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ค าส าคัญ :  โคมผัดล้านนา/ออกแบบภายใน/ศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
  อานนท์  พรหมศิริ : การศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วม
สมัย.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.พยูร  โมสิกรัตน ์, ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี และ อ.ไพบูลย์ จิร
ประเสริฐกุล.  137 หน้า. 
 
 การศึกษาวิจัยโคมผัดล้านนาในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการประดิษฐ์โคม
ผัดล้านนาพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญา คติความเชื่อ และนัยส าคัญต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้ท า
ให้ค้นพบว่าการประดิษฐ์โคมผัดของชาวล้านนานั้น นอกจากเป็นการสร้างเครื่องใช้ส าหรับการส่อง
สว่างแล้ว โคมผัดยังมีหน้าที่เป็นเครื่องในการติดต่อสื่อสารและแสดงความรู้สึก หรือสะท้อน
จินตนาการ ความรู้สึกนึกคิดออกมาต่อสิ่งที่เป็นอ านาจเหนือธรรมชาติและผู้คนทั่วไปที่พบเห็น ด้วย
ลวดลายอันเกิดมาจากเงาที่ส่องมาจากตัวโคมเมื่อมีการตามประทีป สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการ
สื่อสารและการแสดงออกในรูปแบบของแสงและเงา อันมีผลจากการเชื่อมโยงภูมิปัญญาของชาว
ล้านนา จึงน ามาสู่องค์ความรู้แนวคิดในการออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
 กระบวนการวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผลของข้อมูลมาจากการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ ประวัติความเป็นมา แนวคิด และภูมิปัญญาของการประดิษฐ์โคมผัดล้านนา รวมไปถึงการ
วิจัยเพื่อหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการก าหนดเครื่องมือวิจัยต่างๆ การวิเคราะห์บริบท
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดแนวทางออกแบบที่ตอบสนองในด้าน
แนวคิด รูปแบบ การใช้สอย ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากนัยส าคัญที่แฝงอยู่ในเอกลักษณ์ของโคมผัด
ล้านนาได้อย่างครบถ้วนที่สุด 

 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ได้แสดงออกมาในรูปแบบของการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบตกแต่งภายในอันได้แนวคิดจากนัยส าคัญ คือ การส่องผ่านแสงเงา การสื่อสารด้วยแสง
และเงาที่แฝงอยู่ในพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างและตกแต่งที่ท าให้เกิดแสง
และเงาอีกด้วย ท าให้ผู้ใช้สอยโครงการสามารถสัมผัสได้ว่าศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย สามารถ
สะท้อนถึงความเป็นโคมผัดล้านนาและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย อันแปรรูปจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ในกระบวนการของการวิจัยทั้งสิ้น โครงการนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่จะ
พัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปในรูปแบบของความร่วมสมัยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยใน
ปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน 
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 This Research is meaning to learn How “Kom Pad” Lanna Lantern was invented. 

Together with the Story, knowledge, saying and meaning behind the invention of The Lanna 

Lantern. This Research will reveal Lanna Lantern was not only for the lighting usage but also for 

the communication, emotional expression and imaginational belief to the supernatural power 

and to some other people. The meaning and communication could appear on the lantern from 

the pattern on it when the light leans on the pattern in the shape of shadow. This tells us the old 

fashion communication and expression by designing the shadow which appears on the lantern. 

And that improvement of Lanna population knowledge. This thesis is completed by studying 

physically, history and knowledge. 

 Design the research is for finding out the target is needed and research of 

surrounding environment of the location to lead to the way to design to fulfill to the attitude, the 

use which is delivered from the important meaning in the Lanna Lantern as much as possible. 

The result of this research shows out in term of Architecture and Interior Design which is 

expressed from hidden meaning is the lighting producing the shadow, the communication by 

the shadow which is made in the different corners of the lamp. And even the optional of material 

for the construction and for interior design which makes the lighting, the shadow appears and 

that will make the consumer feels the Dramatic Shadow Contemporary Centre can reflect and 

delivered. The symbol of “Kom Pad” Lanna Lantern and the unique Lanna Culture which is 

transformed from the studying. 

 This project can be the place where we can improve and inherit the culture into the 

contemporary term to become and live in Thai Society smoothly. 
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การศึกษาและให้ค าแนะน าในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์เบญจพล สิทธิประณีตปราชญ์ด้านโคมและตุงล้านนาที่ให้ข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือนในชั้นเรียน ปริญญาโท ภาควิชาออกแบบภายในรุ่นที่ 5 ทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือต่าง รวมไปถึงรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกรุ่น และขอขอบพระคุณ คุณวิไลศรี ช านาญกิจ ที่คอย
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ในด้านข้อมูล ตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จนสามารถท าให้ได้ข้อมูลจนครบถ้วนและลุล่วง
ไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพ้ืนที่และสังคม (CISR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้พื้นที่ในการท างานวิจัย การมีส่วนช่วยเหลือในด้านการสร้างผลงาน
ออกแบบ 
 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการสนับสนุนการ
ท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ท าให้เราสามารถผ่านอุปสรรคเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จ ขอ 
ขอบคุณครูภูมิปัญญาไทยทุกท่านที่ได้มีจิตวิญญาณและเจตจ านงที่จะร่วมกันถ่ายทอดให้ลูกหลานและ
ทั่วโลกให้รู้ว่าไทยมีองค์ความรู้ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันสังคมไทยก ำลังตกอยู่ในกระแสกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ด้วยเหตุผลอนั
เนื่องจำกสังคมนั้นเปิดกว้ำงขึ้นทั้งด้ำนสื่อสำรมวลชน เศรษฐกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรม และกระแส
แห่งยุคโลกำภิวัตน์  จนท ำให้มองเห็นว่ำทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะ
ปรับเปลี่ยนจำกสังคมแบบพุทธเกษตรไปสู่กำรเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นแสวงหำ  “ควำมทันสมัย” 
(Modernization) ตำมแนวทำงของประเทศตะวันตกชัดเจนขึ้นทุกท่ี กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
หำได้เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันทันที่อย่ำงที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ หำกแต่ปรำกฏกำรณ์ทำงศิลปวัฒนธรรมก็มี
กำรเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนำกำรมำเนิ่นนำนทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกัน1 อันด้วยมูลเหตุที่เกิดจำก
ควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุและสังคมอย่ำงรวดเร็ว มิติทำงสังคมมีกำรปรับตัวอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เป็น
ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกำรควำมลำงเลือนของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และก ำลังจะจำงหำยไปตำมกำลเวลำ 
ก็เหตุด้วยเพรำะขำดกำรแสดงออก และกำรเผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้หน้ำที่ของศิลปวัฒนธรรม
ถูกบิดเบือนไป เพรำะผู้ใช้นั้นขำดควำมเข้ำใจถึงนัยของรำกเหง้ำดั้งเดิมของศิลปวัฒนธรรม 

โคมผัดล้ำนนำ จัดได้ว่ำเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีควำมเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ดั้งเดิม และยังสำมำรถใช้เป็นข้อมูลที่ชี้ถึงอำรยธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดเป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมที่ถูกสร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นองค์ประกอบที่เอ้ือประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต แสดงถึงทักษะฝีมือ
สุนทรียภำพ และภูมิปัญญำอันสะท้อนถึงควำมคิด กำรสร้ำงสรรค์ ประสบกำรณ์ที่สั่งสม ตลอดจน
ทัศนคติและควำมเชื่ออันมีผลกับขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจุบันโคมถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ตกแต่ง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ทำงวัฒนธรรมล้ำนนำอย่ำงมำกมำย โดยแสดงผ่ำนกำรรับรู้ทำงรูปแบบ
ของอัตลักษณ์ดั้งเดิม และผสมผสำนให้เข้ำกับศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ กำรศึกษำครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะ
ศึกษำโคมผัด อันเป็นงำนศิลปะที่แสดงวัฒนธรรมล้ำนนำมำช้ำนำน เป็นเครื่องสักกำระและใช้ส่อง
สว่ำงในงำนประเพณหีรือใช้ประดับตกแต่งสถำนที่อันแสดงถึง 

ควำมประณีตละเอียดอ่อน ของฝีมือเชิงช่ำงของล้ำนนำที่มีกำรสร้ำงสรรค์รูปแบบ กำร
คิดค้นและประดิษฐ์ลวดลำยที่มีควำมหลำกหลำยจำกกระดำษอันมีควำมวิจิตรบรรจงตำมจินตนำกำร
ของช่ำงผู้ประดิษฐ์ นัยที่ซ่อนอยู่ในศิลปะโคมผัดนั้น ก่อให้เกิดกำรแสดงถึงแนวคิดท่ีมีผลกับคน ใช่แต่
กำรแสดงควำมงดงำมเพียงอย่ำงเดียว อีกนัยหนึ่ง โคมเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกำร
รวมตัวกัน กำรสร้ำงสรรค์และกำรแสดงออกทำงควำมคิด และควำมเชื่อที่สอดคล้องกับประเพณี วิถี
ชีวิตและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้โคมผัดก็ยังสำมำรถแสดงถึง
ควำมร่วมสมัยกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรหล่อหลอมประสบกำรณ์ และสุนทรียภำพ

                                                 
1 อำคม  เดชทองค ำ, กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมของไทย. เข้ำถึงเม่ือ 5 

กุมภำพันธ์ 2554, เข้ำถึงได้จำก http://student.rint.ac.th/~jakkra/sheet4.doc 
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จำกที่น ำเอำศิลปวัฒนธรรมแบบใหม่ เข้ำมำผสำนกับตัวตนและรำกเหง้ำดั้งเดิม ด้วยแนวคิดนี้
ก่อให้เกิดแนวทำงในกำรสร้ำงพ้ืนที่ของกำรผสำนวัฒนธรรม กำรแสดงออก และกำรสร้ำงสรรค์ของ
กลุ่มนำฏยศิลปินในรูปแบบร่วมสมัย ดังนั้นกำรน ำเอำแนวคิดของภูมิปัญญำกำรประดิษฐ์โคมผัด ใน
เรื่องของแสงเงำไฟประทีป ตัวโคม องค์ประกอบ ควำมหมำย พ้ืนที่ภำยนอก พ้ืนที่ภำยใน มำแปรรูปสู่
กำรออกแบบภำยในนั้น จึงเปรียบเสมือนกำรน ำเอำตัวกลำงทำงวัฒนธรรมดั้งเดิม มำปรับเข้ำกับ
วัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน โดยลักษณะของกำรผสมผสำนกับรำกเหง้ำของตนเองโดยผ่ำนที่ว่ำงและกำร
แสดงออกของคน หรือนำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ่ำยให้ผู้ชมได้รับถึง สุนทรียภำพแห่ง
ปรัชญำ และสำร (Message)2 ที่สอดแทรกอยู่ในลีลำแห่งกำรเคลื่อนไหวภำยใต้เครื่องก ำบังนั้น และ
นอกจำกนี้ผู้ชมจะได้รับควำมตื่นตำตื่นใจจำกเทคนิค และกำรเคลื่อนไหวของนำฏยศิลปินทีส่ื่อสำร
ท่ำทำง และเรื่องรำวผ่ำนกำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีรูปแบบเดียวกัน บอกเล่ำถึงควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อให้
ผู้ชมเกิดกระบวนกำรทำงควำมคิดและตีควำม อันสะท้อนมำจำกวัฒนธรรมล้ำนนำ  

จำกประเด็นเนื้อหำของโคมผัดล้ำนนำ ท ำให้เกิดศึกษำและสร้ำงกระบวนกำร เพ่ือน ำองค์
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำร่วมสมัย ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ได้จำกถ่ำยทอดสู่บริบทต่ำงๆในกำรออกแบบ
ภำยในโครงกำรศูนย์นำฏกรรมแสงเงำแรงบันดำลใจในกำรวิเครำะห์และวัตถุประสงค์เสมือนเป็น
สถำนที่สะท้อนภำพทำงวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่ำงครบถ้วน 

 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. ศึกษำโคมผัดในด้ำนปรัชญำ เอกลักษณ์ และนัยส ำคัญ 
2. ศึกษำนำฏกรรมแสงเงำในด้ำนของเทคนิคกำรแสดง พ้ืนที่ใช้สอย และกรณีตัวอย่ำง 
3. น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำโคมผัด มำเป็นแรงบันดำลใจและแนวคิดออกแบบ

ศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย  
 
3. สมมุติฐำนของงำนวิจัย 

กำรศึกษำโคมผัด สำมำรถน ำเอำแนวคิด เอกลักษณ์ และกำรสรุปสำระส ำคัญ อันได้มำ
จำกองค์ควำมรู้ แล้วแปรรูปเนื้อหำที่สอบสนองกับพ้ืนที่ใช้สอยต่อโครงกำรศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วม
สมัยได้อย่ำงกลมกลืนและตอบโจทย์ของกำรใช้สอยของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภำยในโครงกำรอันมีที่
มำกจำกกำรวิจัย 

 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

กำรศึกษำโคมล้ำนนำได้มีกำรก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัย เพ่ือให้กำรวิจัยนั้นบรรลุไปตำม
วัตถุประสงค์ โดยก ำหนดขอบเขตในกำรวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ศึกษำด้ำนเนื้อหำ ศึกษำโคมผัดได้ก ำหนดเขตพ้ืนที่ในกำรวิจัยในบริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ เพรำะเป็นจังหวัดที่มีชุมชนที่ประดิษฐ์โคมล้ำนนำอยู่หลำกหลำยประเภท โดยผู้วิจัย

                                                 
2 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, ประวัติศำสตร์นฤมิตศิลป์. (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย, 2547), 28. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 
ท ำกำรศึกษำโคมผัดล้ำนนำที่เป็นประเภทโคมผัดหรือโคมหมุน รวมไปถึงโคมที่มีควำมสัมพันธ์ในด้ำน
ของรูปแบบต่ำงๆ กับตัวแปรต้นของกำรวิจัย โดยกำรก ำหนดประเด็นกำรวิจัยไว้ดังนี้ 

1.1 ควำมหมำยของโคม 
1.2 ประวัติควำมเป็นมำของโคมล้ำนนำ 
1.3 จุดประสงค์ของโคมล้ำนนำ 
1.4 บทบำทของโคมกับวิถีชีวิตล้ำนนำ 
1.5 ประเภทของโคมล้ำนนำ 
1.6 ควำมเป็นมำของโคมผัด 
1.7 ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรประดิษฐ์โคมผัด 
1.8 รูปแบบ ลวดลำย รูปทรง ของโคมผัด 
1.9 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประดิษฐ์โคมผัด 
1.10 ขั้นตอนกำรประดิษฐ์โคมผัด 

นอกจำกกำรศึกษำในด้ำนกำยภำพของโคมผัด กำรวิจัยจึงเน้นกำรศึกษำแนวคิดภูมิปัญญำ
และนัยส ำคัญของโคมผัดในเชิงคติ เชิงสัญลักษณ์ควำมเชื่อ และน ำมำแปรควำมหมำยเข้ำสู่
กระบวนกำรออกแบบโครงกำรศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัยเป็นส ำคัญ 

2. ศึกษำด้ำนองค์ประกอบและพ้ืนที่ใช้สอยในกำรออกแบบศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วม
สมัย โดยมีประเด็นในกำรศึกษำดังนี้ 

2.1 กิจกรรมกำรใช้สอยของพ้ืนที่ภำยในโครงกำร 
2.2 ผังกำรบริหำรงำนขององค์กร 
2.3 กรณีศึกษำโครงกำรตัวอย่ำง 
2.4 เอกลักษณ์ของโครงกำรที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมล้ำนนำร่วมสมัย 

3. ตัวแปรของกำรศึกษำออกแบบสถำปัตยกรรมและงำนตกแต่งภำยในของโครงกำร
ศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย ประกอบด้วย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กำรศึกษำโคมผัดและประทีปล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ กำรศึกษำกำรออกแบบศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย 
3.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ วัตถุประสงค์ในกำรออกแบบ กลุ่มเป้ำหมำยและสถำน

ที่ตั้งของโครงกำร 
 

5. ขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรวิจัย 
กำรรวบรวมข้อมูล 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร 

หนังสือหรือต ำรำวิชำกำร งำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ บทควำมจำกนิตยสำร เอกสำรสัมมนำวิชำกำร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรอื่นๆ ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับโคมผัดล้ำนนำ 

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโคมผัดและภูมิปัญญำจำก
กลุ่มท ำโคมล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่อันเกี่ยวกับควำมเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับ

โคมล้ำนนำ และในด้ำนของรูปแบบของโคมในแต่ละแบบของสล่ำ (ช่ำงโคมล้ำนนำ)  
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย ภำยใน

จังหวัดเชียงใหม่ 
กำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. ศึกษำข้อมูลของโคมผัดล้ำนนำ และแนวทำงกำรด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์นำฏกรรม

แสงเงำร่วมสมัย 
2. ศึกษำจำกกลุ่มประชำกรที่มีควำมครอบคลุมกับเนื้อหำที่ศึกษำ ด้วยกำรสัมภำษณ์ให้

ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
3. ส ำรวจพื้นที่และอำคำรเพ่ือกำรออกแบบศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรสรุปผลกำรวิจัย 

 โดยน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกเนื้อหำของโคมผัดล้ำนนำเข้ำสู่กระบวนกำรออกแบบภำยใน 
โดยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

1. ท ำกำรเขียนและท ำแผนภำพแสดงกรอบแนวควำมคิดในกำรออกแบบ 
2. ท ำกำรเขียนและท ำแผนภำพแสดงแนวควำมคิดในกำรออกแบบ 
3. กำรพัฒนำกำรออกแบบ โดยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

3.1 กำรแสดงผลกำรออกแบบเชิง 2 มิติ ได้แก ่ผัง รูปตัด รูปด้ำน แบบขยำย 
3.2 กำรแสดงผลกำรออกแบบเชิง 3 มิติ ได้แก่ แบบจ ำลอง และทัศนียภำพจ ำลอง 

4. ขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ 
4.1 น ำเสนอด้วยกำรบรรยำย 
4.2 เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ 
4.3 กำรน ำเสนอจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4.4 วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 
6. วิธีกำรวิจัย 

1. กำรศึกษำข้อมูลเอกสำรจำกต ำรำ บทควำมทำงวิชำกำร เอกสำรงำนวิจัย สื่อ
สำรสนเทศต่ำงๆ ที่มีเนื้อหำเกี่ยวโคมผัดล้ำนนำ 

2. กำรลงพ้ืนที่ศึกษำรูปแบบของโคมผัดล้ำนนำ  
3. กำรส ำรวจพื้นที่ศึกษำเพ่ือกำรวิเครำะห์หำอำคำรที่เหมำะกับกำรออกแบบภำยใน

ศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย  
4. กำรเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่ และแบ่งออกเป็นระบบตำมควำมส ำคัญของ

เนื้อหำที่ท ำกำรศึกษำ เพื่อควำมชัดเจนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 
5. กำรวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรน ำองค์ควำมรู้มำใช้ในกำรออกแบบภำยในศูนย์

นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย 
6. เสนอผลงำนกำรออกแบบศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย 
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7. แหล่งที่มำของข้อมูล 

1. หอสมุด ส ำนักห้องสมุดต่ำงๆ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต 
3. จำกสถำนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
4. จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโคมล้ำนนำในจังหวัดเชียงใหม่ 
5. จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนำฏกรรมแสงเงำ ละครเงำ 
6. แบบส ำรวจประชำกร 
 

8. ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 ในกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำมำสู่กระบวนกำรในกำร

ออกแบบในครั้งนี้  เป็นเพียงเพ่ือมุ่งเน้นในกำรหำแนวทำงและกระบวนกำรในกำรแปรรูปสู่งำน
ออกแบบภำยในศูนย์นำฏกรรมแสงเงำท่ีจะมุ่งเน้นกำรแสดงผลงำนในด้ำน ภำพลักษณ์ของงำน
ออกแบบที่เป็นผลจำกกำรศึกษำ ซึ่งจะมีผลต่อรำยละเอียดของงำนโครงสร้ำงในกำรท ำแบบก่อสร้ำงที่
ยังไม่สมบูรณ์และชัดเจน แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรผู้วิจัยจะแสดงเนื้อหำของข้อเสนอแนะของ
งำนวิจัยในล ำดับต่อไป 
 
9. เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. กล้องถ่ำยรูป กล้องวีดิโอ 
3. เครื่องบันทึกเสียง 
4. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่ำงๆ 
5. แบบสัมภำษณ์ แบบสอบถำม และแบบส ำรวจข้อมูล 

 
10. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

กำรศึกษำครั้งนี้คำดหวังว่ำจะสำมำรถน ำเอำเนื้อหำต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำโคมผัด
ล้ำนนำนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้  

1. สำมำรถน ำเอำนัยส ำคัญของโคมผัดล้ำนนำที่ได้จำกกำรศึกษำแนวควำมคิดและน ำมำ
ออกแบบโครงกำรศูนย์นำฏกรรมล้ำนนำร่วมสมัยภำยใตแ้นวทำงของควำมร่วมสมัย หรือใช้พัฒนำเป็น
แนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์งำนออกแบบประเภทอ่ืนๆ ที่มีเกี่ยวข้องได้ 

2. น ำเอำแนวคิดและปรัชญำทำงสัญลักษณ์ของโคมผัดล้ำนนำสู่กำรแปรรูปเชิงมิติทับ
ซ้อนมำใช้ในงำนออกแบบสถำปัตยกรรมภำยนอกและภำยในได้เป็นอย่ำงดี 

3. สำมำรถศึกษำถึงเรื่องระบบกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมโดยมีโคมผัดล้ำนนำเป็นตัว
แปรในกำรวิจัยอย่ำงเหมำะสม และสำมำรถท ำให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนภำยใน
โครงกำรศูนย์นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย 
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11. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

โคมผัด เป็นภำษำพ้ืนเมืองค ำว่ำ "ผัด" แปลว่ำ หมุนหรือเวียนไปรอบ ดังนั้น โคมผัดคือ
โคมที่มีลักษณะหมุนไปรอบๆ หรือเวียนไปรอบๆ โดยจะตัดกระดำษเป็นรูปคน สัตว์ สิ่งของ หรือ
รูป 12 รำศี กำรที่ท ำให้โคมหมุนเกิดรูปภำพหรือเงำสะท้อนที่โคมเมื่อจุดไฟ ในโคมก็จะเกิดอำกำศร้อน
ลอยสูงขึ้น อำกำศเย็นจะเวียนเข้ำมำแทนที่ ท ำให้เกิดเป็นกระแสอำกำศเบำๆ พัดให้โคมหมุนไปรอบๆ 
ท ำให้ตัวโคมที่ติดรูปภำพต่ำงๆ หมุนไปเกิดกำรสะท้อนของภำพไปตกอยู่ที่ตัวโคม ซึ่งเป็นฉำกอยู่ท ำให้
เกิดควำมสวยงำมดังนั้นโคมผัดจึงเป็นโคมที่ต้องท ำด้วยควำมละเอียด และประณีตอย่ำงมำก3 

นำฏกรรมแสงเงำร่วมสมัย  ศิลปะกำรเต้นร ำโดยใช้เทคนิคของแสงเงำ และกำรแสดง
ละครหุ่นเงำ ศิลปะกำรแสดงที่ประเภทนี้เป็นกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ และเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน โดยมี
วัฒนธรรมเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ ผู้ชมจะเข้ำใจได้ว่ำ ตัวแสดง ตัวละครตัวใดรับบทบำท
ใด พร้อมทั้งรับรู้ถ่ำยทอดแนวควำมคิดได้อย่ำงดี4 

                                                 
3 ล้ำนนำเวย์, ประวัติโคมล้ำนนำ : โคมผัด. เข้ำถึงเมื่อ 5 กุมภำพันธ์ 2553, เข้ำถึงได้จำก 

http://www.lannaway.com/blog/read/ประวัติโคมล้ำนนำ. 
4
 สัมภำษณ์ ยุทธนำ อัมระรงค์, สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 8 ตุลำคม 

2553. 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า 

 
โคมล้านนา เป็นงานศิลปหัตถกรรมแขนงหนึ่งที่อยู่เมืองล้านนามาช้านาน และเป็นสิ่งของ

เครื่องใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีของชาวล้านนาในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่าโคมเป็น
ผลิตผลทางวัฒนธรรมที่มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตในส่วนของพิธีการและประเพณีทางล้านนา โคมจึง
แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา ดังนั้นการศึกษาโคมล้านนาจึงได้สรุปสาระส าคัญ
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือประกอบการศึกษาดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 
ความหมายของโคม  

โคม หมายถึง โคมไฟ ตะเกียง หรือดอกเฟ่ืองฟ้า6 
คนไทยกลุ่มภาคเหนือออกเสียงว่า "โกม" คือ ออกเสียงตัวก๊ะตามภาษาลี และโคมนั้นมี

ความหมาย 2 อย่างคือ เป็นเครื่องสักการะ และเป็นเครื่องส่องสว่าง7 
โคม หมายถึง ตะเกียง หรือเครื่องโคมไฟ ซึ่งมีท่ีบังลมโดยมากรูปกลมป้อง ใช้หิ้วหรือแขวน 

ลักษณะนามเรียกว่า “ดวง”8 
โคม หมายถึง เครื่องตามไฟที่มีก าบังลมโปร่งแสง อาจท าเป็นรูปสี่เหลี่ยม, รูปแปดเหลี่ยม, 

รูปกลม หรือทรงอ่ืนๆ ที่หิ้วหรือแขวน ตามที่ต่างๆ ทั้งเพ่ือให้แสงสว่างโดยตรง และให้เป็นเครื่องบูชา
สิ่งที่เคารพนับถือ เช่น แขวนบูชาพระพุทธรูปแขวนไว้ในศาสนสถาน และสถานที่ส าคัญในงานพิธี
ต่างๆ9  

โคม เป็นเครื่องก าบังไฟไม่ให้ดับเพื่อถูกลมพัด ภายในจุดเทียน ผางประทีปซึ่งท าเป็น
ภาชนะดินเหนียวถ้วยเล็กๆ ใช้ไขมันสัตว์ เช่น ขี้ผึ้งหรือน้ ามันพืชเป็นเชื้อเพลิงมีไส้ท าด้วยด้ายฟ่ัน ช่วย
ให้ไฟติดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในอดีตการที่ชาวนาไปท านาในตอนกลางคืนต้องใช้การจุดไฟเพ่ือให้
แสงสว่างในการท างาน บางครั้งลมพัดท าให้เทียนดับ ชาวนาจึงใช้ตะกร้าที่ใส่ของมาครอบเทียนแล้ว

                                                 
6 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว,วัยอาจ และเดวิด เค, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่. 

(กรุงเทพมหานคร : ตรัสวิน ,2543), 52. 
7 มณี พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. (เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์ 

,2537), 5. 
8 น้ าทิพย์ คชเกษริน, ความหมายของโคม. เข้าถึงเม่ือ 14 พฤษภาคม 2554, เข้าถึงได้

จาก http://www.lannaway.com/blog/read/ประวัติโคมล้านนา. 
9 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ, ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน. (พิมพ์ลักษณ์, กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมม่ี, 

2527), 35. 
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กระดาษมาหุ้มรอบๆ ท าให้ไม่ต้องล าบากในการจุดเทียนอีก ต่อมาชาวบ้านได้มีประยุกต์
มาใช้ในการประดิษฐ์โคมไฟเพ่ือใช้ส าหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วงเดือนประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา 
 
ประวัติความเป็นมาของโคมล้านนา 

ประเพณีการจุดประทีปหรือบูชาไฟ สันนิษฐานว่าเดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ กระท า
เพ่ือเป็นการบูชาพระเจ้าทั้งสาม ของพราหมณ์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม เมื่อพระ
อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤศจิก และพระจันทร์เดินเข้าร่วมดาวฤกษ์วิสาขะ เมื่อใดให้ยกเสาโคมในวันนั้น 
ก าหนดการนี้ตรงกับเดือนสิบสอง หรือเดือนยี่ โคมบูชานี้เมื่อบูชาครบก าหนดวันแล้วก็จะเอาโคมไฟไป
ลอยน้ า เรียกว่า ทีปะวาลี พิธีบูชาไฟในวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวชมพูทวีปถือว่าเป็นงานส าคัญ มี
การละเล่นสนุกสนาน มีการประดับประดา การตามประทีปโคมไฟ ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าประเพณียี่เป็งก็
ได้รับอิทธิพลและถูกดัดแปลงมาเป็นพุทธประเพณีของชาวล้านนาเช่นกัน โดยมีวิวฒันาการมาโดย
ล าดับ 

ประเพณีเดือนยี่เป็งของชาวล้านนา เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ประชาชนยึดถือปฏิบัติกันมา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัยได้เกิดประเพณีลอยโขมด ในปีพุทธศักราช 2061 
พระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พญาเมืองแก้ว) แห้งราชวงศ์มังราย ทรงด าริให้จัดเทศกาลยี่เป็งเป็น
ประเพณีใหญ่ พระองค์ทรงน าประชาชนบูชาพระพุทธรูปในพระอารามทั้งหลาย การเล่นเดือนยี่เป็ง
ของชาวล้านนามีหลากหลาย ทั้งการเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) ตกแต่งวิหารวัดด้วย โคมไฟ ว่าว 
(โคมควัน) บอกไป ผางประทีป และส่งเครื่องสังเวยลอยไปตามล าน้ า อันเป็นที่มาของประเพณีการแต่ง
เครื่องสักการบูชาโดยทางน้ าเรียกว่า ลอยโขมด (ลอยไฟ) 

ในต าราและวรรณกรรมโบราณของล้านนาได้บันทึกคติความเชื่อ เกี่ยวกับพิธีจุดโคม
ประทีป อยู่หลากหลายฉบับเช่น อานิสงส์ เดือนยี่ ฉบับวัดหนองออน อานิสงส์ประทีป ฉบับวัดแม่ตั๋ง 
เป็นต้น  ได้กล่าวว่าอานิสงส์ของการจุดโคมประทีปบูชานั้น ผู้ใดก็ตามจุดประทีปในคืนวันเพ็ญเดือนสิบ
สองหากเกิดมาชาติหน้า จะได้เกิดในตระกูลเศรษฐี เป็นผู้มีรูปโฉมนมพรรณวรรณะอันสวยงาม อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของต่างๆ10 และความเชื่ออีกประการหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการจุด 

โคมประทีปบูชานั้น ได้รับอิทธิพลจากชาดกนอกนิบาตร เรื่องแม่กาเผือก ซึ่งแต่งโดยชาว
ล้านนาซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เมื่อครั้งพระโพธิสัตว์ได้จุดประทีปบูชาคุณผู้
เป็นแม่กาเผือกที่จากไปอยู่บนสวรรค์ ทั้งนี้หลักฐานที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการจุดโคมประทีปบูชาพระ
เจ้าของคนเมืองล้านนาจะเห็นได้จากงานจิตรกรรมลายค า ในวิหารจามเทวี วัดปงยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง แสดงให้เห็นถึงการน าโคมมาถวายได้แก่พระพุทธเจ้า เพ่ือให้เกิดความสว่างไสว
โดยมีคติแฝงเปรียบความสว่างของโคมกับปัญญาญาณท่ีเกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติ12 

                                                 
10 สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, โคมกระดาษบ้านป้าค าใส. รายงานวิชาศิลปกรรมพ้ืนบ้าน

ล้านนา, (เชียงใหม่: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2542), 3. 
12 ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตสถาน, วิหารจามเทวี วัดปงยางคก. ( ล าปาง : ไม่ปรากฏ

สถานที่พิมพ์, 2530), 26. 
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เมื่อถึงกาลแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศาสนามีความรุ่งเรือง 
พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้ฟ้ืนฟูพระราชพิธีต่างๆโดยจะต้องให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 
ดังนั้นจึงโปรดให้มีการสวดมนต์เย็น ฉันเช้าก่อนเวลาที่จะยกโคมหรือลอยโคมประกอบด้วยพระสมณะ
ศักดิ์จ านวน 10 รูป ในการท าพิธีแต่โบราณ โคมจะเป็นโครงไม่ไผ่ปิดกระดาษ ส่วนข้างในสานเป็น
ชะลอมปิด กระดาษเป็นรูปกระบอกตรงๆ เทียนส าหรับจุดโคมชัยในแต่ละคืนจะใช้เทียน 24 เล่ม พอ
จุดได้ประมาณ 3 ชั่วโมง13 

แต่เดิมประเพณีการจุดโคมจะกระท าขึ้นเฉพาะในเรือนของเจ้านาย หรือผู้มีอันจะกิน
เท่านั้น โดยการใช้ประทีปหรือเทียนจุดให้เกิดแสงสว่าง แล้วน าไปใส่ไว้ในโคมหรือใช้ประทีปที่มี
ลักษณะเป็นผางประทีปเล็กๆแล้วใช้น้ ามันงา น้ ามันละหุ่งหรือน้ ามันมะพร้าว ใส่ไปในถ้วยดินเผา
เพ่ือให้เชื้อเพลิงให้ไปติดที่อยู่ตรงกลางเหมือนกับโคมบริวารของวังเจ้านาย ซึ่งอยู่นอกเขตพระราช
สถานหรือวังเจ้านาย แต่ส าหรับโคมชัย โคมประเทียบ และโคมบริวารจะมีเฉพาะใน
พระบรมมหาราชวัง 

ในปัจจุบันโคมถูกประดิษฐ์เพื่อจุดบูชาพระพุทธรูป เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อถวายโคมชาติ
หน้าจะเกิดมาสติปัญญาดี เนื่องจากแสงสว่างเป็นแสงที่ส่องเข้าไปยังความมืดเปรียบเสมือนปัญญาที่
จะสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ ได้ การจุดโคมจึงนิยมท ากันในวันพระ แต่แท้ที่จริงแล้วสามารถ
กระท าได้ทุกโอกาสไม่ได้จ ากัดวันและเวลา หรือเรียกตามภาษาธรรมว่า “อะกาลิโก” ซึ่งก็แล้วแต่
ความพอใจหรือตามความสะดวก ส่วนของโคมนั้นเมื่อถูกจุดแล้วก็จะน าไปแขวนหรือตั้งไว้หน้าบ้าน 
หรือตามชายคาของเรือนให้เป็นที่สวยงาม ส่องแสงสว่าง และเพ่ือเป็นการบูชาเทพยดาอารักษ์ผู้รักษา
หอเรือนอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าการจุดโคมประทีปนั้น มีวัฒนาการและความเป็นมาที่ยาวนาน  แต่ครั้งโบราณ
กาลซึ่งมีการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน นอกจากเดือนอีกแล้ว เดือนยี่เป็งยังถือเป็นอีก
หนึ่งวโรกาสที่ผู้น าบ้านเมืองทรงเลือกเป็นวันส าหรับบ าเพ็ญพระราชกุศล และราชประเพณี ดังนั้น
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ในอดีต จนถึงกาลปัจจุบัน ยังคงเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ความเชื่อ และความสัมพันธ์กับธรรมชาติเช่นเดิมตลอดมา 

 
จุดประสงค์ของการประดิษฐ์โคมล้านนา 

1. เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
2. เพ่ือเป็นสิ่งประดับสร้างความสวยงามแก่ตัวอาคารบ้านเรือน 
3. เป็นเครื่องใช้ส าหรับสร้างแสงสว่างให้กับสถานที่ 
4. เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน 

 
 

                                                 
13 สืบศักดิ์ แสนยากรเกียริคุณ, โคมกระดาษ. รายงานวิชาศิลปกรรมพ้ืนบ้านล้านนา, 

(เชียงใหม่: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2540), 3. 
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บทบาทของโคมกับวิถีชีวิตล้านนา 
1. บทบาททางสังคมและการเมือง  

1.1 โคมในสมัยสงคราม ในสมัยโบราณเมื่อเกิดสงครามก็จะใช้ลอยโคมช่วยใน
การโจมตีข้าศึก โดยการน าดินไฟใสเข้าไปในโคมลอย แล้วจุดธูปปักลงในหม้อดินไฟ เมื่อโคมลอยไปยัง
เมืองข้าศึกพอดีกับธูปที่ก าลังไหม้ลงมายังหม้อดินปืนไฟ หม้อก็จะระเบิดขึ้นมาเผากระดาษโคม และจึง
กลายเป็นลูกไฟตกลงเผาผลาญบ้านเรือนข้าศึกนั้น 

1.2 โคมกับชนชั้นทางสังคม ในอดีตจะมีการใช้โคมในพระบรมมหาราชวังปัก
ประจ าทุกพระที่นั่ง และต าหนักต่างๆ โดยโคมนั้นเป็นเป็นเครื่องแสดงฐานันดรศักดิ์ทางสังคม ด้วยการ
ใช้วัสดุที่ประดิษฐ์เป็นสิ่งซึ่งแสดงออก เช่น โคมส าหรับชั้นเจ้าฟ้า จะใช้โคมโครงไม้ไผ่หุ้มด้วยผ้าหรือ
แพร โคมส าหรับเจ้านาย แม่ทัพ นายกอง จะใช้โคมไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษสา เป็นต้น 

1.3 โคมกับกุศโลบายทางวัฒนธรรม      โคมเป็นเครื่องใช้ที่มีความเก่ียวข้องกับ 
ศาสนพิธี และประเพณีท่ีส าคัญต่างๆมากมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว โคมจึงเปรียบเสมือนสื่อกลางที่ช่วย
ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี อันส่งผลดีกับความสัมพันธ์ใน
สังคม เช่น การแข่งขันประชันโคม การร าโคม เป็นต้น 

2. บทบาททางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมล้านนาถือเป็นหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความ
ประณีตและความสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
อันได้แก่ เรื่อง แสงเงา การสะท้อนภาพ ความร้อน และแรงลม ผสมผสานกับเอกลักษณ์ รูปแบบ 
ลวดลายอันสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา ประดิษฐ์ออกมาเป็นเป็นศิลปะโคมประทีปใน
ประเภทต่างๆ แล้วแต่รูปแบบของแต่ละพ้ืนถิ่นดังนี้14 

  โคมชุมชนบ้านเมืองสาตรหลวง  โคมแขวน โคมถือ โคมผัด 
  โคมชุมชนบ้านหนองโค้ง โคมลอย โคมแขวน 
  โคมชุมชนวัดเมืองกาย โคมแขวน 

3. บทบาทของโคมกับวิถีชีวิต โคมถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์และมีความส าคัญในช่วง
ต่างๆของชีวิต 

3.1 การเกิด เมื่อครอบครัวใดให้ก าเนิดบุตรขึ้นมา ผู้เป็นบิดาจะมีหน้าที่จุดโคม
ประทีปแขวนไว้หน้าเรือน หรือลอยโคมเพ่ือให้บุตรได้รับแต่สิ่งดีงามและสิริมงคล 

3.2 การสมรส ส าหรับพิธีแต่งงานนั้น จะมีการใช้โคมปักเรียงรายริมทางตั้งแต่
ซุ้มประตูหน้าบ้านจนถึงตัวเรือน อีกทั้งเม่ือถึงพิธีส่งตัวเข้าหอเป็นเจ้าสาวจะต้องถือโคมน าหน้าฝ่าย
เจ้าบ่าวเข้าสู่หอ เพ่ือแสดงถึงความรุ่งเรืองในชีวิต 

3.3 การสืบชะตา ในพิธีการสืบชะตานั้นจะมีการจุดโคมประทีปแขวนที่ซุ้มประตู 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นชาวล้านยังเชื่อว่าบ้านเมือง เวียงวังก็มีชีวิตเชกเช่นเดียวกับคน 
ดังนั้นจึงมีการสืบชะตาเมืองขึ้น มีการลอยโคมและท าพิธีสืบชะตาตามแหล่งส าคัญของเมืองโดยรอบซึ่ง
ถึงว่าจะน ามาซึ่งความสุข ความเจริญของชีวิตคนในเมือง 

                                                 
14 นันทพล จั่นเงิน, “พิพิธภัณฑ์โคมล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขา

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 11. 
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3.4 การเริ่มต้นในช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตการท างาน การค้าขาย 
ประกอบอาชีพ จะมีการน าโคมมาแขวนไว้ในอาคารเพ่ือแสดงถึงความเป็นสิริมงคล 

3.5 การตาย ในงานฌาปนกิจศพนั้นจะมีพิธีลอยโคมจ านวนเท่ากับอายุขัยของ
ผู้ตาย เพื่อเป็นอานิสงส์แก่ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ15 

4. บทบาทของโคมกับพุทธศาสนา โคมประทีปถูกน ามาเป็นตัวแทนของความเชื่อและ
สัจธรรมในพระพุทธศาสนามากมาย โดยชาวล้านนาจะใช้โคมประทีปเป็นพุทธบูชาในโอกาสวันส าคัญ
มากมาย ได้แก่ 

4.1 วันเพ็ญเดือนสิบสองหรือเดือนยี่เป็ง 
4.2 การตั้งธรรมหลวง (การเทศน์มหาชาติ) 
4.3 วันวิสาขะบูชา วันพระ วันโกน 

ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนานั้น ชาวล้านนาจะจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเทศกาลเดือนยี่เป็ง งานบุญเดือนยี่ซึ่งนับตามคติของชาวล้านนา โดยความจริงก็
คือวันอุโบสถศีลธรรมดานั่นเอง แต่เดือนยี่เป็งนั้นมีความหมายทางจิตใจของคนพ้ืนถิ่นที่มีประเพณีสืบ
เนื่องมาจากรุ่นบรรพบุรุษ เดือนยี่เป็งนั้นเป็นเดือนที่อากาศไม่ร้อนไม่หนาวเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจาก
ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ภาคเหนือจึงมีอากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใสปราศจากเมฆฝน จึงเป็นเหตุ
จรุงจิตใจให้พลเมืองมีความเบิกบานใจ ซึ่งช่วงงานบุญยี่เป็งนี้จะมีการจัดงานฉลองติดต่อกันหลายชั่ว
คืน  มีทั้งงานบุญเทศน์มหาชาติ ลอยประทีป ท าโคมค้างโคมลอย ตามประทีป อีกท้ังยังมีการจัดแต่ง
ขบวนโคมเพ่ือน าไปถวายยังวัดที่ส าคัญเป็นพุทธบูชาในคืนก่อนวันเพ็ญเดือนยี่เป็ง ซึ่งขบวนจะมีความ
งดงามและยิ่งใหญ่ ในขบวนจะมีคานหมาโคมประธาน อยู่เป็นองค์ประกอบหลักของขบวน 

5. บทบาทของโคมกับคติความเชื่อ 
 นักปราชญ์โบราณที่มีความเชื่อว่า “แสงสว่างเปรียบด้วยปัญญาฉันใดก็ดีการบูชา

พระรัตนตรัยด้วยโคมถือไดว่าอานิสงส์เกิดมาชาติหน้าจะเป็นผู้มีสิตปัญญาฉันนั้น” โคมประทีปล้านนา
จึงมีรูปแบบที่หลากหลายโดยแต่ละประเภทก็จะมีคติความเชื่อในการบูชาต่างกันไป 

5.1 พุทธบูชา ชาวล้านนาจะจุดเทียนไขหรือผางประทีป น าไปวางในในโคมและ
จะถือโคมนี้เดินไปตามทางสู่วัดวาอารามเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงวัดแล้วจะน ามาปักไว้รอบๆ 
พระอุโบสถวิหาร ตั้งไว้หน้าองค์ประธาน การบูชาแบบนี้จะใช้โคมดอกบัวจะเป็นลักษณ์รูปดอกบัว 
ดอกไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใช้เป็นพุทธบูชามาตั้งแต่โบราณกาล อีกประเภทหนึ่งคือ 
โคมหูกระต่ายมีความหมายเปรียบได้กับ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

5.2 พุทธธรรม ชาวล้านนาจะน าโคมประทีปไปถวายวัดโดยน าไปแขวนไว้ในพระ
อุโบสถ วิหาร ศาลา บนต้นไม้ภายในบริเวณวัดวาอาราม โดยลักษณะของรูปแบบของโคมจะให้
ความหมายทางพุทธธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังมีการน าโคมประทีปมา
ประดับยังบริเวณชายคาของเรือนหรือแขวนไว้บนไม้ค้าง โดยเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระภูมิเจ้าที่ 
เทพารักษ์ ผู้รักษาหอเรือนและเคหะสถาน 

                                                 
15

 นันทพล จั่นเงิน, “พิพิธภัณฑ์โคมล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 11. 
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5.3 วัฏสงสาร ชาวล้านนาจะน าโคมผัด (โคมหมุน)มาถวายที่วัดโดยตั้งโคมผัดไว้
ในบริเวณพระอุโบสถ์ วิหาร หรือวางไว้ที่หน้าองค์พระประธาน ซึ่งโคมผัดนี้จะมีลักษณะหมุนด้วยแกน 
สะท้อนแสงจากดวงประทีป จะท าให้เกิดเงาขึ้นบนตัวโคม เคลื่อนที่เป็นวงกลม มีการแสดงเรื่องราว 
สอดแทรกคติธรรม ความเชื่อทางพุทธศาสนา ลักษณะของโคมจะแสดงคติในเรื่องของกรรมวัฏสงสาร 
การเวียนว่านตายเกิดของชีวิต 

5.4 ปัญญาปฏิบัติ โคมลอยนับเป็นโคมที่สร้างบรรยากาศได้ทั้งความศรัทธา
เลื่อมใส และ สุนทรียภาพให้กับที่มาลอยและมาชม การลอยโคมมีความเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระ
เขี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อว่าเป็นบูชาผู้ให้ก าเนิด คือ พ่อเกิด แม่เกิด และยังเป็นการสะเดาะเคราะห์เอาสิ่งเลวร้ายออก
จากตัวอีกด้วย16 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การบูชาโคมของชาวล้านนานั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการถวายเป็น
พุทธบูชา เพ่ือเป็นสิริมงคล การสร้างแสงสว่างให้กับสถานที่ และเป็นสิ่งประดับประดาสร้างความ
สวยงาม อีกท้ังยังเป็นสื่อกลางที่รวมแห่งศรัทธา และสร้างความเพลิดเพลินในแก่ชุมชนอีกด้วย 
 
ประเภทของโคมล้านนา 

โคมประทีปล้านนาได้แบ่งของเป็นประเภทของโคม มี 4 ประเภท 
1. โคมถือ 
2. โคมลอย 
3. โคมแขวน 
4. โคมผัด 
 
1. โคมถือ หรือโคมหูกระต่าย หมายถึง โคมที่มีก าบังท าด้วยกระดาษสี มีลักษณะคล้าย

หูกระต่ายโคมถือ หรือ โคมหูกระต่ายจะใช้ในวันเดือนยี่เป็งซึ่งพุทธศาสนิกชน จะถือไปเดือนขบวนแห่
งานลอยกระทง ข้างในโคมจะจุดเทียนไขไว้ เมื่อเดินขบวนเสร็จแล้วก็นะน าไปปักไว้บริเวณรอบๆ พระ
อุโบสถ พระวิหาร หรือ สถานที่มีงานพิธีกรรม ถ้าหากใช้ในงานสมโภชก็จะท าข้ึนเป็นรูปกลีบบัวปัก
เพ่ือประดับประดาให้สวยงามขึ้นแล้วเอาไปบูชาองค์พระประธานในพระวิหาร โคมถือ หรือ โคมหู
กระต่าย มี 2 แบบ ได้แก่ 

1.1 โคมหูกระต่าย มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร 
เจาะรูทั้งสี่มุม ใช้ไม้ไผ่เหลาขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรปักลงในรูนั้น ท าเป็นปีกข้ึนไปโดยตัดขอบบน
ให้โค้งและสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ด้านบนให้กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร จะได้เรือนโคม
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมีปลายบานออกจากกัน ใช้กระดาษว่าวหรือกระดาษแก้วสีต่างๆปิดทับทั้งสี่ด้าน
ของเรือนโคมและเปิดช่องด้านบนเมื่อใช้งานก็วางประทีป หรือเทียนที่จุดไฟลงกลางเรือนโคม ส่วนฐาน

                                                 
16

 นันทพล จั่นเงิน, “พิพิธภัณฑ์โคมล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 ), 14-15. 
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ของโคมหูกระต่ายนั้น อาจท าด้วยกาบกล้วยชิ้นจากล าต้นมะละกอหรือแผ่นไม้ ก็ได้ และอาจใช้วาง
ประดับอยู่กับท่ีหรืออาจท าให้ถือไปได้นั้นฐานของเรือนโคมอาจท าด้วยไม้สักเจาะรูตรงกลางส าหรับใส่
ด้ามถือ17 

 

  
 

ภาพที่ 1 แสดงโคมถือหรือโคมหูกระต่าย 
ที่มา : ประเพณีล้านนา: ประเพณียี่เป็ง เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555 เข้าถึงได้จาก http://library. 
cmu.ac.th/ntic/lannatradition/yeepeng-chomyeepeng.php# 
 

1.1. โคมบัว จะมีลักษณะคล้ายกลีบบัว จะมีด้ามไม้ใช้ถือคล้ายๆเป็นก้านดอกบัว 
เมื่อแห่เสร็จแล้วจะน าโคมไปบูชาองค์พระประธานในวิหาร 

 

  
 
ภาพที่ 2 แสดง โคมดอกบัว 
ที่มา : ประเพณีล้านนา: ประเพณียี่เป็ง. เข้าถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2555 เข้าถึงได้จาก http:// 
library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/yeepeng-chomyeepeng.php# 
 

2. โคมแขวน หรือ โคมค้าง ได้แก่ โคมที่ใช้แขวนบนหลัก หรือตามข่ือในวิหาร หรือ
โบสถ์มีรูปร่างต่างๆ แล้วแต่จะท ากันผู้ที่นิยมท ากันมากคือ พระภิกษุสามเณร จะแข่งขันกันว่าใครจะ
ท าสวยกว่า โคมแขวนโคมบูชาพระมีหลายรูปแบบ จะใช้ในงานยี่เป็งหรือวันตั้งธรรมมหาชาติเวสสันดร

                                                 
17 Khomlanna, ลักษณะของโคมล้านนา. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก http://khomlanna.blogspot.com/2011/01/3-1.html 
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ชาดก ใช้แขวนไว้ในโบสถ์ บนศาลาในวิหาร หรือท าค้างไม้ไผ่ท าชักรอกแขวนข้างโบสถ์ วิหารเป็นพุทธ
บูชา สวยงาม สว่างไสว หรือใช้ตกแต่งบ้านเรือน เพ่ือบูชาเทพารักษ์ ผู้รักษาหอเรือน อาคารบ้านเรือน
ก็ได้ รูปแบบของโคมแขวนมีหลากหลายดังต่อไปนี้18 

2.1 โคมรังมดส้ม บ้างเรียกว่า โคมเสมาธรรมจักร มีรูปทรงที่เหมือนรังมดส้ม 
(มดแดง) และรูปทรงเป็นแปดเหลี่ยม จึงเรียกว่า ธรรมจักร โคมรังมดส้มนี้ ใช้ไม้ไผ่เฮียะ เหลาให้เป็น
เส้น กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร น ามาหักเป็น 16,24 เหลี่ยมหรือ
ตามต้องการ น ามาผูกด้วยด้ายให้แน่น เมื่อมัดโครงเสร็จแล้ว น าไม้เฮียะที่เตรียมไว้มาหักมุม เพ่ือท าหู
โคมเป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อท าเป็นโครงส าเร็จแล้ว ติดกระดาษรอบโครง ปล่อยส่วนบนไว้ เพ่ือเป็นช่อง
ใส่ผางประทีป19 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดง โคมรังมดส้ม 
 

2.2 โคมไห ตัวโคมมีลักษณะเป็นคล้ายไห เนื่องจากด้านบนหรือปากโคมกว้าง
กว่าส่วนล่างหรือก้นโคม ด้านบนหักเป็นมุมหกเหลี่ยม ด้านล่างหรือส่วนก้นหักเป็นมุมสี่เหลี่ยม ด้าน
บนสุดท าเป็นรูปสามเหลี่ยม 4 อัน เป็นหูโคม ตัวโครงโคมท าจากไม้ไผ่เกี๊ยะทรงเรียวยาวพองาม 
ประดับตกแต่งด้วยกระดาษสา และลวดลายพ้ืนเมือง แต่งหางโคมให้งดงามด้วยการตัดกระดาษเป็น
ลวดลาย ท าป่องหรือปากไว้จุดผางประทีป โคมชนิดนี้ใช้จุดบูชาได้ทั่วไป บ้างเรียกว่า โคมเพชร 
หมายถึง ความสวยงามอร่ามตา บ้างนิยมให้เป็นของขวัญในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ หมายถึงหม้อเงิน หม้อ 

2.3 ทอง ไหเงิน ไหทองถ้าให้เป็นของขวัญในงานแต่งงาน เป็นนิมิตรหมายให้
โชคลาภ ปัจจุบันมีการน ารูปแบบของโคมไหมาท าเป็นโคมไฟประดับบ้าน โดยใช้วัสดุผ้าหุ้มตัวโครง 

 

                                                 
18 Khomlanna, ลักษณะของโคมล้านนา. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก http://khomlanna.blogspot.com/2011/01/3-1.html 
19 ประเพณีล้านนา: ประเพณียี่เป็ง, การท าโคมยี่เป็ง. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555 

เข้าถึงได้จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/yeepeng-chomyeepeng.php# 
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ภาพที่ 4 แสดง โคมรูปไห 
 

2.4 โคมกระจัง หรือโคมกระจังมงกุฎ มีรูปทรงคล้ายกระจังสวมมงกุฎ เป็นโคม
รูปแบบสมัยใหม่ บ้างเรียกโคมไห เพราะขึ้นรูปแบบโคมไห แต่เอาส่วนปลายเป็นส่วนหัว ส่วนหัวเป็น
ส่วนปลายโคม ส่วนค าว่า กระจัง คือลายไทยรูปแบบหนึ่ง ลักษณะคล้ายกลีบของดอกบัว หรือตาอ้อย 
ด้านข้างแยกปลายแหลมเหมือนถูกบาก ลายกระจังมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น กระจังรวน กระจัง
ปฏิญาณ กระจังใบเทศ กระจังหลังสิงห์ กระจังหู เป็นต้น 
 

  

ภาพที่ 5 แสดง โคมกระจัง 
 

2.5 โคมดาว เป็นโคมรูปดาว มีห้าแฉก ตัวโคมท าจากไม้ไผ่หักมุมเป็นห้ามุม ใช้
กระดาษสาหรือผ้าติดหุ้มตัวโครง ตัดกระดาษสีเงินสีทองประดับตกแต่งลวดลาย ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วย
ลายดวงตะวัน (พระอาทิตย์) เป็นลายลักษณะรูปกลม เจาะช่องตรงกลางเป็นปล่องส าหรับใส่ผาง
ประทีป  
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ภาพที่ 6 แสดง โคมรูปดาว 
 

2.6 โคมกระบอก เป็นโคมที่ใช้ไม้ไผ่เหลาแบนกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร หนา 
2-3  มิลลิเมตร ขดเป็นวงกลมเท่าๆกัน 2 วง ไว้เป็นโครงส่วนหัวและส่วนท้าย เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วน ากระดาษสาด้านกว้างยาวกว่าเส้นรอบวงของไม้ไผ่ขดวงกลมประมาณ 
1-2 เซนติเมตร เมื่อติดกระดาษติดกาวแล้ว ตัดลวดลายประดับตกแต่ง โดยใช้กระดาษสีเงิน สีทอง
ส่วนใหญ่นิยมใช้ลายสร้อยดอกหมาก ส่วนท้ายหรือก้นกระบอกปิดด้วยกระดาษแข็งส าหรับวางผาง
ประทีป 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดง โคมกระบอก 
ที่มา : ประเพณีล้านนา: ประเพณียี่เป็ง, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555 เข้าถึงได้จาก http:// 
library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/yeepeng-chomyeepeng.php# 
 

2.7 โคมเงี้ยว เป็นโคมที่มีรูปทรงที่ได้มาจากชาวไทใหญ่ จึงเรียกว่า โคมเงี้ยว ท า
ค่อนข้างยากกว่าโคมชนิดอื่นๆ เนื่องจากตัวโครงโคมมีลักษณะหักมุมละเอียดซับซ้อน เป็นเหลี่ยม
คล้ายเพชรที่เจียรนัย จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โคมเพชร20 

                                                 
20 ประเพณีล้านนา: ประเพณียี่เป็ง, การท าโคมยี่เป็ง. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555 

เข้าถึงได้จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/yeepeng-chomyeepeng.php# 
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ภาพที่ 8 แสดง โคมเงี้ยว 
 

2.8 โคมลอย โคมลอย เป็นค าที่ภายหลังที่ใช้เรียกเครื่องเล่นท าด้วยกระดาษ
ลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่ ใช้ลมร้อนบรรจุภายในให้ลอยขึ้นไปได้ เดิมเรียก ว่าวรม (อ่าน “ว่าวฮม”) 
หรือว่าวควันเป็นโคมที่ท าจากการต่อกระดาษว่าวเป็นโคมขนาดใหญ่เป็นทรงกลม หรือสี่เหลี่ยม ตรง
ปากใช้ไม้ไผ่ขดเป็นวงกลมพอให้ใช้ไม้ไผ่ขดเป็นวงกลม พอให้ใช้ไม้ที่พันผ้าและชุบน้ ามันให้เกิดควัน น า
ไม้จุดไฟนี้เข้าไปในวงกลมนี้ท าให้ควันอยู่ข้างใน เมื่อปล่อยควันเข้าไปจนกระทั่งโคมนั้นลอยขึ้นสู่อากาศ 
อาจจะมีการน าเงิน หรือเขียนหนังสือติดไปด้วย หรือส่วนใหญ่มักจะใส่ประทัดเป็นหางเมื่อจุดขึ้นไป
ระยะหนึ่ง ก็จะเกิดเสียงดัง21 

 

 
 
ภาพที่ 9 แสดง โคมลอย 
 

1. โคมผัด หรือ โคมเวียน หมายถึง โคมซึ่งเขียนภาพที่ครอบเมื่อจุไฟแล้วครอบนั้นจะ
หมุน ท าให้เงาของภาพสะท้อนบนพื้นผนังท าให้บอกเล่าเรื่องราวภาพในตัวโคม โคมผัด เป็นภาษา
พ้ืนเมืองค าว่า "ผัด" แปลว่า หมุนหรือเวียนไปรอบ คมผัด เป็นโคมลักษณะพิเศษ เพราะหมุนได้ คล้าย
โคมเวียนของภาคกลาง ค าว่า ผัด ในภาษาล้านนา แปลว่า หมุน โคมชนิดนี้เป็นรูปทรงกระบอกขนาด

                                                 
21 Khomlanna, ลักษณะของโคมล้านนา. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก http://khomlanna.blogspot.com/2011/01/3-1.html 
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กว้างประมาณ  50 เซนติเมตร สูงประมาณ 50 -70 เซนติเมตร หุ้มด้วยกระดาษสาหรือกระดาษว่าวสี
ขาว ด้านในจะเป็นโครงโคมที่มีเส้นด้ายเวียนไปตามเสาโครงด้านในเป็นวงกลม ติดรูปภาพที่ตัดจาก
กระดาษสีด า เป็นรูปพุทธประวัติ รูปนักษัตรปีเกิด รูปวิถีชีวิต ฯลฯ ส่วนด้านบน ติดกระดาษสา เจาะ
เป็นใบพัดช่องระบายอากาศ ใส่เข็มติดไว้กับไม้แกนกลางโครงตัวใน น ามาวางอยู่บนถ้วยเล็กตรงแกน
เสาโคม เมือจุดเทียนหรือผางประทีปข้างในตัวโคม ความร้อนจะดันใบพัดท าให้โคม พัด หรือ หมุนฉาย
ภาพ เรื่องราว ที่ประดับตกแต่งภายใน  
 

   
 

ภาพที่ 10 แสดง โคมผัด 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย 13 ตุลาคม 2554 
 
ความเป็นมาของโคมผัดล้านนา 

โคมผัด โคมเวียน เป็นโคมที่เกิดข้ึนตั้งแต่สมัยชาวไทยล้านนา หรือทางสิบสองปันนาได้หนี
อพยพเข้ามาในภาคเหนือ เป็นพวกลื้อ มอญ ซึ่งได้น าประเพณีการท าโคมผัดเข้ามา เวลามีงาน
ประจ าปีหรืองานตามวัด ก็ท าโคมผัดตั้งไว้ให้คนดูเสมือนดูหนัง ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีภาพยนตร์ โคมผัด
จึงมีลักษณะคล้ายกับหนังตะลุงของชาวภาคใต้ 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์โคมผัดล้านนา 

โคมผัดเป็นโคมที่มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว มีความสวยงามและรูปแบบต่างจากโคม
ชนิดอื่นๆ เนื่องจากโคมผัดนั้นสามารถหมุนได้ โดยใช้ความร้อนเล็กน้อยจากเปลวเทียนเป็นตัวช่วยโดย
ใช้ หลักการเดียวกับเดียวกับปล่อยโคมลอยหรือบอลลูน ค าว่าผัดนั้นมาจากภาษาพ้ืนเมืองว่า “ผัด
ตะเวิ่น” ซึ่งแปลหมุนนั่นเอง 

จากบทสัมภาษณ์ ของนายศรีลา คณะปัญญา กล่าวว่า “คนที่จะแป๋งโกมผัดจะต้องมีฝีมือ 
ใจเย็น ถ้าจักตอกเหลาไม้เป๋น หรือว่าเกนแป๋งโกมอย่างอ่ืนมาก่อนดี โกมผัดมีสามส่วนตี้ส าคัญ...ถึงจะ
เป็นโกมได้...ส่วนตี้นึ่งตัวโกมวงนอก...ส่วนตี้สองหลักแก๋นจะเอาก้นถ้วยคว้ าไว้...ส่วนตี้สามโครงใน วง
ในจะติดฮูปไว้...เวลาต๋ามไฟแสงไฟจะส่องเป๋นเงา...”22 สรุปได้ว่า การท าโคมผัดนั้นต้องอาศัยทักษะ

                                                 
22ศิวดล วาฤทธิ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าโคมผัดจังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 47. 
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ฝีมือ อาจจะต้องมีพ้ืนฐานจากการท าโคมแบบอ่ืนมาก่อน โคมผัดมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
วงนอก วงในหรือโครงใน และแกนโคม วงนอกมีหน้าที่รับเงาจากลวดลายที่ติดอยู่ในวงในหรือโครงใน 
ส่วนแกนหลักโคมที่ปลายจะเป็นก้นถ้วยมีหน้าที่รองรับ วงในหรือโครงในที่มีดุมหรือแกนเข็ม ตัวโครง
จะติดรูปภาพ และลวดลายที่สวยงาม 

จากบทสัมภาษณ์ของ พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร “...ฮู้ก่อจะใดโกมผัดเปิ่นแปงฮ้ือผัดไป
ทางขวา...ฮ้ือผ่อว่าเวลาวันศีล วันพระ จาวบ้านเปิ่นเวียนเทียน เปิ่นจะเดินวนรอบโบสถ์ไปทางขวา 
เพราะถือว่าเป๋นทิศตี้มงคล...”23 สรุปได้ว่า การท าให้โคมผัดหมุนนั้นต้องให้หมุนไปทางขวาหรือตาม
เข็มนาฬิกาเพราะเชื่อเป็นทิศทางท่ีเป็นมงคล 
 
รูปแบบของโคมผัดล้านนา 

รูปแบบลวดลายและรูปทรงของโคมผัด จากบทสัมภาษณ์ของ นายศรีลา คณะปัญญา 
กล่าวว่า “...โกมผัดถ้าเป๋นไม้ เวลาใจ้ไปเมินๆ ไม้จะหด ลายของโกมผัด...และก๋านแป๋งลายในโกมผัด 
เปิ่นจะตัดกระดาษสีด าตี้วาดลวดลายไว้ หรือตัดฮูปจากหนังสือ มาปะฮื้อแวด โกมวงใน...ก๋านจะท า
ลวดลายอะหยังนั้น...แล้วแต่สล่าฮ้ือแป๋ง ส่วนใหญ่ก่อจะแป๋งเป๋นลายสิบสองราศี พุทธประวัติ พระ
ประจ๋ าวันเกิด...”24 จากข้อมูลดังกล่าวที่ได้จากบทสัมภาษณ์ สรุปได้ว่าลวดลายของโคมผัดและการ
ประดิษฐ์ลวดลายในโคมผัด จะใช้การตัดกระดาษสี่ด าที่วาดลวดลายจากจินตนาการ หรือตัดรูปภาพ
จากหนังสือ มาติดรอบๆที่โคมวงใน เวลาโคมหมุนลวดลายจะปรากฏที่ชั้นนอกคล้ายหนังตะลุง 
ลวดลายโดยมากจะเป็นรูปสิบสองนักษัตร(สัตว์ประจ าราศีเกิด) พุทธประวัติ พระประจ าวันเกิด 
การละเล่นพื้นบ้าน รูปคนไถนา รูปวัวควาย คนหาบน้ าหาบฟาง ชนไก่ ชกมวย ซึ่งความหมายที่สื่อ
ออกมา จะตรงตามจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ต้องการจะสื่อ 

ในประเด็นของรูปแบบและรูปทรงโคมผัด จากการให้สัมภาษณ์ของ อาจารย์เบญจพล 
สิทธิประณีต ได้กล่าวไว้ว่า “...แล้วแต่ ที่เคยแป๋งก่อจะเป๋นทรงกระบอก ทรงแปดเหลี่ยม ทรงหก
เหลี่ยม ...แต่สมัยก่อนมีแบบเดียวเปิ่นเอาวางบนปื้น ส่วนลวดลายนั้นถ้าเป๋นลายใหม่ ๆ ก่อเป๋น ฮู
ปพระราชกรณียกิจของในหลวง และหม้อบูรณฑฏะ”25 จากข้อมูลดังกล่าวที่ได้จากการสัมภาษณ์
สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบและรูปทรงของโคมผัด ในอดีตกาท าโคมผัดจะท าเพียงแค่รูปแบบเดียว
เท่านั้นคือ แบบวางกับพ้ืน จากนั้นได้มีการพัฒนาและประยุกต์ ตามความเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบวาง
บนพื้น(รูปแบบดั้งเดิม) รูปแบบมีฐานตั้ง และรูปแบบแขวน ส่วนรูปทรงโดยมากจะท าเป็นรูป
ทรงกระบอก รูปรงแปดเหลี่ยม ส่วนลวดลายที่ประดิษฐ์เป็นลวดลายที่คิดค้นข้ึนมาใหม่ เช่น รูปพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ลายหม้อบูรณฑฏะ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ 

 
 

                                                 
23 ศิวดล วาฤทธิ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าโคมผัดจังหวัดเชียงใหม่. ((วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 47. 
24

 เรื่องเดียวกัน,128. 
25 เรื่องเดียวกัน, 47. 
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จากข้อมูลทางการศึกษาสามารถแบ่งประเภทโคมผัดได้ตามรูปทรงดังต่อไปนี้ 
1. โคมผัดทรงกระบอก (แบบดั้งเดิม) 
2. โคมผัดทรงแปดเหลี่ยม 
3. โคมผัดแบบประยุกต์เป็นโคมแขวน 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดง ประเภทของโคมผัด 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์โคมผัดล้านนา 

1. วัสดุโครงสร้างโคมผัด 
การท าโครงการของโคมประทีปนั้น ช่างล้านนาโดยทั่วไปจะนิยมใช้ไม่ไผ่เฮียะ อันมีแหล่งที่

พบอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะล าต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ปล้อง
ยาวขนาด 50-70 เซนติเมตร ข้อเรียบ  เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร ล าต้นสูงประมาณ 10-18 เมตร นิยม
ใช้ล าต้นท าโครงสร้างอาคาร เช่น เสา โครงหลังคา คาน ต้น เมื่อต้องการใช้เริ่มจากการคัดไม้ไผ่เฮียะที่
ตรง ไม่มีมอด จากนั้นน ามาจักให้เป็นตอกท่ีมีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร ความยาว ประมาณ 
100 เซนติเมตร เตรียมไว้ส าหรับขึ้นโครงสร้างของโคม 

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดง ไม่ไผ่เฮียะ 
ที่มา : โคมต้องสล่าสันทราย (2). เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www. 
gotoknow.org/blogs/posts/48240 
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2. วัสดุกรุโคมผัด 
วัสดุกระดาษถึงว่าเป็นวัสดุที่ส าคัญในการประดิษฐ์งานโคมล้านนานั้น ตัวกระดาษจะมีมา

หมายอยู่หลากชนิด กระดาษแต่ละชนิดก็ใช้แตกต่างกันในงานแต่ประเภท กระดาษถูกใช้เป็นสื่อส าคัญ
ในการแสดงออกความคิด อารมณ์ และความรู้สึก โดยการแสดงออกทางการใช้สี พ้ืนผิว หรือแม้แต่
ความมันวาว ความบางเบา ซึ่งสามารถท าให้โคมประทีปแสดงความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป กระดาษ
แต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

2.1 กระดาษสา มีทั้งแบบท าด้วยมือ และท าด้วยเครื่องจักร ความหนาและบาง
แตกต่างกันออกไป ด้วยลักษณะส าคัญของกระดาษสาคือ ความเหนียวแน่นที่เกิดจากการรวมตัวของ
เส้นใย ปอสา ท าให้กระดาษสานั้นมีความเหนียว และคงทน สามารถมองเห็นเส้นใยได้ชัด มองดูเป็น
ลวดลาย สวยงามด้วยธรรมชาติของกระดาษเอง  

2.2 กระดาษเงิน กระดาษทอง หรือกระดาษตะกั่ว ลักษณะของกระดาษเงิน 
กระดาษทอง คือมีความมันวาว สะท้อนแสง และสามารถคงอยู่ตัวได้เมื่อน ามาพับหรือน ามาขย าเป็น
ก้อน และยังสามารถจะน าไปติดกับวัสดุอ่ืนได้ นอกจากนี้กระดาษเงิน กระดาษทองยังให้ความรู้สึก
เหมือนของจริง คือ เงินและทอง ท าให้ส่งเสริมงานประดิษฐ์ให้มีคุณค่า มีราคา 

2.3 กระดาษแก้ว เป็นกระดาษท่ีมีลักษณะใสและบาง นอกจากนี้ยังมีความโปร่ง
แสง ท าให้แสงลอดผ่านเป็นสีสันต่างๆ มีลักษณะคุณสมบัติเดียวกันกับกระจกสี ดังนั้นจึงนิยมน าไป
ประดิษฐ์โคม เพราะเมื่อแสงประทีปลอดผ่านแล้วจะเกิดเป็นแสงสีต่างๆตามสีของกระดาษ 

2.4 กระดาษว่าว มีลักษณะคล้ายกับกระดาษแก้ว แต่กระดาษแก้วจะมีความ
เหนียวกว่า แต่เนื้อกระดาษว่าวจะมีความบางเบา และพลิ้วตัวมาก ปริมาณที่แสงลอดผ่านจะน้อยกว่า
กระดาษแก้ว 
 
ตารางที่ 1 แสดง ภาพและประเภทของกระดาษ 

 

ชนิดของกระดาษ คุณสมบัติ ประเภทของงาน 

กระดาษสา 
 

 เนื้อกระดาษมีความเหนียวคงทน 
 สีสันและลวดลายเป็นธรรมชาติ 
 

 งานประดิษฐ์ตุง 
 งานประดิษฐ์โคมแขวน 
 งานต้องลาย 
 
 
 
 

กระดาษตะกั่ว 
 

 ผิวของกระดาษมคีวามมันวาว 
สะท้อนแสงได้ด ี

 มีคุณค่าเพราะมีความใกล้เคียง
กับเงินทองจริง 

 งานต้องลายประดับตุง
และโคม 

 งานต้องลายประดับ
ปราสาทศพ 
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ตารางที่ 1 แสดง ภาพและประเภทของกระดาษ (ต่อ) 

 
ลวดลายและการต้องลายโคมผัด 

1. รูปแบบของลวดลายและความหมาย 
การสลักกระดาษ หรือ บางทีชาวล้านนาก็จะเรียกว่า “การต้องลายกระดาษ” หมายถึง

การฉลุลายโดยใช้วัสดุปลายแหลม เช่น ลิ่มหรือสิ่ว ลวดลายการต้องกระดาษในกรณีศึกษาจึงหมายถึง
ลวดลายที่เกิดจากการฉลุลายโดยใช้สิ่วตอกลงบนกระดาษ รูปแบบและที่มาของลวดลายดังกล่าวจะมี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพุทธศาสนา ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงเรื่องราวของ
ระบบจักรวาล ความอุดมสมบูรณ์ และการด ารงชีวิต ซึ่งปรากฏเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ต่างๆ 
จากนั้นน าเอาลวดลายไปปิดประดับ หรือตกแต่งสิ่งต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสิ่งถาวรอยู่ได้นาน เช่น ปิดเป็น
ลวดลายบนตุงหรือโคมล้านนา หรือเป็นสิ่งที่ต้องการใช้งานชั่วคราว เช่น ปิดลวดลายตกแต่งพระเมรุ 
ตกแต่งปราสาทศพ เป็นต้น 

การต้องลายนั้น มีรูปแบบลวดลายส าคัญที่ช่างหรือสล่าน ามาผูกลายหลากหลาย เช่น ลาย
พรรณพฤกษา ลายกนก ลายเครือเถา และลายเครือแบบยุโรป ในกระบวนการต้องลายสล่าจะร่าง
ภาพลงบนกระดาษให้มีขนาดเท่าของจริง แล้วน าไปวางลงบนกระดาษท่ีจะท าการต้องลายโดยใช้ลิ่ม
หรือสิ่วและอาจใช้ตะปูในการเสริม ลวดลายให้เด่นชัดมากขึ้น หรืออาจสร้างแม่แบบกระดาษแข็งและ
แม่แบบโลหะเพ่ือความสะดวกในการต้องลายบนกระดาษ ลวดลายที่นิยมต้องกระดาษเพ่ือเป็น
เครื่องประดับโคมผัดชั้นนอกนั้นมีมากมาย ล้วนแล้วแต่มีความหมายและคติแฝงดังต่อไปนี้ 

1. ลายดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเจริญ 
2. ลายดอกจอก (ลายก๋ากอก) หมายถึง ความมีชื่อเสียง เกียรติยศ โชค ลาภ เงิน ทอง 
3. ลายดาวชิงดวง (ลายดาวเด่นฟ้า) หมายถึง มีอ านาจวาสนา เกียรติ ชื่อเสียง 
4. ลายดอกจันทร์แปดกลีบ หมายถึง ทิศถึงแปด ได้แก่ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี 

ประจิม พายัพ อุดร และอีสาน 
5. ลายประจ ายาม หมายถึง ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ 

ชนิดของกระดาษ คุณสมบัติ ประเภทของงาน 

กระดาษแก้ว 

 

 เนื้อกระดาษมีความใสโปร่งแสง 
 สีสันสวยงามเมื่อมีแสงลอดผ่าน  

 งานประดิษฐ์โคมถือ 

กระดาษว่าว 

 

 เนื้อกระดาษบางเบา 
 มีความโปร่ง 
 สีสันสวยงามเมื่อมีแสงลอดผ่าน 
 

 งานประดิษฐ์โคมลอย 
 งานประดิษฐ์โคมพับ

แบบต่างๆ 
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6. ลายใบโพธิ์ (ลายใบสะหลี) หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข 
7. ลายสัตว์สิบสองราศี (สิบสองนักษัตร) หมายถึง การบูชาสัตว์ประจ าราศีเกิด การ

เสริมดวงชะตา 
8. ลายส าเภาแก้ว ส าเภาทอง (ลายสะเปาแก้ว สะเปาทอง) หมายถึง การน าพาไปพบ

สิ่งอันประเสริฐ หรือน าพาไปสู่นิพพาน 
9. ลายไข่ปลา หมายถึง การแผ่อ านาจ มีบารมี 
10. ลายดอกแก้ว (ลายดอกพุดตาน) หมายถึง ทรัพย์ แก้วแหวน เงินทอง 
11. ลายสร้อยดอกหมาก หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง อ านาจวาสนา 
12. ลายปราสาท หมายถึง การบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี 
13. ลายหม้อบูรณฆฏะ (ลายหม้อดอก) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ 
14. ลายหงส์ หมายถึง พระนิพพาน โลกุตรภูมิ พรหมโลก 
15. ลายสิงห์ หมายถึง อ านาจบารมี 
16. ลายช้างแก้ว ม้าแก้ว หมายถึง บุญบารมี พระมหากษัตริย์26 

 

 
 
ภาพที่ 14 ลวดลายงานตัดกระดาษโดย พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร 
 
 

 

                                                 
26

 พระนิรันดร์  อภิวฑฒโน(ขันทิมา), ตุงล้านนาภูมิปัญญาบรรพชน (เชียงใหม่ : หจก.อนุ
พงษ์การพิมพ์,2547), 116-117. 
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ภาพที่ 15 ลวดลายงานต้องกระดาษโดย พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร 
 

2. วัสดุส าหรับงานต้องลายกระดาษ 
วัสดุที่เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับงานต้องกระดาษ คือ กระดาษชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ 

2.1. กระดาษอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นโลหะชนิดหนึ่งแผ่นบางๆ ปรกติเป็นสีเงิน
ทั้งสองด้าน แต่ได้ท าให้ด้านหนึ่ง เป็นสีทอง หรือสีอ่ืนๆ ก็มี 

2.2. กระดาษทองย่น กระดาษชนิดหนึ่งปิดโลหะแผ่นบางๆ เคลือบด้วยสีทอง ผิว
ย่นเป็นริ้วๆ 

2.3. กระดาษทองตะกู หรือ กระดาษทองน้ าตะโก คือ กระดาษชนิดหนึ่งปิดทับ
ด้วยแผ่นตะกั่วบางๆ แล้วทาด้วยรง ผสมน้ ามันยางให้เป็นสีทอง 

2.4. กระดาษแผ่ลวด หรือ ทองแผ่ลวด หรือ ใบลวดก็ว่า คือ กระดาษชนิดหนึ่ง 
ทารักน้ าเกลี้ยง แล้วปิดหน้ากระดาษ ด้วยทองค าเปลวแผ่เต็มหน้ากระดาษ 

2.5. กระดาษทองเงิน คือ กระดาษชนิดหนึ่ง เคลือบผิวเป็นสีทอง สีเงิน และสี
อ่ืนๆ ผิวเป็นมันคล้ายอังกฤษ 

2.6. กระดาษสี คือ กระดาษชนิดหนึ่ง ย้อมท าเป็นสีต่างๆ 
2.7. กระดาษว่าว
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ภาพที่ 16 เครื่องมือส าหรับต้องกระดาษ 
 

3. เครื่องมืองานต้องกระดาษ 
การปฏิบัติงานสลักกระดาษ ตามอย่างโบราณวิธี ต้องการเครื่องมือ ส าหรับงานช่าง

ประเภทนี้ ดังรายการต่อ ไปนี้ 
3.1 สิ่ว หน้าต่างๆ คือ สิ่วฉาก สิ่วเล็บมือ สิ่วเม็ดแตง สิ่วร่อง 
3.2 ตุ๊ดตู่ ขนาดต่างๆ 
3.3 เหล็กปรุ ส าหรับดุนลายเนื่องเม็ดไข่ปลา 
3.4 เหล็กหมาด 
3.5 มีดบาง ส าหรับตัดกระดาษ หรือกรรไกร 
3.6 ค้อนไม้ 
3.7 เขียงไม้ 
3.8 แป้งเปียก หรือกาว 
 

ขั้นตอนการประดิษฐ์โคมผัด 
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์โคมผัด 
1. ไม้ไผ่เฮียะ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร  จ านวน 4 อัน 
2. ไม้ไผ่เฮียะ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  จ านวน 4 อัน 
3. ไม่เนื้ออ่อนที่น้ าหนักเบาส าหรับท าดุมของโครงชั้นใน 
4. ไม้แกนขาตั้งโคม และฐานโคม 
5. ก้นแก้ว ก้นถ้วย ก้นขวดส าหรับ ตั้งรับโครงชั้นใน 
6. กระดาษส าหรับตัดลวดลาย ภาพเรื่องราว 
7. กระดาษตะกั่วส าหรับต้องลายประดับโคม 
8. ลวดส าหรับมัดโครง เบอร์ 1     จ านวน 1 ขด 
9. กาว       จ านวน 1 ขวด 
10. ผ้าดิบ หรือกระดาษสา กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น/ผืน 
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11. เข็มเย็บผ้า      จ านวน 1 เล่ม 
12. เทียนไข หรือ ผางประทีป 
13. ด้านเส้นเล็กท่ีมีความเหนียว 
เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีดส าหรับจักไม้ไผ่ 
2. กรรไกรตัดกระดาษ 
3. สิ่วส าหรับต้องลายกระดาษ 
4. กระดาษทรายละเอียด 
5. พู่กัน 

 
วิธีท าวงนอก 
1. ท าแกนกลางด้วยไม้เนื้ออ่อน เช่นไม้งิ้ว ไม้มะม่วง น ามาเหลาหรือเค่ียน (กลึง) ให้

ลักษณะคล้ายลูกข่างเจาะรูตรงปลาย แล้วใช้ปลายเข็มเย็บผ้าให้ปลายโผล่ พ้นปลายแกนไม้ประมาณ
ครึ่งเซนติเมตร เจาะรูที่แกน 8-12 รูตามขนาดของโคมที่ต้องการท า ส าหรับสอดไม้เป็นรัศมีเส้น คล้าย
ซี่ล้อรถจักรยาน 

2. ท าขอบวง โดยขดไม้เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จ านวน 2 วง
ส าหรับประกอบเข้ากับแกนกลาง 1 วง ใช้เป็นฐานล่างอีก 7 วง 

3. ตัดไม้ไผ่กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร จ านวน 8 อัน 
4. ตัดไม้ไผ่กว้าง1 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร จ านวน 4 อัน 
5. น าไม้ไผ่ที่ตัดมาในข้อ 4 ทั้ง 4 อัน สอดเข้าไปในแกนกลางเป็นรัศมี แปดเส้นแล้วมัด

ติดกับขอบวงนอก 
6. ประกอบโครงไม้ทั้งหมด โดยน าไม้ไผ่กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 60 

เซนติเมตร จ านวน 8 อัน ประกอบกับโครงตามข้อที่ 5 และขอบวงกลมที่ใช้เป็นฐานล่างเตรียมไว้ 
7. หุ้มโครงด้วยกระดาษสา หรือผ้าดิบให้เรียบร้อย 
 
วิธีท าวงใน 
1. ท าลักษณะคล้ายกับวงนอก แต่มีขนาดเล็กกว่าให้วงนอกครอบวงในไปได้ 
2. หุ้มโครงในด้วยกระดาษสา หรือผ้าดิบ 
3. ตัดรูปภาพ ตัวหนังสือ หรือสวดลายต่างๆ มาติดเข้ากับโคมชั้นในที่เตรียมไว้ การติด

ภาพ หรือลวดลายนั้น ต้องติดให้มีน้ าหนักที่สมดุลกัน ไม่เช่นนั้นโคมจะไม่หมุน กระดาษที่น ามาติดเป็น
ลวดลาย ถ้าตัดไม่เรียบจะท าให้เงาของรูปภาพเคลื่อนไหวดูไม่สวยงาม เมื่อได้รับแสงจากเทียน 
ตัดกระดาษหุ้มบริเวณรัศมีของโคม แล้วเจาะให้มีลักษณะคล้ายกังหันใบพัด (ฟัน) เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัว
ดันให้โคมหมุนเมื่อได้รับความร้อนจากเปลวเทียน 
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ความเป็นมาของนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
การละเล่นหุ่นเงา (Shadow play) ปรากฏในแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่ของโลกมาแต่

โบราณ เช่น อียิปต์  จีน อินเดีย และเกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปหนังที่ใช้เล่นมี 2 
แบบ คือส่วนแขนที่ติดกับล าตัวมีขนาดใหญ่ เช่น หนังใหญ่ของไทยและหนังสแบก (Nang Sbek) ของ
เขมรและชนิดที่ส่วนแขนฉลุแยกจากล าตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันเคลื่อนไหวได้ เช่น หนังอายอง (Nang 
Ayong) ของเขมร วัฒนธรรมอินเดียแพร่กระจายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาเมื่อใดไม่เป็นที่
ปรากฏแน่ชัดแต่น่าจะเป็นตอนต้นของคริสตกาล ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรต่าง ๆในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรมที่เข้ามามีอิทธิพลคือ ศาสนา การปกครอง อักษรศาสตร์ และ
ศิลปกรรม การแพร่กระจายของการเล่นหุ่นเงาทั้งหนังตะลุง หนังประโมทัย และหนังเล็กหรืออายอง
กับรามเกียรติ์หรือมหากาพย์รามายณะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยที่การละเล่นดังกล่าวเป็น
เครื่องบอกเล่าเนื้อเรื่องมหากาพย์ และเป็นการเผยแพร่ความรู้คติธรรมทางศาสนา  และคติทางโลก
รวมทั้งความบันเทิงแก่ผู้ชมควบคู่ไปด้วย 

 

 
 
ภาพที่ 17 แสดง การแสดงหนังใหญ่ 
ที่มา : NangYai (หนังใหญ่),เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555 เข้าถึงได้จาก http://nangyai. 
blogspot.com/2012/07/nangyai.html 
 

อิทธิพลคือสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าการลงไป อันมี
ผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนตามที่ตั้งใจไว้ อย่าง
ที่ปรากฏในศิลปะการละเล่นหุ่นเงา ที่ต้องใช้องค์ประกอบ ทั้งนายหนัง (คนเชิดหนัง) ตัวหนัง โดยผ่าน
ทางบทละครที่สอดแทรกความรู้ทางคติธรรมและคติโลก โดยใช้สัญลักษณ์ของตัวหุ่นเงามาเป็นสื่อ 
ดังที่ทฤษฎีเชิงสัญลักษณ์เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงละครคิดว่ามนุษย์แต่ละคนก าลังแสดง (Perform) 
อยู่บนเวที (Audience) ซึ่งได้แก่ คนอ่ืนที่มนุษย์ก าลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วย บนเวทีประกอบด้วย หน้าฉาก 
(Front stage) หลังฉาก (Back stage) หน้าฉาก คือการน าเสนอตัวตนของมนุษย์ตามท่ีอยากให้ผู้เห็น
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หรือรับรู้ เลือกใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับสถานภาพ27 มีกริยาท่าทีและแต่งกายตามบทบาททีเ่ป็น หรือ
รับรู้ ตัวตนที่มนุษย์ต้องการน าเสนอให้ผู้อื่นเห็น 

ความหมายของนาฏกรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะการเต้นร าแห่งปัจจุบันกาล โดยการ
หลีกหนีธรรมเนียมปฏิบัติจากกรอบจารีตดั้งเดิม ซึ่งเกิดขึ้นในกาลสมัยปัจจุบันเพ่ือสนองความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบัน จากแนวความคิดของนาฏยศิลปินผู้แสวงหาและหวังริเริ่มเติมปรุงปรากฏการณ์ใหม่ 
ให้แก่วงการ นาฏกรรมร่วมสมัย (Contemporary Dance) อาจเกิดข้ึนจากการปรับปรุง ประยุกต์จาก
รากเหง้าของเดิมสู่วิธีการน าเสนอในรูปแบบใหม่ หรือเกิดจากความต้องการหลีกหนีความซ้ าซากจ าเจ
ของกรอบดั้งเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลเม็ดเด็ดพราย กลวิธีพิเศษแรงบันดาล จินตนาการและข้อมูลของ
นาฏยศิลปินผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จึงเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงร่วมสมัยรูปแบบใหม่ โดยมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ เกิดจาก
การน าเอาศิลปะนาฏยศัพท์แบบดั่งเดิม พร้อมทั้งผสมผสานวรรณกรรมจากจินตนาการของนาฏย
ศิลปิน แสดงด้วยเทคนิคของแสงเงา และถ่ายทอดให้ผู้ชมใช้จินตภาพให้การเสพงานนาฏกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดง การแสดงนาฏกรรมร่วมสมัย 
ที่มา : นาฏยเปิงใจ ครั้งที่ 3 “อโนดาต”, เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.cm108.com/bbb/index.php?/topic/32372-ozaaoa-aneoe-3-iaou 
 

เมื่อมีการน าเอาการแสดงหุ่นเงาเข้ามาผนวกกับนาฏกรรมร่วมสมัยจนกลายมาเป็น 
“นาฏกรรมแสงเงา” จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ จากกลุ่มคิดบวกสิปป์ สามารถสรุป
ประเด็นเก่ียวกับการแสดงนาฏกรรมแสงเงาได้ดังนี้ 

นาฏกรรมแสงเงา คือการแสดงแสงเงา หรือการใช้แสงเงาเล่าเรื่องราวโดยผสมผสาน 
ท่วงท่า การเคลื่อนไหวร่างกายในแบบนาฏกรรมไทย โดยมีองค์ประกอบของการแสดงคือการเล่าเรื่อง
ผ่านเงา ซึ่งมีหลักการเดียวกับการแสดงหนังตะลุง พ่ึงแต่จะใช้การเคลื่อนไหวจากคนจริงๆ ร่วมกับ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง เพ่ือให้ภาพเงาที่ถ่ายทอดเอาเป็นมาฉากที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ว่า ผู้

                                                 
27

 ธีรวัฒน์ ช่างสาน, อิทธิพลของหุ่นเงาในกลุ่มชนวิถีพุทธ. เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/348180 
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แสดงต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้ชม ลักษณะของเรื่องที่แสดงก็จะมีความร่วมสมัยแต่ก็ยังมีพ้ืนฐานใน
รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยดั่งเดิม การแสดง “นาฏศิลป์เงา” ของกลุ่มคิดบวกสิปป์ ได้รับการ
พูดถึงเป็นอย่างมากในเรื่องความแปลกใหม่ โดยเป็นการรวมการแสดงในหลายแขนงเข้าด้วยกัน เริ่ม
จาก การแสดงหนังใหญ่ หนังตะลุง ที่อาศัยการเล่นเงา บวกกับการแสดงโขน การร่ายร า และการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบกับการใช้มุม เล่นแสงเงา ซึ่งเป็นศิลปะแบบตะวันตก28 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดง การแสดงนาฏกรรมแสงเงาของกลุ่มคิดบวกสิปป์ 
ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www. 
manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=955000010805 
 

 
 
ภาพที่ 20 แสดง การแสดงนาฏกรรมแสงเงาของกลุ่มคิดบวกสิปป์ 
ที่มา : คิดบวกสิปป์, เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2556. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook. 
com/pages/คิดบวกสิปป์/212813318745279 
 

                                                 
28 สัมภาษณ์ ยุทธนา อัมระรงค์, อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 16 กันยายน 2554. 
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ความส าคัญของศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
จากสภาวะที่ประเทศก าลังประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ใน

ฐานะส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเก่ียวกับงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม และได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม จึงจัดท าโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ความเป็นเลิศของศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก และ
เป็นเสมือนประตูด่านแรกของการเชื่อมต่อวัฒนธรรมไปสู่การสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
การเชื่อมต่อไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีวัฒนธรรมเป็นจุดขาย การใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนการน าวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
จิตส านึกอันดีงามของเด็ก เยาวชน และประชาชน ก้าวไปสู่การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value 
Added) ให้ประเทศไทยต่อไป29 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินโครงการเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ 2) นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดท า 
“โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรมได้วางแผนการด าเนิน
โครงการใน 15 โดยมีจังหวัดยุทธศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
อุบลราชธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี  จังหวัดชลบุร ีจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร
ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนโยบายในการจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ เทคนิค ทักษะ ทางด้าน
งานศิลป์ และเพ่ือสร้างความสุนทรียทางด้านจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริม
ด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ในการจรรโลงใจ และความบันเทิง จากสภาวะความตึงเครียดใน
ชีวิตและสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จึงน่าจะเป็นสถานที่ที่สามารถ
เป็นสื่อน าผู้คนเข้าถึงมิติหนึ่งของความงดงามที่กล่อมเกลาจิตให้สงบ นิ่ง และเย็น เข้าถึงภาวะที่โปร่ง
เบา และสัมผัสกับมิติอันลึกซ้ึงภายใน แต่คุณค่าของศิลปะมิได้มีเพียงเท่านั้น หากยังสามารถน าพาให้
ผู้คนซาบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตด้วย 

นาฏกรรมแสงเงาจึงเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีพ้ืนฐานมาจากการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนถิ่นผนวกเข้ากับการแสดงละครเวที รูปแบบของการแสดง ไม่ใช่แค่การบอกเล่า นาฏกรรมแสงเงาที่
มีพ้ืนฐานมาจากภาพจินตนาการก็เป็นเช่นนั้น และเป็นมากกว่านั้นผู้แสดงหลักคือหุ่น แสงไฟที่ส่อง
สว่างจากด้านหลัง ได้สร้างภาพที่ประกอบขึ้นเป็น ฉากของเรื่องราว และมักจะมีดนตรีประกอบด้วย นี่
เป็นรูปแบบอันเก่าแก่ของนาฏกรรม ซึ่งหยั่งรากลึกมาตั้งแต่อารยธรรมในสมัยโบราณ เช่นเดียวกับ
ศิลปะการแสดงทุกอย่าง นาฏกรรมแสงเงาก็เป็นเป็นวิถีทางที่น าเสนอความลี้ลับแห่งชีวิต ปัญหาต่างๆ
ความหวัง ความฝัน และความสุขของการมีชีวิต อันเป็นเครื่องสันทนาการอันอย่างหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
จากนโยบายของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม การด าเนินการ

ของศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
1. เป็นสถานที่ส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และบูรณาการกับมิติ

ต่างๆ ในสังคม 
2. เป็นแหล่งส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
3. เป็นเวทีส่งเสริมศิลปินอาชีพและศิลปินรุ่นเยาว์ 
4. เป็นแหล่งสร้างความบันเทิงของกับประชาชนทั่วไป 
 

วิธีการจัดตั้งศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย   
 โดยการส ารวจความต้องการของชุมชนรวบรวม นาฏยศิลปิน เยาวชน และผู้สนใจที่

ต้องการเข้าเป็นสมาชิก จัดหาสถานที่ถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติงานจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
รับผิดชอบการด าเนินงาน จัดให้มีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ จัดท าหลักสูตร หาแหล่งเงินทุน 
วัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ 
 
แนวคิดการออกแบบพ้ืนที่การแสดงนาฏกรรม29 

1. โถงหน้าโรงละคร (Entrance Hall) โถงหน้าโรงละครจะมีการจัดพื้นที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนดูมากน้อยเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของโรงละครแห่งนั้น โรง
ละครที่ตั้งอยู่ในท าเลที่หรูหรา ก็ย่อมมีการบริการที่หลากหลายส าหรับต้อนรับคนที่มีก าลังซื้อและ
รสนิยม การบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนต่อเนื่องโดยตรงกับหน้าโรงละคร 

2. ห้องจ าหน่ายบัตร (Ticket Booth) เป็นห้องที่ควรอยู่ภายในห้องโถงกลาง ไม่ควร
ให้คนดูซื้อตั๋วจากด้านนอก เพราะจะมีปัญหาเรื่องลม ฝน และแดด การเข้าแถวก็กินเนื้อที่ คนที่มาใช้
บริการห้องจ าหน่ายบัตรนั้น มีทั้งมาซื้อบัตร มารับบัตรที่จองทางโทรศัพท์หรือซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต 
หรือได้รับเชิญแต่ต้องมาข้ึนที่นั่ง ห้องจ าหน่ายบัตรควรมีมาตรฐานป้องกันการบุกรุก เพราะมีเงินสดที่
ใช้ซื้อขายบัตรจ านวนมาก อาจเกิดการจี้ปล้นได้ หรือคนดูถือวิสาสะเข้าไปเลือกที่นั่ง ก่อให้เกิดความ
วุ่นวายภายในห้องจ าหน่ายบัตรได้ อนึ่ง เมื่อโรงละครปิดห้องโถงกลางก็ปิดด้วยเพ่ือความปลอดภัย แต่
ยังต้องจ าหน่ายบัตรอยู่ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องมีช่องทางให้คนมาซ้ือบัตรจากนอกโรงละครได้บ้าง 

3. ห้องนิทรรศการ (Exhibition Hall) เป็นห้องแสดงศิลปวัตถุทางการละคร เช่น 
เครื่องละคร รูปภาพการแสดง หุ่นจ าลองฉากละคร เครื่องโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตใช้แสดงข้อมูล
ทางการละครทั้งภาพและเสียง คนดูที่มารออยู่ที่ห้องโถงกลางนอกจากจะได้อาศัยดูเป็นการฆ่าเวลา
แล้วยังได้ความรู้ต่างๆ อีกด้วย ส าหรับนิทรรศการอาจเป็นเรื่องเก่ียวกับละครที่ก าลังแสดงซึ่งอาจจัดใน
บริเวณนี้แทนที่บริเวณห้องโถงกลางก็จะดูเป็นสัดส่วนมากขึ้น 

                                                 
29 สุรพล วิรุฬห์รักษ์, โรงละคร :  แนวคิดในการออกแบบ (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์  

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 26-27. 
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4. ร้านหนังสือ (Bookstore) เป็นร้านหนังสือเฉพาะที่เป็นเนื้อหาทางการละคร เทป
เพลง เทปภาพ วีซีดี ฯลฯ นอกจากนี้อาจมีอุปกรณ์การแสดงบางอย่างจ าหน่าย การขายของที่ระลึก 
อาจจัดให้อยู่รวมกันในร้านหนังสือ แทนที่จะอยู่กับห้องนิทรรศการเพ่ือความสะดวกในการบริหารการ
จัดการและการเงิน 

5. ห้องสุขา (Toilets) เป็นห้องที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะคนดูส่วนใหญ่
ต้องเข้าห้องสุขาไม่ก่อนก็หลังการแสดง คนดูก็จะใช้ห้องสุขาจ านวนมากในเวลาเพียง 15 – 20 นาที ที่
พักการแสดง ดังนั้น ห้องสุขาจึงต้องมีโถส้วมและโถปัสสาวะที่มากพอ ห้องสุขาควรแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนหน้าเป็นห้องโถง มีอ่างล้างมือ และเป็นบริเวณที่รอคิว ส่วนในเป็นห้องสุขา คนดูชายใช้ห้องน้ าใน
เวลาที่สั้นกว่าคนดูหญิง ดังนั้นห้องสุขาหญิงจึงต้องมีโถส้วมที่มากพอ และห้องโถงหน้าห้องสุขาควรจะ
ใหญ่กว่าเพราะคนดูหญิงใช้เป็นที่แต่งหน้าด้วย ไม่ใช่แค่อ่างล้างมือเท่านั้น ข้อควรระวังคืออย่าท า
ห้องน้ าลดระดับ เพราะผู้ใช้จะสะดุด และไม่จ าเป็นต้องลดระดับด้วยเพราะเป็นห้องน้ าที่แห้ง โถส้วม
ควรมีทั้ง 2 แบบ คือแบบนั่งราบกับแบบนั่งยอง ส าหรับผู้ที่ไม่ชอบให้ก้นของตนสัมผัสกับท่ีฝารองนั่ง 
หรือไม่ถนัดที่จะขับถ่ายแบบนั่งราบ 

6. ห้องสูบบุหรี่ (Smoking Room) เป็นห้องที่จ าเป็นในปัจจุบัน เนื่องจากที่มีการ
รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่เนื่องจากมีคนดูหลายคนติดบุหรี่ จึงควรจัดห้องสูบบุหรี่ให้เป็น
สัดส่วน มีเครื่องก าจัดควันบุหรี่พร้อม และควรอยู่ไกลออกไปจากห้องโถงกลาง เพ่ือมิให้มีควันบุหรี่
ลอยเข้ามารบกวนคนอ่ืนได้ 

7. บันไดทางลาดและลิฟต์ (Ramp and Lift) บันไดมีปรากฏอยู่ท่ัวไปในโรงละคร
โดยเฉพาะหน้าโรง เพราะการจัดที่นั่งคนดูเป็นขั้นบันได ท าให้ที่นั่งแถวหลังสุดอยู่สูงกว่าระดับดินมาก
ปกติคนดูจะเข้ามาภายในบริเวณโรงละครทางด้านหลังที่มีที่นั่งแถวหลังสุดซึ่งอยู่สูงสุด ดังนั้น คนดูจึง
ต้องเดินขึ้นบันไดจากหน้าโรง ห้องโถงกลางเข้ามาสู่ภายในโรงละครตามล าดับ บันไดเหล่านี้ควร
แบ่งเป็นช่วงๆ เพ่ือมิให้คนดูเดินขึ้นลงบันไดทอดหนึ่งหลายขั้นเกินไป นอกจากนี้จ าเป็นต้องมีทางลาด
ส าหรับคนพิการที่นั่งรถเข็นด้วย บันไดข้ึนชั้นบนก็เช่นกัน ควรจะพิจารณาความลาดชัน จ านวน
ขั้นบันได ขนาดของลูกตั้งลูกนอน ที่พักบันได และราวบันได 

8. เวที (Stage) 
 เวทีแบบจอ (Proscenium Stage) คือเวทีที่มีกรอบเวทีอยู่ด้านหน้า คนดูนั่งอยู่

ด้านหน้าเท่านั้น พร้อมม่านเปิดปิดพื้นที่ส าหรับการแสดงอยู่ถัดจากกรอบเวทีเข้าไปภายใน ด้านในสุด
มีม่านหรือฉากหลังขึงหรือแขวนกันมิให้เห็นหลังเวที เหนือพ้ืนเวทีมีราวแขวนฉากและราวไฟฟ้า มี
ระบาย (Tearer) แขวนปิดปังไว้เป็นระยะๆ ปลายสองข้างของระบายมีลืบ (Tormentor) แขวนเข้าชุด
กัน และท าหน้าที่บังสายตาคนดูมิให้เห็นหลังโรง และเป็นทางเข้าออกของผู้แสดง พ้ืนที่เวทีหน้าม่าน
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับการแสดงหน้าม่านถัดมาประชิดคนดู มักเป็นเวทีเลื่อนขึ้นลง
ได้ด้วยระบบเทคนิค เมื่อเลื่อนขึ้นมาเสมอพ้ืนเวทีก็ใช้ส าหรับการแสดงหน้าม่านด้วย เมื่อเลื่อนลงไปก็
ใช้เป็นที่ตั้งวงดนตรี (Orchestral Pit) ส าหรับการแสดงที่ต้องใช้ดนตรีสด ขนาดของเวทีแบบจอ ควร
กว้างและลึกระหว่าง 10 – 15 เมตร และกรอบเวทีควรสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความกว้าง เพ่ือให้
กรอบภาพของการแสดงละครดูมีสัดส่วนสวยงาม ขนาดของเวทีต้องสัมพันธ์กับจ านวนที่นั่งและขนาด
ของโรงละคร  
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ภาพที่ 21 แสดง รูปภาพเวทีแบบจอ 
ที่มา : สุรพล วิรุฬห์รักษ์, โรงละคร : แนวคิดในการออกแบบ กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
 

ข้อสังเกตในการออกแบบเวที 
8.1 ระดับของเวที พ้ืนที่บริเวณตั้งแต่หลังเวทีถึงหน้าเวทีนั้น หากไม่มีความ

จ าเป็นไม่ควรมีการเปลี่ยนระดับ เพราะอาจท าให้เกิดการอุบัติเหตุในระหว่างการแสดงได้ ส่วนใหญ่ 
Back Stageจะท างานในความมืด หรือถ้ามีความจ าเป็นจริงๆ ควรยกระดับให้เป็นขั้นบันไดชัดเจนและ
มีการติดไฟหรือสัญลักษณ์เรืองแสงให้เห็นอย่างชัดเจน 

8.2 วัสดุที่ใช้ท าพ้ืนเวทีส าหรับละครพูด ละครร า อาจท าด้วยคอนกรีตปูด้วยไม้ 
ทั้งนี้เพราะพ้ืนไม้จะให้ความรู้สึกที่ดีในการแสดงละครร าเนื่องจากจะไม่สวมรองเท้าในการแสดง การ
ใช้แผ่นพลาสติกกระเบื้องยางหรือเสื่อน้ ามัน (Linoleum) จะท าให้ติดเท้า เคลื่อนไหวเท้าล าบาก 

8.3 วัสดุที่ใช้ส าหรับพ้ืนเวทีส าหรับการแสดงนาฏกรรมหรือนาฏศิลป์นั้น ควร
เป็นไม้เนื้อโปร่ง มีเสียงสะท้อน พ้ืนควรมีความยืดหยุ่นเล็กน้อย (Bouncing) เพ่ือไม่ให้เกิดแรง
กระแทกเวลาย่ าเท้า อันอาจจะท าให้ข้อเท้าเสื่อมของนักแสดงเสื่อมหรือได้รับอันตรายได้ 

8.4 สีของม่านและพ้ืนเวที โดยทั่วไปแล้วสีของหลืบระบายและม่านเวทีเป็นพ้ืน
หลัง ในทางสากลนิยมใช้สีด า ส าหรับพื้นอาจทาสีด าหรือปูเสื่อน้ ามันด าเพ่ือให้การแสดงดูโดดเด่นและ
ท าให้การแสดงนั้นดูไร้ขอบเขตแต่ 

8.5 สีของฉากหลัก (Cyclorama) โดยทั่วไปใช้สีขาว เมื่อมีการฉายไฟหรือสีลง
ไปอาจสร้างบรรยากาศความน่าสนใจมากขึ้น แต่ก็อาจจะดึงดูดความสนใจจากการแสดงไปได้มาก 
อย่างไรก็ตามฉากประเภทนี้นิยมใช้ในการแสดงนาฏยศิลป์สมัยใหม่ 
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8.6 ในปัจจุบันมีการจัดแสดงให้คนต่างชาติเข้ามาชมนาฏยศิลป์ไทย หรือการจัด
นาฏยศิลป์ต่างชาติให้คนไทยชม ซึ่งอาจจะต้องมีการแปลหรือการอธิบายความให้ทราบ จึงควรมีการ
วางแผงไฟส าหรับ Subtitle ไว้ในที่ท่ีไม่รบกวนสายตาและมีความเหมาะสม 

9. ฝ่ายธุรกิจโรงละคร (Business Management)30 
มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงละคร ดังนี้  
งานจัดการและบริการสถานที่ (House management) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการตลาด Customer base ข้อมูลด้านการจัดแสดง วางแผน จัดท าผังรายการการใช้สถานที่ 
(Stage activities) ควบคุมการให้บริการขอใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติ จัดการและดูแลความ
เรียบร้อยด้านสถานที่ การต้อนรับและเดินบัตร (Reception & usher)  

งานจ าหน่ายบัตร (Box office) วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจ าหน่าย
บัตร และการส่งรายได้จากการจ าหน่ายบัตร  

งานการเงินและพัสดุ (Treasurer, Finance) วางแผน ด าเนินการด้าน
งบประมาณ เบิกจ่ายการเงินและพัสดุ จัดท าเอกสารสัญญาด้านค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ จัดท า
สถิติรายได้-รายจ่าย  

งานการตลาด (Marketing) ท าการเก็บข้อมูล วิจัย วางแผน และก าหนดกลยุทธ์
การตลาด  

งานประชาสัมพันธ์ (Public Relations) วางแผน ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และจัดท าฐานข้อมูลด้านสมาชิกสัมพันธ์ 

10. ฝ่ายช่างเทคนิค (Technical Staff) 
มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านเทคนิคการแสดง (Arts Technique) แสง สี เสียง 

การก ากับเวที อุปกรณ์เวที รวมทั้งระบบระบายและปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบป้องกันอัคคีภัย 

10.1 งานไฟฟ้าเวที (Stage Lighting System)  
10.1.1 ศึกษา ทบทวนบท เนื้อเรื่อง รูปแบบการแสดง ออกแบบการให้

แสงสี 
10.1.2 จัดหาอุปกรณ์ประกอบการสร้างบรรยากาศ และอุปกรณ์ Effects 

วางแผนคัดเลือกอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า 
10.1.3 ออกแบบและจัดล าดับการให้แสงสี และความเข้มของสี ควบคุม

และบันทึกการให้ล าดับแสงสีตามท่ีออกแบบให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับเหตุการณ์ บรรยากาศ อารมณ์ 
ของเนื้อเรื่อง และรูปแบบการแสดง  

10.2 งานเสียง (Sound System)  
10.2.1 ออกแบบ จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบเสียง บันทึกเสียงส าหรับการ

แสดง และการบรรเลงดนตรี 

                                                 
30

 ยงยุทธ ไหวพริบ วัลย์ลี อ๋องสกุล และชวิน สุเสวี, ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรง
ละครแห่งชาติ. (กรุงเทพมหานคร : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2552), 18. 
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10.2.2 วางแผนและจัดวางรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตาม
รูปแบบและลักษณะการใช้งานแต่ละประเภท 

10.2.3 ปรับแต่งและควบคุมสัญญาณให้ได้คุณภาพของเสียงมีความชัดเจน
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

10.2.4 ออกแบบ และจัดท าเสียงประกอบ (Sound Effect)  
ศึกษาบท เนื้อเรื่องการแสดง เพ่ือประกอบการน าสัญญาณเสียงของผู้แสดงหรือผู้บรรยายมา Mixed 
Down และ Remix  

10.3 งานก ากับเวที (Stage Management)  
10.3.1 วางแผน และจัดตารางเวลาส าหรับการซ้อม  
10.3.2 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องติดต่อและสั่งการตาม

จุดต่างๆ  
10.3.3 ประสานงานกับฝ่ายธุรกิจโรงละคร ด้านพิธีการ ระยะเวลาการ

ซ้อม และก าหนดการแสดง 
10.3.4 วางแผน ตรวจสอบ และซักซ้อมกับผู้ก ากับการแสดง ฝ่ายช่าง

เทคนิค ฝ่ายศิลปกรรม  
10.3.5 เตรียมการ ตรวจสอบความพร้อมของทุกฝ่าย และอุปกรณ์

ประกอบฉากก่อนเริ่มการแสดง  
11. ระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง (Electrical System)  

11.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ าที่ใช้ส าหรับระบบไฟฟ้าเวที 
ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้อยู่ในมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

11.2 ควบคุม และตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ดวงโคมและเต้าเสียบ รวมทั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในอาคาร  

12. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ (Ventilation and Air-conditioning 
System)  

12.1 ควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็นขนาดใหญ่ เครื่องส่งลมเย็น 
และอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ 

12.2 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ให้มี
ระดับอุณหภูมิที่ต้องการ และเหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน  

13. ระบบสาธารณูปโภค (Water Supplies & Sanitary)  
13.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจ่ายน้ า และปั้มน้ า ส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ 

ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง 
13.2 ควบคุมตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
13.3 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์ 
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14. ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) 
14.1 วางแผนการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการดับเพลิงให้มีความพร้อม และ

เพียงพอในการใช้งาน  
14.2 ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข ก าจัดความเสี่ยงในปัจจัยที่จะเกิดอัคคีภัย 

15. ฝ่ายศิลปกรรม (Artistic Staff) งานฉาก (Scenery Shop) รับผิดชอบในการ
ออกแบบ เขียนม่านฉาก และจัดสร้างอุปกรณ์ประกอบการแสดง  

 
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย มีกฎหมายในการควบคุมอาคารตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐[๑]31 มีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบอาคาร รายละเอียดของเนื้อหา
กฏหมายทั้งหมดจะแสดงอยู่ในภาคผนวก 
 
กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ 
กรณีศึกษาที่ 1 ภัทราวดีเธียเตอร์ บริษัท พีเอสบี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
  

 
 
ภาพที่ 22 แสดง แผนที่ตั้งภัทราวดีเธียเตอร์ 
ที่มา : แผนที่ ภัทราวดี เธียเตอร์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://chill.atimemedia.com/2009/musicseries/live6 

สถานที่ตั้ง : 69/1 ซอยวัดระฆัง ถนนอรุณอัมรินทร์ศิริราช กรุงเทพ 10700 
พ้ืนที่โครงการ : ประมาณ 5,000 ตารางเมตร 

                                                 
31 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้

อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย ของโรงมหรสพ และ
อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550. 
เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2554. เข้าถึงได้จาก http://law.longdo.com/ law/179/sub14042 
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แนวคิดของโครงการ 
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านศิลปะการแสดง และไม่มีการสอนเกี่ยวกับ

การแสดงและการจัดการเบื้องหลังอย่างจริงจัง คุณภัทราวดี มีชูธน ผู้มีใจรักในศิลปะการแสดงและจบ
การศึกษาด้านศิลปะการแสดงจาก Pasadena Playhouse ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงรวบรวมทีมงาน
สร้างคณะละครภัทราวดี Theatre and Dance Company ขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และจัดการแสดง
ประเภท Variety show อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างงานและหาเงินทุนมาพัฒนาการศึกษาแก่นักแสดง
และบุคลากรที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

ภัทราวดีเธียเตอร์โรงละครกลางแจ้งแห่งแรกของกรุงเทพ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ศิลปะการแสดงทุกรูปแบบบนพ้ืนฐานของศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย
ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้การศึกษา อบรม สร้าง และให้ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
บุคลากรในด้านต่างๆ ที่มีความสามารถในระดับสากล นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา ภัทราวดีเธียเตอร์
เบนเข็มไปส่งเสริมการอบรมการสอนศิลปะให้แก่คณะครู และนักเรียนจากภูมิภาคต่างๆ และจัดตัง้
ศูนย์ศิลป์หลายแห่งทั่วประเทศ32 

1. เป็นสถานที่จัดแสดงละครคุณภาพระดับสากล เป็นอุทยานละครเวทีกลางแจ้งแห่ง
แรกของกรุงเทพมหานคร 

2. เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานแบบเปิดโล่งเพื่อรองรับงานศิลปะแบบ Visual artist 
โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจน าผลงานมาแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. เป็นโรงเรียนศิลปะการแสดง เปิดสอนศิลปะไทยและสากลในระดับพื้นฐานไปจนถึง
ระดับมืออาชีพ รวมถึงจัดค่ายการแสดง สัมมนาการจัดการบริหารการแสดง 

 
องค์ประกอบโครงการ  

1. โรงละคร Theatre Rental  
2. ห้องเรียนเต้นร าและการแสดง 
3. ห้องเรียนร้องเพลง 
4. ห้องเก็บเสื้อผ้า เครื่องประดับ  
5. ห้องซ้อมดนตรี 
6. ส่วนธุรการ ห้องประชุม พักครู 
7. ภัทราวดีแกลลอรี่  ร้านขายของที่ระลึก 
8. ส่วนห้องพักและโฮมสเตย์ 
9. ห้องอาหาร Studio 9 Dining Theatre by the River  

 
 
 

                                                 
32

 วุฒิพงศ์ นวลนาค, “ศูนย์สร้างสรรค์นาฎลักษณ์ลีลาร่วมสมัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
บัณฑิต สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554 
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แนวคิดในการออกแบบ  
การวางผังของโครงการภัทราวดีเธียเตอร์ ด้วยแนวคิดโรงละครกลางสวน มีลักษณะการ

วางกลุ่มอาคารแทรกอยู่ในสวนต้นไม้ เพ่ือให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุด มีการเน้นบรรยากาศเป็น
หลัก เนื่องด้วยที่ตั้งโครงการอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยการรักษารูปแบบของที่ว่างในบรรยากาศแบบ
ไทย ได้เป็นอย่างดี วัสดุและสีที่ใช้ ท าให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน 

การวางผังอาคารในส่วนของร้านอาหาร เป็นการสร้างจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปยังจุด
ต่างๆ เพ่ือสร้างมุมมองและบรรยากาศให้กับบริเวณโดยรอบ ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดพื้นที่แบบ
กลางแจ้ง เพ่ือเปิดมุมมองให้กับผู้ชมในการชมการแสดง พ้ืนที่ส่วนใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลาย ๆ 
ฟังชั่นการใช้งาน โดยการสัญจรนั้นได้จัดให้มีอยู่ 2 ทาง เพ่ือสะดวกในการสัญจรภายในโครงการ   

 

 
 
ภาพที่ 23 แสดง กลุ่มอาคารภัทราวดีเธียเตอร์ 
ที่มา : วุฒิพงศ์ นวลนาค. “ศูนย์สร้างสรรค์นาฎลักษณ์ลีลาร่วมสมัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต
สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554. 
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ภาพที่ 24 แสดง บรรยากาศภูมิทัศน์ ภัทราวดีเธียเตอร์ 
 
โรงละครกลางแจ้ง  

บริเวณท่ีนั่งชมการแสดงมีการจัดผังเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Shape) 
จ านวนที่นั่ง 300 ที่นั่งใช้ การจัดโรงละครในรูปแบบ Proscenium Theatre และมีการจัดที่นั่งผู้ชม 
แบบ American Seating Plans จัดแถวที่นั่งให้มีทางเดินตรงกลาง ชุดเก้าอ้ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ 
ตามรูปแบบงาน หรือรูปแบบของการแสดง 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดง ผังเวที ภัทราวดีเธียเตอร์ 
ที่มา : วุฒิพงศ์ นวลนาค. “ศูนย์สร้างสรรค์นาฎลักษณ์ลีลาร่วมสมัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต
สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554. 
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ภาพที่ 26 แสดง ระบบโครงสร้างเวที ภัทราวดีเธียเตอร์ 
ที่มา : วุฒิพงศ์ นวลนาค. “ศูนย์สร้างสรรค์นาฎลักษณ์ลีลาร่วมสมัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต
สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554. 
 

 
 

ภาพที่ 27 แสดง พ้ืนที่ส่วนโรงละครกลางสวน ภัทราวดีเธียเตอร์ 
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ภาพที่ 28 แสดง พ้ืนที่ส่วน Black Box Theatre  
 
การออกแบบตกแต่งภายใน 

เป็นการตกแต่งพ้ืนที่ในสไตล์ Thai Contemporary มีการน าเอาความเป็นไทยใส่เข้าไป
ในงานออกแบบ รวมไปถึงการจัดพื้นที่ภายใน Space ที่ยังสื่อถึงความสมัยใหม่ ด้วยการใช้เลือกใช้สี
โทน Monochrome ทั้งในด้านของการตกแต่งพ้ืน ผนัง และฝ้าเพดาน ส่วนในด้านของการใช้
เฟอร์นิเจอร์ก็มีลักษณะแบบเรียบง่าย   

 
การใช้วัสดุและแสงสว่างภายใน 

วัสดุการตกแต่งที่ใช้โดยทั่วไปในโครงการคือวัสดุทีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของความเป็น
ธรรมชาติ แสดงสัจจะของวัสดุเห็นโดดเด่น เช่น ไม้ วัสดุธรรมชาติ คอนกรีต แสงสว่างที่ใช้เป็นการดึง
เอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานอย่างโดยตรง พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะได้รับแสงธรรมชาติภายในตอนกลางวัน 
แสงประดิษฐ์จะเป็นการตกแต่งและเน้นส่วนภายในอาคาร เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กลางแจ้ง  
มีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ปิด ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบลอยตัว มีการผสมผสานในการใช้และการ
จัดวางที่ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ภายใน 

 
กรณีศึกษาที่ 2 วิกหัวหิน โรงละครและศิลปะสถาน 

สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านหัวนา (อยู่ทางไปปราณบุรี หัวหินซอย 114 แถวกรมที่ดินหัวหิน) 
ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

พ้ืนที่โครงการ : ประมาณ 30 ไร่ 
วิกหัวหิน ศิลปะสถานเพ่ืองานศิลป์และการละครแห่งใหม่ของประเทศไทยท่ามกลาง

บรรยากาศธรรมชาติของหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ ภัทราวดี มีชูธน 
ที่ทุ่มเทสร้างวิกหัวหินโดยมุ่งหมายให้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม แบบครบวงจร ทั้งการ
แสดง การละคร นิทรรศการ รวมไปถึงการเป็นโรงเรียนและสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนไทยจากทั่ว
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ประเทศ ให้เรียนรู้และรู้จักการผสานความรู้ทางวิชาการกับจินตนาการสร้างสรรค์ให้ เกิดเป็นรูปธรรม 
ทั้งในรูปแบบ ของการแสดงและนิทรรศการอันมีคุณค่าและสวยงาม เพ่ือสร้างเป็นพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาต่อ ให้เยาวชนเป็นประชาชนพลเมืองของชาติที่มีคุณค่า มีคุณธรรม และมี
ความสุข วิกหัวหิน เป็นศิลปะสถานเพียงหนึ่งเดียว ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งศาสตร์และศิลป์ท่ามกลาง
ธรรมชาติ อันสวยงาม ประกอบด้วยส่วนของโรงละคร แกลอรี่ ที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งทุกที่พรั่งพร้อมไป
ด้วยศิลปะการจัดวางที่น่าสนใจให้ทุกท่านสัมผัสได้อย่างเป็นกันเอง 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดง การเข้าถึงโครงการ วิกหัวหิน 
ที่มา : สุนทรีย์ทัศนีย์ ปฐพีสวรรค์, วิกหัวหิน ศิลปะสถานแห่งใหม่ของหัวหิน เสนอ สุริยุปราคา นาฏ
ลีลาร่วมสมัย. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/ blog/ 
paradiso 
 
แนวคิดของโครงการ 
 ภัทราวดีเธียเตอร์ได้ใช้อ าเภอหัวหิน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของประเทศ ในนาม “วิกหัว
หิน ศิลปะสถานเพ่ืองานศิลปะ” โรงละครแห่งใหม่ของประเทศ ภัทราวดี มีชูธน มีความตั้งใจจะขยาย
โอกาสการเรียน รู้เข้าสู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน สร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ ในระดับรากหญ้า และต่อยอดงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ชุมชน 
 วิก เป็นค าที่คน ไทยเคยใช้เรียกโรงมหรสพ “วิกหัวหิน” จึงเป็นโรงละครแห่งใหม่ในหัวหิน 
เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความทรงจ า บนผืนทรายขาวสะอาด ที่จะเป็นมากกว่า โรงมหรสพ แต่เป็น
สถานที่แห่งใหม่ที่สร้างความทรงจ าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน 
ตลอดจนเป็นที่ฝึกอบรมเยาวชนจากทั่วประเทศ ให้น าความรู้ด้านวิชาการมาผนวกกับจินตนาการ
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาให้เป็นพลเมืองของชาติที่มีคุณค่าและคุณธรรม 
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และจะเป็นก้าวใหม่ ในการพัฒนาวงการศิลปะการแสดงร่วมสมัยของไทย ที่มั่นคงทั้งรากฐานทาง
วัฒนธรรม และเติบโตอย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล33 
 
แนวคิดในการออกแบบ 
 วิกหัวหินใช้แนวคิดในการจัดสรรให้เป็นสถานที่ต่อยอดความรู้ และเป็นเวทีแสดงออกของทุก
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การสอดแทรกบรรยากาศธรรมชาติและศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การแสดง
ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง พ้ืนที่จัดเลี้ยง พ้ืนที่ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ หรือแม้แต่พ้ืนที่ในส่วนที่พักอาศัย 
ล้วนแฝงไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและศิลปะที่มีอยู่ในทุกรายละเอียด และความเป็นศิลปะที่
แท้จริงนั้น คือความสามารถที่จะดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ไปตามจุดประสงค์ท่ีต่างไป ไร้ซึ่งกฎตายตัว ดั่ง
เช่นสถานที่ต่างๆ ทุกพ้ืนที่ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการที่ต่างไปได้อย่าง เหมาะสม 
ลงตัว 
  

 
 

ภาพที่ 30 แสดง แนวผังโครงการ วิกหัวหิน 
ที่มา : สุนทรีย์ทัศนีย์ ปฐพีสวรรค์, วิกหัวหิน ศิลปะสถานแห่งใหม่ของหัวหิน เสนอ สุริยุปราคา นาฏ
ลีลาร่วมสมัย. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/ blog/ 
Paradise 
 
 

                                                 
33 สุนทรีย์ทัศนีย์ ปฐพีสวรรค์, วิกหัวหิน ศิลปะสถานแห่งใหม่ของหัวหิน เสนอ 

สุริยุปราคา นาฏลีลาร่วมสมัย. เข้าถึงเม่ือ 31 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
oknation.net/blog/paradiso 
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องค์ประกอบโครงการ 
1. โรงละครในร่มขนาด 300 ที่นั่ง 
2. โดมดอกไม้ โรงละครกลางแจ้ง 
3. อาคารธุรการ ห้องสมุด และแกลอรี่ 
4. หมู่บ้าน Arts Camp ที่พักเพ่ือการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบ ประติมากรรม 
5. ลาน Promenade ลานเอนกประสงค์ส าหรับจัดการแสดง และท ากิจกรรมต่างๆ 
6. โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 
7. บ้านนายดี Nai Dee Sculptured Huts  
 

 
 
ภาพที่ 31 แสดง โรงละครในร่ม วิกหัวหิน 
ที่มา : สุนทรีย์ทัศนีย์ ปฐพีสวรรค์, วิกหัวหิน ศิลปะสถานแห่งใหม่ของหัวหิน เสนอ สุริยุปราคา นาฏ
ลีลาร่วมสมัย. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/ 
paradiso 
 

โรงละครในร่ม  
การออกแบบโรงละครวิกหัวหิน มีพ้ืนที่การใช้งานขนาด 300 ที่นั่ง ด้วยสถาปัตยกรรม

แบบโมเดิร์น พร้อมด้วยระบบเทคนิคแสงเสียงที่ได้มาตรฐานระดับสากล โครงสร้างอาคารเป็นเหล็ก 
ภายในมีการจัดที่นั่งโดยใช้ลักษณะการนั่งรวมกันในแนวยาว เป็นลักษณะของอัฒจรรย์แนวโค้ง เป็น
การออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่และการใช้แบบเก้าอ้ีมีพนักพิง ภายในเป็นลักษณะการจัดเวทีแบบ 
Proscenium Stage โดยใชพ้ื้นของอาคารเป็นพ้ืนที่การแสดงไปในตัว แต่จะมีการใช้เทคนิคของการ
แสดงอื่นๆ มาช่วยส่งเสริมให้เวทีการแสดงมากข้ึน 

ข้อดี เนื่องจากตัวโรงละครมีขนาดใหญ่ มี Function การบริการหลากหลาย ท าให้ผู้มาใช้
โรงละครที่มาถึงก่อนเวลามีกิจกรรมให้ท าเป็นจ านวนมาก ผู้มาใช้บริการไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอ
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คอยเป็นเวลานานๆ และด้วยการตกแต่งที่สวยงามจึงเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
ตั้งแต่ยังไม่ได้ชมการแสดงเลย แถบยังเป็นการสร้างคุณค่าของงานศิลปแบบร่วมสมัย ที่สื่อออกมาใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัวในทุกพ้ืนที่ สามารถน า Function การให้บริการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบโครงการ เพ่ือความสมบูรณ์ของโครงการ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มา
ใช้บริการได้มากท่ีสุด 

ข้อเสีย การจัดสรรส่วนประกอบของพ้ืนที่สอยทั้งหมดยังแยกส่วนการใช้งานกันอย่างไม่
เป็นหมวดหมู่ และยังขาดความกลมกลืนของการออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรมและงานตกตาง
ภายใน 

 

 
 
ภาพที่ 32 แสดง องค์ประกอบของโรงละคร วิกหัวหิน 
ที่มา : สุนทรีย์ทัศนีย์ ปฐพีสวรรค์, วิกหัวหิน ศิลปะสถานแห่งใหม่ของหัวหิน เสนอ สุริยุปราคา นาฏ
ลีลาร่วมสมัย. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/ blog/ 
Paradise 
 

 
 
ภาพที่ 33 แสดง การจัดเวทีการแสดง วิกหัวหิน 
ที่มา : สุนทรีย์ ทัศนีย์ ปฐพีสวรรค์, วิกหัวหิน ศิลปะสถานแห่งใหม่ของหัวหิน เสนอ สุริยุปราคา 
นาฏลีลาร่วมสมัย. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/ 
Paradise 
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กรณีศึกษาที่ 3 The Auckland Performing Arts Centre 
สถานที่ตั้ง : 100 Motions Road Western Springs Auckland 1022 New Zealand 
พ้ืนที่โครงการ :ประมาณ 3000 ตารางเมตร 
TAPAC เป็นสถานที่ปฏิบัติและสถานที่ฝึกซ้อมทางด้านการแสดงที่ได้รับความนิยมมาก

ที่สุดเป็นอันดับในเมือง เป็นสถาบันที่สามารถให้บริการครอบคลุมความต้องการด้านความคิด
สร้างสรรค์และความสนใจที่หลายหลายทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศที่สร้างความมีชีวิตชีวาและ
ร่วมสมัยมากที่สุดของเมือง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านของ
ศิลปะการแสดงให้กับศิลปิน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของ บริษัท THE ACTORS’ PROGRAM, Co 

 

 
 

ภาพที่ 34 แสดง ด้านหน้าโครงการ The Auckland Performing Arts Centre 
ที่มา : TAPAC - The Auckland Performing Arts Centre. เข้าถึงเมื่อ 2 กรกฎาคม 2554, 
เข้าถึงได้จาก http://tapac.org.nz/ 
  
วิสัยทัศน์ 

สถาบัน The Auckland Performing Arts Centre มีหน้าที่ท าให้ชุมชนมีความสุขโดย
สะท้อนผ่านการเต้นร า ศิลปะการแสดงและความคิดสร้างสรรค์ ท าให้องค์ประกอบของชุมชนมี
ชีวิตชีวาของวัฒนธรรม มีความแข็งแรง และส่งเสริมด้านสติปัญญาให้แก่คนในชุมชนด้วย สถาบัน
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจทั้งในพ้ืนที่ของเราและนอกพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในสร้างแรงบันดาลใจและการศึกษาในด้านศิลปะการแสดงที่
เป็นเลิศของเมือง 

2. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน และสร้างความเป็นมืออาชีพในศิลปะการแสดง
ของศิลปินในชุมชน  
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3. เพ่ือให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในเชิงบวก เป็นสิ่งที่สร้างศิลปินที่
เกิดข้ึนใหม่และการศึกษาศิลปะให้การต้อนรับและสนับสนุนคนทุกเพศทุกวัยและความสามารพ้ืนฐาน 

4. เพ่ือรักษานวัตกรรมอาคารที่ออกแบบอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ผู้ใช้ ความงามและประวัติของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

5. เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงอย่างมืออาชีพ 
6. เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในศิลปะการแสดง34 
 

องค์ประกอบโครงการ 
1. สตูดิโอเต้นร า 
2. สตูดิโอการละคร 
3. โรงละคร ขนาด 150 ที่นั่ง   

 

 
 
ภาพที่ 35 แสดง ผังโครงการ TAPAC 
ที่มา : TAPAC - The Auckland Performing Arts Centre, Venue Hire. เข้าถึงเมื่อ 2 
กรกฎาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://tapac.org.nz/ 
                                                 

34 TAPAC - The Auckland Performing Arts Centre,  About TAPAC. เข้าถึงเมื่อ 
เข้าถึงเมื่อ 2 กรกฎาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://tapac.org.nz/ 
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ภาพที่ 36 แสดง รูปด้าน TAPAC  
ที่มา : WARREN AND MAHONEY, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556. เข้าถึงได้จาก http://www. 
warrenandmahoney.com/en/portfolio/the-auckland-performing-arts-centre-tapac/ 
 

 
 

ภาพที่ 37 แสดง ภายในโถงโรงละคร TAPAC 
ที่มา : WARREN AND MAHONEY, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556 . เข้าถึงได้จาก http://www. 
warrenandmahoney.com/en/portfolio/the-auckland-performing-arts-centre-tapac/ 
 
แนวคิดในการออกแบบโครงการ 

โครงการแนวคิดในการวางผังในลักษณะวงกลม โดยมีการวางทางสัญจรเป็นแบบวน
ภายในอาคารโรงละคร และองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ข้อดี โรงละครขนาดเล็กคือเรื่องของการใกล้ชิดกับผู้แสดง ท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกเป็น
กันเองกับผู้แสดง รับรู้อารมณ์และบริบทที่ผู้แสดงสื่อออกมาได้ชัดเจนมาก และเรื่องของเสียงที่
สามารถได้ยินชัดเจนในทุกๆพ้ืนที่ของโรงละคร  ลักษณะของที่นั่ง 

ข้อเสีย พ้ืนที่ของการแสดงและในส่วน Back Stage มีการแบ่งส่วนค่อนข้างน้อยอาจจะ
มาผละกระทบต่อการใช้งานในบ้างกรณี 
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ภาพที่ 38 แสดง ส่วนเวทีการแสดง TAPAC  
ที่มา : TAPAC (The Auckland Performing Arts Centre) Theater, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 
2556, เข้าถึงได้จาก http://auckland.cityseekr.com/venue/707839-tapac-the-auckland-
performing-arts-centre 
 
 

 
 

ภาพที่ 39 แสดง ส่วนที่นั่งชมการแสดง TAPAC  
ที่มา : TAPAC (The Auckland Performing Arts Centre) Theater, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 
2556, เข้าถึงได้จาก http://auckland.cityseekr.com/venue/707839-tapac-the-auckland-
performing-arts-centre 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
1. ขั้นตอนกระบวนกำรกำรศึกษำวิจัย 

ในการศึกษาโคมผัดล้านนา สู่การออกแบบโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย เป็น
การศึกษาถึงภูมิปัญญาของการประดิษฐ์โคมผัดที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความ
ละเอียดอ่อนประณีต อีกท้ังยังแสดง สะท้อนจินตนาการอันหลากหลายเรื่องราว ที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการ
แสดงออก และแฝงไปด้วยคติความเชื่อต่างๆมากมาย การด าเนินการวิจัยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
ค้นคว้า จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงความเป็นมา โครงสร้างต่างๆ 
จากรูปแบบดั่งเดิมจนถึงปัจจุบัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และถ่ายทอดสู่กระบวนการแปรรูปในงาน
ออกแบบภายใน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษา และวิเคราะหข์้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 

หัวข้อท่ีศึกษาวิจัย 

การคัดเลือกข้อมูลเพื่อศึกษา 

รวมรวบและจ าแนกประเด็น 

ศึกษาลักษณะเฉพาะและภูมิปัญญา 

ศึกษาประเด็นปัญหา 

วิเคราะห์และสรุปผล 

แปรรูปสู่การออกแบบ 
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2. เกณฑ์กำรเลือกขอบเขตกำรศึกษำ 
จากการศึกษาข้อมูลโคมผัดล้านนาที่ได้นั้น ด้วยความหลากหลายของเอกลักษณ์ในหลายๆ

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปธรรม และนามธรรม ท าให้มีประเด็นให้เลือกศึกษาได้มากมาย จึงน ามาเขียน
เป็นแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
 
3. กำรออกแบบวิธีด ำเนินกำรศกึษำวิจัย 

โครงการศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบสถาปตัยกรรมภายนอกและสภาปัตยกรรม
ภายในศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย ใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการศึกษา
และระเบียบวิธีวิจัยลักษณะต่างๆดังนี้ 

3.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลในส่วนของโคมผัดล้านนา และโคม
ล้านนาที่เก่ียวข้อง ในเรื่องราวของประวัติความเป็นมา รูปแบบ วัสดุ กลไก และแสงเงาที่มีผลต่อคติ
ความเชื่อต่างๆ 

3.2 ศึกษาเนื้อหา รูปแบบ เทคนิค และวิธีการน าเสนอของการแสดงนาฏกรรมแสงเงา 
3.3 ศึกษาการออกแบบโรงละครขนาดเล็ก และพ้ืนที่ฝึกอบรมการแสดง เพ่ือทราบถึง

พ้ืนฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วม 
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3.4 ศึกษาโครงการตัวอย่าง เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของโครงสร้าง 
รวมไปถึงข้อดีข้อเสียของกรณีตัวอย่าง และน ามาสู่การพัฒนาการออกแบบโครงการให้มีความสมบูรณ์
ทีสุ่ด  

ดังนั้นการออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปให้เป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงวิธีการด าเนินการวิจัย (Research methods) 
 
4. วิธีกำรหำศึกษำข้อมูล 

การศึกษารวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 
4.1 การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับโคมผัดล้านนา โดยท าการศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

มีประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี้ 
4.1.1 ความหมายของโคม 
4.1.2 ประวัติความเป็นมาของโคมประทีปล้านนา 
4.1.3 จุดประสงค์ของโคมประทีปล้านนา 
4.1.4 บทบาทของโคมประทีปกับวิถีชีวิตล้านนา 
4.1.5 ประเภทของโคมประทีปล้านนา 
4.1.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าโคมผัด 
4.1.7 ส่วนประกอบของโคมผัด 
4.1.8 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์โคมผัด 
4.1.9 ขั้นตอนการประดิษฐ์โคมผัด 

4.2 การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย มีประเด็น
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
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4.2.1 ความส าคัญของโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
4.2.2 การจัดตั้งศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
4.2.3 ความเป็นมาของนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
4.2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.2.5 วิธีการจัดตั้งศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
4.2.6 แผนการด าเนินงานของศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
4.2.7 ทรัพยากรของศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
4.2.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้สนใจ 

4.3 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ศึกษาจากสถานที่จริง 
4.3.1 เก็บข้อมูลด้วยผู้วิจัยเองจากผู้ผลิตและผู้ค้าโคมประทีปล้านนาในย่านตลาด

ในเมือง และวัดเมืองสารท ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
4.3.2 เก็บข้อมูลด้วยผู้วิจัยเองจาก กลุ่มนาฏยศิลปินละครเงา และกลุ่มละครหุ่น

เงา พระจันทร์พเนจร จังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 ศึกษาจากกลุ่มประชากรที่มีความครอบคลุมกับเนื้อหาที่ศึกษา และตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการสังเคราะห์สรุปผลให้สอดคล้องกับทฤษฎีเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

4.4.1 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้รู้ผู้ประดิษฐ์โคมผัด 
นายเบญจพล สิทธิประณีต อายุ 53 ปี ครูผู้สอน และช่างศิลปหัตถกรรม (สล่า) ท า 

โคม ตุง ศิลปะการตัดฉลุกระดาษล้านนา บ้านอาภรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
4.4.2 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 กลุ่มนาฏศิลปินนาฏกรรมแสงเงา 
ยุทธนา อัมระรงศ์ อายุ 27 ปี กลุ่มนาฏกรรมแสงเงา คิดบวกสิปป์ อาจารย์คณะ

ศิลปะนาฏดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 
มณฑาทิพย์ สุขโสภา กลุ่มละครหุ่นเงาพระจันทร์พเนจร จังหวัดเชียงใหม่ 
4.4.3 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักแสดงอิสระ ผู้ที่เน้นหนักในการเผยแพร่ และ

พัฒนาสื่อทางเลือก โดยเฉพาะละครเงา 
 

 
 
ภาพที่ 40 แสดง กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย 
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5. กรอบแนวควำมคิดและกำรก ำหนดตัวแปร 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดตัวแปร 
 

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยส าหรับโครงการศึกษา โคมผัดประทีปล้านนาสู่การออกแบบภายใน
ศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จังหวัดเชียงใหม่ 

5.1 ตัวแปรต้น การศึกษาโคมผัด เพ่ือการทบทวนวรรณกรรม ความเป็นมา องค์ประกอบ 
และนัยยะส าคัญของโคมผัด อีกท้ังการลงพ้ืนที่ศึกษา รวบรวบข้อมูลและวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

5.2 ปัจจัยสนับสนุน คือการแสดงละครเงาของจังหวัดเชียงใหม่เป็นลักษณะของกลุ่ม
ละครเร่ มิได้มีโรงละครหรือสถานที่ส าหรับแสดง และอบรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการบรรจุการแสดง
นาฏกรรมร่วมสมัยในแขนงอ่ืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จะท า
ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

5.3 ตัวแปรตาม การออกแบบภายในศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
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6. เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 
6.1 เครื่องมือการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน การวิจัยนี้ใช้

แบบส ารวจ แบบสนทนา แบบสังเกตการณ์ แบบมีส่วนรวมและการจดบันทึก โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนได้แก่ 

6.2 ศึกษาข้อมูลในด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ต าแหน่งที่ตั้ง สภาพแวดล้อม
ของอาคาร สภาพของคนในชุมชน และการท างานร่วมกับข้อมูลทุตยภูมิ ในด้านของแผนที่ การ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายในชุมชน 

6.3 ศึกษาข้อมูลของโคมผัด การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการสู่ตัวโคม ของอาจารย์
เบญจพล สิทธิประณีต โดยการสนทนาและสังเกตการณ์ เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อการประดิษฐ์
โคมผัด รวมถึงการแสดงนัยยะส าคัญต่างๆ 

6.4 ศึกษาข้อมูลของการแสดงนาฏกรรมเงา ของกลุ่มคิดบวกสิปป์ และละครหุ่นเงา ของ
กลุ่มพระจันทร์พเนจรโดยการสนทนาและสังเกตการณ์ รูปแบบและลักษณะต่างๆ ของกลุ่มศิลปินที่
ร่วมแสดง เพื่อให้ทราบองค์ประกอบ วิธีการ เทคนิคการน าเสนอ รวมไปถึงทัศนคติท่ีมีผลต่อการแสดง 

 
7. เครื่องมือกำรเก็บข้อมูลด้ำนประชำกร 

7.1 แบบสังเกตการณ์โดยเข้าไปมีส่วนร่วม อาศัยจากการเช้าชมการแสดง การซ้อม เพ่ือ
เป็นการสังเกตขัน้ตอน รูปแบบ และลักษณะต่างๆของการแสดง ร่วมไปถึงบรรยากาศของผู้ชมด้วย 

7.2 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก) โดยก าหนดเป็นประเด็นการสนทนา เพ่ือให้ผู้
ที่ร่วมสนทนานั้นตอบได้อย่างอิสระครอบคลุมอยู่ในประเด็นที่ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) 
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้โดยการบันทึกการสนทนากับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มช่างประดิษฐ์โคม กลุ่มนาฏยศิลปิน กลุ่มนักแสดงละครเงา กลุ่มผู้ร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้เยี่ยมชม ด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ประเด็นที่ 1 แนวคิดท่ีมีต่อการแสดงออกนัยหรือความหมายของโคมผัด
จากช่างผู้ประดิษฐ์  

7.2.2 ประเด็นที ่2 ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
7.2.3 ประเด็นที ่3 องค์ประกอบที่ส าคัญของนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จาก

ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ว่าควรจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 
7.3 แบบสอบถาม (ภาคผนวก) การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผู้วิจยัได้สร้างจากแนวคิดท่ีได้ศึกษาจากเอกสาร เพ่ือใช้เป็นมาตรในการวัด
ทัศนคติของผู้สนใจ หรือผู้เยี่ยมชมที่มาชมละครเงา หรือนาฏกรรมแสงเงา เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์
นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย โดยใช้การเลือกกลุ่มประชากรโดยใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้มีจ านวน 4 หน้า โดยประกอบไปด้วยข้อมูล
แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
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7.3.1 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวจ านวน 7 
ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับ สัญชาติ  เพศ  สถานภาพการสมรส  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายได้โดยประมาณ เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

7.3.2 ส่วนที่ 2 ทัศนคติของผู้ที่สนใจ ที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วม
สมัยความถี่ของการเข้าชมศิลปะการแสดง ระยะเวลา  วิธกีารเดินทาง งบประมาณ เหตุผลที่เลือกไป
ชมการแสดง  เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

7.3.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
ลักษณะของแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) เป็นแบบสอบถามที่การตอบ ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบ และแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่าค่า หรือการจัดอันดับ (Rating Scale, Likert Scale) ซึ่งเป็นการตอบแบบการ
ประเมินความมากน้อย โดยจัดความคิดเห็นอยู่ 5 ระดับ 

1. หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  =  5 คะแนน 
2. หมายถึง เห็นด้วย  = 4 คะแนน 
3. หมายถึง ไม่แน่ใจ   = 3 คะแนน 
4. หมายถึง ไม่เห็นด้วย  =  2 คะแนน 
5. หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง =  1 คะแนน 

 
8. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลงำนวิจัย 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการ เมื่อได้รับอนุญาต ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวและประชากรในพ้ืนที่ ด้วย 3 วิธีการ 
ดังนี้ 

8.1 การแจกด้วยตนเอง 
8.2 การฝากตามร้านค้าและโรงแรมบริเวณย่านนิมมานเหมินท์ 
8.3 การใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถกระจายแบบสอบถามไปได้ทั่วโลก ทั้งนี้ใช้เวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 8 สัปดาห์ การรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้รับ
คืนมาเป็นจ านวนทั้งสิ้น 450 ชุด ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 410 
ชุด  
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโคมล้านนา ใน

ส่วนส าคัญท่ีจ าเป็นก่อนจะเข้าสู่การออกแบบ คือ การวิเคราะห์สรุปใจความส าคัญ การวิเคราะห์
ข้อมูลนั้นจะแบ่งตามหัวข้อของตัวแปรหลักๆ ดังนี้ 

 
1. การวิเคราะห์เอกลักษณ์โคมผัดเชื่อมโยงความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกลักษณ์ของโคมผัดในบทที่ 2 นั้น พบว่าการประดิษฐ์โคมผัดเพ่ือน าไปใช ้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสื่อกลางการในการติดต่อกับสิ่งที่มองไม่มี และเพ่ือกลางถ่ายทอด แนวคิด 
ทัศนคติ และจินตนาการ จึงสามารถสรุปได้ว่าโคมผัดล้านนานั้นเป็นเสมือนเครื่องมือในการสื่อสารและ
สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงจากการกระทบระหว่างแสงกับลวดลาย 

 

 
 

แผนภูมิ 5 แสดงความเชื่อสู่เอกลักษณ์โคมผัดล้านนา 
 
ตั้งแต่สมัยโบราณ  มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัย เมื่อขาดที่พ่ึงทาง

จิตใจ จึงใช้พลังที่คิดว่ามีพลังอ านาจเหนือธรรม หรือการใช้จินตนาการ (Imagination) ที่เก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติ ท าให้เกิดการบูชา เพ่ือธรรมชาติจะได้ให้ความเอ้ืออ านวยแก่การด ารงชีพ ซึ่งความเชื่อของ
มนุษย์จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งลึกลับ เช่น พระเจ้า เทวดา ภูติ ผี เป็นต้น ซึ่งในท่ีนี้ก็เช่นกัน ความเชื่อของ
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คนล้านนาในการพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่มีแต่เรื่องดี จึงเกิดความเชื่อ
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพ่ือสื่อสารกับโลกท่ีมองไม่เห็น ที่เรียกว่าการบูชา โดยการใช้ไฟ 
แสงเทียน โคม ธูป เครื่องหอมหรือความร้อน เป็นเครื่องมือน าพาความคิดของคนสู่อีกมิติหนึ่งที่
เชื่อมโยงกัน โคมผัดก็เป็นเครื่องมือดังกล่าวที่คนล้านนาใช้ในการบูชาพลังของความเชื่อนั้น แต่อีกนัย
หนึ่งโคมผัดยังมีหน้าที่ในการแสดงเรื่องราว สื่อสาร หรือเล่าเรื่องให้กับคนที่ได้พบ หรือดูได้รับรู้ใน
ความหมายหรือจินตนาการบางอย่างที่ปรากฏอยู่ ดังนั้นโคมผัดจึงท าหน้าที่ 2 อย่างคือการส่งผ่าน
ความศรัทธา และส่งผ่านความคิดจากตัวโคมผัดไปถึงท้ังในโลกของวิญญาณและโลกมนุษย์ 

 

 
 

แผนภูมิ 6 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ความเชื่อสู่คน 
 

จากแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างคนกับนามธรรม  จากการศึกษาข้อมูลในบทที่ 2 
จะเห็นได้ว่าการแสดงออกโคมผัดนั้นจะเกิดการออกแบบของผู้ประดิษฐ์ นั้นก็คือ สล่า สล่าจะท า
หน้าที่คิดและสร้างสรรค์ในด้านของรูปทรง สี วัสด ุ ลวดลาย ที่สะท้อนถึงความหมาย และนัยที่
ต้องการแสดงออกมา เพราะในแต่ละแบบ แต่ละลวดลายก็มีสาระส าคัญท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ในด้านของลวดลายที่สล่าแสดงนั้น ส่วนใหญ่ก็มักจะอิงเอาวัตถุประสงค์การใช้มาเป็นหลัก 
เพ่ือใช้ในการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน เช่น ถ้าใช้บูชาเทวดานพเคราะห์ ก็จะประดิษฐ์เป็นรูปสิบสอง
นักษัตร หรือถ้าเป็นงานแต่งงาน ก็จะประดิษฐ์เป็นรูปวิถีการด าเนินชีวิตของชาวล้านนา การท ามาหา
กิน โคมผัดจึงท าหน้าที่ความคิด เรื่องราว หรือแง่คิด อันเปรียบเสมือนละครที่เป็นฉากแสดงให้ดู แล้ว
เมื่อผู้ชมได้รับรู้ก็คิด จินตนาการไปตามท้องเรื่องนั้น 

หน้าที่ใช้สอยของโคมผัดล้านนามีมีเชื่อมโยงกับพ้ืนที่นั้น จากการทบทวนวรรณกรรม และ
การท าแบบสัมภาษณ์ของงานวิจยั พบว่าโคมผัดล้านนานั้นจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่
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เห็น นั่นคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกับสิ่งที่มองเห็นได้นั่นก็คือ คน เพราะฉะนั้นพ้ืนที่ใช้การใช้โคมผัดนั้นต้อง
เป็นพื้นที่พิเศษ เช่น วัด โบสถ์ วิหาร หรืออาคารที่สถิติของศักดิ์สิทธิ์ จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการใช้
โคมผัดมักจะถูกใช้ในพ้ืนที่ของวิหารภายในวัด จุดประสงค์เพ่ือใช้ในการบูชา ให้แสงสว่างและประดับ
ประดาหน้าพระพุทธรูป การวิเคราะห์ในแง่ของความเชื่อมโยงของโคมผัด คือการทับซ้อนของแกนการ
เข้าถึงที่ที่ต้องการใช้โคมผัดเป็นตัวสื่อสาร และแกนการหมุนเป็นถ่ายเรื่องราวของตัวโคมเอง อันมีผล
ท าให้เกิด แสง เงา เรื่องราว ในที่ว่างที่มีความส าคัญ 

 

 
 

ภาพที่ 41 แสดง การวิเคราะห์การทับซ้อนของโคมผัดที่มีต่อพ้ืนที่ 
 
2. การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของโคมผัดล้านนา 

รูปแบบโคมผัดที่ใช้กันทั่วไปสามารถแบ่งเป็นส่วน ได้ชัดเจน 2 ส่วน คือ ส่วนโคมผัด
ด้านในและส่วนโคมผัดด้านนอก ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้มีการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันในเรื่องของการแสดง
ลวดลายบนตัวโคมในแต่ละส่วน 

2.1 โคมผัดส่วนด้าน เป็นการประดิษฐ์เป็นโครงสร้างของไม้ กระดาษ และ
เส้นด้ายพันโครงเป็นชั้นเพื่อส าหรับการแสดงลวดลายเงาด าของตัวละครภายในโคมด้าน ขึ้นอยู่สล่าผู้
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ประดิษฐ์ ว่าโคมในแต่ละชุดต้องการจะแสดงออกในเรื่องราวต่างๆ โดยใช้กลไกของการขับเคลื่อนด้วย
ความร้อนและการส่องแสงของเทียน 

2.2 โคมผัดส่วนด้านนอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโครงสร้างห่อหุ้มกลไกของตัว
โคมด้านใน ซึ่งรูปทรงในการประดิษฐ์ก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ที่นิยมมากท่ีสุด คือ วงกลมและแปด
เหลี่ยม (จากการสัมภาษณ์ อ.เบญจพล สิทธิประณีต) อีกทั้งการใช้ลวดลายก็มีความหลากหลายเพราะ
เป็นส่วนของการตกแต่งมากกว่าโคมผัดส่วนภายใน  

จากการวิเคราะห์เพ่ือสื่อความหมายในการออกแบบจะสื่อในรูปแบบที่ได้จากการศึกษา
โคมส่วนภายในเป็นหลัก และเอกลักษณ์ของโคมส่วนภายนอกจะเป็นตัวเสริมในงานตกแต่งภายใน
โครงการ ในเรื่องของ รูปทรง สีสัน ลวดลาย และลักษณะของพ้ืนผิววัสดุ ดังการแผนภูมิการดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิ 7 แสดงการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของโคมผัดล้านนา 
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3. การวิเคราะห์โครงสร้างของโคมผัดล้านนา 
 

 
 

แผนภูมิ 8 แสดงผังโครงสร้างของโคมผัดล้านนา 
 

 
 

แผนภูมิ 9 แสดงสัดส่วนโครงสร้างของโคมผัดล้านนา 
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4. การวิเคราะห์แสงและเงาที่เกิดขึ้นจากโคมผัดล้านนา 
จากการวิเคราะห์ลวดลายและแสงเงาที่เกิดขึ้นจากตัวโคมผัดภายในนั้น ลักษณะจะเป็นเงา

ในรูปแบบของ Attached Shadow ซ่ึงเป็นเงาที่เกิดขึ้นบริเวณด้านตรงข้ามของลวดลายที่แสดง
ออกมา ลักษณะของเงาท าให้รับรู้ถึงลักษณะขอบมุม (Edge) ของลวดลายที่เกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน 
ส่วนลักษณะของแสงที่ส่องผ่าน (Transmission) เป็นลักษณะของการส่องแสงผ่านวัสดุที่โปร่งแสง 
เป็นการเน้นลวดลายภายนอกที่ท าจากกระดาษตะกั่วสีทอง ให้มีความโดดเด่นและเน้นรูปทรงของตัว
โคมมากขึ้น จากเงาและรูปแบบการส่องผ่านของแสงแล้วเกิดเงาของลวดลายต่างๆนั้น สามารถ
น าไปใช้ในการออกแบบตกแต่งช่องเปิด งานระบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกโครงการ รวมไปถึง
สร้างรูปแบบเงาที่เป็นส่วนการตกแต่งภายในโครงการได้ อีกท้ังยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหวของที่
ว่างที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามแสงที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาได้ 

 

 
 

แผนภูมิ 10 แสดงการวิเคราะห์ชนิดของแสงและเงาที่เกิดจากโคมผัดล้านนา 
 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างลวดลาย และเรื่องราวของโคมผัดภายใน และภายนอก 
5.1 ลวดลายภายใน 
ลักษณะการหมุนเวียนของโคมผัดภายในนั้น จะมีลักษณะวนไปในทิศทางกลมด้านขวามือ

เท่านั้น เป็นการแสดงเรื่องราวในลักษณะของการหมุนเป็นช่องภาพ คล้ายกับช่องของภาพยนตร์ จน
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของตัวโคมภายนอกท าให้เกิดภาพที่เป็นลักษณะของ Shot frame 
เกิดข้ึน โดยเรียงล าดับเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดจบของเรื่อง หมุนเวียนไปตลอดเวลาที่ได้รับ
ความร้อนและแสงจากเทียนดังการแสดงเป็นแผนภูมิดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงการแสดงเรื่องราวของลวดลายเป็นลักษณะ (Shot frame) 
 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว จะแสดงให้เห็นเรื่องของล าดับความต่อเนื่องของลวดลายที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวผ่านช่องเปิดของโครงสร้างโคมภายนอก จากภาพนี้สามารถเอารูปแบบของการซ้ า
กัน (Repetitions) แต่มีความต่อเนื่องไม่ว่าเป็นในด้านของรูปทรง (Shape & Form) หรือลวดลาย 
(Pattern) ที่สามารถน าไปใช้ในงานออกแบบเพ่ือสร้างอารมณ์ความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องภายโครงการ
ได้ 

5.2 ลวดลายภายในนอก 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในเรื่องราวของลวดลายประดับโคมล้านนาพบว่า

ลวดลายของการต้องกระดาษเพ่ือเป็นเครื่องประดับตกแต่งโคมผัดนั้น เป็นลวดลายที่เป็นรูปทรงเลขา
คณิตพ้ืนฐาน Geometric Form ซึ่งการจากพับกระดาษเข้าหากันตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไป แล้วจึงต้องลาย
ตามแต่จินตนาการ แล้วคลี่กระดาษออกก็จะเกิดลายกระฉลุตามต้องการ ที่มีลักษณะแตกกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับวิธีการตัดของผู้ประดิษฐ์ เมื่อคลี่กระดาษออกมาจะได้ลวดลายที่หลากหลายไม่ซ้ าแบบ 
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ภาพที่ 42 แสดง การพับกระดาษเพื่อสร้างการต้องลาย 
 

 

 
 
ภาพที่ 43 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงของลายต้องกระดาษ 
 
  
6. ความสัมพันธ์ของโคมผัดล้านนากับศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 

ความสัมพันธ์ของโคมผัดล้านนากับศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยอาจจะกล่าวได้ว่า โคม
ผัดล้านนาและศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย ต่างก็เป็นเครื่องมือที่มีการถ่ายทอด สื่อสาร พร้อมทั้ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ผู้คน โดยที่การถ่ายทอดของโคมผัดล้านนาจะสื่อสารออกมาเป็น
รูปแบบที่เป็น ภาพ 2 มิติ คือมิติที่เกิดขึ้นจากเงาหมุนเวียนด้วยตัวแปรและกลไกต่างๆ ถ่ายทอด
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ออกมาเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น บอกเรื่องราวความเป็นไปของยุคสมัย 
ชุมชนนั้นๆให้คนได้รับรู้ และเรียนรู้  แต่ศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยจะมีการสื่อสารงานแสดง
ออกมาเป็นรูปแบบที่เป็น 3 มิติ และ 4 มิติ เป็นสถานที่แสดง ศิลปะร่วมสมัยบนเวที เช่น ศิลปะละคร
เงา การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย วรรณกรรมล้านนาในอดีต ผสมผสานกับตัวแปร คือ เทคนิคการแสดง
สมัยใหม่ รูปแบบของ แสง สี เสียง  โดยทั้งสองรูปแบ จะถ่ายทอดเรื่องราวที่แสดงถึงวัฒนธรรม สังคม
อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาต่างๆในอดีต ที่ท าให้ผู้ชมเกิดการสันทนาการพร้อมทั้งได้การเสพรูปแบบ
การแสดงสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การออกแบบโครงการน่าจะมีการ
ออกแบบตัวอาคารศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จะใช้แรงบันดาลใจจากรูปทรง และการเคลื่อนไหว
ของโคมผัดล้านนา 
 
7. การวิเคราะห์ตีความหาค าส าคัญ (Key Word) 

จากการวิเคราะห์ในเรื่องของเอกลักษณ์และองค์ประกอบต่างของโคมผัดล้านนา นั่นคือ 
การสองแสง ผ่านเงา เพื่อแสดงภาพนั้นแล้ว จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์อันโดดของศิลปะโคมผัดล้านนานั่น
คือการแสดงความหมาย และการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องของเงาภาพที่เคลื่อนไหว 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงการวิเคราะห์ตีความค าส าคัญ Key Word 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า บทบาทของแสงและเงาภาพเป็นองค์ประกอบส าคัญของโคมผัด

ล้านนา การถ่ายทอดเงาด้วยตัวแปรต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบร่วมที่ท าให้การสื่อสารของโคมผัด
ล้านนาเกิดความสมบูรณ์ ซึ่งก็เป็นการสร้างองค์ประกอบในการออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วม
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สมัยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการถ่ายทอดศิลปะการแสดงร่วมสมัย ร่วมกับเทคโนโลยีและเทคนิคการ
แสดงที่ก่อให้เกิด ภาพ เสียง สี เสียง ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในแง่
ของการถ่ายทอดและสื่อสารเรื่องราวไปสู่คนดูเช่นเดียวกัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากโคมผัด สามารถ
วิเคราะห์เป็นค าส าคัญท่ีใช้ครอบคลุมเนื้อหาของงานออกแบบโครงการได้ว่า “ส่องแสง หมุนเล่า แสดง
เงา สื่อสาร” 

 
8. การวิเคราะห์การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 

ศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย ในการด าเนินงานออกแบบครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้
โครงการเป็นโรงละครขนาดเล็ก โดยมีที่นั่งประมาณ 150 ที่นั่ง การแสดงภายในโรงละคร ก็จะมีการ
แสดงศิลปะการแสดง ละครแสงเงาร่วมสมัย เรื่องราวของนาฏกรรมล้านนาเป็นหลัก ในส่วนการแสดง
รองก็จะเป็นการน าเอานาฏศิลปินจากสถาบัน หรือกลุ่มนาฏศิลปินอิสระ เข้ามาแสดงเป็นการ
หมุนเวียน เป็นต้น จากข้อมูลการออกแบบโรงละคร ในทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ 

8.1 ส่วนโถงหน้าโรงละคร พื้นท่ี โถงกลาง,ห้องจ าหน่ายบัตร 
8.2 ส่วนห้องอาหาร 
8.3 ส่วนห้องนิทรรศการ (โรงละครขนาดเล็กพ้ืนที่การจัดนิทรรศการอาจจัดเป็น

นิทรรศการหมุนเป็นหลัก) 
8.4 ส่วนร้านขายของที่ระลึก ห้องรับฝากของ 
8.5 ส่วนห้องสุขา 
8.6 ส่วนบันไดและลิฟต ์ลิฟต์ที่ใช้ขนส่ง 
8.7 ส่วนพื้นที่นั่งคนดู 
8.8 ส่วนเวที จากการศึกษารูปแบบเวทีสรุปพื้นที่การออกแบบเวทีแบบจอ เพราะ

เหมาะสมกับการแสดงที่จะมาแสดงภายในโรงละครเป็นหลัก 
8.9 ส่วนหลังเวท ี
8.10 ส่วนพื้นที่การเรียนรู้ 
8.11 ส่วนบริการโครงการ 
จากการสรุปรายละเอียดของโครงการ (Programming) ที่จะเป็นส่วนประกอบการ

ให้บริการแก่ผู้ใช้โครงการ แล้วน าเอาไปท าการออกแบบผังรวมของอาคาร (Master Plan) เพ่ือ
ออกแบบพ้ืนที่การให้บริการให้ครบตามจ านวนความต้องการของผู้มาใช้โครงการตามการศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการของพ้ืนที่การใช้งานที่ได้จากการศึกษาต่อไป 

จากการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) นั้นท าให้ได้ขอสรุปในแง่ของการออกแบบพ้ืนที่ 
ที่ให้บริการของศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย ให้มีพ้ืนที่ต่อการให้บริการตรงกับหลักของการ
ออกแบบพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ปัญหาการออกแบบ ส่วนหลังเวทีจะ
มีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะ การแสดงที่จะเกิดขึ้นภายในโรงละครเป็นหลัก เรื่องของการ
ออกแบบเชิงแนวคิดที่ได้จากการศึกษาท่ีปราศจากการวิเคราะห์ในแง่ของถอดความหมายมาจากการ
วิเคราะห์ รูปแบบของการตกแต่งก็จะมีความโดดเด่นทุกพ้ืนที่ ดังนั้นเราจึงควรออกแบบโดยการศึกษา
ให้ละเอียดและถอดรหัสมา  
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บทที่ 5 
การศึกษารายละเอียดของโครงการสู่การออกแบบ 

 
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาคและมีความเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วต่อเนื่อง   ในขณะเดียวกัน ได้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
จึงท าให้เกิดนโยบายมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดบทบาท มาตรการและแนวทางในการด ารง
รักษาและสืบสานอัตลักษณ์อันล  าค่าของเชียงใหม่ ท าให้เกิดโครงการ เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่ง
ความสง่างามทางวัฒนธรรม (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture) 

โครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยนี  ได้มาจากการศึกษาวิจัยโคมผัดของล้านนา ซ่ึง
เป็นศิลปะล้านนาซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดเชียงใหม่อย่างชัดเจน จึงมีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมซึ่งการแสดงรายละเอียดของโครงการ ดังนั นการเลือกพื นที่ตั งโครงการจึงเหมาะสมกับ
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้มี
มติให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยน าเสนอโครงการ 

 

 
 

ภาพที่ 44 แสดง แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ในระดับภูมิภาค 
ที่มา : ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 7 กรกฏาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www. 
folktravel.com/archive/chiangmai.html
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1. การเลือกและวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มทักษะเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงสร้างพื นฐาน และ
องค์ประกอบด้านต่างๆของเมืองในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ผล
การส ารวจตัวอย่างพื นที่ศึกษา 3 พื นที่คือ ย่านนิมมานเหมินทร์ ย่านคูเมือง และย่านอุโมงค์-โป่งน้อย 
พบว่าบุคลากรสร้างสรรค์ที่เป็นคนท างานที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทั งชาวไทย ชาวต่างชาต ิ
ผู้ประกอบการ พนักงาน กลุ่มคนท างานอิสระ (Freelance) นักคิด และนักเคลื่อนไหวท างานและ
อาศัยอยู่ในพื นที่เหล่านี  

 

 
 

ภาพที่ 45 แสดง ตัวอย่างพื นที่ในการศึกษา 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เชียงใหม่ต้นแบบเมือง
สร้างสรรค์?. เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.cityresearchunit.org/ 
th/projects/chiangmai_creative_city.html 
 

การเลือกพื นที่ตั งโครงการ เมื่อได้ท าแบบสอบถามและสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยนั น จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตของพื นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือพื นที่ใกล้เคียง การรวมกลุ่มของศิลปินหรือผู้เสพการแสดงก็มักจะใช้พื นที่ที่อยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย หรือพื นที่ลานการแสดงต่างเช่น ถนนห้วยแก้ว-คูเมือง ถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นต้น 
การเลือกที่ตั งโครงการจึงค านึงถึงพื นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางศิลปะที่มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียดของโครงการ 

ในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้เลือก ย่านนิมมานเหมินทร์ด้วยเป็นพื นที่ท่ีมีความน่าสนใจในแง่
ทีย่่านนิมมานเหมินทร์เป็นถนนสายศิลปะท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมร้านค้า 
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สถานบันเทิง แกลลอรี่แสดงศิลปะร่วมสมัย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนมีความโดดเด่น 
เป็นย่านที่มีสีสัน การศึกษาครั งจึงท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการเลือกพื นที่ของ
โครงการโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Wheel of Consumer Analysis) 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยต้องการแสดงในเห็นถึงศักยภาพใน
ด้านต่างของพื นที่ที่มีผลกระทบการกลุ่มผู้ใช้โครงการ ที่เป็นกลุ่มผู้ชมการแสดงร่วมสมัย กลุ่มศิลปิน 
และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปทั่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 

 
 
แผนภูมิ 13 แสดง ทฤษฎีการวิเคราะห์ Wheel of Consumer Analysis 
 

1.1 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 
ถ้าหากกล่าวถึงย่าน Hip Street ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ ทุกคนจะต้องนึกถึง ย่านถนนนิ

มานเหมินทร์ ถนนสายการค้าและบันเทิงท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหาร 
มากมาย ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและการสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย สิ่งเหล่าจึงเป็น
ศูนย์กลางและตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในกลุ่มของการบริการการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะร่วมสมัย
มากขึ น อีกทั งยังช่วยส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ในกับโครงการอีกด้วย 

1.2 ผลกระทบต่อความเข้าใจ (Affect and Cognition) 
1.2.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกสนในในสถานที่ 
1.2.2 เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสาร เกิดการบอกเล่า หรือเกิดความอยากไป

สถานที่นั น 
1.2.3 มีความอยากเห็นสถานที่จริง 
1.2.4 เกิดความชื่นชอบโดยไม่รู้ตัว หรือชื่นชอบโดยทันที 
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1.2.5 ท าให้เกิดการติดตามข่าวสารต่างๆเก่ียวกับถนนนิมมานเหมินทร์ 
1.2.6 ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับถนนนิมมานเหมินทร์ 
1.2.7 ท าให้เกิดความเชื่อและไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้คนบอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่ 
1.2.8 ท าให้เกิดแรงจูงใจและอยากไปทดลอง สัมผัสด้วยตัวเอง 

1.3 พฤติกรรมการใช้งาน (Behavior) 
1.3.1 หาข้อมูลเกี่ยวกับถนนนิมมานเหมินทร์ 
1.3.2 หาสถานที่ในการชมการแสดง และท าการแสดง 
1.3.3 ศึกษาเส้นทาง หาข้อมูลให้มากท่ีสุดเกี่ยวกับถนนนิมมานเหมินทร์ 
1.3.4 ดูรีวิวแนะน าการแสดง สื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของถนนนิมมานเห- 

มินทรเ์พ่ือประกอบการตัดสินใจ 
1.3.5 เดินทางไปถนนนิมมานเหมินทร์ทันที 
1.3.6 มีการพูดคุยกันถึงเรื่องถนนนิมมานเหมินทร์ 
1.3.7 ติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 

1.4 สิ่งแวดล้อมรอบด้าน (Environments)  
กระแส : เมื่อคนที่ไปเยือนสถานที่แล้วเกิดความประทับใจในสถานที่ ก็ย่อมมีการบอกต่อ 

พูดถึงโดยการสนทนา ผ่าน Social network ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Blog กระทู้รีวิวในเว็บต่างๆ เช่น 
Twitter Facebook เกิดเป็นกระแสให้คนพูดถึงทั งเรื่องดีและไม่ดี 

สื่อ : ถนนนิมมานเหมินทร์อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั งประเทศ 
ดังนั น สื่อย่อมมีการพูดถึงอยู่บ่อยครั ง ทั งในด้านบวกและด้านลบ รวมทั งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
เชียงใหม่ 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ของพื นที่ย่านนิมมาน
เหมินทร์ในการที่จะตอบโจทย์กับการด าเนินการจัดตั งโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงแสงเงาร่วมสมัย 
ส าหรับการศึกษาในครั งนี  

1.5 กลุ่มนักท่องเที่ยว 
กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของเชียงใหม่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาว

ไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วน 70:30 
นักท่องเที่ยวชาวไทย มาจากภาคกลางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ตามล าดับ มีระยะเวลาในการพักอยู่ประมาณ 2-3 วัน 
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มาจากทางทวีปยุโรป และเอเชีย มีสัดส่วนที่มากกว่า

ทางอเมริกา ซึ่งจะมีฤดูกาลท่องเที่ยวเฉพาะในช่วงฤดูหนาว มีระยะเวลาในการพักอยู่ประมาณ 3-4 
วัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลสู่การออกแบบโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงารว่มสมัย 
 
1. จ านวนพื้นที่ต่อขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย 

จากข้อมูลการศึกษาโครงการโรงละครขนาดเล็ก โดยกรณีตัวอย่างที่มีลักษณะกิจกรรม
ภายในโครงการใกล้เคียงกันพบว่าสถิติการเข้าใช้โครงการของผู้ชมต่อรอบการแสดง จะอยู่ที่ประมาณ 
150-300 ที่นั่ง ส าหรับโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยจะใช้ค่าเฉลี่ยจากการศึกษากรณี
ตัวอย่าง คือประมาณ 150 ที่นั่งพื นที่ส าหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในส่วนศูนย์การเรียนรู้จากการ
วิเคราะห์ประมาณ 50 คน คิดโดยใช้พื นที่ต่อบุคคล คือ กว้างยาว 0.90 x 0.90  = 0.81 ตารางเมตร 
เพราะฉะนั นพื นที่จะเหมาะสมกับจ านวนคนอยู่ที่ 150 x 0.81 = 121.5 ตารางเมตร และรวมกับพื นที่
ของทางสัญจรอีก 30 เปอร์เซ็นต์จากพื นที่ใช้สอยทั งหมดเท่ากับ  

ดังนั น การออกแบบพื นท่ีรอควรมีพื นที่ขั นต่ าที่ 158 ตารางเมตร เพ่ือมีความเป็นไปได้ใน
การใช้พื นท่ีการใช้งาน 

 
2. สถานที่ตั้งโครงการ  

พื นที่ตั งอยู่บนถนนศิริมังคลาจารย์ ระหว่างนิมมานเหมินทร์ซอย 17 และศิริมังคลาจารย์
ซอย 9 มีเนื อที่ขนาด 2 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ศักยภาพของพื นที่มีความ
เหมาะสมในแง่ของการเข้าถึง และความเชื่อมโยงในกิจกรรมภายนอกในพื นที่ของย่านนิมมานเหมินทร์ 
อีกทั งขนาดของพื นที่ก็ยังมีความเหมาะสมกับพื นที่ใช้สอยของโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาอีกด้วย 

 

 
 
ภาพที่ 46 แสดง แผนที่ที่ตั งโครงการ 
ที่มา : Google Earth, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2555 
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3. การวิเคราะห์การเข้าถึงของโครงการ 
รถยนต์ส่วนบุคคล  จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถขับรถยนต์มาตามทางถนนมณีนพรัตน ์

และตัดออกทางหลวงหมายเลข 1004 ถนนห้วยแก้ว และเข้ามาทางถนนศิริมังคลาจารย์ทางด้านทิศ
เหนือ หรือขับมาทางถนนสุเทพและเข้าถนนศิริมังคลาจารย์ทางด้านทิศใต้ 

รถยนต์โดยสาร รถสี่ล้อแดง หรือ รถแดง คือรถโดยสารรับจ้าง ในรูปแบบของรถสองแถว
ขนาดเล็กในตัวอ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยผู้ขับรวมตัวในรูปสหกรณ์ ชื่อ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ 
จ ากัด ลักษณะการวิ่งของรถจะไม่ประจ าทาง โดยจะวิ่งในเส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการคล้ายกับแท็กซ่ี 
แต่จะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมตลอดทาง และเปลี่ยนเส้นทางตามผู้โดยสาร 

 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้างเคียงพื้นที่ตั้งโครงการ 

ทิศเหนือ ติดกับตึกแถว 2 ชั น จ านวน 8 คูหา (ประกอบกิจการร้านสะดวกซื อ 
นวดสปา โรงเรียนสอนตัดเสื อ และโรงเรียนสอนศิลปะ) 

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนพักอาศัย 
ทิศใต้ ติดกับชุมชนพักอาศัย 
ทิศตะวันตก ติดกับโรงแรมวิคทอร์เรียนิมมาน ซ.นิมมานเหมินทร ์ 17 

 

 
 

ภาพที่ 47 แสดง บรรยากาศพื นที่ตั งโครงการ 
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ผลกระทบของพ้ืนที่ จากการวิเคราะห์พื นที่ตั งโครงการพบว่า บริเวณอาคารโดยไม่มี
ผลกระทบต่อโครงการมากนักเพราะรายรอบโครงการส่วนใหญ่ทั ง 3 ด้านเป็นอาคารพักอาศัยใน
แนวราบ พื นที่ตั งเป็นพื นที่โล่ง มีต้นไม้ใหญ่เพียงไม่กี่ต้น อาจท าให้พื นที่โครงการรับแสงแดดเต็มที่ใน
ตอนกลางวัน แต่ในด้านทิศตะวันตกที่มีอาคารของโรงแรมตั งอยู่ส่วนหนึ่ง ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีในการ
ช่วยลดปริมาณแสงแดดในตอนบ่ายที่จะส่องเข้าสู่ในอาคารมากจนเกินไป 

แนวทางการแก้ไข อาจมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ เพ่ือเป็นร่มเงาให้ผู้มาใช้โครงการได้ใช้บัง
แดดได้ในเวลาช่วงกลางวัน และเป็นการกรองเสียงที่อาจจะมีการรบกวนในเขตที่อยู่อาศัย 

 
5. การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของท่ีตั้งโครงการ 

จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั งปี 25.4 
องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศา
เซลเซียส มีปริมาณน  าฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศ
ออกได้เป็น 3 ฤดู 
 

 
 
ภาพที่ 48 แสดง สภาพภูมิอากาศของพื นที่ตั งโครงการ 

 
ฤดูฝน เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้  
ฤดูหนาว เริ่มตั งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ น าอากาศหนาวจากไซบีเรียพัดผ่านจีนเข้าสู่ภาคเหนือ  
ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่เดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้ 
พื นที่ของที่ตั งโครงการกับทิศทางลมนั น จะวางขนานกับแนวตะวันออกและตะวันตก ตัว

พื นที่จึงรับลมหนาวโดยการที่ลมพัดผ่านน  ามา ซึ่งจะน าความชุ่มชื นมาให้ด้วยในตัวพื นที่ของ อ าเภอ
ที่ตั ง นั น อุณหภูมิช่วงหน้าหนาวก็จะไม่หนาวมาก จะอยู่ประมาณต่ าสุดที่ 20 องคาเซลเซียส 
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6. สรุปสถานการณ์ของที่ตั้งโครงการ (SWOT Analysis) 
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ของสถานที่ตั งโครงการ สามารถน ามาวิเคราะห์สรุป

ตารางดังนี  
 

ตารางที่  2 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Opportunity 

1. โดดเด่นในด้านศิลปะร่วมสมัย
และเอกลักษณ์ของผู้คน 

2. แหล่งท่องเที่ยวและความบันเทิง 
3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. การเข้าถึงเดินทางสะดวก 

1. ขาดการบริหารจัดการพื นที่ 
2. ขาดงบประมาณ 
3. ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
4. ขาดการสื่อกลางและการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 

โอกาส Weakness อุปสรรค Threat 

1. มีนักท่องเที่ยวจ านวนมา 
2. ศักยภาพของพื นที่ในการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 
3. ศักยภาพของพื นที่เชื่อมโยงกับ

พื นที่รอบนอก 
4. มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

1. กระแสนิยมความทันสมัยมีมากขึ น 
2. การส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมจากภาครัฐบาล 
4. แนวโน้มของความเป็นไปได้ของ

โครงการ 

 
 

จากการวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ (SWOT Analysis) ท าให้พบปัญหาดังนี  
1. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ 
2. การประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเทศกาลหรืองานแสดงต่างๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง

และจริงจัง ขาดการประชาสัมพันธ์ทั งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งของที่ระลึก 
3. เรื่องโลจิสติกส์ (Logistics) ทางด้านรถไฟยังไม่ดี เพราะรถไฟยังคงเป็นระบบเก่า ซึ่ง

ขาดประสิทธิภาพในการขนส่ง 
4. คนในพื นที่ไม่ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา แต่กลับน าเอกลักษณ์

ดังกล่าวมาเป็นจุดขาย เพราะตอนนี เสน่ห์ของความเป็นล้านนาเริ่มหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรม
ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รูปแบบการตกแต่งอาคาร สถานที่ การแต่งกายพนักงานของทาง
ตะวันตกมาใช้จนมองไม่เห็นความเป็นล้านนา 
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7. การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารโครงการ 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ท าให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากร ในการบริหาร
โครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยดังนี  

 

 
 
แผนภูมิที่ 14 แสดงรูปแบบการบริหารโครงการ 

 
8. การวิเคราะห์ผู้ใช้ภายในโครงการนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 

โครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยนี เป็นโครงการเสนอแนะ ข้อมูลของพนักงาน 
พฤติกรรมการท างาน รูปแบบการบริหารงาน จึงศึกษาจากโครงการใกล้เคียง แล้วจึงน ามาวิเคราะห์
และสรุปได้ ดังนี ผู้ใช้อาคารภายในโครงการ จะสามารถจ าแนกประเภทของผู้ใช้อาคารไว้ 2 ประเภท 

1. ผู้ใช้อาคารประจ า คือ บุคลากรประจ าศูนย์นาฏกรรมแสงเงา บุคลากรพิเศษท่ีท างาน
ในช่วงเวลาว่าจ้าง หรือนาฏยศิลปิน  พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารประเภทนี ขึ นอยู่กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล กลุ่มใช้เสริมของโรงการได้แก่กลุ่มศิลปินล้านนาอิสระ ที่จะมาใช้พื นที่หรือ
เช่าพื นที่ท าการแสดงเป็นรอบ ซึ่งจะสามารถท าให้โครงการมีรายได้จากการเช่าโรงละครอีกทางด้วย 
จากการวิจัยและหาข้อมูลของผู้ใช้ก็จะได้กลุ่มผู้ใช้โครงการประจ า โดยเป็นเป็นกลุ่มนาฏยศิลปิน
ล้านนาร่วมสมัยที่มีการแสดงอยู่เป็นประจ าดังนี  

2. กลุ่มละครหุ่นเงา พระจันทร์พเนจร (The Wandering Moon performing group) 
3. กลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ (Gabfai Community Theatre) 
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4. กลุ่มละครหุ่นล้านนาฮอบบีฮัท (คณะละครหุ่นกระบอก) ภาควิชาศิลปะไทย คณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. กลุ่มหน่อศิลป์ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
ภาพที่ 49 แสดง กลุ่มเป้าหมาย ศิลปินล้านนาผู้ร่วมใช้โครงการ 
 

การเดินทางของผู้ใช้โครงการมีทั งแบบโดยรถยนต์ส่วนตัว เรือ และรถโดยสารชนิดต่างๆ 
เวลาในการมายังโครงการจะแตกต่างกับบุคคลประเภทอ่ืน บุคลากรประจ าและมีพฤติกรรมการใช้
โครงการ 

08.00 – 08.30 น.   ลงเวลาท างาน 
08.30 – 12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
12.00 – 13.00 น.  ช่วงเวลาพักกลางวัน 
13.00 – 17.00 น.  ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
23.00 น.  ลงเวลาเลิกงาน 
 
จ านวนพนักงานส่วนโรงละคร 
ผู้อ านวยการโรงละคร   1             อัตรา 
เจ้าหน้าที่การจัดการและบริการสถานที่ 1            อัตรา 
เจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตร   2            อัตรา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  อัตรา 
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  1             อัตรา 
เจ้าหน้าที่การตลาด   1            อัตรา                       
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1            อัตรา        
เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิค   5  อัตรา 
แม่บ้าน    4             อัตรา 
จ านวนพนักงานส่วนการเรียนรู้ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ    2  อัตรา 
ครูสอนการแสดง    8  อัตรา 
แม่บ้าน     2  อัตรา 
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6. ผู้ใช้อาคารทั่วไป  คือ ผู้ชมการแสดง นักเรียนการแสดง ประชาชนทั่วไป  และ
ผู้สนใจมาเที่ยวชมศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย เพ่ือหาความรู้ และความเพลิดเพลิน จะเห็นได้ว่า
ผู้ใช้อาคารภายในโครงการมีหลายประเภท และมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั นการออกแบบ
อาคารต้องศึกษาพฤติกรรม และการใช้อาคารที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะได้อาคารที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม  

6.1 ประชาชน และผู้ชมทั่วไป เข้าชมเพ่ือต้องการความเพลิดเพลินจากการชม
ศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆ 

6.2 วิทยากรพิเศษ เข้าเพ่ือแสดงความรู้ในด้านศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ ที่
โครงการได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนเชิญในแต่ละโอกาส 

6.3 นักเรียนการแสดง เข้าเพ่ือต้องการศึกษา และเรียนการแสดง 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สรุปผู้ใช้อาคารประเภทต่างๆ 

ประเภทผู้ใช้อาคาร เวลา พฤติกรรมความต้องการ พื้นที่ใช้สอย 

ผู้ชม 14.30-17.30 
19.30-22.30 

ต้องการความเพลิดเพลินจากชม
ศิลปะการแสดง 

ส่วนโรงละคร ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ 

ประชาชนทั่วไป 9.00-16.30 ต้องการพักผ่อน ชมการแสดง 
 

ส่วนโรงละคร ร้านค้า 
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ 

นักวิชาการ/ 
วิทยากรพิเศษ 

9.00-16.30 สอนศิลปะการแสดง ส่วนการเรียนรู้ 
ร้านค้า ส่วนพักผ่อน 
ที่จอดรถ 

นักเรียนการแสดง 9.00-16.30 เรียนศิลปะการแสดง ส่วนการเรียนรู้ 
ร้านค้า ส่วนพักผ่อน 
ที่จอดรถ 

บุคลากรในโครงการ 8.30-23.00 ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส่วนท างาน ร้านค้า 
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ 
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7. พฤติกรรมการใช้โครงการ  
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ 
ผู้ใช้บริการ   
1. กลุ่มท่ีมาชมการศิลปะการแสดงละคร นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป กลุ่มศิลปิน

อิสระ 
 

 
 
แผนภูมิที ่15 แสดง พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มท่ีมาชมศิลปะการแสดง 
 

2. กลุ่มท่ีมาเยี่ยมชมโครงการ นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป กลุ่มนาฏยศิลปินอิสระ 
 

 
   
แผนภูมิที ่16 แสดง พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มท่ีมาเยี่ยมชมโครงการ 
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3. กลุ่มผู้เรียนการแสดง นักเรียนศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ 
 

 
 
แผนภูมิที ่17 แสดง พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้เรียนการแสดง 
 
 

ผู้ให้บริการ 
1. กลุ่มผู้บริหารโครงการ ประจ าส านักงาน  

 

 
 
แผนภูมิที ่18 แสดง พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริหารโครงการ 
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2. กลุ่มเจ้าหน้าที่บริการโครงการ ฝ่ายเทคนิคต่างๆ 
 

 
 

แผนภูมิที ่19 แสดง พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริการโครงการ 
 
8. พื้นที่ใช้สอยภายโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 

พื นที่การใช้หลักของศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยนั นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
การแสดง (Theatre) ส่วนการเรียนรู้ (Learning Center) 

 
ตารางที่ 4 แสดงการสรุปพื นที่ใช้สอยภายโครงการ 

ส่วนการแสดง (Theatre) ส่วนการเรียนรู้ (Learning Center) 

1. โถงทางเข้า 
2. ประชาสัมพันธ์/ขายตั๋ว/ส านักงาน 
3. ส่วนพักคอย/นิทรรศการชั่วคราว 
4. ห้องเก็บของ 
5. โรงละคร 
6. ร้านอาหาร/Coffee shop  
7. ร้านขายของที่ระลึก 
8. ห้องสุขา 

1. โถงทางเข้า 
2. ส่วนต้อนรับ 
3. ส านักงาน/ห้องพักครู 
4. ห้องเรียนร า 
5. ห้องเรียนการแสดง 
6. ห้องเรียนเต้น 
7. ห้องสุขา 
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9. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย (Bubble Diagram) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 20 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างพื นที่ใช้สอย (Bubble Diagram) 
 

จากแผนภูมิการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื นที่ใช้สอย (Bubble Diagram) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างพื นที่การใช้งานต่างๆ พื นที่ที่มีการใช้งานที่มีความสัมพันธ์กันมากจะอยู่ใกล้กัน 
ส่วนพื นที่ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กันจะอยู่ห่างกัน ขนาดของวงกลมแสดงขนาดความต้องการพื นที่ ของ
การออกแบบของพื นที่นั นๆ  
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10. การออกแบบพื้นที่และทางสัญจรภายในอาคาร 
การก าหนดองค์ประกอบส าหรับโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย สามารถสรุป

องค์ประกอบได้จากความต้องการการสอยใช้ของพื นที่ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ  และ
ขอบเขตของโครงการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี  
 

 

แผนภูมิที่ 21 แสดง การจัดกลุ่มพื นที่ใช้สอย (Zoning Diagram ชั นที่ 1)   

 

 
 
แผนภูมิที่ 22  แสดง การจัดกลุ่มพื นที่ใช้สอย (Zoning Diagram ชั นที่ 2) 



1 
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บทที่ 6 
บทสรุปและผลงานออกแบบ 

 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของศิลปะโคมผัดล้านนานั้น ท าให้ได้มาซึ่งผลของการ

วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นต่างๆ ตามข้ันตอนการศึกษา น ามาสู่กระบวนการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเป็น
สาระส าคัญในการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปความคิดในการออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงา
ร่วมสมัย และได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภายใต้ค าส าคัญ โดยได้สรุปความสัมพันธ์ของ
แนวคิดในการออกแบบได้ดังนี้ 

 
1. ค าส าคัญ Key Word 

การศึกษาและวิเคราะห์ศิลปะโคมล้านนานั้น เมื่อได้ศึกษาเอกลักษณ์ของการแสดงออกของ
ตัวโคมผัดจะเห็นได้ว่าโคมผัดต้องการแสดงลวดลาย เรื่องราว โดยผ่านการเล่าเรื่องด้วยวิธีการใช้ความ
ร้อนท าให้โคมหมุนเล่าเรื่อง น ามาแสดงออกเป็นเรื่องราว ผ่านลายเงาที่เล่าเรื่องราวต่างๆ บอกเล่า
เรื่อง สังคม วัฒนธรรม ชุมชน รูปแบบลวดลายที่สื่อออกไปผ่านแหล่งก าเนิดแสง ออกไปเป็นเงา บน
ผืนผ้าหรือกระดาษ ที่เกิดจากการประดิษฐ์ และตกแต่งตัวโครงสร้างของโคมในรูปทรงต่าง ก็ยังคง
ลักษณะของการหมุนเวียนเอาไว้อย่างดั่งเดิม ความส าคัญและของการใช้สอยที่อยู่คู่กับโคมล้านนามา
นั้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือการน าไปบูชาพระในวิหารวัด เพ่ือน าไปสู่การแสดงต่อผู้พบเห็นหรือ
ผู้ชมคือชาวบ้านที่จะรับรู้เห็นเงาที่สล่าผู้ประดิษฐ์ต้องการแสดงออกถึงจินตนาการต่างๆ ทั้งหมดท้ัง
มวลเหล่านี้จึงเกิด น าไปสู่ ค าส าคัญ Keyword “ส่องแสง หมุนเล่า แสดงเงา สื่อสาร” จากบท
วิเคราะห์และตีความนั้นจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันเป็นกลุ่มๆ จึงเอาทฤษฎีการเคลื่อนที่มาจับ ท าให้สามารถ
จ าแนกเป็นการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวที่และค่าความสัมพันธ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน น ามา
เปรียบเทียบ เพื่อน าไปสู่การออกแบบของโครงการได้ ดังนี้ 

 

    
 
ภาพที่ 50 แสดง การใช้โคมผัดในวิหารล้านนา 
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แผนภูมิที ่23 แสดงความสัมพันธ์ของการแปรรูปสู่งานออกแบบ 
 

จากแผนภูมิที่แสดงถึงการแปรรูปจากค าส าคัญสู่งานออกแบบ สามารถอธิบายหลักของ
แนวคิดได้ดังนี้ 

1.1 ผังรวมของโครงการ (Master Plan) จากการศึกษาบริบทของการใช้งานของโคมผัด
ล้านนาแปรรูปมาสู่การออกแบบ Master Plan โดยน าบรบิทการวางผังงานวัด มาสรุปได้ดังนี้ 

จะเห็นได้ว่า การวาง Master Plan ได้มาจากการศึกษาบริบทการใช้สอยของโคมผัดล้านนาที่
มีหน้าที่เพ่ือสื่อสารกับสิ่งที่มองเห็น เช่นพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะการเข้าถึงรูปแบบ Space 
ในลักษณะนี้ คือจะเป็น Space แกนตรงเข้าหาที่เราจะบูชาหรือสื่อสาร ในการใช้โคมผัดส่วนมากจะ
ถูกน าเข้าไปตั้งอยู่ในอาคาร การศึกษาครั้งนี้จึงยกเอารูปแบบของวิหารล้านนา ซึ่งมีการใช้โคมผัดมาก
ที่สุด mapping กันระหว่างแกน X ของทางเข้าสู่ตัววิหาร และแกน y ของตัวโคมผัดเองเพ่ือสร้าง 
Space 

1.2 พื้นที่ว่าง (Space)   ลักษณะของหมุนเวียนของโคมผัดล้านนาและรูปแบบของ 
Double Space ที่แสดงเป็นรูปแบบของการซ้อนทับเป็น Layer ด้วยชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ของตัวโคมผัด
แทนค่าพ้ืนที่ภายในแสดงออกสู่ภายในของโรงละคร การออกแบบที่ว่างภายในของโครงการ ได้น า
ลักษณะของช่องฉากที่แสดงลวดลายของโคมผัด ซึ่งท าหน้าที่ในการแบ่งพ้ืนที่ และเชื่อมโยงที่ว่างทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง ฉากหรือผนังดังกล่าว ยังได้ท าหน้าที่สร้างบรรยากาศในแง่ของแสงภายในสู่
ภายนอก ในเวลากลางคืนท าให้เกิดภาพและอารมณ์ของความเป็นโคมผัดล้านนาอีกด้วย 
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1.3 ตัวอาคาร (Building) ลักษณะตัวอาคารหลัก แทนค่าเป็นลักษณะโครงสร้างของโคม
ผัด โดยออกแบบให้มีรูปแบบ ที่ดึงเอกลักษณ์จากการศึกษาการประดิษฐ์โคมผัดล้านนา ล้อมด้วยพื้นที่
สอยลองของโครงการ 

1.4 พื้นที่ใช้สอย (Function) ได้จากการสรุปตามแนวทางการออกแบบโรงละครขนาด
เล็ก สรุปความเหมาะสมตามความต้องการของโครงการโดยสรุปพื้นที่การออกแบบเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ 

1.4.1. โถงทางเข้า 
1.4.2. ประชาสัมพันธ์/ขายบัตร 
1.4.3. ส่วนพักคอย 
1.4.4. นิทรรศการชั่วคราว 
1.4.5. ห้องเก็บของ 
1.4.6. โรงละคร 

1.4.7. ร้านอาหาร 
1.4.8. ร้านกาแฟ 
1.4.9. ร้านหนังสือ 
1.4.10. ร้านขายของที่ระลึก 
1.4.11. ห้องสุขา 
1.4.12. ส านักงานโรงละคร 

1.5 เทคนิคการแสดง (Technology)   ลักษณะโรงละครเป็นโรงละครที่แสดงละครเงา
เป็นหลัก ในการออกแบบจึงมีการน าเอาฉากผ้าโปร่งมีติดตั้งในลักษณะเป็นการชักรอกด้วยระบบไฟฟ้า 
มีทั้งแบบตรง และแบบโค้ง เพ่ือให้รับกับเทคนิคการหมุนของพ้ืนเวทีในการแสดง  

1.6 วัสดุตกแต่ง (Material)   วัสดุของการโคมผัดล้านนา จะเป็นการในกระดาษหรือผ้า
โปร่ง และใช้กระดาษสีทองน ามาต้องลายประดับ การออกแบบตัวศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยจึง
เน้นการใช้วัสดุที่เป็นวัสดุโปร่งแสง เป็นแทนค่าการสื่อความหมายของลวดลาย ผ่านผ้าโปร่งหรือ
กระดาษสา ท าให้เกิดแสงเงากับพ้ืนที่ภายใน ภายในโครงการ ส่วนโครงสร้างองค์ประกอบการตกแต่ง
และใช้วัสดุพื้นถิ่นมาตกแต่ง ในพื้นที่การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร  

1.7 ลวดลายตกแต่ง (Pattern) การออกแบบลักษณะลวดลายต่างๆที่เกิด จากการ
หมุนเวียนของโคม ลวดลายที่เกิดการกรรมวิธี และกระบวนการในการสร้างลวดลายเพ่ือประดับโคม
ผัด อันเกิดจากการพับ ตัด ต้อง ฉลุ เพ่ือให้แสงและเงาผ่านไปได้ 

1.8 เวลาที่มีผลการพื้นที่ (Timing) ช่วงเวลาต่างๆ จากแสงภายในและภายนอกท่ีเป็น 
แสงที่ท าให้เกิดเงา ตลอดทั้งวัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สร้าง Movement ภายในและ
ภายนอกอาคารให้เหมือนมีการแสดงการแสดงเงาของโคมผัด และ 

 
2. แนวคิดการใช้วัสดุตกแต่ง  

 เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะและเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของล้านนาได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแยกออกได้ตามประโยชน์ใช้สอยตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. วัสดุตกแต่งพ้ืน 
1.1 กระเบื้องเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวมัน Super Glossy ขนาด 0.60x0.60 

เมตร 
1.2 ปูนซีเมนต์ขัดมัน 
1.3 กระเบื้องเซรามิคขอบตัดสีน้ าตาลเข้มผิวธรรมชาติ ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
1.4 พ้ืนไม้เทียม ขนาด 0.10x0.60 เมตร หนา 1.5 นิ้ว ท าสีน้ าตาลธรรมชาติ 
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2. วัสดุตกแต่งผนัง 
2.1 กระเบื้องเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวมันขนาด 0.30x0.60 เมตร 
2.2 กระเบื้องเซรามิคของตัดสีน้ าตาลผิวธรรมชาติ ขนาด 0.20x0.20 เมตร 
2.3 Aluminum Composite 
2.4 โครงเหล็กกรุผ้าโปร่ง 
2.5 Laminated glass 
2.6 โครงไม้เนื้อแข็งกรุ MDF. Board หนา 10 มิลลิเมตร ฉาบเรียบท าสีพ่น 
2.7 โครงไม้เนื้อแข็งกรุแผ่นไม้อัดหนา 8 มิลลิเมตร ท าสีธรรมชาติ 
2.8 Curtain Wall LED fiber Optic stage Light ติดตั้งบนโครงเหล็ก Curtain 

Wall LED fiber Optic stage Light 
3. วัสดุตกแต่งเพดาน 

3.1 โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบเรียบ
ทาสีน้ าพลาสติกอะคริลิกสีขาว 

3.2 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุไม้ระแนงขนาด 0.5 " x 2 " นิ้ว สีไม้แอ๊ช 
3.3 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นอะคริลิก และ Textile Lighting 

4. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 
4.1 ส่วน Theatre Lobby ลักษณะการใช้งาน โคมดาวน์ไลท์ติดตั้งลอย 

ทรงกระบอกกลม ขนาด 165 มิลลิเมตร โคมดาวน์ไลท์ทรงกลมปรับได้ ขนาด 95 มิลลิเมตร  ไฟ In-
direct Lighting: LED Flexible Ribbon RGB สีเหลือง สีม่วง 

4.2 ไฟเพดานส่วนหน้าโรงละคร โคมดาวน์ไลท์ ขนาด 195 มิลลิเมตร หลอดไฟ 
LED 220V. สีขาว ขนาดของหลอดกว้าง 12 เซนติเมตร สูง 14 ซม. หลอด LED Light emitting 
diodes 18 หลอด ขั้วต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน 

4.3 ส่วนทางเดินทั่วไป โคมหลอดคอมแพค 
4.4 ส่วนห้องน้ าโคม down light หลอดคอมแพค ฟลูโอเรสเซนต์ 20 W 
4.5 ส่วน Cafeteria ใช้หลอด LED 220V สีขาว ขัว้ต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน 

ขนาดหลอด 12x14 เซนติเมตร 
4.6 ส่วน Studio Hibay Light ขนาด 290 มิลมิเมตร หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 

W 
 การแสดงรายละเอียดของการเลือกวัสดุและงานระบบต่างๆนั้น จะแสดงเพียงส่วน

หลักๆของโครงการเท่านั้น ภายในยังมีการใช้วัสดุอีกหลายหลากชนิดที่ไม่สามารถแสดงได้ครบถ้วน  
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ภาพที่ 55 แสดงหุ่นจ าลองอาคาร 1 (Model Study 1) 
 

 
 

ภาพที่ 56 แสดงหุ่นจ าลองอาคาร 2 (Model Study 2) 
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ภาพที่ 57 แสดงหุ่นจ าลองอาคาร 3 (Model Study 3) 

 

 
 

ภาพที่ 58 แสดงหุ่นจ าลองอาคาร 4 (Model Study 4) 
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ภาพที่ 65 แสดง Perspective อาคารศูนย์นาฏกรรมร่วมสมัย 
 

 
 
ภาพที่ 66 แสดง Perspective อาคารศูนย์นาฏกรรมร่วมสมัย 
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ภาพที่ 67 แสดง รูปด้านส่วน Theatre Lobby 
 
 

 
 
ภาพที่ 68 แสดง รูปตัดส่วน Theatre Lobby 
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ภาพที่ 69 แสดง รายละเอียดของเสาในส่วน Theatre Lobby 
 

 
 
ภาพที่ 70 แสดง ภาพบรรยากาศในส่วน Theatre Lobby 
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ภาพที่ 71 แสดง ภาพบรรยากาศในส่วน Theatre Lobby (Day Time) 
 
 

 
 
ภาพที่ 72 แสดง ภาพบรรยากาศในส่วน Theatre Lobby (Night Time) 
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ภาพที่ 73 แสดง รูปด้านในส่วน Theatre Lounge 
 

 
 
ภาพที่ 74 แสดง ภาพบรรยากาศด้านหน้าในโรงละคร (Day Time) 
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ภาพที่ 75 แสดง ทัศนียภาพด้านหน้าโรงละคร (Night Time) 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 76 แสดง ภาพบรรยากาศภายในโรงละคร 
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ภาพที่ 77 แสดง ภาพบรรยากาศภายในโรงละคร 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 78 แสดง ภาพบรรยากาศภายในส่วนห้องเรียนการแสดง 
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ภาพที่ 79 แสดง ภาพบรรยากาศภายใน ส่วน Cafeteria (Day Time) 
 
 

 
 

ภาพที่ 80 แสดง ภาพบรรยากาศภายใน ส่วน Cafeteria (Night Time) 
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3. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาโคมผัดล้านนานั้นท าให้ได้ข้อค้นพบและเนื้อหาที่ได้ไปสู่การออกแบบ ที่ว่า

ด้วยการใช้แสงเงาในการสื่อสารเล่าเรื่องผ่านที่ว่างอันเกิดจากการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์อย่าง
สวยงาม เงาทีเ่กิดจากการที่แสงตกกระทบกับลวดลายที่ทึบแสงนั้น แล้วผ่านการหมุนเวียนจากความ
ร้อนและแสงเทียน ท าให้เกิดปรากฎการณ์เงาเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านเงาและลวดลาย รวมไป
ถึงการหมุนเวียนของโคมผัดอันเป็นเอกลักษณ์ของโคมชนิดนี้ ซึ่งส าหรับการศึกษาในครั้งได้น าเอา
แนวคิดเหล่าไปใช้ในการออกแบบพ้ืนที่ของโครงการให้สามารถสื่อความหมายของแสงที่ตกกระทบวัตถุ 
ผ่านช่องโปร่งแสงที่ออกแบบไว้ และความรู้สึกที่เกิดจากการหมุน เวียนของที่ว่าง ผ่านช่องวางระหว่าง
ระแนงไม้ วัสดุโปร่งแสง ลวดลายฉลุ พ้ืน เพดาน การใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ ที่ท าให้เกิด
เป็นแสงและเงาขึ้นภายในโครงการ รวมไปถึงองค์ประกอบการตกแต่ง รูปแบบ ลวดลาย ที่สร้าง
บรรยากาศในลักษณะล้านนาร่วมสมัยในกับภายในโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 

การใช้แสงและเงานั้นยังเป็นหัวใจหลักท่ีใช้ส าหรับการแสดงอีกด้วย เพราะรูปแบบของการ
แสดงนั้นต้องอาศัยเทคนิคของฉากเงา แสง เข้ามาสร้างภาพเรื่องราวเพ่ือสื่อสารกับผู้ชม และ
ผสมผสานกับศิลปะในแขนงอ่ืนๆ ฉะนั้นในการออกแบบในส่วนของโรงละครจึงใช้แนวคิดในเรื่องวัสดุ 
แสงเงา และเทคนิคของการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ฉากและเวทีอีกด้วย จะเห็นได้ว่าหลักการของแสง
เงาและการหมุนเวียนนั้นจะถูกน ามาใช้ในหลากหลายส่วนของโครงการ เพ่ือการศึกษาเนื้อหาและ
สาระส าคัญของโคมผัดล้านนานั้นแสดงอยู่ในทุกส่วนของการออกแบบโครงการศูนย์นาฏกรรมแสงเงา
ร่วมสมัย 
 
4. ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย 

4.1 จากการศึกษาศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย ผู้วิจัยได้ค้นพบทางด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการออกแบบแสงที่มีผลต่อพ้ืนที่ทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ รวมไปถึงเทคนิคแสง
ส าหรับประกอบการแสดงทีช่่วยส่งเสริมที่ว่างของพ้ืนที่ในส่วนของรูปแบบของการแสดงนาฏกรรมแสง
เงา ซึ่งทั้งหมดของการออกแบบนั้น ได้มาจากการศึกษาโดยการน าแสงในพ้ืนที่ของการใช้โคมผัด
ล้านนาในอดีตมาประยุกต์ใช้ 

4.1.1 แสงเงาในวิหารล้านนา 
4.1.2 แสงในประเพณีล้านนา (Light in Lanna Traditional) 

4.2 ศูนย์นาฏกรรมแสงเงาล้านนา นอกจากจะมีกิจกรรมส าหรับนาฏยศิลปินแล้ว ยังคง
ค านึงถึงกิจกรรมที่ส่งผลต่อสังคมได้ด้านของการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปสู่กลุ่มเยาวชน โดยเป็นการ
สร้างจิตส านึกเพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ และปรับปรุงศิลปะการแสดงล้านนาให้เหมาะสมและทันยุค
สมัย โดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน 
แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 
 
 

   ส
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5. ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัย 
ผลงานออกแบบโครงการศูนย์นาฏกรรรมแสงเงาร่วมสมัยนี้ผู้วิจัยได้เน้นเนื้อหาของการใช้

แสงเงาและการหมุนเวียนมาใช้ในการออกแบบ นัยทางการใช้งานและการแสดงออกของพ้ืนที่ในบริบท
จึงมีความแตกต่างกันออกไป โดยในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ผู้วิจัย
หวังว่าถ้าวัสดุมีการพัฒนาไปมากกว่านี้ ความหลากหลายในการออกแบบก็จะมีมากขึ้น และอาจจะ
ข้ามไปถึงการพัฒนารูปแบบของการแสดงนาฏกรรมแสงเงาที่มีเทคโนโลยีและการพัฒนา ออกแบบ
เทคนิคการแสดงไปได้อีกระดับหนึ่ง งานออกแบบผู้วิจัยเน้นการออกแบบในการสื่อความหมายที่ได้
จากการศึกษาโคมผัดล้านนา ที่มุ่งเน้นเรื่องของการแทนค่าความหมายสู่งานออกแบบ พ้ืน ผนัง ฝ้า
เพดาน เน้นเรื่องวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นหลักยังขาดรายละเอียดในเรื่องของงานระบบ ไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย หรืองานระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การออกแบบศูนย์การแสดงนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย รวมไปถึงการสร้างนโยบายต่างๆที่เก่ียวข้อง
และสอดคล้องกับโครงการอีกด้วยถ้าได้ท าการศึกษาในส่วนนี้เพิ่มเติมจะช่วยให้งานออกแบบมีความ
สมบูรณ์มากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายดังนี้ 

5.1  เชิงวิชาการ 
5.1.1 การศึกษาโคมผัดล้านนา ควรมีการศึกษาความชัดเจนเรื่องประเด็นของโคม

ผัดให้มีความครอบคลุมในเรื่องของลักษณะการใช้ รูปแบบแสงเงา รวมถึงควรน าประเด็นของโคมผัด
เพ่ือน ามาออกแบบให้ครบถ้วนทุกประเด็น 

5.1.2 การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมนั้น ควรมีแนวทางการพัฒนาใน
เรื่องของเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยที่ก าลังเริ่มเข้าสู่
ยุคทีเ่ปลี่ยนแปลงในรูปแบบวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 

5.1.3 งานวิจัยครั้งนี้มีการเก็บแบบสอบถามที่ยังไมค่รอบคลุมถึงพฤติกรรมของผู้
ให้บริการท าให้การจัดสร้างพ้ืนที่ในการออกแบบในส่วนการให้บริการยังมีข้อผิดพลาดในบางส่วน 

5.2 เชิงนโยบาย 
5.2.1 ปัจจุบันนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมและรฐับาลในการค านึงถึงการปลูกฝัง

ค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม และสร้างบรรยากาศของเมืองแห่งวัฒนธรรมให้ครบถ้วนและโดด
เด่นมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบพื้นท่ีในรูปแบบของอาคารและพ้ืนที่ให้บริการจึงควรค านึงถึงพฤติกรรม
และรสนิยมของผู้ใช้ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความร่วมสมัยระหว่างกิจกรรมการใช้สอยและรูปแบบของ
อาคาร 

5.2.2 ในด้านกิจกรรมของโครงการควรมีการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมทางจิตใจ  
คือ  ความเชื่อ  ประเพณี  และวิถีชีวิตแบบพุทธของชาวล้านนาให้กับคนรุ่นใหม่ เพราะเหล่านี้จะเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง หรือรูปแบบการแสดงใหม่ๆ ที่ยังสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงรากเหง้าของความเป็นล้านนา และส่งเสริมให้โครงการนี้เป็นเวทีในการแสดงออกของเยาวชน
รุ่นใหม่อย่างเต็มที่ 
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6. บทสรุป 
จากข้อมูลสรุปของกระบวนการวิจัย โดยเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ท าให้เกิดการตั้ง

วัตถุประสงค์ขึ้น คือการศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย และการจัด
สภาพแวดล้อม การออกแบบแสงเงา และสิ่งอ านวยความสะดวกในศูนย์ ท าให้เกิดข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนี้ ซึ่งข้อค้นพบและแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับสถาปนิก มัณฑนากร นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าไปปรับปรุงหรือออกแบบภายในศูนย์นาฏกรรมหรือโรงละคร เพ่ือตอบรับการใช้
พ้ืนที่ทั้งผู้ใช้ในด้านศิลปะการแสดงและเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างกลมกลืนให้เกิดความรู้สึกรัก
และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
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ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย 
ของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร 
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๔) มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย

ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 
“ความจุคน” หมายความว่า จ านวนผู้เข้าชมมากท่ีสุดที่สามารถใช้พ้ืนที่ของโรงมหรสพ 
“ทางหนีไฟ” หมายความว่า ทางออกและแนวทางออกเพ่ือให้คนออกจากอาคารเมื่อเกิด

อัคคีภัย โดยจะต้องเป็นเส้นทางซึ่งต่อเนื่องกันเพ่ือออกจากภายในอาคารไปสู่บันไดหนีไฟหรือที่เปิดโล่ง
ภายนอกอาคารที่ระดับพ้ืนดิน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตจังหวัดอ่ืน
แล้วแต่กรณี 

 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ 
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น

ทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 
----------------------- 

ข้อ ๒ โรงมหรสพแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงมหรสพประเภท ก หมายความถึง โรงมหรสพที่เป็นอาคารเดี่ยว ซึ่งมีการจัดที่นั่ง

คนดูในลักษณะยึดติดกับพ้ืน 
(๒) โรงมหรสพประเภท ข หมายความถึง โรงมหรสพที่เป็นอาคารเดี่ยว ซึ่งไม่มีการจัดที่นั่ง

คนดูในลักษณะยึดติดกับพ้ืน 
(๓) โรงมหรสพประเภท ค หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการ

หลายประเภทรวมกัน ซึ่งมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพ้ืน 
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(๔) โรงมหรสพประเภท ง หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการ
หลายประเภทรวมกัน ซึ่งไม่มีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพ้ืน 

(๕) โรงมหรสพประเภท จ หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยู่กลางแจ้งซึ่งมีรั้วที่ถาวรหรือมี
ลักษณะมั่นคงแข็งแรงก้ันขอบเขตโรงมหรสพและมีพ้ืนที่ภายในขอบเขตโรงมหรสพตั้งแต่ ๑๕๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป 
 
ข้อ ๓ สถานที่ตั้งโรงมหรสพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงมหรสพต้องตั้งอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
(๒) โรงมหรสพประเภท ก ประเภท ข และประเภท จ ต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีด้านใดด้าน

หนึ่งของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร และท่ีดินด้านนั้นต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 

(๓) โรงมหรสพประเภท ค และประเภท ง ต้องตั้งอยู่ในต าแหน่งที่มีบันไดหนีไฟ หรือทาง
หนีไฟจากโรงมหรสพเพ่ือออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างน้อยสองทาง และบันไดหนีไฟ หรือทางหนีไฟ
ต้องมีขีดความสามารถในการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสู่ภายนอกอาคารได้ในระยะเวลาหนึ่ง
ชั่วโมง 
 
หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
----------------------- 

ข้อ ๔ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใดประสงค์จะใช้อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารนั้นที่ได้ด าเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้วเสร็จเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามแบบ ขม. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ โดยอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นผ่านกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ส าหรับอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืนให้ยื่นผ่านส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่อาคาร
ที่ประสงค์จะใช้เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพนั้นตั้งอยู่ 
 

ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตามข้อ ๔ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอของผู้ขอรับใบอนุญาต และเสนอค าขอพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ 

เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้
เพ่ือเป็นโรงมหรสพนั้นได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้วเสร็จโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 
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๒๑ หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ และเห็นควรอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพก็ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพ่ือจัดส่งส าเนากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๗ 
ให้แก่คณะกรรมการโดยส่งผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

เมื่อคณะกรรมการได้รับส าเนากรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคสองแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนากรมธรรม์
ประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่จัดส่งส าเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในวรรคสองโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมการทราบ ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์
ที่จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพอีกต่อไป 

ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามแบบ อม. ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๗ ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการ
ตามข้อ ๖ จะต้องเป็นการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก โดยมีจ านวนเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไม่ต่ ากว่าหนึ่งแสนบาทต่อ
คน ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ ากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทต่อครั้งและมี
ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี 
 

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่อนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งมติไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติไม่อนุญาต 
 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามแบบ ขม. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว จ านวนสาม
ชุดต่อคณะกรรมการ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นผ่านกรมโยธาธิ
การและผังเมือง หรือส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี และ
เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต 
ในการพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้น าข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย
ให้ประธานคณะกรรมการออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ขม. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือ
ช ารุด ต่อคณะกรรมการ โดยให้ยื่นผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี 
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ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยให้ระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมการก ากับไว้
ในใบแทนใบอนุญาตด้วย 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ยื่นค าขอโอน
ใบอนุญาตตามแบบ ขม. ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา โดยให้ยื่นผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี 

ในการพิจารณาให้โอนใบอนุญาต ให้น าข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยให้ระบุค าว่า “โอนแล้ว” ด้วย

ตัวอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต และให้ระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้โอน
ใบอนุญาตพร้อมทั้งลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมการก ากับไว้ในใบอนุญาตด้วย 
 

ข้อ  ๑๒  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ
ของโรงมหรสพต้องเป็นสิ่งพิมพ์ ส าเนา ภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น้ าหนัก และหน่วยการค านวณต่าง ๆ ให้ใช้มาตราเมตริก 
(๒) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขต

ของสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพพร้อมด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู่ 
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ 
(ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่

ติดต่อกันด้วยโดยสังเขป พร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
(ง) แสดงระดับของพื้นโรงมหรสพและความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้

ที่สุดและระดับพื้นดิน 
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสู่ภายนอกอาคาร 
(๓) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ โดยต้องแสดงรูปต่าง ๆ คือแปลน

พ้ืน รูปด้านไม่น้อยกว่าสองด้าน รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสร้างอัฒจันทร์ที่นั่งและ
ทางเดิน พร้อมทั้งห้องฉายของสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพในกรณีท่ีมีห้องฉายพร้อมด้วย
แบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ ของสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้ชัดเจน เช่น แผนผังการจัด
ที่นั่งคนดู ช่องทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียดส่วนต่าง ๆ 
ของอาคารชั้นที่ใช้เป็นสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในโรงมหรสพ ระบบท่อน้ าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดิน
ท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน้ าหรือหัวรับน้ าดับเพลิงไปสู่หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงและที่เก็บน้ าส ารอง
ไว้ด้วย 
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(๔) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ 
 

ข้อ  ๑๓  แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ประกอบด้วย 
(๑) แผนผังวงจรไฟฟ้าของโรงมหรสพที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) ซึ่งแสดงถึง 
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบ

ไฟฟ้า แสงสว่าง และก าลัง 
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ 
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
(๒) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่าง ๆ รวมทั้ง

รายละเอียดของระบบป้องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ 
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้า 
(๔) แผนผังวงจรและการติดตั้งแผงควบคุมหรือแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ส ารอง 
(๕) ในกรณีท่ีเป็นโรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ให้มีแผนผังและรายละเอียดการ

เดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วย 
 

ข้อ ๑๔ ให้แสดงรายการค านวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสู่ภายนอกอาคาร
ได้ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง 
ให้แสดงรายการค านวณโครงสร้างอัฒจันทร์ที่นั่ง และทางเดิน พร้อมด้วยห้องฉายของสถานที่เพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 
หมวด ๓ 
ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย 
----------------------- 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย
ของโรงมหรสพอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกช่างไฟฟ้า หรือแผนกช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ควบคุมดูแลโรงมหรสพไม่น้อยกว่าห้าปีเพ่ือ
ควบคุม ดูแล และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่เปิดการแสดงมหรสพ 
 

ข้อ ๑๖ โรงมหรสพต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการให้แสงสว่างหรือก าลัง ซึ่งต้องมี
การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานอ่ืนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 
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ในระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าต้องมีสวิตช์ประธานส าหรับโรงมหรสพโดยเฉพาะติดตั้งในสถานที่ที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 

ข้อ ๑๗ แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดิน การต่อลงดิน หลักสาย
ดิน และวิธีการต่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 
 

ข้อ ๑๘ โรงมหรสพหรืออาคารที่ตั้งโรงมหรสพต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และ
ไฟส่องสว่างส าหรับทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ แยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าปกติครอบคลุม
พ้ืนที่โรงมหรสพถึงบันไดหนีไฟ และสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเม่ือระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ 
โรงมหรสพประเภท จ ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉินและ
ทางเดินแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าปกติครอบคลุมพ้ืนที่โรงมหรสพและสามารถท างานได้โดย
อัตโนมัติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเม่ือระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 
 

ข้อ ๑๙ โรงมหรสพ เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน
หรือทราบอย่างทั่วถึง 

(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีท้ังระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพ่ือให้อุปกรณ์
ตาม (๑) ท างาน 
ในกรณีที่เป็นโรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของโรงมหรสพจะต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของอาคารดังกล่าวด้วย 
 

ข้อ ๒๐ โรงมหรสพ เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ซึ่ง
ประกอบด้วยท่อจ่ายน้ าดับเพลิง ที่เก็บน้ าส ารอง และหัวรับน้ าดับเพลิง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่อจ่ายน้ าดับเพลิงต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดัน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
๑.๒๐ เมกะปาสกาล โดยท่อดังกล่าวต้องทาสีน้ ามันสีแดง และจะต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่งน้ า และ
ระบบส่งน้ าจากแหล่งจ่ายน้ าของอาคารที่ตั้งโรงมหรสพ และจากหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร 

(๒) ต้องจัดให้มีตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิงที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมสายฉีด
น้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร หรือ ๑ นิ้ว และหัวต่อสายฉีดน้ า
ดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ที่ต่อเชื่อมกับระบบของเจ้าพนักงานดับเพลิงได้ โดยมีขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลาง๖๕ มิลลิเมตร หรือ ๒.๕๐ นิ้ว พร้อมทั้งฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ ซึ่งสามารถน าไปใช้
ดับเพลิงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

(๓) ต้องมีท่ีเก็บน้ าส ารองเพ่ือใช้เฉพาะในการดับเพลิง และต้องมีระบบส่งน้ าที่มีความดัน
ซึ่งสามารถดับเพลิงได้ทุกพ้ืนที่ 

(๔) ต้องมีหัวรับน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสวมเร็วที่สามารถรับน้ าจาก
รถดับเพลิงได้ ซึ่งอยู่ในสถานที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและให้อยู่ใกล้หัวท่อ
ดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุด โดยที่หัวรับน้ าดับเพลิงต้องมีฝาปิดเปิดที่มีโซ่ร้อยติดไว้ด้วย และบริเวณ
ใกล้หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคารต้องมีข้อความเขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง” 

(๕) ปริมาณการส่งจ่ายน้ าส ารองต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตรต่อวินาที
ส าหรับท่อยืนท่อแรก และไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตรต่อวินาที ส าหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพ่ิมข้ึนในอาคาร
หลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่จ าเป็นต้องมากกว่า ๙๕ ลิตรต่อวินาที และสามารถจ่ายน้ าส ารองได้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ี

ในกรณีที่เป็นโรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซ่ึงต้ังอยู่ในอาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีระบบท่อจ่ายน้ าดับเพลิงที่ต่อมาจากท่อยืน
ของอาคารเพียงพอส า หรับใช้ดับเพลิงบริเวณพ้ืนที่โรงมหรสพทั้งหมด ในลักษณะตู้หัวฉีดน้ า ดับเพลิง
ที่ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมสายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 
๒๕ มิลลิเมตร หรือ ๑ นิ้ว และหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕ 
มิลลิเมตร หรือ ๒.๕๐ นิ้ว พร้อมทั้งฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ โดยจะต้องติดตั้งในจุดที่เข้าถึงได้สะดวก
และปลอดภัย 
 

ข้อ ๒๑ โรงมหรสพนอกจากจะต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ตามข้อ ๒๐ แล้ว ต้องติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
ความสามารถในการป้องกันอัคคีภัยได้ไม่น้อยกว่าความสามารถเทียบเท่า ๔ A และ ๑๐ B และมี
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ หรือ ๖.๘๐ กิโลกรัม ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริเวณท่ีนั่งคนดูชั้นล่าง 
(ก) ติดตั้งไว้ที่ผนังโรงมหรสพ หลังที่นั่งคนดูแถวหลังสุด อย่างน้อยข้างละ ๑ เครื่อง 
(ข) ติดตั้งไว้ที่ผนังโรงมหรสพประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพอย่างน้อยข้าง

ละ ๑ เครื่อง 
(ค) ติดตั้งไว้ที่ผนังโรงมหรสพ หน้าที่นั่งคนดูแถวหน้าสุด อย่างน้อยข้างละ ๑ เครื่อง 
(ง) ติดตั้งไว้ที่ผนังโรงมหรสพ ด้านหลังจอหรือบนเวที อย่างน้อยข้างละ ๑ เครื่อง 
(๒) บริเวณท่ีนั่งคนดูชั้นบน ติดตั้งไว้ที่ผนังโรงมหรสพ หน้าที่นั่งคนดูแถวหน้าสุดอย่างน้อย

ข้างละ ๑ เครื่อง และหลังที่นั่งคนดูแถวหลังสุด อย่างน้อยข้างละ ๑ เครื่อง 
(๓) บริเวณห้องฉาย ติดตั้งไว้อย่างน้อย ๒ เครื่อง 

ส าหรับโรงมหรสพประเภท จ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่มี
มาตรฐานและมีคุณสมบัติในการป้องกันอัคคีภัยเช่นเดียวกันกับเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งไม่น้อย
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กว่า ๒ เครื่อง ต่อพ้ืนที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเพ่ิมข้ึนอีก ๑ เครื่อง ต่อพ้ืนที่๒๕๐ ตาราง
เมตรที่เพ่ิมข้ึน 

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่
เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้และสามารถเข้าใช้
สอยได้โดยสะดวก 
 

ข้อ ๒๒ โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่จะต้องจัดให้มี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงหรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่าที่สามารถท างานได้
ด้วยตัวเองทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยให้สามารถท างานครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
โรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ จะต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามวรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๒๓ อาคารใดที่มีโรงมหรสพตั้งอยู่ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป ต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับอาคารสูง 
 

ข้อ ๒๔ ทางหนีไฟจะต้องมีส่วนปิดล้อมที่ไม่มีช่องให้ไฟหรือควันจากภายนอกผ่านเข้ามาได้
และส่วนปิดล้อมนี้ต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง และมีประตูหนีไฟซึ่งมีขนาดความ
กว้าง ระบบระบายอากาศ ระบบอัดลมภายใน แสงสว่างจากไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ
เช่นเดียวกับบันไดหนีไฟตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับ
อาคารสูง 
 

ข้อ ๒๕ โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ค ต้องมีแสงไฟทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
เพ่ือให้แสงสว่างตลอดความยาวของทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง หรือทางเดินแต่ละข้ันในกรณีท่ีท าเป็น
ขั้นบันได 
 

ข้อ ๒๖ แนวทางเดินภายในโรงมหรสพต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
ไปสู่บันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟได้โดยสะดวก 
 

ข้อ ๒๗ ผนังโดยรอบโรงมหรสพ เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ จะต้องมีอัตราการทนไฟได้
ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง 
 

ข้อ ๒๘    โรงมหรสพจะต้องจัดให้มีประตูทางออกที่สามารถเปิดออกได้โดยสะดวก
ตลอดเวลาที่มีคนดูอยู่ข้างใน 
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ข้อ ๒๙ วัสดุที่ใช้ภายในโรงมหรสพ และทางเดินตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ทั้งหมดจะต้อง
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัสดุที่ไม่มีส่วนใดติดไฟหรือลุกไหม้เม่ือถูกไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๗๕๐ องศา
เซลเซียสตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 136 (ASTM E 136) หรือมาตรฐานอื่นตามที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเห็นชอบ 

(๒) วัสดุที่มีอัตราการลามไฟไม่เกิน ๗๕ และอัตราการกระจายควันไม่เกิน ๔๕๐ ตาม
มาตรฐานเอ็นเอฟพีเอ 101-2000 (NFPA 101-2000) หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่กรมโยธาธิการและผัง
เมืองเห็นชอบ 
 

ข้อ ๓๐ การเดินสายระบบไฟฟ้า ระบบเสียง และระบบสัญญาณต่าง ๆ ให้เดินในท่อโลหะ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เว้นแต่จะใช้สายชนิดทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 
หมวด ๔ 
จ านวนและระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ 
ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ 
----------------------- 

ข้อ ๓๑ โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ค ต้องจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีจัดให้มีที่นั่งติดต่อกันและท่ีนั่งปลายสุดทั้งสองด้านติดทางเดิน ให้มีที่นั่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง 

(๒) ในกรณีท่ีจัดให้มีที่นั่งติดต่อกันตลอดแถวเกินกว่าหนึ่งตอนและที่นั่งปลายสุดทั้งสอง
ด้านของแต่ละตอนติดทางเดิน ให้มีที่นั่งติดต่อกันได้ไม่เกินตอนละ ๑๖ ที่นั่ง 

(๓) ในกรณีท่ีจัดให้มีที่นั่งติดต่อกันตลอดแถวเกินกว่าหนึ่งตอนและมีตอนใดตอนหนึ่งติด
ผนังด้านข้างของโรงมหรสพ ให้ตอนที่ติดผนังโรงมหรสพมีที่นั่งได้ไม่เกิน ๖ ที่นั่ง 
การจัดที่นั่งตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น ต้องจัดให้ที่นั่งปลายสุดของแต่ละตอนที่ไม่ติดผนังโรงมหรสพติด
ทางเดินซึ่งมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 

ภายในโรงมหรสพต้องจัดให้มีทางเดินตามขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และทุกระยะที่นั่งไม่เกิน ๘ แถว ต้องจัดให้มีทางเดินตามขวางมีความกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ด้วย 
 

ข้อ ๓๒ โรงมหรสพประเภท ข ประเภท ง และประเภท จ ถ้ามีการจัดที่นั่งในลักษณะเป็น
แถว จะต้องจัดที่นั่งคนดูเช่นเดียวกับข้อ ๓๑ 
 

ข้อ ๓๓ ที่นั่งคนดูภายในพ้ืนโรงมหรสพประเภท จ จะต้องมีระยะห่างจากเวทีการแสดง
หรือจอรับภาพไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของจุดสูงสุดของเวทีการแสดงหรือจอรับภาพ 
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ข้อ ๓๔ โรงมหรสพจะต้องมีจ านวนทางออกหรือประตูทางออก ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงมหรสพที่มีความจุคนไม่เกินห้าสิบคน ต้องมีทางออกหรือประตูทางออกไม่น้อยกว่า

สองแห่ง 
(๒) โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดคนถึงสองร้อยห้าสิบคน ต้องมีทางออกหรือ

ประตูทางออกไม่น้อยกว่าสามแห่ง 
(๓) โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแต่สองร้อยห้าสิบเอ็ดคนถึงหกร้อยคน ต้องมีทางออกหรือ

ประตูทางออกไม่น้อยกว่าสี่แห่ง 
(๔) โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแต่หกร้อยเอ็ดคนข้ึนไป ต้องมีทางออกหรือประตูทางออก

ไม่น้อยกว่าห้าแห่ง 
โรงมหรสพที่มีการจัดที่นั่งคนดูในพ้ืนชั้นลอย ให้มีการจัดทางออกหรือประตูทางออกตาม

จ านวนที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งในพ้ืนชั้นลอยดังกล่าวด้วย 
ทางออกหรือประตูทางออกของโรงมหรสพที่ตั้งอยู่ด้านข้างจะต้องตรงกับแนวทางเดินตาม

แนวขวางของโรงมหรสพตามข้อ ๓๑ วรรคสาม 
ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกสองแห่ง ระยะห่างระหว่างทางออกหรือ

ประตูทางออกต้องมีระยะไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ 
ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกตั้งแต่สามแห่งข้ึนไปต้องจัดให้มีทางออกหรือประตู
ทางออกที่ผนังโรงมหรสพสามด้าน ยกเว้นผนังด้านหลังจอรับภาพ และทางออกหรือประตูทางออก
อย่างน้อยสองแห่งต้องมีระยะห่างจากทางออกหรือประตูทางออกอ่ืนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้น
ทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ 

ในกรณีที่โรงมหรสพมีเวทีการแสดง จะต้องมีทางออกหรือประตูทางออกด้านหลังเวทีเพ่ิม
อีกอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนทางออกหรือประตูทางออกตามข้อนี้ ในกรณีของโรง
มหรสพที่ไม่มีการจัดที่นั่งคนดู ให้คิดจ านวนที่นั่งคนดูเท่ากับความจุคนโดยมีความจุคนไม่เกิน
อัตราส่วนหนึ่งคนต่อพ้ืนที่ ๐.๖๐ ตารางเมตร 
 

ข้อ ๓๕ โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ ต้องมี
ระยะห่างเมื่อวัดตามแนวทางเดิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบานจะต้องมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนี
ไฟไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร 

(๒)    ที่นั่งทุกที่นั่งจะต้องมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร 
โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ระดับพ้ืนดิน ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบานจะต้องเปิดออกสู่ภายนอก
อาคารโดยตรง หากไม่สามารถเปิดออกสู่ภายนอกโดยตรงต้องอยู่ห่างจากทางออกสู่ภายนอกอาคารไม่
เกิน ๔๕.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 
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ข้อ ๓๖ โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปที่มีโถงภายในอาคารเป็นช่องเปิด
และไม่มีผนังปิดล้อม ต้องติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันและระบบระบายควันใน
บริเวณดังกล่าวที่สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 

ข้อ ๓๗ ประตูทางออกจากโรงมหรสพจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบานประตูซึ่งเปิดออกสู่ภายนอก และเม่ือเปิดออกแล้วจะต้องไม่กีดขวางทางเดิน

หรือบันไดหรือชานพักบันได 
(๒) บานประตูต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง เว้นแต่โรงมหรสพประเภท 

จ 
 (๓) เหนือประตูต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรว่า “ทางออก” พร้อมด้วย

สัญลักษณ์ทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา โดยตัวอักษรจะต้องมีขนาดตัวอักษรสูงไม่
น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร 

(๔) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และขนาดความ
กว้างของทุกประตูรวมกันต้องเป็นไปตามจ านวนที่นั่งคนดูในอัตราส่วน ๑ เซนติเมตรต่อจ านวนที่นั่ง
คนดูหนึ่งคน 

(๕) เมื่อเปิดออกสู่บันไดหนีไฟโดยตรงจะต้องมีชานพักขนาดความกว้างสุทธิด้านละไม่น้อย
กว่า ๑.๕๐ เมตร อยู่หน้าประตูทางออกจากโรงมหรสพ เว้นแต่โรงมหรสพประเภท จ 

(๖) ต้องไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น ทั้งนี้ พ้ืนบริเวณหน้าประตูทางออกจากโรงมหรสพ
หากจะมีระดับพ้ืนด้านนอกและด้านในอยู่ต่างระดับกันให้ระดับพ้ืนด้านนอกอยู่ต่ ากว่าพ้ืนด้านในได้ไม่
เกิน ๒.๕๐ เซนติเมตร 
 

ข้อ ๓๘ ทางออกจากโรงมหรสพจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหนือทางออกต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรว่า “ทางออก” พร้อมด้วย

สัญลักษณ์ทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา โดยตัวอักษรจะต้องมีขนาดตัวอักษรสูงไม่
น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร 

(๒)  มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และขนาด
ความกว้างของทางออกทุกแห่งรวมกันต้องเป็นไปตามจ านวนที่นั่งคนดูในอัตราส่วน ๑ เซนติเมตร ต่อ
จ านวนที่นั่งคนดูหนึ่งคน 

(๓)  ต้องไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น ทั้งนี้ พ้ืนบริเวณหน้าทางออกจากโรงมหรสพ หากจะ
มีระดับพ้ืนด้านนอกและด้านในอยู่ต่างระดับกัน ให้ระดับพื้นด้านนอกอยู่ต่ ากว่าพ้ืนด้านในได้ไม่เกิน 
๒.๕๐ เซนติเมตร 
 

ข้อ ๓๙ โรงมหรสพประเภท ก ประเภท ข และประเภท จ จะต้องมีทางเดินภายนอก
โดยรอบอาคารโรงมหรสพ ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางและมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 
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ข้อ ๔๐ โรงมหรสพประเภท ค และประเภท ง จะต้องมีทางเดินภายนอกโดยรอบซึ่งไม่มี
สิ่งกีดขวางและมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยทางเดินโดยรอบดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อ
กับบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ 

ในกรณีที่โรงมหรสพตามวรรคหนึ่งมีหลายโรงในบริเวณเดียวกัน และมีทางเดินภายนอก ที่
ใช้ร่วมกัน ทางเดินภายนอกที่ใช้ร่วมกันดังกล่าวจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า ๓.๐๐ เมตร 

 
หมวด ๕ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 
----------------------- 

ข้อ ๔๑ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
 

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขออนุญาตค าขอต่อ

อายุใบอนุญาต หรือค าขอโอนใบอนุญาต ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
(๒) การประกันภัยตามข้อ ๗ สิ้นความคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใด 
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งของ

คณะกรรมการตามข้อ ๔๑ ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

ข้อ ๔๓ เมื่อปรากฏต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ หรือมีเหตุที่จะเพิกถอน
ใบอนุญาตตามข้อ ๔๒ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แล้วแต่กรณี เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว 

 
หมวด ๖ 
ค่าธรรมเนียม 
----------------------- 

ข้อ ๔๔ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒)  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตนั้น 
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บทเฉพาะกาล 
----------------------- 

ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพต่อไป จะต้องท าการ
ปรับปรุงหรือติดตั้งระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ให้เป็นไปตามข้อ ๑๙  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วให้เป็นไป
ตามข้อ ๒๑ และติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เป็นไปตามข้อ ๒๖ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ภายใน
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการ
โรงมหรสพอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพด้วย ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

ข้อ ๔๖ การเปลี่ยนแปลงที่นั่งคนดูและจ านวนแถวของโรงมหรสพที่มีอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากไม่เป็นการเพ่ิมจ านวนที่นั่งคนดูให้มากกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมให้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๑ 
  
                                                                      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                      อารีย์ วงศ์อารยะ 
                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ภาคผนวก ข. 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
 
 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................. โทรศัพท์.......................... 
สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................. ..................................... 
 
 

แนวคิดท่ีมีต่อการแสดงออกนัยหรือความหมายของโคมผัดจากช่างผู้ประดิษฐ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

องค์ประกอบที่ส าคัญของนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ว่าควร
จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 
การศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 

การศึกษาโคมผัดล้านนาสู่การออกแบบศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
 
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เข้ามาใช้พื้นที่ของ
โครงการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลและทิศทางในการก าหนดการออกแบบพ้ืนที่ ลักษณะและองค์ประกอบ
โครงการ  
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายผู้ที่สนใจการแสดง
นาฏกรรมร่วมสมัย จ านวน 6 ข้อ ประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชพี รายได้โดยประมาณ เป็นแบบสอบถามทีใ่หต้รวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการใช้บริการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย จ านวน 5 
ข้อ ประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยว ความถี่ในการชมศิลปะการแสดง เหตุผลในการเลือกใช้บริการ 
วิธีการเข้าถึงโครงการ งบประมาณและเหตุผลในการเลือกชมการแสดง เป็นแบบสอบถามที่ให้
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ โคมล้านนา เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมและการบริการของศูนย์นาฏกรรมแสงเงา
ร่วมสมัย จ านวน 2 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 
1.1 เพศ 
 ชาย   หญิง 

 
1.2 สถานภาพ 
 โสด  สมรส  หย่า / แยกกันอยู่ 

 
1.2 อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 41-50 ปี 

 21-30 ปี 
 51-60 ปี 

 31-40 ปี 
 60 ปีขึ้นไป 

 
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 

 สูงกว่าปริญญาตรี   
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

 
1.5 อาชีพ
 รับราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานเอกชน                            

 ธุรกิจส่วนตัว 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 อ่ืน ๆโปรดระบุ...............................

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 น้อยกว่า 5,000 บาท      
 20,001-50,000 บาท 
 80,000 บาท ขึ้นไป 

 5,001-20,000 บาท         
 50,000-80,000 บาท

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 
2.1 ความถี่ในการชมการศิลปะการแสดง นาฏกรรมหรือละครเวที ที่ใดก็ได้ กี่ครั้งต่อปี 
 ไม่เคยชม 
 1-2 ครั้ง 
 3-5 ครั้ง    

     
 5-10 ครั้ง               
 10 ครั้งข้ึนไป 
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2.2 คุณมีเหตุผลใดในการเลือกชมการศิลปะแสดงต่างๆ
 เนื้อหาและเรื่องราว 
 เทคนิคการแสดง 

 

 สถานที่ที่ใช้แสดง 
 กลุ่มศิลปิน นักแสดง 

2.3 คุณมีการเดินทางไปชมศิลปะการแสดงด้วยวิธีใด 
  รถยนต์ส่วนตัว  รถโดยสารประจ าทาง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......

 
2.4 คุณวางแผนงบประมาณต่อการชมการแสดง 1 ครั้ง เป็นจ านวนเท่าไหร่ 
 น้อยกว่า 500 บาท 
  2,600 – 3,500 บาท   

 000 -  1 , 000 บาท  
 3,600 – 4,500 บาท  

 1,600 – 2,500 บาท 
 5,000 บาทข้ึนไป               

 
2.5 คุณมีเหตุผลที่เลือกไปชมการแสดงในแต่ละครั้งคืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เพ่ือความบันเทิงและพักผ่อน 
 ตามกระแสนิยม 
 ติดตามการแสดงประเภทนั้นอยู่แล้ว 
 เป็นการแสดงจากต่างประเทศ 
 ราคาบัตรถูก 

  
 

 ผู้แสดงเป็นที่รู้จัก 
 ไปตามเพ่ือนชักชวน 
 เป็นการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 เพ่ือซื้อของที่ระลึก 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................................

                      

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโคมล้านนา 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในตาราง หรือ  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความ
เป็นจริง   
3.1 เมื่อกล่าวถึงการโคมล้านนาแล้วคุณนึกถึงอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การบูชา การแห่ 
 ลวดลาย ความสวยงาม 
 ประเพณียี่เป็ง 

 วัฒนธรรมล้านนา 
 แสงสี และเงา 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........... 

 จังหวัดเชียงใหม่

 
3.2 คุณเคยได้ใช้ประโยชน์จากโคมล้านนาหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย

 
3.3 คุณใช้โคมล้านนาส าหรับท าอะไร เพ่ือประโยชน์ใช้สอยอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เพ่ือบูชาพระ เทวดา 
 เพ่ือประดับตกแต่ง 
 เพ่ือเป็นของที่ระลึก 

 เพ่ือประกอบการแสดง 
 เพ่ือการศึกษา 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........... 

 เพ่ือจ าหน่าย ธุรกิจ 
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3.4 จงให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการชมศิลปะการแสดงนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด   
 

ประเด็น 
5 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็นด้วย 

3 
ไม่แน่ใจ 

2 
ไม่เห็นด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. สถานท่ีจัดตั้งโครงการมีการคมนาคมที่สะดวก
และด ี

     

2. มีการจัดอบรมการแสดงและฝึกฝนให้กับผู้ที่
สนใจ 

     

3. มีการจัดแสดงนาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย โดย
สะท้อนให้เห็นคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาด้วย 

     

4. การแสดงนาฏกรรมแสงเงาเป็นหนึ่งทางเลือก
ของผู้เสพงานศิลปะร่วมสมัย 

     

5. เรื่องที่แสดงเป็นเรื่องราวท่ีชอบ น่าชม      
6. ศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย มกีารออกแบบ

ให้มีความเป็นล้านนาร่วมสมัย 
     

7. เทคโนโลยีประกอบการแสดงในรปูแบบท่ี
ทันสมัยและมีความสนใจ 

     

8. มีองค์ประกอบของโครงการด้านอืน่ๆ เช่น 
ส่วนการบริการ 

     

9. อื่นๆ โปรดระบุเพิม่เตมิ   
 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 
4.1. กิจกรรมที่คุณนึกถึงเมื่อมาศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ชมการแสดง 
 สอบถามข้อมูลการแสดง 
 ฝึกอบรมการแสดง 
 ซื้อของที่ระลึก 
 เยี่ยมชมสถานที่ 
 ชมนิทรรศการชั่วคราว 
 รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม 
 นั่งพักคอย 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................
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4.2. คุณคิดว่าถ้าไปศูนย์นาฏกรรมแสงเงาร่วมสมัยแล้วมีความต้องการบริการด้านใดบ้างภายในศูนย์ 

)ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ(   
 เคาน์เตอร์จ าหน่ายบัตร 
 ส่วนประชาสัมพันธ์ 
 ส่วนรับฝากสัมภาระ 
 ห้องสุขา 
 ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม 
 ส่วนนิทรรศการ 
 ห้องสูบบุหรี่ 
 ส่วนเวทีการแสดง 
 พ้ืนที่พักคอย 
 ส่วนจ าหน่ายของที่ระลึก 
 บันไดเลื่อน ลิฟต์ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................ 
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