จนถึงเดือนเมษายน แล๎วจึงเดินทางเป็นลําดับไปยัง โตเกียว นิวยอร๑ก ลอนดอน มอสโคว๑  
และสิ้นสุดที่ปารีสในปี 2010 
  4.3 ประเภทของโครงการ หอศิลป์เคลื่อนที ่
  4.4 แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
 

 
 
ภาพที่ 73 ภาพกระเป๋าลายควิลต๑ของชาเนล 
ที่มา : kholaskloset [pseud], Chanel, accessed September 14, 2011, available from 
http://kholaskloset.blogspot.com/2011/04/crushing-chanel.html 
 

http://kholaskloset/
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   ‘Mobile Art’ เป็นการนําแรงบันดาลใจจากกระเป๋าลายควิลต๑มาตีความใหมํ  
โดยศิลปินชั้นนําจากท่ัวโลก ที่สําคัญคือสถานที่จัดงานออกแบบโดยสถาปนิกหญิง ชื่อดังแถวหน๎าของ
โลก Zaha Hadid สร๎างเป็นหอศิลป์ในรูปคอนเท นเนอร๑ขนาดใหญํที่ได๎แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋า
ลายควิลต๑ที่สามารถจะเคลื่อนย๎ายไปจัดแสดงในประเทศตําง  ๆ ได๎อยํางไมํยากเย็น แนวคิดนี้เริ่มมา
ตั้งแตํเม่ือกวําสองปีมาแล๎ว  ด๎วยความต๎องการที่จะถํายทอดคุณคําและภ าษาภาพของชาเนล และ
กระเป๋าลายควิลต๑เพราะถือวํากระเป๋าลายควิลต๑  เป็นเครื่องแตํงกายที่หญิงสาวจะพกพาไปได๎ท่ัวโลก  
และสามารถจะพบเห็นได๎ทั่วโลกด๎วยเชํนกัน 
  4.5 องค๑ประกอบภายในอาคาร 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 74 ภาพแปลน และรูปตัด“ชาเนล โมบาย อาร๑ต” 
ที่มา : อีจีโอดีไซน๑  [นามแฝง], ชาเนลโมบายอาร์ต , เข๎าถึงเมื่อ  14 กันยายน 2555, เข๎าถึงได๎จาก   
http://www. egodesign.ca/en/article_print.php?article_id=225 
 
   เป็นความซับซ๎อน และเทคโนโลยีชั้นสูงทางด๎านภาพดิจิตอล  ผนวกเทคนิคการ
กํอสร๎างที่ทําให๎สถาปัตยกรรมชิ้นนี้เกิดขึ้นได๎  นี่เป็นภาษาของสถาปัตยกรรมที่ลื่นไหล และเป็น
ธรรมชาติขับเคลื่อนด๎วยพลังของการออกแบบและการผลิตยุ คดิจิตอล  ที่ชํวยให๎สามารถสร๎างสรรค๑
หอศิลป์ได๎อยํางกลมกลืนที่จะทดแทนรูปแบบที่จํา ลองของสถาปัตยอุตสาหกรรมศตวรรษท่ี 20 ที่มา
การสร๎างสรรค๑หอศิลป์เคลื่อนที่แหํงนี้ คือ 
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ภาพที่ 75 ภาพ“ชาเนล โมบาย อาร๑ต” 
ที่มา : misfitsarchitecture [นามแฝง],  ชาเนลโมบายอาร์ต,  เข๎าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2555, เข๎าถึง 
ได๎จาก http://misfitsarchitecture.com/2011/10/06/parametric-prefab/ 
 
   พ้ืนที่ของสถานที่จัดงาน หรือท่ีเรียกวํา Contemporary Art Container แบํง
พ้ืนที่หลัก ๆ ออกเป็นสํวนระเบียงด๎านหน๎าขนาด 128 ตารางเมตร เชื่อมตํอกับพ้ืนที่สํวนกลาง  เป็น
ทางเชื่อมระหวํางพื้นที่ภายนอกและภายในถัดมาเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ  เป็นทางเดินตํอเนื่องกันไป
ราวกับอุโมงค๑แหํงศิลปะ  มีพ้ืนที่รวมมากถึง 700 ตารางเมตร  พ้ืนที่กว๎างสํวนกลางขนาด 65 ตาราง
เมตร มีชํองโปรํงแสงขนาดใหญํ สามารถจัดงานสํา คัญตําง ๆ ได๎ เพดานเคลือบเงา  สามารถปรับได๎
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในตามสภาพภูมิอากาศของแตํละเมืองที่จะนําไปจัดแสดงได๎ พื้นผิวด๎านนอก
หอศิลป์คอนเทนเนอร๑ทําจากวัสดุสะท๎องแสง  จึงเปลํงประกายหลากสีสัน  สีสันเหลํานี้ยังสามารถ
กําหนดให๎เหมาะสมตามโปรแกรมหลากหลายของการจัด งานตัวอาคารมีขนาด 29 x 45 เมตร พื้นที่
ใช๎สอย 700 ตารางเมตร ความสูงประมาณ 6 เมตร ซึ่งวางอยูํบนพื้นที่ยกระดับขึ้นไป 1 เมตรจากพ้ืน
ที่ตั้ง พ้ืนที่ลานกลางของอาคารขนาด 65 ตารางเมตรนั้น  มีชํองแสงขนาดใหญํที่สามารถมองเห็น
ท๎องฟูาได๎อยํางชัดเจน ได๎ออกแบบไว๎เพื่อเป็นสํ วนจัดกิจกรรมและพักผํอน ซึ่งจะเป็นพื้นที่เชื่อม
ระหวํางพื้นที่จัดแสดงงานกับพ้ืนที่สาธารณะของอาคารจัดแสดง พื้นที่ ขนาด 128 ตารางเมตร จะเป็น
ตัวเชื่อมตํอระหวํางลานภายในกับสํวนพื้นที่ภายนอก เมื่อมีกิจกรรมเกิดข้ึน พ้ืนที่ทั้งสองสํวนสามารถ
รวมเป็นพ้ืนที่ใช๎สอยขนาดใ หญํได๎โดยที่แสงธรรมชาติจะสํองผํานชํองแสงจากหลังคา ผสมผสานกับ
แสงประดิษฐ๑ที่ได๎ออกแบบไว๎ 
   ในชํองวํางของผนังและพ้ืนเพื่อเน๎นให๎ลักษณะโค๎งของโครงสร๎างนั้นชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ชํองแสงขนาดใหญํในสํวนกลางอาคารจะสํองลงมาในสํวนจัดแสดง นอกจากจะให๎แสง
ธรรมชาติเข๎ามาแล๎ว   ชํองแสงนี้ยังเป็นสํวนที่คอยปรับอุณหภูมิภายในสํวนจัดแสดงให๎เข๎ากับเมือง    
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ตําง ๆ ที่ไปเปิดแสดงงานและเชื่อมตํอความเป็นไปของสภาพอากาศภายนอกและภายในอาคาร ใน
สํวนทางเข๎าหลักก็มีชํองแสงอีกชํองหนึ่งที่สํองสวํางลงมาเพ่ือเชื่อมประสานความเป็นข๎างในและข๎าง
นอกของอาคารเข๎าหากันอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ชํองแสงที่แคบและยาวตามแนวรัศมีของอาคารก็
ให๎แสงและมุมมอง 
   ที่นําสนใจสําหรับสํวนจัดแสดงเชํนกันความทรงพลังของรูปทรงประติมากรรม
ของตัวอาคารกับความเบาของผิวอาคารนั้นสามารถผสานเข๎ากันได๎เป็นอยํางดี และกํอให๎เกิดอาคารที่
โดดเดํนแ ละแตกตํางอยํางนําชื่นชม รูปทรงแปลกตาท่ีเห็นภายนอกกํอให๎เกิดพ้ืนที่ใช๎สอยภายในที่
หลากหลายและตอบสนองตํอการจัดแสดงงานที่ต๎องการความคลํองตัวและความต๎องการที่
ปรับเปลี่ยนได๎ของพ้ืนที่ได๎เป็นอยํางดี 
   การเข๎าชมจะอนุญาตให๎มีผู๎ชมเพียง 15 คนตํอรอบเทํานั้น และไมํมี การเก็บคํา
เข๎าชม สํวนจัดแสดงจะแบํงออกเป็น 8 สํวน  โดยแตํละสํวนจะมีเพลงประกอบที่แตกตํางกันออกไป 
โดยจะมีการแจกหูฟังให๎กับผู๎เข๎าชมซึ่งจะได๎รับฟังเพลงประกอบนี้ไปพร๎อม  ๆ กับการชมชิ้นงานในแตํ
ละสํวนซึ่งออกแบบเพลงประกอบนี้โดย  Stephan Crasneanscki ซึ่งได๎นําแนวคิดม าจากตัวชิ้นงาน
และการพูดคุยกับศิลปินที่สร๎างผลงานนั้นขึ้นมา 
  4.6 เนื้อหาในการจัดแสดง 
 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 76 แสดงภาพในการจัดแสดง“ชาเนล โมบาย อาร๑ต” 
ที่มา : อีจีโอดีไซน๑  [นามแฝง ], ชาเนลโมบายอาร์ต , เข๎าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2555, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www. egodesign.ca/en/article_print.php?article_id=225 
 

http://www/
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   นอกจากความโดดเดํนนําทึ่งของ “ชาเนล โมบาย อาร๑ต ” แล๎ว ผลงานศิลปะที่
นํามาจัดแสดง ภายในพาวิลเลี่ยนดังกลําว ยิ่งต๎องมีความนําสนใจไมํแพ๎กัน เป็นความสร๎างสรรค๑ใน
สไตล๑ คอนเทมโพรารี่ อาร๑ต โดยศิ ลปินดังกวํา 20 คนจากทั่วโลก นําโดย โยโกะ โอโนะ ภรรยามําย
ของสมาชิกวงเดอะ บีทเทิล - จอห๑น เลนนอน, โนบุโยชิ อารากิ ชํางภาพชื่อดังของญี่ปุุน , สตีเฟุน ชอร๑ 
ชํางภาพชาวอเมริกัน และแดเนียล บูรอง ศิลปินดังจากฝรั่งเศส กํอนสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปินทั้งหมดได๎
เดินทางไปเยี่ยมชมอพาร๑ตเมนต๑ของโคโคํ ชาเนล ในกรุงปารีส รวมถึงชมกระบวนการผลิตกระเป๋าสุด
หรูของชาเนล เพื่อค๎นหาแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงานแนวรํวมสมัย ผํานสื่อหลากหลายสไตล๑ 
มีศิลปินบางรายลงทุนสักลวดลายลงบนหนังหมู และเลาะมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าชาเนล รุํนสเปเชียล 
  4.7 วิเคราะห๑โครงการ 
   จุดเดํน       
   1. มีมาตราฐานในการจัดการ และติดตั้ง   
   2. โครงการเป็นที่นําสนใจ    
   จุดด๎อย 
   1. ระยะเวลาการติดตั้งโครงการ 
   2. โครงการมีความทันสมัยด๎วยเทคโนโลยีตําง ๆ  
   3. ระบบเสียงภายในโครงการไมํชัดเจน 
   อุปสรรค๑      
   1. การขํนสํง      
   2. งบประมาณ      
   โอกาส 
   1. สํงเสริมการขายสินค๎า 
   2. การประชาสัมพันธ๑ 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
แนวทางและวิธีการวิจัย  
 แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth interview) ที่เน้นประเด็นเรื่อง ศิลปะนุ่งพับจับจีบ การแต่งกายยืนเครื่อง จาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการนุ่งแบบนาฎศิลปประเพ ณีท่ีมีแบบแผน และขนบธรรมเนียม รวมไปถึงกลุ่ม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องของมหรสพไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโรง
มหรสพในด้านต่างๆ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดใน
หัวข้อต่อไป  
 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากวัยรุ่นตอนปลายและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 
18-25 ปี ที่มีความสนใจเกี่ ยวกับมหรสพไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและ
สถิติอ้างอิงต่อไป 
 
ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่างประชากร  
 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งนี้ คือ (ก) กลุ่มผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในศิลปะการแต่งกายยืนเครื่อง ตามแบบแผน จารี ต ประเพณี จ านวน 4 ราย (ข) กลุ่มผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้อง ทางด้านโรงมหรสพละครใน รวมไปถึงโรงมหรสพเคลื่อนที่ ในฝ่ายการแสดง ฝ่าย
ดนตรี ฝ่ายฉาก ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ านวน 5 ราย รวม
ทั้งสิ้น 9 ราย 
 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงป ริมาณคือกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย  อายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นหน่วยวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มี
ความสนในเกี่ยวกับโรงมหรสพไทย จ านวน 200 ราย 
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การสุ่มตัวอย่าง  
 การสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิ ควิธีการแบบ บอลล์หิมะ 
(Snowball sampling) เนื่องจากหน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรือท่ีไม่ทราบพฤติกรรมของ
หน่วยวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้องการให้ได้จ านวนอย่างน้อย 5 คน ซึ่ง เพียงพอต่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับเนื้อหาและเรื่องราว
ที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ 
 กลุ่มประชากรที่สุ่มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้วิจัยจะต้องหาตัวอย่างแรกให้ได้ 
โดยเริ่มจากผู้ที่มีความรู้ ความส ามารถให้ค าแนะน าในศิลปะการแต่งกายยืนเครื่อง ตามแ บบแผน 
จารีต ประเพณี โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะน าว่ามีใครบ้าง ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา  รูปแบบวิธีการของเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ผู้วิจัยจึงเข้าไป
สัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน ามา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ผู้วิจั ยต้องการศึกษาให้ได้อีก 1 คน 2 
คน 3 คน หรือมากกว่า หลังจากนั้นขอให้คนที่ได้ถูกสัมภาษณ์ไปแล้ว ช่วยแนะน าคนมาเพ่ิมอีกคนละ 
1 คน 2 คน หรือ 3 คน จนได้จ านวนตัวอย่างมากพอ ในกระบวนการวิจัยผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจาก
บุคคลแรกให้ครบถ้วนตามที่ต้องการ แล้วจึงเก็บข้อมูลจา กบุคคลชุดที่สองให้ครบถ้วน ท าเช่นนี้ไปทุก
ชุดจนครบตามที่ต้องการ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)  
 การสัมภาษณ์เจาะลึกตัวอย่าง  จ านวน  9 คน ซึ่งข้อมูลบันทึกไว้ได้ ผู้วิจัยสัมภาษณ์
ประชากรสองกลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการศิลปะการแต่งกายยืนเครื่อง ตามแบบแผน 
จารีต ประเพณี จ านวน 4 คน (2) กลุ่มผู้ที่มีความเก่ียวข้อง ทางด้านโรงมหรสพละครใน รวมไปถึงโรง
มหรสพเคลื่อนที่ ประกอบด้วย   ฝ่ายการแสดง ฝ่ายดนตรี ฝ่ายฉาก ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่าย
ซ่อมบ ารุง ฝ่าบริหารงานทั่วไป 
 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยจ าเป็นต้องท าการสุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากรเป้าหมาย ใช้การ
สุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากได้ 3 มหาวิทยาลัย จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบยกกลุ่ม และการเก็บข้อมูลแบบ
ตามสะดวก จ านวนกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เป็นตัวอย่าง 200 คน  

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ได้ก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยในการศึกษา
เรื่องศึกษานุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพ ละครในเคลื่อนที่ โดยมี
กรอบแนวความคิดหลักส าหรับการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1  ผังแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
 จากกรอบแนวความคิดหลักในการด าเนินงานวิจัย  เริ่มตั้งแต่ศึกษาประวัติความเป็นมา  
รูปแบบ  และวิธีการ  ของศิลปะการนุ่ง  พับ  จับ  จีบ  เครื่องแต่งกายละครไทย  โดยมุ่งเน้นไปท่ี
องค์ประกอบในส่วนของเครื่องแต่งกาย  และเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย  ความงดงามในส่วนนี้เป็น
ปัจจัยในการสร้างความสมบูรณ์ของการแสดงมหรสพ  โดยมีตัวแปรในการควบคุมการวิจัยคือ  
การศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงงานระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพเคลื่อนที่  
โดยการจัดแสดงละครในนั้นผู้วิจั ยต้องการให้มีการน าเสนอในเชิงรุก  เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรงและรวดเร็วมากขึ้น  โดยมีปัจจัยในการหากลุ่มเป้าหมายจากการศึกษาทางด้านจิตวิทยา

ประชากรเป้าหมาย 
ผู้ใช้บริการ 
วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18-25 ปี (กลุ่มอุดมศึกษา) 
ผู้ให้บริการ 
ฝ่ายการแสดง ฝ่ายดนตรี ฝ่ายฉาก  ฝ่ายงานระบบ ฝ่าย
เส้ือผ้า  ฝ่ายซ่อมบ ารุง  ฝ่าบริหารงานทั่วไป ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงมหรสพเคล่ือนที่ และละครใน  
วิเคราะห ์
พฤติกรรม, คุณสมบัติ  

 

ศิลปะ นุ่ง พับ จับ จีบ 
อาภรณ์ไทย 
- ประวัติ 
- รูปแบบวิธีการ 

 

โรงมหรสพเคลื่อนที่ 
(ละครใน) 

- PUBLIC 

- PRIVATE 

- BACK STAGE 

- SERVICE  
 

 Physical Environment 

- สภาพแวดล้อม 

- ประโยชน์ใช้สอย 

- กรณีศึกษา 

- องค์กร 

- ทฤษฎีการออกแบบ  
 

 



 88 

พัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย  อายุระหว่าง 
18-25 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย  ก าลังเรียนเลียน  และทดลอง
บทบาท  เพ่ือจะเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่างๆ  ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ต้องๆล้วนเป็นรากฐาน
ของความสนใจความมุ่งหมายในชีวิต ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้บริการจะสนองต่อการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมที่
เน้นวัยรุ่นตอนปลาย เพ่ือตอบจุดประสงค์ของการเผยแพร่โดยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ปลูกฝังจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงละครในได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมไปถึงผู้
ให้บริการในฝ่ายการแสดง  ฝ่ายดนตรี  ฝ่ายฉาก  ฝ่ายงานระบบ  ฝ่ายเสื้อผ้า  ฝ่ายซ่อมบ ารุง  ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพเคลื่อนที่  และโรงมหรสพละครใน  ด้านพฤติกรรม  
และคุณสมบัติ  เพ่ือส่งเสริมให้การออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะ
สนองตอบทั้งผู้ใช้บริการ  และผู้ให้บริการ  เพ่ือน าผลจากการศึกษามาออกแบบโรงมหรสพละครใน
เคลื่อนที ่โดยเกิดการพัฒนารูปลักษณ์ของโรงมหรสพให้เป็นในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มประชากรได้อย่าง
รวดเร็วและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะการแสดง  ที่ถูกต้องตามแบบแผน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเป็นต้นแบบโรงมหรสพเคลื่อนที่ที่เกิดจากแนวความคิดการศึกษาภูมิ
ปัญญาตะวันออกท้ังนี้ทางภาครัฐบาล  และภาคเอกชน  สามารถน าเอาข้อค้นพบงานวิจัยนี้  โดยน า
องค์ประกอบ อัตลักษณ์ คติความเชื่อ และภูมิปัญญา  น ามาสรุปสาระส าคัญ  อันได้มาซึ่งแนวความคิด
สู่องค์ความรู้ แล้วแปรรูปสู่งานออกแบบ เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 
 2. สมมติฐาน 
  ศึกษา นุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทยนั้น สามารถน าเอา ประวัติความเป็นมา 
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา น ามาสรุปสาระส าคัญ อันได้มาซึ่งองค์ความรู้ สู่แนวความคิด  แล้วแปรรูป
เนื้อหาที่ตอบสนองต่อพ้ืนที่ใช้สอยต่อโครงการออกแบบภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ได้เป็น
อย่างดี 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 2  ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ศิลปะ นุ่ง พับ จับ จีบ 
อาภรณ์ไทย 
- ประวัติ 
- รูปแบบวิธีการ 

 

ประชากรเป้าหมาย 
ผู้ใช้บริการ 
 วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18-25ปี (กลุ่มอุดมศึกษา) 
ผู้ให้บริการ 
 ฝ่ายการแสดง ฝ่ายดนตรี ฝ่ายฉาก  ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายเส้ือผ้า  ฝ่าย
ซ่อมบ ารุง  ฝ่าบริหารงานทั่วไป ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพเคล่ือนที่ 
และละครใน  
วิเคราะห ์
พฤติกรรม , คุณสมบัติ  

 

Physical Environment 

- สภาพแวดล้อม 

- ประโยชน์ใช้สอย 

- กรณีศึกษา 

- องค์กร 

- ทฤษฎีการออกแบบ  
 

 
โรงมหรสพเคลื่อนที่ 

(ละครใน) 

- PUBLIC 

- PRIVATE 

- BACK STAGE 

- SERVICE  
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
บทสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน โดยขั้นที ่1 ได้ถอดเทปค าสัมภาษณ์เจาะลึกของแต่
ละตัวอย่างออกมา ขั้นที ่2 ได้ท าการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ และจับประเด็นเก่ียวกับสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจและได้
ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นที ่3 ท าการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ตามตัวแปร และข้ันที่ 4 ท า
การสรุปเนื้อหาของแต่ละตัวแปร เพ่ือน าเสนอเป็นความเรียงต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบและวิธีการของศิลปะ  
นุ่ง พับ จับ จีบ เครื่องแต่งกายโขน-ละครของไทย 

 
 จากการศึกษาการนุ่ง  พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทย  สู่การออกแบบโรงมหรสพ
ละครในเคลื่อนที ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ประวัติความเป็นมา และรูปแบบวิธีการ ของศิลปะ 
นุ่ง พับ จับ จีบ เครื่องแต่งกายละครไทย  (2) กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  รวมไปถึงงานระบบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพ และ (3) วิเคราะห์และน าผลจากการศึกษามาออกแบบโรงมหรสพละคร
ในเคลื่อนที่  ซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ  และเชิ งปริมาณได้น าไปใช้เพ่ือการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นล าดับต่อไป 
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา และรูปแบบวิธีการของศิลปะการนุ่ง 
พับ จับ จีบ อาภรณ์ละครไทย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติคว ามเป็นมาพบว่า จากการศึกษารูปแบบ
วิธีการของการแต่งกายยืนเครื่องท าให้ทราบว่าได้รับอิทธิพลมาจาก เครื่องต้นเครื่องทรงของกษัตริย์ 
และพระบรมวงศ์ จนกลายมาเป็นเครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวพระ จากนั้นได้ดัดแปลงจากเครื่องทรง
ของกษัตริย์ผสมผสานกับพระภูษาจีบของเจ้านางฝ่าย ใน โดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบ
วิธีการที่มีความสวยงามประณีต ท าให้เกิดเครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง และจากผ้าหนึ่งผืน 
สามารถรังสรรค์จนเกิดเครื่องแต่งกายที่มีความงดงามผสานกับการใช้งานให้เกิดท่วงท่าต่างๆในการ
แสดง เพิ่มความวิจิตรตระการตาด้วยเครื่องศิราภ รณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ ก่อให้เกิดเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบมา   
 จ าแนกรูปแบบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวนางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  แสดงการจ าแนกรูปแบบวัสดุของถนิมพิมพาภรณ์ 
 

ประเภท รูปแบบ ชนชั้น วัสดุ 
 
 

มงกุฏ 

 

 
 

กษัตริย์ ,นางฟ้า 

ละครหลวง  
ใช้ทองค า และประดับตกแต่ง 

ด้วยเพชร นิล พลอย 

 
 

ละครข้างนอก 
ใช้ทองชุบ และประดับตกแต่ง 

ด้วยลูกปัด แก้ว กระจก 

 

 
 
 
 
 
 

รัดเกล้า 

รัดเกล้ายอด 

 

 
 
 

นางมเหสี 

รัดเกล้าเปลว 

 

 
นางระดับรอง 
(พระพ่ีเลี้ยง,  
หลานหลวง) 

 
กระบังหน้า 

 

นางทั่วไป 
(นางก านัล, 
คนธรรมดา) 
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2. ตารางจ าแนกรูปแบบของพัสตราภรณ์ 
 

ตารางที่  4  แสดงการจ าแนกรูปแบบของพัสตราภรณ์ 
 
ประเภท รูปแบบ วัสดุ ลวดลาย สสีัน วิธีการ 
ผ้าปัก กรองศอ 

 

ผ้าต่วน 
/ผ้าตาด 
ดิ้นข้อ 
/ดิ้นโปร่ง 

ปักขอบหยักเว้าเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาด
เล็ก หรือขอบเรียบๆ 
อดีต เย็บแถบลูกไม้เป็นเส้น แล้วเอา
โลหะประดับเพชรมาประดับ 
ปัจจุบัน ออกแบบลวดลายปักดิ้นข้อถม
โปร่งลายต่างๆ 

สีตรงข้ามกับสีผา้ห่ม ถูกค้นพบ ปักลวดลายบนผ้า และใช้
ดิน หรือขี้รักพิมพ์ลายเป็นตัวแล้วหุ้ม
ปิดทอง 
อดีต ใช้เส้นไหมทอสอดเส้นทองแล่ง 
ปัจจุบัน เส้นใยโพลีเอสเตอร์ สีสัน
ฉูดฉาด 

ผ้าห่มนาง 

 

ผ้าปักผืนใหญ่ที่
ใช้คลุมไหล่ของ
ตัวนาง  
 

อดีต ตัวเอก ลายกระหนก ใช้วิธีหักดิ้น
ข้อถมดิ้นโปร่ง 
ตวัรอง หรือศักดิ์ต ่ำกว่ำ ลายป่า ปักด้วย
เลื่อม 
ปัจจุบัน ลวดลายไม่ต่างกัน เพียงแต่ตัว
เอกจะใช้ผ้าห่มนางท่ีใหม่กว่า 

ใช้เฉพาะสองสีที่ตัดกันเท่านั้น ไม่สอด
สีตามช่องกระจก เช่นตัวละครสีเขียว 
ขอบผ้าสีแดง นุ่งผ้าสีแดง ตัวละครสี
แดง ขอบผ้าสีเขียว นุ่งผ้าสีเขียว 

กระแหนะลาย ปิดทอง ประดับ
กระจกติดเย็บบนผ้าตาด และเย็บ
เลื่อมดิ้นข้อ ดิ้นโปร่งลายต่างๆ 
“หักดิ้นข้อ ถมดิ้นโปร่ง” 
“เลื่อมลวดถมดิ้นเหลี่ยม” 

ผ้านุ่ง 
(พระภูษา) 

 

อดีต ผ้ายก และ 
ไหมเงิน/ทอง  
ปัจจุบัน น าเข้า
จากอินเดีย  

ลวดลายเถาวัลย์ ,ประจ ายาม ,ก้ามปู ,
กระหนก ,พุ่มต้นไม้ ,ลายป่า 
 

ใช้สีตรงกันข้าม เช่น ผ้าห่มสีเขียว 
ผ้านุ่งแดง  ผ้าห่มสีเหลืองขลิบม่วง 
ผ้านุ่งสีม่วง 

ผ้ายกสอดไหมเงิน/ทอง หรือผ้าเขียน
ทองลวดลายต่างๆ 
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ตารางที่ 5 แสดงการจ าแนกวัสดุของถนิมพิมพาภรณ์  
 

ช่วงเวลา วัสดุตัวเรือน วัสดุประดับตกแต่ง 
อดีต ทองค า อัญมณี เพชร พลอย นิยมเจียระไนรูปหลัง

เบี้ย ไม่วูววาบเกินไป 
เรือนโลหะ (เงิน/ทองแดง) กระจก หรือพลอยหุง 
หนังฉลุ รักกระแหนะปิดทอง ประดับกระจก และ

พลอยหุง 
ปัจจุบัน  
(วัฒนธรรมตะวันตก) 

เรือนสีขาว กระจก หรือพลอยหุง นิยมเจียระไนให้มี
เหลี่ยม และแสงวูววาบมากขึ้น 

 
ตารางที่ 6  แสดงการจ าแนกรูปแบบของเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ 
 
ถนิมพิมพาภรณ์ รูปแบบ วิธีการ 

ทับทรวง 

 

ที่ประดับหน้าอก รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน 

สะอิ้ง 

 

เข็มขัดระย้า ห้อยสะเอว 

พาพุรัด 

 

เครื่องตกแต่งใช้รัดต้นแขน 

ลูกไม้ปลายมือ 

 

สายร้อยรอบข้อมือใช้สวมใส่
ช้ันนอกสุด 
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ตารางที่ 6  แสดงการจ าแนกรูปแบบของเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ (ต่อ) 
 
ถนิมพิมพาภรณ ์ รูปแบบ วิธีการ 
แหวนตะแคง 

 

 

น ามาประดับข้อมือจะแผ่ตะแคง
รอบข้อมือ ใช้สวมคั่นระหว่าง
ปะวะหล่ ากับลูกไม้ปลายมือ 

ปะวะหล่ า 

 

ส าหรับผู้กข้อมือคั่นระหว่างก าไล
แผงและแหวนรอบ 

ก าไลแผง 

 

หรือทอ งกร ท าเป็นแผ่นโค้งรูป
กาบกล้วยประกบติดกัน ปลาย
ข้างหนึ่งกว้าง ข้างหนึ่งแคบตาม
รูปทรงของข้อมือมนุษย์ 

ปั้นเหน่ง 

 

เข็มขัดและปั้นเหน่ง (หัวเข็มขัด ) 
เป็นสายโลหะคาดเอว ตัวสายเข็ม
ขัดที่ใช้กับตัวเอก เป็นเงินถักลาย
ที่เรียกว่า เข็มขัดทางมะพร้าว ตัว
รองลงมาใช้เข็มขัด 

แหวนรอบข้อเท้า 

 

เป็นส่วนรองรับก าไลข้อเท้า 

ก าไลข้อเท้า 

 

มี 2 ลักษณะคือ ใช้เป็นผ้าปัก 
และประดิษฐ์ด้วยโลหะมีลักษณะ
เป็นวงโค้งรอบข้อเท้า ปลายทั้ง 2 
ข้างเป็นหัวเม็ดรูปดอกบัวตูม 
เรียกช่ือต่างกันว่า ก าไลก้านบัว 
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 วิธีการนุ่งส าหรับตัวนางจะใช้วิธีการนุ่งผ้าแบบจีบ หน้านาง มีวิธีการนุ่งในท านองเดียวกับ
การทรงภูษาจีบของเจ้านางฝ่ายใน ด้วยการน าผ้ามาโอบกับล าตัวช่วงล่าง จีบทบชายผ้าด้านหนึ่งสอด
ไขว้เป็นชายพกไว้ตรงบั้นเอว ชายผ้าอีกด้านหนึ่งใช้พับทบเป็นจีบเหน็บไว้ข้างหน้า การทรงพระภูษา
จีบของเจ้านางฝ่ายในส่วนใหญ่ไว้ชายพกด้านขวา ส าหรับโขน-ละครจะนุ่งไว้ชายพกด้านซ้ายหรือขวา
นั้นขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละส านัก และสวมเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ 
 จากการศึกษารูปแบบวิธีการของการแต่งกายยืนเครื่องท าให้ทราบว่าได้รับอิทธิพลมาจาก 
เครื่องต้นเครื่องทรงของกษัตริย์ และพระบรมวงศ์ จนกลายมาเป็นเครื่องแต่งก ายยืนเครื่องตัวพระ 
จากนั้นได้ดัดแปลงจากเครื่องทรงของกษัตริย์ผสมผสานกับพระภูษาจีบของเจ้านางฝ่ายใน โดยรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบวิธีการที่มีความสวยงามประณีต ท าให้เกิดเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ตัวนาง และจากผ้าหนึ่งผืน สามารถรังสรรค์จนเกิดเครื่องแต่งกายที่มี ความงดงามผสานกับการใช้งาน
ให้เกิดท่วงท่าต่างๆในการแสดง เพ่ิมความวิจิตรตระการตาด้วยเครื่องศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ 
ก่อให้เกิดเครื่องแต่งกายยืนเครื่องท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบมา  
 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระท้ังรูปนามธรรมและรูปธรรมมาสู่แนวความคิด 
 จากการศึ กษาศิลปะ นุ่ง พับ จับ จีบ อาภรณ์ละคร ไทย ซึ่งได้แก่ ประวัติความเป็นมา  
และรูปแบบวิธีการ ท าให้ผู้วิจัยตกผลึกในเรื่องของข้อมูลที่ได้ศึกษา น ามาก าหนด  Key word เพ่ือใช้
ในการออกแบบ ดังนี้ 
 KEY WORD: นุ่งพับจับจีบ พัสตรา เนรมิตรแห่งนาฏกรรม 
 ขยายความของ  KEY WORD: “นุ่งพับจับจีบ พัสตรา เนรมิตรแห่งนาฏกรรม ” คือการ
น าเอาความงามของพัสตราภรณ์ซึ่งมีจริตของการนุ่ง โดยผ่านกระบวนการพับจับจีบ ออกมาอย่าง
ปราณีตบรรจง ก่อให้เกิดเครื่องแต่งกายที่มีสุนทรียะแห่งความงาม ทั้งนี้ผ้านุ่งก็ ยังสามารถพับเก็บได้
อย่างสะดวกรว ดเร็ว ซึ่งตรงกับกา รสร้างสรรค์โรงมหรสพเคลื่อนที่ในส่วนของการจัดเก็บที่เป็นระบบ 
และความงามที่รังสรรค์มาจากการ พับ จับ จีบ 
 ฉะนั้นผู้วิจัยจึงน า ประวัติความเป็นมา เรื่องราวตั้งแต่อดีต และรูปแบบวิธีการนุ่ง พับ จับ 
จีบ การทับซ้อน เส้น รูปทรง สีสัน ลวดลาย รวบไปถึงการจัดเก็บที่สะดว กสบายเคลื่อนย้ายโดยง่าย 
มาออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ให้มีรูปลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยได้อย่างครบถ้วน โดยเมื่อ
มองย้อนกลับมาก็ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นไทย และภูมิปัญญาของศิลปะการนุ่ง พับ จับ จีบ อาภรณ์
ละครไทยอีกด้วย 
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ART OBJECT ของตัวแปรอิสระ 
 

 

  
 
แผนภูมิที่ 3   แสดงแนวคิดในการออกแบบ ART OBJECT 
 

   

 
  

   

 
ภาพที่ 77 ภาพ ART OBJECT 
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 ผู้วิจัยได้เห็นถึงการดัดแปลงรูปแบบจากผ้าหนึ่งผืน น ามารังสรรค์โดยใช้วิธีการพับ จับ จีบ
จนได้มาเป็นเครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ท าให้เกิดความงดงามประณีต สื่อให้เห็ นถึงความเป็น
ผู้หญิงในตัวของเครื่องทรงเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสื่อผลงานที่มีความสอดคล้องกันออกมาด้วยกระดาษท่ีมี
ความอ่อนไหวบอบบาง และจากภาพเมื่อแรกเห็นเป็นกล่องกระดาษธรรมดา แต่ใช้วิธีการพับ จับ จีบ
จนค่อยๆแย้มกลีบของดอกไม้ออกมาทีละกลีบ กลายเป็นดอกไม้ที่มีความอ่ อนช้อยสวยงามคล้าย
ผู้หญิง และมีจุดเด่นที่สามารถจัดเก็บให้เหมือนเดิมได้อย่างง่ายดาย ฉะนั้นผลงานชิ้นนี้ผู้วิจัยจึงน ามา
ดัดแปลงสู่งานออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
 

ศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงงานระบบท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
กับโรงมหรสพเคลื่อนที่ 

 
วัตถุประสงค์ข้อ 2 กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงงานระบบท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ       
โรงมหรสพ 
 การตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ทํากา รวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 200 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับประเด็น 
ตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในกรอบแนวความคิดการวิจัยในบทที่ 1 โดยการนําเสนอจะได้กล่าวถึงตัวแปร
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล เนื่องจากได้นําเส นอไว้แล้วในบทที่ 3 โดยจะได้แสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยายด้วยตารางที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และนําเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ตามกรอบแนวความคิดการ
วิจัยด้วยสถิติทดสอบในลําดับต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
117 58.5 

จุฬาลงกรณ์ 31 15.5 
ธรรมศาสตร์ 52 26.0 

รวม 200 100.0 
เพศ 
     ชาย 

 
30 

 
15.0 

     หญิง 117 58.5 
     เพศท่ีสาม 53 26.5 

รวม 200 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา (ต่อ) 
 

 
 จากตาราง ที่ 7  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างกําลังอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ร้อยละ 58.5 รองลงมา  คือ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ 
ร้อยละ 26.0 และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 15.5 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 58.5 รองลงมาเป็นเพศที่สาม ร้อยละ 26.5 และเพศชาย ร้อยละ 15.0 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด
สถานภาพโสด มีถ่ินที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดั บปริญญาตรี ชั้นปี   
ที่ 4 ร้อยละ 24.5 และรองลงมาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 24.0 และนับถือศาสนาพุทธ
เป็นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 83.0 อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 21 ปี 
 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 
     โสด 

 
200 

 
100.0 

เขตที่อยู่อาศัย 
     กรุงเทพมหานคร 

 
200 

 
100.0 

การศึกษา 
     ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

 
35 

 
17.5 

     ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 36 18.0 
     ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 32 16.0 
     ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 49 24.5 
     ปริญญาโท 48 24.0 

รวม 200 100.0 
ศาสนา 
     พุทธ 

 
166 

 
83.0 

     คริสต์ 24 12.0 
     อิสลาม 10 5.0 

รวม 200 100.0 
ตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อายุ 18.00 26.00 20.94  2.183  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงมหรสพ 
 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพ 
 

ตารางที่ 8 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพ 
 

 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
ความรู้สึกที่มีต่อมหรสพไทย 
    ไม่ชอบ 

 
48 

 
24.0      ชอบ 152 76.0 

รวม 200 100.0 

ประเภท 
     โขน 

 
74 

 
48.7      ละคร 28 18.4 

     ลิเก 36 23.7 
     หุ่น 14 9.2 

รวม 152 100.0 

ประสบการณ์ในการชมมหรสพ 
     ไม่เคยชม 

 
31 

 
15.5      เคยชม 169 84.5 

รวม 200 100.0 

การรู้จักมหรสพละครใน 
    ไม่รู้จัก 

 
17 

 
8.5      รู้จัก 183 91.5 

รวม 200 100.0 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย       
     หนังสือพิมพ์ 

 
1 

 
0.5      นิตยสาร 16 8.0 

     วิทย ุ 6 3.0 
     โทรทัศน์ 2 1.0 
     อินเทอร์เน็ต 74 37.0 
     คนรอบข้าง 95 47.5 
     อ่ืนๆ 6 3.0 

รวม 200 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพ (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนวันที่มีการเรียนใน 1 สัปดาห์ 
     1 วัน 

 
20 

 
10.0      2 วัน 44 22.0 

     3 วัน 52 26.0 

     4 วัน 55 27.5 

     5 วัน 29 14.5 

รวม 200 100.0 

ระยะเวลาพักระหว่างเรียน/วัน 
     15-30 นาที 

 
56 

 
28.0      30 - 60 นาที 84 42.0 

     60 - 90 นาที 55 27.5 

     90 นาทีขึ้นไป 5 2.5 

รวม 200 100.0 

การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
     เข้าร่วม 4-5 ครั้ง/ปี 

 
134 

 
67.0      เข้าร่วมทุกครั้ง 24 12.0 

     อ่ืนๆ 42 21.0 

รวม 200 100.0 

เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
     กิจกรรมมีความน่าสนใจ 

 
63 

 
31.7      มีคะแนนพิเศษในรายวิชา 56 28.1 

     อาจารย์ให้ทํารายงานหลังเข้าร่วมกิจกรรม 80 40.2 

รวม 199 100.0 

จ านวนของกลุ่มเพื่อนเม่ือท่านเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
     1 คน 

 
 

27 

 
 

13.5 
     2 คน 63 31.5 

     3 - 5 คน 72 36.0 

     5 คนข้ึนไป 38 19.0 

รวม 200 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 103 

 จากตารางที่  8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบมหรสพไทยถึงร้อยละ 76.0 
และมีความรู้สึกชื่นชอบมรหรสพประเภทโขน เกือบถึงร้อยละ 50 และชอบมหรสพประเภทหุ่น    
เพียงร้อยละ 9.2 สําหรับประสบการณ์ในการชมมหรสพพบว่า กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.5 
เคยชม และรู้จักละครในกว่าร้อยละ 91.5 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยจากคนรอบข้าง ร้อยละ 47.5 จากสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต  ร้อยละ 37.0 และได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เพียงร้อยละ .5 เท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมีการเรียนถึง 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นน้อยละ 27.5  และมี  
การเรียน 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 26.0 และมีการเรียนเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ เพียงร้อยละ 10 โดยมี
ระยะการพักในระหว่างเรียนนานถึง 30-60 นาที ร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ 15-30 นาที ร้อยละ 
28.0 และ 60-90 นาที ร้อยละ 27.5 ส่วนความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  4-5 ครั้ง/
ปี สูงถึงร้อยละ 67.0 เนื่องจากอาจารย์ให้ทํารายงานหลังเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 40.2 และกิจกรรม
มีความน่าสนใจ ร้อยละ 31.7 ซึ่งมีกลุ่มเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง 
ประมาณ 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงไปคือ 2 คน ร้อยละ 31.5  
 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 
 
ตารางที ่9 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของละครที่มีความสนใจ 
     การร่ายรํา 

 
102 

 
51.0 

     บทพรรณนา 12 6.0 
     เครื่องดนตรีปี่พาทย์ 24 12.0 
     เครื่องแต่งกาย 62 31.0 

รวม 200 100.0 
ประเภทของนิทรรศการที่สนใจเข้าชม 
     การนําเสนอด้วยระบบ interactive 

 
86 

 
43.0 

     การนําเสนอด้วยวัสดุจริง 54 27.0 
     การนําเสนอด้วยการจัดแสดงภาพถ่าย 21 10.5 
     การนําเสนอด้วยวิดีทัศน์ 39 19.5 

รวม 200 100.0 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่9 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้  (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
หากมีโรงมหรสพตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ท่านมี
ความสนใจที่จะไปชมมหรสพ 

  

ไม่สนใจ 15 7.5 
สนใจ 185 92.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่าละครที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจส่วนใหญ่  คือ การร่ายรํา  ร้อยละ 
51.0 รองลงมา คือ เครื่องแต่งกาย ร้อยละ 31.0 เครื่องดนตรีปี่พาทย์ ร้อยละ 12.0 และบทพรรณนา 
น้อยที่สุด เพียง ร้อยละ 6.0 สําหรับประเภทของนิทรรศการที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเข้าชมส่วนใหญ่เป็น
การนําเสนอด้วยระบบ  interactive ร้อยละ 43.0 รองลงมาเป็นการนําเสนอด้วยวัสดุจริง  ร้อยละ 
27.0 การนําเสนอด้วยวิดีทัศน์ ร้อยละ 19.5 และมีเพียงร้อยละ 10.5 ที่สนใจเข้าชมการนําเสนอ
นิทรรศการด้วยการ จัดแสดงภาพถ่าย และหากมีโรงมหรสพตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจที่จะไปชมมหรสพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  
 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนชมการแสดง 
 
ตารางที่  10 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนชมการแสดง 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
สถานทีช่มมหรสพ 
     มหาวิทยาลัย 

 
90 

 
53.6 

     รัชดาลัย 21 12.5 
     ศูนย์วัฒนธรรม 39 23.2 
     โรงละคร M Theatre 18 10.7 

รวม 168 100.0 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  10 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนชมการแสดง (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมมหรสพ 
     เช้า (08.00 - 11.00 น.) 

 
43 

 
21.6      กลางวัน (12.00 - 15.00 น.) 63 31.7 

     เย็น (16.00 - 18.00 น.) 45 22.6 
     กลางคืน (19.00 - 22.00 น.) 48 24.1 

รวม 199 100.0 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการชมมหรสพ 
     30 นาที - 1 ชั่วโมง 

 
64 

 
32.0      1 ชั่วโมงครึ่ง - 2 ชั่วโมง 83 41.5 

     2 ชั่วโมงข้ึนไป 53 26.5 
รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมักจะชมมหรสพที่มหาวิทยาลัย สูงถึงร้อยละ 53.6 
รองลงมา คือ ศูนย์วัฒนธรรม ร้อยละ 23.2  รัชดาลัย ร้อยละ 12.5 และโรงละคร M Theatre มีเพียง
ร้อยละ 10.7 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะชมมหรสพในช่วงเวลากลางวัน (12.00-15.00 น.) ร้อยละ 
31.7 รองลงมาเป็นเวลากลางคืน (19.00-22.00 น.) ร้อยละ 24.1 เย็น (16.00-18.00 น.) ร้อยละ 
22.6 และมีเพียงร้อยละ 21.6 ที่ชอบชมในช่วงเช้า  (08.00-11.00 น.) ส่วนเวลาที่เหมาะสมในการ ชม
มหรสพแต่ละครั้งอยู่ที่  1 ชั่วโมงครึ่ง - 2 ชั่วโมง เป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 41.5 เวลาประมาณ 30 นาที 
- 1 ชั่วโมง ร้อยละ 32.0 และ 2 ชั่วโมงข้ึนไป ร้อยละ 26.5  
 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนส่วนควบคุมเกี่ยวกับการแสดงท้ังหมด  
 
ตารางที่  11 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนส่วนควบคุมเก่ียวกับการแสดงทั้งหมด 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
บริเวณที่ชอบนั่งชมมหรสพ 
     ส่วนหน้าติดขอบเวที 

 
6 

 
3.0      ส่วนหลังสุดทางเดิน 32 16.0 

     บริเวณชั้น 2 ของโรงมหรสพ 34 17.0 
     บริเวณตรงกลางของโรงมหรสพ 106 53.0 
     ด้านข้างขวา - ซ้ายของโรงมหรสพ 22 11.0 

รวม 200 100.0 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11  พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงมหรสพในส่วนส่วนควบคุมเก่ียวกับการแสดงทั้งหมด (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบของโรงมหรสพท่ีชื่นชอบ 
- โรงละครแบท่ีมียกพ้ืนเวทีการแสดงอยู่ภายใน

กรอบรูป สี่เหลี่ยมหรือรูปโค้งซ่ึงอาจจะมีการ
ตกแต่งอย่างสวยงามหรือทําเป็นแบบเรียบง่าย
สี่เหลี่ยม 

 
96 

 
48.0 

- โรงละครที่มีเวทีแบบเปิด คือไม่มีกรอบโพซี
เนียม เน้นความใกล้ชิดระหว่างนักแสดงกับผู้ชม
แนวยาว 

64 32.0 

- โรงละครแบบที่มีเวทีส่วนหน้ายื่นเข้าไปหาผู้ชม 
ที่นั่งคนดูจ ะล้อมรอบเวที 3 ด้าน หรือนั่งใน
ลักษณะครึ่งวงกลมล้อมรอบเวทีที่ยื่นเข้าไปใน
ส่วนของผู้ชมครึ่งวงกลม 

28 14.0 

- โรงละครแบบ Open stage ที่มีท่ีนั่งคนดู 
(Audience seats) อยู่รอบเวทีสําหรับการแสดง
ทั้ง 4 ด้าน หรือทุกด้าน ตัวเวที (stage) อาจเป็น
รูปวงกลม วงรี สีเหลี่ยม จตุรัส หรือ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้วงกลม 

12 6.0 

รวม 200 100.0 
ส่วนบริการเพิ่มเติมท่ีต้องการให้มีในโรงมหรสพ 
     ของที่ระลึก 

 
26 

 
13.0 

     ร้านอาหาร   22 11.0 
     ห้องสมุด 18 9.0 
     นิทรรศการ 52 26.0 
     พ้ืนที่สอบถามข้อมูล 62 31.0 
     ร้านขายของ 16 8.0 
     ลานกิจกรรม 4 2.0 

รวม 200 100.0 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 11 พบว่า  บริเวณท่ีชอบนั่งชมมหรสพเป็นบริเวณตรงกลางของโรงมหรสพ  
ร้อยละ 53.0 ส่วนบริเวณชั้น  2 ของโรงมหรสพและส่วนหลังสุดทางเดิน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ  
ร้อยละ 17 และร้อยละ 16 ตามลําดับ และบริเวณส่วน หน้าติดขอบเวทีมีเพียงร้อยละ 3.0  โดย
รูปแบบของโรงมหรสพที่ชอบนั่งชมเป็น โรงละครแบบที่มียกพ้ืนเวทีการแสดงอยู่ภายในกรอบรูป
สี่เหลี่ยม  หรือรูปโค้งซ่ึงอาจจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามหรือทําเป็นแบบเรียบง่ายสี่เหลี่ยม ร้อยละ 
48.0 รองลงมาเป็นโรงละครที่มีเวทีแบบเปิด คือไม่ มีกรอบโพซีเนียม เน้นความใกล้ชิดระหว่าง
นักแสดงกับผู้ชมแนวยาว ร้อยละ 32.0  โรงละครแบบที่มีเวทีส่วนหน้ายื่นเข้าไปหาผู้ชม ที่นั่งคนดูจะ
ล้อมรอบเวที 3 ด้าน หรือนั่งในลักษณะครึ่งวงกลมล้อมรอบเวทีที่ยื่นเข้าไปในส่วนของผู้ชมครึ่งวงกลม 
ร้อยละ 14.0 และโรงละครแบบ Open stage ที่มีท่ีนั่งคนดู (Audience seats) อยู่รอบเวทีสําหรับ
การแสดงทั้ง 4 ด้าน หรือทุกด้าน ตัวเวที (stage) อาจเป็นรูปวงกลม วงรี สีเหลี่ยมจัตุรัส หรือ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้วงกลม มีเพียงร้อยละ 6.0  
 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความต้องการสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากโ รงมหรสพ  คือ พื้นที่
สอบถามข้อมูล ร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ การจัดนิทรรศการ ร้อยละ 26.0 การจําหน่ายของที่ระลึก 
ร้อยละ 13.0 และมีความต้องการน้อยที่สุด คือ ลานกิจกรรม ร้อยละ 2.0 เท่านั้น 
  

ตารางที่  12 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในละคร จําแนกตามการรู้จัก 
 

ประเภทของส่วนประกอบของ 
ละครในที่สนใจ 

รู้จักมหรสพ 
รวม 

ไม่รู้จัก รู้จัก 
การร่ายรํา 14 88 102 
 (82.4) (48.1) (51.0) 
บทพรรณนา 0 12 12 
 (.0) (6.6) (6.0) 
เครื่องดนตรีปี่พาทย์ 2 22 24 
 (11.8) (12.0) (12.0) 
เครื่องแต่งกาย 1 61 62 
 (5.9) (33.3) (31.0) 

รวม 
17 183 200 

(100.0) (100.0) (100.0) 
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตาราง ที่ 12 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในละครประเภทการร่ายรํา จํานวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 เครื่องแต่งกาย จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดโดยจําแนกประเภทของละครที่มีความสนใจกับมหรสพที่รู้จัก พบว่ารู้จักละครประเภท
การร่ายรําสูงถึงร้อยละ 48.1 รองลงมาเป็นประเภทเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 33.3 เครื่องดนตรีปี่พาทย์  
12.0 และบทพรรณนา ร้อยละ 6.6 
 
ตารางที่ 13  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการชมนิทรรศการจําแนกตาม

การรู้จักมหรสพ 
 

ความสนใจชมนิทรรศการ 
การรู้จักมหรสพ 

รวม 
ไม่รู้จัก รู้จัก 

การนําเสนอด้วยระบบ interactive 7 79 86 
  (41.2) (43.2) (43.0) 
การนําเสนอด้วยวัสดุจริง 7 47 54 
  (41.2) (25.7) (27.0) 
การนําเสนอด้วยการจัดแสดงภาพถ่าย 3 18 21 
  (17.6) (9.8) (10.5) 
การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 0 39 39 
  (.0) (21.3) (19.5) 

รวม 
17 183 200 

(100.0) (100.0) (100.0) 
  
 จากตารางที ่13 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจชมนิทรรศการประเภทที่มีการนําเสนอ
ด้วยระบบ interactive จํานวน 86 คน คิดเป็นน้อยละ 43.0 ทั้งนี้เป็นผู้ที่รู้จักการนําเสนอด้วยวิธีก าร
นี้อยู่แล้ว 79 คน และไม่รู้จัก 7 คน รองลงมาเป็นความสนจากรนําเสนอนิทรรศการด้วยวัสดุจริง 
จํานวน 54 คน โดยรู้จักวิธีการนําแบบนี้แล้ว 47 คน และไม่รู้ จัก 7 คน ส่วนการนําเสนอด้วยวิดีทัศน์ 
มีจํานวน 39 คน คิดเป็นน้อยละ 19.5 และน้อยที่สุด  คือ ความสนใจชมนิทรรศการที่นําเ สนอด้วย   
การจัดแสดงภาพถ่าย ร้อยละ 10.5 โดยสรุปได้ว่ามีผู้ รู้จักมหรสพ จํานวน 183 คน และไม่รู้จัก 
จํานวน 17 คน 
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ตารางที่  14 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการชมนิทรรศการจําแนกตาม
ประเภทของละคร 

 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มต้วอย่างมีความสนใจเกี่ยวกับการร่ายรํา คิดเป็นร้ อยละ 58.8 
ส่วนการนําเสนอด้วยวัสดุจริง ร้อยาละ 21.6 การนําเสนอด้วยวีดิทัศน์ และการนําเสนอด้วยการจัด
แสดง คิดเป็นร้อยละ 12.7 และ 6.9 ตามลําดับ 
 ในส่วนของบทพรรณนา กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะชมการนําเสนอแบบวีดิทัศน์เป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาได้แก่ การนํา เสนอด้วยวัสดุจริง ร้อยละ 33.3 การนําเสนอ
ด้วยระบบ interactive และ การนําเสนอด้วยการจัดแสดง คิดเป็นร้อยละ 8.3 เท่ากัน 
 

ความสนใจชมนิทรรศการ 
ประเภทของส่วนประกอบของละครในที่สนใจ 

รวม การร่ายรํา บทพรรณา เครื่งดนตรี 
ปี่พาทย์ 

เครื่อง 
แต่งกาย 

การนําเสนอด้วยระบบ 
interactive 

60 1 6 19 86 
(58.8) (8.3) (25.0) (30.6) (43.0) 

การนําเสนอด้วยวัสดุจริง 22 4 9 19 54 
 (21.6) (33.3) (37.5) (30.6) (27.0) 
การนําเสนอด้วยการจัดแสดง
ภาพถ่าย 

7 1 3 10 21 
(6.9) (8.3) (12.5) (16.1) (10.5) 

การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 13 6 6 14 39 
 (12.7) (50.0) (25.0) (22.6) (19.5) 

รวม 
102 12 24 62 200 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางที่  15 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจไปชมมหรสพจําแนกตามการมีเวลาพัก
ระหว่างเรียน  

 

สนใจไปชมมหรสพ 
มีเวลาพักระหว่างเรียน 

รวม 15-30 
นาที 

30-60 
นาท ี

60-90 
นาที 

90 นาที 
ขึ้นไป 

ไม่สนใจ 5 6 2 2 15 
  (8.9) (7.1) (3.6) (40.0) (7.5) 

สนใจ 51 78 53 3 185 
  (91.1) (92.9) (96.4) (60.0) (92.5) 

รวม 
56 84 55 5 200 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 จากตารางที่  15 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีเวลาพักระหว่างเรียนอยู่ที่ช่วง 30-60 นาที มี
จํานวนถึง 84 คน และมีความสนใจที่จะไปชมมหรสพมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเวลาพักระหว่างเรียน
อยู่ในช่วงอ่ืนๆ มีจํานวน 78 คน นอกจากนี้หากมีเวลาพักระหว่าง 15-30 นาที กลุ่มตัวอย่างจะสนใจ
ไปชมมหรพ จํานวน 56 คน รองลมาคื อ 60-90 นาที จํานวน 55 คน และ 90 นาทีขึ้นไป มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจไปชมมหรสพ จํานวน 5 คน 
 
ตารางที่  16 แสดงประเภทของส่วนประกอบของละครในที่สนใจแยกตามประเภทของโรงมหรสพ 
 

ประเภทของโรงมหรสพ 
ประเภทของส่วนประกอบของละครในที่สนใจ 

รวม 
การร่ายรํา บทพรรณนา 

เครื่งดนตรี 
ปีพ่าทย์ 

เครื่อง 
แต่งกาย 

โรงละครแบท่ีมียกพ้ืนเวทีการแสดง
อยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมหรือรูป
โค้งซ่ึงอาจจะมีการตกแต่งอย่าง
สวยงามหรือทําเป็นแบบเรียบง่าย
สี่เหลี่ยม  

53 7 8 28 96 
(52.0) (58.3) (33.3) (45.2) (48.0) 
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ตารางที่  16 แสดงประเภทของส่วนประกอบของละครในที่สนใจแยกตามประเภทของโรงมหรสพ 
 

ประเภทของโรงมหรสพ 
ประเภทของส่วนประกอบของละครในที่สนใจ 

รวม 
การร่ายรํา บทพรรณนา 

เครื่งดนตรี 
ปี่พาทย์ 

เครื่อง 
แต่งกาย 

โรงละครที่มีเวทีแบบเปิด คือไม่มี
กรอบโพซีเนียม เน้นความใกล้ชิด
ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมแนวยาว 

32 4 12 16 64 
(31.4) (33.3) (50.0) (25.8) (32.0) 

โรงละครแบบที่มีเวทีส่วนหน้ายื่นเข้า
ไปหาผู้ชม ที่นั่งคนดูจะล้อมรอบเวที 
3 ด้าน หรือนั่งในลักษณะครึ่งวงกลม
ล้อมรอบเวทีที่ยื่นเข้าไปในส่วนของ
ผู้ชมครึ่งวงกลม  

12 1 2 13 28 
(11.8) (8.3) (8.3) (21.0) (14.0) 

โรงละครแบบ Open stage ที่มีท่ีนั่ง
คนดู (Audience seats) อยู่รอบเวที
สําหรับการแสดงทั้ง 4 ด้าน หรือทุก
ด้าน ตัวเวที (stage) อาจเป็นรูป
วงกลม วงรี สีเหลี่ยมจตุรัส หรือ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

5 0 2 5 12 
(4.9) (.0) (8.3) (8.1) (6.0) 

 
รวม 

102 12 24 62 200 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 จากตาราง ที่  16 พบว่า  ประเภทของโรงมหรสพแบ่งตามความสนใจที่จะดูละคร กลุ่ม
ตัวอย่างสนใจที่จะดูละครประเภทการร่ายรํา จํานวน 102 คน การแต่งกาย จํานวน 62 คน วง
เครื่องสายปีพายท์ จํานวน 24 คน และการพรรณนา จํานวน 12 คน 
 ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่ มที่สนใจละครการร่ายรํามักจะไปชมในโรง
มหรสพประเภทโรงละครแบท่ีมียกพ้ืนเวทีการแสดงอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปโค้งซ่ึงอาจจะ
มีการตกแต่งอย่างสวยงามหรือทําเป็นแบบเรียบง่ายสี่เหลี่ยม ร้อยละ 52.0 รองลงไปคือโรงละครที่มี
เวทีแบบเปิด คือไม่มีกรอบโพซีเนียม เน้นความใ กล้ชิดระหว่างนักแสดงกับผู้ชมแนวยาว ร้อยละ 
31.4  
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 เครื่องแต่งกาย กลุ่มตัวอย่างสนใจที่จะเข้าในในโรงมหรสพประเภทโรงละครแบท่ีมียก
พ้ืนเวทีการแสดงอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปโค้งซ่ึงอาจจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามหรือทํา
เป็นแบบเรียบง่ายสี่เหลี่ยม ถึงร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ โรงละครที่มีเวทีแบบเปิด คือไม่มีกรอบโพ
ซีเนียม เน้นความใกล้ชิดระหว่างนักแสดงกับผู้ชมแนวยาว ร้อยละ 25.8  
 เครื่องดนตรีปี่พาทย์ กลุ่มจัวอย่างต้องการไปชมในโรงมหรสพประเภทโรงละครที่มีเวที
แบบเปิด คือไม่มีกรอบโพซีเนียม เน้นความใกล้ชิดระหว่างนักแสดงกับผู้ ชมแนวยาว ร้อยละ  50.0 
และรองลงมาประเภทโรงละครแบท่ีมียกพ้ืนเวทีการแสดงอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปโค้งซ่ึง
อาจจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามหรือทําเป็นแบบเรียบง่ายสี่เหลี่ยม ร้อยละ 33.3  
 ส่วนละครประเภทบทพรรณนา กลุ่มตั้วอย่างสนใจที่จะไปชมในโรงมหรสพประเภทโรง
ละครแบบ Open stage ที่มีท่ีนั่งคนดู (Audience seats) อยู่รอบเวทีสําหรับการแสดงทั้ง 4 ด้าน 
หรือทุกด้าน ตัวเวที (stage) อาจเป็นรูปวงกลม วงรี สีเหลี่ยมจตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้วงกลม 
ร้อยละ 58.3 รองลงมาประเภทโรงละครที่มีเวทีแบบเปิด คือไม่มีกรอบโพซีเนียม เน้ นความใกล้ชิด
ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมแนวยาว  ร้อยละ 33.3 
 
ตารางที ่ 17 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปชมมหรสพในสถานที่ต่างๆ จําแนกตาม

ประเภทของละครที่สนใจ 
 

สถานที่ไปชมมหรสพ 
ประเภทของส่วนประกอบของละครในที่สนใจ 

รวม 
การร่ายร า บทพรรณนา 

เครื่องดนตรี
ปี่พาทย์ 

เครื่องแต่ง
กาย 

มหาวิทยาลัย 42 4 11 33 90 
 (50.0) (33.3) (84.6) (55.9) (53.6) 
รัชดาลัย 
 

6 5 1 9 21 
(7.1) (41.7) (7.7) (15.3) (12.5) 

ศูนย์วัฒนธรรม 
 

32 0 0 7 39 
(38.1) (.0) (.0) (11.9) (23.2) 

โรงละคร M Theatre 
 

4 3 1 10 18 
(4.8) (25.0) (7.7) (16.9) (10.7) 

รวม 
84 12 13 59 168 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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 จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบละครประเภทการร่ายรํา และชอบไป

ชมที่โรงมหรสพของมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 50.0 รองลงมาคือที่ศูนย์วัฒนธรรม ร้อยละ 38.1 ส่วน

เครื่องแต่งกายมีกลุ่มตั วอย่างมีชมที่มหาวิทยาลัยกว่าร้อยละ 60 และรองลงมาคือการไปชมที่ โรง

ละคร M Theatre ร้อยละ 16.9  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังสนใจเครื่องดนตรีปี่พาทย์ โดยมักไปชมที่

โรงมหรสพของมหาวิทยาลัย สูงถึงร้อยละ 84.6 และรองลงมาคือ รัชดาและโรงละคร M Theatre 

เท่ากัน คือร้อยละ 7.7 ส่วนบทพรรณนากลุ่มตัวอย่างมักจะไปชมที่รัชดาลัย ร้อยละ 41.7 รองลงมา

คือชมในมหาวิทยาลัยและโรงละคร M Theatre คิดเป็นร้อยละ  33.3 และ 25.0 ตามลําดับ 

 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 ภายในโรงมหรสพเคลื่อนที่ละครในนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 PUBLIC: ส่วนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ 

 PRIVATE: ส่วนชมการแสดง 

 BACK STAGE: ส่วนควบคุมเก่ียวกับการแสดงทั้งหมด 

 SERVICE: ส่วนบริการ และอํานวยความสะดวก 

 

ขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งแต่ละโครงการ 

 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ไว้ 3 ขนาด และในการติดตั้ง

โครงการนั้น ในแต่ละพ้ืนที่ต้องมีขนาดดังนี้ 

 1. ขนาดเล็ก 

  ใช้เนื้อที่ประมาณ 34*33 ตารางเมตร หรือประมาณ 608 ตารางเมตร  เทียบเท่ากับ 

สนามสนามบาสเกตบอล และพ้ืนที่นั่งคนดูข้างสนามภายในมหาวิทยาลัย 

 2. ขนาดกลาง 

  ใช้เนื้อที่ประมาณ 45*46 ตารางเมตร หรือประมาณ 2,000 ตารางเมตร  เทียบเท่ากับ 

สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัย 

 3. ขนาดใหญ ่

  ใช้เนื้อที่ประมาณ 50*54 ตารางเมตร หรือประมาณ 2500 ตารางเมตรขึ้นไป 

เทียบเท่ากับ ลานอเนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัย 
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ช่วงเวลาในการเปิดให้บริการ 
 1. ช่วงเวลาเปิดทําการของโครงการขนาดเล็ก 
  ส่วนของ PUBLIC : ส่วนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ 
  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00น. 
  ส่วนของ PRIVATE: ส่วนชมการแสดง 
  การแสดงละครในมี 3วัน วันละ 3รอบ รอบละ 30นาท ี
  เวลาในการแสดง รอบท่ี 1 เวลา 10.00 – 10.30น. 
   รอบท่ี 2 เวลา 13.00 – 13.30น. 
   รอบท่ี 3 เวลา 16.00 – 16.30น. 
 2. ช่วงเวลาเปิดทําการของโครงการขนาดกลาง 
  ส่วนของ PUBLIC: ส่วนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ 
  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00น. 
  ส่วนของ PRIVATE : ส่วนชมการแสดง 
  การแสดงละครในมี 3วัน วันละ 3รอบ รอบละ 45นาท ี
  เวลาในการแสดง รอบท่ี 1 เวลา 10.00 – 10.45น. 
   รอบท่ี 2 เวลา 13.00 – 13.45น. 
   รอบท่ี 3 เวลา 16.00 – 16.45น. 
 3. ช่วงเวลาเปิดทําการของโครงการขนาดใหญ่ 
  ส่วนของ PUBLIC: ส่วนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ 
  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00น. 
  ส่วนของ PRIVATE : ส่วนชมการแสดง 
  การแสดงละครในม ี3วัน วันละ 3รอบ รอบละ 1ชั่วโมง 
  เวลาในการแสดง รอบท่ี 1 เวลา 10.00 – 11.00น. 
   รอบท่ี 2 เวลา 13.00 – 14.00น. 
   รอบท่ี 3 เวลา 16.00 – 17.00น. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115 

FUNCTION แสดงกิจกรรมในแต่ละขนาดของโรงมหรสพ 
 
 

  
 
แผนภูมิที ่4  กิจกรรมของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ ส่วนPUBLIC 
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แผนภูมิที ่5  กิจกรรมของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่ส่วน PRIVATE 
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แผนภูมิที ่6  กิจกรรมของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่ส่วน BACK STAGE 
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แผนภูมิที ่7  กิจกรรมของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่ส่วน SERVIEC 
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AREA REQUIREMENT 
 
ตารางที ่18   ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน PUBLIC ขนาดเล็ก 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 
REPRESEN 
TATION 

ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมพ้ืนที่  
  และให้ความรู้ 
ผู้ใช้บริการ  : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

2 
 
- 

พ้ืนที่การจัดวางที่แสดงออกถึงตัวโครงการ 
ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่ผู้ใช้บริการ โดย
การนําเสนอแบบ INTERACTIVE 

INFOR 
MATION 

ผู้ให้บริการ : พนักงานต้อนรับ 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

1 
- 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ลงทะเบียน 
- รับตั๋วชมการแสดง 

ทางออก ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- ทางเดินออกจากโรงละคร 

 
ตารางที ่19   ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน PRIVATE ขนาดเล็ก 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 
จุดรับบัตร ผู้ให้บริการ : พนักงานรับตั๋ว 

ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- 
75 

พ้ืนที่สําหรับตรวจบัตรก่อนเข้าชมการ
แสดง 
 

ที่นั่งคนดู ผู้ให้บริการ  : พนักงานดูแลที่นั่ง 
ผู้ใช้บริการ  : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- 
75 

ที่นั่งแบบ  TRADITONAL จัดเป็นตอนๆ มี
ทางเดินเข้าออกหลายทาง 
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ตารางที ่20  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน BACK STAGE ขนาดเล็ก 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

เวท ี ผู้ให้บริการ  : นักแสดงละครใน  
  ตัวพระ-นาง 

2 พ้ืนที่สําหรับทําการแสดงละครใน 

พ้ืนที่วง
ดนตรี 

  
- 

พ้ืนที่สําหรับตั้งวงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า 
 

พ้ืนที่ต้น
เสียง/ลูกคู่ 

 - พ้ืนที่สําหรับต้นเสียง และลูกคู่ 

ห้องควบคุม
แสง/เสียง 

ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมแสง/ 
  เสียงบนเวที 
  การแสดง 

3 ส่วนควบคุมแสง และไฟบนเวทีการแสดง 

หลังเวที ผู้ให้บริการ  : นักแสดง, พนักงาน 
  ฝ่ายต่างๆ,  
  ผู้ควบคุมการแสดง 
  (2) 

- 
2 

บริเวณสําหรับการสัญจร และพ้ืนที่สําหรับ
เตรียมอุปกรณ์ระหว่างการแสดง 

 
ตารางที ่21  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน SERVICE ขนาดเล็ก  
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

ลาน
อเนกประสงค์ 

ผู้ให้บริการ : นักแสดง และ 
  พนักงานทุกคน 

- 
 

ที่พักรับทานอาหาร และทํากิจกรรมต่างๆ
(ประชุม, รวมพล, ซ้อม) 

ห้องพระ  - 
 

พ้ืนที่สําหรับวางโต๊ะหมู่บูชา และทําความ
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ห้องแต่งตัว/
แต่งหน้า 

ผู้ให้บริการ  : นักแสดง และผู้ช่วย 
  แต่งกายยืนเครื่อง 

1 โต๊ะ/เก้าอ้ี สําหรับแต่งหน้าทําผม 
ตู้เสื้อผ้า พ้ืนที่ในการแต่งกายยืนเครื่อง 

จุดตรวจบัตร ผู้ให้บริการ  : พนักงานรักษา 
  ความปลอดภัย 

1 พ้ืนที่สําหรับตรวจบัตรผู้ให้บริการเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 
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ตารางที ่22  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน PUBLIC ขนาดกลาง 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 
REPRESEN 
TATION 

ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมพ้ืนที่  
  และให้ความรู้ 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

2 
 
- 

พ้ืนที่การจัดวางที่แสดงออกถึงตัวโครงการ 
ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่ผู้ใช้บริการ โดย
การนําเสนอแบบINTERACTIVE 

INFOR 
MATION 

ผู้ให้บริการ : พนักงานต้อนรับ 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

1 
- 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ลงทะเบียน 
- รับตั๋วชมการแสดง 

ส่วนขาย
ของที่ระลึก 

ผู้ให้บริการ  : พนักงานขายของ 
ผู้ใช้บริการ  : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

1 
- 

โต๊ะวางสินค้า 
เคาน์เตอร์เก็บเงิน 

ทางออก ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- ทางเดินออกจากโรงละคร 

 
ตารางที ่23  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน PRIVATE ขนาดกลาง 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 
จุดรับบัตร ผู้ให้บริการ : พนักงานรับตั๋ว 

ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- 
120 

พ้ืนที่สําหรับตรวจบัตรก่อนเข้า ชมการ
แสดง 
 

ที่นั่งคนดู ผู้ให้บริการ  : พนักงานดูแลที่นั่ง 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- 
120 

ที่นั่งแบบ TRADITONALจัดเป็นตอนๆ มี
ทางเดินเข้าออกหลายทาง 
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ตารางที ่24   ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน BACK STAGE ขนาดกลาง 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

เวท ี ผู้ให้บริการ : นักแสดงละครใน 
  ตัวพระ-นาง 

5-10 
 

พ้ืนที่สําหรับทําการแสดงละครใน 

พ้ืนที่วง
ดนตรี 

 - พ้ืนที่สําหรับตั้งวงดนตรีปี่พาทย์เครื่อง
ห้า 
 

พ้ืนที่ต้น
เสียง/ลูกคู่ 

 - พ้ืนที่สําหรับต้นเสียง และลูกคู่ 

ห้องควบคุม
แสง/เสียง 

ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมแสง/ 
  เสียงบนเวทีการแสดง 

3 ส่วนควบคุมแสง และไฟบนเวทีการ
แสดง 

หลังเวที ผู้ให้บริการ  : นักแสดง, พนักงาน 
  ฝ่ายต่างๆ, ผู้ควบคุม 
  การแสดง (2) 

- 
2 

บริเวณสําหรับการสัญจร และพ้ืนที่
สําหรับเตรียมอุปกรณ์ระหว่างการ
แสดง 

 
ตารางที ่25  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน SERVICE ขนาดกลาง 
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

ลานอเนก 
ประสงค์ 

ผู้ให้บริการ  : นักแสดงและพนักงาน 
  ทุกคน 

- 
 

ที่พักรับทานอาหาร และทํากิจกรรม
ต่างๆ (ประชุม, รวมพล, ซ้อม) 

ห้องพระ  - 
 

พ้ืนที่สําหรับวางโต๊ะหมู่บูชา และทํา
ความเคารพสิ่งศักดิส์ิทธิ์ 

ห้องแต่งตัว/
แต่งหน้า 

ผู้ให้บริการ : นักแสดง และผู้ช่วย 
  แต่งกายยืนเครื่อง 

1 โต๊ะ/เก้าอ้ี สําหรับแต่งหน้าทําผม 
ตู้เสื้อผ้า พ้ืนที่ในการแต่งกายยืน
เครื่อง 

จุดตรวจบัตร ผู้ให้บริการ : พนักงานรักษาความ 
  ปลอดภัย 

1 พ้ืนที่สําหรับตรวจบัตรผู้ให้บริการเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยจากบุคคล  
ภายนอก 
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ตารางที ่26   ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน PUBLIC ขนาดใหญ ่
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 
REPRESEN 
TATION 

ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมพ้ืนที่  
  และให้ความรู้ 
ผู้ใช้บริการ  : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

2 
 
- 

พ้ืนที่การจัดวางที่แสดงออกถึงตัวโครงการ 
ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่ผู้ใช้บริการ โดย
การนําเสนอแบบINTERACTIVE 

INFOR 
MATION 

ผู้ให้บริการ : พนักงานต้อนรับ 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

2 
- 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ลงทะเบียน 
- รับตั๋วชมการแสดง 

ส่วนขาย
ของที่ระลึก 

ผู้ให้บริการ  : พนักงานขายของ 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

2 
- 

โต๊ะวางสินค้า 
เคาน์เตอร์เก็บเงิน 

ทางออก ผู้ใช้บริการ  : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- ทางเดินออกจากโรงละคร 

 
ตารางที ่27  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน PRIVATE ขนาดใหญ ่
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 
จุดรับบัตร ผู้ให้บริการ : พนักงานรับตั๋ว 

ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- 
200 

พ้ืนที่สําหรับตรวจบัตรก่อนเข้าชมการ
แสดง 
 

ที่นั่งคนดู ผู้ให้บริการ  : พนักงานดูแลที่นั่ง 
ผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, อาจารย์,  
  บุคคลภายนอก 

- 
200 

ที่นั่งแบบ TRADITONALจัดเป็นตอนๆ มี
ทางเดินเข้าออกหลายทาง 
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ตารางที ่28   ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน BACK STAGE ขนาดใหญ ่
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

เวท ี ผู้ให้บริการ : นักแสดงละครใน  
  ตัวพระ-นาง 

10-15 
 

พ้ืนที่สําหรับทําการแสดงละครใน 

พ้ืนที่วง
ดนตรี 

 - พ้ืนที่สําหรับตั้งวงดนตรีปี่พาทย์
เครื่องห้า 
 

พ้ืนที่ต้น
เสียง/ลูกคู่ 

 - พ้ืนที่สําหรับต้นเสียง และลูกคู่ 

ห้องควบคุม
แสง/เสียง 

ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมแสง/ 
  เสียงบนเวทีการแสดง 

3 ส่วนควบคุมแสง และไฟบนเวทีการ
แสดง 

หลังเวที ผู้ให้บริการ : นักแสดง, พนักงาน 
  ฝ่ายต่าง ๆ, ผู้ควบคุม 
  การแสดง (2) 

- 
2 

บริเวณสําหรับการสัญจร และพ้ืนที่
สําหรับเตรียมอุปกรณ์ระหว่างการ
แสดง 

 
ตารางที ่29  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน SERVICE ขนาดใหญ ่
 
FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

ลาน
อเนกประสงค์ 

ผู้ให้บริการ : นักแสดง และ 
  พนักงานทุกคน 

- 
 

ที่พักรับทานอาหารและทํากิจกรรม
ต่าง ๆ (ประชุม, รวมพล, ซ้อม) 

ห้องพระ  - 
 

พ้ืนที่สําหรับวางโต๊ะหมู่บูชาและทํา
ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ห้องแต่งตัว/
แต่งหน้า 

ผู้ให้บริการ  : นักแสดง และผู้ช่วย 
  แต่งกายยืนเครื่อง 

2 โต๊ะ/เก้าอ้ี สําหรับแต่งหน้าทําผม 
ตู้เสื้อผ้า  พ้ืนที่ในการแต่งกายยืน
เครื่อง 

จุดตรวจบัตร ผู้ให้บริการ : พนักงานรักษาความ 
  ปลอดภัย 

1 พ้ืนที่สําหรับตรวจบัตรผู้ให้บริการ
เพ่ือรักษาความปลอดภัยจากบุคคล  
ภายนอก 
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ผังแสดงความสัมพันธ์ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

  
 

แผนภูมิที ่8 ความสัมพันธ์ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ ขนาดเล็ก 
 

  
 

แผนภูมิที ่9 ความสัมพันธ์ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ ขนาดกลาง 
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แผนภูมิที ่10 ความสัมพันธ์ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ ขนาดใหญ่ 
 
BUBBLE 
 

 

แผนภูมิที ่11 BUBBLE ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่ขนาดเล็ก 
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แผนภูมิที ่12 BUBBLE ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่ขนาดกลาง 
 

 

 
 
แผนภูมิที ่13 BUBBLE ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่ขนาดใหญ่ 
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วิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ (กรณีศึกษา) 
 

 
 
ภาพที่ 78 ภาพที่ตั้งโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
ที่มา : Google Map, ที่ตั้งโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่, accessed September 14, 2011, 
available from http://maps.google.co.th 
 
 1. ที่ตั้ง   
  ทิศเหนือ : ติดกับ ถนนเพชรบุรี  
  ทิศใต ้ : ติดกับซอยสุขุมวิท 23 
  ทิศตะวันออก : ติดกับซอย สุขุมวิท 31 
  ทิศตะวันตก : ติดกับถนนอโศกมนตรี 
  ในครั้งนี้โรงมหรสพเคลื่อนที่ละครในได้มาตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโวฒ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้และรับชมความงามของการแสดงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกั บละครใน เนื่องจากการสัมภาษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโวฒ มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปการแสดงเป็นจํานวนมากและใน
พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโวฒนั้นเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ ศิลปการแสดง และนาฎศิลป์ไทย 
โครงการนี้จึง ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องและมีแบบแผนของศิลปการละครไทย 
 2. SWOT ANALYSIS 
  2.1 จุดแข็ง-STRENGTHS 
   2.1.1 มีพ้ืนที่ในการติดตั้งเพียงพอ 
   2.1.2 ที่ตั้งโครงการง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   2.1.3 มีพ้ืนที่อํานวยความสะดวกอย่างครบครัน 
   2.1.4 สามารถเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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  2.2 จุดอ่อน-WEAKNESSES 
   2.2.1 เสียงรบกวนจากภายนอก 
  2.3 โอกาส-OPPORTUNITIES 
   2.3.1 ที่ตั้งโครงการอยู่ให้แหล่งชุมชน 
   2.3.2 เส้นทางการสัญจรสะดวกรวจเร็ว 
   2.3.3 เป็นจุดที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 
   2.3.4 กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าสู้โครงการได้หลายทาง 
  2.4 อุปสรรค์-THREATS 
   2.4.1 สภาพภูมิอากาศ 
   2.4.2 การสัญจรโดยรถยนตร์ติดขัดมากในช่วงเวลาเร่งด่วน 
   2.4.3 รถบรรทุกสัญจรไปมาได้ในเวลาที่จํากัด 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เป็นส่วนส่งเสริมความรู้ทางนาฎศิลป์ไทยที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2. เพ่ือเป็นเหล่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมหรสพละครใน 
 3. เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สีบไป 



130 

 
 

บทที่ 6 
 

ภาคการออกแบบตกแต่งภายใน 
 
แนวคิดในการออกแบบ 
 จากการศึกษาการนุ่ง  พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทย  สู่การออกแบบโรงมหรสพ
ละครในเคลื่อนที ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ประวัติความเป็นมา และรูปแบบวิธีการ  ของศิลปะ 
นุ่ง พับ จับ จีบ เครื่องแต่งกายละครไทย  (2) กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  รวมไปถึงงานระบบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงมหรสพ และ (3) วิเคราะห์และน าผลจากการศึกษามาออกแบบโรงมหรสพละคร
ในเคลื่อนที่  ซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณได้น าไปใช้เพ่ือการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นล าดับต่อไป 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพบว่า จากการศึกษารูปแบบ
วิธีการของการแต่งกายยืนเครื่องท าให้ทราบว่าได้รับอิทธิพลมาจาก เครื่องต้นเครื่องทรงของกษัตริย์ 
และพระบรมวงศ์ จนกลายมาเป็นเครื่องแ ต่งกายยืนเครื่องตัวพระ จากนั้นได้ดัดแปลงจากเครื่องทรง
ของกษัตริย์ผสมผสานกับพระภูษาจีบของเจ้านางฝ่ายใน โดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบ
วิธีการที่มีความสวยงามประณีต ท าให้เกิดเครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง และจากผ้าหนึ่งผืน 
สามารถรังสรรค์จนเกิดเครื่องแต่งกาย ที่มีความงดงามผสานกับการใช้งานให้เกิดท่วงท่าต่างๆในการ
แสดง เพิ่มความวิจิตรตระการตาด้วยเครื่องศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ ก่อให้เกิดเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบมา 
 แนวคิดในการออกแบบโครงการ ได้น าการนุ่งพับจับจีบ ศิลปะอาภรณ์ ละครไทยที่เป็น
ความงามในองค์ประกอบชั้นเชิงของการแสดง ซึ่งมิอาจขาดจากกันได้ความงดงามในส่วนนี้เป็นปัจจัย
ในการสร้างความส าเร็จและความสมบูรณ์ของการแสดง การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ประเพณีเป็น
ความงดงามในอุดมคติประกอบกับเป็นการเลียนแบบเครื่องต้น เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์และ
พระบรมว งศ์ท่ีทรงใช้ในโอกาส ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ควรค่าแก่การน าคุณค่า อัตลักษณ์ และภูมิ
ปัญญามาใช้ในการออกแบบ โดยมีศิลปะของการแต่งกายที่เริ่มต้นจากผ้านุ่งผืนใหญ่มารังสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ และความงามตามแบบแผนของนาฏศิลป์ประเพณี สอดคล้องกับโรงมหรสพละครใน
เคลื่อนที่ต ามการเผยแพร่ในเชิงรุก ที่จะต้องมีการเคลื่อนย้าย การใช้พ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่
หลากหลาย และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเครื่องแต่งกายยืนเ ครื่องนั้นในด้านการจัดเก็บที่รว ดเร็ว
หลังจากใช้งาน การเคลื่อนย้ายที่สะดวกต่อการไปในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งความงดงามจากผ้า
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หลากหลายพับที่วางซ้อนกันถูกรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาก่อให้เกิดความงามในอุดมคติที่มีคุณค่าและ
สืบเนื่องกันมาในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “นุ่งพับจับจีบ พัสตรา เนรมิตรแห่งนาฎกรรม” 
 

  
 
ภาพที่ 79 การแปรรูปสู่งานออกแบบ (1) 
 
 การนุ่งเป็นการสวม หรือห่อหุ้ม เปรียบเสมือนการล้อมเป็นวงกลมให้เข้าตามสรีระ ดังนั้น
ได้น าแนวคิดของการนุ่งมาออกแบบเกี่ยวกับการวางแปลนที่เป็นเส้นโค้ง จากทางเข้าที่เจอทางโค้งบีบ
ทางให้กระชับเพื่อให้ผู้ชมได้รับสารจากข้อมูลต่างๆที่สื่อออกมาอย่างครบถ้วน ไปสู่นาฎกรรมที่ได้
จัดเตรียมเอาไว้ 
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ภาพที ่80 การแปรรูปสู่งานออกแบบ (2) 
 
 การพับ ได้น าแนวความคิดของการท า  art object สื่อให้เห็นถึงภาพการพับ การคลี่ การ
จัดเก็บที่เป็นระเบียบแบบแผน เพ่ือน ามาสู่การออกแบบในการจัดเก็บชิ้นส่วนของโรงมหรสพละครใน
เคลื่อนที่ ในแต่ละส่วนนั้นจะใช้ระบบไฮโดรลิก ซึ่ง หมายถึงเครื่องทุ่นแรงเป็นพลังงานที่เกิดจากการ
ไหลของน้ าในท่อระบบที่ส่งถ่ายพลังงานผ่านของเหลวท าให้ได้พลังงานกลที่จะน ามาให้ประโยชน์ต่างๆ 
จะท าให้โรงมหรสพละครในเคลื่อนที่นั้นจะทุ่นแรง และค่าใช้จ่ายของแรงงานคนได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 81 การแปรรูปสู่งานออกแบบ (4) 
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 การจับ ได้น าเครื่องประดับตกแต่งต่างๆตามนาฏศิลป์ประเพณีท่ีมีความสวยงามประณีต 
ถูกรังสรรค์ให้มีการประดับตกแต่งจัดวางอย่างสวยงาม ได้น าแนวความคิดนั้นมาปรับเปลี่ยนให้
เครื่องประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายยืนเครื่องสามารถเข้าถึงผู้ชมให้สามารถสื่อให้เห็ น และจับต้องได้
ให้ผู้ชมมีความเข้าใจและเห็นรูปแบบของเครื่องประดับตกแต่งได้กลายมาเป็นสิ่งของที่ผู้ชมสัมผัสได้
ภายในนิทรรศการ หรือน ามาแปรรูปเป็นหลังคา และโดมของโรงมหรสพตามแบบ 
 

 

  
 
ภาพที่ 82 การแปรรูปสู่งานออกแบบ (5) 
 
 การจีบ จากรูปแบบการทับซ้อน เห็นจากผ้าผื นยาวน ามาจับจีบให้เกิดความงาม และ
ผสานกับวิธีการแต่งกายยืนเครื่องท าให้เกิดเอกลักษณ์ของเครื่องนุ่งที่เรียกว่า “จีบหน้านาง ” จาก
แนวความคิดสู่การแปรรูปแบบโดยการน ามาเติมแต่งในพ้ืนที่ท าภาพลักษณ์ให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กันของแต่ละห้องของนิทรรศการจนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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ภาพที่ 83 การจัดเก็บของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
ที่มา: Spirit of Dubai and Animated Architecture, accessed 28 January 2013, 
available from http://www.flickr.com/photos/tectoniks/sets/72157628029866860; 
http://dzanfaly.com/Trans.html 
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 การจัดเก็บในส่วนของนิทรรศการเป็นการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการยืดขยาย เพ่ือให้เกิด
พ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการ โดยใช้ระบบไฮโดรลิก ซึ่งหลักการของระบบไฮโดรลิกเกิดจากการไหลของ
น้ าในท่อ เนื่องจากน้ าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบีบอัดได้ เพราะฉะนั้นเมื่อส่งแรงลง ไปที่กระบอกสูบข้าง
หนึ่ง แรงนั้นก็จะดันน้ าในท่อให้ไหลไปอีกทางหนึ่ง และท าให้เกิดแรงยกที่กระบอกสูบอีกด้านหนึ่ง 
ฉะนั้นระบบไฮโดรลิกจึงเป็นระบบที่ส่งถ่ายพลังงานผ่านของเหลวท าให้ได้พลังงานกลที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ต่างๆ 
 ในส่วนของการจัดเก็บโรงมหรสพนั้นได้ใช้ระบบของโดม เป่าลมที่ออกแบบส าหรับ จัด
แสดงโดยเฉพาะ และออกแบบให้ติดตั้ง และ ถอดเก็บง่าย รวมทั้งเคลื่อนย้ายสะดวกเพ่ือใช้ในสถานที่
ที่ไม่สามารถติดตั้งโดมถาวรได้  
 
MATERIAL ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

 
 
ภาพที ่84 MATERIAL ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
ที่มา: Stone vinyl floor tiles, จุทามาศเบสท์ฟลอร์ ; market free, accessed 28 January 
2013, available from http://market.feedbookmark.com/016301.html 
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ระบบการท างานภายในโรงมหรสพ 

 ในส่วนของนิทรรศการได้ใช้ระบบ  Interactive คือ การปฏิสัมพันธ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
โดยมีการตอบโต้ และให้แ รงเสริม (Feedback และReinforcement) กับการกระท าของผู้ใช้บริการ 
ในโครงการนนี้จะมีส่วนของการสัมผัสบนหน้าจอเพ่ือให้ทราบข้อมูลต่างๆของมหรสพไทย โดยใช้วัสดุ
คือ กระจกใส กระจกลามิเนท อลูมิเนียมสีด า หรือกระจกฝ้าเพิ่ม  Dimmer 3D ให้เห็นภาพสามมิติ
เพ่ือเพ่ิมความหน้าสนใจให้กับกิจกรรม มีการฉายจอโปรเจคเตอร์ลงบนไวนิล (Vinyl) และผนังไม้ 
MDF พ่นสีขาว  
 ภายในบริเวณนิทรรศการเป็นการยืดขยายของตู้ตอนเทนเนอร์ให้มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึนตาม
การใช้งาน โดยผนังด้านในใช้แผ่นลามิเนทลายไม้โอ๊คสีด า และลามิเนทสีขาวพ่น Epoxy ลวดลายตาม
แบบ ตกแต่งด้วยภาพพิมพ์ลงบนแผ่นไวนิล (Vinyl) ลวดลายภาพประติมากรรมมหรสพไทย และแผ่น
อะคริลิกใสฝังลวดลายตามแบบ เพ่ิมความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละห้องของนิทรรศการด้วย
การเพ่ิมผ้าทอสีทองขึงอยู่บนโครงอลูมิเนียมในรูปแบบการจับจีบยาวตลอด นิทรรศการ ส่วนของ พ้ืน
นิทรรศการปูด้วย Vinyl floor to floor สีขาว/เทา เพื่อกันลื่น 
 ในส่วนของโรงมหรสพนั้นได้ใช้ระบบของโดมเป่าลมที่ออกแบบส าหรับ จัดแสดง
โดยเฉพาะ และออกแบบให้ติดตั้ง และ ถอดเก็บง่าย รวมทั้งเคลื่อนย้ายสะดวกเพ่ือใช้ในสถานที่ท่ีไม่
สามารถติดตั้งโดมถ าวรได้ ส่วนของทางเข้าออกแบบให้เข้าทางด้านตั้ง สูง 2 เมตร ป้องกันแสงเวลา
เข้า-ออก ท าให้เวลาเข้า- ออก ไม่ต้องคลาน หรือ เบียดเข้าไป ผู้ชมที่นั่งรถเข็นก็สามารถเข้าชมได้ ลม
จะไม่เป่าหาผู้ชมซึ่งจะท าให้เงียบ และการชมไม่ถูกรบกวน แผ่นผ้าที่ออกแบบมาส าหรับใช้เป็นวัสดุท า
โดมโดยเฉพาะมีหลายชั้น เพ่ือความแข็งแรง ทนทาน และท าให้ทึบแสงภายในโดมแม้จะถูกแสงแดด
ส่องโดยตรงก็ตามโดยใช้วัสดุ poly vinyl ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูงใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ 
ป้องกันความร้อนจากแสงยูวี และแสงรบกวนจากภายนอก 100% 
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ภาพที ่85 ระบบการท างานภายใน และทัศนียภาพส่วนของโรงมหรสพ 
ที่มา: chaiyaphumcity [pseud], Diesel 'Liquid Space' Holographic Fashion Show, 
Your Name In Lights!  accessed 28 January 2013, available from http://chaiyaphumcity. 
olxthailand.com/led-full-color-display-tv-10-000-iid-102642213  
 

ระบบการท างานภายในโรงมหรสพนั้นได้เพ่ิมในส่วนของการรับสารแนวใหม่ เพื่อให้

ได้รับอรรถรสในการมองเห็นภาพ และเสียงที่ทีความตื่นเต้นเร้าใจ เสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจ

ในการแสดงมากยิ่งข้ึน โดยการแสดงมหรสพละครในนั้นยังมีนักแสดงที่แต่งเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง

ออกมาร่ ายร าบนเวทีเพ่ือให้เห็นความงดงามอย่างประณีต ฉากละครใช้จอ  LED ในการแสดงภาพ

บรรยากาศของเรื่องราวที่ด าเนินอยู่ระบบแสง  จะใช้ไฟมูฟวิ่งเฮด (MOVING HEAD) ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนสีสัน ได้ตามความต้องการ หมุนปรับระดับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้านขาว -ซ้ายของ

เวที เป็นส่วนของเ ครื่องดนตรีปี่พาทย์ และต้นเสียง -ลูกคู่ ได้เพ่ิมการใช้ระบบ  Holigram ฉายลงไป
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ข้างเวทีให้เกิดท่าทางการดีด สี ตี เป่า การพากย์เสียง -ร้องเพลง เสริมให้มหรสพละครในสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น ส าหรับการรับเสียงนั้น ได้แจกเครื่องเล่นแบบมีหูฟัง (ipod) ให้ผู้ใช้บริการได้รับสาร

อย่างครบถ้วน  

การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับมหรสพละครในเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ

ให้กับการแสดง เพราะให้สังคมปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของ

มนุษย์มากยิ่งข้ึนดังนั้นเพื่อให้สารที่ผู้วิจัยต้องการจะส่งผ่านตัวกลางอย่างโรงมหรสพไปถึงผู้ ใช้บริการ

นั้นสามารถรับสื่อจากการเผยแพร่ได้อย่างครบถ้วน ไม่เบื่อหน่าย แต่ในขณะเดียวกันมหรสพละครใน

ที่มีความงดงามประณีตตามนาฏศิลป์ประเพณีท่ีเก่าแก่นั้น ผู้วิจัยก็ไม่ได้ละทิ้งไปเพราะข้อมูลข่าวสาร

ยังคงครบถ้วนอยู่ในส่วนของนิทรรศการด้านหน้าโรงมหรสพ ที่ทุกๆคนสามา รถสัมผัสได้จริงก่อนเข้า

ชมการแสดง  



 140 

 1. การจัดผัง FURNITURE – PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที ่86 ผัง FURNITURE – PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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 2. การจัดผัง ELECTRICAL PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
 

 
 

 
 

 
 
ภาพที ่87   ผัง ELECTRICAL PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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 3. การจัดผัง FLOOR PLATTEN PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
 
 

 
 
 
ภาพที ่88 ผัง FLOOR PLATTEN PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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 4. ELEVATION ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 89 ELEVATION (1) ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 90  ELEVATION (2) ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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ภาพที ่91 ELEVATION (3) ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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\

 
 

 
 
ภาพที ่92 ELEVATION (4) ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 93 ELEVATION (5) ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 
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 5. FURNITURE – PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่94 ผัง FURNITURE – PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดกลาง 
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 6. FURNITURE – PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่95  ผัง FURNITURE – PLAN ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 
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 8. ทัศนียภาพของโรงมหรสพเคลื่อนที่ละครใน 
 

 
 

ภาพที่ 96 ทัศนียภาพในส่วนหน้าโรงมหรสพเคลื่อนที่ 
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 ภาพที ่97 ทัศนียภาพในส่วนของนิทรรศการด้านหน้า 
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 ภาพที ่98 ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องนาฎศิลป์ไทย 
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 ภาพที ่99 ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องประวัติความเป็นมาของละครใน (1) 
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 ภาพที ่100 ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องประวัติความเป็นมาของละครใน(2) 
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 ภาพที ่101 ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องศิราภรณ์ พัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ 
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 ภาพที ่102 ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องการแต่งกายยืนเครื่อง 
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ภาพที ่103    ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องท่วงท่า ร่ายร า 
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 ภาพที ่104 ทัศนียภาพภายในนิทรรศการ ห้องท่วงท านอง 
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 ภาพที ่105 ทัศนียภาพในส่วนของโรงมหรสพ (1) 
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 ภาพที ่106 ทัศนียภาพในส่วนของโรงมหรสพ (2) 
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สื่อประชาสัมพันธ์ และของท่ีระลึกต่างๆของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 รูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

 
 
ภาพที ่107 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

 

    
 
ภาพที ่108   ใบปลิวประชาสัมพันธ์ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
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ภาพที ่109 บัตรเข้าชมมหรสพ ของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
  

  
 
ภาพที ่110 สูจิบัตรของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
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 รูปแบบของท่ีระลึกต่างๆของโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

 

  
 
ภาพที ่111 สมุดจดที่ระลึกมีจ าหน่าย ภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่1 
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ภาพที ่112 แฟ้มใส่เอกสารที่ระลึกมีจ าหน่าย ภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 

 
 
 

  
 
ภาพที ่113 อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ระลึกมีจ าหน่าย ภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
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ภาพที ่114 แก้วกาแฟที่ระลึกมีจ าหน่าย ภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 

 

  
 
ภาพที ่115 เสื้อยืดคอกลมท่ีระลึกมีจ าหน่าย ภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
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บทที่ 7 
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปการศึกษา  
 สรุปการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยพบว่า 
 วัตถุประสงค์ข้อที่  1 ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ  และวิธีการ ของศิลปะ นุ่ง พับ 
จับ จีบ เครื่องแต่งกาย ละครไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงการประยุกต์ใช้ศิลปะ อาภรณ์ ละครไทย สู่งาน
ออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป  
สามารถเกิดการประสมประสานแนวคิดในแบบรูปธรรมและในแบบนามธรรม  จนเกิดงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน ในรูปแบบใหม่ได้อย่างลงตัวและเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  รวมไปถึงงานระบบที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงมหรสพเคลื่อนที่ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตัวแปรที่ปรากฏ
อยู่ในกรอบแ นวความคิดการวิจัยในบทที่  1 โดยการน าเสนอจะได้กล่าวถึงตัวแปรอื่นๆ  โดยจะได้
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยายด้วยตารางที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) และน าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง  ๆตามกรอบแนวความคิด
การวิจัยด้วยสถิติทดสอบ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์และน าผลจากการศึกษามาออกแบบโรงมหรสพละคร
ในเคลื่อนที ่ผู้วิจัยการศึกษารูปแบบการออกแบบตกแต่งภายในโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่  รวมไปถึง
การศึกษาถึงผังองค์กรภายใน  พฤติกรรมผู้ใช้  การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยและสภาพแวดล้อมภายใน
โครงการสามารถท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการออกแบบตกแต่งภายใน  โรงมหรสพเคลื่อนที่ละคร
ในให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อค้นพบ 
 1. จากการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ ผู้วิจัยได้จับประเด็น 
การเคลื่อนที่ ต้องค า นึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ น้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ทุ่นแรง
เพ่ือให้ใช้พลังงานมนุษย์น้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีการออกแบบโครงสร้างในส่วนของนิทรรศการ ซึ่งจัดพ้ืน
อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้ระบบไฮโดรลิก ในการยืดขยายพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม และส่วนของ
โรงมหรสพนั้นใช้ระบบของโดมเป่าลมที่ออกแบบส าหรับ จัดแสดงโดยเฉพาะ  
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 2. กลุ่มเป้าหมายจากการศึกษาทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย ดร . ศรีเรือน 
แก้วกังวาล (2549) กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง  18-25 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ด้านจิตใจมา กกว่าร่างกาย ก าลังเรียนเลียน  ทดลองบทบาท เพ่ือจะเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่าง ๆ  
และในปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่น าสมัย เทคโนโลยีนี้กลายเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในทุกๆด้าน ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอ
มหรสพละครในแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาการนุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพละครใน
เคลื่อนที่นั้นได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตามผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
 เชิงวิชาการ 
 1. ควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการนุ่ง พับ จับ จีบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง โดยเน้นไป
ที่การนุ่งให้มากข้ึน เพ่ือน าใช้ในการออกแบบที่มีลายละเอียดแสดงถึงการพับ การเก็บ การติดตั้ง 
 2. ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ เพื่อน ามาเพ่ิมเติมในส่วนของการตกแต่ง สีสันให้
มีกลิ่นอายของความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในนิทรรศการ และโรงมหรสพละครใน 
 เชิงนโยบาย 
 1. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งอาจมีกลุ่มเป้าหมายอื่นที่
สามารถตอบสนองการเผยแพร่ของโครงการ โดยดูได้จากคุณสมบัติ และพฤติกรรม 
 2. การก าหนดขนาดของโครงการอาจเพิ่มขนาด หรือลดขนาดโครงการมากขึ้นเพ่ือความ
หลากหลายของแต่ละสถานที่ 
 3. การบริหารภายในโครงการ ผู้ใช้บริการ -ผู้ให้บริการ อาจปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ
ให้บริการ หรือพ้ืนที่ใช้สอย ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนเพื่อความคุ้มค่าในการจัดโครงการ
ในแต่ละครั้ง 
 4. ในด้านการออกแบบอาจใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อลดงบประมาณในการผลิต 
 5. การน าเสนอแนวใหม่ อาจเพิ่มเติมงานระบบอื่นๆท่ีมีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่านี้ หรือน าสมัยมากข้ึนตามกาลเวลา 
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พวงพกา คุโรวาท.ประวัติเครื่องแต่งกาย.กรุงเทพฯ,2523. -    -   - - - -  - - - -   - - 

http://library.tcdc.or.th/activity_event/view.php?id=38 
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2553 

           -       - - 

วิสุตา สานะ.วัฒนธรรมการใช้ผ้า.เชียงใหม่:พิพิภัณฑ์บ้านค าอูน,2545. -  -   -   - - - -   - -    - 

ฐาปกรณ์ เครือระยา , ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,[Online], 15  
กันยายน 2553. Availaber 
fromhttp://www.askmedia.co.th/book/webboard_reply.php?id=21791 

        -  - - -  - -  -  - 

สารคดี 108 ซองค าถาม, [Online],15  กันยายน 2553. Availaber from 
http://www.sarakadee.com/108/108thai/frame108.htm?/108/108thai/answers.
htm 

  - -   -  - - - - -  - - - - - - 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,ส านักงาน. เสื้อชุดไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,  
2538.  

-        -  - - -  - - - - - - 

กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์.ประวัติเครื่องแต่งกาย.กรุงเทพฯ:2554.(เอกสารประกอบการสอน) -      - - - - - -    -   -  

 
 
 

http://library.tcdc.or.th/activity_event/view.php?id=38
http://www.sarakadee.com/108/108thai/frame108.htm?/108/108thai/answers.htm
http://www.sarakadee.com/108/108thai/frame108.htm?/108/108thai/answers.htm


 

174 

ตารางที่ 30  ตารางการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ศิลปะนุ่ง พับ จับ จีบ อาภรณ์ละครไทย (ต่อ) 
 

แหล่งข้อมูล 
สร้าง 
สรรค์ 

ประโยชน์ 
ใช้สอย 

วิถี 
ชีวิต 

ชน 
ช้ัน 

เอก 
ลักษณ์ 

วิวัฒน 
การ 

กาละ 
เทศะ  
โอกาส 

ปราณีต 
สวยงาม 

ความเช่ือ ปรับ 
เปลี่ยน 

สีสัน ลวด 
ลาย 

วิธี 
นุ่ง 

รูป 
แบบ 

ยุค 
สมัย 

ไม่ 
ก าหนด 
ขนาด 

เพศ ศิลปะ 
วัฒน 
ธรรม 

ภูมิ 
อา 
กาศ 

วัสดุ 

ข้อมูลมาจาก จากหนังสือ “ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับเดือนสิงหาคม , 2540[Online],15  
กันยายน 2553. Availaber from http://www.thaiall.com/thai/thaidressing.htm 

        -  - - - - - - - - - - 

[Online],15  กันยายน 2553. Availaber from 
http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=521.0 

-    -   -   - -    - -  - - 

[Online],9  พฤศจิกายน  2553. Availaber from 
http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book2/default.aspx 

    -     -   -     - -  

ข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 7 ตุลาคม 2553 - 
 

-    -    -  - -  -  -  - - 

ข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์ สปันอารยวัฒนศิลป์ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 ตุลาคม 2553  
 

  - -  -  - - - - - -  -  -  - 

[Online],9  ตุลาคม 2553. Availaber from 
http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-1.html 

-    -   - - -   -     -   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ .วิวัฒนาการเครื่อง
แต่งกายโขน-ละครสมัยรัตนโกสินทร.์กรุงเทพฯ:บริษัท แปลน โมทิฟ จ ากัด,2552 

               

 

     

[Online],9  ตุลาคม 2553. Availaber from 
http://www.baanjomyut.com/library/art.html 

  - - -  -  - - - - -   - -  - - 

สรุปค่าความถ่ี 7 13 11 13 9 12 13 10 6 7 7 7 5 13 8 5 11 7 6 4 
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ตารางที่ 31  ตารางการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง มหรสพละครใน 
 

แหล่งข้อมูล 
วัตถุประสงค ์
ในการแสดง 

โอกาส 
ที่แสดง 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้ชม 
สถานที่ 
แสดง 

เวที 
และฉาก 

ดนตร ี
และเพลง 

วิธีการ 
แสดง 

เครื่อง 
แต่งกาย 

ท่า 
ร า 

คน 
ร า 

วรรณกรรม 
ที่ใช ้

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ.วิวัฒนาการเครื่องแต่ง
กายโขน-ละครสมัยรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ:บริษัท แปลน โมทิฟ จ ากัด,2552 

    - - - -  -   

อารดา สุมิตร.วิทยานิพนท์ ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที2่.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2516 

            

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด.มหรสพไทย.กรุงเทพฯ:บริษัท โอเอส พริน้ติ้ง เฮ้าส์ จ ากัด,2545  -  -  - -  -    
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี[Online],26 กรกฎาคม 2554. Availaber from 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3 

 -  -     - - -  

[Online],8 กรกฎาคม 2555. Availaber from 
http://vcharkarn.com/reurnthai/royalplay01.php 

-  -   - -  -    

[Online],8 กรกฎาคม 2555. Availaber from 
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

  -       - -  

[Online],8 กรกฎาคม 2555. Availaber from 
http://www.oknation.net/blog/assada999/2009/11/20/entry-2 

-          -  

ปานทิพย์ อิทธิวัฒนะ[Online],26 กรกฎาคม 2554. Availaber from 
http://www.snr.ac.th/elearning/parntip/sec02p01.html 

 -    - -      

เพลินพิศ  สุพพัตกุล[Online],26 กรกฎาคม 2554. Availaber from 
http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1039 

-          -  

[Online],5 กรกฎาคม 2555. Availaber from 
http://www.baanjomyut.com/library_2/inside_the_theater/04.html 

  - - - -       

สรุปค่าความถี ่ 7 7 7 7 8 5 6 9 7 7 6 10 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามผู้ใชบ้ริการโรงมหรสพ 
 

เรื่อง 
ศึกษาการนุ่ง พับ จับ จีบ ศลิปะอาภรณล์ะครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที ่

 
วันที่…….เดือน……………………….พ.ศ.…………… 
ช่ือมหาวิทยาลัย.............................................……………………..................... 
จังหวัด……………….............................................................. 
  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาการนุ่ง พับ จับ 
จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพละครในเคล่ือนที่ ผู้วิจัยใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จาก นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ 
 โปรดตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่าน การตอบ
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดย
ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น…………………….. 
  
 
ข้อความ 
  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล (personal characteristics) 
(1). เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง (    ) เพศที่สาม 
(2). อายุ……………………………ปี 
(3). สถานภาพ (    ) โสด (    ) แต่งงาน 
  (    ) หย่า (    ) อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส 
  (    ) อ่ืน ๆ………………………………. 
(4). เขตที่อยู่อาศัย………………………………………… 
(5). การศึกษา (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 1 (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 2     
  (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 3 (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 4 
  (    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก 
  (    ) อ่ืน ๆ ……………………………… 
(6). ศาสนา……………………………… 
(7). จังหวัดมหาวิทยาลัย........................................................ 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นระดับอุดมศึกษา ผู้ใช้บริการโรงมหรสพ 
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน O และเติมตอบลงในช่องว่าง…………………. 
  
 
ข้อความ 
  
 
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
 
(8). ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับมหรสพไทย (โขน ละคร ลิเก ลําตัด หุ่น เสภาฯ) 
  O ชอบ O ไม่ชอบ อย่างไร....................................... 
(9). ท่านมีความรู้สึกช่ืนชอบ มหรสพไทยประเภทใด มากที่สุด (โขน ละคร ลิเก ลําตัด หุ่น เสภาฯ) 
  O ไม่ชอบ O ชอบ ประเภท.......................................... 
(10). ได้ชมมหรสพบ้างหรือไม่ 
  O ไม่เคยชม O เคยชม จํานวน……คร้ัง / 1 ปี 
(11). ท่านรู้จักมหรสพละครในหรือไม่ อย่างไร (ตามความเข้าใจ) 
  O ไม่รู้จัก  O รู้จัก คือ.........................................  
(12). ท่านมีความสนใจละครใน ในด้านใด 
  O การร่ายรํา O บทพรรณา 
  O เครื่องดนตรีป่ีพาทย์ O เคร่ืองแต่งกาย 
(13). ท่านมีความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการประเภทใด 
  O การนําเสนอด้วยระบบ interactive O การนําเสนอด้วยวัสดุจริง 
  O การนําเสนอด้วยการจัดแสดงภาพถ่าย O การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 
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พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)  
 
(14). ได้รับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยวิธีใด 
  O หนังสือพิมพ์ O นิตยสาร 
  O วิทยุ O โทรทัศน์ 
  O อินเตอร์เนท O คนรอบข้าง  
  O อ่ืนๆ ระบุ..............................  
(15). ในหน่ึงอาทิตย์ท่านมีเรียนที่มหาวิทยาลัยก่ีวัน 
  ....................................................................................... 
(16). ท่านได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ้างหรือไม่ 
  O ไม่เคยเข้าร่วม O เข้าร่วม 4-5 ครั้ง/ปี 
  O เข้ารวมทุกคร้ัง O อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 
(17). เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพราะเหตุใด 
  O กิจกรรมมีความน่าสนใจ O มีคะแนนพิเศษในรายวิชา 
  O อาจารย์ให้ทํารายงานหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
(18). ถ้ามีโรงมหรสพไปต้ังอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยของท่าน ท่านจะสนใจไปชมมหรสพหรือไม่ 
  O สนใจ O ไม่สนใจ 
(19). ถ้าท่านเคยชมมหรสพ ท่านไปชมที่ใด 
 ....................................................................................................................................................... 
(20). ท่านต้องการให้มีส่วนบริการใดเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการชมมหรสพเพียงอย่างเดียว (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5-1) 
  O ร้านขายของที่ระลึก O ร้านอาหาร 
  O ห้องสมุด O นิทรรศการ 
  O พ้ืนที่สอบถามข้อมูล O ร้านขายของ 
  O ลานกิจกรรม O อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 
(21).  เมื่อท่านไปเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่านไปก่ีคน 
  O 1 คน O 2 คน    
  O 3-5 คน O 5 คนขึ้นไป 
(22). ท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับชมมหรสพคือเวลาใด 
  O เช้า (08.00-11.00น.) O กลางวัน (12.00-15.00น.)  
  O เย็น (16.00-18.00น.) O กลางคืน (19.00-22.00น.) 
(23). ทา่นชอบน่ังชมมหรสพบริเวณใด 
  O ส่วนหน้าติดขอบเวที O ส่วนหลังสุดทางเดิน 
  O บริเวณช้ัน2ของโรงมหรสพ O บริเวณตรงกลางของโรงมหรสพ  
  O ด้านข้าง ขวา-ซ้ายของโรงมหรสพ 
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(24).  ในหน่ึงวันท่านมีเวลาพักในระหว่างเรียนก่ีนาที 
  O 15 - 30 นาที O 30 – 60 นาที 
  O 60 - 90 นาที O 90 นาทีขึ้นไป 
(25). ท่านคิดว่าระยะที่เหมาะสมในการรับชมมหรสพคือเวลาประมาณเท่าใด 
  O 30 นาที-1 ช่ัวโมง O 1 ช่ัวโมงคร่ึง – 2 ช่ัวโมง 
   O 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 
(26). ประเภทของโรงมหรสพที่ท่านช่ืนชอบในการรับชมเป็นอย่างไร 
 

  O   O   
 

  O   O   
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(23). ท่านชอบนั่งชมมหรสพบริเวณใด 
  O ส่วนหน้าติดขอบเวที O ส่วนหลังสุดทางเดิน 
  O บริเวณชั้น2ของโรงมหรสพ O บริเวณตรงกลางของโรงมหรสพ  
  O ด้านข้าง ขวา-ซ้ายของโรงมหรสพ 
(24).  ในหนึ่งวันท่านมีเวลาพักในระหว่างเรียนกี่นาที 
  O 15 - 30 นาที O 30 – 60 นาท ี
  O 60 - 90 นาที O 90 นาทีขึ้นไป 
(25). ท่านคิดว่าระยะที่เหมาะสมในการรับชมมหรสพคือเวลาประมาณเท่าใด 
  O 30 นาท-ี1 ชั่วโมง O 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง 
   O 2 ชั่วโมงข้ึนไป 
(26). ประเภทของโรงมหรสพที่ท่านชื่นชอบในการรับชมเป็นอย่างไร 
 

  O   O   
 

  O   O   
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล นางสาว เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ 
ที่อยู ่ 118/4 ซอยกรุงเทพ-นนท์33 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กทม 10800 
ที่ท างาน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ี โรงเรียนเซนฟรังซีส

ซาเวียร์คอนแวนต์ สามเสน กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2548 ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกียรตินิยม

อันดับ 2 (เกรดเฉลี่ย 3.55) สาขาศิลปะการแสดงและการออกแบบ 
เพ่ือการแสดง ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ เมื่อปี 2552 

 พ.ศ.2552 ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบภายใน   บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2549 - 2552 ออกแบบฉากละครเวที ,ออกแบบเสื้อผ้า  และเป็นนักแสดงละคร 

ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโวฒ 

 พ.ศ. 2549 - 2552 นักแสดงถ่ายโฆษณา ไก่ย่างห้าดาว, มหาวิทยาลัย SBAC, งานเปิดตัว
นมดูเม็ก และงานภาพยนตร์ 20Century Boy  

 พ.ศ. 2550 - 2552 ผู้ช่วยออกแบบเครื่องแต่งกายนักแสดง ในเรื่อง ข้างหลังภาพ , 
บัลลังก์เมฆ, ฟ้าจรดทราย, ความฝันอันสูงสุด, กว่าจะถึงบางรักซอย 9 

 พ.ศ. 2555 พิธีกรรายการ  แสนรัก Interior Design” ออกอากาศทางช่อง 
TRUE 179, TNN 2, CH 5, Suwannabhumi, Home channel 

 พ.ศ. 2555 ออกแบบ Display ร้านอาหาร เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ขาย ที่ ร้าน ปลาทูแช็ค ซอยลาดพร้าว 71 

 พ.ศ. 2556 ออกแบบฉากละครเวที ส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง “ศีล5” โดย สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ  ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ ศูนย์ดนตรีและศิลปะ 
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 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์สอนพิเศษ วิชา Scenic Design คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ลูกจ้างตามสัญญาจ้ าง ส่วนงานธุรกิจสัม พันธ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
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