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การศึกษานี้เปนการศึกษาแนวคิดและวิธีการออกแบบโครงการโรงละครแหงชาติ ซึ่ง
เปนโครงการในแผนงานของรัฐบาลที่จะทําการสรางขึ้นเพื่อทดแทนอาคารโรงละครเดิมที่ตั้งอยูเชิง
สะพานพระปนเกลาฝงพระนคร ซึ่งปจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรมและลาสมัย การศึกษานี้มี
จุดมุงหมายเพื่อเรียนรูและทดลองนําวิธีคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมไทยมาใชออกแบบ
อาคารที่มีมวลรวมขนาดใหญและมีประโยชนใชสอยที่เปนสากล ทั้งนี้อาคารโรงละครเปนอาคารที่
ใหบริการสังคมในเชิงวัฒนธรรมและมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษนาฎกรรมของประเทศไทย จึงเปน
อาคารที่มีความเหมาะสมที่จะตองมีเอกลักษณไทย การศึกษานี้ไดรวมถึงการเปรียบเทียบสถาน
ที่ตั้งแหงใหม คนควาตัวอยางกรณีศึกษา หาความรูเพิ่มเติมในดานการดําเนินงาน องคกร และ
หนาที่ของบุคคลากรเพื่อจัดทําเปนโจทยในการออกแบบ  

จากการศึกษาพบวา แนวคิดในการออกแบบที่ใชพื้นฐานความรูทางสถาปตยกรรมไทย
สามารถนํามาใชออกแบบโครงการโรงละครแหงชาติได ผูออกแบบสามารถออกแบบใหแสดงออก
ถึงรูปแบบสถาปตยกรรมไทยอันเปนเอกลักษณของชาติ เมื่อนํามาประกอบกับเนื้อหาของ
ประโยชนใชสอยอื่นๆและการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมแลว ผูศึกษาคิดวาขอมูลและผลสําเร็จ
ของงานในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาสามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาคนควาเพื่อการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยอื่นๆที่จะตองประสานกับระบบอาคารที่มีการเนนดานเทคนิควิธี
และประโยชนใชสอยเปนหลักดังเชนที่พบในการศึกษาออกแบบโครงการโรงละครแหงชาตินี้  
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dddddThe propose of this Thesis is to study about basic concept and design method of 
The National Theatre which is a part of the government  masterplan; a plan to relocate 
the present National Theatre which nowadays is situated at the pedestal of Phra-Pin -
Klao Bridge, Phra Nakhon, Bangkok.  For which, the current condition is out of repairs 
and behind the times. This study has an aim to perform an experiment and learn about 
appling Thai traditional architecture theory to a large volume (multi-function) building.  
For the fact that, The National Theatre delivers cultural and activities about Thai dramatic 
conservation,therefore; its appearance should express an identity or a unique character 
of Thai architecture.  This study has included the comparison of new location, case 
studies, a research of National Theatre’s operation, organization and personnel duty, in 
order to define requirement for the design. 

From the study, it is found that the concept which based on Thai architectural 
theory is able to apply into the design of The National Theatre.  The researcher is able to 
perform an appearance which expresses a Thai traditional style, together with a 
considering of appropriate function and site selection,therefore; the researcher believes 
that a study result or some parts of this study may be brought to use as basic data in 
further study, which also has a propose to combine a Thai traditional architectural 
appearance together with a building system, such as a technical system, function; as 
well as the study of The National Theatre Project. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยคําสอน และการชี้แนะแนวทางในการศึกษาจาก 
อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก ผูซึ่งให
ขอคิดในชวงทายของการทําวิทยานิพนธ อันมีผลใหมุมมองตอการศึกษาและการตัดสินใจ
ออกแบบในแงมุมตางๆมีความชัดเจน ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความกรุณาอนุเคราะห
จากอาจารยทั้งสองทานและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยประสงค เอี่ยมอนันต ผูใหคําแนะนําในการวิเคราะห
สถานที่ตั้งโครงการ และมุมมองใหมสําหรับอาคารโรงละครแหงชาติที่ไดศึกษานี้ 

    ขอขอบพระคุณ ครอบครัว โดยเฉพาะคุณแมที่คอยผลักดันอยูเปนนิจจนวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณลงได 

ขอขอบคุณ  เจาหนาที่สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ เจาหนาที่โรงละครแหงชาติ 
เจาหนาที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ที่กรุณาใหความเอื้อเฟอขอมูล และอํานวยความสะดวก
ในการเขาชมสถานที่  

ขอขอบคุณ นองกรรณิการ นองวรพจน นองเพ็ญจันทร นองเศรษฐสิริ และเพื่อนๆ 
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลใกลชิด ที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจใน
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ คุณโสภณา เตริยาภิรมย ความชวยเหลือและน้ําใจที่มีใหเสมอมา 
โดยคุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน 

 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 


