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 การศึกษาศิลปการแสดงหนงัตะลุง ท่ีมีแรงบนัดาลใจจาก หนงัตะลุงเป็นการแสดงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ประจาํพื้นถ่ินภาคใต ้ ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของผูว้จิยั จากการศึกษาทาํใหค้น้ พบส่ิงท่ีซ่อนเร้น
อยูใ่นศิลปการแสดงหนงัตะลุงเร่ือง ความเช่ือมโยงของนายหนงัและผูช้ม รูปหนงัและความหมายรูป
หนงัท่ีสาํคญัๆ ความสมัพนัธ์ของหนงัตะลุงและบริบทพื้นท่ีการแสดง ความสมัพนัธ์ของเวลาท่ี
แสดงและอารมณ์ของผูช้ม เร่ืองราวท่ีแสดงความเช่ือมโยงเร่ืองราวชุมชน สงัคม ทอ้งถ่ิน แสง สี 
เสียง เงาท่ีเกิดข้ึนในการแสดง นาํมาสู่การออกแบบภายในโรงละคร 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพแนวคิดและประวติัความ
เป็นมา ของศิลปการแสดงหนงัตะลุง รวมถึงการศึกษาบริบทสภาพแวดลอ้มสถานท่ีตั้งโครงการและ
ชุมชนขา้งเคียง การศึกษากลุ่มเป้าหมายผูใ้ชส้ถานท่ี จนไดม้าซ่ึงปรัญญาและแนวคิดท่ีสามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีแฝงอยูใ่นเอกลกัษณ์ ของศิลปการแสดงหนงัตะลุง สู่พื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม
โครงการ 
 ส่องแสง แลเงา คือส่ิงท่ีสงัเคราะห์ข้ึนจากขอ้มูลต่างๆ ท่ีทาํการศึกษา และพฒันาสู่พื้นท่ี
สภาพแวดลอ้มภายใน ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการแสดงเงา ท่ีแฝงอยูใ่นพ้ืนท่ีใชส้อย
ส่วนต่างๆ เช่น โถงพกัคอยออกแบบใหแ้สดงเงาจากการฉลุลายม่าน โรงละครออกแบบใหผ้นงัและ
เพดานเปิดปิดได ้ และตวัม่านท่ีคลุมโรงละครออกแบบเป็นแผน่หนงัฉลุเยบ็ต่อกนัฉลุลวดลายเพือ่
สร้างเงาท่ีเกิดจากแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐท่ี์เกิดข้ึนตลอดทั้งวนั รวมไปถึงการออกแบบส่วน
ตกแต่ง พื้น ผนงั เพดานตามพื้นท่ีการใชง้านพื้นท่ีอ่ืนๆ จะออกแบบตามแนวคิดเดียวกนั โดยผูม้าใช้
งานพื้นท่ีสามารถสมัผสัได ้ และเช่ือมโยงสู่บริบทภายนอกอาคารจากช่องเปิดผนงัอาคารดา้นขา้งทั้ง 
2 ดา้น ท่ีแสดงตวัตนถึงโรงละครบนบริบทของโรงหนงัตะลุง ท่ีเป็นสถานท่ีส่องแสง และแลเงา 
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 The arts of Shadow Play was initially inspired by a shadow play in the southern 
region of Thailand, the place where shadow plays were originated and where is the hometown 
of the researcher. The findings revealed profound relationship between shadow play 
conductors and the audience, the play and meaning embedded in it, the shadow play and its 
settings, the time and the audience’s feelings. The whole story portraying way of life in a 
community, society, and locals, along with the embellishment of light, color, sound, and 
shadow was highly considered an important factor that helped shape the way each shadow 
play would be performed.  
            The data were analyzed according to the physical aspects of ancient beliefs and 
the history in shadow playing arts, together with the study of context environment, the location 
this project lay on, the community nearby, and the local users. Far as it was concerned, the 
study allowed us to understand more of its recognizable philosophy and the concept to 
highlighting real existence of folk wisdom projected through the arts of shadow playing 
especially in this project’s settings.  
            In the study’s implication, to design to project lights, and to shadow characters was 
drawn upon data synthesized, aiming it to the appropriateness of light’s adopting within 
particular settings, which, in this study, was in a theatre. Indeed, the design also allowed users 
to finally see good combination of existing natural light and the aligned artificial one plus to find 
meaningful connection of feelings from inside to the outside environment. To illustrate, the 
design covered certain arrange of activities such as designing the reception hall with carved 
curtains, foldable and slide-open walls and ceilings, sewing carved leather theatrespread, 
together with additional design to walls supporting connectivity to the outside and other 
detailing of floors and ceilings. 
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 งานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาและ ความช่วยเหลือเอาใจใส่อยา่งดียิง่
จาก อาจารย ์ ไพบูลย ์ จิระประเสริฐกลุ ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้วามรู้คาํแนะนาํ 
รวมถึงขอ้คิดต่างๆ ในการทาํการวิจยั ซ่ึงส่งผลใหก้ารทาํวจิยัน้ีมีความครบถว้นและสมบูรณ์แบบมาก
ข้ึน 
 
 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่สาํหรับคณาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารสัง่สอน อบรมและ
แรงบนัดาลใจต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการกา้วกระโดดทางความคิด ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ยรู โมสิก
รัตน์, อาจารยเ์อกพงษ ์ตรีตรง, รองศาสตราจารยเ์อกชาติ จนัอุไรรัตน์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยตาํรวจ
เอก ดร.อนุชา แพง่เกสร, รองศาสตราจารยปั์ญญา ดีเจริญโชติ, ผูช่้วยศาสตราจารย ์    เทิดศกัด์ิ เหลก็
ดี, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฌาณกลา้ ลีระกลุ ท่ีใหค้วามเอาใจใส่อยา่งดียิง่ตลอดการเรียนและการวจิยั 
จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่สาํหรับ หนงัอรรถโฆษิต (ฉ้ิน ธรรมโฆษณ์) ศิลปิน
แห่งชาติ และนายหนงักระจ่างศิลป์ ทะเลนอ้ย ผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัหนงัตะลุง เร่ืองการแสดงต่างๆ 
อยา่งละเอียดทุกขั้นตอน 
 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษสาํหรับเพื่อนๆ รุ่น4 ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ 
รวมถึงพี่ๆ และนอ้งๆ ท่ีเรียนในภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในทุกท่าน คุณเขม็ท่ีคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือและประสานงานในทุกๆ เร่ือง 
 ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่สุนทรี คุณพอ่กมล แกว้คาํ ป้าแมว แม่แดง ผูค้อย
เป็นกาํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือ ความรักและอยูเ่คียงขา้งตลอดมา ตลอดจน ทุกคนในครอบครัว 
ท่ีใหทุ้กความห่วงใยและปราถนาดีเสมอมา 
 และขอขอบใจ ฝน กัก๊ ตูน กอ้ นอ้งจอส นอ้งจุ๊ป นอ้งเฟิร์น และเพ่ือนๆ พี่ๆ นอ้งๆ       บ.
เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จาํกดั ทุกคนทั้งแรงกายและกาํลงัใจท่ีมีใหเ้สมอมา 
 และสุดทา้ยขอขอบพระคุณ ทุกคาํติชม ทุกความพา่ยแพแ้ละลม้เหลว ทุกความส้ินหวงั
ทุกกาํแพงสูงท่ีขวางกนั ท่ีสร้างเป็นพลงัใหข้า้พเจา้กา้วขา้มมนัไปได ้ และขอขอบคุณทุกภูมิปัญญา
บนผนืแผน่ดินน้ีท่ีสรรสร้างข้ึนมา และสืบทอดมาจนถึงวนัน้ีเพื่อใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นผูสื้บทอดต่อไป 
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