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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค!เพื่อศึกษารวบรวมข8อมูล ความเป.นมาละครเวทีของไทย  โดยศึกษาแนวทาง

ไคเนติก อาร!ต และการออกแบบเลขนศิลป:สําหรับการจัดนิทรรศการความเป.นมาละครเวทีของไทย  จากสมมติฐานว;า 

ไคเนติก อาร!ต จะสร8างความน;าสนใจ ด8วยการเคล่ือนไหว ดึงดูดสายตาตามหลักจิตวิทยา  สามารถกระตุ8นจินตนาการ 

และสร8างประสบการณ!ทางสุนทรียภาพในการชมนิทรรศการแก;ผู8ชม นอกเหนือจากความรู8ที่ได8รับจากนิทรรศการได8  

การดําเนินการวิจัย เร่ิมจากค8นคว8าองค!ความรู8ด8าน ไคเนติก อาร!ต ข8อมูลด8านละครเวทีของไทย เพื่อใช8

เป.นเน้ือหาสําหรับนิทรรศการ และเป.นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ศึกษาองค!ความรู8ของการออกแบบนิทรรศการ 

และด8านเลขนศิลป:เพื่อใช8ในการออกแบบตราสัญลักษณ! อัตลักษณ!ประจํานิทรรศการ กราฟAกบนสภาพแวดล8อม 

ตลอดจน ศึกษาทฤษฎีศิลปะ และศิลปะการจัดวางส่ือกับพื้นที่เฉพาะ เพ่ือบูรณาการกับการออกแบบในพื้นที่ 

 พื้นที่กรณีศึกษา คือหอศิลปวัฒนธรรมแห;งกรุงเทพมหานคร หรือ BACC ใน ชั้น 8-9 โดยศึกษาข8อมูล

ทางกายภาพเบ้ืองต8น วิเคราะห!ข8อมูลด8านต;าง ๆ เป.นหมวดหมู; หาความเหมาะสมต;อการวางผังการออกแบบจัดแสดง

นิทรรศการ กําหนดโครงสร8างของแนวคิดหลักของการออกแบบคือ “Never Stop Glowing, Never Stop Growing” 

ซ่ึงมีความหมายว;า “ไม;หยุดส;องสว;าง ไม;หยุดเติบโต”  

ผู8วิจัยได8แบ;งการออกแบบนิทรรศการเป.น 4 หมวดหมู; คือ 1) ชื่อนิทรรศการ 2) ตราสัญลักษณ! 3) อัต

ลักษณ!นิทรรศการ 4) นิทรรศการ โดยจัดแผงผังของนิทรรศการในแต;ละพื้นที่ และต้ังชื่อนิทรรศการแต;ละโซนจากการ

วิเคราะห!ข8อมูลด8านละครเวที มีทั้งหมด12 โซน คือ 1) โปรล็อค (Prologue)  2) โอเวอร!เจอร! (Overture)  3) สู;

ประชาชน (To People)  4) จันทร!เจ8าขา (Chanchaokar)  5) ละคร “วัธนธัม” (Lakorn for Wattanatam)  6) 

รุ;งเรืองในสงคราม (Rises in the War)  7)  อินเทอร!มิสชั่น (Intermission)  8) รีพรีส (Reprise)  9) รํ่ารวย/จน 

(Rich/Pool)  10) เติบโต (Grow)  11) วิก (Wig)  12) เอพิล็อค (Epilogue) ใช8เทคนิคไคเนติก อาร!ต คือ Optical Art, 

Audience Interact, Moveable Painting, Machine, Mobile, Constructivism, Magnet ร;วมกับวิธีคิดเชิงศิลปะ

การจัดวางกับพื้นที่ 

การประเมินผลลัพธ!งานวิจัย พบว;า ไคเนติก อาร!ตสามารถสร8างการเคล่ือนไหว ดึงดูดความสนใจได8ตาม

หลักจิตวิทยา สร8างประสบการณ!ใหม;แก;ผู8ชม โดยการนําเอาส;วนสําคัญของละครเวที เช;น บรรยากาศ อารมณ! และการ

เคล่ือนไหว มานําเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ ที่กระตุ8นให8ผู8ชมเกิดจินตนาการ และมีส;วนร;วมได8  ซ่ึงไคเนติก อาร!ต 

และศิลปะการจัดวางน้ัน สามารถเชื่อมโยง สร8างปฏิสัมพันธ!ระหว;างผู8ชม กับข8อมูลความรู8ของนิทรรศการได8เป.นอย;างดี  
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The objective of this research is to study the history of Thai theatre, Kinetic Art and 

Graphic design for Thai theatre exhibition. The hypothesis of the research is that Kinetic Art can 

make the interest by movement, visual appeal like the psychology fact, pushing the audience 

imagination and aesthetic experience. 

The research process begins with study of Kinetic Art, Thai theatre history for 

exhibition content and making design inspiration, studying graphic design theory for logo, 

exhibition identity graphic, graphic in environment, exhibition design. Study art theory for 

exhibition design which integrating with Kinetic Art and installation art method.   

The space for case study is 8th and 9th floors of Bangkok Art & Culture Centre (BACC). 

The researcher analyzes the BACC physical data into categories for planning the exhibition master 

plan under the design concept as “Never Stop Glowing, Never Stop Growing”. 

The researcher classifies the exhibition in 4 categories follows: 1) Exhibition title  

2) Exhibition logo  3) Exhibition identity graphic  4) Exhibition design. Next, design the master plan, 

naming 12 zones in exhibition by using the analysis of Thai theatre history as 1) Prologue  

2) Overture  3) To people  4) Chanchaokar  5) Lakorn for Wattanatam  6) Rises in the War  

7) Intermission  8) Reprise  9) Rich / Poor  10) Grow  11) Wig  12) Epilogue. The technical of Kinetic 

Art that using in the project is Optical Art style, Audience Interact, Moveable Painting, Machine, 

Mobile, Constructivism, and Magnet. All are integrated with installation art method.   

Results of the research found that Kinetic Art can make an interesting by movement 

and illusion, visual appeal like a psychology fact, creating a new experience to the audience by 

adopting a significant feature of Drama as mood, atmosphere and movement into exhibition. For 

Kinetic Art, it is not just a movement objects but it can interact with the audience also encourage 

imagination an aesthetic experience. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของป7ญหา 

ไคเนติก อาร?ต (Kinetic Art) 

ไคเนติก อาร-ต (Kinetic Art) หรือในชื่อภาษาไทยว"า จลนศิลป' เป(นแนวทางศิลปะท่ี

ต-องการให-ผู-ชมผลงานเกิดการรับรู-ท่ีแปลกไปจากลักษณะรูปแบบผลงานท่ีหยุดนิ่งกับท่ีแบบศิลปะอ่ืน

ไคเนติก อาร-ต ถูกเรียกว"าผลงาน 4 มิติ เพราะมีมิติของความเร็วและการเคลื่อนไหวเข-ามาเก่ียวข-องใน

ผลงาน ซ่ึงทําให-ผู-ชมผลงานมักต่ืนตาต่ืนใจหรือประหลาดใจในนวัตกรรมใหม"ท่ีศิลป>นนํามาใช-สร-างการ

เคลื่อนไหว ดังคํากล"าวของวุฒิ วัฒนสินท่ีว"า  

 

แสง เงา และความเคลื่อนไหวสามารถสร-างงานศิลปะข้ึนได- วัตถุ

ต"าง ๆ อาจทําให-เกิดการหมุนวน และสร-างรูปแบบอันน"าสนใจ

จากแสงและเงา สีและการสะท-อนท่ีเกิดข้ึน นั่นคือแนวทางท่ีมา

ของการสร-างประติมากรรมเคลื่อนไหว (วุฒิ วัฒนสิน, 2552 : 

143)  

 

ไคเนติก อาร-ต เป(นศิลปะท่ีเกิดข้ึนพร-อมกับความสัมพันธ-อย"าง

ใกล-ชิดกับเทคโนโลยีของยุคปJจจุบัน ผสมผสานเข-ากับพ้ืนฐานทาง

ทฤษฎีศิลปะสําคัญในอดีตเช"น การจับแสงสีและความเคลื่อนไหว

ในบรรยากาศของจิตรกรในกลุ"มอิมเพรสชั่นนิสม-เป(นต-นมา 

เซอราต-และฟอล ซึญัด จิตรกรกลุ"มนีโอ-อิมเพรสชั่นนิสม-ได-นํา

ทฤษฎีแสงอาทิตย-มาใช- ทําให-ได-รับผลสําเร็จบางประการ

โดยเฉพาะการสร-างภาพให-เกิดความเคลื่อนไหวได-ด-วยอิทธิพลของ

สีและแสงต"อดวงตาผู-ชม” (นวรัตน- สิทธิมงคลชัย, 2549 : 65)  

 

คําว"า ไคเนติก (Kinetic) มาจากภาษากรีก ไคเนติกอส (Kinetikos) ท่ีแปลว"า ความ

เคลื่อนไหว เป(นคําศัพท-เฉพาะทางฟ>สิกส-ท่ีเก่ียวข-องกับการเคลื่อนไหว ซ่ึงในทางศิลปะในเริ่มแรกนั้น

ถูกนํามาใช-เรียกลักษณะการเคลื่อนไหวของประติมากรรมเหล็กท่ีเกิดจากการทํางานของมอเตอร-
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ไฟฟXาว"า ไคเนติก สคัลป'เจอร- (Kinetic Sculpture) ในผลงานท่ีชื่อว"า สแตนด่ิง เวฟ (Standing 

Wave) ซ่ึงเป(นแรงบันดาลใจให-กับศิลป>นอ่ืน ๆ นําแนวทางของการสร-างความเคลื่อนไหวมาใช- 

ไคเนติก อาร-ต ถูกเป(นท่ียอมรับในวงการศิลปะเม่ือครั้งท่ี วิคเตอร- วาซาลี (Victor 

Vasarely) ได-เขียนบทความประกอบการจัดแสดงผลงานของตน ณ แกเลอเรีย เดนิส เรเน" (Gallerie 

Denise Rene) ณ กรุงปารีส ในปg ค.ศ. 1955 เพ่ือสร-างความรู- และความเข-าใจเรื่องไคเนติก อาร-ต 

แก"ผู-ชม ทําให-เกิดการขยายตัวของ ไคเนติก อาร-ต และทําให-ไคเนติก อาร-ต ได-รับความนิยมอย"างมาก

ในปg ค.ศ. 1960 

การเคลื่อนไหวในความหมายของ ไคเนติก อาร-ต ไม"ได-จํากัดอยู"แค"การเคลื่อนไหวไปมา

ของวัตถุเท"านั้นแต"อาจรวมได-ถึง 

1. การเคลื่อนไหวโดยการลวงตาจากการใช-ทัศนธาตุท่ีทําให-เกิดการเคลื่อนไหวทาง

ความรู-สึกแม-ผลงานนั้นจะอยู"นิ่ง ในท่ีนี้อาจรวมได-ถึงศิลปะแนวอjอปติคอล (Optical Art) หรือท่ีรู-จัก

กันในชื่อว"าอjอปอาร-ต (Op Art) ด-วย “ผลงานศิลปะของกลุ"มอjอป อาร-ต (Op Art) และของโมบิล

อาร-ต (Mobile Art) ต"างอยู"ภายในขอบเขตของไคเนติคท้ังสิ้น (กําจร สุนพงษ-ศรี, 2524 : 428) 

2. เคลื่อนไหวโดยสภาพแวดล-อม ท่ีเกิดจากการสะท-อนของเงาผู-ชมท่ีเดินผ"านผลงานท่ีมี

ลักษณะแววหรือเงา และการท่ีผู-ชมสามารถแตะต-องหรือมีปฏิสัมพันธ-กับผลงานให-เคลื่อนไหว 

3. ผลงานท่ีสามารถเคลื่อนไหวได-ด-วยตัวของมันเอง เช"น โมไบล- (Mobile) 

ศิลป>นผู-สร-างสรรค-ผลงานลักษณะนี้มักสร-างสรรค-ผลงานทับซ-อนในศิลปะลัทธิใกล-เคียง 

เช"น คอนสตรัคทิวิสม- (Constructivism), ดาดา (Dada), ฟ>วเจอร-ริสม- (Futurism) ศิลป>นท่ีโด"งดัง 

เช"น อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- (Alexander Calder) คัลเดอร-เป(นชาวอเมริกันผู-บุกเบิกประติกรรม

ประเภทโมไบล- (Mobile) อาจด-วยเขามีพ้ืนฐานความรู-ด-านวิศวกรรมศาสตร- เขามีความรู-เก่ียวกับการ

เชื่อมโลหะ และความรู-เชิงกลศาสตร- จึงส"งผลให-เกิดผลงานศิลปะโมไบล-ข้ึน  

คําว"า โมไบล- (Mobile) นี้ มาแซล ดูชัมป' (Henri-Robert-Marcel Duchamp) เป(นผู-ต้ัง

ให-เม่ือครั้งท่ีได-ชมผลงานของคัลเดอร- เขาเปรียบเทียบผลงานของคัลเดอร-ว"าเหมือนกับต-นไม-ในอากาศ

ท่ีเคลื่อนไหวได-ด-วยกระแสลม  

แรงบันดาลใจของคัลเดอร-ในการสร-างศิลปะโมไบล-เกิดเม่ือตอนท่ีคัลเดอร-ได-ไปเยี่ยม

เพียต มงเดรียน (Piet Mondrien) ท่ีห-องทํางานของเขาและพบกับกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ-าสีแดง น้ํา

เงิน และเหลืองบนผนังขาวบริสุทธิ์ คัลเดอร-เล"าว"า แนวความคิดนี้เกิดข้ึนวันหนึ่งในปg ค.ศ.1930 เม่ือ

เขาไปเยี่ยมเยียนมงเดรียนท่ีห-องทํางาน มงเดรียนได-ติดกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ-า มีสีแดง น้ําเงิน และ

เหลือง ไว-บนฝาผนังอันขาวบริสุทธิ์ เขาได-เกิดความคิดแบบฉับพลันขณะนั้นว"า ถ-าเขาเอาแผ"นสีต"าง ๆ 

เหล"านั้นมาทําให-เคลื่อนไหวคงดีไม"น-อยเลย  

 



3 

 

โมไบล-แบ"งออกเป(น 2 ประเภทคือ 

1.สเทไบล- (Stabile) คือโมไบล-แบบติดต้ังบนพ้ืน โดยเขามักจะใช-รูปทรงหลาย ๆ 

ลักษณะ และมีขนาดใหญ" วัสดุท่ีใช-มักจะเป(นเหล็กแผ"นตัดท่ีเป(นรูปทรงลักษณะต"าง ๆ มาเชื่อมติดกัน

และแขวนบนคานเหล็ก โดยจัดให-เกิดความสมดุล สีท่ีใช-มักเป(นสีดํา สีแดง และสีขาว โมไบล-สามารถ

เคลื่อนไหวได-เม่ือมีลมพัด 

2. ซัสเพนเดต โมไบล- (Suspended Mobile) ท่ีมีลักษณะการจัดต้ังท่ีห-อยลงมาจาก

เพดาน จะมีขนาดท่ีเล็กกว"าแบบสเทไบล- วัสดุท่ีใช-มักมีน้ําหนักเบา เช"น แผ"นเหล็กหรือพลาสติก โดย

ผูกวัสดุห-อยกับแกนเหล็ก โดยจัดให-เกิดความสมดุลผูกห-อยคล-ายกับพวงระย-าลงมาจากเพดาน ดังท่ี

คัลเดอร- กล"าวว"า “กระจัดกระจายไปท่ัวอากาศ” โมไบล-กลายมาเป(นแนวทางใหม"ของการสร-างสรรค-

ผลงานศิลปะทางด-านประติกรรมท่ีแหกขนบของศิลปะเชิงประติกรรมท่ีว"าประติมากรรมท่ีดีต-องม่ันคง 

ตรึงแน"นอยู"กับท่ี มีปริมาตรท่ีกลมกลืนเป(นหนึ่งเดียว ให-เปลี่ยนไปจากเดิม 

ยังมีงานโมไบล-อีกกลุ"มหนึ่งท่ีมีลักษณะต"างจากโมไบล-ของคัลเดอร- คือ กลุ"มเครื่องจักรท่ี

ไร-ประโยชน- (Machine Inutili) ศิลป>นในกลุ"มนี้ เช"น บรูโน มูนาริ (Bruno Munari) ผลงานมักผูกติด

กับเส-นด-าย สามารถเคลื่อนไหวได- ไม"ว"าจะด-วยลม หรือแรงสัมผัสของผู-ชม 

โมโฮลี นากี (Laszlo Moholy-Nagy) นากีเป(นชาวฮังการี เขาได-เริ่มฝÄกหัดการวาดภาพ 

เม่ือครั้งท่ีเขาต-องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเม่ือเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 เพ่ือเป(นกิจกรรมยามว"าง 

ระหว"างพักฟÅÇน เม่ือกลับไปเบอร-ลิน เขาจึงเริ่มสร-างสรรค-ผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม วัสดุท่ี

เขานิยมใช- ได-แก" ไม- เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม แก-ว เขาได-มีโอกาสเป(นอาจารย-สอนศิลปะในเบาเฮาส- 

หลังจากท่ีได-แสดงงานท่ีสเติร-ม แกลลอรี (Sturm Gallery) และเป(นท่ีต-องตาในความสามารถของ

วอลเตอร- โกรเปgยส (Walter Gropius) นากีได-ตีพิมพ- “จากวัสดุสู"งานสถาปJตยกรรม” (From 

Material to Architecture) บอกเล"าความสําคัญระหว"างศิลป>น และอากาศท่ีล-อมรอบผลงาน 

รวมท้ังเขียนคําประกาศชื่อ The System of Dynamo-Constructive Forces ท่ีกล"าวว"า หลักการท่ี

กล"าวถึงประติมากรรมท่ีต-องนิ่งอยู"กับท่ี อันเป(นท่ียึดถือกันมา จนกลายเป(นประเพณี จะต-อง

เปลี่ยนแปลงไปสู"ข-อคิดใหม" คือจะต-องเป(นเรื่องของความเร็วในชีวิตของสากลจักรวาล จากบทความนี้

เองท่ีเขาต"อยอดสู"ผลงานประติมากรรมท่ีเคลื่อนไหวได-หรือ Kinetic Sculpture โดยการใช-แสงลวงตา 

เขาฝJนถึงการใช-เครื่องมือสําเร็จรูปหรือพวกเครื่องจักรกล นําสิ่งเหล"านั้นมาประดิษฐ-เป(นภาพท่ีเกิด

จากแสงในอากาศ ปรากฎเป(นภาพในบริเวณท่ีว"างเปล"า อันกว-างใหญ"ไพศาล ซ่ึงมีสภาพคล-ายกับ

จอภาพอันพิเศษผิดธรรมดา 

ศิลป>นในประเทศไทยในปJจจุบันก็ได-รับอิทธิพลจากไคเนติก อาร-ตมาเช"นกัน สังเกตได-

จากนิทรรศการผลงานทางศิลปะ เช"น นิทรรศการ ผู-ชายบ-าของเล"น ท่ีจัดข้ึนท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre) ณ People’s Gallery P1-P3 ชั้น 2 เป(น
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การรวมตัวกันของศิลป>นรุ"นใหม"ท่ีชื่นชอบไคเนติก อาร-ต ท้ังสี่คน ได-แก" ธีรพล หอสง"า วิวัฒน- ภักดีธรร

มาภรณ- ธนรัช สิริพิเดช และเจตน-สฤษฎิ์ แก-วรากมุข โดยคุณเตยงาม คุปตะบุตรได-ให-ความเห็นต"อ

นิทรรศการนี้ไว-ว"า พวกเขาทําให-ผลงาน หรืออีกนัยหนึ่ง ของเล"นท่ีขยับได- ของพวกเขาสามารถเชื่อม

สัมพันธ-กับคนดู ไม"ได-เป(นเพียงของเล"นท่ีเอาไว-เล"นเพียงคนเดียว แต"เป(นของเล"นท่ีเชื่อมสัมพันธ-ทาง

กายภาพและจินตนาการกับคนดู นอกจากนี้แล-ว พวกเขายังได-ทําให- Kinetic Art ของพวกเขา

ผสมผสานกับความรู-ชุดอ่ืน ๆ (เตยงาม คุปตะบุตร : 2557) 

 

เลขนศิลป+ (Graphic Design) 

เลขนศิลป' หรือ กราฟ>กดีไซน- (Graphic Design) ในความหมายของ AIGA หรือ 

American Institute of Graphic Arts โดย Jessica Helfand นักเขียน, คอลัมนิสต- และผู-บรรยาย

เก่ียวกับกราฟ>กดีไซน-ได-นิยามว"า  

 

“กราฟ>กดีไซน- คือ การรวมกันของคําหลาย ๆ คํา ภาพหลาย ๆ 

ภาพ โดยอาจเป(นภาพชนิดต"าง ๆ ไม"ว"าจะเป(นตัวเลข แผนผัง 

ภาพถ"าย หรือภาพประกอบ สิ่งต"าง ๆ เหล"านี้ จะเกิดเป(นผลสําเร็จ

หรือผลงานท่ีดีได- ก็ด-วยความชัดเจน, มีเอกลักษณ- หรือ Style 

เฉพาะตัวของผู-ออกแบบ ซ่ึงเหมือนทําหน-าท่ีเป(นผู-ประพันธ-ดนตรี

ข้ึนมาโดยใช-องค-ประกอบต"าง ๆ ทางศิลปะเป(นส"วนผสม” 

(Jessica Helfand : 2015)  

 

การออกแบบนิทรรศการนั้นเป(นการจัดการข-อมูลอย"างเป(นระบบ จึงทําให-กราฟ>กดีไซน-นั้นมี

ความสําคัญต"อการออกแบบนิทรรศการอย"างมาก ดังคํากล"าวของ Massimo Vignelli นักออกแบบ

ชาวอิตาลีได-กล"าวว"า 

 

“กราฟ>กดีไซน-เปรียบเสมือนกับการจัดการข-อมูลอย"างเป(นระบบ 

โดยประกอบไปด-วยเรื่องต"าง ๆ เช"น การเปลี่ยนแปลงความหมาย

ให-ถูกต-อง, การจัดการกับประโยค หรือข-อความท่ีสอดคล-องกัน 

และการจัดการกับส"วนท่ีมีความหมายยุ"งยากต"อการทําความเข-าใจ 

ให-เข-าใจได-อย"างง"ายดาย” (Massimo Vignelli : 2015) 
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นิทรรศการ (Exhibition) 

นิทรรศการตามความหมายของคุณธีรศักด์ิ อัครบวร หมายถึง การวางแผนการ ถ"ายทอด

ความรู- โดยใช-โสตทัศนวัสดุ เครื่องมือโสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V. Activities) 

อย"างใดอย"างหนึ่ง หรือผสมผสานกันอย"างมีระบบ เพ่ือให-ผู-ชมได-รับความรู-ความเข-าใจ ตลอดจนมุ"งชัก

จูงความคิดความสนใจให-เป(นไปตามวัตถุประสงค-ท่ีผู-จัดได-กําหนดไว- (ธีรศักด์ิ อัครบวร : 2537) 

นิทรรศการแบ"งออกเป(น 3 ประเภทคือ 

1. นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) เป(นนิทรรศการท่ีจัด ณ สถานท่ีใด

สถานท่ีหนึ่ง มีการลงทุนสูง เพ่ือตอบสนองอายุการใช-งานในระยะยาว จึงต-องมีการวางแผนท่ี นิยมจัด

กลางแจ-ง และในอาคาร มักเน-นให-ความรู- สร-างทัศนคติ และสร-างค"านิยม 

2. นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) มักแสดงเนื้อหาในวาระพิเศษ มีการ

จัดแสดงเพียงช"วงสั้น ๆ ประมาณ 2-3 วัน หรือ 1 เดือน เนื้อหามักเป(นข-อมูลใหม" หรือมีความเฉพาะ

กลุ"ม จึงจําเป(นต-องมีความแปลกใหม" สามารถแทรกในส"วนของการจัดนิทรรศการถาวรได- เพ่ือดึงดูด 

ให-ผู-ชมได-กลับมาชมนิทรรศการถาวรอีกทางหนึ่ง 

3. นิทรรศการเคลื่อนท่ี (Travelling Exhibition) เป(นนิทรรศการท่ีเน-นการเข-าถึง

กลุ"มเปXาหมายเป(นหลัก เพ่ือความสะดวกในการจัดสื่อต"าง ๆ ในสถานท่ี ๆ หลากหลายสถานท่ี จึงต-อง

มีการออกแบบลักษณะสื่อสําเร็จรูปท่ีสะดวกในการจัดแสดง รวมท้ังวัสดุก็ต-องเหมาะกับการ

เคลื่อนย-ายไปมา รวมท้ังต-องง"ายต"อการซ"อมแซม  

 

นิทรรศการเป(นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมาก 

เพราะมีประสิทธิภาพในการกระตุ-นให-ผู-ชมสนใจในสิ่งนั้น ๆ ท่ีจัด

แสดงดังคํากล"าวของ เปรื่อง กุมุท ท่ีกล"าวว"า นิทรรศการเป(น

เครื่องมือสื่อสารท่ีมีบทบาท และอิทธิพลมากข้ึนทุกขณะ ท้ังใน

ด-านการศึกษา วิทยาศาสตร- แพทย- ธุรกิจ สังคม การเมือง การ

อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ (เปรื่อง กุมุท : 2526) 

 

ละครเวที 

ละครเวทีตามความหมายท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คือ ศิลปะท่ีเกิดข้ึนจาก

การนําภาพจากประสบการณ- และจินตนาการของมนุษย- มาผูกเป(นเรื่อง และจัดเสนอในรูปของการ

แสดงโดยมีนักแสดงเป(นสื่อความหมาย และเรื่องราวต"อผู-ชม สันนิษฐานกันว"าละครเวทีมีมาต้ังแต"สมัย

กรีกโบราณ โดยอริสโตเติลได-บันทึกไว-ว"า ละครของกรีก เริ่มจากการกล"าวคําบูชาเทพเจ-าไดโอนีซุส 
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เทพเจ-าแห"งไวน- และความอุดมสมบูรณ- จุดเด"นของละครเวทีท่ีแตกต"างกันกับภาพยนตร- คือ การ

สื่อสารระหว"างผู-ชมกับนักแสดง  

วอลเตอร- เคอร- นักวิจารณ-ชาวอเมริกันกล"าวไว-ว"า ความสัมพันธ-ระหว"างคนดูกับ

นักแสดงเช"นนี้ไม"มีในภาพยนตร- เพราะภาพยนตร-เป(นสิ่งท่ีสร-างมาสําเร็จรูปแล-ว มันไม"สามารถ

ตอบสนองเราได- เพราะนักแสดงในภาพยนตร-ไม"สามารถได-ยินเรา รู-สึกถึงตัวตนของเราและไม"ว"าเรา

จะมีปฏิกิริยาอย"างไรก็ไม"มีผลใด ๆ  

ละครเวทีเป(นความบันเทิงท่ีได-รับความนิยมท่ัวโลกต้ังแต"อดีตจนถึงปJจจุบัน โดยเฉพาะ

อย"างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีรู-จักกันดีในวัฒนธรรมละครบรอดเวย-ท่ีเป(นท่ีรู-จัก และแผ"ขยาย

อิทธิพลไปท่ัวโลก เอกลักษณ-ของละครบรอดเวย-มีรูปแบบการแสดง เพลง และการเต-นรําท่ีกําหนดไว-

อย"างชัดเจน และตายตัว ไม"ว"าจะละครเวทีเรื่องนั้น ๆ สักก่ีรอบ โดยคําว"า บรอดเวย- (Broadway) 

เป(นชื่อของถนนสายหนึ่งในเมืองนิวยอร-ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ละครบรอดเวย-มักได-รับความนิยม

และจัดแสดงเป(นเวลานานโดยจากสถิติบันทึกว"า ละครเพลงเรื่อง The Phantom Of Opera ท่ีจัด

แสดง ณ โรงละครมาเจสติก (Majestic Theater) ได-ทําการแสดงยาวนานท่ีสุดเป(นจํานวน 7,486 

รอบ เป(นเวลา 29 ปg จะพบว"าวงการภาพยนตร-มักนําละครบรอดเวย-ชื่อดังไปดัดแปลงเป(นภาพยนตร-

เพลงอยู"บ"อยครั้ง เช"น West Side Story, The Sound of Music, South Pacific, The King and I, 

Chicago, Les Miserable, Nine, Into the Wood, Sweeney Todd เป(นต-น 

ในอดีตละครเวทีถูกมองว"าเป(นความบันเทิงนอกกระแส หรือเป(นความบันเทิงสําหรับคน

เฉพาะกลุ"มเท"านั้นในประเทศไทย ดังท่ีคุณนพมาส แววหงส-ได-กล"าวไว-ว"า ละครเวทียังคงเป(นความ

บันเทิงนอกกระแสของคนเฉพาะกลุ"ม (นพมาส แววหงส- : 2553) แต"ในปJจจุบันละครเวทีได-รับความ

นิยมมากข้ึนในประเทศไทย สังเกตได-จากการท่ีมีคณะละครใหม" ๆ เกิดข้ึนมากมาย และมีละครเวที

ใหม" ๆ มาให-ผู-ชมเลือกชมได-มากมาย รวมท้ังมีโรงละครใหญ" ๆ เป>ดตัวข้ึนมากมาย เช"น เมืองไทย 

รัชดาลัยเธียร-เตอร- ศาลาแสดงดนตรีสุริยเทพ เคแบงก-สยามพิฆเนศ ภัทราวดีเธียร-เตอร- วิกหัวหิน อาจ

เป(นเพราะการเข-ามาของละครเพลงของบริษัทเอ็คแซ็กท- และเซนาริโอ บริษัทผู-สร-างละครโทรทัศน- 

ภายใต-การอํานวยการสร-างโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ท่ีหันมาสร-างละครเพลงบรอดเวย-ท่ีมีเนื้อหาท่ี

เข-าใจง"าย เพลงท่ีติดหู และความยิ่งใหญ"ของงานสร-างฉาก และเสื้อผ-า เช"น วิมานเมือง บัลลังก-เมฆ 

ฟXาจรดทราย ทวิภพ ข-างหลังภาพ แม"นาคพระโขนง สี่แผ"นดิน เลือดขัตติยา จนกลายเป(นความบันเทิง

แขนงหนึ่งท่ีกลายเป(นกระแสความนิยม คุณดังกมล ณ ปXอมเพชรได-กล"าวไว-ว"า อานิสงค-ของละคร

เพลงซีนาริโย ก็คือสามารถทําให-ทัศนคติท่ีว"า พวกละครคือพวกเต-นกินรํากิน ของคนไทยสมัยก"อน

แทบจะพลิกมุมมองไปในพริบตา (ดังกมล ณ ปXอมเพชร : 2553)  

บริษัทเอ็คแซ็กท- และเซนาริโอยังได-ร"วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต สร-างโรง

ละครมาตราฐานบรอดเวย-แห"งแรกของไทยข้ึนอีกด-วย คือ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียร-เตอร- ท่ีมี
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ละครเวทีชื่อดังระดับโลกหมุนเวียนมาจัดแสดง เช"น Cats, Cinderella, Chicago, We Will Rock 

You, The Phantom of the Opera, Beauty and the Beast โดยล"าสุดในปg 2558 เอ็คแซ็กท- 

และเซนาริโอได-นําละครเพลงเรื่อง ข-างหลังภาพ เดอะ มิวสิคัล มาดัดแปลงเป(นภาษาอังกฤษ พร-อม

ท้ังปรับบทบางส"วน และนําไปจัดแสดงท่ีโรงละคร Pasadena Playhouse นครลอสแองเจอลิส 

รัฐแคลิฟอร-เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนักแสดงนําเป(นคนไทย คือ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก-ว และ

กํากับโดยถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยมีนักแต"งเพลงคือ Richard Maltby Jr. และ David Shire มีแผน

จะเป>ดแสดงท่ีบรอดเวย-เร็ว ๆ นี้ 

ประเทศไทยมีการรวมกลุ"มทางละครเวที คือ เครือข"ายละครกรุงเทพ (Bangkok 

Theatre Network) เกิดจากการรวมตัวกันของ บุคลากรทางด-านละครเวที อาจารย-ผู-สอนละครเวที 

กลุ"มประสานงานเครือข"ายศิลปะต"าง ๆ เพ่ือเป(นการรวมพลัง และสร-างพ้ืนท่ีการเสนองานของตนเอง

สู"สาธารณะ ซ่ึงมีความเชื่อร"วมกันถึงความจําเป(นในการดํารงอยู"ท่ีเข-มแข็ง และยั่งยืนของศิลปะใน

สังคม และการสร-างสรรค-ศิลปการละครต-องอาศัยพ่ึงพากันเพราะ ศิลปะเป(นสิ่งท่ีเกิดข้ึนพร-อมๆ กับ

การท่ีมนุษย-อยู"รวมกันเป(นสังคม เครือข"ายละครกรุงเทพ มีสมาชิกท้ังหมด 50 ราย อันประกอบไป

ด-วยคณะละครอาชีพท่ีไม"มุ"งผลกําไร คณะละครหนุ"มสาว กลุ"มละครนักศึกษา ชุมนุม หรือชมรมการ

ละคร ภาควิชาศิลปะการละครในสถาบันต"าง ๆ และศิลป>นละครอิสระ เครือข"ายละครกรุงเทพ แบ"ง

สมาชิกออกเป(น 3 กลุ"มคือ 

1. สมาชิกสามัญ เป(นคณะละครท่ีผลิตผลงานต"อสาธารณะต"อเนื่องยาวนานกว"า 3 ปg

และมีคุณสมบัติครบถ-วนตามท่ีเครือข"ายละครต้ังระเบียบไว- โดยกลุ"มสามัญนี้ยังดํารงตําแหน"งเป(น

คณะกรรมการบริหารเทศกาลละครกรุงเทพอีกด-วย ปJจจุบันมีสมาชิกในกลุ"มสามัญ คือ มะขามปXอม 

มรดกใหม" พระจันทร-เสี้ยว แปดคูณแปด บีฟลอร- เสาสูง นิวเธียเตอร-โซไซต้ี สมมุติ เบบี้ไมม- บางเพลย- 

และอนัตตา เป(นต-น 

2. สมาชิกวิสามัญ เป(นกลุ"มท่ีทําละครเวทีในหลาย ๆ วัตถุประสงค- เช"น ละครเพ่ือการ

พัฒนาเยาวชน ละครเพ่ือการรณรงค- ละครทางเลือก ฯลฯ ไม"จําเป(นต-องมีการต้ังเป(นรูปองค-กรชัดเจน 

ซ่ึงกลุ"มนี้เป(นสมาชิกส"วนใหญ"ของเครือข"ายละครกรุงเทพ 

3. สมาชิกสถาบันการศึกษา เป(นกลุ"มชุมรุม หรือชมรมละคร กลุ"มอิสระ และภาควิชาท่ีมี

การเรียนการสอนละครในมหาวิทยาลัยต"าง ๆ 

ในทุกปgจะมีเทศกาลละครกรุงเทพเป(นเทศกาลละคร และการแสดงประจําปgท่ีจัดข้ึน 

มีลักษณะเฉพาะ คือ บรรยากาศท่ีเป(นกันเองระหว"างผู-ชม และศิลป>น ทําให-เกิดการเรียนรู-ซ่ึงกันและ

กัน ท้ังในแง"ของผู-สร-างงานกับผู-ชม รวมท้ังผู-สร-างละครเวทีด-วยกันเอง นอกจากจะส"งผลให-เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีเป(นประโยชน-ต"อการพัฒนาละครเวทีแล-ว ยังเป(นการรวมตัวกันของบุคลากรในด-าน
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ละครเวที ผลงานการแสดงละครเวทีท่ีจัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพมีความน"าสนใจ และมี

หลากหลาย ท้ังนี้ยังมีการเสวนาเก่ียวกับศิลปะการแสดงในหัวข-อท่ีน"าสนใจอีกด-วย  

เทศกาลละครกรุงเทพเกิดข้ึนได- ด-วยความร"วมมือของประชาคมบางลําพู เครือข"ายละคร

กรุงเทพและอ่ืน ๆ เพ่ือให-การพบปะระหว"างศิลป>น ผู-ชม ครูอาจารย- นักศึกษา นักวิจารณ- สื่อมวลชน 

และเป(นพ้ืนท่ีสําหรับศิลป>นการแสดงรุ"นใหม" ท้ังยังเป(นการสร-างวัฒนธรรมการชมศิลปะการละครร"วม

สมัย ใน 10 ปgแรกเทศกาลละครกรุงเทพถูกจัดข้ึน ณ สวนสันติชัยปราการ และพ้ืนท่ีในย"านบางลําพู 

ต"อมาจึงขยับมาจัดภายในร-านอาหาร หอศิลป' และโรงละครขนาดเล็กในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามลําดับ จน

เม่ือปg 2555 เป(นต-นมาได-เปลี่ยนมาจัด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร และในปg 2558 ผู-

จัดได-ยึดศูนย-กลางของงานอยู" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร และกระจายพ้ืนท่ีของ

เทศกาลไปยังโรงละครท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ"ท่ัวกรุงเทพท่ีเชื่อมโยงด-วยเส-นทางรถไฟฟXา เพ่ือ

ตอบรับการดูละครของผู-ชม อีกท้ังเป(นการสนับสนุนโรงละครขนาดเล็กท่ัวท้ังกรุงเทพมหานครเช"นกัน 

ปJจจุบันมีงานประกาศผลรางวัลละครเวทียอดเยี่ยมของไทย คือ งานประกาศรางวัล

ละครเวที และนาฏศิลป'ร"วมสมัย (IATC Thailand Dance and Theatre Review 2014) ท่ีจัดข้ึน

เป(นทุกปgโดยชมรมวิจารณ-ศิลปะการแสดง (IATC - International Association of Theatre Critics 

Thailand Centre) 

ในปJจจุบันละครเวทีของไทยมีความหลากหลายทางเนื้อหา และการนําเสนอมากข้ึนเกิด

จากการท่ีบรรดาบุคลากรในวงการละครเวทีได-ทดลองเทคนิคใหม" ๆ ในการนําเสนอละครเวทีรูปแบบ

ใหม" ๆ ทําให-เกิดกลุ"มละครอิสระขนาดเล็กมายมาย เช"น แปดคูณแปด (8X8), บีฟลอร- ( ฺB-Floor) 

ละครเวทีในประเทศไทยแม-จะได-รับความนิยมมากข้ึนดังท่ีกล"าวไว-ข-างต-น แต"พบว"าใน

ปJจจุบันยังไม"มีการรวบรวมเรื่องราวของละครเวทีในประเทศไทยต้ังแต"อดีตจนถึงปJจจุบัน เพ่ือเป(นองค-

ความรู-แก"ผู-ท่ีสนใจ จึงเห็นควรในการออกแบบนิทรรศการความเป(นมาละครเวทีไทย โดยได-ยกพ้ืนท่ี

จัดแสดงของหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร มาเป(นกรณีศึกษา ด-วยเหตุผลท่ีว"าเป(นสถานท่ีท่ี

มีการจัดเทศกาลละครกรุงเทพในทุก ๆ ปgท่ีกล"าวมาข-างต-น ซ่ึงสามารถเป(นสถานท่ี ๆ มีกลุ"มเปXาหมาย

มารวมตัวกันในวัน และเวลาท่ีมีการจัดเทศกาลละครกรุงเทพ 

ผู-วิจัยได-เลือกไคเนติก อาร-ต มาเป(นแนวคิดหลักในการออกแบบนิทรรศการความเป(นมา

ละครเวทีไทย เนื่องด-วยไคเนติก อาร-ตเป(นศิลปะท่ีเก่ียวข-องกับการเคลื่อนไหว ซ่ึงการเคลื่อนไหวนี้เอง

ท่ีสามารถเพ่ิมความน"าสนใจและดึงดูดสายตาของมนุษย-ดังคํากล"าวของคุณนวรัตน- สิทธิมงคลชัยท่ีว"า

การเคลื่อนไหวสามารถเพ่ิมความสนใจ ดึงดูด สายตาได-ตามหลักจิตวิทยา (นวรัตน- สิทธิมงคลชัย, 

2549 : 65) 

การเคลื่อนไหวยังเป(นส"วนท่ีมีพลังมากสุดของศาสตร-ทางด-านละครเวทีอีกด-วย เพราะแม-

ไม"มีคําพูด ฉาก เครื่องแต"งกาย แสง สี เสียง มีเพียงนักแสดงและการเคลื่อนไหวสื่อสาร ละครเวทีก็ยัง
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เป(นละครเวทีอยู" อีกท้ังด-วยลักษณะของเนื้อหานิทรรศการท่ีแสดงความรู-เชิงประวัติศาสตร-ท่ีแสดงถึง

การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวของวงการละครเวทีของไทย ก็ยังมีความสอดคล-องกับไคเนติก อาร-ต

เช"นกัน 

สาเหตุท่ีผู-วิจัยเลือกสื่ออย"างนิทรรศการในการบอกเล"าเรื่องราว เพราะนิทรรศการนั้นมี

ประสิทธิภาพในการสร-างความสนใจและเข-าถึงแก"ผู-ชมได-มาก  

นิทรรศการมีเนื้อหาหลัก 12 ส"วนคือ 

1. โปรล็อค (Prologue) โซนต-อนร-บด-านหน-านิทรรศการ 

2. โอเวอร-เจอร- (Overture) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีแบบตะวันตกท่ีเริ่มมีอิทธิพล

เข-ามายังประเทศไทยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 

3. สู"ประชาชน (To People) จุดเชื่อมระหว"างโซน 

4. จันทร-เจ-าขา (Chanchaokar) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีไทยหลังการเปลี่ยน 

แปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู"ระบบประชาธิปไตยท่ีละครเวทีเริ่มแพร"หลาย

มากข้ึน และเข-าถึงผู-คนท่ัวไปนอกเหนือจากบุคคลชั้นสูงมากข้ึน ท้ังยังเกิดคณะละครใหม" ๆ มากมาย 

เช"น คณะจันทโรภาส 

5. ละคร วัธนธัม (Lakorn for Wattanathum) เป(นเรื่องราวของละครเวทีของหลวง

วิจิตรวาทการท่ีถูกใช-เป(นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือสร-าง วัธนธัม ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

6. รุ"งเรืองในสงคราม (Rises in the War) เรื่องราวของละครเวทีไทยท่ีกลับรุ"งเรือง และ

ได-รับความนิยมในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากการท่ีภาพยนตร-ต"างประเทศถูกป>ดก้ันในสงคราม 

7. อินเทอร-มิสชั่น (Intermission) พูดถึงช"วงเวลาท่ีละครเวทีด-อยความนิยมจากการเข-า

มาของโทรทัศน- โดยเป(นโซนท่ีให-ผู-ชมนิทรรศการหยุดพัก 

8. รีพรีส (Reprise) เป(นเรื่องราวของละครเวทีในประเทศไทยท่ีกลับมาได-รับความนิยม

จากการท่ีมหาวิทยาลัยชื่อดังต"าง ๆ ในประเทศไทยเริ่มเป>ดหลักสูตรด-านการละครเวทีอย"างจริงจัง 

ท้ังยังถูกนํามาใช-เป(นเครื่องมือทางการเมืองของนักศึกษา เช"น กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

9. รวย/จน (Rich/Pool) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีสองกระแสท่ีมีการนําเสนอท่ี

ต"างกัน คือ มณเฑียรทองเธียร-เตอร- และการกลับมาของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

10. เติบโต (Glow, Grow) แสดงถึงละครเวทีของไทยในปJจจุบันท่ีแตกแขนงเติบโตไปใน

หลายทิศทาง 

11. วิก (Wig) รวบรวมโรงละครท่ีสําคัญ และโรงละครท่ีเป>ดทําการในปJจจุบัน 

12. เอพิล็อค (Epilogue) บทส"งท-าย กระตุ-นความคิดผู-ชม 

จึงเห็นควรในการดําเนินวิทยานิพนธ- แนวทางไคเนติก อาร-ต เพ่ือการออกแบบเลขน

ศิลป'สําหรับนิทรรศการความเป(นมาละครเวทีไทย  
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ความมุ8งหมายและวัตถุประสงค?ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษารวบรวมข-อมูลความเป(นมาละครเวทีของไทย 

เพ่ือศึกษาแนวทางไคเนติก อาร-ต สําหรับการออกแบบเลขนศิลป'สําหรับนิทรรศการ 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

ไคเนติก อาร-ต สามารถสร-างการเคลื่อนไหว ความน"าสนใจ ดึงดูดสายตาตามหลักจิตวิทยา 

กระตุ-นจินตนาการของผู-ชม และสร-างประสบการณ-ใหม"ในการชมนิทรรศการแก"ผู-ชมได- 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด-านเนื้อหา 

1.1 ศึกษารวบรวมข-อมูลความเป(นมาละครเวทีของไทย  

1.2 ศึกษาไคเนติก อาร-ต สําหรับการออกแบบเลขนศิลป'สําหรับนิทรรศการ 

2. ขอบเขตด-านพ้ืนท่ีและขนาด หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตด-านประชากร บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในละครเวทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด-านเวลา 8 เดือน ช"วงเวลาการเก็บข-อมูล สิงหาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 

5. ขอบเขตด-านงบประมาณ 60,000 บาท 

 

ข้ันตอนของการศึกษา 

1. ค-นคว-าข-อมูลไคเนติก อาร-ต, ละครเวทีของไทย จากสื่อสิ่งพิมพ- และสื่อออนไลน- 

2. ค-นคว-าข-อมูลละครเวทีของไทยในสถานท่ีท่ีเก่ียวข-อง 

3. ลงพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ี 

4. วิเคราะห-ข-อมูลท่ีได-จากการค-นคว-าข-อมูล 

5. ร"างแบบตราสัญลักษณ- และอัตลักษณ-ของนิทรรศการ 

6. ร"างแบบตราสัญลักษณ- และอัตลักษณ-ของนิทรรศการไปประเมินด-านการเคลื่อนไหว

เพ่ือหางานออกแบบตราสัญลักษณ- และอัตลักษณ-นิทรรศการท่ีเคลื่อนไหวมากท่ีสุดกับผู-เชี่ยวชาญ

ทางด-านการออกแบบเลขนศิลป' ผู-เชี่ยวชาญทางด-านละครเวที ผู-เชี่ยวชาญทางด-านการออกแบบ

นิทรรศการ และกลุ"มเปXาหมาย 100 คน 

7. สรุปผลตราสัญลักษณ- และอัตลักษณ-ของนิทรรศการ 

8. ต"อยอดออกแบบผลงานจากตราสัญลักษณ- และอัตลักษณ-ของนิทรรศการ 

9. นําผลงานการออกแบบไปประเมินกับผู-เชี่ยวชาญทางด-านการออกแบบเลขนศิลป' 

ผู-เชี่ยวชาญทางด-านละครเวที ผู-เชี่ยวชาญทางด-านการออกแบบนิทรรศการ และกลุ"มเปXาหมาย 
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10. สรุปผลงานออกแบบ 

11. จัดทํารูปเล"มวิทยานิพนธ- 

12. เผยแพร"ผลงานวิทยานิพนธ-สู"สาธารณะ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง 

 

ไคเนติก อาร?ต (Kinetic Art) 

ความหมายของไคเนติก อาร?ต 

ไคเนติก อาร-ต (Kinetic Art) หรือในชื่อภาษาไทยว"า จลนศิลป' เป(นแนวทางศิลปะท่ี

ต-องการให-ผู-ชมผลงานเกิดการรับรู-ท่ีแปลกไปจากลักษณะรูปแบบผลงานท่ีหยุดนิ่งกับท่ีแบบศิลปะ

ลักษณะอ่ืน ๆ ไคเนติก อาร-ต ถูกเรียกว"าผลงาน 4 มิติ เพราะมีมิติของความเร็ว และการเคลื่อนไหว

เข-ามาเก่ียวข-องในผลงาน ซ่ึงทําให-ผู-ชมผลงานมักต่ืนตาต่ืนใจ หรือประหลาดใจในนวัตกรรมใหม"ท่ี

ศิลป>นนํามาใช-สร-างการเคลื่อนไหว รวมถึงการเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากอิทธิพลแสงสีต"อดวงตา เช"น

ผลงานของกลุ"มอjอพ อาร-ต ดังคํากล"าวของวุฒิ วัฒนสินท่ีว"า แสง เงา และ ความเคลื่อนไหวสามารถ

สร-างงานศิลปะข้ึนได- วัตถุต"าง ๆ อาจทําให-เกิดการหมุนวน และสร-างรูปแบบอันน"าสนใจจากแสง 

และเงา สีและการสะท-อนท่ีเกิดข้ึน นั่นคือแนวทางท่ีมาของการสร-างประติมากรรมเคลื่อนไหว (วุฒิ 

วัฒนสิน, 2552 : 143) 

คําว"า ไคเนติก (Kinetic) มาจากภาษากรีก ไคเนติกอล (Kinetikos) ท่ีแปลว"า ความ

เคลื่อนไหว เป(นคําศัพท-เฉพาะทางฟ>สิกส-ท่ีเก่ียวข-องกับการเคลื่อนไหว แรกเริ่มถูกนํามาใช-เรียกการ

เคลื่อนไหวในทางด-านฟ>สิกส- เคมีวิทยา และกลศาสตร- ต"อมาถูกนํามาเรียกการทดลองค-นคว-าของ 

แมน เรย- (Man Rey) และเอ็ดเวิร-ด มายบริดจ- (Edward Muybridge) ในปg ค.ศ. 1890 ท้ังสองได-

ถ"ายภาพติดต"อกันถึง 16 ภาพภายใน 1 วินาที เป(นแรงบันดาลใจให- โทมัส เอดิสัน (Thomas 

Edison) ค-นพบการถ"ายภาพท่ีมีความเร็วสูงจนเป(นท่ีมาของภาพยนตร- 

หลักสุนทรียศาสตร?ของไคเนติก อาร?ต 

ไคเนติก อาร-ตเป(นแนวทางศิลปะท่ีเกิดจากการผสมผสานทฤษฎี และองค-ความรู-ทาง

ศิลปะในอดีตท่ีมีผลต"อดวงตาของผู-ชมงานกับเทคโนโลยีในปJจจุบันในการสร-างงานศิลปะ เพ่ือการ

สร-างการเคลื่อนไหวในผลงาน ซ่ึงก"อให-เกิดสุนทรียศาสตร-แบบใหม"ข้ึน 

 

“ไคเนติก อาร-ต เป(นศิลปะท่ีเกิดข้ึนพร-อมกับความสัมพันธ-อย"าง

ใกล-ชิดกับเทคโนโลยีของยุคปJจจุบัน ผสมผสานเข-ากับพ้ืนฐานทาง

ทฤษฎีศิลปะสําคัญในอดีตดัง เช"น การจับแสงสี และความ

เคลื่อนไหวในบรรยากาศของจิตรกรในกลุ"มอิมเพรสชั่นนิสต- 

12 
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เป(นต-นมา เซอราต- และฟอล ซึญัด จิตรกร กลุ"มนีโอ-อิมเพรสชั่น

นิสต-ได-นําทฤษฎีแสงอาทิตย-มาใช-ทําให-ได-รับผลสําเร็จบางประการ

โดยเฉพาะการสร-างภาพให-เกิดความเคลื่อนไหวได-ด-วยอิทธิพลของ

สี และแสงต"อดวงตาผู-ชม” (นวรัตน- สิทธิมงคลชัย, 2549 : 65)  

 

 

 

ภาพท่ี 1 ซันเดย- อาฟเตอร-นูน แอท ลา กรอง แจส ของ จอร-จ เซอราส- 

ท่ีมา: A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, 

เข-าถึงได-จาก artble.com  

 

ไคเนติก อาร-ตจึงไม"ใช"ศิลปะท่ีมุ"งแสดงเรื่องราวท่ีสะเทือนอารมณ-ต"อผู-ชมเป(นหลัก 

หากแต"มุ"งเน-นการสร-างผลทางการเคลื่อนไหวทางสายตาแก"ผู-ชมผ"านทางองค-ความรู-ทางศิลปะท่ีได-สั่ง

สมมาในอดีตผสมกับเทคนิคต"าง ๆ ท่ีใช-เทคโนโลยีสมัยใหม"เข-ามาช"วย  

ความเปBนมาของไคเนติกอาร?ต 

ไคเนติก อาร-ต ได-รับอิทธิพลจากศิลปะยุคฟ>วเจอร-ริสม- (Futurism) และคอนสทรัคทิ

วิสม- (Contructivism) ซ่ึงในทางศิลปะในเริ่มแรกนั้น ถูกนํามาใช-เรียกลักษณะการเคลื่อนไหวของ

ประติมากรรมเหล็กท่ีเกิดจากการทํางานของมอเตอร-ไฟฟXาว"าไคเนติก สคัลป'เจอร- (Kinetic 
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Sculpture) ในผลงานท่ีชื่อว"า สแตนด่ิง เวฟ (Standing Wave) ของนาอุม กาโบ (Naum Gabo) ซ่ึง

เป(นแรงบันดาลใจให-กับศิลป>นอ่ืน ๆ นําแนวทางของการสร-างความเคลื่อนไหวของผลงานมาใช-  

ไคเนติก อาร-ต ถูกเป(นท่ียอมรับในวงการศิลปะเม่ือครั้งท่ี วิคเตอร- วาซาลี (Victor 

Vasarely) ได-เขียนบทความประกอบการจัดแสดงผลงานของตน ณ แกเลอเรีย เดนิส เรเน" (Gallerie 

Denise Rene) กรุงปารีส ในปg ค.ศ. 1955 เพ่ือสร-างความรู-และเข-าใจแก"ผู-ชม ทําให-ไคเนติก อาร-ต 

เกิดการขยายตัว 

 

 
 

ภาพท่ี 2 สแตนด่ิง เวฟ ของนาอุม กาโบ 

ท่ีมา: Kinetic Construction เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จากkiyou.kobe-du.ac.jp 

 

ประเภทของไคเนติก อาร?ต 

ไคเนติก อาร-ต สามารถแบ"งออกเป(น 7 ประเภท 

สรุปความจาก หนังสือ ศิลปะสมัยใหม" โดย กําจร สุนพงษ-ศรี ได-แก" 

1. การเคลื่อนไหวโดยการลวงตาจากการใช-ทัศนธาตุท่ีทําให-เกิดการเคลื่อนไหวทาง

ความรู-สึกแม-ผลงานนั้นจะอยู"นิ่ง ในท่ีนี้อาจรวมได-ถึงศิลปะแนวอjอปติคอล (Optical Art) หรือท่ีรู-จัก

กันในชื่อว"า อjอปอาร-ต (Op Art) ด-วย ดังคํากล"าวของคุณกําจน สุนพงษ-ศรีท่ีกล"าวว"า ผลงานศิลปะ

ของกลุ"มอjอป อาร-ต (Op Art) และของโมบิลอาร-ต (Mobile Art) ต"างอยู"ภายในขอบเขตของไคเนติค 
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อาร-ตท้ังสิ้น (กําจร สุนพงษ-ศรี, 2524 : 428) เรียกอีกอย"างว"า อิมโมบิล สทรัคเชอะส- (Immobile 

Structures) หรือเรียกอีกอย"างว"า Retinal Art / Perceptual Abstract  อjอป อาร-ต คือชื่อเรียก

ลัทธิทางศิลปะลัทธิหนึ่ง เน-นการสร-างงานท่ีมีผลทําให-เกิดการรับรู-ทางสายตาของผู-ชมงาน เช"น ให-

ความรู-สึกต"อเนื่องเคลื่อนไหว มีความใกล-ไกล มีความซับซ-อน และลวงตา กล"าวได-ว"าเน-นทําให-เกิดผล

ทางสายตาของผู-ชมมากกว"าจะก"อปฏิริยาทางอารมณ- มักใช-เส-นท่ีวางซํ้า ๆ กัน และสีท่ีตัดกันจนทําให-

เกิดการเคลื่อนไหว แม-งานชิ้นนั้นอยู"นิ่งก็ตาม เช"น ผลงาน คาทารัต (Catarat) ของ บริดเจท ไรเลย- 

(Bridget Riley) เป(นภาพท่ีมีพ้ืนสีแดง และฟXาสลับกันเป(นลวดลายคลื่นท่ีซํ้า ๆ กัน ให-ความรู-สึก

เคลื่อนไหวของคลื่นน้ําตก หรือจะเป(นภาพ น็อต (Knot) ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี (Victor Vasarely) 

บิดาแห"งอjอพ อาร-ต 

 

 

 

ภาพท่ี 3 คาทารัต ของ บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: Bridget Riley Cataract 3, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

paintersonpaintings.com  

 

 

 

ภาพท่ี 4 น็อต ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Victor Vasarely “Knot”,  เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก chess.com 
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2. งานท่ีทําให-เคลื่อนไหวได-โดยผู-ชมเป(นผู-เคลื่อนไหว เช"น ผลงาน อาราเบสค- 

(Arabesques) ของฮิวโก- ดีมาร-โก- (Hugo Demarco) ท่ีใช-แผ"นโลหะท่ีมีลักษณะมันวาว เม่ือเงาผู-ชม

งานสะท-อนไปบนแผ"นโลหะในผลงาน จะเกิดเงาสะท-อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเคลื่อนไหว หรือ

จะเป(นลักษณะผลงาน เมจิก เรน (Magic Rain) ของ ยาขอบ อาแกม (Yaacov Agam) ท่ีเป(น

ลักษณะของภาพท่ีจะเปลี่ยนไปเม่ือมุมมองของผู-ชมเปลี่ยนไป ท่ีเรียกกันว"า อะแกโมกราฟ 

(Agamograph) หรือจะเป(นผลงาน เพเนเทรเบิล บีบีแอล บลู (Pénétrable BBL bleu) ในปg 

ค.ศ. 1999 ของจีซัส ราฟาเอล โซโต (Jesús Rafael Soto) ท่ีให-ผู-ชมเข-าไปเคลื่อนไหวอยู"ระหว"าง

ผลงานเพ่ือสร-างการเคลื่อนไหว 

 

 

 

ภาพท่ี 5 อาราเบสค- ของ ฮิวโก- ดีมาร-โก- 

ท่ีมา: Titulo Arabesques, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก artnet.com  

 

 

 

ภาพท่ี 6 เมจิก เรน ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Magic Rain, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก, artnet.com 
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ภาพท่ี 7 เพเนเทรเบิล บีบีแอล บลู ของ จีซัส ราฟาเอล โซโต 

ท่ีมา: Jesus Soto, Penetrable BBL Blue เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

durbansegnini.com 

 

 

 

ภาพท่ี 8 เพเนเทรเบิล บีบีแอล บลู ของ จีซัส ราฟาเอล โซโต 2 

ท่ีมา: Pénétrable BBL Bleu, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

victorfelisiak.blogspot.com 
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3. ภาพท่ีมีส"วนเคลื่อนไหวได- เป(นภาพท่ีมีบางส"วนในภาพสามารถเคลื่อนไหวได- เช"น 

ผลงาน แบล็ค เฟรม (Black Frame) ของอเล็กซานเดอร- คัลเดอร- ในปg ค.ศ. 1934 หรือผลงาน 

เมตามอร-โฟส (Métamorphose) ของฮิวโก- ดีมาร-โก-  

 

 

 

ภาพท่ี 9 แบล็ค เฟรม ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Black Frame, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก candidmagazine.com 

 

 

 

ภาพท่ี 10 เมตามอร-โฟส ของ ฮิวโก- ดีมาร-โก- 

ท่ีมา: Metamorphose, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก sydney.edu.au 
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4. ผลงานท่ีสามารถเคลื่อนไหวได-จากผู-ชมเป(นผู-ผลัก หรือแรงลม เม่ือมองแต"มุมจะให-

ความรู-สึกท่ีแตกต"างกัน เช"น โมไบล- (Mobile) ของอเล็กซานเดอร- คัลเดอร- (Alexander Caler) 

คําว"า โมไบล- มาจากคําว"า โมบิลิส (Mobilis) เป(นภาษาละตินแปลว"า เคลื่อนไหวได- แต"โมไบล-มักมีลม

เป(นปJจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร-างความเคลื่อนไหว ให-เกิดการเสียสมดุล มักสร-างด-วยวัสดุท่ีมีน้ําหนัก

เบา ใช-แขวนห-อยจากเพดาน หรือวางไว-บนพ้ืนแล-วแต"ประเภท โมไบล-แบ"งเป(น 2 ประเภท คือ  

4.1 สเทไบล- (Stabile) หรือ ฟรี สแตนดิง โมไบล-ส (Free Standing Mobiles) คือ

โมไบล-แบบติดต้ังบนพ้ืน โดยเขามักจะใช-รูปทรงหลาย ๆ ลักษณะ และมีขนาดใหญ" วัสดุท่ีใช-มักจะเป(น

เหล็กแผ"นตัดท่ีเป(นรูปทรงลักษณะต"าง ๆ มาเชื่อมติดกัน และแขวนบนคานเหล็ก โดยจัดให-เกิดความ

สมดุล สีท่ีใช-มักเป(นสีดํา สีแดง และสีขาว 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ฟรี สแตนดิง โมไบล-ส 

ท่ีมา: Calder Standing Mobile, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก marcomahler.com 

 

4.2 ซัสเพนเดต โมไบล- (Suspended Mobile) มีลักษณะการจัดต้ังท่ีห-อยลงมาจาก

เพดาน จะมีขนาดท่ีเล็กกว"าแบบสเทไบล- วัสดุท่ีใช-มักมีน้ําหนักเบา เช"น แผ"นเหล็ก หรือพลาสติก โดย

ผูกวัสดุห-อยกับแกนเหล็ก โดยจัดให-เกิดความสมดุล ผูกห-อยคล-ายกับพวงระย-าลงมาจากเพดานดังท่ี

คัลเดอร-กล"าวว"า กระจัดกระจายไปท่ัว อากาศ โมไบล-กลายมาเป(นแนวทางใหม"ของการสร-างสรรค-

ผลงานศิลปะทางด-านประติกรรมท่ีแหกขนบของศิลปะเชิงประติกรรมท่ีว"าประติมากรรมท่ีดีต-องม่ันคง

ตรึงแน"นอยู"กับท่ีให-เปลี่ยนไปจากเดิม 
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ภาพท่ี 12 ซัสเพนเดต โมไบล- 

ท่ีมา: Untitled, Alexander Calder, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก sothebys.com 

 

ยังมีงานโมไบล-อีกกลุ"มท่ีมีลักษณะแตกต"างจากของคัลเดอร- คือ กลุ"มเครื่องจักรท่ีไร-

ประโยชน- (Machine Inutili) โดยบรูโน มูนาริ (Bruno Munari) ผลงานมักประกอบด-วยเส-นด-ายผูก

กับโครงสร-างท่ีสามารถเคลื่อนไหวได-ด-วยแรงลม หรือจากการเปñาของผู-ชมงาน 

 

 

 

ภาพท่ี 13 โมไบล-กลุ"มเครื่องจักรท่ีไร-ประโยชน- 

ท่ีมา: Bruno Munari e le Macchine Inutili Parte I, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

arshake.com 
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5. ใช-เครื่องจักรกล ผู-นําเครื่องจักรมาใช-ในผลงานศิลปะแรก ๆ คือโมโฮลี นากี จนเป(น

ท่ีมาของคําว"า ไคเนติก ดังท่ีกล"าวมาข-างต-น และมาแซล ดูชอมพ- (Marcel Duchamp) ท่ีใช-มอเตอร-

มาหมุนแผ"นวงกลมท่ีวาดเป(นลายก-นหอยในผลงาน โรเททีพ เดมิ สเปgยร- (Rotative Demi-Spere)

หรือจะเป(นผลงาน เซอร-คัส (Circus) ของอเล็กซานเดอร- คัลเดอร-ก"อนท่ีจะหันมาทํางานประเภท

โมไบล- ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได-ด-วยการชักรอก  

บรูโน มูนาริ ได-เขียนแถลงการณ-ศิลปะเชิงจักรกลของเขาไว-ในปg ค.ศ. 1938 ว"า 

เครื่องจักรต-องกลายเป(นงานศิลปะ โพล บิวรี (Pol Bury)  ศิลป>นชาวเบลเยี่ยมก็เช"นกัน เขาได-สร-าง

ผลงานชื่อ เซเว"น โลว-ส ออน ซิก บอลส- (7 Rows on 6 Balls) ในปg ค.ศ. 1966 เขาใช-เหล็กเส-นเสียบ

บนแผ"นไม-ท่ีข-างล"างมีมอเตอร-หมุนสัมผัสเส-นเหล็กท้ังหมดให-เคลื่อนไหว ศิลป>นอีกคนท่ีโดดเด"นจาก

การนําเทคนิคของกลุ"มดาดา (Dada) ท่ีนําวัสดุต"าง ๆ มาผสมผสานกัน คือ ฌ็อง แตงเกอลี (Jean 

Tinguely) เช"น โฮเมก ทู นิวยอร-ก (Homage to New York) ในปg ค.ศ. 1960 ผลงานเครื่องจักรของ

เขาเรียกอีกอย"างว"า เมตาเมคานิค (Metamechanics) 

 

 

 

ภาพท่ี 14 โรเททีพ เดมิ สเปgยร- ของ มาแซล ดูชอมพ- 

ท่ีมา: Rotative Demi-Sphere, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก manray-photo.com 
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ภาพท่ี 15 เซอร-คัส ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Calder’s Circus, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก whitney.org 

 

 

 

ภาพท่ี 16 เซเว"น โลว-ส ออฟ ซิก บอลส- ของ โพล บิวรี 

ท่ีมา: Pol Bury ‘Seven Rows of Six Balls’, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

farm6.static.flickr.com 
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ภาพท่ี 17 โฮเมก ทู นิวยอร-ก ของ ฌ็อง แตงเกอลี 

ท่ีมา: Homage to New York, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก artnet.com 

 

6. ไคเนติกแนวคอนสตรัคทิวิสต- เช"น ผลงานโคร-โนส- ไฟว- (Chronos 5) ของนิโคลัส 

ซอฟเฟอร- (Nicolas Schöffer) ท่ีมีลักษณะเชิงโครงสร-างท่ีใช-มอเตอร-ในการทําให-เคลื่อนไหว ตาม

หลักสิ่งท่ีเคลื่อนไหวในบริเวณว"างเปล"าของกาโบ 

 

 

 

ภาพท่ี 18 โคร-โนส- ไฟว- ของ นิโคลัส ซอฟเฟอร- 

ท่ีมา: Chronos 5 Nicolas Schöffer, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

dataisnature.com 
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7. เคลื่อนไหวได-ด-วยแม"เหล็ก เช"น ผลงานชื่อ ซุปเปอร-ฟ>เซีย แมกเนติก-า (Superficie 

magnetic) ของเดวิด โบรีอานี (Davide Boriani) ท่ีใช-เศษโลหะขนาดเล็กวางไว-บนดีบุกท่ีด-านหลังมี

แม"เหล็กคอยดูดเศษโลหะด-านหน-าไว- เม่ือแม"เหล็กด-านหลังขยับ เศษโลหะด-านหน-าก็ขยับตามไปด-วย 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ซุปเปอร-ฟ>เซีย แมกเนติก-า ของ เดวิด โบรีอานี 

ท่ีมา: Magnetic Surface by Davide Boriani, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

i.ytimg.com 

 

ไคเนติก อาร?ต ประเภทอ่ืน ๆ 

ไคเนติก อาร-ตประเภทอ่ืน ๆ เช"น ศิลปะประเภท บับเบิ้ล แมชชีนส- (Bubble 

Machines) ของเดวิด มีเดลลา (David Medalla) ท่ีใช-น้ํายาใส"ในกล"องพลาสติก และใช-กระแสไฟฟXา

ช"วยให-เกิดฟองรูปร"างต"าง ๆ จุดประสงค-เพ่ือแสดงการแตกตัวในการเคลื่อนไหวของน้ํา หรือของเหลว 

เช"น ผลงานชื่อ คลาว แคนยอนส- (Cloud Canyons) ในปg ค.ศ. 1964 ซ่ึงมีลักษณะเช"นเดียวกันกับ 

เทคนิคของผลงาน เวฟ วัน (Wave I) ของ ฮันส- แฮคก- (Hans Haacke) ในปg ค.ศ. 1964 ท่ีใช-น้ําปกติ

ผสมเข-ากับน้ําเคมีท่ีมีความหนืดมากกว"าใส"ลงในหลอดแก-ว และเหลืออากาศไว-ภายใน เม่ือเกิดการ

สั่นสะเทือน น้ําท่ีมีความหนืดจะแตกตัวออก และมารวมตัวกันใหม" หรือจะเป(นกลุ"มท่ีใช-แสงเป(น

เครื่องแสดง (Light and Movement) เช"น ผลงานออร-แกนสีในปg ค.ศ. 1688 ของหลุยส- เบอร-ทรัลด- 

คาสเต็ล (Louise-Bertrand Castel) เป(นออร-แกนท่ีเม่ือกดแล-ว นอกจากจะมีเสียงแล-ว ยังมีแสง
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ออกมาอีกด-วย ถัดมาในปg ค.ศ. 1869 เฟรดเดอร-ริค คาสเนอร- (Frederic Kastner) ก็ใช-เทคนิค

เดียวกันในผลงานชื่อ ไซโรโฟน (Pyrophone) 

 

 

 

ภาพท่ี 20 คลาว แคนยอนส- ของ เดวิด มีเดลลา 

ท่ีมา:  Cloud Canyons: Bubble Mobiles, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

thecreatorsproject.vice.com 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ไซโรโฟน ของ เฟรดเดอร-ริค คาสเนอร- 

ท่ีมา: Pyrophone, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก en.wikipedia.org 
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การเคล่ือนไหวทางศิลปะไคเนติก อาร?ตในประเทศไทย 

ศิลป>นในประเทศไทยในปJจจุบันก็ได-รับอิทธิพลจากไคเนติก อาร-ตมาเช"นกันในปJจจุบัน

สังเกตได-จากนิทรรศการผลงานทางศิลปะ เช"น นิทรรศการ “ผู-ชายบ-าของเล"น” ท่ีจัดข้ึนท่ีหอ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ณ People’s Gallery P1-P3 ชั้น 2 เป(นการรวมตัวกันของศิลป>น

รุ"นใหม"ท่ีชื่นชอบไคเนติก อาร-ต ท้ังสี่คน ได-แก" ธีรพล หอสง"า วิวัฒน- ภักดีธรรมาภรณ- ธนรัช สิริพิเดช 

และเจตน-สฤษฎิ์ แก-วรากมุข “พวกเขาทําให-ผลงาน หรืออีกนัยหนึ่ง “ของเล"นท่ีขยับได-” ของพวกเขา

สามารถเชื่อมสัมพันธ-กับคนดู ไม"ได-เป(นเพียงของเล"นท่ีเอาไว-เล"นเพียงคนเดียว แต"เป(นของเล"นท่ีเชื่อม

สัมพันธ-ทางกายภาพ และจินตนาการกับคนดู นอกจากนี้แล-ว พวกเขายังได-ทําให- Kinetic Art ของ

พวกเขาผสมผสานกับความรู-ชุดอ่ืน ๆ” (เตยงาม คุปตะบุตร : 2557) 

 

 

 

ภาพท่ี 22 โปสเตอร-ประชาสัมพันธ-นิทรรศการ ผู-ชายบ-านของเล"น 

ท่ีมา: เตยงาม คุปตะบุตร, นิทรรศการ "ผู-ชายบ-าของเล"น", เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

bacc.or.th 



27 

 

ตัวอย8างศิลปGนท่ีโดดเด8น 

อเล็กซานเดอร? คัลเดอร? (Alexander Caler) 

 

  

 

ภาพท่ี 23 อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Alexander Calder at work, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

beautifulpeopleliveart.com 

 

คัลเดอร-เป(นชาวอเมริกันผู-บุกเบิกประติกรรมประเภท โมไบล- (Mobile) อาจด-วยเขามี

พ้ืนฐานความรู-ด-านวิศวกรรมศาสตร- เขามีความรู-เก่ียวกับการเชื่อมโลหะ และความรู-เชิงกลศาสตร- จึง

ส"งผลให-เกิดผลงานศิลปะโมไบล-ข้ึน คัลเดอร-สร-างงานเพ่ือจุดประสงค-หลักในการสร-างความ

เพลิดเพลินในรูปทรง และวัสดุ ท้ังยังเพ่ือเป>ดแนวทางใหม"ในการสร-างงานประติมากรรมเพ่ือเปลี่ยน

ความเชื่อด-านประติมากรรมในอดีตท่ีว"า การสร-างประติมากรรมท่ีดีมักต-องให-ความรู-สึกม่ันคง ติดตรึง 

อยู"กับท่ี และมีปริมาตรกลมกลืน ให-เปลี่ยนไปในทางตรงกันข-าม เขาเริ่มทํางานศิลปะต้ังแต"วัยเด็กใน 

Pasadena ปg ค.ศ. 1906 ซ่ึงอยู"ในช"วงท่ีศิลปะแนวอาร-ต แอนด- คราฟต- มูฟเมนต- (Art and Craft 

Movement) กําลังรุ"งเรือง 

พรสวรรค-ในด-านการใช-เครื่องมือช"างของคัลเดอร-เผยออกมาเม่ือตอนท่ีเขาได-ทําของเล"น

และเครื่องประดับให-น-องสาวของเขา ในเทศกาลคริสต-มาส ปg ค.ศ. 1909 เขาได-ทําประติมากรรมสุนัข

และเป(ดท่ีทําจากทองเหลืองเพ่ือเป(นของขวัญแก"พ"อแม"ของเขา เม่ืออายุ 20 เขาได-ไปศึกษาต"อท่ี The 

Art Students League ท่ีนิวยอร-ก ในระหว"างนั้นเขาก็ได-ทํางานไปพร-อม ๆ กันด-วยท่ี The National 

Police Gazette, Barnum & Bailey Circus และThe Ringling Bros รวมท้ังยังวาดภาพประกอบ

ให-งานกีฬาต"าง ๆ และวาดภาพสัตว-นานาชนิดให-สวนสัตว- Bronx and Central Park Zoos ต"อมา
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ถูกรวบรวมลงในหนังสือชื่อ Animal Sketching ในปg 1926 เม่ือเขาได-เดินทางมายังปารีส เขาได-สร-าง

ผลงานชื่อ Cirque Calder ท่ีสร-างข้ึนด-วยวัสดุต"าง ๆ ผนวก เข-ากับศิลปะการแสดง หรือ 

Performance Art เขาทดลองสร-างงานประติมากรรมจากเส-นลวด ท่ีเป(นท้ังประติมากรรมเหมือน

ของเพ่ือน ๆ สัตว- คณะละคร รวมท้ังประติมากรรมของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในขณะนั้น 

ในปg ค.ศ. 1928 คัลเดอร-ได-มีงานแสดงของตัวเองครั้งแรกท่ี The Weyhe Gallery ใน 

New York คัลเดอร-ได-ไปเยี่ยมเพียต มงเดรียน (Piet Mondrien) ท่ีห-องทํางานของเขา และพบกับ

กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ-าสีแดง น้ําเงิน และเหลืองบนผนังขาวบริสุทธิ์ เขกล"าวว"า แนวความคิดนี้เกิดข้ึน

ในวันหนึ่งในปg ค.ศ.1930 เม่ือข-าพเจ-าไปเยี่ยมเยียนมงเดรียนท่ีห-องทํางานของเขา มงเดรียนได-ติด

กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ-า มีสีแดง น้ําเงิน และเหลือง ไว-บนฝาผนังอันขาวบริสุทธิ์ ข-าพเจ-าเกิดความคิด

อันฉับพลันขณะนั้นว"า ถ-าเราเอาแผ"น สีต"างๆเหล"านั้นมาทําให-เคลื่อนไหวคงดีไม"น-อยเลย จึงเป(นท่ีมา

ของโมไบล- คําว"า โมไบล- (Mobile) นี้ มาแซล ดูชัมป' (Henri- Robert-Marcel Duchamp) เป(นผู-ต้ัง

ให-เม่ือครั้งท่ี ได-ชมผลงานของคัลเดอร- เขาเปรียบเทียบผลงานของคัลเดอร-ว"าเหมือนกับต-นไม-ใน

อากาศท่ีเคลื่อนไหวได-ด-วยกระแสลม ในปg ค.ศ. 1937 เขาได-สร-างโมไบล-ชิ้นแรก ซ่ึงเป(นแบบสเทไบล- 

(Stabile) หรือ ฟรี สแตนดิง โมไบล-ส (Free Standing Mobiles) ชื่อผลงาน เดวิล ฟ>ช (Devil Fish)  

 

 

 

ภาพท่ี 24 เดวิล ฟ>ช ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Devil Fish, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก wikiart.org 
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คัลเดอร-ได-จัดแสดงผลงานสื่อผสมชื่อ เมอร-คิวรี่ ฟาวเทน (Mercury Fountain) ซ่ึงเป(น

เหมือนอนุสรณ-ท่ีจัดแสดงท่ี The Spanish Pavilion ใน Paris World’s Fair เพ่ือรําลึกถึงชาวเหมือง

ท่ีต-องเสียชีวิตเป(นจํานวนมากในเหมืองตะก่ัว Almadén ประเทศสเปน ซ่ึงจัดแสดงพร-อม ๆ กันกับ

ภาพเขียนขาวดํา Guernica ของ พลาโบ ป>กัสโซ" (Plabo Picasso) 

 

 

 

ภาพท่ี 25 เมอร-คิวรี่ ฟาวเทน ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Mercury Fountain, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก reddit.com 

   

คัลเดอร-ได-จัดแสดงผลงานอีกชิ้นท่ีโด"งดังของเขาท่ีกล"าวกันว"าแสดงได-ดีถึง ความเป(น 

ไคเนติก อาร-ต คือ ล็อบส-เตอร- แทรบ แอนด- ฟ>ช เทล (Lobster Trap and Fish Tail) คุณวุฒิ วัฒน

สินได-กล"าวไว-ในหนังสือ ประวัติศาสตร-ศิลปะว"า ยามเม่ือผลงานชิ้นนี้ต-องลมจะเกิดการเคลื่อนไหว

อย"างอิสระเป(นของตัวเอง แต"จะอยู"ได- เพราะผลงานท้ังหมดอยู"ในสภาวะสมดุล คาลเดอร-รวมความร"า

เริงแห"งท-องทะเลให-อยู"ในโมบายของเขา เกิดความงามเม่ือโครงสร-างต"างๆ เคลื่อนไหวหมุนรอบตัว ข้ึน

ลงไปตามธรรมชาติ นั่นคือหัวใจของไคเนติกอาร-ต (วุฒิ วัฒนสิน, 2552 : 143) ผลงานเก"า ๆ ของเขา

ถูกนํามาจัดแสดงในปg ค.ศ. 1938 ท่ี The George Walter Vincent Smith Gallery ในปg 1943 ท่ี 

The Museum of Modern Art in New York  
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ภาพท่ี 26 ล็อบส-เตอร- แทรบ แอนด- ฟ>ช เทล ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Piece Of The Week: Lobster Trap and Fish Tail, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558,  

เข-าถึงได-จาก the-indie-pendent.com 

 

หลังสิ้นสุดสงครามโลกในปg ค.ศ. 1946 คัลเดอร-ได-จัดแสดงผลงานใน Galerie Louis 

Carré ท่ี Paris ในปg ค.ศ. 1948 ท่ี Rio de Janeiro และ São Paulo ในปg ค.ศ. 1949 เขาได-สร-าง

ผลงานชื่อ อินเทอร-แนทชั่นแนล โมไบล- (International Mobile) ติดต้ังอยู"ท่ี The Philadelphia 

Museum of Art ในงานแสดง Third International Exhibition of Sculpture นับเป(นผลงานชิ้น

ใหญ"ท่ีสุดของเขา  

คัลเดอร-ยังได-ออกแบบฉาก และเครื่องแต"งกายสําหรับการแสดงให- The Aula Magna 

auditorium ท่ี Universidad Central de Venezuela เขาตระเวนแสดงงานในประเทศต"าง ๆ ไม"

เว-นแม-แต"อินเดีย และอเมริกาใต- ในปg ค.ศ. 1957 เขาได-ทําผลงานชื่อ ดอทวันทูว-ไฟว- (.125) เป(น

โมไบล-ท่ีแขวนอยู"ท่ี John F. Kennedy Airport ท่ี New York ในปg ค.ศ. 1958 กับผลงาน สไปรัล 

(Spirale) ท่ี Major Commission for U.N.E.S.C.O. ท่ี Paris ในปg ค.ศ. 1962 กับผลงาน ทีโอเดอ

ราพิโอ (Teodelapio) เพ่ือเทศกาล Spoleto Festival ในปg ค.ศ. 1963 คัลเดอร-ได-สร-างสตูดิโอ

ขนาดใหญ"ของเขาท่ี The Indre Valley และสร-างผลงานมากมาย เช"น ทรอยส- ดิสค- แมน (Trois 

disques Man) ในงานแสดงสินค-าในปg ค.ศ. 1967 ท่ี Montreal ผลงาน เอล โซล โรโจ (El Sol 
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Rojo) สําหรับ Mexico City Olympic Games ในปg ค.ศ. 1968 ผลงาน ลา กรองด- วิทส- (La 

Grande Vitesse) ในปg ค.ศ. 1969 ผลงานของคัลเดอร-ยังได-ถูกจัดแสดงไว-ในหลายท่ี เช"น The 

Guggenheim Museum, Museum of Fine Arts, Musée National d’Art Moderne  

 

 

 

ภาพท่ี 27 อินเทอร-แนทชั่นแนล โมไบล- ของ ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: International Mobile, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

alexcalderbio.blogspot.com 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ดอทวันทูว-ไฟว- ของ ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Calder Foundation Work by Catagories, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

calder.org 
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ภาพท่ี 29 สไปรัล ของ ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Spirale, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pinterest.com 

 

 

 

ภาพท่ี 30 ทีโอเดอราพิโอ ของ ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Teodelapio, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pinterest.com 
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ภาพท่ี 31 ทรอยส- ดิสค- แมน ของ อเล็กซานเดอร- คัลเดอร- 

ท่ีมา: Trois disques Man, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

artpublic.ville.montreal.qc.ca 

 

บริดเจท ไรเลย? (Bridget Riley) 

 

 

 

ภาพท่ี 32 บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: helley Esaak, Bridget Riley Biography, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

arthistory.about.com 
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บริดเจท ไรเลย-เกิดใน Norwood ในทางตอนใต-ของลอนดอน ในปg ค.ศ. 1931 พ"อของ

เธอ John Fisher Riley มาจาก Yorkshire ทําอาชีพช"างภาพพิมพ- เขาได-ย-ายมาต้ังหลักปJกฐานท่ี 

Lincolnshire แต"ก็อยู"ได-ไม"นาน เพราะพ"อของเธอถูกเรียกตัวทําสงคราม บริดเจท แม" ลุง และ

น-องสาว จึงลี้ภัยสงครามไปอยู"ท่ี Cornwall ท่ีนั่นเอง เธอใช-ชีวิตวัยเด็กเท่ียวเล"นตามหน-าผา และ

ชายหาดใกล- Padstow เวลามองแสง สี และก-อนเมฆกลายเป(นแรงบันดาลใจในการสร-างศิลปะ การ

วาดภาพ และระบายสีกลายมาเป(นชีวิตจิตใจของเธอต้ังแต"เด็กจนถึงเรียนจบท่ี Cheltenham Ladies 

College ในปg ค.ศ. 1946 ถึง 1949 และGoldsmiths College, London ในปg ค.ศ. 1949 ถึง 1952 

เธอจึงเลือกศึกษาต"อท่ี The Royal College of Art ในปg ค.ศ. 1952 ถึง 1955 ผลงานในช"วงแรกมัก

เป(นภาพวาดแรเงาสีขาวดํา เช"น ผลงาน นูjด (Nude) ในปg ค.ศ. 1951 ซ่ึงเป(นผลงานในขณะท่ีเธอ

ศึกษาอยู"ท่ี The Royal College of Art  

 

 

 

ภาพท่ี 33 นูjด ของ บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: Bridget Riley, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 
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ช"วงเวลาในการเรียนท่ีนี่ บริดเจทรู-สึกว"าการเรียนการสอนของท่ีนี่ไม"ได-ให-อะไรกับเธอ 

แทนท่ีจะได-แสดงออกถึงความเป(นตัวเองผ"านงานศิลปะ กลับต-องถูกขีดกรอบด-วยความเป(นสถาบัน

ศิลปะ หลังจากท่ีออกมาจาก เธอจึงกลับไปยัง Lincolnshire เพ่ือดูแลพ"อท่ีประสบอุบัติเหตุทาง

รถยนต- ท่ี Cornwall เป(นเวลา 3 เดือน ในปg ค.ศ. 1956 เธอกลับไปยังลอนดอน และเริ่มอาชีพศิลป>น

วาดภาพ แต"ไม"ค"อยประสบความสําเร็จ ในครึ่งปgแรก เธอได-งานใน Middlesex Hospital และย-ายมา

อาศัยท่ีโรงแรมแห"งหนึ่ง และทํางานขายแก-วท่ีร-านขายของแห"งหนึ่ง  ในปg ค.ศ. 1956 เธอได-ชม

ผลงานของศิลป>น Abstract Expressionist ชาวอเมริกันท่ี The Tate Gallery ซ่ึงเป(นงานแสดง

ผลงานประเภทนี้ครั้งแรก ซ่ึงเป(นแรงบันดาลใจให-เธอ ในปg ค.ศ. 1957 เธอผันตัวไปเป(นครูสอนศิลปะ

แก"เด็กอายุ 8-18 ปgท่ี The Convent of The Sacred Heart, Harrow เธอเริ่มวาดภาพอีกครั้ง เพ่ือ

การค-นหาสไตล- และเริ่มชมงานศิลปะอีกครั้ง เพ่ือเข-าสู"วงการศิลปะอีกที ในปg ค.ศ. 1958 เธอได-งาน

วาดภาพประกอบท่ีเอเจนซ่ีโฆษณาท่ี J. Walter Thompson เธอได-ชมงาน The Developing 

Process ของศิลป>น Harry Thubron อาจารย-สอนศิลปะท่ี Leeds School of Art เขาต-องการ

แสดงให-เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะสมัยใหม"ท่ัวโลก เธอออกจาก J. Walter Thompson และถูก

เชิญจาก Thubron ให-ไปสอนท่ีโรงเรียนของเขาท่ี Norfolk ในปg ค.ศ. 1960 ช"วงฤดูร-อนเธอได-ไป

ท"องเท่ียว และวาดภาพท่ีอิตาลี่กับ Maurice de Sausmarez ผู-ช"วยของ Harry เธอได-ศึกษาศิลปะ

ของ Georges Pierre Seurat ศิลป>นยุคนีโออิมเพรสชั่นนิสม- สังเกตได-จากผลงานในปg ค.ศ. 1960 ชื่อ 

พิงค- แลนด-สเคบ (Pink Landscape) ท่ีแสดงให-เห็นถึงอิทธิพลของเซอราจ-ท่ีมีต"อเธอ 

 

 

 

ภาพท่ี 34 พิงค- แลนด-สเคบ ของ บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: Bridget Riley, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 
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 หลังจากกลับมา บริดเจทได-เป(นอาจารย-นอกเวลาให-กับ Hornsey College of Art 

ภายใต-การควบคุมของ Sausmarez ในปg ค.ศ. 1961 เธอย-ายไปสอนท่ี Croydon School of Art 

พร-อม ๆ กับรับงานนอกเวลาของ J. Walter Thompson ท่ี Hornsey เธอได-เริ่มทํางานสไตล-อjอพ 

อาร-ตเป(นครั้งแรก โดยเริ่มแรกใช-เพียงสีขาวดํา และรูปทรงเรขาคณิต เช"น ผลงานในปg ค.ศ. 1961 ชื่อ 

คิสส- (Kiss) ในปg ค.ศ. 1962 เธอได-จัดแสดงผลงานเด่ียวของเธอท่ี Gallery One ใน London 

ในปg 1962 เธอได-รางวัลฃอง The John Moore’s Liverpool exhibition, The AICA Critic’s 

Prize ในปg 1963 เธอเริ่มเป(นท่ีรู-จักเม่ือได-จัดแสดงงานร"วมกับวิคเตอร- วาซาร-เรลีในงานแสดงผลงาน 

เดอะ เรสปอนซีฟ อายส- The Responsive Eye ในปg ค.ศ. 1965  

 

 

 

ภาพท่ี 35 คิสส- ของ บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: Bridget Riley, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 
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ภาพท่ี 36 เดอะ เรสปอนซีฟ อายส- 

ท่ีมา: Greg Allen, False Facts and Anti-Curator Hysterics Won’t Fix the Museum of 

Modern Art, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก hyperallergic.com 

 
บริดเจทยังได-จัดแสดงงานในสหรัฐอเมริกาท่ี Richard Feigen Gallery บัตรเข-าชมขาย

หมดภายในเวลาแค"วันเดียว เธอกลายมาเป(นศิลป>นโด"งดัง สังเกตได-ว"าต้ังแต"ปg ค.ศ. 1967 เป(นต-นมา 

เธอเริ่มใช-สีมากข้ึนในผลงานของเธอ และใช-รูปทรงท่ีสมํ่าเสมอมากข้ึน เธอสนใจในการส"งปฏิกิริยาต"อ

กันระหว"างสองสีท่ีถูกวางตําแหน"งชิดกัน เธอเคยกล"าวว"า สิ่งท่ีฉันต-องการคือการสร-างดนตรีของสี 

ซ่ึงสีเป(นส"วนหนึ่งในผลงานของเธอท่ีสร-างการเคลื่อนไหวท่ีลวงตา  

ในปg ค.ศ. 1981 บริดเจทได-มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอียิปต- เธอได-พบกับการใช-สีใน

งานจิตรกรรมของอียิปต-โบราณอายุกว"า 3,000 ปg และเกิดความประทับใจ ซ่ึงเธอกล"าวว"า เป(นสีท่ี

บริสุทธิ์และสวยงามแพรวพราวมากกว"าสีท่ีฉันเคยใช-มา เธอได-รับอิทธิพลจากการใช-สีของชาวอียิปต-

โบราณสังเกตจากผลงาน อาร-เอ ทูว- (RA 2) ในปg ค.ศ. 1981 ในปg ค.ศ. 1983 เธอมีโอกาสได-

สร-างสรรค-ผลงานบนกําแพงของ เดอะ รอยัล ริเวอร-พูล ฮอสพิทอล The Royal Liverpool 

Hospital ในปgเดียวกันนี้ เพ่ือเป(นศิลปะสําหรับบําบัดจิตใจผู-ปñวยท่ีมาใช-บริการ ผลงานของเธอถูกจัด

แสดงในหลายเมืองท่ัวโลก เช"น Sydney, Tokyo 
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ภาพท่ี 37 อาร-เอ ทูว- ของ บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: Chris Fite-Wassilak, Bridget Riley at David Zwirner, เข-าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

royalacademy.org.uk 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ผลงานบนกําแพง เดอะ รอยัล ริเวอร-พูล ฮอสพิทอล ของ บริดเจท ไรเลย- 

ท่ีมา: Riley's transformation of St Mary's Hospital, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

thefictitiouslifeofelizabethblack.blogspot.com 
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บรูโน8 มูนาริ (Bruno Munari)  

 

 

 

ภาพท่ี 39 บรูโน" มูนาริ 

ท่ีมา: Bruno Munari, my favorite italian genius, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

mondo-blogo.blogspot.com 

 

บรูโน" มูนาริ เกิดในมิลาน แต"ใช-ชีวิตวัยเด็กอยู"ท่ี Badia Polesine ในปg ค.ศ. 1925 เขา

กลับไปยังมิลาน เพ่ือทํางานกับลุงของเขาท่ีเป(นวิศวกร ในปg ค.ศ. 1927 เขาเริ่มติดตามกลุ"มเคลื่อนไหว

ทางศิลปะ Futurism สามปgต"อมาเขาได-ร"วมงานกับ Riccardo Castagnedi ในฐานะกราฟ>ก

ดีไซน-เนอร- ในปg ค.ศ.1933 เขาเดินทางไปยังปารีส ในปg ค.ศ. 1933 เขาได-สร-างงานตามแนวทาง

โมไบล- แต"แตกต"างกันกับของคัลเดอร-ท่ีเรียกว"า Machine Inutili หรือเครื่องจักรท่ีไร-ประโยชน- เป(น

ผลงานโมไบล- ท่ี เคลื่อนไหวได-ด-วยผู-ชมเปñาลมปากไปท่ีผลงาน เช"น อาร-ริ ท่ึมมิค คาโรว-เซล 

(Arrhythmic Carousel) ในปg ค.ศ. 1938 บรูโน"ทํางานในฐานะกราฟ>กดีไซน-เนอร-ของ Mondadori 

และอาร-ต ไดเร็คเตอร-ของ Tempo Magazine and Grazia ในปg ค.ศ. 1948 เขาและสมาชิกอีกสาม

คน Gillo Dorfles, Gianni Monnet, Atanasio Soldati ได-ก"อต้ัง Movimento Arte Concreta 

หรือ MAC กลุ"มเคลื่อนไหวของคนอิตาเลี่ยนในเชิงศิลปะแบบ Concrete Art เขาได-ทําหนังสือสําหรับ

เด็กท่ีใช-เทคนิคพิเศษ เพ่ือสอนถึงการสัมผัส การเคลื่อนไหว และสี ชื่อว"า Kinesthetic Learning 
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ภาพท่ี 40 อาร-ริท่ึมมิค คาโรว-เซล ของ บรูโน" มูนาริ 

ที่มา: Useless Machine, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก wikiart.org 

 

เดวิด โบรีอานี (Davide Boriani) 

 

 

 

ภาพท่ี 41 เดวิด โบรีอานี 

ท่ีมา: Davide Boriani - superficie magnetic, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

artprice.com 
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เดวิด โบรีอานีเป(นท่ีรู-จักในฐานะศิลป>นประติมากรรมไคเนติก อาร-ต และศิลปะจัดวาง 

ผู-สร-างผลงานในเทคนิคหลากหลาย เขาสร-างผลงานในรูปแบบของศิลปะตามขนบ และเชิงทดลอง 

เขาเป(นสมาชิกของกลุ"มศิลป>นไคเนติกนามว"า Gruppo T ท่ีประกอบด-วยสมาชิก Grazia Varisco, 

Giovanni Anschechi, Gianni Colombo และ Gabriele Devecchi เขาได-สร-างผลงานเชิงไคเนติก 

อาร-ตไว-มากมาย เช"น ซุปเปอร-ฟ>ชิ แมคนิติเช (Superfici magnetiche) ในปg ค.ศ. 1959, อิเปอร-คูโบ 

(Ipercubo) ในปg ค.ศ. 1961-1965, พีเฮ็ท สโคบ (PH. Scope) ในปg ค.ศ. 1963, แพนทาโครม

(Pantachrome) ในปg ค.ศ. 1967, ไดนามิก-า (Dinamica Economica) ในปg ค.ศ. 1985 เขาได-สร-าง

ผลงานประเภทท่ีผู-ชมเป(นส"วนหนึ่ง หรืออยู"ก่ึงกลางของผลงานของเขาเป(นครั้งแรก ได-แก" ผลงาน 

สปาซิโอ- (Spazio), ลินี ลูซ (linee luce), สเปททาเทอร- (spettatore) ในปg ค.ศ. 1964 เขายังได-

ออกแบบแสงให-กับตึกเชิงไคเนติก Telepar de Curitiba ใน Brazil 

 

 

 

ภาพท่ี 42 อิเปอร-คูโบ ของ เดวิด โบรีอานี 

ท่ีมา: Ipercubo, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก titien.net 
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ภาพท่ี 43 พีเฮ็ท สโคบ ของ เดวิด โบรีอานี 

ท่ีมา: Davide Boriani, PH Scope, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pinterest.com 

 

 

 

ภาพท่ี 44 แพนทาโครม ของ เดวิด โบรีอานี 

ท่ีมา: pantachrome2, เข-าถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก rcmgalerie.com 
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แฟรงก? สเตลลา (Frank Stella) 

 

 

 

ภาพท่ี 45 แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: Jacqueline Swartz, Legend in the art world, เข-าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

nuvomagazine.com 

 

แฟรงก- สเตลลาเกิดเม่ือปg ค.ศ. 1936 ในเมืองมาลเดน ในรัฐแมสซาชูเซตส- ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เขาเป(นศิลป>นท้ังในการเคลื่อนไหวทางศิลปะแบบมินิมอล และอ่ืน ๆ เขาเข-าศึกษาท่ี

สถาบันการศึกษาฟ>ลลิปส- และประวัติศาสตร-ท่ีมหาวิทยาลัยพรินซ-ตัน ก"อนท่ีจะเดินทางไปนิวยอร-ก 

เขาศึกษางาน และได-รับอิทธิพลจากลัทธิทางศิลปะ Abstract Expressionism แต"หลังย-ายมาท่ี

นิวยอร-กเขากลับต"อต-านกระแสงานของศิลป>นแบบ Abstract Expressionism เสียเอง เขากล"าวว"า 

การระบายสีบนพ้ืนผิวท่ีแบนราบไม"มีความหมายอีกต"อไป ซ่ึงปฏิเสธภาพวาดปกติท่ีต-องใช-การร"างไว-

ก"อน งานของเขามักใช-ฝgแปรง และสิ่งของอ่ืนในบ-าน เช"น ผลงานชุด แบล็ค เพนต้ิงส- (Black 

Paintings) มีลักษณะคือ พ้ืนดํามีช"องเส-นยาวสีขาว ผลงาน ดี ฟาห-น โฮช (Die Fahne Hoch)  

ในปg ค.ศ.1968 แฟรงก-สร-างผลงานชุด ควาทแลมบ-า (Quathlamba I) เป(นภาพพิมพ-ท่ี

ใช-เทคนิคต"าง ๆ เช"น ภาพพิมพ-หิน ภาพพิมพ-สกรีน การกัดกรด และภาพพิมพ-หินระบบออฟเซต และ

ในปg ค.ศ. 1970 เขาจัดแสดงผลงานท่ี The Museum of Modern Art ซ่ึงได-เปลี่ยนสไตล-ผลงานท่ี

แตกต"างจากผลงานก"อน ๆ เช"น ผลงาน เอซเซนทริค โพลีกอน (Eccentric Polygon) เขาหันมาสร-าง

ผลงานจิตรกรรมด-วยการใช-วัสดุอ่ืน ๆ เช"น ผลงาน โพลิช วิลเลจ (Polish Village) เขายังได-ออกแบบ

รถ BMW 3.0 CSL ปg ค.ศ. 1976 ซ่ึงอยู"ในโครงการ BMW Art เป(นต-น 
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ภาพท่ี 46 แบล็ค เพนต้ิงส- ของ แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: Black Painting, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pinterest.com 

 

 

 

ภาพท่ี 47 ดี ฟาห-น โฮช ของ แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: Die Fahne Hoch, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก wikiart.org 
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ภาพท่ี 48 ควาทแลมบ-า ของ แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: academics.smcvt.edu/gblasdel/art/f.%20stella,%20quathlamba.jpg 

 

 

 

ภาพท่ี 49 เอซเซนทริค โพลีกอน ของ แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: Eccentric polygon series: Sunapee, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

artnet.com 
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ภาพท่ี 50 โพลิช วิลเลจ ของ แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: Polish Village Series 1970 -1974, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก

blogs.uoregon.edu 

 

 

 

ภาพท่ี 51 งานออกแบบลายบนรถบีเอ็มดับบิว สามจุดศูนย- ซีเอสแอล ของ แฟรงก- สเตลลา 

ท่ีมา: BMW Art Car: 1976 BMW 3.0 CSL, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

bmwartcarcollection.com 
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ในปg ค.ศ. 1986 แฟรงก-ถูกเชิญจากมหาวิทยาลัยฮาร-วาร-ดให-มาบรรยาย และตีพิมพ-เป(น

หนังสือชื่อ Working Space ในปg ค.ศ. 2008 เขาได-เป(นสมาชิกกลุ"ม Artiste Rights Society เขียน

บทความใน The Art Newspaper ในปg ค.ศ. 2009 เขาได-รับเหรียญรางวัลแห"งชาติสาขาศิลปะ โดย

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ในปg ค.ศ. 2011 เขาได-รับรางวัล The Lifetime Achievement 

Award ในสาขาประติมากรรมร"วมสมัยจากพิพิธภัณฑ- The International Sculpture Center 

Kunstmuseum Wolfsburg ในปg ค.ศ. 2012 ผลงานของเขาถูกนํามาแสดงท่ี The Kunstmuseum 

Wolfsburg 

 

ฮิวโกA ดีมาร?โกA (Hugo Demarco) 

 

 

 

ภาพท่ี 52 ฮิวโก- ดีมาร-โก- 

ท่ีมา: Hugo De Marco, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก hugodemarco.free 

 

ฮิวโก- ดีมาร-โก-เกิดใน Buenos Aires ในปg ค.ศ. 1932 เขาย-ายไปปารีสในปg ค.ศ. 1959 

ท่ีนี่เองท่ีเขาได-สร-างจิตรกรรมเชิงไคเนติก อาร-ตเป(นครั้งแรกด-วยเทคนิคท่ีเรียกว"า Superimposing 

Colors ด-วยจุดเริ่มต-นนี้เองท่ีเขาเริ่มศึกษาในเรื่องของแสง และการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของ

รูปทรง และสี เขาได-ก"อต้ังกลุ"ม The Groupe de Recherche d’Art Visuel หรือ GRAV โดยมี

สมาชิกร"วมหลัก ๆ คือ Julio Le Parc, Francisco Sobrino, Horacio García-Rossi, Jean-Pierre 

Yvaral และ Joël Stein  

แฟรงก-มีการแสดงผลงานเด่ียวครั้งแรกท่ี The Galerie Denise René ในปg ค.ศ. 1961 

หลังจากนั้นเขาเริ่มทดลองสร-างผลงานในกล"องไม-ท่ีซ"อนมอเตอร-ไว-เพ่ือเคลื่อนไหวชิ้นกระจกท่ีเป(น
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รูปทรงเรขาคณิต เพ่ือสร-างการเคลื่อนไหว เช"น รีเฟล็คชั่น เชนจ- (Réflexion changeante), 

เมตามอร-โฟส (Métamorphose), รีลีฟทรานฟอร-เมเบล (Relief-transformable) และอาราเบสค- 

(Arabesques) ซ่ึงการสะท-อนของแสงบนวัตถุท่ีวิบวับเป(นเทคนิคท่ีเขาสนใจ และใช-มากท่ีสุดบนงาน

ของเขา เขายังได-สร-างสารคดี Le movement และLumière et mouvement 

 

 

 

ภาพท่ี 53 รีเฟล็คชั่น เชนจ- ของ ฮิวโก- ดีมาร-โก- 

ท่ีมา: Réflexion changeante, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก artnet.com 

 

 

 

ภาพท่ี 54 รีลีฟทรานฟอร-เมเบล ของ ฮิวโก- ดีมาร-โก- 

ท่ีมา: Relief-transformable, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก artnet.com 
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ฌ็อง แต็งเกอรี (Jean Tinguely) 

 

 
 

ภาพท่ี 55 ฌ็อง แต็งเกอรี 

ท่ีมา: Jean Tinguely's Quotes, เข-าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก quotationof.com 

 

ฌ็อง แต็งเกอรีเป(นท่ีรู-จักในฐานะผู-สร-างประติมากรรมเชิงเครื่องจักร เขาทํางานท้ังใน

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เกิดใน Fribourg, Switzerland ระหว"างสงคราม เขาใช-ชีวิตใน Basel ท่ีซ่ึง

เขาได-เข-าเรียนท่ี The School of Arts and Crafts ในปg ค.ศ. 1947 และย-ายไปใช-ชีวิตในปารีส และ

เข-าร"วมกลุ"มเคลื่อนไหวทางศิลปะ The Nouveaux Réalistes เขาได-สร-างผลงานประติมากรรม

เครื่องจักร Homage to New York จัดแสดงท่ี The Courtyard of the Museum of Modern Art 

เคยสร-างผลงานร"วมกับ Robert Rauschenberg ในผลงานเอ็กซ-เพอร-ริเมนส- อิน อาร-ต เทคโนโลยี 

(Experiments in Art Technology) ประติมากรรมเครื่องจักรของเขาเรียกว"า Metamechanics 

 

 

 

ภาพท่ี 56 โฮเมก ทู นิวยอร-ก ของ ฌ็อง แต็งเกอรี 

ท่ีมา: Michael Landy, Where creation meets destruction, Where the old meets 

the new, เข-าถึงเม่ือ 11 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก nigelip.com 
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จีซัส ราฟาเอล โซโต (Jesus Rafael Soto) 

 

 

 

ภาพท่ี 57 จีซัส ราฟาเอล โซโต 

ท่ีมา: Jesus Rafael Soto, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก perrotin.com  

 

จีซัส ราฟาเอล โซโตเป(นประติมากร และนักออกแบบศิลปะจัดวางท่ีเก่ียวข-องกับลัทธิ

ทาง ไคเนติก อาร-ต ได-รับความรู-จักจากการสร-างผลงานท่ีมีขนาดใหญ" งานเชิงเรขาคณิตท่ีสร-างความ

เคลื่อนไหวทางสายตา หรือลวงตา เขาเกิดใน Ciudad เขาศึกษาศิลปะจาก The School of Fine 

Arts ใน Caracas ก"อนย-ายมาปารีส และได-เข-ามาร"วมกลุ"มเคลื่อนไหวทางศิลปะนามธรรม Salon 

des Realités Nouvelles เขาได-แรงบันดาลใจจากผลงานของ Piet Mondrian และ Kazimir 

Malevich เขาได-สร-างผลงานชุด รีพีทชั่น เพนต้ิงส- (Repetition Paintings) ท่ีใช-รูปทรงเรขาคณิตมา

จัดวาง 

 

 

 

ภาพท่ี 58 รีพีทชั่น เพนต้ิงส- ของ จีซัส ราฟาเอล โซโต 

ท่ีมา: A Repetition, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก latinamericanart.com  
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 ในปg ค.ศ. 1955 โซโต-ได-สร-างผลงานท่ีมีการเคลื่อนไหวเป(นครั้งแรกด-วยแผ"นกระจก เขา

สร-างผลงานเป(นสามมิติมากข้ึน เช"น ไรว-ทิงส- (Writings) ในปg ค.ศ. 1968 เขาได-สร-างผลงาน เพเนเทร

เบิล (Penetrable) ท่ีสร-างด-วยเชือกไนล"อนผูกห-อยลงมาจากโครงเหล็กเป(นจํานวนมาก และให-ผู-ชม

เดินผ"านเข-าไปเป(นส"วนหนึ่งของผลงานสร-างการเคลื่อนไหว และสามารถสร-างการลวงตา ผลงานของ

เขาถูกจัดแสดงในสถานท่ีมากมายท่ัวโลก เช"น The hall of the UNESCO building in Paris ในปg 

ค.ศ. 1969 The Forum of the Centre Georges Pompidou ในปg ค.ศ. 1987 The Tate 

Modern in London, The Solomon R. Guggenheim Museum, The Museo de Arte 

Moderno Jesus Soto in Bolívar, Venezuela 

 

 

 

ภาพท่ี 59 ไรว-ทิงส- ของ จีซัส ราฟาเอล โซโต 

ท่ีมา: Susanna Temkin, Paris, Politics, and Soto: A Conversation with Estrellita B. 

Brodsky, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก ifacontemporary.org 
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โมโฮลี นากี (Moholy Nagy) 

 

 

 

ภาพท่ี 60 โมโฮลี นากี 

ท่ีมา: László Moholy-Nagy, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก  
bauhaus-online.de  

 

โมโฮลี นากีเป(นศิลป>นชาวฮังกาเรียนท่ีได-รับอิทธิพลจากลัทธิศิลปะดาดา (Dadaism) 

ซูพรีมาทิสม- (Suprematism) และคอนสทรัคทิวิสม- (Constructivism) ได-เริ่มฝÄกหัดการวาดภาพเม่ือ

ครั้งท่ีเขาต-องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเม่ือเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 เพ่ือเป(นกิจกรรมยามว"าง

ระหว"างพักฟÅÇน เม่ือกลับไปเบอร-ลิน จึงเริ่มสร-างสรรค-ผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม วัสดุท่ีเขา

นิยมใช-ได-แก" ไม- เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม แก-ว เขาได-มีโอกาสเป(นอาจารย-สอนศิลปะในเบาเฮาส-

หลังจากท่ีได-แสดงงานท่ีสเติร-ม แกลลอรี (Sturm Gallery) และเป(นท่ีต-องตาในความสามารถของ 

วอลเตอร- โกรเปgยส (Walter Gropius) และเชิญเขาไปยังเบาเฮาส-เพ่ือเป(นผู-สอน เขาสอดแทรกการ

เรียนการสอนเชิงปฏิบัติ การทดลอง และเทคโนโลยี  

นากีค-นคว-าในศาสตร-แขนงต"าง ๆ ต้ังแต"การออกแบบเชิงพาณิชย- การออกแบบฉาก

ละครเวที ภาพยนตร- และเป(นอาร-ต ไดเร็คเตอร-ของนิตยสารอีกด-วย ท้ังยังตีพิมพ- “จากวัสดุสู"งาน

สถาปJตยกรรม” (From Material to Architecture) บอกเล"าความสําคัญระหว"างศิลป>น และอากาศ

ท่ีล-อมรอบผลงาน และคําประกาศชื่อ The System of Dynamo-Constructive Forces ท่ีกล"าวว"า 

หลักการท่ีกล"าวถึงประติมากรรมท่ีต-องนิ่งอยู"กับท่ี อันเป(นท่ียึดถือกันมา จนกลายเป(นประเพณี 

จะต-องเปลี่ยนแปลงไปสู"ข-อคิดใหม" คือ จะต-องเป(นเรื่องของความเร็วในชีวิตของสากลจักรวาล จาก

บทความนี้เองท่ีเขาต"อยอดสู"ผลงานประติมากรรมท่ีเคลื่อนไหวได-หรือ Kinetic Sculpture โดยการใช-
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แสงลวงตา นากีกล"าวว"า ข-าพเจ-าฝJนถึงการใช-เครื่องมือสําเร็จรูป หรือพวกเครื่องจักรกล นําสิ่ง

เหล"านั้นมาประดิษฐ-เป(นภาพท่ีเกิดจากแสงในอากาศ ปรากฎเป(นภาพในบริเวณท่ีว"างเปล"า อันกว-าง

ใหญ"ไพศาล ซ่ึงมีสภาพคล-ายกับจอภาพอันพิเศษผิดธรรมดา เขาเป(นผู-มีอิทธิพลต"อการศึกษาในยุค

หลังสงครามของสหรัฐอเมริกา ผลงานท่ีโดดเด"น เช"น ไลท-สเปซ โมดุเลเตอร- (Light-Space 

Modulator) 

 

 

 

ภาพท่ี 61 ไลท-สเปซ โมดุเลเตอร- ของ โมโฮลี นากี 

ท่ีมา: Richard Mosse, Light Space Modulator by László Moholy-Nagy,  

เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก dailyicon.net 
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มาแซล ดูชัมป+ (Marshall Duchamp) 

 

 

 

ภาพท่ี 62 มาแซล ดูชัมป' 

ท่ีมา: Lauren Snetiker, Happy Birthday Marcel Duchamp , เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558,  

เข-าถึงได-จาก gvshp.org/ 

 

มาแซล ดูชัมป'เป(นหนึ่งในศิลป>นท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 เขาเติบโตมาใน

ครอบครัวท่ีสมาชิกทุกคนมีความรักในศิลปะ ชอบเล"นหมากรุก วาดภาพ เล"นดนตรี ตอนอายุ 10 ขวบ

เขาได-ศึกษาท่ี Lycée Pierre-Corneille มีความเชี่ยวชาญด-านคณิตศาสตร- และได-รับรางวัลในด-าน

คณิตศาสตร-และศิลปะจากคุณครูของเขาท่ีกีดกันเด็กนักเรียนของเธอจากศิลปะ Impressionism, 

Post-impressionism และศิลปะในยุคสมัยใหม" เขาวาดภาพอย"างจริงจังในตอนอายุ 14 ปg โดย 

เทคนิควาดเส-น และสีน้ําในช"วงพักฤดูร-อน เขาวาดภาพทิวทัศน-สีน้ําในรูปแบบของ Impressionism 

และไม"ก่ีปgถัดมาก็ได-ย-ายมาสหรัฐอเมริกาในปg ค.ศ. 1905  

ผลงานถัดมาของดูชัมป'มีความเป(นคิวบิสม- (Cubism) มากข้ึน ในปg ค.ศ. 1913 เขาได-

ประกาศตนปฏิเสธภาพเขียนตามแบบฉบับประเพณี และเสนอแนวทางใหม"ในการสร-างงานศิลปะใน

ความคิดของเขาคือ Ready-Mades หรือศิลปะจากวัตถุสําเร็จรูป และทําให-ผลงานของเขาจุด

ประเด็นเรื่อง สุนทรียศาสตร-ในงานศิลปะ จากผลงาน ดูชัมป' ฟาวเท"น (Duchamp Fountain) ท่ีเป(น

เพียงโถส-วมท่ีเซ็นชื่อของศิลป>นเท"านั้น 

เขาเป(นแกนนําสําคัญของกลุ"มเคลื่อนไหวทางศิลปะ ดาดา (Dada) ซ่ึงมักต้ังชื่อผลงาน

ศิลปะเป(นคําผวน หรือเสียดสี เช"นผลงาน แอล เฮ็ท โอ โอ คิว (L.H.O.O.Q.) ท่ีเป(นการวาดหนวดลง

ไปในภาพโมนาลิซ"าของลีโอนาโด ดาวินซ่ี เขาเพ่ิงเป(นท่ีรู-จักในช"วงปลายชีวิต ผลงานของเขาได-ถูกจัด

แสดงท่ี The Pasadena Museum of Art in Los Angeles ในปg ค.ศ. 1963 หลังเขาเสียชีวิตลงในปg 

ค.ศ. 1968 ผลงานของดูชัมป'ถูกจัดแสดงท่ี The Philadelphia Museum of Art and the 
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Museum of Modern Art in New York, The Musée National d’Art Moderne and the 

Centre Pompidou in Paris, The Palazzo Grassi in Venice. ท้ังยังเคยแสดงผลงานร"วมกันกับ

ศิลป>นไคเนติก อาร-ตอย"างอเล็กซานเดอร- คัลเดอร- บริดเจท ไรเลย- และวิคเตอร- วาซาร-เรลี ในงาน

แสดง The Responsive Eye ในปg ค.ศ. 1965 ในผลงาน Rotative Demi-sphere 

 

 

 

ภาพท่ี 63 ดูชัมป' ฟาวเท"น ของ มาแซล ดูชัมป' 

ท่ีมา: Fountain, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก tate.org.uk 

 

 

 

ภาพท่ี 64 แอล เฮ็ท โอ โอ คิว ของ มาแซล ดูชัมป' 

ท่ีมา: L.H.O.O.Q., เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pinterest.com 
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นิโคลัส ซอฟเฟอร? (Nicolas Schoffer) 

 

 

 

ภาพท่ี 65 นิโคลัส ซอฟเฟอร- 

ท่ีมา: Nicolas Schoffer, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก monoskop.org 

 

นิโคลัส ซอฟเฟอร-เป(นท่ีรู-จักกันในฐานะผู-ริเริ่มศิลปะแบบ Cybernetic Art เกิดใน 

Kalocsa และย-ายมาท่ีปารีสในปg ค.ศ. 1936 เขาเป(นท้ังจิตรกร ประติมากรเชิงไคเนติก อาร-ต 

สถาปนิก นักวิทยาการปรับปรุงเมือง ผู-สร-างภาพยนตร- และโทรทัศน- นักแต"งเพลง ผลงาน ซีวายเอสพี 

วัน (CYSP 1) ในปg ค.ศ. 1956 นับเป(น Cybernetic Sculpture ชิ้นแรกของโลก เป(นผลงานท่ี

ประกอบด-วยวัสดุหลายประเภท เช"น อลูมิเนียม คอมพิวเตอร- แทรคชั่นมอเตอร ไดเร็คชั่นมอเตอร- 

ไมโครโฟน โฟโต-อิเล็คทริค เซลล- ไมโครมอเตอร- ซ่ึงสามารถเคลื่อนไหวได-ในหลายส"วน 

 

 

 

ภาพท่ี 66 ซีวายเอสพี วัน ของ นิโคลัส ซอฟเฟอร- 

ท่ีมา: CYSP-1, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pictify.saatchigallery.com/ 



57 

 

โพล บูรี (Pol Bury) 

 

 

 

ภาพท่ี 67 โพล บูรี 

ท่ีมา: The master of slowness: An oral history of Pol Bury, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, 

เข-าถึงได-จาก christies.com 

 

โพล บูรีเป(นหนึ่งในศิลป>นไคเนติก อาร-ต เกิดใน Haine-Saint-Pierre เคยศึกษาท่ี The 

Académie des Beaux-Arts ในปg ค.ศ. 1938 ถึง 1939 เป(นลูกศิษย-ของ René Magritte และ 

Yves Tanguy ซ่ึงเริ่มแรกเขาทํางานจิตรกรรมเชิงเรขาคณิต และนามธรรม ในปg ค.ศ. 1952 หลังจาก

ได-ชมงานของ Alexander Calder เขาเกิดแรงบันดาลใจ และหันไปสร-างงานประติมากรรม จนเป(น

หนึ่งในศิลป>นไคเนติก อาร-ตคนสําคัญ งานศิลปะไคเนติก อาร-ตชิ้นแรก ๆ ของเขาเคลื่อนไหวได-โดย

การกระทําของผู-ชมงาน ต"อมาในปg ค.ศ. 1960 เขาหันมาทดลองใช-สแตนเลสและเหล็กในงานท่ี

สามารถปJ®น เอียง หรือชี้ข้ึน โดยการใช-ไฟฟXา ผลงานของเขาถูกจัดแสดงในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ัวโลก 

 

วิคเตอร? วาซาร?เรลี (Victor Vasarely) 

 

 

 

ภาพท่ี 68 วิคเตอร- วาซาร-เรล ี

ท่ีมา: Victor Vasarely: Op Star, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก sothebys.com 
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วิคเตอร- วาซาร-เรลีเป(นศิลป>นลูกครึ่งฮังกาเรียนฝรั่งเศส ได-รับยกย"องว"าเป(นบิดาแห"งอjอพ 

อาร-ต ได-รับอิทธิพลจากศิลปะแนวนามธรรมของวาสสิลี แคนดินสก้ี (Wassily Kandinsky) ทํางาน

ร"วมกับสถาบันศิลปะบาวเฮาส- มักใช-รูปทรงเรขาคณิต และสีท่ีตัดกันอย"างรุนแรง ออกมาเป(นลักษณะ

ของภาพท่ีลวงสายตา เขามีความรู-ดีเยี่ยมในด-านวิทยาศาสตร- เพราะเคยศึกษาด-านยาท่ี University 

of Budapest’s School of Medicine เป(นเวลา 2 ปg ก"อนท่ีเขาจะศึกษาในด-านศิลปะท่ี 

The Private Podolini-Volkmann Academy 

ในขณะท่ีศึกษาทางด-านศิลปะ วิคเตอร-ยังคงศึกษาความรู-ด-านวิทยาศาสตร-อยู" เช"น 

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร-ท่ีสําคัญของ Einstein, Heisenberg, Bohr and Wiener และมีความคิดริเริ่ม

ท่ีจะใช-ความรู-ทางวิทยาศาสตร-มาสร-างงานศิลปะ หรือเป(นการพบกันระหว"างสองศาสตร-คือ

วิทยาศาสตร- และศิลปะ วิคเตอร-กล"าวว"า สองความสร-างสรรค-ของมนุษย- ศิลปะ และวิทยาศาสตร-มา

พบกันเพ่ือสร-างภาพจินตนาการ ท่ีกลมกลืนกับความรู-สึก และความรู-ร"วมสมัยของเรา แต"ความคิด

ของเขาก็หยุดอยู"เท"านี้ เพราะเขายังขาดเรื่องของรูปแบบหรือทิศทางในงาน เขาค-นพบสิ่งนั้นเม่ือเขาได-

ไปนั่งในร-านกาแฟของกลุ"มโบฮีเม่ียนริมแม"น้ําดานูบ (Danube) ซ่ึงเป(นศูนย-รวมของเหล"าปJญญาชน

ท่ีมาพูดคุยกันในด-านต"าง ๆ เช"น การเมือง เศรษฐกิจ ปรัชญาสังคม วิทยาศาสตร- เทคโนโลยี ดนตรี 

และศิลปะแหกขนบ ท่ีนี้เองท่ีเขาได-ยินเก่ียวกับบาวเฮ-าส- ท้ังยังได-ยินถึงโรงเรียนแห"งหนึ่งในบูดาเปส

ชื่อ The Muhely Academy ท่ีเป(นศูนย-กลางในการเรียนแบบบาวเฮ-าส- ซึ่งเขาได-สมัครเข-าเรียนท่ีนี่ 

โรงเรียนแห"งนี้ได-ทําตามจุดมุ"งหมายของบาวเฮ-าส-อย"างครบถ-วน คือ ศิลปะ งานฝgมือ 

สถาปJตยกรรมควรเป(นหนึ่งเดียว หรือเอกภาพผ"านทางสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ-า และวงกลม ท่ีนี่

เขาได-ค-นหารูปทรงท่ีหลากหลาย และรูปทรงเชิงนามธรรม พรสวรรค-ของเขาเด"นออกมาชัดเจนในช"วง

นี้ จนทําให-เขากลายเป(นนักเรียนท่ีโดดเด"น พูดได-ว"าการท่ีได-เรียนท่ีนี่ทําให-เขาพบสไตล-งานของท่ีติด

ตัวไป เขาได-เข-าทํางานท่ีโรงงานลูกปÅนท่ีบูดาเปส ทําหน-าท่ีเป(นผู-ออกแบบโปสเตอร-โฆษณาของบริษัท  

ในปg ค.ศ. 1930 วิคเตอร-ได-ย-ายไปท่ีปารีส เมืองแห"งแสงสี ท่ีเป(นศูนย-กลางของศิลปะของ

โลก ในปg ค.ศ. 1931 และได-แต"งงานกับเพ่ือนร"วมรุ"นท่ีเคยเรียนด-วยกันท่ี The Muhely Academy 

ชื่อ แคลร- สป>นเนอร- (Claire Spinner) มีลูกชายด-วยกันสองคนคือ อังเดร (Andre) และ ฌ็อง ป>แอร- 

(Jean-Pierre) เขาได-งานท่ีเอเจนซ่ีโฆษณาหลายแห"ง แต"ไม"ใช"ตําแหน"งท่ีท-าทาย ใช-เวลาในช"วงเย็น

ทํางานศิลปะ งานในช"วงนี้มักเป(นลักษณะของงานกราฟ>ก แต"แฝงลักษณะของไคเนติก อาร-ต 

และอjอพ อาร-ต เช"นผลงาน เดอะ เชสส- บอร-ด (The Chess Board) ในปg ค.ศ. 1935 หรือจะเป(น

ผลงานอาร-ลควีน (Arlequin) ในปg ค.ศ. 1936 โดยได-เรียงลําดับสีเป(นระเบียบระบบ และค"อยบิดพลิ้ว

ในการสร-างรูปร"าง  
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ภาพท่ี 69 เดอะ เชสส- บอร-ด ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: The Chess Board, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก wikiart.org 

 

 

 

ภาพท่ี 70 อาร-ลควีน ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Arlequin, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 
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สไตล-งานของวิคเตอร-ได-เปลี่ยนไปในแนวทางของภาพเขียนนามธรรม หลังการแสดงผล

งานท่ี The Denise Rene Gallery ในปg ค.ศ. 1944 ท่ีได-รับคําวิจารณ-ท่ีดี เขาจึงเลือกท่ีจะทํางาน

ด-านจิตรกรรมแนวนามธรรมเป(นหลัก เพราะในขณะนี้ได-ชมผลงานของ ออกุสต- เฮอร-บิน (Auguste 

Herbin), เพียต มงเดรียน (Piet Mondrian) และ เลอ คอบูสิเอ (le Corbusier) ยิ่งบันดาลใจให-เขา 

ทํางานในแนวทางท่ีเปลี่ยนมานี้ เช"น ผลงานในปg ค.ศ. 1946 ชื่อ เลอ คูซีน ชอน อา โคคีล (La 

Cuisine Jaune a Cocherel)  

 

 

 

ภาพท่ี 71 เลอ คูซีน ชอน อา โคคีล ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: La Cuisine Jaune a Cocherel, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 

 

วิคเตอร-ได-แสดงงานถึง 3 ครั้งในปารีส ครั้งแรก ในปg ค.ศ. 1945 และ 1946 ท่ี Salon 

de Surindependants ครั้งท่ี 2 ในปg ค.ศ. 1947 ท่ี Salon de Realites Nouvelles และครั้งท่ี 3 

ในปg ค.ศ. 1948 ท่ี The Denise Rene Gallery โดยใช-ชื่อนิทรรศการว"า Tendances De l’Art 

Abstrait แต"เขาก็รู-สึกว"ายังไม"ค-นพบตัวตนท่ีแท-จริงของเขาในงานเหล"านั้น ในปg ค.ศ. 1947 ระหว"างท่ี
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ไปพักผ"อนท่ี Brittany’s Belle-Isle เขาได-แรงบันดาลใจระหว"างเดินไปตามชายหาด วิคเตอร-กล"าวว"า 

ก-อนกรวด เปลือกหอยบนหาด น้ําวน หมอกท่ีลอยล"อง ดวงอาทิตย-ท่ีกําลังส"องแสง ท-องฟXา ท่ีอยู"ใน

เศษของแก-วท่ีแตกกระจาย ท่ีขัดเกลาสิ่งเหล"านั้นออกมาเป(นจังหวะ และออกมาเป(นกระแสคลื่น 

ทําให-ข-าพเจ-ารับรู-ถึงความเป(นเรขาคณิตของสรรพสิ่ง ในยุคนี้เขาจึงเปลี่ยนมาทํางานนามธรรม แต"ใน

เชิงของเรขาคณิต ยกตัวอย"างผลงานในปg ค.ศ. 1949 ชื่อ อีซินอร- (Ezinor) เป(นจุดเริ่มต-นของสไตล-ท่ี

แท-จริง แม-จะยังไม"ใช"อjอพ อาร-ต ก็ตาม  

 

 

 

ภาพท่ี 72 อีซินอร- ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Ezinor, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก en.expertissim.com 
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ระหว"างปg ค.ศ. 1951 ถึง 1959 ยังคงทํางานในลักษณะศิลปะนามธรรมแบบเรขคณิต

บริสุทธิ์ต"อไป โดยใช-สีขาวดํามากข้ึน จึงเราจึงสามารถเห็นวิวัฒนาการของอjอพ อาร-ต ได-ในยุคนี้ เช"น

ผลงานในปg ค.ศ. 1957 ชื่อ เวก-า (Vega) ในผลงานชิ้นนี้เขาได-บิดพริ้วรูปทรงของลายตารางขาวดําให-

เป(นทรงกลม ทําให-เกิดการเคลื่อนไหว 

 

 

 

ภาพท่ี 73 เวก-า ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Vega, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก wikiart.org 

 

 ในปg ค.ศ. 1955 วิคเตอร-ได-จัดแสดงในนิทรรศการ Le Movement ท่ี The Denise 

René Gallery ซ่ึงเป(นงานแสดงท่ีบุกเบิกศิลปะไคเนติก อาร-ต ในขณะเดียวกันก็ได-ตีพิมพ- Yellow 

Manifesto และได-นําไปสอนท่ีบาวเฮ-าส-ในชื่อใหม"เรียกว"า Plastic Kinetics ทําให-เขาได-รางวัล 

The Critics Award ท่ี Brussels และรางวัล The Gold Medal ท่ี The Milan Triennial ในยุคนี้

เขาได-สร-างสรรค-ผลงานชุด Alphabet Plastique มีลักษณะเป(นเส-นกริดท่ีมีระบบเชื่อมโยงกัน

ระหว"างสี และรูปทรง เราสามารถแบ"งช"วงผลงานของเขาในยุคนี้ได-สองชุด คือ อัลฟาเบต พลาสติก 

(Alphabet Plastique) และโฟล-คเลอร- เพลนแทร- (Folklore Planetaire) ใน The Alphabet 
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Plastique Series ภาพ ๆ หนึ่งประกอบด-วยรูปทรงเรขาคณิต คือ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และ

ไล"ระดับสีท่ีแตกต"างกัน ซ่ึงอยู"ในเส-นกริดเดียวกัน สื่อสารถึงภาษาทางศิลปะท่ีสักเปลี่ยนกันระหว"างสี

และรูปทรงท่ีไม"สิ้นสุดท่ีเป(นเอกลักษณ- ใน Folklore Planetaire เสนอภาษาสากลของถ"ายทอดสู"คน

ธรรมดาท่ัวไปนอกเหนือจากสถาบันทางศิลปะ  

 

 

 

ภาพท่ี 74 อัลฟาเบต พลาสติก ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Alphabet Plastique, เข-าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

osuma.files.wordpress.com 

 

 

 

ภาพท่ี 75 โฟล-คเลอร- เพลนแทร- ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Folklore Planetaire, เข-าถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก vertufineart.com 
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วิคเตอร-ก็ยังไม"เป(นท่ีโด"งดังมากนักจนกระท่ังในปg ค.ศ. 1965 เขาได-จัดแสดงผลงานในชื่อ 

The Responsive Eye ท่ี New York’s Museum of Modern Art พร-อมกันกับศิลป>นอjอพ อาร-ต

อย"างบริดเจท ไรเลย- (Bridget Riley) งานแสดงผลงานได-รับกระแสตอบรับท่ีดีเยี่ยมจนเขาได-รับ

สมญานามว"า บิดาแห"งอjอพ อาร-ต ไม"นานหลังจากนั้นอjอฟ อาร-ตก็ถูกนําไปใช-ในงานโฆษณา 

ผลิตภัณฑ- แฟชั่น และงานออกแบบมากมาย งานแสดงผลงาน The Responsive Eye ยังทําให-เขา

เป(นศิลป>นรับเชิญไปแสดงงานท่ัวโลกอีกด-วย เขาได-ทดลองสร-างงานเชิง อjอพ อาร-ต ในหลาย ๆ

เทคนิค และรูปแบบเรื่อยมา เช"น เวก-า นอร- (Vega-Nor) ในปg ค.ศ. 1968 คีเป>Çล เกสทัลท- (Keple-

Gestalt) ในปg ค.ศ. 1969 โวนอล สไตร (Vonal-Stri) ในปg ค.ศ. 1975   

 

 

 

ภาพท่ี 76 เวก-า นอร- ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Vega-Nor, เข-าถึงเม่ือ 16 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 

 

 

 

ภาพท่ี 77 คีเป>Çล เกสทัลท- ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Keple-Gestalt, เข-าถึงเม่ือ 16 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 
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ภาพท่ี 78 โวนอล สไตร ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Vonal-Stri, เข-าถึงเม่ือ 23 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 

 

วิคเตอร-ยังทดลองนําผลงานของเขาถ"ายทอดลงบนสถาปJตยกรรมต"าง ๆ อีกด-วย เช"น

ผลงาน ทริบิ้ว ทู เมลวิทช- (Tribute to Malevitch) ในปg ค.ศ. 1954 เป(นกําแพงท่ีทําด-วยเซรามิคท่ี 

The University of Caracas, Venezuela ท่ีร"วมมือกับสถาปนิกชื่อ Carlos Raúl Villanueva ในปg 

ค.ศ. 1967 เขาได-ออกแบบ เดอะ เฟรนช- พาวิลเลี่ยน (The French Pavilion) ท่ี The Montreal 

World Fair Expo ในปg ค.ศ. 1976 ท้ังยังได-สร-างสถาปJตยกรรมใน Aix-en-Provence ชื่อฟาวด-เดชั่น 

วาซาเรลี (Fondation Vasarely) เป(นพิพิธภัณฑ-แสดงผลงาน และไอเดีย รวมท้ังกระบวนการทํางาน  

 

 

 

ภาพท่ี 79 ทริบิ้ว ทู เมลวิทช- ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Tribute to Malevitch, เข-าถึงเม่ือ 16 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก useche.com 
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ภาพท่ี 80 เดอะ เฟรนช- พาวิลเลี่ยน ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: French Pavilion, เข-าถึงเม่ือ 16 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก media.gettyimages.com 

 

 

 

ภาพท่ี 81 ฟาวด-เดชั่น วาซาเรลี ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี 

ท่ีมา: Fondation Vasarely, เข-าถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

marvellous-provence.com 
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เขาได-ออกหนังสือ เช"น วาซาร-เรลี (Vasarely) ในปg ค.ศ. 1978  

 

 

 

ภาพท่ี 82 หนังสือ วาซาร-เรลี ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี   

ท่ีมา: Vasarely, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก icollector.com 

 

ในปg ค.ศ. 1950 วิคเตอร-ได-สร-าง Preliminary Scale Drawings ในการสร-างงาน 

เขาเรียกมันว"า โปรแกรมส- (Programs) ในการวางระบบสีในผลงานใหม" ๆ ของเขา และทดลองด-าน

การเคลื่อนไหวในภาพเขียนของเขาจนอายุ 70 ปg ในช"วงท-ายของชีวิตเขาได-รับรางวัลเกียรติยศ

มากมาย เช"น Honorary Citizen of New York 

 

 

 

ภาพท่ี 83 โปรแกรมส- ของ วิคเตอร- วาซาร-เรลี    

ท่ีมา Victor Vasarely, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก op-art.co.uk 
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ยาขอบ อาแกม (Yaacov Agam) 

 

 

 

ภาพท่ี 84 ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Ilan Lior, Head to Head Artist Yaacov Agam, Is Your Fountain Still Suited to 

Dizengoff Square ?, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก haaretz.com 

 

ยาขอบ อาแกมเกิดในปg ค.ศ. 1953 ใน Rishon LeZion เริ่มศึกษาศิลปะท่ี 

The Bezalel School ใน Jerusalem ในปg ค.ศ. 1949 เขาไปอาศัยท่ี Zurich เป(นเวลา 2 ปg ก"อนจะ

ย-ายไปใช-ชีวิตท่ี Paris ตลอดชีวิตของเขากับภรรยา และลูกท้ังสาม อาแกมสร-างผลงานท่ีเปลี่ยนไป

ตลอดเวลาด-วยการเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนมุมมองของผู-ชมผลงาน เรียกกันว"า Agamograph เป(น

ลักษณะของภาพท่ีเปลี่ยนไปตามมุมมองของผู-ชม 

ในปg ค.ศ. 1972 อาแกมจัดแสดงผลงานท่ี The Musée National d’Art Moderne ใน

ปg 1980 ท่ี The Solomon R. Guggenheim Museum มีชื่อว"า Beyond the Visible และในปg 

ค.ศ. 1975 มีงานจัดแสดงชื่อ Selected Suites ท่ี The Jewish Museum  

ผลงานของอาแกมมีอยู"ในพิพิธภัณฑ- และแกลอรี่ท่ัวโลก เช"น ผลงาน ดับเบิ้ล เมทามอร-

โฟซิส ลําดับท่ี 2 (Double Metamorphosis II) ท่ี The Museum of Modern Art in New York, 

ผลงาน ทรานสพาเรนท- ริท่ึมส- ลําดับท่ี 2 (Transparent Rhythms II) ท่ี The Hirshhorn Museum 

and Sculpture Garden of the Smithsonian Institution, ผลงาน โฮเมก อะ มงเดรียน 

(Homage a Mondrian) ท่ี Le Mondrian Hotel, ผลงาน รีเฟลคชั่น แอนด- เดป (Reflection and 

Depth) ท่ี Port Authority of New York and Synagogue Design and Civic Center, Ben-

Gurion University 
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ภาพท่ี 85 ดับเบิ้ล เมทามอร-โฟซิส ลําดับท่ี 2 ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Double Metamorphosis II, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก rogallery.com 

  

 

 

ภาพท่ี 86 ทรานสพาเรนท- ริท่ึมส- ลําดับท่ี 2 ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Transparent Rhythms II, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก twitter.com 
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ภาพท่ี 87 โฮเมก อะ มงเดรียน ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Homage a Mondrian, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก mutualart.com 

 

 

 

ภาพท่ี 88 รีเฟลคชั่น แอนด- เดป ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Reflection and Depth, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก allpainters.org 

 

อาแกมใช-เวลาส"วนใหญ"บนเรือสําราญของเขา ในปg ค.ศ. 1987 เขาได-สร-างพิพิธภัณฑ-

ลอยน้ําท่ีเก็บสะสมผลงานชิ้นต"าง ๆ ของเขาท่ี Carnival Cruise Line’s luxury cruise ship 

“Celebration” เขาได-สร-างผลงานประติกรรมเพ่ืองาน The World Games in Kaohsiung ท่ี 

Taiwan ชื่อผลงาน พีซฟูล คอมมูนิเคชั่น วิท เดอะ เวิร-ล (Peaceful Communication with the 

World) ผลงานอีกชิ้นท่ีโด"งดังของเขาอีกชิ้น คือ ฮานัคคา เมโนราห- (Hanukkah Menorah) ท่ี The 

intersection of Fifth Avenue และ 59th Street Sponsored เป(นโคมปJกเทียนท่ีมีขนาดกว"า 32 

ฟุต ได-รับบันทึกใน The Guinness Book of World Records ว"าเป(นโคมปJกเทียนท่ีใหญ"ท่ีสุดในโลก

เขาได-รับรางวัลมากมาย เช"น Prize for Artistic Research, Sao Paulo, Bienal, Brazil ในปg 
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ค.ศ. 1963 Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres ในปg ค.ศ. 1974 Honorary Doctorate 

of Philosophy, Tel Aviv University ในปg ค.ศ. 1975 The Medal of the Council of Europe 

ในปg ค.ศ.1977 The Jan Amos Comenius Medal โดย UNESCO ในปg ค.ศ. 1996 เขาได-รวบรวม

ผลงาน และแนวคิดในการสร-างสรรค-ผลงานรวบรวมในหนังสือ Agam เขียนโดย Frank Popper 

 

 

 

ภาพท่ี 89 พีซฟูล คอมมูนิเคชั่น วิท เดอะ เวิร-ล ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Yaacov Agam, เข-าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก theeyestheysee.tumblr.com 
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ภาพท่ี 90 ฮานัคคา เมโนราห- ของ ยาขอบ อาแกม 

ท่ีมา: Yaacov Agam’s World Record Hanukkah Menorah to Light Up NYC,  

เข-าถึงเม่ือ 31 สิงหาคม 2558, เข-าถึงได-จาก parkwestgallery.com 
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ละครเวทีไทย 

ประวัติความเปBนมาของละครเวทีไทย 

สมัยรัชกาลท่ี 5 ถึง รัชกาลท่ี 6 

ละครเวทีแบบตะวันตกในประเทศไทย แรกเริ่มนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงส"งเจ-านาย และข-าราชบริพารไปศึกษาความรู-จากต"างประเทศ

และต"างได-เห็นการการแสดงละครเวทีแบบต"าง ๆ ข-าราชบริพารเหล"านี้ต"างก็เคยถูกสอนเรื่อง

ศิลปะการแสดงของไทยเป(นทุนเดิมอยู"แล-ว ทําให-เกิดแนวคิดดัดแปลงการละครของไทยท่ีแต"เดิม

ยึดถือเรื่องการรําเป(นหลัก เป(นละครท่ีได-รับอิทธิพลจากตะวันตก เช"น 

ละครดึกดําบรรพ- ท่ีเกิดจากเจ-าพระยาเทเวศวงศ-วิวัฒน- และสมเด็จเจ-าฟXากรมพระยา

นริศรานุวัติวงศ- โดยใช-กลวิธีแปลกใหม"ในสมัยนั้นคือการให-ตัวละครออกรําพร-อมกับเพลง 

 

 

 

ภาพท่ี 91 ละครดึกดําบรรพ- 

ท่ีมา: ละครดึกดําบรรพ-, เข-าถึงเม่ือ 2 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก baanjomyut.com 

 

ละครพันทาง ท่ีเกิดจากเจ-าพระยามหินทรศักด์ิธํารง หรือเพ็ง เพ็ญสกุล มีความ

คล-ายคลึงกับละครนอก ต"างกันท่ีมีเครื่องละครน-อยกว"า ท"ารําเป(นของพม"า และมอญเช"นเดียวกับการ
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ออกเสียง เพ่ือให-ผู-ชมรู-ว"าเป(นพม"าและมอญ เรื่องท่ีเล"น เช"น ราชาธิราช พระอภัยมณี ซ่ึงเจ-าพระยา

มหินทรศักด์ิธํารงค-เป(นผู-คิดให-ละครนั้นเล"นประจําโรงไม"ไปไหน และมีการเก็บค"าดูเป(นครั้งแรกท่ีโรง

ละครปริ๊นเธียร-เตอร-ของท"านท่ีเป(นโรงละครแบบตะวันตกโรงแรกในประเทศไทย โรงละครของ

เจ-าพระยามหินทรศักด์ิธํารง กําเนิดคําว"า วิก ข้ึน เพราะในสมัยนั้นมีกําหนดเวลาเล"นเฉพาะเดือน

หงาย เพราะสะดวกต"อผู-ท่ีจะเดินทางมาชม เนื่องจากสมัยนั้นไฟตามท-องถนนยังไม"สว"าง บางสายก็ยัง

ไม"มีไฟ จึงต-องอาศัยแสงจากพระจันทร-ช"วย แต"แรกมักเล"นเดือนละสัปดาห-หนึ่ง จึงเรียกกันว"า วีค 

(Week) ท่ีแปลว"าสัปดาห- ท่ีเพ้ียนไปเป(นคําว"า วิก แม-ต"อมาเปลี่ยนเป(นเล"นเดือนละสองสัปดาห- ต้ังแต"

ข้ึน 8 คํ่าไปจนถึงแรม 7 คํ่า ประชาชนก็ยังติดปากกับคําว"า วิก จนลามไปเรียกโรงละครอ่ืน ๆ ว"า วิก 

ไปด-วยไม"เว-นแม-แต"โรงลิเก ซ่ึงทําให-เกิดคณะละครท่ีดําเนินตามแนวทางของเจ-าพระยามหินทรศักด์ิ

ธํารงค-อีกหลายคณะ เช"น พระองค-เจ-าโตเล็ก พระองค-เจ-าวัชรีวงษ- หม"อมเข-าอลังการ พระยาเทเวศร 

พระยาประสิทธิศุภการ เจ-าหม่ืนสรรพเพ็ธ หลวงพิบูลย-สมบัติ หลวงพศดีกลาง ทรัพย-ภรรยาพระวร

ราชนุรักษ- ขุนพิศาล พิมพ-เจ-าของ นายทองดีเจ-าของ ปลื้มเข-าของ ช-อยเจ-าของ เอมเจ-าของ  

นายหนอมเจ-าของ 

 

 

 

ภาพท่ี 92 เจ-าพระยามหินทรศักด์ิธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) 

ท่ีมา: เมื+อพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที+ 4 สวรรคต, เข-าถึงเม่ือ 2 กันยายน 2558, 

เข-าถึงได-จาก oknation.net 
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ภาพท่ี 93 ละครพันทางในโรงละครปริ๊นเธียร-เตอร- 

ท่ีมา: สุจิตต- วงษ-เทศ, ละครพันทาง วิกท"าเตียน, เข-าถึงเม่ือ 2 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

matichon.co.th 

 

ละครร-อง ท่ีเกิดจากพระเจ-าบรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- เรื่องใช-เล"นเป(น

เรื่องธรรมดา ๆ ท่ัวไป ตัวละครขับร-องเอง ไม"มีการรํา อย"างมากก็ใช-เพียงแค"ท"าทางเท"านั้น ใช-บท

เจรจาแทรกเป(นช"วง ๆ ตัวละครเป(นผู-หญิงล-วน เรียกกันอีกอย"างว"า ละครหลวงนฤมิตร หรือมักเรียก

กันว"า วิมานนฤมิตร จัดแสดงได-ไม"นานก็เกิดเหตุไฟไหม-โรงละคร พระเจ-าบรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิป

ประพันธ-พงศ-จึงสร-างโรงละครใหม"ข้ึน คือ โรงละครปรีดาลัย โดยละครโรงนี้มีผู-ร"วมดําเนินการด-วยอีก

สองคน คือ เจ-าจอมมารดาเขียน พระชนนี กับหม"อมหลวงต"วนศร วรวรรณ ผู-เป(นชายา ซ่ึงเป(นผู-มี

ความเชี่ยวชาญด-านนาฏศิลป' และละครรํา เล"ากันว"าในการเล"นครั้ง ๆ หนึ่งได-เงินถึง 2,000 บาทข้ึน

ไป ถ-าเรื่องไหนท่ีสนุก และได-รับความนิยมก็ได-ถึง 2,400 บาทเลยทีเดียว 

 พระเจ-าบรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ-ได-รับยกย"องเป(นบรมครูแห"งละคร

ร-อง ละครร-องของคณะปรีดาลัยได-รับความนิยมมากในสมัยน้ัน สังเกตได-จากพระราชหัตถเลขาของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวท่ีส"งถึงพระราชชายาเจ-าดารารัศมีท่ีเขียนไว-ว"า  
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“คราวนี้ว"าด-วยเรื่องคลั่ง ชาววังนั้นคลั่งละครกรมนรา ทุกรูป ทุก

นาม ต้ังแต"เจ-านายลงไปจนถึงข้ีข-า ต้ังแต"เจ-าไปแล-วยิ่งมีหลายหน

เข-า และตามแบบท่ีเจ-าต้ังไว-ไม"ให-ผู-ชายมาดู แต"นั้นมาก็ไม"มีผู-ชาย

มาดูอีกเลย ผลท่ีผู-ชายไม"ได-ดูนั้น ทําให-เกิดทุรนทุราย สุดแต"กรม

นรามาเล"นอะไรในวังแล-วกลับเอาไปเล"นท่ีปรีดาลัย คนก็ไปดูมาก 

แต"ก"อนโรงละครนราได-เคยไป คนไม"เกิน 50 ต้ังแต"มาเล"นในวัง

แล-ว คราวนี้เล"นวันใดท่ีนั่งไม"พอเสมอ แต"เพียงเรื่องท่ีมาเล"นในวัง

แล-ว ไปเล"นข-างนอกได-ส"วนเงินข-างนอกถึงหม่ือนบาทกว"าแล-ว 

กรมนราร-องว"าเดชะพระบารมี” (สมบัติ พลายน-อย, 2531 : 124) 

 

ละครร-องท่ีได-รับความนิยมมาก เช"น สาวเครือฟXา ท่ีดัดแปลงจากเรื่อง มาดาม บัตเตอร- 

ฟลายของ เกียโคโม บุชชินี หรือจะเป(นละครร-องจากตํานานแม"นาคพระโขนง เรื่อง อีนากพระโขนง 

ซ่ึงได-รับความนิยมจนต-องเป>ดการแสดงถึง 24 คืน  

 

 

 

ภาพท่ี 94 กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- 

ท่ีมา: สุมาลี วีระวงศ-, ลีลาไทย-เกร็ดประวัติ พระเจ-าบรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ-, 

เข-าถึงเม่ือ 5 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก siamrath.co.th 
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ในสมัยนี้ยังเกิดคณะละครชื่อ ปราโมทัย ซ่ึงจัดแสดงละครร-องเช"นเดียวกันกับปรีดาลัย 

ต"างกันท่ีละครปรีดาลัย พระเจ-าบรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ-ทรงเป(นผู-แต"งบทละครเอง

ทุก ๆ เรื่อง แต"ของปราโมทัยนั้นคนอ่ืนเป(นคนแต"งบทให-  

ละครคณะ ละครอิตาเลียน ของมาดามบัวซอง ซ่ึงเป(นชาวอิตาเลียนก็ได-ถือกําเนิดข้ึนในยุคนี้ 

ต"างจากละครของปรีดาลัยกับปราโมทัยท่ีใช-ตัวแสดงเป(นเพศจริงตามท-องเรื่องคือ ชายแสดงเป(นชาย 

หญิงแสดงเป(นหญิง บทละครท่ีนํามาเล"นเป(นตัวละครฝรั่งท่ีแสดงโดยคนไทย ซ่ึงได-ต้ังโรงละครข้ึนท่ี

ถนนพาหุรัด เป(นละครอิตาเลียนท่ีแปลเป(นภาษาไทย โดยใช-คนไทยแต"งตัวให-เหมือนกับคนอิตาเลียน

มาแสดง มีความหรูหราท้ังเสื้อผ-าหน-าผม ว"ากันว"าโรงละครนั้นดีท่ีสุดในบางกอกในสมัยนั้น แต"ก็ด-อย

ความนิยมลงไป ดังท่ีพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวกล"าวไว-ว"า เห็นจะมีคนดูเต็มแต"ครั้ง

แรกวันเดียว แล-วเล"นต"อมาอีก 2-3 วัน กลายเป(นเล"นแต"วันเสาร- วันอาทิตย- วันอ่ืนๆ เอาหนังเข-าไป

เล"น เม่ือวิกก"อนนี้หนังสือพิมพ-กล"าวว"าต-องเลิกเพราะมันไม"มีคนดู (สมบัติ พลายน-อย, 2531 : 124) 

 

 

 

ภาพท่ี 95 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงแสดงละครพูด โพงพาง 

ท่ีมา: เกร็ดบางเรื่องเก่ียวกับรัชกาลท่ี 6, เข-าถึงเม่ือ 5 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก reurnthai.com 

 

ละครพูด เกิดข้ึนโดยรัชกาลท่ี 6 ในตอนท่ียังทรงเป(นพระบรมโอรสาธิราช แรกเริ่มเรียก

กันว"าละครทวีปJญญา ต"อมาเรียกกันว"า ละครศรีอยุธยา โดยเริ่มหลังจากท่ีพระองค-ทรงสําเร็จ
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การศึกษา และเสด็จกลับมายังประเทศไทย ได-จัดต้ัง ทวีปJญญาสโมสร ข้ึนในพระราชอุทยานสราญ

รมย- เพ่ือใช-เป(นท่ีแสดงละครพูดแบบตะวันตก เป(นท่ีมาของคําว"า ละครทวีปJญญา ท่ีใช-เรียกละครพูด 

ต"อมาจึงได-ทรงต้ังชื่ออย"างเป(นทางการของคณะละครของพระองค-ชื่อ คณะศรีอยุธยา ตามนามแฝง

ของพระองค-ท่ีใช-ในพระราชนิพนธ-ประเภทบทละครพูด ซ่ึงระหว"างนี้ได-มีสโมสรท่ีจัดแสดงละครพูด

แบบตะวันตกเช"นเดียวกัน คือ สามัคยาจารย-สโมสร ซ่ึงมีเจ-าพระยาธรรมศักด์ิมนตรีเป(นประธาน 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงมีส"วนร"วมในการจัดแสดงละครพูดของท้ังสองสมาคม 

จึงนับได-ว"าพระองค-ทรงเป(นผู-ให-กําเนิดละครพูดของไทย ในสมัยของพระองค-นับได-ว"าทรงเป(นยุคทอง

ของละครพูด ซ่ึงประชาชนให-ความสนใจเป(นอย"างมาก เพราะเป(นสิ่งใหม" และสามารถแสดงได-ง"าย

กว"าละครประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงพระองค-ได-ทรงพระราชนิพนธ-บทละครพูดเป(นจํานวนมาก ท้ังยังแสดงด-วย

พระองค-เองบางเรื่อง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวยังทรงแปลบทละครพูดของวิลเลียม เชคสเปgยร-

ให-เป(นภาษาไทย ซ่ึงเป(นครั้งแรกของประเทศไทยท่ีมีการนําบทละครของกวีผู-นี้มาแปลแบบเต็ม

รูปแบบครั้งแรกตามแบบฉบับของละครเชคสเปgยร- เรื่องแรกท่ีทรงแปล คือ เวนิสวานิช จาก 

Merchant of Venice เม่ือปg พ.ศ. 2459 ซ่ึงเป(นปgท่ีครบรอบการเสียชีวิต 300 ปg ของวิลเลียม 

เชคสเปgยร- ต"อมาในปg พ.ศ. 2464 ได-ทรงแปล ตามใจท"าน จาก As You Like It และสุดท-ายในปg 

พ.ศ. 2465 ทรงแปล โรเมโอและจูเลียต จาก Romeo and Juliet ปJจจุบันพระราชนิพนธ-ท้ัง 3 เรื่อง

นี้ถูกนําไปเป(นสมบัติของหอสมุด Southwark Puclic Libralies ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

พระองค-ทรงแปลบทละครโดยยังรักษาคุณค"าเดิมไว-อย"างครบถ-วน ดังคําปรารภของท"านผู-หญิงบุตรี 

วีระไวทยะท่ีได-กล"าวในหนังสือบทพระราชนิพนธ-แปล โรเมโอและจูเลียต ฉบับจัดพิมพ-เนื่องในวาระท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงนําวรรณกรรมของวิลเลียม เชคสเปgยร- มาทรงแปลครบ 

100 ปg และครบ 400 ปgมรณกาลวิลเลียม เชคสเปgยร- พุทธศักราช 2558 ไว-ว"า  

 

“พระราชนิพนธ-ท้ัง 3 เรื่องนี้พระองค-ทรงแปลบรรทัดต"อบรรทัด 

ประโยคต"อประโยค ส"วนใดเป(นร-อยแก-วก็ทรงพระราชนิพนธ-เป(น

ร-อยแก-วส"วนใดเป(นร-อยกรอง ก็ทรงพระราชนิพนธ-เป(นร-อยกรอง 

นับเป(นงานท่ีต-องใช-พระวิริยอุตสาหะอย"างยิ่ง แต"ด-วยพระปรีชา

ด-านอักษรศาสตร- จึงทรงพระราชนิพนธ-ได-อย"างไพเราะ และบาง

ตอนก็ไพเราะยิ่งกว"าต-นฉบับ โดยเฉพาะเรื่อง เวนิสวานิช นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได-ใช-เป(นแบบเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม

มาต้ังแต"พุทธศักราช 2466” (บุตรี วีระไวทยะ, 2558 : หน-าคํา

ปรารภ)  



 

ภาพท่ี 96 บทละคร เวนิสวานิช

 

ภาพท่ี 97 บทละคร ตามใจท"าน

ท่ีมา: เรื่องตามใจท"าน (As You Like It)

khunmaebook.tarad.com/

 

 

เวนิสวานิช ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว 

 

 

ตามใจท"าน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว 

As You Like It), เข-าถึงเม่ือ 5 กันยายน 2558, เข-าถึงได-

khunmaebook.tarad.com/ 
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ภาพท่ี 98 บทละคร โรเมโอและจูเลียต ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว 

 

ละครเวทีของไทยจึงเกิดจากการผสมผสานละครเวทีแบบตะวันตกกับละครรําแบบไทย 

แล-วจึงค"อย ๆ พัฒนาไปเป(นละครพูดแบบตะวันตกเต็มตัว 

 

“จะเห็นว"าการปรับ แปร ปรุงและแปลงรูปให-เข-ากัน ระหว"าง

สุนทรียศาสตร-ของศิลปะการแสดงไทย และตะวันตกนั้น เกิดขึ้น

อย"างค"อยเป(นค"อยไปโดยผู-ท่ีรู-จักเลือกสรรค- เริ่มจากละครดึกดํา

บรรพ-และละครร-อง ท่ียังคงมีลักษณะใกล-เคียงกับละครแนวขนบ

ของไทย แล-วจึงค"อยพัฒนาไปสู"ละครพูดอย"างตะวันตก ท้ังที่แปล

บ-าง เขียนใหม"บ-าง” (ดังกมล ณ ปXอมเพชร : 2553) 

 

ถัดมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 6 มีผู-ให-ข-อสังเกตุว"าทรง

มีการใช-สื่ออย"างละครเวทีเป(นเครื่องมือในการนําเสนอแนวคิดใหม" ๆ ด-านการเมืองแก"ผู-ชมท่ีเป(น

บุคคลชั้นสูง หรือข-าราชบริพาร ท้ังยังมีการเป>ดสอนโขนในโรงเรียนพรานหลวง ซ่ึงถือเป(นการจัดการ

เรียนการสอนศิลปะการแสดงแห"งแรกในประเทศไทย ในปg 2447 
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สมัยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู"ระบอบ

ประชาธิปไตย ละครเวทีเริ่มแพร"หลายมากข้ึน และเข-าถึงผู-คนท่ัวไปนอกเหนือจากบุคคลชั้นสูงมากข้ึน 

ท้ังยังเกิดคณะละคร และนักแสดงใหม" ๆ มากมาย เช"น  

คณะจันทโรภาส ซ่ึงแต"เดิมชื่อคณะศรีโอภาส ซ่ึงมีพรานบูรพ-หรือจวงจันทร- จันทรคณา

เป(นผู-แต"งบทและเพลง พรานบูรพ-ได-ดัดแปลงเพลงไทยเดิมที่มีลูกคู"ร-องรับมาเป(นแบบสากลมากข้ึน 

เพราะให-เหตุผลว"าเพลงท่ีมีลูกคู"ร-องรับนั้นมีทํานองค"อนข-างจะช-าเกินไปจึงใส"เนื้อร-องแทน เพ่ือตัดให-

กระชับ มีการใช-เครื่องดนตรีแบบตะวันตกมาบรรเลงแทนพิณพาทย- ลาดตะโพน ฉับ แกระ จนเป(นท่ี

นิยมในสมัยนั้น จนเรียกได-ว"าเป(นผู-ให-กําเนิดเพลงไทยสากล ละครเวทีท่ีได-รับความนิยมของคณะ

ละครนี้ เช"น จันทร-เจ-าขา ซ่ึงต"อมาได-ดัดแปลงเป(นภาพยนตร-ในปg 2499 นําแสดงโดย เจือ จักษุรักษ-, 

สายสนม นางงามเพชรบุรี และน-อย จันทร-คณา หรือจะเป(นเรื่อง โจะ โจjะ ซัง ท่ีดัดแปลงจากบท

ประพันธ- สาวเครือฟXา จากกรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- เรื่อง ฝนสั่งฟXา เรื่องคืนหนึ่งยังจําได- เป(นต-น 

แต"คณะละครจันทโรภาส และคณะละครอ่ืน ๆ ก็ด-อยความนิยมลงไปจากการเข-ามาของภาพยนตร-

และโทรทัศน- ผนวกกับสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จนป>ดตัวลงไปจํานวนมาก 

 

 

 

ภาพท่ี 99 จวงจันทร- จันทรคณา 

ท่ีมา: ประวัติย"อเพลงไทยสากล ตอนท่ี 2, เข-าถึงเม่ือ 5 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก oknation.net 

 

ในช"วงนี้ละครเวทีถูกใช-เพ่ือจุดประสงค-อ่ืนนอกเหนือจากการเป(นมหรสพคือการใช-เป(น

เครื่องมือในการสร-างกระแสชาตินิยมในสังคมไทย เพ่ือสร-างวาทกรรม “วัธนธัม” (อ"านว"า วัฒนธรรม) 

ให-ประเทศไทยท่ีแต"เดิมชื่อสยามเจริญเท"ากันกับประเทศอ่ืน ๆ สังเกตจากการจัดต้ังกองดุริยางคศิลป'

และกองโรงเรียนศิลปากร เพ่ือเป(นการสร-างมาตรฐานในเรื่องของศิลปะการแสดง ท้ังยังมีการออก

พระราชกริสดีกากําหนดวัธนธัมทางสิลปกัมเก่ียวกับการสแดงละคอนพุทธศักราช 2485 (อ"านว"า พระ

ราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเก่ียวกับการแสดงละครพุทธศักราช 2485) และพระ 
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ราชกริสดีกากําหนดวัธนธัมทางสิลปกัมเก่ียวกับการบรรเลงดนตรี การขับร-อง และการพากย- 

พุทธศักราช 2486 (อ"านว"า พระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเก่ียวกับการบรรเลง

ดนตรี การขับร-อง และการพากย- พุทธศักราช 2486) พร-อมกับลดบทบาทของการแสดงพ้ืนบ-าน เช"น 

ละครชาตรี ลิเก หุ"นกระบอก และกลองยาว จากสาเหตุท่ีว"าสิ่งเหล"านี้ไม"ใช"ศิลปะการแสดงของไทย 

แต"เดิมและยังไม"ได-มาตรฐานสากล หากศิลป>นเหล"านี้ต-องการทําอาชีพเหล"านี้อยู" ต-องถูกอบรมจาก

กรมศิลปากรก"อน ทําให-ลิเกในสมัยนี้ถูกปรับเป(น นาฏดนตรี เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส"วน

การแสดงพ้ืนบ-านอ่ืน ๆ ท่ีไม"ยอมทําตามนโยบายของรัฐบาลก็ถูกกีดกันจากทางรัฐบาลจนเสื่อมความ

นิยมลงไปทางการ 

รัฐบาลยังจัดแสดงละครเวทีปลุกใจ คือ ละครหลวงวิจิตรวาทการ หรือเรียกกันว"า ละคร

ศิลปากรซ่ึงเขียนบท และกํากับการแสดงโดยอธิบดีในสมัยนั้น คือ หลวงวิจิตรวาทการ ซ่ึงมักเป(น

ละครพูดเน-นแนวคิดชาตินิยม ใช-เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร- เพลงท่ีใช-เป(นเพลงปลุกใจท่ีเรายังได-ยิน

มาถึงปJจจุบัน เช"น เพลงต-นตระกูลไทย จากละครเวทีเรื่องอานุภาพพ"อขุนรามคําแหง เพลงเลือด

สุพรรณ จากละครเวทีเรื่องเลือดสุพรรณ รักเมืองไทย จากละครเวทีเรื่องราชมนู ต่ืนเถิดชาวไทย 

จากละครเวทีเรื่องศึกถลาง ท้ังยังมีการประกอบท"าทางแบบไทยประยุกต-ท่ีเรียกกันในสมัยนั้นว"า 

ละครกําแบ  

 

 

 

ภาพท่ี 100 หลวงวิจิตรวาทการ 

ท่ีมา: ความเกลียดชังกับเสียงดนตรี : ศิลปะท่ีไม"ได-งดงามเหมือนในอุดมคติ,  

เข-าถึงเม่ือ 5 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก atibhop.wordpress.com 
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ภาพท่ี 101 ภาพบรรยากาศการแสดงละครเวทีเลือดสุพรรณ 

ท่ีมา: เลือดสุพรรณ, เข-าถึงเม่ือ 7 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก oknation.net 

 

หลวงวิจิตรวาทการได-ขยายกลุ"มคนดูจากผู-นําข-าราชสํานักไปจนถึงสามัญชนธรรมดา 

เราสามารถแบ"งละครของหลวงวิจิตรวาทการได-เป(นสองสมัย คือ 

สมัยแรก เป(นเรื่องจากพงศาวดารและตํานานประวัติศาสตร-  

สมัยท่ีสอง เป(นเรื่องประวัติวีรสตรีไทยชุดต-นตระกูลไทย  

 

 

 

ภาพท่ี 102 ฉากละครเวทีเรื่อง เลือดสุพรรณ 1 ของ โหมด ว"องสวัสด์ิ 

ท่ีมา: ฉากโขน (นายโหมด ว"องสวัสด์ิ) ชุดท่ี 2, เข-าถึงเม่ือ 7 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

finearts.go.th 
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หลวงวิจิตรวาทการจะเป(นผู-อํานวยการแสดงเอง มีนักแสดงคือศิลป>นกรมศิลปากร 

มีลักษณะการแสดงคล-ายกับละครพันทาง คือ การมีท"าทางประกอบกับการพูดคล-ายกับในละครรํา

ด้ังเดิม เป(นการผสมผสานละครร-องและละครพันทาง ใช-ดนตรีท่ีฟJงง"าย คึกคัก สามารถร-องตามได- 

แต"งกายเสมือนจริงตามประวัติศาสตร- เช"นเดียวกับฉากท่ีมีความเหมือนจริงท่ี ออกแบบโดยคุณโหมด 

ว"องสวัสด์ิ ซ่ึงเป(นศิลป>นออกแบบฉากประจํากรมศิลปากรเป(นผู-ท่ีนิยมแนวโรแมนติก มีการใช-เทคนิค

พิเศษให-ดูคล-ายกับธรรมชาติ ดังคํากล"าวของคุณมัทนี รัตนินท่ีว"า ใช-เทคนิคพิเศษให-ดูคล-ายธรรมชาติ 

เช"น น้ําไหลไฟไหม- เป(นเทคนิคท่ีได-เลียนแบบจากละคอนโอเปร"า และโอเปอเรตตาของยุโรป และ

นาฏศิลป'ญี่ปุñนท่ีเชี่ยวชาญในการสร-างฉากอลังการพิสดาร มีกลไกชักรอกต"าง ๆ เป(นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของ

ประชาชน (มัทนี รัตนิน, 2546 : 18)  

 

 

 

ภาพท่ี 103 ฉากละครเวทีเรื่อง เลือดสุพรรณ 2 ของ โหมด ว"องสวัสด์ิ 

ท่ีมา: ฉากโขน (นายโหมด ว"องสวัสด์ิ) ชุดท่ี 2, เข-าถึงเม่ือ 7 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

finearts.go.th 

 

ละครเวทีของหลวงวิจิตรวาทการถูกใช-เป(นเครื่องมือทางการเมืองอย"างเป>ดเผยดังคํา

กล"าวของคุณมัทนี รัตนินท่ีว"า ละคอนปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการจึงเป(นเครื่องมือทางการเมือง

โดยตรงอย"างเป>ดเผย ต"างจากสมัยรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงเป(นระยะริเริ่มต-องทรงค"อยทําค"อยไป (มัทนี รัตนิน, 

2546 : 18)  



 

ละครของหลวงวิจิตรวาทการ

พระมหาเทวี เบญจเพส น"านเจ-า

กรรณิการ- สีหราชเดโช ตายดาบหน-า

ชีวิต อานุภาพพ"อขุนรามคําแหง

สัตย- และเลือดสุพรรณ 

ในยุคนี้ยังมีสิ่งใหม"ในวงการละครของไทย

พระบาทสมเด็จ พระปกเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงโปรดให-สร-างโรงภาพยนตร-

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี

หลังสมัยละครหลวงวิจิตรวาทการ

ได-รับความนิยม โดยเฉพาะอย"างยิ่งในสมัยสงครามโลก

มากมาย เพราะในสมัยนั้นภาพยนตร-ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายในประเทศได-

อนุญาติจากภัยสงคราม 

ภาพยนตร-ฉาย โรงภาพยนตร-ศาลาเฉลิมนครถูกเปลี่ยนเป(นโรงละครศาลาเฉลิมนคร

ศาลาเฉลิมไทยถูกเปลี่ยนเป(นโร

 

ภาพท่ี 104 ศักด์ิเกษม หุตาคม

ท่ีมา: สู"สยาม โดย อิงอร, เข-าถึงเม่ือ 

 

ในยุคนี้เกิดนักประพันธ-บทละครข้ึนมากมาย

ฉายาปลายปากกาจุ"มน้ําผึ้ง

ในหนังสือพิมพ-ประชามิตร

เป(นนวนิยาย และตีพิมพ-เป(นเล"ม

สองเรื่องถูกนําไปทําเป(นละครเวที

รายได-ถึง 1,200,000 บาท

ละครของหลวงวิจิตรวาทการ เช"น ราชมน พระเจ-ากรุงธน ศึกถลาง

น"านเจ-า อนุสาวรีย-ไทย พ"อขุนผาเมือง ดาบแสนเมือง

ตายดาบหน-า ลานเลือดลานรัก เพชรรัตน- - พัชรา ลูกพระคเณศ

อานุภาพพ"อขุนรามคําแหง อานุภาพแห"งความเสียสละ อานุภาพแห"งความรัก

ในยุคนี้ยังมีสิ่งใหม"ในวงการละครของไทย คือ ภาพยนตร-เสียงของคนไทย

พระปกเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงโปรดให-สร-างโรงภาพยนตร- ศาลาเฉลิมกรุง

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

หลังสมัยละครหลวงวิจิตรวาทการ ละครโรแมนติก และละครพูดประกอบบทเพลงยัง

โดยเฉพาะอย"างยิ่งในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีคณะละครเป>ดแสดงกันอย"าง

นภาพยนตร-ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายในประเทศได-

 แม-กระท่ังศาลาเฉลิมกรุง ยังต-องถูกปรับเป(นโรงละคร

โรงภาพยนตร-ศาลาเฉลิมนครถูกเปลี่ยนเป(นโรงละครศาลาเฉลิมนคร

ศาลาเฉลิมไทยถูกเปลี่ยนเป(นโรงละครศาลาเฉลิมไทย 

 

 

หุตาคม 

เข-าถึงเม่ือ 15 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก weloveshopping.com

ในยุคนี้เกิดนักประพันธ-บทละครข้ึนมากมาย เช"น อิงอร ชื่อจริงคือ

จุ"มน้ําผึ้ง ท่ีมักเป(นละครแนวรักผจญภัย แต"เดิมอิงอรโด"งดังจากการเขียนเรื่องสั้นลง

ในหนังสือพิมพ-ประชามิตร-สุภาพบุรุษเรื่อง นิทรา-สายัณห- ซ่ึงได-รับความนิยมมากจนต-องขยาย

และตีพิมพ-เป(นเล"ม ผลงานนวนิยายต"อมาท่ีโด"งดัง เช"น ดรรชนีนาง

เป(นละครเวที โดยธนูทองฉบับละครเวทีนั้นประสบความสําเร็จมากจากการท่ีมี

บาท เม่ือครั้งท่ีแสดง ณ เวทีศาลาเฉลิมนคร จนถูกนําไปแสดงท่ีเวทีศรีเยาวราช
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ศึกถลาง เจ-าหญิงแสนหวี 

ดาบแสนเมือง ชนะมาร เจ-าหญิง

ลูกพระคเณศ ครุฑดํา โชค

อานุภาพแห"งความรัก อานุภาพแห"งศีล

ภาพยนตร-เสียงของคนไทย โดย

ศาลาเฉลิมกรุง 

และละครพูดประกอบบทเพลงยัง

มีคณะละครเป>ดแสดงกันอย"าง

นภาพยนตร-ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายในประเทศได- เพราะไม"ได-รับ

ยังต-องถูกปรับเป(นโรงละคร เนื่องจากไม"มี

โรงภาพยนตร-ศาลาเฉลิมนครถูกเปลี่ยนเป(นโรงละครศาลาเฉลิมนคร โรงภาพยนตร-

weloveshopping.com 

ชื่อจริงคือ ศักด์ิเกษม หุตาคม 

แต"เดิมอิงอรโด"งดังจากการเขียนเรื่องสั้นลง

ซ่ึงได-รับความนิยมมากจนต-องขยาย

ดรรชนีนาง และธนูทอง ซ่ึงท้ัง

โดยธนูทองฉบับละครเวทีนั้นประสบความสําเร็จมากจากการท่ีมี

จนถูกนําไปแสดงท่ีเวทีศรีเยาวราช 
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และถูกนําไปแสดงท่ีศาลาเฉลิมไทยซ่ึงทํารายได-กว"า 1,000,000 บาท แต"ผลงานเรื่องแรกของอิงอรท่ี

ถูกดัดแปลงเป(นละครเวที ได-แก" ราชันย-ผู-พิชิต โดยจัดแสดง ณ ศาลาเฉลิมไทย ซ่ึงเป(นโรงละครแห"ง

ใหม"ในสมัยนั้น บทละครอีกเรื่องท่ีโด"งดังท่ีได-แสดงท่ีศาลาเฉลิมไทยของอิงอรนั้น คือ ช-องนาง 

 

 

 

ภาพท่ี 105 นิทรา-สายัณห- ของ ศักด์ิเกษม หุตาคม 

ท่ีมา: ย-อนอดีตเพลงดัง : เพลงดัง หนัง ละคร และเพลงลอยกระทง, เข-าถึงเม่ือ 15 กันยายน 2558, 

เข-าถึงได-จาก all-magazine.com 
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ภาพท่ี 106 ดรรชนีนาง ของ ศักด์ิเกษม หุตาคม 

ท่ีมา: ย-อนอดีตเพลงดัง : เพลงดัง หนัง ละคร และเพลงลอยกระทง, เข-าถึงเม่ือ 15 กันยายน 2558, 

เข-าถึงได-จาก all-magazine.com 
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ภาพท่ี 107 ธนูทอง ของ ศักด์ิเกษม หุตาคม 

ท่ีมา: ธนูทอง พิมพ- พ.ศ.2490, เข-าถึงเม่ือ 15 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก khunmaebook.com 
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ภาพท่ี 108 ช-องนาง ของ ศักด์ิเกษม หุตาคม 

ท่ีมา: บุหรงทอง-ช-องนาง, เข-าถึงเม่ือ 18 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก lungthong.com 

 

 โดยในสมัยท่ีอิงอรเป(นนักศึกษาอยู"ท่ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร- และการเมือง หรือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-ในปJจจุบัน มีโอกาสได-ชมละครเวทีของหลวงวิจิตรวาทการ และชื่นชอบเป(น

อย"างมากโดยเฉพาะเรื่องเจ-าหญิงแสนหวี และเลือดสุพรรณ ท้ังยังเคยได-รับรางวัลละครวิทยุยอดเยี่ยม

จากจอมพล ป. พิบูลสงครามถึงสองปgซ-อนในวันสถาปนากระทรวง ในช"วงท่ีท้ังยังได-ทํางานในกรม

ส"งเสริมอุตสาหกรรม แม-ในยุคท่ีละครเวทีซบเซาลง บทประพันธ-ของอิงอรยังคงได-รับความนิยม 

จากการท่ีเรื่อง นิทรา-สายัณห- ถูกดัดแปลงเป(นภาพยนตร-ในปg พ.ศ. 2493 ในขณะท่ีช-องนางถูก

ดัดแปลงเป(นละครโทรทัศน-ในปg พ.ศ. 2505 ส"วนธนูทองก็ถูกดัดแปลงเป(นภาพยนตร-ในปg พ.ศ. 2507  

ในยุคนี้นิยมนําบทประพันธ-มาดัดแปลงเป(นละครเวที เช"น บ-านทรายทองของ 

ก.สุรางคนางค- ไม"เว-นแม-กระท่ังบทประพันธ-ต"างประเทศอย"าง เช"น จุฬาตรีคูณ นางพญางูขาว 

กามนิต-วาสิฏฐี และด-วยเวทีในสมัยนั้นมีลักษณะท่ีกว-างและใหญ" ทําให-นักแสดงต-องเล"นใหญ"ตามไป 

เน-นการเคลื่อนไหวบนเวทีเป(นหลัก คุณมัทนี รัตนินกล"าวว"า 
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“ผู-กํากับการแสดงมักเข-มงวดเรื่องเทคนิค การเคล่ือนไหวบนเวที 

การหันตัวออก การเดินเป(นจังหวะ ลักษณะคล-ายละคอนของเชคส

เปgยร-สมัยเก"า หรือละคอนสมัยคริสต-ศตวรรษท่ี 18-19 แนวโรแมน

ติก เมโลดรามา และละคอนท่ีเน-นอารมณ-ซาบซึ้งเกินธรรมชาติ หรือ 

Sentimental Drama” (มัทนี รัตนิน, 2546 : 19)  

 

ในยุคนี้มีการประมูลนักแสดงนําท่ีมีชื่อเสียงกันอีกด-วย เช"น ส.อาสนจินดา สุพรรณ บูรณ

พิมพ- ฉลอง สิมะเสถียร 

หลังสงครามสงบไม"นาน อีกหนึ่งคณะละครเวทีท่ีโดดเด"นในยุคนี้ คือ คณะศิษย-เก"า

ศิลปากร ก"อต้ังในปg พ.ศ. 2488 เกิดจากการรวมตัวกันของอาจารย- และนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

ทางด-านละครเวทีและดนตรี ได-แก" หลวงประดิษฐไพเราะ หรือศร ศิลปบรรเลง คุณหญิงชิ้น ศิลป

บรรเลง (บุตรสาวของหลวงประดิษฐไพเราะ) ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง (บุตรชายของหลวงประดิษฐ

ไพเราะ) ลัดดา ศิลปบรรเลง สด กูรมะโรหิต กุมุท จันทร-เรือง ละครเรื่องแรกของคณะนี้ คือ ผกาวลี 

ดัดแปลงจากบทประพันธ-ของหลวงบุญยมานพ หรือนามปากกา แสงทอง จัดแสดง ณ โรงละครกรม

ศิลปากรหลังเดิมในปg พ.ศ. 2488 และด-วยความโด"งดังของละครเวทีเรื่องนี้ ทําให-ผู-คนต"างเรียกชื่อ

คณะศิษย-เก"าศิลปากรในชื่อ ผกาวลี แทนจึงทําให-ทางคณะตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป(นคณะละครผกาวลี 

บทเพลงของละครเรื่องผกาวลีมีความไพเราะมาจนทําให-พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู"หัวอนันทมหิดล

และพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู"หัวภู มิพลอดุลยเดชเรียกตัวผู-ประพันธ- เพลงให- ไปพบ คือ 

หลวงประดิษฐไพเราะ และประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ละครเวทีเรื่องผกาวลีได-เป>ดแสดงอีกครั้งในปg 

พ.ศ. 2491 ท่ีโรงละครศาลาเฉลิมไทย 

 

 

 

ภาพท่ี 109 หลวงประดิษฐไพเราะ 

ท่ีมา: หลวงประดิษฐไพเราะ, เข-าถึงเม่ือ 18 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก th.wikipedia.org 
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ภาพท่ี 110 คณะละครผกาวลี 

ท่ีมา: ดAานการทํางาน, เขAาถึงเม่ือ 18 กันยายน 2558, เขAาถึงไดAจาก silapabanleng.com 

 

 

 

ภาพท่ี 111 ละครเวทีเรื่อง ความพยาบาท ของ คณะละครผกาวลี 

ท่ีมา: ผลงานสําคัญ, เข-าถึงเม่ือ 18 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก silapabanleng.com 
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ภาพท่ี 112 ละครเวทีเรื่อง กามนิต วาสิฏฐี ของ คณะละครผกาวลี 

ท่ีมา: ผลงานสําคัญ, เข-าถึงเม่ือ 18 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก silapabanleng.com 

 

 

 

ภาพท่ี 113 ละครเวทีเรื่อง ไฟชีวิต ของ คณะละครผกาวลี 

ท่ีมา: ผลงานสําคัญ, เข-าถึงเม่ือ 18 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก silapabanleng.com 



93 

 

ยุคโทรทัศน? 

เม่ือสิ้นสงครามโลกครั้งท่ี 2 ละครเวทีถึงคราวซบเซา เนื่องจากการเข-ามาของภาพยนตร-

ต"างประเทศ ซ่ึงทําให-บุคคลากรทางด-านละครเวทีหันมารวมตัวกันเพ่ือทําละครโทรทัศน-ทางช"อง 4 

บางขุนพรหม ซ่ึงยังยึดถือแบบแผนการทําละครแบบละครเวทีเช"นเดิมในการถ"ายทอด ยังไม"มีการใช-

เทคนิคการใช-มุมกล-องดังเช"นละครโทรทัศน-แบบต"างประเทศ เพราะยังไม"มีบุคคลากรท่ีไปศึกษาเรื่อง

ของละครโทรทัศน- ลักษณะความเป(นละครเช"นนี้ก็ปรากฏเช"นเดียวกันในภาพยนตร-ไทยในยุคแรก ๆ

ดังคํากล"าวของคุณมัทนี รัตนินท่ีว"า แม-แต"ในภาพยนตร-ก็ยังคงคล-ายละคอน ยังมีการบอกบท ใช-กิริยา

ท"าทางภายนอกมากกว"าความรู-สึกภายใน กล-องจะจับมุมกว-าง ตัวละคอนเรียงเป(นแถวเป(นสองมิติ ไม"

มีความลึก หากต-องการภาพใกล-จะใช-วิธีซูมเข-า ไม"มีการตัดต"อหรือเปลี่ยนมุมบ"อยอย"างวิธีการ

ภาพยนตร-ตะวันตก (มัทนี รัตนิน : 2546) 

 

 

 

ภาพท่ี 114 ละครโทรทัศน- 

ท่ีมา: i688.photobucket.com/albums/vv242/ajarnice/bfee4f9e.jpg 
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ได-มีการนําละครท่ีแต"เดิมเคยเป(นละครเวทีมาแสดงออกอากาศทางโทรทัศน- โดยละคร

รําเรื่องแรกทางช"อง 4 บางขุนพรหม คือ ขุนช-างขุนแผน ตอนขุนแผนข้ึนเรือนขุนช-าง ขุนช-างขุนแผน 

ตอนเข-าห-องนางแก-วกิริยา ละครพูดเรื่องแรก คือ โพงพาง จากบทพระราชนิพนธ-ของรัชกาลท่ี 6 

ยุคละครตะวันตก 

ละครเวทีเริ่มกลับมาได-รับความนิยมอีกครั้ง เม่ือมีการเป>ดการเรียนการสอนด-านละคร

เวทีแบบตะวันตกในจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย โดย สดใส พันธุมโกมล ได-จัดทําหลักสูตรศิลปการละคร

เป(นวิชาเอกของคณะอักษรศาสตร- รวมท้ังก"อต้ังแผนกวิชาศิลปการละครข้ึนในคณะอักษรศาสตร-อีก

ด-วยนับได-ว"าเป(นสถาบันข้ันอุดมศึกษาแห"งแรกท่ีเป>ดสอนศาสตร-ละครเวทีอย"างครบวงจร 

สถาบันอุดมศึกษาแห"งท่ีสองท่ีเป>ดสอนศาสตร-แขนงนี้คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- โดย

มัทนี รัตนิน ได-จัดทําหลักสูตรวรรณกรรมบทละครตะวันตกและตะวันออกลงในวิชามนุษย-กับ

วรรณกรรมเอกของโลก ซ่ึงเป(นวิชาเลือกของนักศึกษาชั้นปgที่ 1 โดยเป(นผู-สอนเอง โดยละท้ิงรูปแบบ

ละครเวทีในยุคก"อนจนหมด ต"อมาในปg พ.ศ. 2509 มีการเป>ดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาและ

วรรณคดี คณะศิลปศาสตร- โดยมีการสอนวิชาบทละครของเชคสเปgยร- พัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษ 

วิชาบทละครสมัยใหม"ของตะวันตก และวรรณกรรมเอกของเอเชีย 

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เริ่มมีการเป>ดสอนหลักสูตรทางด-านนี้มากข้ึน เช"น มหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตทับแก-ว เป>ดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร- โดยอาจารย-เด"นดวง พุ"มศิริ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร เป>ดหลักสูตรวิชาเอก

ศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร- มี 3 แนวทางคือ ศิลปะการแสดงและกํากับการแสดง 

วรรณกรรมการละครการออกแบบฉาก เครื่องแต"งกาย 

มหาวิทยาลั ยของ เอกชนอย"า งมหาวิทยาลัยกรุ ง เทพก็เป>ดหลักสู ตรวิชา เอก

ศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร-ในปg พ.ศ. 2532 

การละครในยุคนี้จึงใช-องค-ความรู-ทางด-านละครเวทีจากทางตะวันตกเป(นส"วนมาก ทําให-

ละครเวทีถูกมองว"าเป(นสิ่งท่ีคนธรรมดาท่ีไม"ได-มีความรู-เข-าไม"ถึง แม-จะมีการดัดแปลงบทละคร

ต"างประเทศบางเรื่องให-อยู"ในบริบทไทย เช"น ละครเวทีเรื่อง อวสานของเซลส-แมน ท่ีดัดแปลงจาก 

Death of Salesman ของ Arthur Miller กํากับการแสดงโดย มัทนี รัตนิน โดย ม.ร.ว คึกฤทธิ์ 

ปราโมช ได-เขียนวิจารณ-ละครเวทีเรื่องนี้ลงในคอลัมน- สยามรัฐ หน-าห-า วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ- ๒๕๑๔ 

ไว-ว"า ละครเรื่องนี้เป(นเรื่องท่ีแตกต"างห"างไกลกับสังคมไทยและชีวิตของคนไทยอย"างมากมายเหลือเกิน 

จนเกือบจะเรียกได-ว"าไม"มีทางท่ีจะเอ้ือมถึงกันได- คนไทยจะไม"คิด และไม"พูดในสิ่งท่ีตัวละครคิดและพูด  

ละครเวทีลักษณะนี้เรื่องต"อมา เช"น ละครเวทีเรื่องรถไฟสายนั้นชื่อปรารถนา ท่ีดัดแปลง

จาก A Streetcar Named Desire ของ Tennessee Williams ละครเวทีเรื่อง ยอดปรารถนา ท่ี



 

ดัดแปลงจาก The American Dream 

ละครเวทีเรื่องนี้ดูไกลตัวของผู-ชม

ยุคประชาธิปไตยเบ8งบาน

ในปg 2524-

นํามาใช-เป(นเครื่องมือแสดงแนวคิดทางการเมืองและสะท-อนสังคมของนักศึกษาในสมัยนั้น

บทละครซาดิสม-ของคมทวน

หลุมศพ ของสุวัฒน- ศรีเชื้อ

ทัพ และละครเวทีของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว

 

ภาพท่ี 115 กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว

ท่ีมีใจรักในวรรณกรรมเหมือนกันได-แก"

วงศ-พัวพันธุ- วินัย อุกฤษณ- 

The American Dream ของ Edward Albee โดยสดใส พันธุมโกมล

ละครเวทีเรื่องนี้ดูไกลตัวของผู-ชม และถูกเรียกร-องให-ทําละครท่ีเข-าถึงกับคนไทยมากข้ึน

ยุคประชาธิปไตยเบ8งบาน 

-2519 ประเทศไทยถูกเรียกว"า ยุคประชาธิปไตยเบ"งบาน

นํามาใช-เป(นเครื่องมือแสดงแนวคิดทางการเมืองและสะท-อนสังคมของนักศึกษาในสมัยนั้น

บทละครซาดิสม-ของคมทวน คันธนู ท่ีประกอบด-วยเรื่อง คนตกเหว และเรื่องประตู

ศรีเชื้อ เรื่องอมนุษยธรรม ของคมสัน พงศ-สุธรรม เราจะฝñาข-ามไป

และละครเวทีของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

 

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว เริ่มข้ึนในปg พ.ศ. 2512 จากกลุ"มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-

ท่ีมีใจรักในวรรณกรรมเหมือนกันได-แก" สุชาติ สวัสดิศรี นิคม รายาว เธียรชัย 

 วิทยากร เชียงกูล ธัญญา ผลอนันต- 

95 

พันธุมโกมล ถูกวิจารณ-ว"า

เข-าถึงกับคนไทยมากข้ึน 

ยุคประชาธิปไตยเบ"งบาน ละครเวทีถูก

นํามาใช-เป(นเครื่องมือแสดงแนวคิดทางการเมืองและสะท-อนสังคมของนักศึกษาในสมัยนั้น เช"น รวม

และเรื่องประตู ชุดสงครามใน

เราจะฝñาข-ามไป ของวิสาคัญ

 

tmoontheatre.org 

จากกลุ"มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-

 ลาภานันท- วรีประวัติ 
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 หนึ่งในนักแสดงของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว คือ คํารณ คุณะดิลก ได-เป(นผู-บุกเบิกละครเวที

รูปแบบพัวร-เธียร-เตอร- (Poor Theatre) หรือละครเวทีท่ีไม"เน-นองค-ประกอบเรื่องความอลังการของ

องค-ประกอบฉาก หรือเทคนิคแสงสีเสียงท่ียิ่งใหญ" แต"เน-นเรื่องตัวนักแสดงเอง และการผสมผสานกัน

ระหว"างบทละคร ดนตรีเพียงไม"ก่ีชิ้น และการเคลื่อนไหว โดยใช-ความเป(นไทยเข-ามาร"วมสมัย  

คําว"า พระจันทร-เสี้ยวมีท่ีมาจากกลุ"มอ"านหนังสือภาษาอังกฤษของคุณ วีระประวัติ วงศ-

พัวพัน ท่ีชื่อว"า คเรซเอ็นท- มูน (Crescent Moon) ท่ีแปลว"า พระจันทร-เสี้ยว ในภาษาไทย 

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวแรกเริ่มนั้นเริ่มจากการทําหนังสือเล"มละบาท จากการท่ีหนังสือของกลุ"ม

พระจันทร-เสี้ยวในสมัยนั้นไม"สามารถนําไปขออนุญาติตีพิมพ-จากสันติบาลได- หนังสือเล"มละบาทของ

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวในสมัยนี้ เช"น ธุลี ตะวัน ปJญญา นาคร และลานโพธิ์ ต"อมาสมาชิกบางคนของ

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวได-เริ่มแต"งบทละครข้ึน เช"น ฉันเพียงอยากออกไปข-างนอก นายอภัยมณี งานเลี้ยง 

ของวิทยากร เชียงกูล ชั้นท่ี ๗ ของสุชาติ สวัสด์ิศรี นกที่บินข-ามฟXา ของวิทยากร เชียงกูล และคํารณ 

คุณะดิลก ซ่ึงการเริ่มแต"งบทละครนี้เองท่ีทําให-เกิดการทําละครเวทีของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวข้ึน  

ละครเวทีเรื่องแรกของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว ได-แก" เรื่องนายอภัยมณี จากบทละครของ

วิทยากร เชียงกูล เป(นการละครเวทีท่ีล-อเลียนจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู" นําแสดงโดย 

วิทยากร เชียงกูลเอง และสมาชิกกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว เช"น เกริกเกียรติ นิติพัฒน- และธัญญา 

ผลอนันต- ต"อมากลุ"มพระจันทร-เสี้ยวได-มีบทบาทสําคัญต"อละครเวทีเรื่องอวสานของเซลส-แมน ท่ีจัด

แสดงท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- โดยรับผิดชอบด-านฉากแสง สี เสียง และยังร"วมเป(นนักแสดงอีกด-วย 

ละครเวทีเรื่องต"อมาของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว เช"น ชนบทหมายเลข 1, 2, 3 ท่ีแสดงถึงความล"มสลาย

ของวัฒนธรรมชุมชน ท่ีเป(นจุดกําเนิดของพัวร-เธียร-เตอร- (Poor Theatre) ด-วย  

กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวได-เริ่มทําละครอย"างเป(นทางการในนาม ชมรมพระจันทร-เสี้ยวการ

ละครโดยได-เป>ดตัวชมรมด-วยละครเรื่อง แม" ของแมกซิม กอร-ก้ี (Maxim Gorky) เป(นเรื่องราว

เก่ียวกับการต"อต-านความอยุติธรรมในสังคม ถัดมาคือ ละครเรื่อง นี่แหละโลก ท่ีแสดงถึงความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม ต"อมากลุ"มพระจันทร-เสี้ยวได-ต้ังคณะละครชื่อ แฉกดาว และได-ทําการนําละครของกลุ"ม

ไปแสดงตามชุมชนต"าง ๆ เพ่ือให-ละครสามารถเข-าถึงได-กับประชาชนท่ัวไป ละครท่ีนําไปแสดง เช"น 

ละครเรื่อง ก"อนอรุณจะรุ"ง ท่ีเกิดจากการดัดแปลงบทละครเรื่อง ชนบทหมายเลข 1, 2, 3 มาดัดแปลง 

หรือจะเป(นละครเรื่อง แซมม่ีจอมยุ"ง ท่ีพูดถึงการรุกรานทางวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา 

 



 

ภาพท่ี 116 โปสเตอร-ละครเรื่อง แม" ของ กลุ"มพ

ท่ีมา: ชมรมพระจันทร-เสี้ยว

crescentmoontheatre.blogspot.com

 

 

ภาพท่ี 117 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

 

ปสเตอร-ละครเรื่อง แม" ของ กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ชมรมพระจันทร-เสี้ยว, เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

rescentmoontheatre.blogspot.com 

การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 1 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org
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ภาพท่ี 118 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

ภาพท่ี 119 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

ดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 2 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org

 

 

การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 3 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org
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ภาพท่ี 120 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

ภาพท่ี 121 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 4 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org

 

การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 5 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.o
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ภาพท่ี 122 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

ภาพท่ี 123 การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: Photo, เข-าถึงเม่ือ 25

 

การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 6 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org

 

 

การแสดงละครของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 7 

25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก crescentmoontheatre.org
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หลังจากเหตุการณ-ทางการเมืองในวันท่ี 14 ตุลาคม และ 6 ตุลาคม ทางรัฐบาลมีการเฝXา

ระวังการแสดงละครเวทีของนักศึกษาและศิลป>นมากข้ึน นักศึกษาและศิลป>นบางส"วนจําต-องหนีภัย

การเมืองเข-าไปอยู"ในปñา บ-างก็ลี้ภัยไปต"างประเทศ คํารณ คุณะดิลก ก็เช"นกัน ทําให-หลังเหตุการณ-ทาง

การเมืองดังกล"าว กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวก็ได-ป>ดตัวลง 

ละครเวทีท้ังในและนอกสถาบันทางการศึกษาในยุคถัดมามักเป(นบทละครหรือแปลจาก

บทละครของตะวันตกท่ีออกแนวสมจริงท่ีมีเนื้อหาท่ีคนไทยน"าจะเข-าถึงได-มากข้ึน เช"น ละครเวทีเรื่อง 

นิมิตมายา ท่ีดัดแปลงจากบทละครเรื่อง A Dream Play ของ August Strindberg โดยนพมาส 

ศิริกายะ ละครเวทีเรื่อง อันตราคนี ดัดแปลงจาก Autigone ของ Jean Anouilh ละครเวทีเรื่อง 

กาลิเลโอแปล จากบทละครเรื่อง Galileo ของ Bertolt Brecht แต"ก็ยังถูกมองว"าเป(นของสูงท่ียาก

เกินกว"าคนธรรมดาจะเข-าใจได-  

ยุคมณเฑียรทอง 

ละครเวทีกลับมาได-รับความนิยมอีกครั้ง เม่ือมีการเป>ดวิกมณเฑียรทองเธียร-เตอร- 

ซ่ึงต้ังอยูในโรงแรมมฑเฑียร ละครท่ีนํามาจัดแสดงเป(นละครท่ีแปลจากบทละครต"างประเทศ บทละคร

ไทยด้ังเดิม บ-างท่ีดัดแปลง เช"น ขอรับฉัน จากบทละคร The Inspector General คนบ-าบนหลังคา 

จากบทละคร Madman on the Roof โลกอลเวง จากบทละคร La Cage Aux Folles ลูกคุณหลวง 

เป(นต-น ละครเหล"านี้ถูกเรียกว"าละครแนวบันเทิงรอบดึกหรือ Cocktail Lounge Theatre  

มีการมอบรางวัลมอบรางวัลสาขาต"าง ๆ ของละครเวทีมณเฑียรทองเธียร-เตอร-ประจําทุก 

ปg แต"กลุ"มคนดูเป(นชนชั้นสูงท่ีมาบริโภคเพ่ือเป(นแฟชั่นเท"านั้น นักแสดงส"วนมากท่ีมาเล"นก็เป(น

นักแสดงโทรทัศน-ท่ีมักติดคิวถ"ายทําละครโทรทัศน-บ"อยครั้ง อีกท้ังยังมีปJญหาทางด-านการเงินและการ

บริหารคณะละคร ทําให-ป>ดตัวลงเม่ือเป>ดตัวได-แค"เพียงสิบปg นักแสดงและบุคลากรของมณเฑียรทอง

เธียร-เตอร-ก็หันไปเป(นผู-กํากับและนักแสดงทางโทรทัศน-แทน แต"ก็ทําให-ละครเวทีกลับมาเป(นมหรสพ

แก"บุคคลภายนอก นอกเหนือจากสถาบันทางศึกษา 

ขณะเดียวกันก็มีกลับมาของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวโดยคํารณ คุณะดิลก เช"น ละครเวที

เรื่อง ผู-อภิวัฒน- ในปg พ.ศ. 2530 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- จัดข้ึนโดยความ

ร"วมมือระหว"างสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-และมูลนิธิปรีดีพนมยงค- เพ่ือนําเสนออุดมกาณ-

ของปรีดี พนมยงค-ท่ีต-องการเปลี่ยนแปลงโครงสร-างทางสังคมให-ดีข้ึน และเป(นการต้ังคําถามถึงกระแส

ตอบรับของอุดมการณ-ของคนรุ"นใหม" ท้ังยังเป(นการหารายได-เพ่ือก"อสร-าง สถาบันปรีดี พนมยงค-  

ผู-อภิวัฒน-เป(นละครเวทีท่ีมีลักษณะเด"น คือ เป(นการเคลื่อนไหวท่ีเป(นเชิงสัญลักษณ- 

มีแท"นลาดเอียงสามแท"นท่ีสามารถย-ายไปจุดต"าง ๆ บนเวที หลังจากออกแสดงได-รับกระแสตอบรับท่ี

ดีจากผู-ชม โดยเฉพาะฉากรีรีข-าวสารท่ีถูกนํามาเทียบเคียงการผลัดเปลี่ยนอํานาจ จนได-รับคําเรียกร-อง
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ให-นํากลับมาแสดงอีกหลายครั้ง และยังถูกนําไปจัดแสดงท่ีกรุงสต็อกโฮล-ม ประเทศสวีเดน และ

ประเทศเนเธอร-แลนด-  

โดยภายหลังเปลี่ยนชื่อคณะละครเป(น กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว (ใหม") กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว

เป(นกลุ"มละครท่ีนําเสนอแนวทางในด-านตรงข-ามของมณเฑียรทองเธียร-เตอร- คือ เป(นลักษณะของพัวร-

เธียร-เตอร- ดังท่ีเคยกล"าวไว-ข-างต-น 

 

 

 

ภาพท่ี 124 ละครเวทีผู-อภิวัฒน- ของ กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: คือผู-อภิวัฒน- วันนี้แสดงเป(นวันแรก, เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

crescentmoontheatre.blogspot.com 

 

ยุคเติบโต 

ละครเวทีในยุคต"อมาเรียกว"า ยุคเติบโต มีการเติบโตของละครเวทีโดยบุคคลากรจาก

นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเบื้องต-นในหลายลักษณะด-วยกัน อ-างอิงจาก ปริทัศน-ศิลปการ

ละครโดย นพมาส แววหงส- 

 

 



103 

 

1. ละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา บทละครท่ีนํามาแสดงมักเขียนข้ึนใหม"โดยกลุ"ม

ละครอิสระ เน-นการสร-างละครเพ่ือสะท-อนสังคม หรือแสดงแนวคิดทางการเมือง ต"อมาจึงพัฒนาเป(น

กลุ"มละครเพ่ือการพัฒนาชุมชน กลุ"มละครสําหรับเร"เพ่ือสื่อสารกับเยาวชน และกลุ"มละครประเด็น

ศึกษา (TIE หรือ Theatre in Education) กลุ"มละครประเภทนี้ เช"น กลุ"มมะขามปXอม หรือกลุ"มสื่อ

ชาวบ-าน มะขามปXอม เป(นกลุ"มละครท่ีมารวมตัวกันในปg พ.ศ. 2523  

 

 

 

ภาพท่ี 125 กลุ"มมะขามปXอม 

ท่ีมา: รู-จักเรา, เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก makhampom.net 

 

หลังเหตุการณ-ทางการเมืองในยุค 14 ตุลาคม และ 6 ตุลาคม สามารถแบ"งยุคของกลุ"ม

ละครมะขามปXอมได-เป(น 3 ยุค คือ 

ยุคแรก เป(นลักษณะของละครเร"เพ่ือสะท-อนปJญหาชาวบ-าน  

ยุคท่ีสอง กลุ"มละครมะขามปXอมทําหน-าท่ีเป(นผู-อบรมทักษะด-านศิลปะการแสดงในระบบ

การศึกษา เพ่ือใช-สื่อด-านการแสดงละครเวทีเป(นสื่อการสอน  

ยุคท่ีสาม เรียกว"ายุคละครเพ่ือการพัฒนา (Community Theatre) เป(นยุคท่ีกลุ"ม

มะขามปXอมเริ่มหันไปใช-สื่อพ้ืนบ-านอย"าง ลิเก แทนการละครแบบตะวันตก และนํามาดัดแปลง

ปรับปรุงให-มีความร"วมสมัยมากข้ึน เรียกอีกอย"างว"า ลิเกร"วมสมัย โดยมีจุดมุ"งหมาย คือ การสร-าง
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ละครเพ่ือพัฒนาชุมชน และเกิดแนวคิดในการสร-างละครชุมชนการสื่อสารเพ่ือชุมชน กลยุทธ-หลัก 

เพ่ือให-เยาวชนในชุมชนรวมตัวกันทําละครเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการฝÄกอบรม

ด-านละครเพ่ือการพัฒนาให-แก"ครูผู-สอนในองค-กรอ่ืน ๆ อีกด-วย ยังมีการทําละครเพ่ือสื่อสารกับชนชั้น

กลางโดยใช-ศิลปะการแสดงพ้ืนบ-านในการนําเสนอ เช"น ละครเวทีเรื่อง นาคะวงศ- ในปg พ.ศ. 2548 ใน

โอกาสครบรอบ 25 ปg ของกลุ"มมะขามปXอม 

2. ละครเขียนข้ึนใหม"เพ่ือเป(นมหรสพของประชาชน เป(นกลุ"มละครท่ีทําละครเวทีท่ี

มุ"งเน-นให-เป(นมหรสพท่ีคนท่ัวไปสามารถเข-าถึงได- และทําละครเวทีเพ่ือเป(นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพ 

เช"น กลุ"มแดสเอนเตอร-เทนเมนต- (Dass Entertainment) ซ่ึงต"อมารู-จักกันในนามของดรีมบ็อกซ- แดส 

เอนเตอร-เทนเมนต- ต้ังข้ึนโดยกลุ"มบัณฑิตจากสถาบันทางด-านการละคร คือ ดารกา วงศ-ศิริ และแสง

อรุณ กาญจนรัตน- จากจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ศิริวรรณ ธีระปถัมภ- จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม" 

สุวรรณดี จักราวรวุธ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- มักใช-นักแสดงมืออาชีพจากละครโทรทัศน-  

กลุ"มเปXาหมายมักเป(นชนชั้นกลางถึงระดับสูง เพราะมีค"าเข-าชมค"อนข-างสูง มีท้ังบทละครแปลจาก

ต"างประเทศและละครท่ีแต"งข้ึนใหม" 

 

 

 

ภาพท่ี 126 สุวรรณดี จักราวรวุธ 

ท่ีมา: สุวรรณดี จักราวรวุธ ตัวตนคนละครกับมิวสิคัลไทย ๆ, เข-าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2558,  

เข-าถึงได-จาก nontawats.blogspot.com 
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ตารางท่ี 1 ละครเวทีของแดสเอนเตอร-เทนเมนต-  

 

ปg 2529 ละครเพลง ไร"แสนสุข 

ปg 2530 ละครเพลง ไร"แสนสุข จัดแสดงอีกครั้ง 

ปg 2531 ละครเพลง อภินิหารแม"มดแฝด 

ปg 2533 

ละคร กับดัก 

ละครเพลง มนต-เพลงขนมครก 

ละครร-ายเหลือเครือญาติ 

ปg 2534 

ละคร สุดสายปลายรุ-ง 

ละครเพลง อลเวงเพลงนางฟXา, 

ละคร สัญญาณเลือดสัญญารัก 

ละครเพลง ซินเดอเรลล"า 

ละคร ราชินีหิมะ 

ปg 2535 

ละคร ทึนทึก 

ละครเพลง ตะลุยเมืองตุjกตา 

ละคร จิ้งจอกลอกลาย 

ละคร วัยอะเฟร"ด 

ปg 2536 

ละครเพลง ตะลุยเมืองตุjกตา จัดแสดงข้ึนอีกครั้ง 

ละคร ทู-ตซี่ 

ละคร แม"ยายไม"เคยยุ"ง 

ละครเพลงไร"แสนสุข จัดแสดงอีกครั้ง 

ละคร เธอช่ืออีฟ 

ปg 2537 

ละคร ปาร-ตี้ปgจอ..อ±อเหรอ 

ละคร สาวสติเสีย 

ละครเวทีก่ึงคอนเสิร-ต กระชากฝJนวันสยอง 

ละคร เชือกสังหาร 

ละคร บุษบาก±าก่ัน 

ละคร พินัยกรรมของหญิงวิกลจริต 

ปg 2538 

ละครสวัสดีปgหมู หนูหลุดแล-ว 

ละคร คืนสุดท-าย...ชายโสด 

ละคร คุณหมอคะ แต"ว"า...มันไม"ใช" 

ละครเพลง ซินเดอเรลล"า 

ปg 2539 

ละครหน-ากาก แมวจอมข"วน ข"วน ข"วน ข"วน 

ละคร ริษยา พยาบาท ฆาตกรรม 
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ตารางท่ี 2 ละครเวทีของดรีมบ็อกซ- (แดสเอนเตอร-เทนเมนต-ในชื่อใหม")  

 

ปg 2545 

ละคร สามสาวทรามทราม 

ละคร ทึกทึก 

ละคร พาวเวอร-คัพเกิร-ล 

ปg 2546 

ละคร ผู-แพ-ผู-ชนะ 

ละครเพลง คู"กรรม เดอะมิวสิคัล 

ปg 2547 

ละครเพลง คู"กรรม เดอะมิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

Black Comedy เรื่องลับๆตอนดับไฟ 

ปg 2548 

ละคร อลหม"านหลังบ-านทรายทอง 

ละคร กุหลาบสีเลือด 

ละคร แม"ยายไม"เคยยุ"ง 

ปg 2549 

ละคร สามคู"ชู-ท้ังน้ัน 

ละคร วิวาห-คาบาเรต- 

ปg 2550 

ละคร สามคนอลเวง รวมรุ"นวุ"นซะไม"มี Reunion 

ละครเพลง คู"กรรม เดอะมิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

ละคร วัยอะเฟร"ด จัดแสดงอีกครั้ง 

ปg 2551 

ละคร ผีชุดดํา 

ละคร ทึนทึก 2 40 ปgผ"านคานเพ่ิงขยับ 

ปg 2552 

ละคร ทึนทึก 2 40 ปgผ"านคานเพ่ิงขยับ จัดแสดงอีกครั้ง 

ละครเพลง แม"นาค เดอะมิวสิคัล 

ปg 2553 ละครเพลง นํ้าใสใจจริง เดอะมิวสิคัล 

ปg 2555 ละครเพลง Dreamgirls 

ปg 2554 

ละครเพลง Fame the Musical 

ละคร ทึนทึก 3 One night in Tokyo 

ปg 2556 

ละคร รอยรัก รอยฆาตกรรม 

ละครเพลง นางพญางูขาว เดอะมิวสิคัล 

ปg 2559 ละครเพลง มอม เดอะมิวสิคัล 

 

ละครเวทีของแดส เอนเตอร-เทนเมนต-ไม"เข-มงวดในเรื่องของตําแหน"งบนเวทีของนักแสดง 

แต"มักให-นักแสดงมีอิสระในการแสดงอารมณ-สื่อสารกับผู-ชมตามธรรมชาติ คุณมัทนี รัตนินได-กล"าวว"า

ผู-กํากับละคอนส"วนใหญ"ของแดส คือ สุวรรณดี จักราวรวุธ (ศึกษาวรรณคดีและการละคอนจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-) ใช-แนวการกํากับการแสดงสมจริง ให-นักแสดงมีอิสระในการแสดงอารมณ-
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ความรู-สึกตามธรรมชาติ ไม"เข-มงวดเรื่องบล็อกก้ิง (Blocking) หรือองค-ประกอบ (Composition) มาก

นัก ให-ละคอนสามารถสื่อสารกับผู-ชมได-ดีท่ีสุด (มัทนี รัตนิน, 2546 : 28) 

แดส เอนเตอร-เทนเมนต-ได-จัดงานประกวดบทละครเวที สดใสอวอร-ด เป(นประจําทุกปg 

บทละครบางเรื่องท่ีชนะการประกวดได-ถูกนํามาแสดงจริง ในปg พ.ศ.2544 แดส เอนเตอร-เทนเมนต-ได-

เปลี่ยนชื่อเป(น ดรีมบ็อกส- จนถึงปJจจุบัน 

 

 

 

ภาพท่ี 127 ภาพการแสดงละครเวทีเรื่อง มอม เดอะ มิวสิคัล ของ ดรีมบ็อกซ- 

ท่ีมา: HOT CRITIC : “มอม เดอะมิวสิคัล” แค"หมาตัวเดียว ทําคนน้ําตาไหลพราก, 

เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก tvpoolonline.com 

 

กลุ"มละครอีกกลุ"มในประเภทนี้ ได-แก" ภัทราวดีเธียร-เตอร- โดยภัทราวดี มีชูธน ในยุคแรก 

มักเป(นละครเพลงท่ีมีความเป(นไทย เช"น สิงหไกรภพ เงาะปñา ร็อคโอปร"าเรื่องอิเหนา ในยุคต"อมามี

การนําศิลปะการแสดงจากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มาผสมผสาน เช"น ร"ายพระไตรป>ฎก ร.รัก ล.ลิขิต ลิขิต

พระลอ ละครเวทีของภัทราวดีเธียร-เตอร-มักถูกมองว"าเป(นละครท่ีมีความนาฏยนิยมค"อนข-างสูง 
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ภาพท่ี 128 ภัทราวดี มีชูธน 

ท่ีมา: ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน โพสต-ถึงกรณี เสก โลโซ สอนเรื่องความเคารพ,  

เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก hilight.kapook.com 

 

 

 

ภาพท่ี 129 ละครเวทีเรื่องลิลิตพระลอ ของ ภัทราวดี มีชูธน 

ท่ีมา: ลิลิตพระลอ, เข-าถึงเม่ือ 29 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก s3.photobucket.com 
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ภัทราวดีเธียร-เตอร-จัดเทศกาลละคร Fringe Festival ข้ึนประจําทุกปg เพ่ือเป>ดโอกาสให-

กลุ"มศิลป>นทางการแสดงรุ"นใหม"ท้ังในประเทศเทศและต"างประเทศได-มีพ้ืนท่ีนําเสนอผลงานอย"าง

อิสระ โดยในปg 2535 ได-ต้ังโรงละคร ภัทราวดีเธียร-เตอร- ด-านข-างวัดระฆังโฆษิตาราม แต"ด-วยประสบ

กับเหตุการณ-อุทกภัยทําให-ต-องป>ดกิจการลง โดยได-ย-ายโรงละครมาเป>ดใหม"ท่ีอําเภอ หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ- ในชื่อใหม"ว"า วิกหัวหิน โดยมีการเป>ดโรงเรียนท่ีไม"ได-สอนศิลปะการแสดงโดยตรง 

แต"เป(นโรงเรียนท่ีสอนศิลปะการแสดงแฝงไปในชีวิตประจําวันของนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานท่ัวไป 

 

 

 

ภาพท่ี 130 วิกหัวหิน 

ท่ีมา: เป>ด วิกหัวหิน ศิลปะสถานเพ่ืองานศิลปะ, เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

manager.co.th 

 

3. ละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ เช"น กลุ"มละคร 28 สมาชิกของ

กลุ"มละครกลุ"มนี้มี รัศมี เผ"าเหลืองทอง ปนัดดา เลิศล้ําอําไพ ยุทธนา มุกดาสนิท บุรณี รัชไชยบุญ    

มล.พันธุ-เทวนพ เทวกุล ปJจจุบันคณะละคร 28 เลิกกิจการไป กลุ"มละครแปลและดัดแปลงนั้นยังนับ

รวมถึงละครทางสถาบันทางการศึกษาต"าง ๆ ท่ีมักนําบทละครต"างประเทศมาดัดแปลง 
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ตารางท่ี 3 ละครเวทีของกลุ"มละคร 28 

 

ปg 2528 ละคร กาลิเลโอ จากบทละคร Galileo ของ Bertolt Brecht 

ปg 2529 ละคร อยากให-ชีวิตน้ีไม"มีเธอ 

ปg 2530 ละครเพลง สู"ฝJนอันยิ่งใหญ"จาก Man of La Mancha ของ Dale Wasserman 

ปg 2531 ละคร ผู-มาเยือน จาก The Visit ของ Durrenmat 

ปg 2534 ละคร ปรัชญาชีวิต จาก The Prophet ของ Kahlil Gibran 

ปg 2535 

ละคร มนุษย-สองหน-า จากบทละคร La Chute ของ Albert Camus 

ละคร เจ-าชายน-อย จาก The Little Prince ของ Antoine de Saint-Exupéry 

ปg 2537 ละคร แรด จาก Rhinoceros ของ Eugene Ionesco 

ปg 2538 ละครเพลง แฮมเล็ต จาก Hamlet ของ William Shakespeare 

ปg 2545 

ละครเพลง จุมพิตนางแมงมุม จาก Kiss of the Spider Woman ของ Manuel Puig, John 

Kander, Fred Ebb 

ปg 2551 

ละครเพลง สู"ฝJนอันยิ่งใหญ"จาก บทละคร Man of La Mancha ของ Dale Wasserman จัด

แสดงข้ึนอีกครั้ง (ร"วมกับบริษัทเซนาริโอ) 

 

 

 

ภาพท่ี 131 ละครเวที สู"อันยิ่งใหญ" ปg พ.ศ. 2530 ของ คณะละคร 28 

ท่ีมา ดอนกิโฆเต- ใครวิกลจริต, เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก thaioctober.com 
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ภาพท่ี 132 ละครเวที สู"ฝJนอันยิ่งใหญ" ปg พ.ศ. 2551 ของ คณะละคร 28  

ท่ีมา: สู"ฝJนอันยิ่งใหญ", เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก bloggang.com 

 

4. ละครเพลงต-นทุนสูง มักเป(นละครเพลงท่ีเรียกกันว"า ละครเพลงบรอดเวย- คือการใช-

นักแสดงท่ีมีชื่อเสียง ใช-เพลงร-องท่ีคุ-นหูซึ่งส"วนมากเป(นเพลงป“อบ เน-นความยิ่งใหญ"ของฉากแสงสีเสียง 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ-ท่ีทําให-ผู-คนต"างอยากมาชมสักครั้งในชีวิต ไม"เว-นแต"ผู-ท่ีไม"เคยชมละครเวที

เลยก็ตาม เช"น ละครเวทีของ Scenerio ผู-สร-างละครโทรทัศน-ก็หันมาสร-างละครเวทีแนวละครเพลง

บรอดเวย-จนโด"งดังและได-รับความนิยม อีกท้ังยังทําให-คนรุ"นใหม" หันไปศึกษาทางด-านละครเวทีมาก

ข้ึน บริษัทเอ็คแซ็กท-และเซนาริโอยังได-ร"วมมือกับบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต สร-างโรงละคร

มาตราฐานบรอดเวย-แห"งแรกของไทยข้ึนอีกด-วยคือ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียร-เตอร- ท่ีมีละคร

เวทีชื่อดังระดับโลกหมุนเวียนมาจัดแสดง เช"น Cats, Cinderella, Chicago, We Will Rock You, 

The Phantom of the Opera, Beauty and the Beast โดยในปg 2558 เอ็คแซ็กท- และเซนาริโอ

ได-นําละครเพลงเรื่อง ข-างหลังภาพ เดอะ มิวสิคัล มาดัดแปลงเป(นภาษาอังกฤษพร-อมท้ังปรับบท

บางส"วน และนําไปจัดแสดงท่ีโรงละคร Pasadena Playhouse นครลอสแองเจอลิส รัฐแคลิฟอร-เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีนักแสดงนําเป(นคนไทยคือ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก-ว และกํากับโดยถกลเกียรติ 
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วีรวรรณ โดยมีนักแต"งเพลงคือ Richard Maltby Jr. และ David Shire และมีแผนจะเป>ดแสดงท่ี

บรอดเวย- 

 

 

 

ภาพท่ี 133 ละครเวที ข-างหลังภาพ เดอะ มิวสิคัล ของ เอ็คแซ็กท-และเซนาริโอ 

ท่ีมา: จากข-างหลังภาพ สู" Waterfall เตรียมเป>ดม"าน US ปgหน-า ลุ-นลงบรอดเวย- 2016,  

เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก isanook.wordpress.com 
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ภาพท่ี 134 ละครเวที วอเทอร-ฟอลล- เดอะ มิวสิคัล ของ เอ็คแซ็กท-และเซนาริโอ 

ท่ีมา: Review 'Waterfall' plunges over the edge of banality, เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, 

เข-าถึงได-จาก latimes.com 

 

ตารางท่ี 4 ละครเวทีของบริษัทเซนาริโอ 

 

ปg 2540 ละครเพลง วิมานเมือง 

ปg 2544 ละครเพลง บัลลังก-เมฆ เดอะมิวสิคัล 

ปg 2545 ละครเพลง บัลลังก-เมฆ เดอะมิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

ปg 2547 ละครเพลง บางกอก 2485 เดอะมิวสิคัล 

ปg 2548 ละครเพลง ทวิภพ เดอะมิวสิคัล 

ปg 2550 

ละครเพลง ฟXาจรดทราย เดอะมิวสิคัล 

ละคร ลูกคุณหลวง 

ละครเพลง บัลลังก-เมฆ เดอะมิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

ปg 2551 

ละครเพลง ข-างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล 

ละคร ก"อนจะถึงบางรักซอยเก-า 

ละครเพลง สู"ฝJนอันยิ่งใหญ" (ร"วมกับกลุ"มละคร 28) 

ปg 2552 ละครเพลง แม"นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล 

ปg 2553 

ละคร เน้ือคู" 11 ฉาก จากวันแรกถึงวันลา 

ละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล 

ละครเพลง กินรีสีรุ-ง 
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ละครเพลง หงส-เหนือมังกร เดอะมิวสิคัล 

ปg 2554 

ละคร เรื่องเล"าคืนเฝXาผี 

ละคร Boxing Boy 

ละครเพลง ทวิภพ เดอะมิวสิคัล 

ละครเพลง สี่แผ"นดิน เดอะมิวสิคัล 

ปg 2555 

ละครเพลง มิสไซง"อน 

ละครเพลง รักจับใจ เดอะโรแมนติกมิวสิคัล 

ปg 2556 

ละคร ลัดดาแลนด- 

ละครเพลง เลือดขัตติยา เดอะมิวสิคัล 

ปg 2557 ละครเพลง สี่แผ"นดิน เดอะมิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

ปg 2558 

ละครเพลง วันสละโสดกับโจทก-เก"าๆ เดอะมิวสิคัลคอเมดี้ 

ละครเพลง Waterfall The Musical 

ปg 2559 

ละคร ผ-าห"มผืนสุดท-าย 

ละคร น่ังติดผี 

ละครเพลง ลมหายใจ เดอะ มิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

ละครเพลง บัลลังก-เมฆ เดอะ มิวสิคัล จัดแสดงอีกครั้ง 

ละครเพลง ลอดลายมังกร เดอะ มิวสิคัล 

 

5. ละครเวทีแสวงหาตัวตน หลังปg พ.ศ. 2542 ของไทยเข-าสู"ยุคแสวงหาตัวตน บุคคลากร

ทางด-านละครเวทีท้ังในและนอกสถาบันการศึกษานั้นเม่ือได-สะสมประสบการณ-การทํางานมาได-ระยะ

หนึ่งแล-ว จึงเริ่มทําละครท่ีแหกขนบทฤษฎีทางด-านละครเวที และผสมผสานศิลปะการแสดงของท้ัง

ไทยและอ่ืน ๆ เข-าด-วยกัน เช"น พิเชษฐ- กลั่นชื่น ท่ีนําศิลปะการแสดงของไทยมาดัดแปลง และลดทอน

ให-ร"วมสมัย แม-จะถูกวิจารณ-ว"าเป(นการทําลายวัฒนธรรมด้ังเดิมก็ตาม ผลงานท่ีเข-าข"ายข-อวิจารณ-นี้ 

เช"น เรื่อง ฉุยฉาย ท่ีดัดแปลงมาจากรามเกียรต์ิตอน นางลอย ท่ีลดทอนความอลังการของชุดโขนให-

เหลือเพียงเสื้อยืดกับกางเกงยีนส-เท"านั้น และเรื่อง แอม อะ เดมอน I’m a demon ท่ีมีเพียงหัวโขน 

และกางเกงในเท"านั้น  

หรือจะเป(นกลุ"มละครโรงเล็ก (Little Theatre Movement) หรือท่ีเรียกว"าละครห-อง

แถวท่ีเกิดข้ึนมากมาย เช"น คณะละครมรดกใหม" แปดคูณแปด กลุ"มละครเสาสูง เนคเคดมาสก- 

(Naked Mask) บี-ฟลอร- (B-Floor) พระจันทร-เสี้ยวใหม" มันตา ดอกไม-การละคร กลุ"มว-าว (WOW 

Company) และโกมลกูณฑ- 
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ภาพท่ี 135 พิเชษฐ- กลั่นชื่น 

ท่ีมา: The Dance Master, เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก hiclasssociety.com 

 

 

 

ภาพท่ี 136 ละครเวที ฉุยฉาย ของ พิเชษฐ- กลั่นชื่น 

ท่ีมา: ฉุยฉาย, เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก artbangkok.net 
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ภาพท่ี 137 แอม อะ เดมอน ของ พิเชษฐ- กลั่นชื่น 

ท่ีมา: โขนร"วมสมัยสไตล- พิเชษฐ- กลั่นชื่น – อนุรักษ-นาฏศิลป'ไทยด-วยการสร-างสรรค-ใหม",  

เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก tcdc.or.th 
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ผูAมีคุณูปการต8อวงการละครเวทีไทย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลAาเจAาอยู8หัว รัชกาลท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 138 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัว, เข-าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

bloggang.com 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงเป(นผู-พัฒนาละครเวทีของไทยโดยใช-

วิธีการท่ีแปลกใหม"ในสมัยนั้น เช"น ในปg พ.ศ. 2422 ทรงดัดแปลงนิยายอาหรับราตรีเป(นบทละครพูด

คํากลอนในชื่อใหม"คือ ลิลิตนิทราชาคริต ได-ทรงกํากับการแสดง และร"วมแสดงกับพระราชอนุชาด-วย

พระองค-เอง ถือได-ว"าเป(นการแสดงละครพูดยุคแรก ๆ ของไทย  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงเป(นผู-ริเริ่มการบันทึกการกํากับเวทีหรือ 

Stage Direction ซ่ึงมีการจดรายละเอียดของอุปกรณ-ประกอบฉากพร-อมตําแหน"งท่ีวางบนเวทีเป(น

ครั้งแรกในละครเวทีเรื่อง อิเหนา ทรงพระราชนิพนธ-บทละครแนวสมจริงหรือสะท-อนชีวิตเป(นผู-แรก

ในประวัติศาสตร-ละครเวทีไทยคือเรื่อง เงาะปñา ซ่ึงเป(นเรื่องราวเก่ียวกับเงาะซาไก 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงยกเว-นการเก็บอากรมมหรสพในปg 

พ.ศ. 2450 ทําให-กิจการละครเวทีเฟÅ®องฟู อากรมมหรสพเริ่มครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงสามารถ

สร-างรายได-แก"ทางรัฐเป(นจํานวนมาก แต"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงเห็นว"า 

การเก็บอากรมมหรสพนั้นมุ"งไปท่ีละครในโรงบ"อนเป(นหลัก เมื่อทรงให-ยุบบ"อนการพนันต"าง ๆ ลง 

เพ่ือลดปJญหาอาชญากรรมในสังคมไทยแล-ว ก็เห็นสมควรท่ีจะยกเลิกอากรมมหรสพ เพราะการแสดง
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มหรสพนอกโรงบ"อนกลับต-องจ"ายภาษีแพงจนเดือดร-อนถึงคณะละครถ-วนหน-า ทรงสนับสนุนทางด-าน

ละครเวทีแก"ชาววังและชาวบ-านท่ีต-องการมีคณะละครของตัวเอง ท้ังยังทรงเสด็จไปทอดพระเนตร

ละครของคณะเหล"านั้นด-วยพระองค-เองพร-อมวิจารณ- และมอบรางวัลแก"คณะละครเหล"านั้นอีกด-วย 

คณะละครจากการสนับสนุนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลAาเจAาอยู8หัว 

คณะละครของพระองค-เจ-าสิงหนาทราชดุรงค-ฤทธิ์ ท่ีได-สืบทอดละครมาจากกรมพระ

พิทักษ-เทเวศร- ผู-เป(นบิดา มีจุดเด"นท่ีฝgมือการรํา มักถูกเลือกไปแสดงในงานหลวง นิยมแสดงละครนอก 

ต"อมาสมเด็จพระบรมวงศ-เธอ เจ-าฟXากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ-ได-ทรงร"วมมือกับกรมพระพิทักษ-

เทเวศร-คิดค-นละครแบบใหม"ท่ีเรียกกันว"า ละครดึกดําบรรพ- 

คณะละครของเจ-าพระยามหินทร-ศักด์ิธํารง หรือ เพ็ง เพ็ญสกุล เริ่มแสดงมาต้ังแต"สมัย

รัชกาลท่ี 4 จนมาถึงรัชกาลท่ี 5 เป(นคณะละครท่ีสามารถดัดแปลงการรํา และการแต"งกายให-แตกต"าง

จากละครหลวง เรียกกันว"า ละครพันทาง เป(นผู-ริเริ่มจัดแสดงละครประจําโรง มีการเก็บค"าเข-าชม โรง

ละครของท"าน คือ ปริ๊นเธียร-เตอร- ซ่ึงเป(นโรงละครแบบตะวันตกแห"งแรกของสยาม 

คณะละครของพระบรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- เดิมแสดงละครรําในนาม

ของละครหลวงนฤมิตร แสดง ณ โรงละครของท"านเองคือโรงละครวิมานนฤมิตร แต"ภายหลังถูกไฟ

ไหม- ต"อมาจึงเปลี่ยนเป(นแสดงละครร-องในโรงละครแห"งใหม"ของท"านชื่อโรงละครปรีดาลัย ซ่ึงอยู"ใน

บริเวณวังของท"านท่ีมุมแพร"งนรา ถนนตะนาว เรียกว"าโรงละครปรีดาลัย ได-รับความนิยมจนเรียกกัน

ติดปากว"า ละครร-องแบบปรีดาลัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลAาเจAาอยู8หัว รัชกาลท่ี 6 

 

 

 

ภาพท่ี 139 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 6 

ท่ีมา: พระราชนิพนธ- เรื่อง ศกุนตลา ผ"านภาพวาดฝgพระหัตถ-ล-นเกล-า รัชกาลท่ี 6,  

เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก oknation.ne 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธ-บทละคร

ประเภทต"าง ๆ รวมกันถึง 150 เรื่อง ประกอบด-วย บทพระราชนิพนธ-โขน 17 เรื่อง บทละครรํา 7 

เรื่อง บทละครร-อง 9 เรื่อง บทละครสังคีต 4 เรื่อง บทโครงเรื่อง 3 เรื่อง บทละครปริศนา 6 เรื่อง บท

สําหรับการแสดงกลางแจ-งชุดตํานานเสือปñา 16 เรื่อง บทละครพูดแบบภาพยนตร- 1 เรื่อง 5 ตอน บท

ละครพูดคํากลอน 1 เรื่อง บทละครพูดคําฉันท- 1 เรื่อง บทละครพูดร-อยแก-วต-นฉบับ 24 เรื่อง บท

ละครแปลและแปลงจากภาษาฝรั่งเศส 10 เรื่อง จากภาษาอังกฤษ 16 เรื่อง ซ่ึงเป(นนักประพันธ-บท

ละครไทยท่ีมีผลงานมากท่ีสุด  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงกํากับการแสดง ร"วมแสดง และยังเผยแพร"

ศาสตร-ของละครเวทีอีกมากมาย เป(นผู-ริเริ่มละครพูดแบบตะวันตกเต็มรูปแบบเป(นพระองค-แรก ทรง

ค-นคว-าทางประวัติศาสตร-และโบราณคดีเก่ียวกับเครื่องแต"งกาย ศิลปะ ประติมากรรม สถาปJตยกรรม 

และอ่ืน ๆ ในประเทศใกล-เคียงและไทย เพ่ือเป(นข-อมูลในการพระราชนิพนธ-บทละคร  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงจัดต้ัง ทวีปJญญาสโมสร และโรงละครขนาด

เล็กข้ึนท่ีพระราชวังสราญรมย- เพ่ือเป(นท่ีทํากิจกรรมทางด-านละครเวที และสังสรรค-ในหมู"ข-าราช

บริพาร เพราะในสมัยนั้นกรุงเทพมหานครยังไม"มีโรงละครพูด จะมีก็แต"ละครรํา และละครร-องแบบ

เก"า โดยละครเวทีเป>ดสโมสรแห"งนี้ชื่อ สมพ"อสมลูก ทรงฝÄกซ-อม และกํากับการแสดงด-วยพระองค-เอง 

โดยทรงออกหนังสือพิมพ-รายเดือนตีพิมพ-บทพระราชนิพนธ-และของคนอ่ืน ๆ ท่ีเห็นว"าสมควร โดยทํา

หน-าท่ีเป(นบรรณาธิการด-วยพระองค-เอง โดยมีพระนามแฝง เช"น หนานแก-วเมืองบูรพ- นายแก-ว อัศว

พาหุ ศรีอยุธยา รามจิตติ พันแหลม เป(นต-น พระองค-ทรงมีพระปรีชาสามารถในการนิพนธ-ต้ังแต"ทรง

ศึกษาท่ีประเทศอังกฤษ โดยเคยได-ออกหนังสือพิมพ-ภาษาอังกฤษชื่อ The Screech Owl ซ่ึงเป(น

หนังสือพิมพ-รายสัปดาห-สําหรับเด็ก และหนังสือพิมพ- The Look-on  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวทรงเป>ดสอนโขนในโรงเรียนทหารกระบี่หลวง 

ต"อมาจึงเปลี่ยนเป(นโรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมป' ซ่ึงถือเป(นการจัดการเรียนการสอน

ศิลปะการแสดงแห"งแรกในประเทศไทย ในปg 2447 
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จวงจันทร? จันทรคณา (พรานบูรพ?) 

 

 

 

ภาพท่ี 140 ภาพบุคคล จวงจันทร- จันทรคณา (พรานบูรพ-) 

ท่ีมา: ระเบียงภาพครูเพลง-นักแต"งเพลง-นักเรียบเรียงเสียงประสาน, เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, 

เข-าถึงได-จาก saisampan.net 

 
จวงจันทร- จันทร-คณาเป(นผู-แรกท่ีดัดแปลงเพลงในละครร-องท่ีมีทํานองช-ามาสู"แบบสากล 

ด-วยการใส"เนื้อร-องเต็มหรือตัดให-กระชับ และใช-เครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงแทนเครื่องดนตรีไทยเดิม 

จนได-รับความนิยม กล"าวได-ว"าพรานบูรพ-คือผู-ริเริ่มเพลงไทยสากลเลยก็ว"าได- และได-จัดต้ังคณะละคร

ชื่อ “ศรีโอภาส” ซ่ึงภายหลังได-เปลี่ยนชื่อเป(นคณะ “จันทโรภาส” เริ่มชีวิตเส-นทางสายละครเวทีด-วย

อาชีพบอกบทหลังฉากละครในคณะละครราตรีพัฒนาหลังจากท่ีต-องออกจากมหาวิทยาลัยเพราะไม"มี

ทุนในการศึกษาเล"าเรียน ขณะเดียวกันนั้นได-เขียนบทกวีในนาม “อําแดงขํา” ส"วนนามปากกาท่ีใช-

เขียนเรื่องอ"านเล"นคือ “รักร-อย” และแต"งบทละครเรื่อง “ทะแกล-วทหารสามเกลอ” เป(นบทละคร

เรื่องแรก ได-เป(นผู-กํากับการแสดงเอง และเริ่มใช-นามปากกา “พรานบูรพ-” ครั้งแรกเม่ือประพันธ-เรื่อง 

“เหยี่ยวทะเล” เม่ือคณะละครราตรีพัฒนาป>ดตัวลง จึงเข-าทํางานหนังสือพิมพ-ประจํากอง

บรรณาธิการเดลิเมล-รายวัน ได-เขียนเรื่องสั้น เรื่องยาว และบทพากย-การ-ตูนในหนังสือพิมพ-เดลิเมล-วัน

จันทร- ต"อมาจึงได-ตั้งคณะละคร จันทโรภาส พรานบูรพ-เป(นผู-ริเริ่มทําบทพากย-ภาพยนตร- คือ การเล"า

เรื่องหน-าจอให-คนฟJงก"อนภาพยนตร-ฉาย คือ เรื่องอาบูหะซัน มีทิดเขียว ก"อนจะเป(นพากย-แบบโขน

ให-แก"ภาพยนตร-อินเดียเรื่องแรกท่ีเข-ามาฉายในประเทศไทย คือ รามเกียรต์ิ แล-วจึงพากย-แบบปJจจุบัน

โดยมีดนตรีประกอบด-วย พรานบูรพ-ยังมีผลงานในด-านภาพยนตร- เช"น เขียนบทภาพยนตร-ให-กับ

บริษัทภาพยนตร-ศรีกรุง เช"น ในสวนรัก อ-ายค"อม ค"ายบางระจัน และเขียนบทภาพยนตร-ให-แก"บูรพา

ศิลป'ภาพยนตร- เช"น สนิมในใจ สามหัวใจ แผลเก"า ต"อมาเป(นผู-สร-างภาพยนตร- เช"น วังหลวง วังหลัง 



 

หลวงวิจิตรวาทการ

 

ภาพท่ี 141 หลวงวิจิตรวาทการ

ท่ีมา: วัชระ พึมขุนทด, 

sites.google.com 

 

หลวงวิจิตรวาทการเป(นผู-นําละครเวทีท่ีแต"เดิมถูกจํากัดอยู"เพียงแค"ผู-คนระดับสูง

ข-าราชสํานักไปสู"สามัญชนธรรมดา

รัชกาลท่ี 6 เรื่องการปลูกฝJงความรักชาติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู"ระบอบประชาธิปไตย

อธิบดีกรมศิลปากรและต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร-

กรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการ

ในสมัยนั้น 

โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร-

เปลี่ยนชื่อเรียกเป(น โรงเรียนศิลปากร

ศิลป' ในปg พ.ศ. 2485 และถูกยกฐานะเป(นวิทยาลัยนาฏศิลป'เม่ือปg

จากผู-คนในสมัยนั้นรวมท้ังในหนังสือพิมพ-ทุกฉบับ

ศิลปะการแสดงแบบนี้มาก"อน

อนาคตไว-ในตอนหนึ่งว"า โรงเรียนฟXอนรําและดนตรี

ท"ามกลางมรสุมแห"งการนินทาว"าร-าย

ต้ังแต"เกิดมาเป(นประเทศไทย

หลวงวิจิตรวาทการ 

 

 

หลวงวิจิตรวาทการ 

, พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ, เข-าถึงเม่ือ 25 กันยายน

หลวงวิจิตรวาทการเป(นผู-นําละครเวทีท่ีแต"เดิมถูกจํากัดอยู"เพียงแค"ผู-คนระดับสูง

ข-าราชสํานักไปสู"สามัญชนธรรมดา นําพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"

เรื่องการปลูกฝJงความรักชาติ แฝงในละครพูดประกอบเพลงสมัยใหม"

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู"ระบอบประชาธิปไตย

อธิบดีกรมศิลปากรและต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร- ย-ายกรมมหรสพจากกรมพระราชวังมาอยู"ท่ี

กรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการ ทําให-ประชาชนท่ัวไปมีความเท"าเทียมในการศึกษาศิลปะการแสดง

โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร-เริ่มเป>ดสอนเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม

โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค- ในปg พ.ศ. 2485 เปลี่ยนเป(นโรงเรี

และถูกยกฐานะเป(นวิทยาลัยนาฏศิลป'เม่ือปg พ.ศ. 2515 

จากผู-คนในสมัยนั้นรวมท้ังในหนังสือพิมพ-ทุกฉบับ เพราะสมัยนั้นยังไม"เคยมีโรงเรียนทางด-าน

ศิลปะการแสดงแบบนี้มาก"อน ซ่ึงหลวงวิตรวาทการเคยเขียนไว-ในหนังสือเรื่อง

 โรงเรียนฟXอนรําและดนตรี ซ่ึงเรียกว"า โรงเรียนนาฏดุริยางค-

ท"ามกลางมรสุมแห"งการนินทาว"าร-าย การโจมตีทุกทิศทุกทาง ในหนังสือพิมพ-เกือบทุกฉบับ

ต้ังแต"เกิดมาเป(นประเทศไทย ก็ยังไม"เคยมีโรงเรียนชนิดนี้ งานเต-นกินรํากิน ถือเป(นงานชั้น
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กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

หลวงวิจิตรวาทการเป(นผู-นําละครเวทีท่ีแต"เดิมถูกจํากัดอยู"เพียงแค"ผู-คนระดับสูง เช"น 

นําพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว 

แฝงในละครพูดประกอบเพลงสมัยใหม" ในสมัยหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู"ระบอบประชาธิปไตย ได-รับตําแหน"งเป(น

ย-ายกรมมหรสพจากกรมพระราชวังมาอยู"ท่ี

ทําให-ประชาชนท่ัวไปมีความเท"าเทียมในการศึกษาศิลปะการแสดง

พฤษภาคม ปg พ.ศ. 2477 โดย

เปลี่ยนเป(นโรงเรียนสังคีต

. 2515 ซ่ึงทําให-เกิดการโจมตี

เพราะสมัยนั้นยังไม"เคยมีโรงเรียนทางด-าน

ซ่ึงหลวงวิตรวาทการเคยเขียนไว-ในหนังสือเรื่อง วิธีทํางานและสร-าง

โรงเรียนนาฏดุริยางค- ได-ต้ังข้ึนใน

ในหนังสือพิมพ-เกือบทุกฉบับ เพราะ

ถือเป(นงานชั้นตํ่า แม-จะรู-
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กันว"ามีอยู"ในนานาประเทศท่ีเจริญแล-ว ก็ยังเห็นว"าไม"เหมาะสมสําหรับประเทศเรา ซ่ึงทําให-เกิดปJญหา

ด-านงบประมาณ เพราะการของบเรื่องการละครและดนตรีในสมัยนั้นถือเป(นเรื่องน"าขัน และยังทําให-

ท"านถูกดูหม่ินจากท่ีประชุมพิจารณางบประมาณ (เฉลียว พันธุ-สีดา, 2517 : 46) 

หลวงวิจิตรวาทการมีความต-องการท่ีจะสร-างโรงละครแห"งชาติข้ึน เพราะเห็นว"าประเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีเป(นอารยประเทศต"างมีกัน และประเทศไทยก็สมควรจะมีกับเขาบ-างมานาแล-ว หนึ่งปgท่ีต้ัง

โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร- นักเรียนของโรงเรียนนี้ก็มีความสามารถพอท่ีจะแสดงต"อสาธารณะชนได-

แล-ว แต"กลับขาดโรงละครสําหรับไว-แสดง โรงละครในสมัยนั้นก็มีน-อยและหายาก จึงต-องปลูกโรงไม"ไผ" 

เอาผ-าเตjนท-มามุงเป(นหลังคา เก-าอ้ีของผู-ชมก็รวบรวมมาเท"าท่ีจะหาได-  

ในการแสดงครั้งหนึ่ง ท"านเจ-าพระยาศรีธรรมธิเบศร- รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการคลังใน

สมัยนั้นได-มาชมการแสดงและประทับใจ จึงให-หลวงวิจิตรวาทการต้ังงบประมาณมาเพ่ือให-ท"านสร-าง

โรงละคร แต"ท"านก็ได-รับอนุมัติงบเพียง 6,500 บาท ซ่ึงสามารถสร-างได-เพียงแค"เสา และมุงหลังคา

เท"านั้น เก-าอ้ียังต-องยืมมาจากกระทรวงวัง หรือปJจจุบันคือสํานักพระราชวัง โดยเป(นโรงละครท่ีกําเนิด

ละครเวทีชื่อดัง เลือดสุพรรณ ซ่ึงประสบความสําเร็จจนสามารถมีรายได-มาต"อเติมโรงละครจนสมบูรณ-

ท"านเคยกล"าวไว-ในหนังสือวิธีทํางานและสร-างอนาคตไว-ว"า เลือดสุพรรณ ทําให-หมดทุกอย"าง ทําให-โรง

ละครมีฝารอบ ขอบชิด มีรูปมีร"างซ่ึงเป(น หอประชุมศิลปากร ซ่ึงใช-มาจนทุกวันนี้ เก-าอ้ีท่ีนั่งดูละคร

ท้ังหมด เป(นรายได-ของ เลือดสุพรรณ เครื่องใช-ในโรงเรียนท่ีมีราคาแพง เช"น เปgยโน เครื่องแต"งตัว

ละคร และสัมภาระทุกๆ อย"าง เลือดสุพรรณ เป(นผู-ทําให-การละครและดนตรีของกรมศิลปากรต้ังตัว

ข้ึนได-ด-วย เลือดสุพรรณ 

อานิสงค-ของละครเวทีเลือดสุพรรณยังทําให-ผู-ท่ีเคยคัดค-านเรื่องงบประมาณท่ีท"านเคยขอ

เพ่ือการละครนั้น เม่ือได-ชมละครเรื่องนี้ก็ซาบซ้ึง และหันกลับมาสนับสนุนงบประมาณด-านการละคร 

ความโด"งดังของเลือดสุพรรณยังแผ"ขยายไปท่ัวประเทศไทย เช"น ในปg พ.ศ. 2479 ท่ีประชุม

ศึกษาธิการได-ลงมติให-ส"งบทละครเรื่องนี้ไปยังศึกษาธิการจังหวัดและโรงเรียนรัฐบาลท่ัวราชอาณาจักร 

กระทรวงกลาโหม และกรมตํารวจต"างขอให-นักเรียนในสังกัดของตัวเองได-ชมละครเวทีเรื่องนี้ 

ความโด"งดังของละครเรื่องนี้ยังดังไปยังต"างประเทศอีกด-วย เช"น หนังสือพิมพ-พม"าได-ขอบทละครและ

ภาพถ"ายของละครเรื่องนี้ไปเผยแพร"ท่ีประเทศพม"า ในขณะท่ีชาวพม"าในไทยต"างมาดูละครเรื่องนี้กัน

มากมาย ในขณะท่ีเพลงในละครเรื่องนี้อย"างเพลงดวงจันทร-และเลือดสุพรรณได-โด"งดัง และถูกขับร-อง

ท้ังในและต"างประเทศอย"างจีน ญ่ีปุñน ละครเวทีท่ีท"านแต"งได-รับความนิยมเพราะใช-ภาษาท่ีเข-าใจง"าย 

มีดนตรีท่ีไพเราะและปลุกใจ 
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ตารางท่ี 5 ละครเวทีของหลวงวิจิตรวาทการ 

 

ปg 2479 เลือดสุพรรณ 

ปg 2480 

พระเจ-ากรุงธน 

ศึกถลาง 

ปg 2481 

เจ-าหญิงแสนหวี 

มหาเทวี 

เบญจเพศ 

ปg 2482 

น"านเจ-า 

อนุสาวรีย-ไทย 

ปg 2483 พ"อขุนผาเมือง 

ปg 2490 

ดาบแสนเมือง 

ชนะมาร 

เจ-าหญิงกรรณิการ- 

สีหราชเดโช 

ตายดาบหน-า 

ลานเลือด-ลานรัก 

เพชรัตน--พัชรา 

ปg 2491 

ลูกพระคเณศวร- (เดิมช่ือ ภิกขเนตร) 

ครุฑดํา 

โชคชีวิต 

ปg 2497 อานุภาพพ"อขุนรามคําแหง 

ปg 2498 อานุภาพแห"งความเสียสละ 

ปg 2499 อานุภาพแห"งความรัก 

ปg 2500 อนุภาพแห"งความศีลสัตย- 
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รองศาสตราจารย?สดใส พันธุมโกมล 

 

 

 

ภาพท่ี 142 รองศาสตราจารย-สดใส พันธุมโกมล 

ท่ีมา: คําประกาศเกียรติคุณ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก art2.culture.go.th 

 

อาจารย-สดใส วานิชวัฒนา หรือในปJจจุบันคือ รองศาสตราจารย-สดใส พันธุมโกมล เป(นผู-

บุกเบิกการเรียนการสอนศิลปะการแสดงเต็มรูปแบบเป(นคนแรกในประเทศไทย ท่ีประกอบไปด-วยการ

สอนบทละครสมัยใหม" การแสดง การกํากับการแสดง การออกแบบฉาก เครื่องแต"งกาย การแต"งหน-า

และอ่ืน ๆ อาจารย-สดใส พันธุมโกมลได-นําบทละครสมัยใหม"มาให-นิสิตนักศึกษาได-ศึกษา และแสดง

จริง โดยมีอาจารย-จากในและต"างประเทศมาร"วมสอน เช"น Dr. Helstein จาก University of 

California at Los Angeles (UCLA) มาเป(นผู-ช"วยสอนการแสดง Barry K. Smith มาเป(นผู-ช"วยสอน

การแต"งหน-า เครื่องแต"งกาย ฉาก แสง และพระองค-เจ-าปรมบุรฉัตร สอนวรรณกรรมบทละคร 

 ลูกศิษย-ของอาจารย-สดใสเม่ือสําเร็จการศึกษาแล-ว ได-ทํางานอยู"ในวงการละครโทรทัศน-

และละครเวทีท่ีมีชื่อเสียงเป(นจํานวนมาก บ-างก็ก"อต้ังคณะละคร เช"น คณะละคร 28 ดรีมบ็อกส- 

ผลงานด-านละครโทรทัศน-ของอาจารย-สดใส เช"น บุกเบิกการสอนการแสดงทางโทรทัศน-ให-แก"

สถานีโทรทัศน-ช"อง 3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักแสดง โดยนําศาสตร-ทางด-านละครตะวันตกมาใช- อีกท้ัง

กํากับละครทางโทรทัศน-ท่ีมีชื่อเสียง ได-แก" คนดีศรีอยุธยา และคําพิพากษา 

ละครเวทีของอาจารย-สดใส พันธุมโกมล มักแปลหรือดัดแปลงมาจากบทละครและ

วรรณกรรมต"างประเทศ เช"น ตุjกตาแก-ว ดัดแปลงจาก The Glass Menegerie ของ Tennessee 

Williams เกิดเป(นตัวละคร ดัดแปลงจาก Six Characters in Search of an Author ของ Luigi 

Pirandello ดวงสุดา รณกร ดัดแปลงจาก Hedda Gabler ของ Henrik Ibsen แผลในดวงใจ 
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ดัดแปลงจาก The Stronger และ With All Love ของ Linda Mitchell คนดีของเสฉวน ดัดแปลง

จาก The Good Woman of Setzuan ของ Bertolt Brecht พรายน้ํา ดัดแปลงจาก Ondine ของ 

Jean Giraudoux 

คํารณ คุณะดิลก 

 

 

 

ภาพท่ี 143 คํารณ คุณะดิลก 

ท่ีมา: วรัญ¥ู อินทรกําแหง, Make It Fake but Real, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

crescentmoontheatre.blogspot.com 

 

คํารณ คุณะดิลกเป(นผู-บุกเบิกละครเวทีในลักษณะของ พัวร-เธียร-เตอร- (Poor Theatre) 

คือการลดบทบาทความสําคัญขององค-ประกอบ เช"น ฉาก แสง เสียง แต"เน-นความสามารถของ

นักแสดงและความสัมพันธ-กับผู-ดูเป(นหลัก เช"นในละครเวทีเรื่อง ชนบทหมายเลข 1 ท่ีทําข้ึนใน

ระหว"างท่ีคํารณ คุณะดิลกดํารงฐานะผู-สอนวิชาศิลปการละครและสื่อสารมวลชน ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม"  

ในปg 2518 คํารณ และกลุ"มนักแสดงจากเชียงใหม"กลับมากรุงเทพมหานคร และทําการ

อบรมศาสตร-ความรู-ทางด-านละครเวทีให-กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต"าง ๆ ได-ผลิตงานละคร

ชนบทหมายเลข 2 ชนบทหมายเลข 3 และแซมม่ีจอมยุ"ง ท้ังยังก"อต้ังชมรมพระจันทร-เสี้ยวการละคอน

กับนักแสดงซ่ึงเป(นนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยต"าง ๆ ผลิตผลงานละครเวที แม" ก"อนอรุณจะรุ"ง 

และนี่แหละโลก  

ชมรมพระจันทร-เสี้ยวจําเป(นต-องใช-ชื่อคณะอ่ืนในบางครั้ง เพ่ือความปลอดภัยจากกระแส

ทางการเมือง หลังเกิดเหตุการณ-ทางการเมืองในเดือนตุลาคม ปg พ.ศ. 2519 ชมรมพระจันทร-เสี้ยวการ
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ละคอนต"างแยกย-ายกันไป คํารณ คุณะดิลกเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ได-เข-าร"วมกับเป(นนักแสดง 

ผู-ช"วยผู-กํากับของคณะละคร Theatre De La Mandragore ผลงานละครเวทีในช"วงนี้ของคํารณมี

Antigone, Woyzeck, Leon&Lena, La Mort de Danton, L’ Avar, La Mort de Bucher, 

Escalade, La Libbration, L’ Eneme and Terminal โดยได-ออกแสดงไปยังประเทศต"าง ๆ เช"น

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อียิปต- จอร-แดน เลบานอน สวีเดน โมรอค โค ตูนิเซีย กอบอน การ-คาร- และซูดาน  

สิบปgต"อมา คํารณกลับมายังประเทศไทย และทําละครเวที คือผู-อภิวัฒน- อันเรื่องราวของ 

ปรีดี พนมยงค- รัฐบุรุษ ในนามของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวการละครในปg 2530 ในปg 2538 ได-นํา คือผู-

อภิวัฒน- มาแสดงอีกครั้ง ในวาระการเป>ดอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค- และได-เข-าร"วมเทศกาลละคร 

ครั้งท่ี 1 พระจันทร-เสี้ยวการละครได-รับการสนับสนุนโดยศูนย-ศิลปะวัฒนธรรมแสงอรุณ (ผู-จัดเทศกาล

ละคร ครั้งท่ี 1) ให-จัดทําละครเวทีโดยมีผลงานต"อเนื่องตลอดในระยะเวลาหนึ่งปgต้ังแต"ปg พ.ศ. 2539-

40 อาทิ กูชื่อพญาพาน, ความฝJนกลางเดือนหนาว, มาดามเหมา, ตลิ่งสูงซุงหนัก และกระโจมไฟ เคย

ได-รับเชิญไปแสดงละครเวทีของคณะละคร 28 เช"น สู"ฝJนอันยิ่งใหญ" ในปg พ.ศ. 2530 มนุษย-สองหน-า

ในปg พ.ศ. 2535 แรด ในปg พ.ศ. 2537 

 

ตารางท่ี 6 ผลงานของคํารณ คุณะดิรก 

 

ปg 2518 

ชนบทหมายเลข 1 

ชนบทหมายเลข 2 

ชนบทหมายเลข 3 

แม" (The Mother written / Maxim Gorgi) 

ก"อนอรุณจะรุ"ง 

น่ีแหละโลก (The Exceptional and the Rule / Bertolt Brecht) 

ปg 2530 คือผู-อภิวัฒน- 

ปg 2531 แล-ง : ชนบทหมายเลข 4 

ปg 2538 

คือผู-อภิวัฒน- 

ตากอากาศกลางสนามรบ (Picnic on the Battle Filed / Fernando Araban) 

ปg 2539 

กูช่ือ … พญาพาน 

ความฝJนกลางเดือนหนาว 

มาดามเหมา (Madam Mao ‘ s Memories / Henry Ong) 

ปg 2540 

ตลิ่งสูงซุงหนัก (บทประพันธ-ของ นิคม รายวา) 

กระโจมไฟ 

ผู-หญิงกับรัฐธรรมนูญ 

พระมะเหลเถไถ (บทประพันธ-ของ คุณสุวรรณ) 
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บางกอกกง วงกตกาล 

ปg 2541 

หมู"บ-านจกจ-วง 

อ"านบทกวี เสกสรรค- ประเสริฐกุล 

อ"านบทกวี นายผี อัศนี พลจันทร- 

คําปราศรัยของนาย ก . 

การแสดงสด ธรรมนุษสติ 

การแสดงสด ญัติภังค- 

อ"านบทกวี วรรณกรรมร-อยเรื่อง … ท่ีคนไทยควรอ"าน 

จากเง้ือมเงาสู"ร"มเงา 

สงครามบุปผชาติ 

อ"านบทกวี วิถีชีวิตแห"งดุลยภาพ ท"ามกลางยุคสมัย 

ปg 2542 

คือผู-อภิวัฒน- 2475 

พระมะเหลเถไถ 2000 

ปg 2543 

หมู"บ-านสีมอ 

พุทธประวัติ 

ปg 2544 

หมู"บ-านพัฒนา 

คีตาท-าชิม 

อ"านบทละคร คณะสุภาพบุรุษ 

เมืองนิมิตร (บทประพันธ-ของ มาลัย ชูพินิจ) 

การแสดงสด ประวัติศาสตร- – ความทรงจํา 

เด็กเอ±ยเด็กดี 

บินเดี่ยวคอเดียวกัน 

การแสดงสด ครบรอบ 25 ปg 6 ตุลา เสียงเพรียกความทรงจํา 

ปg 2545 

กล"องสีรุ-ง 

โซนน่ิง 

การแสดงสด คีตาวิปJสสนา (The Noise of Arts) 

ประวัติศาสตร- ความทรงจํา และสังคม 

ปริศนากาเหว"า (The Caucasian Chalk Circle / Bertolt Brecht) 

ปg 2546 

วีนัสปาร-ตี้ : เรื่องของเธอ เรื่องของเขา และเรื่องของเรา 

ฝJน(ร-าย)กลางคืนฤดูร-อน 

นัดบอด 

Lighthouse the Opera 

ปg 2547 

ถนนชีวิต 

The Confession of a Sinner : King Oedipus, the performance 

John A.Lone in Bangkok : Lighthouse the Opera Part I) 



128 

 

ปg 2548 

พลเมืองช้ันสอง? 

A.Lone in Flight 911: Lighthouse the Opera (Part II) 

ปg 2549 

งานผู-หญิง (ละครสั้นวันสตรีสากล) 

รวมละคร 30 ปg ชมรมพระจันทร-เสี้ยวการละคร “ละครเพ่ือชีวิต” 

แอนธิโกเน (Antigone / Bertolt Brecht) 

ไฟล-างบาป 

หวีด..สกัดภัย (ละครสั้นรณรงค-ลดการประทุษร-ายผู-หญิง  

เน่ืองในวันยุติความรุนแรงต"อผู-หญิง) 

อ"านบทกวีความจริงข-างถนน ในงานรําลึก 30 ปg 6 ตุลา 

การแสดงสดกลางแจ-ง นาฏกรรม-คํากวี : ลมใต-ปgกนกสีเหลือง 

ปg 2550 

แอนธิโกเน (Antigone / Bertolt Brecht) 

การแสดงเป>ดนิทรรศการ Scenic Eyes 

เทศกาลผู-หญิงในดวงจันทร-:เทศกาลนักเขียนบทและผู-กํากับละครเวทีหญิง 

แสลง 

การแสดงกลางแจ-ง ในงาน 75 ปg ประชาธิปไตย 

ไฟล-างบาป 

เสียงกระซิบจากแม"นํ้า 

การแสดงเป>ดนิทรรศการ Art of Corruption 

ปg 2551 

เสียงกระซิบจากแม"นํ้า 

ผมไม"มีนํ้าตาจะร-องไห- (จากบทประพันธ-ของ เสนีย- เสาวพงศ-) 

รักบังตา 

คอย ก.ด. (Waiting for Godot / Samuel Becket) 

หยดนํ้าตาในทะเล (จากบทกวีทะเลรุ"มร-อน ของ วารี วายุ) 

Venus Party : เรื่องของเธอ เรื่องของเขา และเรื่องของเรา 

ปg 2552 

อ"านบทละคร อ"านเรื่องรัก 

ละครสั้น 4 เรื่อง; ร-านขายขนมปJง, โมน่ีกับรูปวาด, แทนคํานํา,  

หมาเก-าหาง 

Time’s Up (แรงบันดาลใจจาก M&M ของ เจหวานและน้ิวกลม) 

การเดินทางของส"วนท่ีหายไป (จากเรื่อง The Missing Piece Meet The Big O) 

เชียร-แหลก 

อ"านบทละคร อ"านสันติภาพ 

ติสตูนักปลูกต-นไม- 

หมาเก-าหาง 

ไฟล-างบาป 

ปg 2553 อ"านบทละคร อ"านผู-หญิง 
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คือผู-อภิวัฒน- 

อ"านบทละคร อ"านสังคม 

เสียงกระซิบจากแม"นํ้า 

วาวา The Rice Child 

BB Project 

ปg 2554 

วันสุข Bad Fine Day 

I Sea : solo performance 

อ"านบทละคร อ"านในใจ 

เส-นด-ายในความมืด (A Thread in the Dark / Hella Hasse) 

อัสลาม…จากเจ-าหญิงเสียงเศร-าแห"งดาวดวงท่ี 4 

ปg 2555 

การแสดงเดี่ยว ฝJงหัว (Mind Set) ในงาน 100 ปgชาตกาล ท"านผู-หญิงพูน 

ศุข พนมยงค- 

การแสดง ผู-หญิงลายจุด (Dot Women) 

ละครเด็กเรื่อง ฉลามยิ้ม 

การแสดง Fall ร"วง หก ตก หล"น 

อ"านบทละคร อ"านผู-ชาย 

อ"านบทละคร 10 Minute Play #1 

ปg 2556 

การแสดง ข-าวไทย Rice Now 

ละครเวที ภาพลวงตาจากเนินมะเฟÅอง จากเรื่องสั้นสองเรื่องของ 

ศรีดาวเรือง 

ละครเวที โปรเจค 1/4 ละครสั้น 4 เรื่อง บทละครโดย อรดา ลีลานุช 

ละครเวที ผีแมวดํา (Vinegar Tom / Caryl Churchill) 

การแสดง ลิ้นกับฟJน (Like Teeth & Tongue) 

ละครเวที ทําอย"างไรให-โง" (Comment je suis devenu stupide / Martin Page) 

หนังสั้น ดุจดั่งจะคายคืน จากเรื่องสั้นของ ศรีดาวเรือง 

ปg 2557 

ละครเวที ในห-องสีเทา (In the Grey Room) บทละครโดย อรดา ลีลานุช 

การแสดง เงา-ร"าง (Shade Borders) 

เทศกาละคร 24 ชม. (24 hr FEST) 

อ"านบทละคร 10 Minute Play #2+3 

อ"านบทละคร อ"านเรื่องเพศ 

ปg 2558 

ใน/ข-างนอก/เธอ 

ปาร-ตี้สีดํา : ปาร-ตี้เป>ดหมวก 

ระยะใกล-อันเว้ิงว-าง 
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ภัทราวดี มีชูธน 

 

 

 

ภาพท่ี 144 ภาพบุคคล ภัทราวดี มีชูธน 

ท่ีมา: ประวัติของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก thaifilm.com 

 

เป(นผู-บุกเบิกละครเวทีเชิงนาฏยนิยม ผู-เป(นแรงบันดาลใจให-คนรุ"นใหม"หันมาทําละครเวที

ท่ีแหกขนบ มีผลงานแรกเริ่มด-วยการแสดงนําภาพยนตร-เรื่อง ไม"มีสวรรค-สําหรับคุณ ในปg พ.ศ. 2515 

ซ่ึงทําให-ภัทราวดีได-รับรางวัลตุjกตาทองสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม ผลงานภาพยนตร-ถัดมา คือ 

ความรักครั้งสุดท-าย ของ ม.จ.ชาตรี เฉลิม ยุคล ถัดมากับภาพยนตร-เรื่อง น้ําพุ ของยุทธนา มุกดาสนิท 

และเข-าสู"วงการละครโทรทัศน-ในการกํากับละคร ผู-เขียนบท และนักแสดง ทางโทรทัศน-ไทยทีวีสีช"อง 

3 เช"น ขบวนการคนใช- ตุjกตาเสียบกบาล ความรักประชาชนชาวแฟลต ก"อนจะไปศึกษาดูงานท่ี

นิวยอร-ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลับมาสู"ผลงานละครโทรทัศน-ทางช"อง 9 เช"น ผู-พิทักษ-ความ

สะอาด และบนถนนสายเดียวกันในปg พ.ศ. 2529  

ในปg พ.ศ. 2524 ภัทราวดีได-ไปศึกษาหาความรู-ด-านละครเพลง และทํางานในฐานะ

นักแสดงในละครเวทีออฟ บรอดเวย- เป(นเวลา 4 ปg และกลับมาเป>ดการแสดงเด่ียว One Woman 

Show ซ่ึงเป(นการแสดงท่ีผสมผสานนาฏศิลป'ในหลายประเภทจากหลายประเทศเข-าด-วยกัน และ

ประสบความสําเร็จ จึงได-ผลิตละครเพลง เก็บดาวดวงใหม"ไปใส"ฟXา ณ ศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทย 

หลังจากนั้นก็ได-จัดแสดงละครเวทีเรื่อง ลอดิลกราช จากนวนิยายของ ทมยันตี ท่ีดัดแปลงมาอีกทีของ

วรรณกรรมไทยเรื่อง พระลอ โดยใช-ภาพหลังของละครเป(นสมัยปJจจุบัน  

ในปg พ.ศ. 2535 ภัทราวดีได-ต้ังโรงละคร ภัทราวดีเธียร-เตอร- ใช-แนวคิด นิทานข-างวัด 

โดยนํานิทานชาดก บทละครเก"าแก"ของไทยมาผสมผสานนาฏศิลป'ของไทยและต"างประเทศ เช"น 
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สิงหไกรภพ อิเหนาจรกา เงาะปñา ภัทราวดีเริ่มหันมาสนใจคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยนําหลักคํา

สอนมานําเสนอในละคร ร"ายพระไตรป>ฎก ข-าวกองน-อย สหัสเดชะ และด-วยประสบกับเหตุการณ- 

อุทกภัยทําให- ภัทราวดีเธียร-เตอร- ต-องป>ดกิจการลง โดยได-ย-ายโรงละครมาเป>ดใหม"ท่ีอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ- ในชื่อใหม"ว"า วิกหัวหิน เป(นโรงเรียนท่ีสอนศิลปะการแสดงแฝงไปใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนหลักสูตรมาตราฐานท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 7 ผลงานละครเวทีของภัทราวดี มีชูธน 

 

ปg 2530 เก็บดาวดวงใหม"ไปใส"ฟXา 

ปg 2534 ลอดิลกราช 

ปg 2535 

สิงหไกรภพ 

ตะลิดติดตี่ 

ปg 2536 

ร"าย  

จุรี in concert 

ปg 2537 

จุรี in concert 

อิเหนาจรกา 

ปg 2539 

เงาะปñา 

ร"ายพระไตรป>ฎก 1 และ 2 ปฎิจสมุปปบาท 

ก"องข-าวน-อย 

ปg 2540 ท้ิงจักรมารักกันเถอะ 

ปg 2541 โขนรามเกียรติ์ตอนสหัสสเดชะ 

ปg 2542 บทละครจากครูเฒ"า 

ปg 2543 ละครเพลง รุ-งหลังฝน 

ปg 2544 เติมรักให-เต็มรุ-ง 

ปg 2546 ร"ายพระไตรป>ฎก 3 ตอน มันอยู"ท่ีคิด  

ปg 2553 สุดสาคร  

ปg 2557 ลิเกพันธ-ใหม" ชาละวัน  
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ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 

 

 

ภาพท่ี 145 ภาพบุคคล ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ท่ีมา: บอย - ถกลเกียรติ วีรวรรณ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

movie.sanook.com 

 

บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เป(นผู-ปลุกกระแสละครเวทีในประเทศไทย และสร-างโรงละคร

มาตราฐานบรอดเวย-แห"งแรกในประเทศไทย ท้ังยังนําเข-าละครบรอดเวย-มาจัดแสดงในประเทศไทย

อย"างสมํ่าเสมอไม"เว-นแม-กระท่ังเรื่อง The Phantom of the Opera เริ่มงานในตําแหน"งผู-คุมละคร

โทรทัศน-กับแกรมม่ีเอ็นเตอร-เทนเม-นต- ก"อนกํากับละครโทรทัศน-เรื่องแรกคือ นางฟXาสีรุ-ง ตามมาด-ว

การกํากับละครซิทคอมเรื่อง 3 หนุ"ม 3 มุม ท่ีฉายนานถึง 8 ปg เริ่มผันตัวสู"วงการละครเวทีเม่ือปg 

พ.ศ. 2540 เรื่อง วิมานเมือง และบัลลังก-เมฆ เดอะมิวสิคัล ในปg 2544-2545 บางกอก 2485 เดอะมิว

สิคัลในปg พ.ศ. 2547 ปJจจุบันดํารงตําแหน"งผู-จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ในปg พ.ศ. 2550 จึงได-เป>ด

โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร- อันเป(นความร"วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต (ดูตารางท่ี 4) 
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กลุ8มละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network) 

 

 

 

ภาพท่ี 146 ตราสัญลักษณ- กลุ"มละครกรุงเทพ 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

bangkoktheatrefestival.com 

 

ประเทศไทยมีการรวมกลุ"มทางละครเวที คือ เครือข"ายละครกรุงเทพ (Bangkok 

Theatre Network) เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรทางด-านละครเวที อาจารย-ผู-สอนละครเวที 

กลุ"มประสานงานเครือข"าย ศิลปะต"าง ๆ เพ่ือเป(นการรวมพลัง และสร-างพ้ืนท่ีการเสนองานของตนเอง

สู"สาธารณะ ซ่ึงมีความเชื่อร"วมกันถึงความจําเป(นในการดํารงอยู"ท่ีเข-มแข็ง และยั่งยืนของศิลปะใน

สังคมการสร-างสรรค-ศิลปะการละครต-องอาศัย พ่ึงพากันเพราะศิลปะเป(นสิ่งท่ีเกิดข้ึนพร-อมๆ กับการท่ี

มนุษย-อยู"รวมกันเป(นสังคม 

ปg พ.ศ. 2536 เกิดการคิดริเริ่มท่ีจะสร-างเครือข"ายกลุ"มละครเวที เนื่องจากศิลปะการ

ละครในเมืองไทยยังไม"เข-มแข็ง ท่ีผ"านมาบุคคลากรทางด-านละครเวทีรุ"นใหญ"ล-วนเป(นผู- ท่ีมี

ความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณูปการต"อวงการศิลปะการละครแต"ยังขาดการเชื่อมโยงกัน และ

การเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ทําให-ศิลปะการละครในไทยยังไม"เข-มแข็งเท"าท่ีควร นักการละครกลุ"มหนึ่ง

ได-พยายามจัดต้ังเครือข"ายแบบจริงจังให-เป(นลักษณะองค-กร แต"ด-วยความอ"อนประสบการณ- และขาด

ความพร-อม จึงยังไม"ประสบความสําเร็จ  

ต"อมาในปg พ.ศ.2540 บุคคลากรทางด-านละครเวทีคนสําคัญอย"าง คํารณ คุณะดิลก 

และภัทราวดี มีชูธน ได-เป(นแกนนําในการคิดริเริ่มสมาพันธ-ศิลป>นละคร แต"แม-จะประชุมกันถึง 3-4 

ครั้ง ก็ยังไม"ประสบความสําเร็จ จนปg พ.ศ.2545 ประดิษฐ- ประสาททองได-ปรับรูปแบบและเปXาหมาย
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ให-สอดคล-องกับสมาชิกในเครือข"ายท่ีมีความหลากหลายทางด-านวัยวุฒิ ประสบการณ- มุมมอง 

ทัศนคติ ในเดือนพฤษภาคมปgเดียวกันนี้เอง มีการพบปะอย"างไม"เป(นทางการของบุคคลากรด-านละคร

เวทีรุ"นใหม"ท่ีสอนด-านละครเวทีในสถาบันการศึกษาต"าง ๆ ท่ีสํานักงานกลุ"มละครมะขามปXอม 

มีผู-เข-าร"วมประชุมจํานวนมาก จึงได-บทสรุปกันว"าจะมีความร"วมมือกันมากข้ึน ส"งข"าวสารถึงกัน แต"ยัง

ไม"มีกฎเกณฑ-ในรูปแบบองค-กร  

ในเดือนมิถุนายน มีการพบปะอย"างไม"เป(นทางการของ กลุ"มละครหนุ"มสาวรุ"นใหม"

ประมาณ 10 กลุ"ม ด-วยจุดเริ่มต-นเดียวกันว"าสมควรจะมีการรวมกลุ"มกันให-เข-มแข็งและมีพลัง 

ในเบื้องต-นเครือข"ายสมาชิกยังคงรวมกลุ"มกันอย"างหลวม ๆ และยังไม"มีกฎเกณฑ-ในรูปแบบองค-กร

เช"นเดิม ต"อเม่ือมีความพร-อมในด-านต"าง ๆ แล-ว จึงรวมกลุ"มกันอย"างเป(นองค-เต็มรูปแบบ เครือข"าย

ละครกรุงเทพ มีสมาชิกท้ังหมด 50 ราย อันประกอบไปด-วย คณะละครอาชีพท่ีไม"มุ"งผลกําไรคณะ

ละครหนุ"มสาว กลุ"มละคร นักศึกษา ชุมนุมหรือชมรมการละคร ภาควิชาศิลปะการละครในสถาบัน

ต"าง ๆ และศิลป>นละครอิสระ เครือข"าย ละครกรุงเทพ แบ"งสมาชิกออกเป(น 3 กลุ"มคือ 

1. สมาชิกสามัญ เป(นคณะละครท่ีผลิตผลงานต"อสาธารณะต"อเนื่องยาวนานกว"า 3 ปg 

และมีคุณสมบัติครบถ-วนตามท่ีเครือข"ายละครต้ังระเบียบไว- โดยกลุ"มสามัญนี้ยังดํารงตําแหน"งเป(น

คณะกรรมการบริหารเทศกาลละครกรุงเทพอีกด-วย ปJจจุบันมีสมาชิกในกลุ"มสามัญ คือ 

1.1 กลุ"มละครเพ่ือการเรียนรู-บางเพลย- (Bangplay Learning Theatre Group) 

ก"อต้ังเม่ือปg พ.ศ. 2547 จากการรวมตัวของบุคคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ เช"น อาจารย-สอนศิลปะ

การละคร นักการละคร นักแสดง คุณครูอนุบาล นักศึกษา ท่ีนําศิลปะการละครมาประยุกต-เพ่ือการ

เรียนรู-วิถีชีวิต โดยมุ"งเน-นเป(นองค-ความรู-เพ่ือสร-างศักยภาพของเยาวชนและคนทํางาน มีสมาชิก เช"น 

ทวีวัฒน- กําเนิดเพ็ชร- ไพบูลย- โสภณสุวภาพ อุษาวดี สุนทรเกตุ 

 

 

 

ภาพท่ี 147 ตราสัญลักษณ- กลุ"มละครเพ่ือการเรียนรู-บางเพลย- 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

bangkoktheatrefestival.com 
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1.2 กลุ"มละครบีฟลอร- (B-Floor) ก"อต้ังเม่ือปg พ.ศ. 2542 ได-สร-างปรากฏการณ-ใหม"

ให-วงการละครเวทีร"วมสมัยของไทย ด-วยการเล"าเรื่องด-วยภาพท่ีผนวกการเคลื่อนไหวเข-ากับงาน

สื่อผสม จนเป(นผลงานศิลปะเชิงความคิด มักหยิบเอาประเด็นสังคมมาแสดง เก่ียวข-องกับบุคคล 

เหตุการณ-ท่ีถูกปกป>ด วิธีปฏิสัมพันธ-ระหว"างมนุษย- ได-รับการตอบรับท้ังในและต"างประเทศ มีสมาชิก 

เช"น ธีรวัฒน- มูลวิไล จารุนันท- พันธชาติ ดุจดาว วัฒนปกรณ- 

 

 

 

ภาพท่ี 148 ตราสัญลักษณ- กลุ"มละครบีฟลอร- 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 
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1.3 กลุ"มละครเบบี้ไมม- (Babymime) เป(นกลุ"มละครใบ-ท่ีใช-แรงบันดาลใจและ

จินตนาการของเด็กการแสดงดูและเข-าใจได-ง"าย มีความสนุกสนาน มักหยิบเรื่องราวใกล-ตัวมานําเสนอ 

ท่ีอาจเป(นเรื่องธรรมดาท่ีเรามักมองข-าม แต"หยิบมาสร-างสรรค-จนเป(นเรื่องราวท่ีผสมผสานไปด-วยเสียง

หัวเราะและศิลปะ มีสมาชิก เช"น รัชชัย รุจิวิพัฒน- ณัฐพล คุ-มเมธา ทองเกลือ ทองแท- 

 

 

 

ภาพท่ี 149 ตราสัญลักษณ- กลุ"มละครเบบี้ไมม- 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 
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1.4 คณะละคร 8X8 ก"อต้ังในปg พ.ศ. 2541 รวมตัวข้ึนจากคนทําละครท่ีมีใจรักใน

ละครเวที และเคยทํางานร"วมกันมาเป(นเวลานานในนามผลงานของกลุ"มละครอ่ืนๆ ท้ังในตําแหน"งของ
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นักแสดง ผู-เขียนบท ผู-กํากับเวที และผู-กํากับการแสดง มีจุดประสงค-เพ่ือผลิตผลงานละครเวทีท่ีเป(น

ของตัวเอง นําเสนอละครเวทีเก่ียวกับการสะท-อนสังคมบนความเชื่อท่ีว"า กระบวนการสร-างและ

กระบวนการเสพละครเวทีจะสามารถพัฒนามนุษย- ให-เกิดความเข-าใจและรู-จักตนเอง และปรับเปลี่ยน

มุมมองในการเห็นผู-อ่ืนในสังคมในฐานะเพ่ือนมนุษย- มีสมาชิก เช"น นิกร แซ"ตั้ง ภาวิณี สมรรคบุตร 

 

 

 

ภาพท่ี 150 ตราสัญลักษณ- 4 คณะละคร 8X8 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 
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1.5 พระจันทร-เสี้ยวการละคร (Crescent Moon Theatre) ก"อต้ังข้ึนในปg พ.ศ. 

2512 จากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-ท่ีสนใจงานด-านวรรณกรรมเหมือนกันคํารณ คุณะดิลก 

ได-ก"อต้ังชมรมพระจันทร-เสี้ยวการละครร"วมกับนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา และร"วมกัน

ทํางานละครเวทีในนามชมรมพระจันทร-เสี้ยวการละครในปg พ.ศ.2518 มีการผลัดเปลี่ยนสมาชิกท่ีเป(น

คนรุ"นใหม"จนถึงปJจจุบัน โดยมีสมาชิกจากรุ"นท่ี 3 และรุ"นใหม"ท่ียังคงทํางานต"อเนื่อง จากการได-รับการ

สนับสนุนพ้ืนท่ีในการสร-างสรรค-ผลงานจากสถาบันปรีดี พนมยงค- ปJจจุบันพระจันทร-เสี้ยวการละครมี

โรงละครขนาดเล็กชื่อ ละครโรงเล็ก Crescent Moon Space ณ สถาบันปรีดี พนมยงค- มีสมาชิก 

เช"น คํารณ คุณะดิลก สินีนาฏ เกษประไพ ทวิทธิ์ เกษประไพ 

 

 

 

ภาพท่ี 151 ตราสัญลักษณ- พระจันทร-เสี้ยวการละคร 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

bangkoktheatrefestival.com 
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1.6 คณะมรดกใหม" (Moradokmai) แต"เดิมเป(นรายการสารคดีทางศิลปะวัฒนธรรม

ทางโทรทัศน-ในปg พ.ศ.2533 ถึงปg พ.ศ.2535 ต"อมาอาจารย-ชลประคัลภ- จันทร-เรือง ได-รวบรวม

สมาชิกและสร-างสรรค-ละครเวทีต"อเนื่อง ในปg พ.ศ. 2541 ได-เป>ดโรงละครมรดกใหม"ข้ึนท่ีตึกช-างใกล-สี่

แยกรัชโยธิน แล-วจึงย-ายมาบริเวณอาร-ซีเอ ช"วงปg พ.ศ.2544 ถึงปg พ.ศ.2547 และย-ายไปเป>ดสํานัก

ละครมรดกใหม"ท่ีคลองหก จังหวัดปทุมธานี อันประกอบด-วย โรงละคร ท่ีพักอาศัยของสมาชิก ค"าย

ละคร ท่ีเป>ดอบรมครู เป>ดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ใช-วิธีการแบบละครเวที ในปg พ.ศ. 2550 ได-เป>ด

โรงเรียนมรดกใหม"โฮมสคูล สมาชิกคนสําคัญคือ ชลประคัลภ- จันทร-เรือง 

 

 

 

ภาพท่ี 152 ตราสัญลักษณ- คณะมรดกใหม" 

ท่ีมา: คณะละครมรดกใหม" สํานักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, 

เข-าถึงได-จาก facebook.com/คณะละครมรดกใหม"-สํานักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา 

 

1.7 มะขามปXอม (Makhampom) ก"อต้ังข้ึนในปg 2523 และในปg พ.ศ.2548 ได-

เปลี่ยนชื่อใหม"เป(นมูลนิธิสื่อชาวบ-าน (มะขามปXอม) ใช-งานละครเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน 

ผสมผสานศิลปะการแสดงแบบขนบนิยมและแบบสมัยใหม" งานของมะขามปXอมจัดแสดงได-ทุกท่ีท้ังใน

โรงละคร และอ่ืน ๆ ไม"เว-นแม-ในคุก มีสมาชิก เช"น ปองจิต สรรพคุณ พฤหัส พหลกุลบุตร 

 

 

 

ภาพท่ี 153 ตราสัญลักษณ- มะขามปXอม 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก

bangkoktheatrefestival.com 
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1.8 กลุ"มละครเสาสูง (Saosoong) ก"อต้ังข้ึนปg พ.ศ. 2540 จากนักศึกษาซ่ึงเคยทํา

ละครเวทีด-วยกันในมหาวิทยาลัย รวมท้ังอาสาสมัครท่ีเหลือเวลาว"างจากงานประจํา ทําละครเพ่ือ

จรรโลงโลกของคนทําละครให-คงอยู"และพัฒนาไปกว"าท่ีเป(นอยู" อาศัยกระบวนการทํางานแบบกลุ"ม ไม"

มีแนวทางและรูปแบบการนําเสนอท่ีตายตัว เป>ดโอกาสให-สมาชิกได-นําเสนอผลงานของตัวเอง สมาชิก

คนสําคัญคือ ณัฐ นวลแพง 

 

 

 

ภาพท่ี 154 ตราสัญลักษณ- กลุ"มละครเสาสูง 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 
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1.9 คณะละครสมมุติ ก"อต้ังปg พ.ศ. 2545 เน-นงานละครขบขันแต"เต็มไปด-วยสาระ

ปรัชญา ข-อคิด ตลอดจนสร-างข-อถกเถียงแก"ผู-ชม การดําเนินกิจการและลักษณะการรวมตัวของ

สมาชิกเหมือนชื่อคณะคือ สมมุติว"า “มี” หรือ “ไม"มี” ก็ได- ไม"แสวงหากําไร 

 

 

 

ภาพท่ี 155 ตราสัญลักษณ- คณะละครสมมุติ 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

bangkoktheatrefestival.com 
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1.10 New Theatre Society New Theatre Society ไม"ใช"คณะละคร เป(นเพียง

การรวมตัวกันระหว"างกลุ"มครูผู-สอนละครกับเพ่ือนพ-องในแวดวงศิลปะการแสดงและภาพยนตร-ผู-ชื่น

ชอบละครเวที มุ"งสร-างสรรค-ละครเวทีร"วมสมัยขนาดย"อม ส"วนใหญ"เป(นงานแปล หรืองานดัดแปลง

จากบทละครต"างประเทศ สนับสนุนการแสดงในแนวละครทางเลือกใหม" เพ่ือเป(นแบบอย"างแก"ผู-ท่ี

สนใจ เช"น นักทําละครรุ"นใหม" ให-มีโอกาสเรียนรู-การทําละครร"วมสมัย เพ่ือพัฒนาศิลปะการละครเวที

ของไทย และเกิดสร-างความนิยมในศิลปะแขนงนี้สมาชิก เช"น ดําเกิง ฐิตะป>ยศักด์ิ ปานรัตน- กฤษณ-

ชาญชัย กฤษณะ พวงเพ็ญ 

1.11 คณะละครอนัตตา Anatta Theatre Troupe เป(นอดีตฝñายการแสดงของ

มูลนิธิสื่อชาวบ-าน (มะขามปXอม) ท่ีแยกตัวออกมาเป>ดคณะละครอาชีพอิสระของตัวเอง ผลิตละครเวที

ร"วมสมัยไม"จํากัดรูปแบบ พัฒนาละครด้ังเดิม เช"น ละครร-อง ละครชาตรี ให-มีความร"วมสมัย ไม"มุ"ง

สร-างผลงานเชิงอนุรักษ- แต"ต"อยอดจากของเดิม และสื่อสารกับผู-ชมในสังคมปJจจุบัน มีสมาชิก เช"น

ประดิษฐ- ประสาททอง ดวงใจ หิรัญศรี ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ 

 

 

 

ภาพท่ี 156 ตราสัญลักษณ- คณะละครอนัตตา 

ท่ีมา: กลุ"มละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 
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2. สมาชิกวิสามัญ เป(นกลุ"มท่ีทําละครเวทีในหลาย ๆ วัตถุประสงค- ท้ังละครเพ่ือการ

พัฒนาเยาวชน ละครเพ่ือการรณรงค- ละครทางเลือก ฯลฯ ไม"จําเป(นต-องมีการต้ังเป(นรูปองค-กรชัดเจน 

ซ่ึงกลุ"มนี้เป(นสมาชิก ส"วนใหญ"ของเครือข"ายละครกรุงเทพ 

3. สมาชิกสถาบันการศึกษา เป(นกลุ"มชุมรุมหรือชมรมละคร กลุ"มอิสระ และภาควิชาท่ีมี

การเรียนการสอนละครในมหาวิทยาลัยต"าง ๆ 

พันธกิจสําคัญของเครือข"ายคือ ถ"ายทอดความคิดของความสําคัญในช"วยเหลือการเก้ือกูล

การสร-างเครือข"าย เชื่อมโยง การสร-างและต"อยอดองก-ความรู-เพ่ือพัฒนางานศิลปะละครให-อยู"ใน

จิตสํานึกของนักการละครรุ"นใหม"ๆให-สืบเนื่องไปในระยะยาว ซ่ึงจําเป(นต-องมีกิจกรรมต"างๆ ท่ีถือ
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เครื่องมือให-สมาชิกได-ปฏิบัติ เพ่ือเกิดความเข-าใจและความตระหนักถึงคุณค"า ของเครือข"ายฯ เช"น 

การพบปะ สังสรรค- การอบรมสัมมนา การเชิญบุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในด-านละครเวทีมา

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคคลากรรุ"นใหม" การศึกษาดูงาน และกิจกรรมท่ีถือเป(นกิจกรรมหลักคือ 

เทศกาลละคร 

มหกรรมสีสันละครกรุงเทพ 2002 จึงเกิดข้ึน แม-จะมีความไม"พร-อมในหลาย ๆ ด-าน คุณ

สุรพล วิรุฬรักษ-ได-กล"าวในพิธีเป>ดงานสีสันละครกรุงเทพไว-ว"า เรามารวมกันวันนี้ไม"ใช"แค"ความ

สนุกสนาน แต"เพ่ือแสดงให-รู-ว"า คนละครมีศักยภาพ พวกเราอยู"ท่ีนี่และมีตัวตน (สุรพล วิรุฬห-รักษ- : 

2545) จึงก"อเกิดเป(นปรากฏการณ-และสร-างความต่ืนตัวให-กับวงการละครเวที และพัฒนามาสู" 

เทศกาลละครกรุงเทพ ท่ีจัดข้ึนในทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปg  

บุคลากรทางด-านละครเวทีท่ีเข-าร"วมงานมีจํานวนมากข้ึน จนปJจจุบันกลุ"มละครกรุงเทพมี

สมาชิกในเครือข"ายฯ มากกว"า 50 คณะดังท่ีกล"าวไว-ข-างต-น เทศกาลละครกรุงเทพเป(นเทศกาลละคร

และการแสดงประจําปgท่ีจัดข้ึน มีลักษณะเฉพาะคือบรรยากาศท่ีเป(นกันเองระหว"างผู-ชมและศิลป>น ทํา

ให-เกิดการเรียนรู-ซ่ึงกันและกันท้ังในแง"ของผู-สร-างงานกับผู-ชม รวมท้ังผู-สร-างละครเวทีด-วยกันเอง 

นอกจากจะส"งผลให-เกิดการแลกเปลี่ยนท่ีเป(นประโยชน-ต"อการพัฒนาละครเวทีแล-ว ยังเป(นการรวมตัว

กันของบุคลากรในด-านละครเวทีด-วย  

ผลงานการแสดงละครเวทีท่ีจัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพมีความน"าสนใจและมี

หลากหลาย ท้ังนี้ยังมีการเสวนาเก่ียวกับศิลปะการแสดงในหัวข-อท่ีน"าสนใจอีกด-วย เทศกาลละคร

กรุงเทพเกิดข้ึนได-ด-วยความร"วมมือของประชาคมบางลําพู เครือข"ายละครกรุงเทพและอ่ืนๆ เพ่ือให-

การพบปะระหว"างศิลป>น ผู-ชม ครูอาจารย- นักศึกษา นักวิจารณ- สื่อมวลชน และเป(นพ้ืนท่ีสําาหรับ

ศิลป>นการแสดงรุ"นใหม" ท้ังยังเป(นการสร-างวัฒนธรรมการชมศิลปะการละครร"วมสมัย  

ใน 10 ปgแรกเทศกาลละครกรุงเทพถูกจัดข้ึน ณ สวนสันติชัยปราการ และพ้ืนท่ีในย"าน

บางลําพู ต"อมาจึงขยับมาจัดภายในร-านอาหาร หอศิลป' และโรงละครขนาดเล็กในพ้ืนท่ีอ่ืนๆตามลําดับ 

จนเม่ือปg 2555 เป(นต-นมาได-เปลี่ยนมาจัด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร และในปg 2558 

ผู-จัดได-ยึดศูนย-กลางของงานอยู" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร และกระจายพ้ืนท่ีของ

เทศกาลไปยังโรงละครท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ"ท่ัวกรุงเทพท่ีเชื่อมโยงด-วยเส-นทางรถไฟฟXา 

เพ่ือตอบรับการดูละครของผู-ชม อีกท้ังเป(นการสนับสนุนโรงละครขนาดเล็กท่ัวท้ังกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 157 โปสเตอร-เทศกาลละครกรุงเทพ 2015 

ท่ีมา: เทศกาลละครกรุงเทพ, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

bangkoktheatrefestival.com 

 

โรงละครสําคัญในประเทศไทย 

โรงละครสําคัญในอดีต 

ปริ๊นซ?เธียร?เตอร? 

 

 

 

ภาพท่ี 158 โรงละครปริ๊นเธียร-เตอร- 

ท่ีมา: โรงละครปริ๊นเธียร-เตอร-, เข-าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2558, เข-าถึงได-จาก 

topicstock.pantip.com 
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โรงละครปริ๊นเธียร-เตอร-เป(นโรงละครแบบตะวันตกแห"งแรก เกิดข้ึนโดยเจ-าพระยามหิ

นทรศักด์ิธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ท"านมีคณะละครมาต้ังแต"สมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงรัชกาลท่ี 5 แต"เดิมคณะ

ละครของท"านแสดงละครนอก ละครใน ต"อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงนําแบบละครแบบตะวันตกมา

ผสมผสานกับละครนอกของ ท"านให-มีความแปลก โรงละครมีลักษณะ คือ เวทีแสดงยกพ้ืนสูงกว"าพ้ืนท่ี

นั่งของผู-ชม มีฉากยกข้ึนจาก พ้ืนฉากเดียว มีการนําาเทคนิคท้ัง แสงสี เสียงมาใช- ท่ีนั่งผู-ชมจัดเป(นบj

อกซ-ด-านหน-าเวที ซ่ึงผู-ชมสามารถ ชมละครจากด-านหน-าได-เพียงด-านเดียว มีการเก็บเงินสําหรับการ

ชมละคร หรือตีต๋ัวท่ีโรงละครเป(น ครั้งแรก ท้ังยังก"อให-เกิดคําาศัพท-เฉพาะทางละครเวทีของไทยคือ 

“วิก” จากการท่ีละครของท"านแสดง สัปดาห-ละหนึ่งครั้ง คนท่ีไปชมละครของท"านก็ไปกันทุกสัปดาห- 

หรือ วีค (Week) ในภาษาอังกฤษ เม่ือ ท"านถึงแต"อสัญกรรม โรงละครของท"านตกเป(นของ เจ-าหม่ืน

ไวยวรนาถ (บุศย-) บุตรของท"าน ผู-ชมจึง หันมาเรียกละครคณะของท"านว"า ละครบุศย-มหินทร-  

โรงละครปรีดาลัย  

โรงละครปรีดาลัยต้ังอยู"บริเวณเขตวังของกรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- ท่ีแพร"งนรา 

ด-านหลัง กระทรวงกลาโหม ตัวอาคารมีท้ังท่ีเป(นปูนท่ีเป(นลายปูนปJÇน และไม- ซ่ึงเป(นไม-ฉลุลาย ตัว

อาคารมี 2 ชั้น โดยมีส"วนท่ีสร-างไว-พิเศษคือชั้นลอยมีบันไดวนท่ีทําด-วยเหล็ก มีลวดลายแบบไทย โรง

ละครเป(นรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ-า มีหลายประตู ใช-เป(นทางเข-า 2-3 ประตู และใช-ทุกประตูเป(น

ทางออก เวทียกสูง พ้ืนเวที ทําด-วยไม- ด-านหน-ากว-าง ในขณะท่ีด-านหลังแคบลง มีม"านและมีหลืบก้ัน 

ตามฝาผนังโรงละครบริเวณท่ี นั่งของผู-ชมมีการติดกระจกเงาให-เห็นเวที ทําให-ผู-ชมสามารถเห็นผู-

กํากับการแสดงขณะกํากับตัวละครได-ด-วย ด-านหน-าเวทีมีม"านสําหรับป>ดเป>ดเม่ือจบฉาก มีการใช-

เทคนิคแสง สี เสียง ท่ีนั่งของผู-ชมแบ"งเป(นชั้นตามฐานะ บjอกซ-ตรงกลางด-านหน-ามีท่ีนั่ง 33 ท่ีนั่ง บj

อกซ-ด-านข-างซ-ายขวามีท่ีนั่งข-างละ 25 ท่ีนั่ง ท่ีเหลือเป(นเก-าอ้ีเสริม  

โรงละครปรีดาลัยเป(นสถานท่ีกําเนิดเรื่องราวของแม"นาคพระโขนง ท่ีเกิดขึ้นจาก พระเจ-า 

บรมวงศ-เธอ กรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- ทรงนําเรื่องราวของ อําแดงนาก มานิพนธ-เป(นบทละคร

ร-อง เรื่อง “อีนากพระโขนง” โดยท"านใช-นามปากกาว"า “หมากพญา” แล-วออกแสดงเป(นละครร-อง 

ในปg พ.ศ.2454 ณ โรงละครปรีดาลัยแห"งนี้ จนได-รับความนิยมมากจนต-องเป>ดการแสดงถึง 24 คืน  

นอกจากนี้โรงละครปรีดาลัยแห"งนี้ยังแสดงละครสําหรับการต-อนรับพระราชอาคันตุกะ

ชาวตะวันตก ในครั้งท่ีรัชกาลท่ี 6 ยังทรงเป(นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็เสด็จฯ ทอดพระเนตรอยู"

บ"อยครั้ง เม่ือกรมพระนราธิปฯ ทรงเลิกทําละครราว พ.ศ.2456 เหล"านักแสดงจึงเช"าโรงปรีดาลัย และ

ขอแยกคณะละครออกเป(น 3 คณะคือ ปราโมทย-เมือง บันเทิงไทย และไฉวเวียง บ-างก็ออกมาต้ังคณะ

ละครของตัวเอง เช"น ปราโมทัย วิไลกรุง นครบันเทิง เฉลิมกรุง จันทรโรภาส ฯลฯ ภายหลังโรงละคร

แห"งนี้ถูกเปลี่ยนเป(น โรงเรียนตะละภัฏศึกษา ก"อนจะป>ดตัวลงไปเช"นกัน  
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ภาพท่ี 159  โรงละครปรีดาลัย 1 

(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 160  โรงละครปรีดาลัย 2 

(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 
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ภาพท่ี 161  โรงละครปรีดาลัย 3 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 162 โรงละครปรีดาลัย 4 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 
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ภาพท่ี 163  โรงละครปรีดาลัย 5 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 164  โรงละครปรีดาลัย 6 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 
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ภาพท่ี 165  โรงละครปรีดาลัย 7 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 166  โรงละครปรีดาลัย 8 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 
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ภาพท่ี 167  โรงละครปรีดาลัย 9 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 168  โรงละครปรีดาลัย 10 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 
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ภาพท่ี 169 โรงละครปรีดาลัย 11 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 170 โรงละครปรีดาลัย 12 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ เลขท่ี 63 ถนนแพร"งนรา แขวงศาลเจ-าพ"อเสือ เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร เม่ือ มกราคม 2559) 
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โรงละครทวีป7ญญา 

 

 
 

ภาพท่ี 171  โรงละครทวีปJญญา 1 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ สวนสราญรมย- แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานครเม่ือ มกราคม 2559) 

 

ก"อต้ังข้ึนเม่ือครั้งท่ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวรัชกาลท่ี 6 ยังทรงเป(น

สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร ได-ก"อต้ังสโมสรเรียกว"า “ทวีปJญญาสโมสร” ท่ีวังสราญ

รมย-หลัง เสด็จกลับสยาม โดยตอนนั้นท่ีแห"งนี้ยังเป(นท่ีทํางานของกระทรวงต"างประเทศ แล-วสร-างโรง

ละคร ขนาดเล็กข้ึนคือ โรงละครทวีปJญญา ในงานเป>ดสโมสรในปg พ.ศ. 2447 มีการแสดงละครเรื่อง 

“สมพ"อ สมลูก” ทางสโมสรมีการออกหนังสือ “ทวีปJญญา” ข้ึนมาในทุก ๆ เดือน โดยต-องผ"านการ

ตรวจจากท"านก"อน แม-ถึงคราวต-องเสด็จพระราชดําเนินท่ีภาคเหนือเป(นเวลา 6 เดือน ก็ไม"หยุดออก 

ทรงมอบหมายให-กรมหม่ืนพิทยาวลงกรณ (น.ม.ส.) กับ เจ-าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (ครูเทพ) ให-

ร"วมกันเป(นบรรณาธิการ ปJจจุบันถูกเปลี่ยนเป(นโรงเรียนต-นไม-แห"งเดียวในประเทศไทย แต"ก็ป>ดตัวลง  
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ภาพท่ี 172  โรงละครทวีปJญญา 2 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ สวนสราญรมย- แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานครเม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 173  โรงละครทวีปJญญา 3 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ สวนสราญรมย- แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานครเม่ือ มกราคม 2559) 
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ภาพที 174  โรงละครทวีปJญญา 4 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ สวนสราญรมย- แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานครเม่ือ มกราคม 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 175  โรงละครทวีปJญญา 5 

ผู-วิจัย(ถ"ายโดยผู-วิจัย ณ สวนสราญรมย- แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานครเม่ือ มกราคม 2559) 
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โรงละครสําคัญในประเทศไทยท่ียังเปGดการแสดงอยู8ในปJจจุบัน 

สรุปความจากหนังสือ หอการแสดงในประเทศไทย โดยความร"วมมือระหว"างวิทยาลัย   

ดุริยางคศิลป' มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย-มานุษยวิทยาสิรินธร (องค-การมหาชม) สํานักงานศิลป 

วัฒนธรรมร"วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม 

เมืองไทยรัชดาลัยเธียร?เตอร? (Muang Thai Rachdalai Theatre) 

 

 

 

ภาพท่ี 176 เมืองไทยรัชดาลัยเธียร-เตอร- 

ท่ีมา: Muang Thai Rachdalai Theatre เข-าถึงเม่ือ 2 ตุลาคม  2558 , เข-าถึงได-จาก 

bangkokpost.com 

 

เมืองไทยรัชดาลัยเธียร-เตอร- เป(นโรงละครมาตราฐานบรอดเวย-แห"งแรกของประเทศไทย 

เกิดข้ึนโดย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู-ท่ีชื่นชอบการชมละครบรอดเวย-เป(นชีวิตจิตใจ ถูกออกแบบให-

ใช-แสดงละครเพลงเป(นหลัก ระบบชักรอกเวทีสามารถรองรับละครเวทีโปรดักชั่นขนาดใหญ"ของ

ต"างประเทศได- เช"นละครเพลงบรอดเวย-เรื่อง The Phantom of the Opera ก็ยังเคยถูกนํามาแสดง 

ณ โรงละครแห"งนี้  

 

ตารางท่ี 8 ข-อมูลเมืองไทยรัชดาลัยเธียร-เตอร- 

 

ท่ีอยู8 
ช้ัน 4 ศูนย-การค-าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทร 0-2669-8288 

เว็บไซต? rachadarai.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2550 
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เจAาของ ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

หน8วยงาน บริษัท 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage)  

จํานวนท่ีนั่ง ติดตั้งถาวรรวม 1259 ท่ีน่ัง (ช้ันล"าง 869 ท่ีน่ัง ช้ันบน 390 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี อนรรฆธรรศ ภัสสรเรืองรอง 

โทรศัพท? 0-2669-8612, 0-2269-8288 

โทรสาร 0-2669-8634 

อีเมล? rachadarai@hotmail.com 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
500,000,000 บาท 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
1 ปg (พ.ศ. 2549) 

สถาปนกิ 
ด-านโรงละคร บริษัท สํานักงานสถาปนิกกรุงเทพ จํากัด (O.B.A.) 

ด-านระบบอะคูสติก บริษัท เมสัน อะคูสติก จํากัด 

แนวการ

ออกแบบ 

เป(น Musical Theatre เวทีเป(นแบบ Proscenium คํานึงถึงรายละเอียด ทุกด-านท่ีจะมี

ผลกระทบกับการชมละคร ตั้งแต"ขนาดห-อง ความสูงของเพดาน ความลาดชันของท่ีน่ัง ความ

เงียบของเสียง การมองท่ีชัดเจนจากทุกท่ีน่ัง และการเลือกใช-วัสดุเพ่ือควบคุมการสะท-อนของ

เสียง การตกแต"งเป(นแบบสมัยใหม" เรียบง"าย ผสมผสานความเป(นไทยด-วยการนําองค-ประกอบ

ต"างๆ ของศิลปะไทยในอดีตมาประยุกต- ใช-แสงสีแดงเป(นแสงหลักในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือสร-างความโดด

เด"นและขับเน-นความเป(นไทย 

บูรณะล8าสุด ปg พ.ศ. 2556   

งบปรับปรุง 40,000,000 บาท 

ปรับปรุง การตกแต"ง 

สถาปนกิ

ปรับปรุง 
บริษัท สํานักงานสถาปนิกกรุงเทพ จํากัด (O.B.A.) 

เวที กว-าง 12 เมตร ลึก 13 เมตร 

ระบบเวที ม"าน แผงอะคูสติก โครงแขวนฉากเป(นระบบไฟฟXา เปลี่ยนฉากได- 48 ระดับ 

ระบบไฟเวที เช"าตามลักษณะงาน 

ระบบเสียง เช"าตามลักษณะงาน 

หลังเวที 

ห-องนักแสดง 4 ห-อง ห-องแต"งตัว 3 ห-อง ห-องนํ้า 6 ห-อง ห-องควบคุมและเก็บฉาก ห-องทํางาน 

จุดขนถ"ายของ อุปกรณ-รองรับการขนฉาก ลิฟต-ขนาดใหญ" รอกยกขนาด 25 ตัน สามารถยกคอน

เทนเนอร-ขนาด 40 ฟุต 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 
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ปลอดภัย หัวฉีดนํ้า 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องฝากของ ห-องนํ้า 70 ห-อง ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ี

รถเข็น ร-านเครื่องดื่ม ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 750 คัน ร-านค-าอ่ืน ๆ  

บริการอ่ืน ห-องสมุดและอินเทอร-เน็ต   

ใชAสําหรับแสดง ละครเพลง ละครเวที คอนเสิร-ต 

มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 180 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี สมบูรณ- 

สภาพอุปกรณ? สมบูรณ- 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า วันละ 250,000 บาท 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
การจําหน"ายบัตร 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ถนนรัชดาภิเษก ระหว"างรัชดาภิเษกซอย 5 และบ๊ิกซีรัชดา 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 36ก, 136, 137, 179, 185, ปอ.36, 73, 137, 172, 514, 528, 

529 

รถไฟฟXาใต-ดิน สถานีศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทย 

 

โรงละคร การจัดการเภตราลัย (Petralai Management Theatre) 

 

 

 

ภาพท่ี 177 โรงละคร การจัดการเภตราลัย 

ท่ีมา: มาพูดสร-างแรงบันดาลใจ ให-น-อง ๆ มัธยม, เข-าถึงเม่ือ 2 ตุลาคม 2558, เข-าถึงได-จาก 

 life101-wisdom-hub.com 
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โรงละคร การจัดการเภตราลัยเกิดจากทางคณบดีคณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนผ"านการแสดง ซ่ึงจะช"วยให-นักศึกษาเกิดความกล-า

แสดงออก ท้ังการนําเสนอโครงการ หรือการพูดต"อหน-าสาธารณะชน จึงได-จัดสร-างโรงละครขนาด

ย"อมแห"งนี้ข้ึน เพ่ือใช-ในกิจกรรมดังกล"าว และเป>ดโอกาสให-บุคคลภายนอกสามารถเช"าในการทํา

กิจกรรมต"าง ๆ เช"น การแสดงละครเวที เป(นต-น 

 

ตารางท่ี 9 ข-อมูลโรงละคร การจัดการเภตราลัย 

 

ท่ีอยู8 
ช้ัน 14 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 254 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม" เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โทร 0-2218-5691-21 

เว็บไซต? facebook.com/petralai 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2554 

เจAาของ คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) 

จํานวนท่ีนั่ง อัฒจันทร-เคลื่อนท่ีรวม 120 ท่ีน่ัง (ชุดล"าง 90 ท่ีน่ัง ชุดบน 30 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี วัลภา สละวาสี 

โทรศัพท? 08-1721-2646, 0-2218-5691-21 

โทรสาร 0-2218-5691-23 

อีเมล? petralai@cbs.chula.ac.th 

ระบบเวที จอ 

ระบบไฟเวที 
ไฟ PAR 40 ดวง ไฟ Fresnel 12 ดวง Profile 6 ดวง PC 30 ดวง ไฟ Moving Head 4 ดวง 

รางไฟ ห-องควบคุม โตjะควบคุม 

ระบบเสียง ไมค-ลอย TOA 2 ตัว ไมค-สาย TOA 2 ตัว ลําโพง มิกเซอร- ห-องควบคุมเสียง 

ระบบวิดีโอ เครื่องฉาย 

หลังเวที ห-องแต"งตัว 2 ห-อง ห-องนํ้า 2 ห-อง ห-องทํางาน 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 

รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 

หัวฉีดนํ้า 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า 

ใชAสําหรับแสดง ละครเวที ละครเพลง ศิลปะ 
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มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 2 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี สมบูรณ- 

สภาพอุปกรณ? สมบูรณ- 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า วันละ 12,000 บาท 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบองค-กร ค"าเช"าสถานท่ี 

การเดินทาง 
โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 4, 45, 40, 524 

รถไฟฟXาใต-ดิน สถานีสามย"าน 

 

โรงละครชAาง (Chang Theatre) 

 

 

 

ภาพท่ี 178 โรงละครช-าง 

ท่ีมา: เรียนท่ีโรงละครช-าง, เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม 2558, เข-าถึงได-จาก pumvanilla.weebly.com 

 

โรงละครช-างเกิดจากความต้ังใจของคุณพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลป>นนักเต-นท่ีต-องการเผยแพร"

การเต-นร"วมสมัยในรูปแบบประเพณีไทย และสากล เพ่ือเป(นท้ังเวทีเพ่ือสร-างสรรค-ศิลปะการแสดง 
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และเพ่ือพบปะกันระหว"างบุคคลผู-รักในศิลปะ เริ่มต-นจากห-องชั้นล"างของตัวบ-านท่ีกลายเป(นสตูดิโอ

ขนาดเล็กสําหรับการแสดง จากนั้นจึงสร-างห-องเปล"าสีดําเป(นลักษณะของแบล็ค บอกซ- ต"อมาจึงสร-าง

เวทีกลางแจ-ง โดยมีหลังคาคลุมท่ีนั่งของผู-ชม เป(นการแก-ปJญหาเรื่องค"าใช-จ"ายท่ีสูงสําหรับโรงละคร

ท่ัวไป เพราะในทรรศนะของคุณพิเชษฐกลั่นชื่นเชื่อว"า ศิลป>นควรมีพ้ืนท่ีแสดงงานโดยไม"ต-องเสีย

ค"าใช-จ"าย 

 

ตารางท่ี 10 ข-อมูลโรงละครช-าง 

 

ท่ีอยู8 700 ถนนประชาอุทิศ 59 แขวงราษฎ-บูรณะ เขตราษฎร-บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทร 08-0924-0002 

เว็บไซต? pklifework.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2551 

เจAาของ พิเชษฐ กลั่นช่ืน  

หน8วยงาน เอกชน 

จํานวนท่ีนั่ง 160 ท่ีน่ัง 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre), สตูดิโอ, เวทีกลางแจ-ง  

ผูAจัดการสถานท่ี เวลา อมตธรรมชาติ 

โทรศัพท? 08-0924-0002 

อีเมล contract@pklifework.com 

แนวการ

ออกแบบ 

เป>ดพ้ืนท่ีโรงละครให-เป(นอิสระโดยไม"ยึดติดกับพ้ืนท่ีและรูปแบบความคิดของการนําเสนอละคร

แบบเก"า ทําให-นัแสดงและคนดูผ"อนคลาย อีกท้ังก"อให-เกิดความคิดสร-างสรรค-ในการนําเสนอ 

บูรณะล8าสุด ปg พ.ศ. 2556 

ปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ีฝJ®งตรงข-ามโรงละครช-างเพ่ือสร-างเป(นเวทีกลางแจ-ง 

ระบบไฟเวที ไฟ PAR ไฟ Fresnel เช"าเพ่ิมเติมตามงานแสดง 

ระบบเสียง ไมค- ลําโพง มิกเซอร- เครื่องขยายเสียง 

ระบบวิดีโอ เครื่องฉาย จอ เครื่องเล"นดีวีดี 

หลังเวที ห-องนักแสดง 1 ห-อง ห-องทํางาน 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
ห-องนํ้า 5 ห-อง ท่ีจอดรถ 10 คัน 

ใชAสําหรับแสดง 
ศิลปะการเต-น ละครเวที การแสดงพ้ืนบ-าน นาฏศิลป'ไทย ดนตรี ภาพยนตร- งานอบรม งาน

แสดงศิลปะ 

มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 4-5 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 
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การใชAสถานท่ี ไม"มีค"าใช-จ"าย (พิจารณาตามความน"าสนใจของงาน) 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
ทุนส"วนตัว 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ถ-าใช-ทางด"วนลงทางออกสุขสวัสดิ์ แล-วกลับรถท่ีไฟจราจรแรก เลี้ยวซ-ายแยกถนน

ประชาอุทิศ ตรงไปถึงทางสามแยกแล-วเลี้ยวซ-าย เลี้ยวซ-ายอีกครั้งเข-าถนนประชาอุทิศ 59 ตรง

ไปถึงทางแยกแล-วเลี้ยวขวาและขับตามปXายบอกทางไปโรงละคร 

 

โรงละครวังหนAา (Wangna Theatre) 

 

 

 

ภาพท่ี 179 โรงละครวังหน-า 

ท่ีมา: โรงละครวังหน-า, เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม 2558, เข-าถึงได-จาก wangnatheater.com 

 

โรงละครวังหน-าเป(นโรงละครท่ีสร-างข้ึนสําหรับการจัดแสดงนาฏศิลป' ดนตรี ท้ังใน

แนวทางอนุรักษ-หรือเชิงสร-างสรรค-ของศิลป>นในและนอกประเทศ อีกท้ังยังเป(นท่ีฝÄกซ-อมของนักศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป' ชั้นล"างมีหอศิลป'สําหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะอีกด-วย  
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ตารางท่ี 11 ข-อมูลโรงละครวังหน-า 

 

การใชAสถานท่ี ไม"มีค"าใช-จ"าย (พิจารณาตามความน"าสนใจของงาน) 

ท่ีอยู8 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป' ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

โทร 0-2224-4704-101 

เว็บไซต? wangnatheatre.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2554 

เจAาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป' 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท: เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage)  

จํานวนท่ีนั่ง 250 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป' 

โทรศัพท? 0-2224-5924-101 

โทรสาร 0-2221-8257 

อีเมล? wntheatre@gmail.com 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
30,000,000 บาท 

แนวการ

ออกแบบ 

เป(นโรงละครขนาดเล็กดัดแปลงมาจากหอประชุม เป>ดมุมมองในรูปแบบเน-นกายภาพ เพ่ือให-

ผู-ชมเห็นความสามารถด-านนาฏศิลป'อย"างชัดเจน  

เวที กว-าง 9.5 เมตร ลึก 9.5 เมตร 

ระบบเวที ม"าน จอ 

ระบบไฟเวที 
ไฟ Fresnel 12 ดวง PAR 60 ดวง ไฟ Profile 30 ดวง Moving Head 2 ดวง รางไฟ 8 แถว 

ห-องควบคุม โตjะควบคุม ADB Domino 48/96 

ระบบเสียง 
ไมค- Shure SM57-58 16 ตัว ไมค- Shure/SM87 2 ตัว ลําโพง EV 4 ตัว มิกเซอร- Soundcraft 

GB4 ห-องควบคุมเสียง  

ระบบวิดีโอ เครื่องฉาย Sanyo PLC-XF-71 

หลังเวที ห-องนักแสดง 1 ห-อง 

ระบบปรับ

อากาศ: 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย: 
รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก: 
จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องนํ้า ร-านเครื่องดื่ม 

ใชAสําหรับ โขน ละครเวที ดนตรีไทย นาฏศิลป'ไทย ศิลปะการเต-น การแสดงพ้ืนบ-าน หุ"นกระบอก วงไทย
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แสดง: สากล เดี่ยว เครื่องดนตรีหรือวงเล็ก วงแชมเบอร- (50 คน) 

มีการแสดง: เฉลี่ยปgละ 50 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี พอใช-ได- 

สภาพอุปกรณ? พอใช-ได- 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบประมาณแผ"นดิน ทุนจากองค-กรไม"หวังกําไรหรือการกุศล 

การเดินทาง 
โดยรถยนต- จากสนามหลวงว่ิงตามเส-นทางข-างสะพานป>®นเกล-า ถัดจากโรงละครแห"งชาติ 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 6, 15, 32, 43, 51, 53, 65, 82, ปอ.33 และสายรอบสนามหลวง 

 

โรงละครแห8งชาติ (The National Theatre) 

 

 

 

ภาพท่ี 180 โรงละครแห"งชาติ 

ท่ีมา: ข-อมูลอาคารโรงละครแห"งชาติ, เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม  2558 , เข-าถึงได-จาก finearts.go.th 

 

โรงละครแห"งชาติ ต้ังอยู"ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลหรือ พระบวรราชวัง (เดิม) 

ข-างสะพานพระป>®นเกล-า แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แต"เดิมยังไม"มีโรง

ละครแห"งชาติ จะมีก็แต"โรงแสดงของกรมศิลปากร ซ่ึงเป(นหอประชุมเก"าของกรมศิลปากรท่ีสร-างข้ึน
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โดยหลวงวิจิตรวาทการ เป(นอาคารสร-างด-วยไม-หลังคามุงด-วยสังกะสี ต้ังอยู"ด-านขวาของพระท่ีนั่งศิว

โมกขพิมานอันเป(นส"วนหนึ่งของหอสมุดและพิพิธภัณฑสถานแห"งชาติ พระนคร ต"อมาได-มีการเปลี่ยน

ชื่อจาก หอประชุมกรมศิลปากร เป(น “โรงละคอนศิลปากร” แต"เกิดเหตุเพลิงไหม-เม่ือวันท่ี 9 

พฤศจิกายน ปg พ.ศ. 2503 โรงละครแห"งชาติจึงถือกําเนิดข้ึนในปg พ.ศ. 2504 โดยใช-งบประมาณ

ท้ังสิ้น 56,484,465 บาท และเป>ดเป(นทางการได-ในวันท่ี 23 ธันวาคม ปg พ.ศ. 2508 โดยมี จอมพล 

ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป(นผู-ประกอบพิธีเป>ด 

 

ตารางท่ี 12 ข-อมูลโรงละครแห"งชาติ 

 

ท่ีอยู8 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทร 0-2221-0171, 0-2221-9838 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2508 

เจAาของ สํานักงานสังคีต กรมศิลปากร 

หน8วยงาน ราชการ 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage)  

จํานวนท่ีนั่ง 1,051 ท่ีน่ัง (ช้ันล"าง 663 ท่ีน่ัง ช้ันบน 332 ท่ีน่ัง ส"วนท่ีประทับด-านข-าง 56 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี หัวหน-าโรงละครแห"งชาติ 

โทรศัพท? 0-2221-9838 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
56,484,463 บาท 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
4 ปg (พ.ศ. 2504-2508) 

สถาปนกิ อิสสระ วิวัฒนานนท- 

สถาปนกิผูAแกAไข มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร 

วิศวกร ศ. ดร. รชฎ กาญจนะวณิชย-    

แนวการ

ออกแบบ 

ตัวอาคารทรงไทยประยุกต-รูปตัวที หน-าบันประดับปูนปJÇนนูนสูงรูปพระพิฆเนศวร เทพเจ-าแห"ง

ศิลปะ โรงละครแบ"งเป(น 3 ส"วน โดยปgกขวาเป(นโรงละครเล็ก ปgกซ-ายเป(นห-องทํางานฝñายช"าง 

ตรงกลางเป(นโรงละครใหญ" ภายในอาคารตกแต"งรูปเทพเจ-าและรูปจําลองตัวละครไทย ด-านข-าง

โรงละครมีสังคีตศาลาสําหรับใช-แสดงดนตรีกลางแจ-ง 

บูรณะล8าสุด ปg พ.ศ. 2550-2553 

งบปรับปรุง 255,000,000 บาท 

ปรับปรุง 
เวที ทําฉากใหม" เปลี่ยนเก-าอ้ีขนาดใหญ"ข้ึน ทาสีโรงละครท้ังหลัง เปลี่ยนระบบแสงสีเสียง 

เปลี่ยนอุปกรณ-ทางเทคนิคให-ทันสมัย  

เวที กว-าง 18 เมตร ลึก 22 เมตร  
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ระบบเวที ม"าน ฉาก จอ โครงแขวนฉาก อุปกรณ-ฉาก 

ระบบไฟเวที 
ไฟ Fresnel 36 ดวง ไฟ Profile 96 ดวง รางไฟ 8 แถว ห-องควบคุม โตjะควบคุม ADB 

Mentor, Phoenix 

ระบบเสียง 
ไมค- Shure SM57/SM58 ลําโพง มิกเซอร- Soundcraft Series 5 ห-องควบคุมเสียง เครื่อง

บันทึกเสียง คอมพิวเตอร- 24 แทร็ก โปรแกรม Cubase 

ระบบวิดีโอ โตjะสวิตเชอร- Roland V-800HD เครื่องฉาย Panasonic PT-DS20K/ PT-F300EA  

หลังเวที ห-องนักแสดง 5 ห-อง ห-องแต"งตัว 5 ห-อง ห-องควบคุมหรือเก็บฉาก 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
รปภ. กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย  

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องฝากของ ห-องนํ้า ลิฟต- บริการผู-ใช-รถเข็น ท่ีจอดรถ 

ใชAสําหรับแสดง 
โขน นาฏศิลป'ไทย การแสดงพ้ืนบ-าน ดนตรีไทย ลิเก ละครเวที ละครเพลง หุ"นกระบอก วงไทย

สากล วงลูกทุ"ง คอนเสิร-ต เดี่ยวเครื่องดนตรีหรือวงเล็ก วงออร-เคสตรา 

มีการแสดง เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี พอใช-ได- 

สภาพอุปกรณ? ควรจัดซ"อม 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบประมาณแผ"นดิน งบเงินรายได- ค"าเช"าสถานท่ี การจําหน"ายบัตร 

การเดินทาง 
โดยรถยนต- สนามหลวงด-านเชิงสะพานป>®นเกล-า 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 6, 15, 32, 43, 51, 53, 65, 82, ปอ.33 และสายรอบสนามหลวง 
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ศูนย?ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล (Sodsai Pantoomkomol Centre for 

Dramatic Arts) 

 

  

ภาพท่ี 181 ศูนย-ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล 

ท่ีมา: ภาพการแสดงสัปดาห-แรก, เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม  2558 , เข-าถึงได-จาก bangkokstudio41.com 

 

เป(นโรงละครท่ีถูกสร-างข้ึนมาแทนโรงละครอักษรศาสตร-หลังเก"าท่ีถูกรื้อถอนออกไป โดย

ต้ังชื่อเพ่ือเป(นเกียรติแก" รองศาสตราจารย-สดใส พันธุมโกมล ผู-ก"อต้ังภาควิชาศิลปการละคร คณะ

อักษรศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย อีกท้ังเป(นผู-บุกเบิกการเรียนการสอนศิลปการแสดงใน

ประเทศไทยอีกด-วย โดยมีละครเวทีเรื่อง แมคเบธ ของวิลเลียม เชกสเปgยร- แสดงเป>ดตัวโรงละคร  

 

ตารางท่ี 13 ข-อมูลศูนย-ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล 

 

ท่ีอยู8 
ช้ัน 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวัง

ใหม" เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร 0-2218-4802, 08-1559-7252 

เวtบไซต? arts.chula.ac.th 
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เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2554 

เจAาของ คณะอักษรศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) 

จํานวนท่ีนั่ง 200-300 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี คณะอักษรศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท? 0-2218-4854 

โทรสาร 0-2218-4855 

อีเมล? chuladrama@gmail.com, bm_acu@plus.co.th 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
4 ปg (พ.ศ. 2550-2554) 

สถาปนกิ ด-านอาคารมหาจักรี ด-านโรงละคร ผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ    

แนวการ

ออกแบบ 
Black Box Theatre 

เวที กว-าง 12 เมตร ลึก 10 เมตร 

ระบบเวที ม"าน จอ อุปกรณ-ฉาก 

ระบบไฟเวที มีพร-อมสําหรับการแสดง 

ระบบเสียง มีพร-อมสําหรับการแสดง 

ระบบวิดีโอ เครื่องฉาย 

หลังเวที ห-องนักแสดง 3 ห-อง ห-องแต"งตัว 1 ห-อง ห-องนํ้า 2 ห-อง ห-องควบคุม/เก็บฉาก จุดขนถ"ายของ 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 

รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 

หัวฉีด 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
โถงต-อนรับ ห-องนํ้า ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ร-านเครื่องดื่ม ท่ีจอดรถ 200 คัน 

ใชAสําหรับแสดง 

ละครเวที ละครเพลง ศิลปะการเต-น ลิเก หุ"นกระบอก นาฏศิลป'ไทย การแสดงพ้ืนบ-าน ดนตรี

ไทย วงลูกทุ"ง วงไทยสากล เดี่ยวเครื่องดนตรี/วงเล็ก โขน อุปรากร วงแชมเบอร- (50 คน) 

คอนเสิร-ต(นักร-องไทย+ต"างประเทศ)  

มีการแสดง เฉลี่ย 20 ครั้งต"อปg 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี ค"าเช"าแล-วแต"เง่ือนไข 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบประมาณแผ"นดิน งบองค-กร การจําหน"ายบัตร 
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การเดินทาง 

โดยรถยนต- อาคารตั้งอยู"ด-านถนนอังรีดูนังต- มีท่ีจอดรถ(มีค"าบริการ) 

โดยรถประจําทาง รถเมล- ถนนพญาไท ธรรมดา/ปอ.4, 16, 21, 36, 40, 50, 93, 113, 141, 

172, 177, 501, 529, 

รถไฟฟXาบีทีเอส สถานีสยาม 

รถไฟฟXาใต-ดิน สถานีสามย"าน 

 

หอนาฏลักษณ? (Nadtaluk Theatre) 

 

  

ภาพท่ี 182 หอนาฏลักษณ- 

ท่ีมา: Solo Stage Movement “Do Not Change Me”, เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม   2558 , เข-าถึงได-จาก 

i.ytimg.com 

 
หอนาฏลักษณ-เป(นโรงละครท่ีสร-างข้ึนเพ่ือเป(นสื่อในการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร- 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเป(นท่ีจัดเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ-ของนิสิตสาขา

ศิลปะการแสดงเป(นประจําทุกปg 
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ตารางท่ี 14 ข-อมูลหอนาฏลักษณ- 

 

ท่ีอยู8 
ช้ัน 5 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ถนน

สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร 0-2649-5000-15122 

เว็บไซต? fofa.swu.ac.th 

เจAาของ คณะศิลปกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage)  

จํานวนท่ีนั่ง 150 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี คณะศิลปกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โทรศัพท? 0-2260-0123 

โทรสาร 0-2260-0123 

เวที กว-าง 14.4 เมตร ลึก 6.7 เมตร 

ระบบไฟเวที 
ไฟ PAR 25 ดวง Fresnel 6 ดวง Profile 2 ดวง PC 6 ดวง cyclone 8 ดวง รางไฟ 6 แถว 

ห-องควบคุม โตjะควบคุม  

ระบบเสียง ไมค- ลําโพง มิกเซอร- ห-องควบคุมเสียง 

หลังเวที ห-องแต"งตัว 1 ห-อง ห-องนํ้า 1 ห-อง 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
รปภ. ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง  

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องนํ้า ลิฟต- ท่ีจอดรถ 

ใชAสําหรับแสดง ละครเวที ศิลปะการเต-น นาฏศิลป'ไทย วงไทยสากล 

มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 4 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบประมาณแผ"นดิน 

การเดินทาง โดยรถยนต- 
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หอประชุมใหญ8 ศูนย?วัฒนธรรมแห8งประเทศไทย (Thailand Cultural Centre) 

  

  

 

ภาพท่ี 183 หอประชุมใหญ" ศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทย 

ท่ีมา: หอประชุมใหญ" )Main Hall), เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม2558 , เข-าถึงได-จาก

tccenter.blogspot.com 

 

ศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทยเป(นหนึ่งในหน"วยงานของรัฐบาลท่ีมีบทบาทต"อการ

ส"งเสริมด-านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติผ"านทางศิลปะการแสดง (Performing Art) จัดต้ังข้ึนเนื่อง

ในโอกาสท่ีพระบามสเด็จพระเจ-าอยู"หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปg พ.ศ. 2530 โดยได-รับ

ความร"วมมือจากทางรัฐบาลญ่ีปุñนในการก"อสร-าง ประกอบไปด-วย หอประชุมใหญ" หอประชุมเล็ก และ

โรงละคร กลางแจ-ง  

 

ตารางท่ี 15 ข-อมูลหอประชุมใหญ" ศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทย 

 

ท่ีอยู8 14 ถนนเทียมร"วมมิตร แขวงห-วยขวาง เขตห-วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทร 0-2247-0028 

เว็บไซต? culture.go.th/subculture7 
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เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2530 

เจAาของ กระทรวงวัฒนธรรม 

หน8วยงาน ราชการ 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage)  

จํานวนท่ีนั่ง 1,757 ท่ีน่ัง (ช้ันล"าง 1,201 ท่ีน่ัง ช้ันสอง 234 ท่ีน่ัง ช้ันสาม 322 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี กลุ"มลูกค-าสัมพันธ- ศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทย 

โทรศัพท? 0-2247-0028-4105-4109 

โทรสาร 0-2245-7747 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
638,000,000 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
2 ปg (พ.ศ. 2530-2531) 

สถาปนกิ Kume Architect and Engineer   

บูรณะล8าสุด ปg พ.ศ. 2557 

ปรับปรุง เปลี่ยนเก-าอ้ีน่ังท้ังหมดให-มีขนาดใหญ"ข้ึน เปลี่ยนระบบปรับอากาศส"วนกลาง 

เวที กว-าง 19.5 เมตร ลึก 18.6 เมตร  

ระบบเวที ม"าน ฉาก จอ แผงอะคูสติก โครงแขวนฉาก 

ระบบไฟเวที 
ไฟ PC 1000W 136 ดวง Fresnel 1000W 80 ดวง ไฟ Profile Zoom 800W 48 ดวงต"อ

1200W 2 ดวง Cyclorama 32 ดวง รางไฟ 8 แถว ห-องควบคุม โตjะควบคุม  

ระบบเสียง ไมค- ลําโพง มิกเซอร- ห-องควบคุมเสียง เครื่องบันทึกเสียง ควบคุมด-วยไมโครคอมพิวเตอร-  

ระบบวิดีโอ 
กล-อง เครื่องบันทึก เครื่องฉาย โปรเจ็คเตอร- เครื่องฉายภาพยนตร-ท้ังระบบ 16 มม. และ 35 

มม. 

หลังเวที ห-องนักแสดง 1 ห-อง ห-องแต"งตัว 7 ห-อง ห-องนํ้า ห-องควบคุมหรือเก็บฉาก จุดขนถ"ายของ 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 

รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 

หัวฉีดนํ้า 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องฝากของ ห-องนํ้า ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ร-าน

เครื่องดื่ม ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 

ใชAสําหรับแสดง ศิลปะการแสดงทุกประเภท 

มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 250 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี  

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"าตามอัตราค"าใช-จ"ายและค"าธรรมเนียม 

แหล8ง งบประมาณแผ"นดิน ค"าเช"าสถานท่ี 



169 

 
งบดําเนินการ 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- อยู"หัวมุมสามแยกถนนเทียมร"วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก และถนนวัฒนธรรม(มาจาก

ถนนพระราม 9)  

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 36ก, 54, 122, ปอ.36, 73 และสายถนนรัชดาภิเษก 

รถไฟฟXาใต-ดิน สถานีศูนย-วัฒนธรรมแห"งประเทศไทย  

  

โรงละครเอ็ม เธียร?เตอร? (M Theatre) 

 

  

 

ภาพท่ี 184 โรงละครเอ็ม เธียร-เตอร- 

ท่ีมา: The Trainer ปJÇนฝJนสนั่นเวที, เข-าถึงเม่ือ 4 ตุลาคม  2558 , เข-าถึงได-จาก 

topicstock.pantip.com 

 

โรงละครเอ็ม เธียร-เตอร-เกิดข้ึนจากการปรับปรุงโรงละครกรุงเทพเดิมในปg พ.ศ. 2550 

โดยคณะละครดรีมบ็อกซ-โดยขณะนั้นใช-ชื่อแดสเอนเตอร-เทนเม-นท-ได-ร"วมกับบริษัท สหมนูญผล จํากัด

ปรับปรุงโรงละคร แล-วเปลี่ยนชื่อโรงละครใหม"เป(น M Theatre โดยมีดรีมบ็อกซ-เป(นผู-จัดการด-าน

พ้ืนท่ีโรงละครและผลิตละครเวที โดยมีจุดประสงค-ในการสร-างสรรค-ผลงานละครเวทีให-คนท่ัวไปรู-จัก

ศาสตร-แขนงนี้มากข้ึน รวมท้ังเชื่อว"าศิลปะการละครเป(นกระบวนการสร-างคน  
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ตารางท่ี 16 ข-อมูลโรงละครเอ็ม เธียร-เตอร- 

 

ท่ีอยู8 2884/2 ถนนเพรชบุรีตัดใหม" แขวงบางกะป> เขตห-วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร 0-2715-3547 

เว็บไซต? dreamboxtheatrebkk.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2551 

เจAาของ บริษัท สหมนูญผล จํากัด 

หน8วยงาน เอกชน 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม (The Proscenium, or Picture-Frame Stage) 

จํานวนท่ีนั่ง 
821 ท่ีน่ัง (ช้ันล"าง 787 ท่ีน่ัง ท่ีน่ัง Box 12 ท่ีน่ัง ท่ีน่ังเสริมด-านข-างช้ันสอง 18 ท่ีน่ัง ท่ีจอดเก-าอ้ี

รถเข็น 4 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี บริษัท ดรีมบอกซ- จํากัด 

โทรศัพท? 0-2715-3547, 08-1307-8862 

โทรสาร 0-2715-3550 

อีเมล? dreamboxtheatre@gmail.com 

สถาปนกิ บริษัท เมตตาสถาปนิก จํากัด   

แนวการ

ออกแบบ 
ทันสมัยและเรียบง"าย 

บูรณะล8าสุด ปg พ.ศ. 2551 

ปรับปรุง 

ปรับปรุงระบบต"างๆ ของโรงละคร เพ่ิมท่ีน่ังคนดูและท่ีน่ังเสริม พร-อมช้ัน Box สร-างอาคาร

ศูนย-การค-าเชิง Contemporary and Relaxation Life Style เพ่ือให-เป(นจุดนัดพบแห"งใหม"ท่ีผู-

แวะเวียนเข-ามาใช-บริการนอกเหนือจากวันท่ีมีละคร พร-อม Event Hall ท่ีตกแต"งภายในด-วย

สไตล-โมเดิร-น สามารถจัดเป(นพ้ืนท่ีรองรับงานต"างๆ  

เวที กว-าง 15 เมตร ลึก 6 เมตร  

ระบบเวที ม"าน ฉาก อุปกรณ-ฉาก บาร-แขวนฉากและไฟ 20 บาร- ระบบรอกจํานวน 20 ชุด 

ระบบไฟเวที ผู-เช"าต-องจัดหาเอง กําลังไฟฟXาหลัก 3 เฟส 200 แอมป' 

ระบบเสียง ผู-เช"าต-องจัดหาเอง กําลังไฟฟXาหลัก 3 เฟส 200 แอมป' 

หลังเวที ห-องแต"งตัว 2 ห-อง ห-องนํ้า 2 ห-อง ห-องควบคุมหรือเก็บฉาก ห-องทํางาน 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า 25 ห-อง ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ร-าน

เครื่องดื่ม ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 150 คัน บริการอ่ืน ห-องซ-อมการแสดง ขนาด 5.40 X 10.50 

เมตร  
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ใชAสําหรับแสดง ละครเวที ละครเพลง คอนเสิร-ตนักร-องไทย บัลเล"ต- ศิลปะการเต-น  

มีการแสดง เฉลี่ย เดือนละ 4 ครั้งต"อปg 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
ค"าเช"าสถานท่ี การจําหน"ายบัตร 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ริมถนนเพรชบุรีตัดใหม" ระหว"างสี่แยกเอกมัยและแยกซอยทองหล"อ มีอาคารจอดรถ

ให-บริการ  

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 11, 23, 58, 60, 72, 99, 113, 206, ปอ.23, 60, 72, 93, 113, 

512 

  

หAองบีฟลอร? (B-Floor Room) 

  

  

ภาพท่ี 185 ห-องบีฟลอร- 

ท่ีมา: Taste of Curry, เข-าถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก bfloortheatre.com 

 

ห-องบีฟลอร-เป(นห-องซ-อมและสตูดิโอขนาดเล็กท่ีสามารถปรับเปลี่ยนเป(นพ้ืนท่ีสําหรับ

ละครเวทีและการแสดงขนาดเล็กได- เป>ดข้ึนปg พ.ศ. 2552 ด-วยการแสดงชุด Displacement โดยกลุ"ม

ละครบีฟลอร-เธียร-เตอร- ห-องบีฟลอร-ยังถูกใช-เป(นสํานักงาน จัดอบรม ของกลุ"มละครบีฟลอร-และกลุ"ม

ละครอิสระอ่ืนๆ รวมท้ังเครือข"ายละครกรุงเทพ  
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ตารางท่ี 17 ข-อมูลห-องบีฟลอร- 

 

ท่ีอยู8 
สถาบันปรีดี พนมยงค-  ุ 65/1 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

10110  

โทร 08-9167-4039 

เว็บไซต? bfloortheatre.com 

เปGดทําการ พ.ศ. 2552 

เจAาของ กลุ"มละครบีฟลอร-เธียร-เตอร- 

หน8วยงาน กลุ"มละครอิสระ 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) 

จํานวนท่ีนั่ง 40 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี ศศพินทุ- ศิริวาณิชย- 

โทรศัพท? 08-9167-4039 

อีเมล? bfloortheatre@gmail.com 

เวที กว-าง 6 เมตร ลึก 6.5 เมตร 

ระบบเวที ติดตั้งเพ่ิมเติมได- 

ระบบไฟเวที ไฟ PAR36 8 ดวง 

ระบบปรับ

อากาศ 
ท่ีน่ัง เวที 

ระบบความ

ปลอดภัย 
รปภ. ถังดับเพลิง 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
ห-องนํ้า 2 ห-อง ลิฟต- ท่ีจอดรถ 20 คัน 

ใชAสําหรับแสดง 
การแสดงร"วมสมัยหรือแนวทดลอง ศิลปะการเต-น ละครเวที ละครเพลง เดี่ยวเครื่องดนตรีหรือ

วงเล็ก การแสดงพ้ืนบ-าน หุ"นกระบอก 

มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 5-6 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี ค"าเช"าวันละ 3,000 บาท 

แหล8ง

งบดําเนินการ 

การจําหน"ายบัตร งบองค-กร การจําหน"ายสินค-าเก่ียวเน่ือง เงินบริจาค ทุนจากองค-กรไม"หวังกําไร

หรือการกุศล 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- อยู"ระหว"างซอยทองหล"อ 1 และ 3 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 508 

รถไฟฟXาบีทีเอส สถานีทองหล"อ ต"อรถเมล-ร"วมซอยทองหล"อ (1019)  



173 

 

บลูบอกซ? สตูดิโอ (Blue Box Studio) 

 

 

 

ภาพท่ี 186 บลูบอกซ- สตูดิโอ 

ท่ีมา: Bluebox Studio, เข-าถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2559, เข-าถึงได-จาก 

dreamboxtheatrebkk.com 

 

บลูบอกซ- สตูดิโอ เกิดจากความต้ังใจของคณะละครดรีมบอกซ-ท่ีต-องการเป>ดโอกาสให-ผู-

ท่ีมีใจรักศิลปะการแสดงได-มีพ้ืนท่ีแสดงออกอย"างไม"มีขีดจํากัด  

 

ตารางท่ี 18 ข-อมูลบลูบอกซ- สตูดิโอ 

 

ท่ีอยู8 
ช้ัน 2 อาคารเอ็มเธียร-เตอร- 2884/2 ถนนเพรชบุรีตัดใหม" แขวงบางกะป> เขตห-วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร 0-2715-3547 

เว็บไซต? dreamboxtheatrebkk.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2553 

เจAาของ บริษัท ดรีมบอกซ- จํากัด 

หน8วยงาน เอกชน 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) 

จํานวนท่ีนั่ง 70 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี บริษัท ดรีมบอกซ- จํากัด 

โทรศัพท? 0-2715-3547, 08-1307-8862 
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อีเมล? rungdreanbox@gmail.com 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
70,000 บาท 

สถาปนกิ บริษัท ภกกา จํากัด   

แนวการ

ออกแบบ 
เรียบ ทันสมัย ใช-ได-จริง 

เวที เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre)  

ระบบไฟเวที ไฟ PAR 8 ดวง ไฟ Profile 4 ดวง Fresnel 4 ดวง รางไฟ โตjะควบคุมอ่ืน ๆ ผู-เช"าจัดหาเอง 

ระบบเสียง ลําโพง PA Speaker 10 น้ิว มิกเซอร-อ่ืน ๆ ผู-เช"าจัดหาเอง 

หลังเวที ห-องแต"งตัว 1 ห-อง 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า 25 ห-อง ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ร-าน

เครื่องดื่ม ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 150 คัน 

ใชAสําหรับแสดง ละครเวที 

มีการแสดง ละครเวที คอนเสิร-ตนักร-องไทย ซ-อมหรืออบรมการแสดง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
ค"าเช"าสถานท่ี การจําหน"ายบัตร การจัดอบรมการแสดง 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ริมถนนเพรชบุรีตัดใหม" ระหว"างสี่แยกเอกมันและแยกซอยทองหล"อ มีอาคารจอดรถ

ให-บริการ  

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 11, 23, 58, 60, 72, 99, 113, 206, ปอ.23, 60, 72, 93, 113, 

512 
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ครีเอทีฟอินดัสทรีส? (Creative Industries) 

 

  

 

ภาพท่ี 187 ครีเอทีฟอินดัสทรีส- 

ท่ีมา: แถลงข"าวละครเวทีสุดโรแมนติก, เข-าถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก 

starupdate.com 

 

ครีเอทีฟอินดัสทรีส- เป(นพ้ืนท่ีแสดงออกทางศิลปะ สําหรับเป(นพ้ืนท่ีพบปะของคนท่ีมี

ความคิดสร-างสรรค- โดยไร-ข-อจํากัดทางรูปแบบ มุ"งนําเสนอผลงานของศิลป>นร"วมสมัยท้ังในและนอก

ประเทศ   

 

ตารางท่ี 19 ข-อมูลครีเอทีฟอินดัสทรีส- 

 

ท่ีอยู8 
ช้ัน 2 อาคารเอ็มเธียร-เตอร- 2884/2 ถนนเพรชบุรีตัดใหม" แขวงบางกะป> เขตห-วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร 0-2718-0597 
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เว็บไซต? facebook.com/creativeindustrythai 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2557 

เจAาของ บริษัท ซี สตูดิโอ จํากัด 

หน8วยงาน เอกชน 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre)  

จํานวนท่ีนั่ง 130 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี 
ภาณิศา ภูวภิรมย-ขวัญ 

 

โทรศัพท? 0-2718-0597, 08-4145-2227 

โทรสาร 0-2718-0598 

อีเมล? creativeindustriesbkk@gmail.com, seastudiocompany@gmail.com 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
4,000,000 บาท 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
6 เดือน (ธ.ค. 2556 - พ.ค. 2557) 

สถาปนกิ อนุสรณ- เพรชเทียม ระบบอะคูสติก SCG (บจก. สยามไฟเบอร-กลาส)  

แนวการ

ออกแบบ 

เรียบ เท" ให-ความสําคัญกับระบบเสียง มีระบบอะคูสติกท่ีดี อุปกรณ-ครบครัน รองรับการใช-งาน

หลากหลาย 

เวที กว-าง 6 เมตร ลึก 6 เมตร  

ระบบเวที ม"าน จอ ม"านดําผนัง 

ระบบไฟเวที 
ไฟ PAR64 1000W 10 ดวง LED PAR 2WX54 3 ดวง Fresnel 1K 9 ดวง Profile 45/70 6 

ดวง PC 1K 4 ดวง รางไฟ 14 แถว โตjะควบคุม Avolites รุ"น Pearl 2010 Dimmer 36ch 

ระบบเสียง 
ไมค- phoenix SN-U81 2 ตัว ลําโพง P.Audio X3-12A 4 ตัว P.Audio X3-18 2 ตัว มิกเซอร- 

Phonic IS16 

ระบบวิดีโอ เครื่องฉาย Panasonic PT-EW630E 

หลังเวที ห-องนักแสดง 1 ห-อง ห-องแต"งตัว 2 ห-อง 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
ประตูฉุกเฉิน กล-องวงจรป>ด 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า 20 ห-อง ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ร-านเครื่องดื่ม ร-านอาหาร 

ท่ีจอดรถ 300 คัน 

ใชAสําหรับแสดง 
ละครเวที ละครเพลง ศิลปะการเต-น วงไทยสากล เดี่ยวเครื่องดนตรี/วงเล็ก งานแสดงศิลปะร"วม

สมัยรูปแบบต"างๆ นิทรรศการ งานจัดเลี้ยงและอีเว-นต-ต"างๆ  

มีการแสดง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
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สภาพสถานท่ี สมบูรณ- 

สภาพอุปกรณ? สมบูรณ- 

การใชAสถานท่ี ค"าเช"าวันละ 19,000-38,000 บาท 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
ค"าเช"าสถานท่ี 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ริมถนนเพรชบุรีตัดใหม" ระหว"างสี่แยกเอกมันและแยกซอยทองหล"อ มีอาคารจอดรถ

ให-บริการ  

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 11, 23, 58, 60, 72, 99, 113, 206, ปอ.23, 60, 72, 93, 113, 

512 

  

โรงละครพระจันทร?เส้ียว (Crescent Moon Space) 

 

 

 

ภาพท่ี 188 โรงละครพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมา: In the Heart of the Moon, เข-าถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก 

crescentmoontheatre.exteen.com 

 

โรงละครพระจันทร-เสี้ยวเป(นโรงละครขนาดย"อม เคยเป(นสํานักงานและห-องซ-อมของ

กลุ"มละครพระจันทร-เสี้ยว โดยถูกปรับปรุงให-เป(นโรงละครประเภทแบล็คบอกซ- (The Black Box 
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Theatre) ในปg พ.ศ.2550 ใช-เป(นสถานท่ีซ-อม และสร-างสรรค-ละครเวที อบรม เสวนา ฉายภาพยนตร- 

เป(นพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนทางศิลปะการแสดง 

 

ตารางท่ี 20 ข-อมูลโรงละครพระจันทร-เสี้ยว 

 

ท่ีอยู8 
สถาบันปรีดี พนมยงค-  ุ 65/1 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

10110  

โทร 08-1929-4246 

เว็บไซต? crescentmoontheatre.org, facebook/crescentmoontheatre.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2550 

เจAาของ พระจันทร-เสี้ยวการละคร 

หน8วยงาน กลุ"มละคร 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre)  

จํานวนท่ีนั่ง 50 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี สินีนาฏ เกษประไพ 

โทรศัพท? 08-1929-4246 

อีเมล? crescentmoon.workshop@gmail.com 

สถาปนกิ ทวิทธ์ิ เกษประไพ   

แนวการ

ออกแบบ 

โรงละครขนาดเล็กแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) เพ่ือให-ง"ายในการปรับเปลี่ยน 

เน่ืองจากสถานท่ีเล็ก ขนาด 6X8 เมตร ใช-อุปกรณ-และฉากน-อย 

เวที แบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) อัฒจันทร-ไม- วางเบาะสําหรับน่ังชม  

ระบบเวที ม"าน ฉาก จอ รางท"อแขวนไฟ 

ระบบไฟเวที ไฟพ้ืนฐานสําหรับการแสดง 

ระบบเสียง ไมค- ลําโพง มิกเซอร- 

ระบบปรับ

อากาศ: 
ท่ีน่ัง 

ระบบความ

ปลอดภัย 
ถังดับเพลิง 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
ห-องนํ้า 10 ห-อง ลิฟต- ท่ีจอดรถ 15 คัน 

ใชAสําหรับแสดง 
ละครเวที การแสดงและการเต-นร"วมสมัย อบรมศิลปะการละคร เสวนา สาธิตการแสดง ฉาย

ภาพยนตร- 

มีการแสดง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี สมบูรณ- 
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สภาพอุปกรณ? สมบูรณ- 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบองค-กร ทุนจากองค-กรไม"หวังกําไร/การกุศล เงินบริจาค การจําหน"ายบัตร ค"าเช"าสถานท่ี 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- อยู"ระหว"างซอยทองหล"อ 1 และ 3 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 508 

รถไฟฟXาบีทีเอส สถานีทองหล"อ ต"อรถเมล-ร"วมซอยทองหล"อ (1019)  

 

เดโมเครซ่ี เธียร?เตอร? สตูดิโอ (Democracy Theatre Studio) 

 

 

 

ภาพท่ี 189 เดโมเครซ่ี เธียร-เตอร- สตูดิโอ 

ท่ีมา: ฉุยฉายเสน"หา, เข-าถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก eventthai.com 

 

แต"เดิมมีชื่อว"าโรงละครสะพานคู" ซ่ึงต้ังชื่อตามสถานท่ีต้ังของโรงละคร ภายหลังจึง

เปลี่ยนเป(นเดโมเครซ่ี เธียร-เตอร- สตูดิโอ เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรทางศิลปะการละคร ท่ี

เป>ดพ้ืนท่ีให-กลุ"มละครต"างๆ ในราคาท่ีย"อมเยาว-เพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางศิลปะการละคร 
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ตารางท่ี 21 ข-อมูลเดโมเครซ่ี เธียร-เตอร- สตูดิโอ 

 

ท่ีอยู8 
1034/29-30 ซอยสะพานคู" ถนนพระราม 4 แขวงทุ"งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 

โทร 08-9126-7112 

เว็บไซต? facebook.com/democrazystudio 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2552 

เจAาของ ภาวิณี สมรรคบุตร 

หน8วยงาน กลุ"มละคร 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre)  

จํานวนท่ีนั่ง 60 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี ภาวิณี สมรรคบุตร 

โทรศัพท? 08-9126-7112, 08-8848-5545 

อีเมล? democrazytheatre@gmail.com 

แนวการ

ออกแบบ 

เป(นอาคารพาณิชย- (ตึกแถว) ใช-พ้ืนท่ีช้ันล"าง ซึ่งเดิมเป(นสตูดิโอถ"ายภาพท่ีมีพ้ืนท่ีกว-างและเพดาน

สูง รวมท้ังมีการวางโครงแขวนไฟไว-ส"วนหน่ึง ดัดแปลงให-เป(นโรงละครแบบแบล็กบ็อกซ-  

เวที เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre)  

ระบบเวที โครงแขวนฉาก จัดหาอุปกรณ-เพ่ิมเติมตามความต-องการ 

ระบบไฟเวที ไฟ LED Par 8 ดวง ไฟ Par 30 ดวง ไฟ Spotlight 10 ดวง รางไฟ โตjะควบคุม Liteputer 

ระบบเสียง ไมค- Handheld 2 ตัว ลําโพง 4 ตัว มิกเซอร- เครื่องขยายเสียง 

หลังเวทีระบบ

ปรับอากาศ: 
ท่ีน่ัง เวที โถงต-อนรับ 

ระบบความ

ปลอดภัย 

ถังดับเพลิง 

 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
จุดจําหน"ายบัตร โถงต-องรับ ห-องนํ้า 2 ห-อง 

ใชAสําหรับแสดง ละครเวที ศิลปะการเต-น ละครเพลง เดี่ยวเครื่องดนตรี/วงเล็ก ศิลปะการแสดงสด 

มีการแสดง เฉลี่ยปgละ 10 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี ค"าเช"าวันละ 6,000 บาท 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
การจําหน"ายบัตร ค"าเช"าสถานท่ี เงินบริจาค เงินส"วนตัว 

การเดินทาง 
โดยรถยนต- มาตามถนนพระราม 4 ซอยสะพานคู" อยู"ระหว"างลุมพินีทาวเวอร-กับซอยงามดูพลี 

รถไฟฟXาใต-ดิน สถานีลุมพินี ทางออก 1 
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ทองหล8อ อาร?ต สเปซ (Thonglor Art Space) 

 

 

 

ภาพท่ี 190 ทองหล"อ อาร-ต สเปซ 

ท่ีมา: ร-านดอกไม-กระหายเลือด, เข-าถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก 

webboard.thai-tour.com 

 

ทองหล"อ อาร-ต สเปซเกิดจากความคิดของคุณกฤษฎา สัมพันธารักษ- (ต้ัว) ท่ีเห็นว"า 

ศิลปะการแสดง คือจุดเริ่มต-นของการแสดงหลายประเภท ไม"ว"าจะเป(นคอนเสิร-ต ละครเวที งานอี

เวนต-ต"างๆ แต"เมืองไทยกลับไม"มีสถานท่ีท่ีจะรองรับและรวบรวมบุคลากรหรือคนเหล"านี้อย"างจริงจัง

จึงได-ปรับปรุงตึกเก"าท่ีเคยเป(นตึกเกสต-เฮาส-ร-างท่ีต-นซอยทองหล"อ จึงเกิดเป(น อาร-ต คอมมูนิต้ี (Art 

Community) เพ่ือเป(นพ้ืนท่ีแสดง พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู- 

 

ตารางท่ี 22 ข-อมูลทองหล"อ อาร-ต สเปซ 

 

ท่ีอยู8 
58/14-15 ถนนสุขุทวิท 55 (ซ.ทองหล"อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

10110 

โทร 09-5542-4555, 09-5924-4555 

เว็บไซต? facebook.com/Thonglorartspace 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2558 

เจAาของ บริษัท เจ็นโฟร- จํากัด 
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หน8วยงาน เอกชน 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre)  

จํานวนท่ีนั่ง ช้ัน 1 Thong Loy Play House 120 ท่ีน่ัง ช้ัน 3 Performance Laboratory 60 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี ชุติมา กังวาลสงค- 

โทรศัพท? 09-5524-4555, 09-5924-4555 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
1 ปg (พ.ศ. 2557) 

สถาปนกิ IDEE Architects  

แนวการ

ออกแบบ 

ดัดแปลงอาคารพาณิชย- 5 ช้ัน เปXนพ้ืนท่ีแสดงานศิลปะด-วยแนวการออกแบบสมัยใหม" ทางเข-า

เข-าจากด-านหลังตึก ใช-บันไดนําข้ึนสู"ช้ัน 2 เป(นคาเฟñซึ่งทําหน-าท่ีเป(นโถงต-อนรับและพบปะพูดคุย 

โรงละครอยู"ช้ัน 1 และช้ัน 3 ส"วนช้ัน 4 เป(นสํานักงาน ช้ัน 5 เป(นบาร- 

เวที ย-ายเปลี่ยนแบบ 

ระบบเวที ม"าน จอ อุปกรณ-ฉาก ผู-จัดสร-างฉากเอง 

ระบบไฟเวที ไฟ รางไฟ ห-องควบคุม โตjะควบคุม จัดหาเพ่ิมตามลักษณะงาน 

ระบบเสียง ไมค- ลําโพง มิกเซอร- จัดหาเพ่ิมตามลักษณะงาน 

ระบบวิดีโอ เครื่องฉาย Projector 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องนํ้า คาเฟñ 

ใชAสําหรับแสดง ละคร คอนเสิร-ต ศิลปะการเต-น นิทรรศการศิลปะ 

มีการแสดง เฉลี่ย 3 เดือนต"อ 3 ชุดการแสดง 

สภาพสถานท่ี สมบูรณ- 

สภาพอุปกรณ? สมบูรณ- 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า พิจารณาตามโครงการ 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบองค-กร การจําหน"ายบัตร ค"าเช"าสถานท่ี คาเฟñ สปอนเซอร- 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ตั้งอยู"ริมถนนจากปากซอยประมาณ 30 เมตร 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 508 

รถไฟฟXาบีทีเอส สถานีทองหล"อ ทางออก 
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มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) 

  

  

ภาพท่ี 191 มหิดลสิทธาคาร 

ท่ีมา: มหิดลสิทธาคาร, เข-าถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก vichai1983.co.th 

 

มหิดลสิทธาคาร เป(นอาคารหอประชุมขนาดใหญ" มีความโดดเด"นทางสถาปJตยากรรม 

อยู"บนถนนบรมราชชนนี ศาลายา โดยได-กลายเป(นสัญลักษณ-ของมหาวิทยาลัยมหิดลไปโดยปริยาย 

เดิมถูกวางแผนให-ใช-เป(นเพียงการมอบปริญญาบัตรแก"นักศึกษา แต"ต"อมาจึงได-วางนโยบายให-เป(นหอ

แสดงดนตรี (Concert Hall) โดยมีความสามารถในการถ"ายทอดเสียงดนตรีท่ีเล"นให-กระจายถึงผู-ชม

ท้ัง 2,016 ท่ีนั่งท่ัวหอประชุม ทําให-สามารถรองรับการแสดงดนตรีระดับโลกได- ท้ังยังรองรับการใช-

งานได-อีกหลายประเภท เช"น การแสดงละครเวที  

 

ตารางท่ี 23 ข-อมูลมหิดลสิทธาคาร 

 

ท่ีอยู8 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทร 09-8271-1448 

เว็บไซต? mahidol.ac.th/princemahidolhall 
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เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2557 

เจAาของ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage) 

จํานวนท่ีนั่ง 2,016 ท่ีน่ัง (ช้ันล"าง 1,092 ท่ีน่ัง ช้ันสอง 410 ท่ีน่ัง ช้ันสาม 434 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี สุทธิ ตันศิริมาศ 

โทรศัพท? 09-8271-1446 

โทรสาร 0-2441-9720 

อีเมล? sutti.tun@mahidol.ac.th, princemahidolhall@mahidol.ac.th 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
1,450,000,000 บาท 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
8 ปg (พ.ศ. 2549-2556) 

สถาปนกิ บริษัท สถาปนิก 49 จํากัด 

ก8อสรAาง บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  

ท่ีปรึกษา บริษัท แปลน คอนซัลแตนท-ส จํากัด 

ออกแบบระบบ

เวทีและฉาก 
Theatre Projects Consultants (TPC)  

ออกแบบ

ระบบอะคูสติก 
Muller-BBM    

แนวการ

ออกแบบ 

เป(นอาคารทรงจั่ว โดยประยุกต-การสร-างรูปทรงและท่ีว"างของอาคารจากโครงสร-างทางกายภาพ

ของมนุษย-และพืช ผสานความอ"อนช-อยของสถาปJตยกรรมไทย สอดรับกับตราของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงสร-างของอาคารสามารถมองเห็นจากภายนอก โดยเฉพาะเสาคอนกรีต

และโครงหลังคาเหล็กท่ีมีรูปแบบทันสมัย อาคารขนาดใหญ" กว-าง และสูง ไม"มีเสากลาง การ

ออกแบบภายในหอประชุมคํานึงถึงองค-ประกอบต"าง ๆ โดยเฉพาะการแสดงดนตรี มีการ

ออกแบบระบบอะคูสติกรวมถึงพ้ืนท่ีภายในอาคารเป(นการเฉพาะ ตั้งแต"การทําหลังคา 2 ช้ัน 

โดยใช-วัสดุพิเศษเพ่ือปXองกันเสียงรบกวน ผนังและฝXาเพดานภายในอาคารใช-วัสดุด-านอะคูสติก

คุณภาพพิเศษ พ้ืนเวทีใช-พ้ืนไม-พิเศษท่ีมีความยืดหยุ"นได-ดี สามารถรองรับการขนย-ายอุปกรณ-

หนักเช"น เปgยโน และฉากต"าง ๆ ระบบปรับอากาศใช-การพ"นความเย็นจากพ้ืนทําให-เงียบและไม"

มีเสียงรบกวน 

เวที ส"วนหน-ากว-าง 19 เมตร ท-ายกว-าง 16.50 เมตร ลึก 12.2 เมตร 

ระบบเวที ฉาก จอ แผงอะคูสติก โครงแขวนฉาก เวทีส"วนหน-าสามารถยกระดับเป(น Orchestra Pit 2 ช้ัน 

ระบบไฟเวที 
ไฟ ETC Source Four 575w 54 ดวง Front ใช-ไฟ ETC และ Robert Juliat รวม 25 ดวง 

Side ใช-ไฟ ETC Profile 11 ดวง โตjะควบคุม DMX Board ETC GEO ห-องควบคุม 

ระบบเสียง Nexus Audio System ไมค- 70 ตัว ไมค-ไร-สาย Sennheizer EM3732-II 8 ตัว ลําโพง L-
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Acoustics มิกเซอร- Stagetec Polaris Touch 2 ตัว ห-องควบคุมเสียง ห-องบันทึกเสียง 

ระบบวิดีโอ 

Blackmagic และ Nexus กล-อง Panasonic HD Multi-purpose 3 ตัว กล-อง Panasonic HD 

Cam-order 3 ตัว เครื่องบันทึกภาพ Blackmagic เครื่องฉาย Christie Projector ห-องควบคุม

สัญญาณภาพ เสียง วิดีโอ ผ"าน Nexus Mudules ระบบสื่อสาร Delec Modules 

หลังเวที 
ห-องนักแสดง 1 ห-อง ห-องแต"งตัว 7 ห-อง ห-องนํ้า ห-องควบคุมหรือเก็บฉาก ห-องทํางาน จุดขน

ถ"ายของ 

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด  

ระบบความ

ปลอดภัย 

รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 

หัวฉีดนํ้า 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า ลิฟต- ร-านเครื่องดื่ม ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 

3,000 คัน อินเทอร-เน็ตไวร-เลส 

ใชAสําหรับแสดง 
วงออร-เคสตาร- (100 คน) อุปรากร บัลเลต- ละครเพลง ละครเวที โขน คอนเสิร-ตต"างประเทศ 

คอนเสิร-ตนักร-องไทย 

มีการแสดง ตามโอกาส 

สภาพสถานท่ี สมบูรณ- 

สภาพอุปกรณ? สมบูรณ- 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบประมาณแผ"นดิน ค"าเช"าสถานท่ี 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- ถนนบรมราชชนนี ช"วงแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4 ประตูเข-าท้ังสองด-าน 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 33, 84ก, 124, 125, ปอ.515, 547, 556 

รถศาลายาลิงค- 

รถตู- สหกรณ-กรุงเทพ-มหิดล ท"ารถตรงข-ามห-างสรรพสินค-าพาต-า ป>®นเกล-า 

รถไฟ สายใต-ขบวนธรรมดา ลมสถานีศาลายา 

รถไฟฟXาบีทีเอส สถานีบางหว-า 
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โรงละครแบล็กบ็อกส? คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Black Box Theatre, BU 

Theatre Company) 

  

  

 

ภาพท่ี 192 โรงละครแบล็กบ็อกส- คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ท่ีมา: Black Box Theatre, เข-าถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก 

butheatrecompany.com 

 

มหาวิทยาลั ยกรุ ง เทพเป(นมหาวิทยาลัย เอกชนแห" งแรกท่ี เป> ดหลักสูตรทาง

ศิลปะการแสดงในปg พ.ศ. 2530 โดยให-ความสําคัญด-านการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา จึงจัดต้ัง 

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพข้ึน (BU Theatre Company) โดยลงมือปฏิบัติในโรงละครเวทีแบบ

แบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) ท่ีมีอุปกรณ-ท่ีทันสมัยและครบครันท่ีสุดในเอเซียอาคเนย- มี

ห-องซ-อมการแสดงขนาดใหญ" 3 ห-อง มีระบบแสงท่ีพร-อมมากที่สุด ให-เหมือนกับการทํางานจริง โรง

สร-างฉากขนาดใหญ" อุปกรณ-สําหรับงานช"างไม- ช"างเหล็ก ช"างเชื่อม ลานสําหรับการระบายสีฉาก

ขนาดใหญ" กรีนรูมสําหรับการติดต้ังฉาก ห-องเครื่องประกอบการแสดง ห-องเก็บอุปกรณ-แสง ห-อง

ถ"ายทอดและถ"ายทําการแสดงระบบดิจิตอล ห-องเก็บเครื่องแต"งกายสําหรับการแสดง และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 
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ตารางท่ี 24 ข-อมูลโรงละครแบล็กบ็อกส- คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ท่ีอยู8 
อาคารนิเทศศาสตร- คอมเพล็กซ- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู" 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลอง

หน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทร 0-2902-0299-2356, 2386 

เว็บไซต? butheatrecompany.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2547 

เจAาของ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) 

จํานวนท่ีนั่ง 360 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี ชาตรี ตั้งวงษ-พิมุข 

โทรศัพท? 09-1424-0430 

อีเมล? butheatrecompany@gmail.com 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
3 ปg (พ.ศ. 2544-2547) 

สถาปนกิ บริษัท สถาปนิก 49 จํากัด 

ออกแบบ

ระบบอะคูสติก 
บริษัท เมสัน อะคูสติก จํากัด   

แนวการ

ออกแบบ 

โรงละครออกแบบให-มีระบบอะคูสติกเหมาะสําหรับละครพูดท่ีไม"ต-องมีเครื่องขยาย และสามารถ

ปรับระบบโดยใช-เครื่องขยายเสียงสําหรับละครเพลง คอนเสิร-ต อุปรากร ระบบท่ีน่ังควบคุมด-วย

ไฟฟXา เลื่อนเก็บ และปรับเปลี่ยนได-รอบทิศทาง ทางเดินด-านในโรงละครใช-เป(นพ้ืนท่ีสําหรับ

นักแสดงและทีมงานสามารถปรากฎตัวบนเวที หรือเปลี่ยนฉากได-จากทุกด-านของโรงละคร 

ประตูใหญ"ด-านติดกับกรีนรูมสามารถเป>ดออกและใช-พ้ืนท่ีของกรีนรูมขยายเป(นส"วนการแสดงได- 

พ้ืนท่ีช้ัน 2 และ 3 รอบภายในตัวโรงละครสามารถปรับใช-ได-เอนกประสงค- โรงละครมีระบบ 

Counterweight System และ Grid System สําหรับการติดตั้งอุปกรณ-แสง พร-อมลิฟต-ระบบ

อัตโนมัติความปลอดภัยสูง ควบคุมได-ด-วยตนเอง ระบบทางเดินท่ีเช่ือมกันได-ท่ัวโรงละครและถึง

ทุกราวไฟ พร-อมช"องเช่ือมต"อพลังงานไฟฟXาท่ัวทุกบริเวณ 

บูรณะล8าสุด ปg พ.ศ. 2555 

ปรับปรุง ทุกด-านท้ังระบบ 

สถาปนกิ

ปรับปรุง 
บริษัท S@T จํากัด บริษัท เมดิสัน อะคูสติก จํากัด 

เวที 

ปรับขนาด ย-ายเปลี่ยนแบบ แบล็กบ็อกซ- พ้ืนไม- พ้ืนเวที Air-Floor มาตราฐานสําหรับการแสดง

เต-น ติดตั้งระบบไฮโดรลิกสําหรับกลไก Trap door หรือเวทียกสูงข้ึน มีเวทีปรับแบบได-จํานวน 

100 ตัว และสามารถเสริมได-ท้ังช้ัน 1 2 และ 3 
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ระบบเวที 
ม"าน ฉาก จอ แผงอะคูสติก โครงแขวนฉาก อุปกรณ-ฉาก ม"านสองช้ันพร-อมด-วย False 

Proscenium ม"านดาว สามารถใช-เป(น Backdrop, Cyclorama สามารถเก็บได-  

ระบบไฟเวที 
ห-องควบคุม โตjะควบคุม มีโคมไฟครบทุกชนิดและทันสมัย สั่งซื้ออุปกรณ-ใหม"ทุกปรเพ่ือให-ทัน

เทคโนโลยีและสามารถรองรับการจัดแสดงได-ทุกประเภทเทียบเท"าสากล 

ระบบเสียง ไมค- ลําโพง มิกเซอร- ห-องควบคุมเสียง เครื่องบันทึกเสียง 

ระบบวิดีโอ 
กล-อง เครื่องบันทึก โตjะสวิตเชอร- เครื่องฉาย เครื่องทําหมอก ควัน โกโบลวดลายพิเศษแบบไม"

เคลื่อนไหวและแบบเคลื่อนไหว 

หลังเวที 
ห-องนักแสดง ห-องแต"งตัว 2 ห-อง ห-องนํ้า 2 ห-อง ห-องควบคุมหรือเก็บฉาก ห-องทํางาน จุดขน

ถ"ายของ 

ระบบปรับ

อากาศ 
ท่ีน่ัง เวที หลังเวที 

ระบบความ

ปลอดภัย 

รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย เครื่องดักควัน 

หัวฉีดนํ้า 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า 12 ห-อง ร-านเครื่องดื่ม ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 

100 คัน 

ใชAสําหรับแสดง 

นาฏศิลป'ไทย ละครเวที ละครเพลง ศิลปะการเต-น บัลเลต- คอนเสิร-ตนักร-องไทย วงไทยสากล 

การแสดงพ้ืนบ-านไทย ลิเก ดนตรีไทย เดี่ยวเครื่องดนตรีหรือวงเล็ก วงลูกทุ"ง โขน วงแชมเบอร- 

(50 คน) อุปรากร ศิลปะการแสดงนานาชาติ 

มีการแสดง เดือนละ 24 ครั้ง 

สภาพสถานท่ี ยังใช-ได-ดี 

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี เป>ดให-เช"า 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบองค-กร สปอนเซอร- 

การเดินทาง 

โดยรถยนต- อยู"ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ประมาณ กม.37 ระหว"างฟ>วเจอร-พาร-ค 

รังสิต กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- สังเกตกลุ"มอาคารทรงเพชรหน-าทางเข-า 

โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 29, 34, 39, 59, 95ก, ปอ.504, 510, 520, 29, 39, รถตู-สาย 

ต.85 จากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ สาย ต.85 จากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ สาย ต.118 จากสถานีรถไฟฟXา

หมอชิต รถ บขส. สายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  
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อาคารศาลาดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (Music Sala) 

 

  

ภาพท่ี 193 อาคารศาลาดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

ท่ีมา: ศาลาดนตรีสุริยเทพ แห"งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงละครท่ีตอบโจทย-ความเพียบพร-อม ทันสมัย 

มาตรฐานสากล, เข-าถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก eduzones.com 

 

อาคารศาลาดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตเป(นหนึ่งในอาคารสําหรับ

การศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด-วยห-องปฏิบัติการดนตรีและห-อง

ซ-อมขนาดต"างๆ ศูนย-เทคโนโลยีดนตรี คอนเสิร-ตฮอลล-ขนาดใหญ" 1,100 ท่ีนั่ง มีระบบเวทีและเสียงท่ี

สมบูรณ-มากท่ีสุดแห"งหนึ่งในประเทศไทย สร-างข้ึนในวาระครบรอบ 30 ปgของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ตารางท่ี 25 ข-อมูลอาคารศาลาดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ท่ีอยู8 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2200-1712 

เว็บไซต? rsu.ac.th/music 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2558 
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เจAาของ มหาวิทยาลัยรังสิต 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบโพรซีเนียม  (The Proscenium, or Picture-Frame Stage) 

จํานวนท่ีนั่ง 1,100 ท่ีน่ัง (ช้ันล"าง 800 ท่ีน่ัง ช้ันบน 300 ท่ีน่ัง) 

ผูAจัดการสถานท่ี วิทยาลัยดนตรี 

โทรศัพท? 0-2997-2200-1712 

โทรสาร 0-2997-2200-1711 

อีเมล? rsumusic@rsu.ac.th 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
632,400,000 บาท 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
2 ปg (พ.ศ.2556-2557) 

สถาปนกิ บริษัท เมสัยอะคูสติก จํากัด 

ก8อสรAาง บริษัท Utmost Tech จํากัด 

ท่ีปรึกษา

โครงการ 
บริษัท PN Synchronize จํากัด  

แนวการ

ออกแบบ 

เป(นอาคารเดี่ยวขนาดใหญ" สร-างเป(นหอแสดงดนตรีระดับสากล ให-ความสําคัญกับการออกแบบ

ระบบอะคูสติก การจัดระดับช้ันเก-าอ้ี เพ่ือให-ได-มุมมองเวทีท่ีดี การตกแต"งภายในหรูหรา เรียบ

ง"าย สะอาดตา 

เวที กว-าง 22 เมตร ลึก 16 เมตร 

ระบบเวที ม"าน ฉาก แผงอะคูสติก โครงแขวนฉาก อุปกรณ-ฉาก 

ระบบไฟเวที ไฟ PAR 100 ดวง ไฟ Moving Head 8 ดวง รางไฟ 4 แถว ห-องควบคุม โตjะควบคุม 

ระบบเสียง 
ไมค- Dynamic EW322G3 4 ตัว E335s 4 ตัว ลําโพง McCualey M408, M204 7 ตัว มิกเซอร- 

Yamaha CL5 ห-องควบคุมเสียง เครื่องบันทึกเสียง Tascam SS-CDR200 CD Recorder 

หลังเวที ห-องนักแสดง 2 ห-อง ห-องแต"งตัว 2 ห-อง ห-องนํ้า 2 ห-อง ห-องเก็บฉาก จุดขนถ"ายของ  

ระบบปรับ

อากาศ 
ทุกจุด 

ระบบความ

ปลอดภัย 
รปภ. ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง กล-องวงจรป>ด สัญญาณเตือนภัย หัวฉีดนํ้า 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 
โถงต-อนรับ ห-องนํ้า ลิฟต- บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ท่ีจอดรถ  

แหล8ง

งบดําเนินการ 
งบองค-กร 

การเดินทาง 
โดยรถยนต- ถนนพหลโยธิน ซอย 87 ระหว"างสี่มุมเมืองกับฟ>วเจอร-พาร-ครังสิต หัวมุมเป(น

ธนาคารทหารไทย เข-าไปประมาณ 2 กม. ศาลาดนตรีอยู"ด-านประตูสุริยเทพ 
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โดยรถประจําทาง รถเมล-สาย 29, 34, 39, 59, 503, 510, 520 

รถตู- สาย 83, 84, 85 จากอนุสาวรีย-ชัยสมรภูมิ สาย 39, 94 จากมีนบุรี ลงหน-าหมู"บ-านเมืองเอก 

ต"อรถสองแถวหรือมอเตอร-ไซค-รับจ-าง 

 

 วิกหัวหิน (Vic Hua Hin) 

 

  

 

ภาพท่ี 194  วิกหัวหิน 

ท่ีมา: ศิลปะสถานเพ่ืองานศิลปะ, เข-าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก manager.co.th 

 

ชื่อ วิกหัวหิน นี้ มีท่ีมาจากคําว"า วิก ซ่ึงคนไทยใช-เรียกโรงละคร มาผสมกับสถานท่ีต้ังคือ

หัวหิน เป(นโรงละครมาตรฐานสากล โดยครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน นักการละครและนักแสดง ผู-เดียวกัน

กับผู-ท่ีก"อต้ังภัทราวดีเธียร-เตอร-ท่ีป>ดตัวลงไปจากเหตุการณ-น้ําท"วมครั้งใหญ" เป(นสถานท่ีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนพบปะกันของผู-ท่ีชื่นชอบในศิลปะการแสดง มีพ้ืนท่ีกว"า 30 ไร" นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีอ่ืนๆอีก

นอกจากโรงละคร เช"น โดมดอกไม- เป(นโรงละครกลางแจ-งท"ามกลางธรรมชาติ สามารถใช-จัดเลี้ยง มินิ

คอนเสิร-ต หรือการแสดงต"างๆ ลานพรอมมานาด เป(นลานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได-ตามการใช-งาน 

อาร-ตแคมป' เป(นพ้ืนท่ีทํากิจกรรมด-านศิลปะพร-อมบริการท่ีพัก โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน ท่ีมุ"งเน-นสอน

ความรู-ทางวิชาการและจินตนาการเข-าด-วยกัน  
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ตารางท่ี 26 ข-อมูลวิกหัวหิน 

 

ท่ีอยู8 
62/70 ซอยหมู"บ-านหัวนา ถนนเพรชเกษม ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจบคีรีขันธ- 

77110 

โทร 0-3282-7814-5 

เว็บไซต? vichuahin.com 

เปGดทําการ ปg พ.ศ. 2552 

เจAาของ ภัทราวดี มีชูธน 

หน8วยงาน สถาบันการศึกษา 

ประเภท เวทีแบบแบล็คบอกซ- (The Black Box Theatre) 

จํานวนท่ีนั่ง 268 ท่ีน่ัง 

ผูAจัดการสถานท่ี ภัทราวดี มีชูธน 

โทรศัพท? 08-1813-9631 

โทรสาร 0-3282-7817 

อีเมล? patravadi@vichuahin.com 

งบประมาณ

ก8อสรAาง 
50,000,000 บาท 

ระยะเวลา

ก8อสรAาง 
2 ปg (พ.ศ. 2550-2552) 

สถาปนกิ วิบูลย- เตชะกัลยาธรรม  

ออกแบบดAาน

โรงละคร 
สุธี ป>วรบุตร  

ออกแบบ

ระบบอะคูสติก 
บริษัท Master Point จํากัด  

แนวการ

ออกแบบ 

สถาปJตยกรรมสไตล-โมเดิร-น พร-อมด-วยระบบเทคนิคและแสงสีเสียง ลักษณะเป(นโรงละครกล"อง

ดํา ผนังเป(นฝาไม-ซ-อนหน-าหลัง ลมผ"านเข-าออกได-รอบด-าน ท่ีน่ังเป(นแถวยาวโค-งตั้งเป(นอัฒจันทร- 

เวที กว-าง 12 เมตร ลึก 15 เมตร 

ระบบเวที จอ 

ระบบไฟเวที ไฟ รางไฟ 

ระบบเสียง ไมค-มือถือ 4 ตัว ไมค- Headphone 8 ตัว ลําโพง มิกเซอร- ห-องควบคุมเสียง เครื่องบันทึกเสียง 

หลังเวที ห-องนักแสดง 3 ห-อง ห-องนํ้า 8 ห-อง ห-องควบคุมหรือเก็บฉาก ห-องทํางาน จุดขนถ"ายของ  

ระบบปรับ

อากาศ 
ท่ีน่ัง เวที 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

จุดจําหน"ายบัตร โถงต-อนรับ ห-องรับรอง ห-องนํ้า 16 ห-อง บริการผู-ใช-เก-าอ้ีรถเข็น ร-านเครื่องดื่ม 

ร-านอาหาร ท่ีจอดรถ 100 คัน ร-านค-าอ่ืน ๆ 
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ใชAสําหรับแสดง 
ละครเพลง ละครเวที ศิลปะการเต-น โขน ลิเก หุ"นกระบอก นาฏศิลป'ไทย คอนเสิร-ตนักร-องไทย 

การแสดงพ้ืนบ-าน เดี่ยวเครื่องดนตรี/วงเล็ก 

มีการแสดง ตามโอกาส 

สภาพสถานท่ี สมบูรณ-  

สภาพอุปกรณ? ยังใช-ได-ดี 

การใชAสถานท่ี ค"าเช"าวันละ 65,000 บาท 

แหล8ง

งบดําเนินการ 
ทุนจากองค-กรไม"หวังกําไรหรือการกุศล 

การเดินทาง 
โดยรถยนต- เส-นทางหลวงแผ"นดินสาย 4 เก"า เพรชเกษม ผ"านตัวเมืองหัวหิน 

โดยรถประจําทาง รถทัวร-ปรับอากาศ กรุงเทพ-ปราณบุรี หัวหิน-ปราณบุรี 

 

ตัวอย8าง ละครบรอดเวย?ท่ีเคยมาแสดงในไทย 

Cats  

 

 

 

ภาพท่ี 195 โปสเตอร-ละครเวที แคทส- 

ท่ีมา: Cats (Broadway Musical), เข-าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก picturestore.com 

 

Cats เป(นละครเพลงบรอดเวย-ท่ีมีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในบรอดเวย- ซ่ึงบทเพลงและดนตรี

ของละครเวทีเรื่องนี้แต"งข้ึนโดย Andrew Lloyd Webber นักแต"งเพลงท่ีประสบความสําเร็จมาก
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ท่ีสุดคนหนึ่งของโลก เจ-าของผลงานอย"าง The Phantom of the Opera ดัดแปลงจากบทประพันธ-

เรื่อง Old Possum’s Book of Practical Cats  ของ T.S. Eliot  

Cats เป(นเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนระหว"างงานชุมนุมของแมวท่ีจัดข้ึนทุกปgชื่อ Jellicle Ball ซ่ึง

แมวจากทุกท่ีจะมารวมตัวเพ่ือฟJง Old Deuteronomy ผู-เป(นผู-นําแมวประกาศชื่อของแมวผู-ท่ีจะได-

เกิดใหม"ในดินแดนชื่อว"า Heavyside Layer ซ่ึงในขณะนี้เองท่ีเราจะได-ฟJงเรื่องราวของแมวตัวต"าง ๆ 

ท่ีจะมาเล"าเรื่องราวของตัวเองผ"านบทเพลงและท"าเต-น  

Cats เป>ดการแสดงเป(นครั้งแรก ณ The New London Theatre เม่ือปg พ.ศ. 2524 

ก"อนท่ีจะเดินทางไปแสดงในเมืองต"างๆ มากกว"า 300 เมือง ใน 40 ประเทศ มีการแปลเป(นภาษาต"างๆ 

แล-วถึง 14 ภาษา มีผู-เข-าชมมาแล-วไม"ตํ่ากว"า 65 ล-านคนท่ัวโลก เพลงในละครเวทีอย"างเพลง 

Memory ได-รับความนิยม จนมีศิลป>นมากกว"า 250 คนนําเพลงนี้ไปขับร-อง Cats ได-รับรางวัล 

London Evening Standard Award, Oliver Award ในปg พ.ศ. 2524 และยังกวาดรางวัล Tony 

Award ซ่ึงเป(นรางวัลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดของวงการละครบรอดเวย-มากถึง 7 รางวัลในปg พ.ศ. 2526  

 

Cinderella 

 

 

 

ภาพท่ี 196 โปสเตอร-ละครเวที ซินเดอร-เรลล"า 

ท่ีมา: Cinderella, เข-าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก bectero.com 
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Cinderella คือละครเวทีท่ีมีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่ง พิสูจน-ได-จากยอดผู-ชมกว"า 107 ล-าน

คน หรือกว"าครึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาในวันออกอากาศวันแรกของ CBS-TV อีกท้ังกว"า 10 ล-านคน

ท่ัวโลก นับเป(นยุคทองของวงการโทรทัศน-ในช"วงเวลานั้น ประพันธ-บทเพลงโดย Richard Rodgers 

และ Oscar Hammerstein II เจ-าของผลงานท่ีโด"งดัง เช"น The Sound of Music และ The King 

and I  

Cinderella เป(นเรื่องราวท่ีรู-จักกันดีในเรื่องของ ซินเดอเรลล"า เด็กกําพร-าท่ีอยู"กับแม"

เลี้ยงและพ่ีสาวใจร-ายสองคน ซินเดอเรลล"าได-ยินข"าวเรื่องงานเต-นรํา และใฝñฝJนจะร"วมงาน แต"กลับถูก

กีดกันจากแม"เลี้ยงและพ่ีเลี้ยงใจร-าย แต"นางฟXาแม"ทูนหัวก็ปรากฏตัวข้ึนพร-อมเนรมิตชุดราตรี รองเท-า

แก-ว และรถฟJกทองเพ่ือให-เธอสามารถไปงานเต-นรําได-ดังใจ แต"เวทมนตร-จะอยู"ได-ถึงเวลาเท่ียงคืน

เท"านั้น โดยในการมาจัดแสดงในไทยครั้งนี้ ผู-มารับบทคือ Lea Salonga นักแสดงผู-มากฝgมือ ท่ีโด"งดัง

จากละครเวทีเรื่อง Miss Saigon  

 

Chicago 

 

 

 

ภาพท่ี 197 โปสเตอร-ละครเวที ชิคาโก- 

ท่ีมา: Chicago Broadway Show, เข-าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก nyc-only.com 

 

Chicago เป(นละครเพลงบรอดเวย-ท่ีได-รับรางวัล Tony Awards มากถึง 6 รางวัล เพลง

ประกอบละคร All that Jazz ถูกนําไปขับร-องกว"า 250,000 ครั้งใน 5 ภาษา ไม"เว-นแม-กระท่ังในพิธี

สาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐของบิล คลินตัน ในปg พ.ศ. 2540 

Chicago เป(นเรื่องราวของ ร็อกซ่ี ฮาร-ท ผู-ฆ"าชู-ของเธอถูกตํารวจจับเข-าคุก เธอจะต-องถูก

ประหารชีวิตโดยการแขวนคอ เธอได-พบกับเวลม"า เคลลี่ นักเต-นคนดังของชิคาโกท่ีถูกจับในข-อหา

ฆาตกรรมสามีของเธอกับชู-ของสามีเธอในทีเดียวกัน ร็อกซ่ีได-ติดต"อกับบิลลี่ ฟรินท- ทนายความฝgมือดี 
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เพ่ือทําให-เธอพ-นจากความผิด ทําให-เธอกลายเป(นคนมีชื่อเสียง เริ่มหลงตัวเองในท่ีสุด ทําให-เวลม"าถูก

บดบังรัศมี จนเกิดการเชือดเฉือนกันระหว"างนักโทษหญิงท้ังสอง 

 ละครเพลงเรื่องนี้ถูกนําไปดัดแปลงเป(นภาพยนตรและประสบความสําเร็จท้ังรายได-และ

คําวิจารณ-จากการได-รับรางวัลออสการ-ถึง 6 สาขาในปg 2003 รวมท้ังสาขาภาพยนตร-ยอดเยี่ยม ซ่ึง

เป(นภาพยนตร-เพลงเรื่องแรกท่ีได-รับรางวัลภาพยนตร-ยอดเยี่ยมถัดจากเรื่อง Oliver! ในปg 1968 

  

 Mamma Mia  

 

 

 

ภาพท่ี 198 โปสเตอร-ละครเวที มัมมา มีอา 

ท่ีมา: Mamma Mia Theatre Break, เขAาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2559, เขAาถึงไดAจาก 

toptheatrebreaks.co.uk 

 

Mamma Mia เป(นละครเพลงแนวจูคบ็อกซ- มีเนื้อหาเรื่องราวท่ีผูกมาจากบทเพลงอมตะ

ของวงดนตรีชื่อดังอย"าง ABBA เช"นบทเพลง Dancing Queen, I Have a Dream, Voulez-Vous, 

Take a Chance on Me Mamma Mia เป(นเรื่องราวเก่ียวกับ โซฟg สาวน-อยวัย 20 ปg และสกาย 

คู"หม้ันของเธอ ท่ีจะแต"งงานกันท่ีโรงแรมวิลลาดอนนา ในกรีซของ ดอนนา คุณแม"ของโซฟg ซ่ึงโซฟgได-

ส"งบัตรเชิญไปยังผู-ชาย 3 คนท่ีดูเหมือนว"าหนึ่งในสามจะเป(นพ"อของเธอ จากการได-อ"านสมุดบันทึก

ของแม"เธอ เรื่องราววุ"น ๆ  จึงเกิดข้ึน ถูกนําไปสร-างเป(นภาพยนตร-เพลงในปg พ.ศ. 2551 
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The Phantom of the Opera 

 

 

 

ภาพท่ี 199 โปสเตอร-ละครเวที เดอะ แฟนท"อม ออฟ ดิ โอเปร"า 

ท่ีมา: Phantom of the Opera-Theatre Royal Plymouth, เข-าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม  255 9, 

เข-าถึงได-จาก musicalscore.wordpress.com 

 

บทเพลงแต"งโดย Andrew Lloyd Webber เป(นละครเพลงท่ีเป>ดทําการแสดงยาวนาน

ท่ีสุดในบรอดเวย- คว-ารางวัลละครเวทีใหญ" ๆ มากว"า 50 รางวัล ไม"เว-นแม-กระท่ัง Tony Award ถึง 7 

รางวัล ดัดแปลงจากวรรณกรรมฝรั่งเศสท่ีประพันธ-โดย กัสตง เลอรู เป(นเรื่องรักสามเส-าระหว"างชาย

อัปลักษณ-ชื่ออีริค (แฟนธ"อม) คริสติน ดาเอ- นักนักบัลเล"ต-ผู-ถูกผลักดันจากอีริคสู"การเป(นนักร-องชื่อดัง 

และราอูล รักในวัยเยาว-ของคริสติน มีบทเพลงอมตะท่ีถูกนําไปขับร-องอย"าง The Phantom of The 

Opera, The Music of the night, All I Ask of You ถูกนําไปสร-างเป(นภาพยนตร-ในปg พ.ศ. 2548  

 

Beauty and the Beast 

 

 

 

ภาพท่ี 200 โปสเตอร-ละครเวที บิวต้ี แอนด- เดอะ บีสต- 

ท่ีมา: News, เข-าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม  255 9, เข-าถึงได-จาก beautyandthebeastontour.com 
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Beauty and the Beast เป(นละครเวทีท่ีดัดแปลงจากแอนิเมชั่นชื่อดังของวอลส- ดิสนีย-

ในชื่อเดียวกันท่ีเคยได-รับรางวัล Academy Award ในปg พ.ศ. 2534 เป(นเรื่องราวความรักระหว"าง 

เบลล- สาวรูปงามกับเจ-าชายผู-ถูกสาปให-อยู"ในร"างอสูรจนกว"าจะพบรักแท- และต-องอยู"ในร"างอสูรไป

ตลอดกาล หากกลีบกุหลาบร"วงโรยหมด เป(นหนึ่งในการแสดงบรอดเวย-ท่ีเล"นยาวนานท่ีสุด ทําการ

แสดงมาแล-ว 22 ประเทศ มีผู-ชมกว"า 35 ล-านคน แปลเป(นภาษาต"าง ๆ ถึง 8 ภาษา เป>ดแสดงมาแล-ว

มากกว"า 28,000 รอบ ทํารายได-มาแล-ว 1.7 พันล-านดอลลาร-  

 

เลขนศิลป+ 

ในปJจจุบันเลขนศิลป'หรือกราฟ>กดีไซน-เข-ามามีบทบาทในการสื่อสารมากข้ึน กราฟ>ก

ดีไซน-ในความหมายของ AIGA หรือ American Institute of Graphic Arts โดย Jessica Helfand 

นักเขียน คอลัมนิสต- และผู-บรรยายเก่ียวกับกราฟ>กดีไซน-ได-นิยามว"า กราฟ>กดีไซน- คือการรวมกันของ

คําหลาย ๆ คํา ภาพหลาย ๆ ภาพ โดยอาจเป(นภาพชนิดต"าง ๆ ไม"ว"าจะเป(นตัวเลข แผนผัง ภาพถ"าย 

หรือภาพประกอบ สิ่งต"าง ๆ เหล"านี้ จะเกิดเป(นผลสําเร็จหรือผลงานท่ีดีได- ก็ด-วยความชัดเจน มี

เอกลักษณ- หรือ Style เฉพาะตัวของผู-ออกแบบ ซ่ึงเหมือนทําหน-าท่ีเป(นผู-ประพันธ-ดนตรีข้ึนมาโดยใช-

องค-ประกอบต"าง ๆ ทางศิลปะเป(นส"วนผสม (Jessica Helfand : 2015) 

ด-วยการออกแบบนิทรรศการนั้นเป(นการจัดการข-อมูลอย"างเป(นระบบ จึงทําให-กราฟ>ก

ดีไซน-นั้นมีความสําคัญต"อการออกแบบนิทรรศการอย"างมาก ดังคํากล"าวของ Massimo Vignelli นัก

ออกแบบชาวอิตาลีได-กล"าวว"า กราฟ>กดีไซน-เปรียบเสมือนกับการจัดการข-อมูลอย"างเป(นระบบ โดย

ประกอบไปด-วยเรื่องต"าง ๆ เช"น การเปลี่ยนแปลงความหมายให-ถูกต-อง การจัดการกับประโยค หรือ

ข-อความท่ีสอดคล-องกัน และการจัดการกับส"วนท่ีมีความหมายยุ"งยากต"อการทําความเข-าใจ ให-เข-าใจ

ได-อย"างง"ายดาย (Massimo Vignelli : 2015) 

สันติ ลอรัชวี เคยให-คําจํากัดความของกราฟ>กดีไซน-ไว-ว"า ถ-าจะให-บอกว"ากราฟ>กดีไซน-คือ

อะไร ก็อาจจะต-องขออุปมาว"า การออกแบบกราฟ>ก ก็อาจเปรียบได-กับการพูดจาท่ีมีน้ําเสียงน"าฟJง มี

ลีลาอันน"าติดตาม มีลําดับเนื้อหาเป(นท่ีเข-าใจ ใช-ภาษาได-เหมาะสมกับผู-ฟJงและท่ีสําคัญ ย"อมไม"ใช"การ

พูดโกหกบิดเบือนจนดํากลายเป(นขาว 

ความสําคัญของการออกแบบกราฟGก 

1. เพ่ือสื่อความหมายร"วมกันภายในสังคม 

2. เพ่ือส"งเสริมความก-าวหน-าทางธุรกิจ 

3. เพ่ือการศึกษา 

4. เพ่ือเป(นแรงบันดาลใจแก"ศิลป>นและนักออกแบบ 
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ลักษณะของงานออกแบบกราฟGกท่ีดี 

1. ดึงดูดความสนใจของกลุ"มเปXามหายได- 

2. ช"วยให-การสื่อสารความหมายง"ายท่ีจะทําความเข-าใจในระยะเวลาอันสั้น 

3. ช"วยให-กลุ"มเปXาหมายสามารถจดจําข-อมูลได-ดี 

4. สามารถโน-มน-าวกลุ"มเปXาหมายให-เข-าใจ รู-สึกว"าข-อมูลท่ีนําเสนอมีคุณค"า มี

ประโยชน-  

กระบวนการออกแบบกราฟGก 

1. ศึกษาและรวบรวมข-อมูล (Research) เป(นการหาข-อมูลเพ่ือสนับสนุนงาน

ออกแบบ และเพือให-งานออกแบบบรรลุเปXาหมายตามวัตถุประสงค- ประกอบไปด-วย 

1.1 ข-อมูลเบื้องต-น ได-แก" วัตถุประสงค-ในการออกแบบ ประเภทข-อมูลหรือ

ข"าวสารท่ีต-องการจะสื่อสาร กลุ"มเปXาหมาย ขอบเขตของงานออกแบบ ต-นทุนในการผลิต ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน การผลิต สถานท่ีในการนําเสนอข-อมูล ประเภทของสื่อ  

1.2 ข-อมูลสนับสนุนในเชิงเทคนิค ได-แก" ข-อมูลของวัสดุสําหรับผลิตสื่อ ระบบการ

ผลิตสื่อ ข-อจํากัดของเทคโนโลยี ราคาต-นทุนการผลิต ระยะเวลาในการผลิต  

1.3 ข-อมูลสําหรับผลงานการออกแบบท่ีมีอยู"ในปJจจุบัน เป(นข-อมูลท่ีมีไว-เพ่ือ

หลีกเลี่ยงความซํ้าของผลงานออกแบบ 

1.4 ข-อมูลด-านกฎหมาย เช"น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร 

หลังจากการรวบรวมข-อมูลแล-ว ควรจัดทําดีไซน- บรีฟ (Design Brief) เพ่ือกําหนด

ของเขตของการออกแบบให-ชัดเจนก"อนเริ่มลงมือปฏิบัติ 

2. ร"างภาพเพ่ือระดมความคิด (Thumbnails) เป(นการร"างแบบอย"างคร"าวๆ อย"าง

ไม"บรรจง เพ่ือหาแนวทางการออกแบบในหลากหลายทิศทางสู"งานออกแบบ 

3. ร"างแบบในข้ันรายละเอียด (Roughs) เป(นการนําภาพร"างระดมความคิดมาพัฒนา

และเพ่ิมเติมรายละเอียดให-สมบูรณ-มากข้ึน อาจใช-อุปกรณ-ต"างๆ เพ่ือสร-างความสมบูรณ-ให-แบบร"าง  

4. นําเสนอผลงาน (Comprehensive) เป(นการแปรค"าสิ่งท่ีเป(นนามธรรมให-ออกมา

เป(นรูปธรรมเพ่ือให-ผู-ชมผลงานสามารถรับรู-สารท่ีนักออกแบบต-องการจะสื่อออกมา 

5. ตัดสินใจเลือก (Decide) หมายถึงการสรุปผลของงานออกแบบและเตรียม

ต-นฉบับเพ่ือส"งผลิตต"อไป 

6. ผลิต (Implement) เป(นข้ันตอนสุดท-ายของการออกแบบกราฟ>ก นักออกแบบมี

ส"วนร"วมในส"วนของการตรวจสอบคุณภาพของงานออกแบบเม่ือผลิตออกมา 
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ทฤษฎีภาพสัญลักษณ?สื่อความหมาย (Semiotics) 

ซิมมิออติกส- (Semiotics) มาจากคําว"า ซิมมิชัน (Simeion) ในภาษากรีก ซ่ึงแปลว"า 

สัญลักษณ- (Sign) ซ่ึงเรียกว"า ซิมมิออโลจี ในยุโรป ซ่ึงท้ังหมดท้ังมวลหมายถึงทฤษฎีภาพสัญลักษณ-

เพ่ือการสื่อความหมายซ่ึงสําคัญต"อการออกแบบกราฟ>กดีไซน- ประกอบไปด-วย 3 ส"วน คือ 

ความหมายของภาพสัญลักษณ- 

1. สัญลักษณ- หมายถึง ภาพท่ีเป(นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงถูกออกแบบข้ึนเพ่ือให-

คนท่ัวไปสามารถเข-าใจได-ตรงกัน สามารถแบ"งออกได-เป(น 3 ประเภท คือ 

1.1 ไอคอน (Icon) เป(นภาพท่ีใช-แทนสิ่งต"างๆ ท่ีมีความเหมือนจริงมากท่ีสุด 

เพ่ือให-ง"ายต"อการเข-าใจท่ีตรงกัน  

1.2 สัญลักษณ-ชี้นํา (Indexical Sign) คือภาพสัญลักษณ-ที่สามารถบ"งบอกผู-อ"าน

ให-เข-าใจความหมายของภาพนั้นได- โดยการให-ผู-ชมเชื่อมโยงกับธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ เช"น ลูกศรชี้ท่ีชี้

ไปในทางทิศต"างๆ ท่ีเราสามารถเข-าใจได-ง"าย  

1.3 สัญลักษณ-ตัวแทน (Symbols) มีความเป(นนามธรรมสูง มักถูกนํามาใช-เชิง

เปรียบเทียบ ซ่ึงมีความแตกต"างกันออกไปตามวัฒนธรรม 

2. หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ- ประกอบไปด-วยส่ิงท่ีต-องคํานึงในการออกแบบคือ 

2.1 วัตถุประสงค-ในการออกแบบ 

2.2 โครงสร-างของสื่อ 

2.3 ความสามารถในการตีความหมายของกลุ"มเปXาหมาย 

3. หลักการใช-ภาพสัญลักษณ-  

กราฟGกในยุคขAอมูลข8าวสาร (The Information Age) 

การออกแบบกราฟ>กในยุคปJจจุบันท่ีเรียกว"ายุคแห"งข-อมูลข"าวสารนี้ มีจุดมุ"งหมายในการ

สื่อสารกับบุคคลในหลากหลายกลุ"มท่ีแตกต"างกันทางด-านภาษามากข้ึน จึงจําเป(นต-องมีความเป(น

สากลในการสื่อความหมายมากข้ึน  เทคโนโลยีเป(นสิ่งหนึ่งท่ีเข-ามาช"วยเป(นเครื่องมืออํานวยความ

สะดวกแก"นักออกแบบกราฟ>กได-อย"างไม"มีจํากัด กราฟ>กท่ีสื่อความหมายด-วยตัวอักษรเริ่มสื่อสารได-

ยากมากข้ึนเพราะมีตัวแปรในด-านภาษาเข-าเก่ียวข-อง ภาษาอังกฤษท่ีเป(นภาษาสากลจึงเข-ามามี

บทบาทมากข้ึนในงานออกแบบกราฟ>ก การใช- กริด (Grid) ก็เช"นกัน ซ่ึงมีแนวทางมาจากความ

เคลื่อนไหวทางศิลปะ เดอ สะติว (De Stijl) และบาวเฮาว- (Bauhaus) 
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นิทรรศการ 

ความหมายของนิทรรศการ 

นิทรรศการตามความหมายของคุณธีรศักด์ิ อัครบวร หมายถึง การวางแผนการถ"ายทอด

ความรู- โดยใช-โสตทัศนวัสดุ เครื่องมือโสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V. Activities) 

อย"างใดอย"างหนึ่ง หรือผสมผสานกันอย"างมีระบบเพ่ือให-ผู-ชมได-รับความรู-ความเข-าใจ ตลอดจนมุ"งชัก

จูงความคิดความสนใจให-เป(นไปตามวัตถุประสงค-ท่ีผู-จัดได-กําหนดไว- (ธีรศักด์ิ อัครบวร : 2537) 

ในประเทศไทยนิทรรศการ (Exhibition) เกิดข้ึนครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 แรกเริ่มนั้นยังใช-คําทับศัพท-ว"า เอกซฮิป>เชน  

โดยนิทรรศการเป(นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากเพราะมีประสิทธิภาพใน

การกระตุ-นให-ผู-ชมสนใจในสิ่งนั้นๆท่ีจัดแสดงดังคํากล"าวของ เปรื่อง กุมุท ท่ีกล"าวว"า 

 

“นิทรรศการเป(นเครื่องมือสื่อสารท่ีมีบทบาทและ

อิทธิพลมากข้ึนทุกขณะ ท้ังในด-านการศึกษา วิทยาศาสตร- แพทย- 

ธุรกิจ สังคม การเมือง การอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้

ยังให-ความหมายในทัศนะของผู-จัดว"า เป(นวิธีอันทรงประสิทธิภาพ

ในการกระตุ-นให-ผู-คนสนใจในวัตถุ และแนวความคิด ความอ"าน 

เป(นวิธีท่ีสามารถเข-าถึงประชาชนได- ในเม่ือวิธีการ อย"างอ่ืนไม"

สามารถทําได- ท้ังนี้เพราะเสน"ห-อันเกิดจากผลงานการรวบรวม

สรรพสิ่ ง ท้ังหลาย การคัดเลือก การจัดแสดงท่ีดี และได-ให-

ความหมายของนิทรรศการในทัศนะของผู-ชม หรือประชาชนว"า

นิทรรศการ หมายถึง โอกาสของ ความเห็นความชื่นชม และการ

เรียนรู-บางอย"างเกินปกติวิสัยท่ีจะได-มีโอกาสเช"นนั้น เสน"ห-ของ

นิทรรศการอยู"ท่ีความพิเศษ หรือโอกาสท่ีหายาก หรือหาชมได-เป(น

บางครั้งบางคราวเท"านั้น” (เปรื่อง กุมุท : 2526) 

 

วัตถุประสงค?ในการจัดนิทรรศการ 

1.เพ่ือเผยแพร"ข-อมูลความรู-ต"างๆ 

2.เพ่ือก"อให-เกิดความประทับใจแก"ผู-ชม 

3.เพ่ือเป(นอีกหนึ่งเครื่องมือเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู-ชมท่ีผู-จัดต-องการ 

4.เพื่อเป(นการโฆษณาประชาสัมพันธ- สร-างภาพพจน-ท่ีดีขององค-กรหรือบุคลากรน้ัน ๆ 

5.เพ่ือเกิดให-เกิดความบันเทิง 
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6.เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค-กรนั้น 

ประเภทของนิทรรศการ 

1. จําแนกตามขนาดของนิทรรศการ ได-แก" 

1.1 การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน- เป(นการจัดแสดงในบริเวณพ้ืนท่ีขนาดย"อม 

อุปกรณ-ประกอบมีจํานวนน-อยชิ้น รูปแบบของจุลนิทัศน- เช"น ปXายนิเทศเด่ียว การแสดงด-วยปXาย 

นิเทศ โตjะและชั้นวางสิ่งของ การแสดงด-วยวางสิ่งของอย"างเดียว การแสดงจุลนิทัศน-ลอย 

1.2 นิทรรศการท่ัวไป เป(นกิจกรรมขนาดกลาง เพ่ือแสดงผลงาน สามารถพบได-

ท่ัวไป แบ"งออกเป(น 4 ขนาดตามขนาดพ้ืนท่ีท่ีจัดแสดงคือ 

1.2.1 นิทรรศการขนาดเล็ก (Small Exhibits) เป(นนิทรรศการท่ีมีพ้ืนท่ีน-อย

กว"า 400 ตารางฟุตหรือ 37 ตารางเมตร 

1.2.2 นิทรรศการขนาดกลาง (Medium Exhibits) เป(นนิทรรศการท่ีมี

ต้ังแต" 401 ตารางฟุต ถึง 1600 ตารางฟุตหรือ 38-148 ตารางเมตร 

1.2.3 นิทรรศการขนาดใหญ" (Large Exhibits) เป(นนิทรรศการท่ีมีพ้ืนท่ี

ต้ังแต" 1601-4000 ตารางฟุต หรือ 149-371 ตารางเมตร 

1.2.4 นิทรรศการขนาดยักษ- (Giant Exhibits) เป(นนิทรรศการท่ีมีพ้ืนท่ี

ต้ังแต" 4000 ตารางฟุตหรือมากกว"า 371 ตารางเมตร 

1.3 มหกรรม เป(นนิทรรศการท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ" ใช-งบประมาณมาก 

2. จําแนกตามวัตถุประสงค-ในการจัด ได-แก" 

2.1 นิทรรศการเพ่ือการศึกษา จัดข้ึนเพ่ือเผยแพร"ความรู-สู"ผู-ท่ีศึกษา ทําให-เกิด

การเรียนรู-จากสื่อต"าง ๆ มักจะมีเนื้อหาเก่ียวข-องกับหลักสูตรทางวิชาการ 

2.2 นิทรรศการเพ่ือการประชาสัมพันธ- จัดข้ึนเพ่ือสร-างความเข-าใจและทัศนคติท่ี

ดีของผู-ชมต"อองค-กรนั้น ๆ  

2.3 นิทรรศการเพ่ือการค-า จัดข้ึนเพ่ือเป(นเครื่องมือในการส"งเสริมการขายสินค-า

และบริการนั้น ๆ มักจัดเป(นประจําทุกปgหรือในวันสําคัญต"างๆ 

3. จําแนกตามระยะเวลาในการจัด ได-แก" 

3.1 นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) เป(นนิทรรศการท่ีจัด ณ 

สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง มีการลงทุนสูง เพ่ือตอบสนองอายุการใช-งานในระยะยาว จึงต-องมีการวางแผน

ท่ี นิยมจัดกลางแจ-งและในอาคาร มักเน-นให-ความรู- สร-างทัศนคติ และสร-างค"านิยม 

3.2 นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) มักแสดงเนื้อหาในวาระ

พิเศษ การจัดแสดงเพียงช"วงสั้น ๆ ประมาณ 2-3 วัน หรือ  1 เดือน เนื้อหามักเป(นข-อมูลใหม" หรือมี

ความเฉพาะกลุ"ม จึงจําเป(นต-องมีความแปลกใหม" สามารถแทรกในส"วนของการจัดนิทรรศการถาวรได- 
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เพ่ือดึงดูด ให-ผู-ชมได-กลับมาชมนิทรรศการถาวรอีกทางหนึ่ง 

3.3 นิทรรศการเคลื่อนท่ี (Travelling Exhibition) เป(นนิทรรศการท่ีเน-นการ

เข-าถึงกลุ"มเปXาหมายเป(นหลัก เพ่ือความสะดวกในการจัดสื่อต"างๆในสถานท่ีๆหลากหลายสถานท่ี จึง

ต-องมีการออกแบบลักษณะสื่อสําเร็จรูปท่ีสะดวกในการจัดแสดง รวมท้ังวัสดุก็ต-องเหมาะกับการ

เคลื่อนย-ายไปมา รวมท้ังต-องง"ายต"อการซ"อมแซมเช"นกัน 

4. จําแนกตามสถานท่ีท่ีใช-ในการจัด ได-แก" 

4.1 นิทรรศการในอาคาร 

4.2 นิทรรศการกลางแจ-ง 

4.3 นิทรรศการก่ึงในอาคารก่ึงกลางแจ-ง 

หลักการออกแบบในการจัดนิทรรศการ 

1. ความเป(นเอกภาพ (unity) หมายถึง ความเป(นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปJจจัยท่ีทําให-

เกิดความเป(นเอกภาพ เช"น 

1.1 ความใกล-ชิด (Proximity) 

1.2 การซํ้า (Repetition) 

1.3 ความต"อเนื่อง (Continuation) 

1.4 ความหลากหลาย (Variety) 

1.5 ความกลมกลืน (Harmony) 

2. ความสมดุล คือความพอดีและเหมาะสมของเนื้อหาท้ังหมด เพ่ือความเท"าเทียม

กันของเนื้อหาในส"วนต"าง ๆ แบ"งออกเป(น 2 ประเภทคือ 

2.1 สมดุลแบบสมมาตร คือความสมดุลท่ีซ-าย-ขวาเท"ากัน 

2.2 สมดุลแบบอสมมาตร คือความสมดุลท่ีซ-าย–ขวาไม"เท"ากัน แต"น้ําหนักถ"วงดุล 

3. การเน-น (Emphasis) เป(นการเน-นย้ําส"วนหนึ่งให-มีความโดดเด"นกว"าส"วนอ่ืน ๆ ให-

ผู-ชมรับรู-ส"วนท่ีเน-นได-มากกว"าส"วนท่ีไม"เน-น มีหลายวิธี อาทิ 

3.1 การเน-นด-วยการตัดกัน คือการจัดส"วนสําคัญให-มีความต"างกันในทางตรงข-าม 

3.2 การเน-นด-วยการแยกตัวออกไป คือการแยกส"วนสําคัญออกไปจากกลุ"ม 

3.3 การเน-นเนื้อหาโดยรวม เป(นการไม"เน-นจุดใดจุดหนึ่ง เพ่ือรวบยอดความคิด 

(concept) ของนิทรรศการ 

3.4 การเน-นให-เกิดจังหวะ คือการจัดสิ่งท่ีมีลักษณะเดียวกันให-อยู"ในลักษณะท่ี

แปลกไปจากส"วนอ่ืนโดยการเปลี่ยนรูปร"าง สี ขนาด ทิศทาง พ้ืนผิว หรือตําแหน"ง 

3.5 การเน-นโดยการจัดวางตําแหน"ง การจัดองค-ประกอบให-อยู"ในตําแหน"งท่ี

เหมาะสมและทําให-น"าสนใจด-วยเส-น สี รูปร"าง รูปทรง พ้ืนผิวท้ังหมด 
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ข้ันตอนในการจัดนิทรรศการ 

1. ข้ันการวางแผน สิ่งท่ีต-องวางแผนได-แก" 

1.1 ประเภทและกิจกรรมของนิทรรศการ (What) 

1.2 วัตถุประสงค-ของการจัดนิทรรศการ (Why) 

1.3 สถานท่ีจัดนิทรรศการ (Where) 

1.4 ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ (When) 

1.5 ผู-จัดและกลุ"มเปXาหมายของนิทรรศการ (Who) 

1.6 วิธีจัดนิทรรศการ (How) 

2. ข้ันปฏิบัติการผลิตสื่อและติดต้ัง ประกอบไปด-วย 

2.1 การออกแบบในงานนิทรรศการ ประกอบไปด-วย 

2.1.1 การออกแบบโครงสร-าง 

2.1.2 การออกแบบตกแต"ง 

2.1.3 การออกแบบสื่อ 2 มิติ 

2.1.4 การออกแบบสื่อ 3 มิติ 

2.1.4 การออกแบบสื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดีย 

2.1.5 การออกแบบสื่อกิจกรรม 

2.2 การจัดหาวัสดุอุปกรณ- 

2.3 การลงมือติดต้ังสื่อต"าง ๆ 

2.4 การควบคุมดูแลความปลอดภัย 

3. ข้ันการนําเสนอ มีข้ันตอนดังต"อไปนี้ 

3.1 พิธีเป>ดนิทรรศการ 

3.2 การนําชมและดําเนินกิจกรรม 

3.3 การประชาสัมพันธ-ภายใน 

4. ข้ันการประเมินผล อาจประเมินภายในโดยกลุ"มผู-จัด หรือประเมินโดยกลุ"มผู-ชม 

ส่ือในการจัดนิทรรศการ 

ประเภทของสื่อในนิทรรศการ ได-แก" 

1. สื่อวัสดุ (Materials) เช"น แผนภูมิ ภาพถ"าย วิดีโอ เทปเสียง 

2. สื่ออุปกรณ- (Equipments) เช"น โปรเจ็คเตอร- คอมพิวเตอร- 

3. สื่อกิจกรรม เช"น การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การตอบปJญหา การ

โต-วาที การแสดงบทบาทสมมุติ การสร-างสถานการณ-จําลองและการแสดงต"าง ๆ 
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การรับรูAตามทฤษฎีจิตวิทยาของกลุ8มเกสตอลท? (Gestalt Theory) 

กลุ"มเกสตอลท- มีแนวคิดว"าองค-ประกอบสําคัญของสิ่งเร-า ท่ีมีผลต"อการรับรู-มี 2 ส"วนคือ

ภาพและพ้ืน ซ่ึงมีหลักสําคัญ 4 ประการได-แก" 

1. ความใกล-ชิด สิ่งท่ีอยู"ใกล-กันทําให-เรารับรู-ว"าสิ่งเหล"านั้นเป(นพวกเดียวกัน 

2. ความคล-ายคลึง หมายถึง สิ่งท่ีมีความคล-ายคลึงกัน ทําให-การรับรู-ว"าเป(นพวก

เดียวกัน  

3. หลักของความต"อเนื่อง หมายถึง สิ่งท่ีเราเห็นอย"างซํ้า ๆ กัน ในทิศทางเดียวอย"าง

ต"อเนื่องจะทําให-เรารู-ว"าเป(นพวกเดียวกัน 

4. ความประสาน คือการต"อเติมสิ่งท่ีหายไป ความไม"สมบูรณ-ของสิ่งนั้น ๆ จะ

ก"อให-เกิดความสะดุดตาได- 

 

ศิลปะ 

ความหมายของศิลปะ 

1. ความหมายของศิลปะตามพจนานุกรม 

ศิลปะ เป(นคํานิยามกว-างท่ียังไม"สามารถหาคําจํากัดความได-แน"นอน เนื่องจาก

ผลงานทางศิลปะนั้นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากอ-างอิงตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 แล-ว ได-กล"าวว"า ศิลปะเป(นคํานาม หมายถึง ฝgมือ ฝgมือการช"าง การ

แสดงออกมาให-ปรากฎข้ึนได-อย"างน"าพึงชมและเกิดอารมณ-สะเทือนใจ หากอ-างตามพจนานุกรมศัพท-

ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 ได-กล"าวว"า ศิลปะคือผลแห"งพลังความคิดสร-างสรรค-ของ

มนุษย-ท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณ-ต"างๆ ให-ปรากฎซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน

อารมณ-ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปJญญา ประสบการณ- ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อใน

ลัทธิศาสนา  

2. ความหมายของศิลปะตามทัศนะของนักปรัชญา 

เพลโต (Plato) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art as Imitation หรือศิลปะคือการ

เลียนแบบธรรมชาติ หรือทําซํ้ากับสิ่งท่ีมีอยู"แล-ว ฉนั้นจึงกล"าวได-ว"าไม"มีความจริงในศิลปะ ความจริงใน

ทัศนะของเพลโตมีเพียง รูปความคิด (Idea) สิ่งท่ีเราสัมผัสได-ด-วยประสาทสัมผัสจึงเป(นเพียงสิ่ง

เริ่มแรกของความจริงเท"านั้น ความงามท่ีแท-จริงนั้นต-องเป(นความงามในอุดมคติเท"านั้น 

อริสโตเติล (Aristotle) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art as Representation 

ศิลปะคือตัวแทนของแบบ ในความเห็นของอริสโตเติลได-กล"าวว"าศิลปะไม"เพียงแต"เลียนแบบ

คุณลักษณะทางกายภาพของแบบ แต"ต-องแสดงคุณลักษณะภายในของสิ่งนั้น ๆ เช"น การวาดภาพคน 

ไม"ใช"แค"ต-องวาดให- เหมือนท่ีสุด แต"ต-องถ"ายทอดแสดงออกถึงบุคลิกภาพหรืออารมณ-ความรู-สึกด-วย 
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ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art as Expression 

ศิลปะเป(นการแสดงออกด-านอารมณ-และความรู-สึก เพ่ือสื่อสารไปยังผู-ชมงานให-เกิดการรับรู-อารมณ-

ความรู-สึกร"วมกันดังท่ีศิลป>นต-องการ ศิลปะจึงเป(นวิธีการสื่อสารความรู-สึกระหว"างมนุษย- 

เฮอร-เบิร-ต รีด (Herbert Read) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art is not Imitation 

of Nature คือศิลปะไม"ได-เป(นการเลียนแบบธรรมชาติ แต"เป(นการสื่อความหมายหรืออารมณ-ศิลป>น  

ไคลฟ' เบลล- (Clive Bell) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art as Form ศิลปะคือการ

แสดงรูปทรง ไม"ใช"การแสดงออกของความรู-สึก แต"เพ่ือความเพลิดเพลินในเส-น รูปทรงและสี ศิลปะ

นั้นมีไว-เพ่ือศิลปะเอง ไม"ใช"เพ่ือยกระดับสังคม ไม"ใช"เพ่ือชีวิต 

โรเจอร- ฟราย (Roger Fry) ได-สนับสนุนความคิดของไคล-ฟ เบลล-ท่ีว"า ศิลปะนั้น

มีไว-เพ่ือศิลปะเอง ไม"ใช"เพ่ือยกระดับสังคมแต"อย"างใด 

ซิกมันด- ฟรอยด- (Sigmund Freud) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art as Wish-

fulfillment ศิลปะเป(นการแสดงออกของความปรารถนาอันถูกเก็บซ"อนไว-ภายในจิตใต-สํานึก เพราะ

มนุษย-นั้นต"างมีความฝJน ซ่ึงตามหลักจิตวิทยา ความฝJนเป(นจินตนาการชนิดหนึ่งซ่ึงได-รับผลมาจากการ

กระตุ-นของจิตใต-สํานึก ซ่ึงบางครั้งความฝJนนั้นไม"สามารถเป(นจริงได-ดังใจในโลกแห"งความเป(นจริง 

ศิลป>นจึงแปลความฝJนของตนผ"านทางงานศิลปะ 

จอห-น ดิวอ้ี (John Dewey) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art as Experience 

ศิลปะคือประสบการณ-ของศิลป>น เพราะศิลป>นมักสัมผัสประสบการณ-ชีวิตได-ลึกซ้ึงกว"าคนท่ัวไป เรียก

กันว"า ประสบการณ-แท- มีลักษณะพิเศษคือมีความฝJงใจ มีความหมาย แฝงไปด-วยอารมณ-ของศิลป>น 

ศิลป>นจึงนําสิ่งเหล"านี้มาถ"ายทอดให-เกิดผลงานศิลปะ  

เบเนเดตโต โครเช" (Benedetto Croce) ได-ให-คํานิยามศิลปะไว-ว"า Art is vision 

or intuition ศิลปะคือการหยั่งรู- และ Art is the expression of spiritual synthesis ศิลปะเป(น

การแสดงของการสังเคราะห-อย"างสุนทรีย-ในจิตใจ การเห็นแจ-งในท่ีนี้คือ การรับรู-อย"างเฉียบพลัน โดย

ไม"ผ"านกระบวนการคิดในเชิงตรรกะ เม่ือมนุษย-เห็นแจ-ง จะทําให-มองเห็นสิ่งใหม"ท่ีไม"เคยเห็นมาก"อน 

จึงปฏิเสธรูปทรงและอารมณ-เพราะไม"ใช"คุณลักษณะแท-จริงของศิลปะ  

ความงามในศิลปะ 

สามารถแบ"งออกเป(น 2 ประเภท คือ  

1. ความงามทางกายภาพ (Physical Beauty) คือความงามทางทัศนธาตุท่ีประสานกัน 

2. ความงามทางด-านจิตใจ (Moral Beauty) คืออารมณ-ท่ีแสดงออกมาผ"านงานศิลปะ  

การแบ8งประเภทของศิลปะ 

สรุปความจาก องค-ประกอบของศิลปะ โดย ศาสตราจารย-เกียรติคุณ ชะลูด นิ่มเสมอ 

1. แบ"งตามจุดมุ"งหมายของการสร-าง 
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1.1 วิจิตรศิลป' เป(นศิลปะท่ีสร-างข้ึนเพ่ือสร-างสุนทรียภาพ อารมณ-ความรู-สึก การ

เห็นแจ-ง ประสบการณ-ใหม" หรือเพ่ือการประเทืองปJญญา 

1.2 ประยุกตศิลป' เป(นศิลปะท่ีสร-างข้ึนเพ่ือจุดมุ"งหมายในประโยชน-ใช-สอยอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากการส-รางสุนทรียภาพหรือความงาม เช"น การตกแต"งบนสถาปJตยกรรมด-วยลวดลาย 

ผลิตภัณฑ-ท่ีออกแบบให-เป(นท่ีต-องตาหรือชื่นชอบของผู-บริโภค 

2. แบ"งตามลักษณะของสื่อในการแสดงออก 

2.1 จิตรกรรม (Painting)  

2.2 ประติมากรรม (Sculpture)  

2.3 สถาปJตยกรรม (Architecture)  

2.4 วรรณกรรม (Literature) 

2.5 ดนตรีและนาฏกรรม (Music and Drama) 

3. แบ"งตามลักษณะของการรับสัมผัส 

3.1 ทัศนศิลป' (Visual Art) เป(นศิลปะท่ีรับรู-ได-ด-วยการเห็น เช"น จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ- และสถาปJตยกรรม 

3.2 โสตศิลป' (Aural Art) เป(นศิลปะท่ีรับรู-ได-ด-วยการฟJง เช"น ดนตรี  

3.3 โสตทัศนศิลป' (Audiovisual Art) เป(นศิลปะท่ีรับรู-ได-ด-วยการฟJงและเห็น 

เช"น นาฏกรรม การแสดง ภาพยนตร- 

องค?ประกอบของศิลปะ  

สรุปความจาก องค-ประกอบของศิลปะของ ศาสตราจารย-เกียรติคุณ ชะลูด นิ่มเสมอ

ศิลปะมีองค-ประกอบหลักอยู" 2 ส"วนคือ 

1. รูปทรง คือ สิ่งท่ีเราสามารถมองเห็น เกิดข้ึนด-วยการผสมผสานกันของทัศนธาตุ 

(Visual Elements) เช"น เส-น น้ําหนักอ"อนแก"ของขาวดํา ท่ีว"าง สี และลักษณะพ้ืนผิว รูปทรงมี

องค-ประกอบท่ีสําคัญ 2 ส"วนคือ  

1.1 ส"วนท่ีเป(นโครงสร-างทางรูป คือ ทัศนธาตุ ท่ีผสมผสานกันอย"างมีเอกภาพ 

ประกอบไปด-วย 

1.1.1 จุด (Point) เป(นสิ่งท่ีไม"มีความกว-าง ยาว และลึก ไม"สามารถแบ"งออก

ได- มีมิติเป(นศูนย-  

1.1.2 เส-น (Line) เป(นทัศนธาตุเบื้องต-น เป(นโครงสร-างพ้ืนฐานของทุกสิ่ง 

เกิดจากการต"อกันของจุดหลาย ๆ จุด  

1.1.3 น้ําหนักอ"อนแก"ของแสงและเงา (Tone) คือความอ"อนเข-มของพ้ืนท่ีท่ี

ถูกแสงสว"าง และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีท่ีเป(นเงาจาการตกกระทบของแสง 
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1.1.4 แบบรูปของท่ีว"าง (Space Pattern) เป(นสิ่งท่ีมีอยู"แล-วในธรรมชาติ 

ไม"มีขอบเขต ในทางศิลปะ เป(นสิ่งท่ีศิลป>นกําหนดข้ึนเอง 

1.1.5 สี (Colour) มีอยู"ในแสงแดด มีลักษณะเป(นคลื่นแสง แบ"งออกเป(น 2 

ประเภท ได-แก" สีท่ีเป(นแสง (Spectrum) เป(นสีท่ีเกิดจากการหักเหของแสง และสีในวัตถุธรรมชาติ

ท่ัวไป (Pigment) คือสีท่ีมีอยู"ในวัตถุตามธรรมชาติท่ัวไป 

1.1.6 ลักษณะผิว (Texture) คือ ลักษณะของบริเวณพ้ืนผิวของสิ่งต"าง ๆ ท่ี

มีความรู-สึกด-านสัมผัสท่ีแตกต"างกันไป สามารถบ"างเป(น 2 ประเภทคือ ลักษณะผิวท่ีจับต-องได- เช"น ผิว

ของกระดาษทราย ผิวของส-ม ผิวของมนุษย- อีกประเภทคือพ้ืนผิวท่ีทําเทียมข้ึน เม่ือมองดูจะเหมือนมี

พ้ืนผิว แต"เม่ือสัมผัสแล-วจึงพบว"ามีผิวเรียบ 

1.2 ส"วนท่ีเป(นโครงสร-างทางวัตถุ คือ วัสดุและเทคนิคท่ีใช-ในการสร-างรูป 

2. เนื้อหา เป(นสิ่งท่ีเป(นนามธรรม โดยมักจะมีการทับซ-อนกันของเรื่องและแนวเรื่อง 

จนไม"สามารถแยก 3 สิ่งนี้ออกจากกันได- 

2.1 เนื้อหา คือความหมายท่ีแสดงออกมาผ"านรูปทรง มีลักษณะเป(นนามธรรม 

โดยเนื้อหาของศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการผสมผสานกันอย"างมีเอกภาพระหว"าง เรื่อง แนวเรื่อง

และรูปทรง ในขณะท่ีเนื้อหาของศิลปะแบบนามธรรมเกิดจากการผสมผสานอย"างมีเอกภาพระหว"าง

รูปทรง รูปทรงท่ีแสดงเนื้อหาได-ต-องเกิดจากรูปทรงท่ีเป(นศิลปะเท"านั้น กล"าวคือเป(นรูปทรงท่ีศิลป>น

สร-างสรรค-ข้ึนจากทัศนธาตุท่ีผสมผสานกันอย"างมีเอกภาพ รูปทรงท่ัวไปตามธรรมชาติไม"นับว"าเป(น

รูปทรงท่ีเป(นศิลปะ นับเป(นเพียงข-อมูลข"าวสารธรรมดาเท"านั้น ไม"นับเป(นเนื้อหา เราสามารถแบ"ง

เนื้อหาออกเป(น 2 ประเภท ได-แก" 

2.1.1 เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางรูปทรง เกิดจากการผสมผสานกันอย"าง

มีเอกภาพของรูปทรง เป(นเนื้อหาทางรูปทรงโดยตรง ให-อารมณ-สุนทรียภาพแก"ผู-ชมงาน โดยไม"มี

อารมณ-ทางประสบการณ-ของมนุษย-มาเก่ียวข-อง เป(นรูปแบบการแสดงออกของศิลป>น 

2.1.2 เนื้อหาภายนอก หรือเนื้อหาทางเรื่องราว อยู"ในลักษณะศิลปะแบบ

รูปธรรม หรือมีเรื่องราว เป(นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาภายใน คือความหมายของเรื่องและแนวเรื่องท่ี

แปลออกมาทางรูปทรง ศิลปะแบบรูปธรรมจึงประกอบไปด-วยเนื้อหาภายในและเนื้อหาภายนอก 

ในขณะท่ีศิลปะแบบนามธรรมจะมีเพียงเนื้อหาภายในเท"านั้น 

2.2 เรื่อง คือ สิ่งท่ีศิลป>นนํามาเป(นจุดเริ่มต-นของการสร-างสรรค-งานแบบรูปธรรม 

เช"น คน สัตว- สิ่งของ ในขณะท่ีศิลปะบางแบบไม"มีเรื่อง เช"น ศิลปะแบบนามธรรม  

2.3 แนวเรื่อง มีลักษณะเป(นนามธรรม เป(นแนวทางสร-างสรรค-มากกว"าเรื่องราว 

เช"น ความเศร-า ความโหดเหี้ยม ความรุ"งเรือง ความไม"สิ้นสุด ศรัทธา การต"อสู- พลังอํานาจ  
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เอกภาพ (Unity)  

ในทางศิลปะ เอกภาพ คือการผสมผสานอย"างเป(นระเบียบของส"วนต"าง ๆ จนเกิดความ

เป(นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนไม"สามารถจะแยกสิ่งใดออกไปได- 

เอกภาพในรูปความคิด จากท่ีได-กล"าวไว-ข-างต-นถึงส"วนประกอบสําคัญของศิลปะ

ท่ีแบ"งออกเป(น 2 ส"วนคือเนื้อหาหรือรูปความคิดและรูปทรง ซ่ึงเนื้อหาหรือรูปความคิดนั้นเป(น

จุดเริ่มต-นของงานศิลปะ ซ่ึงรูปความคิดนั้นต-องมีความเป(นเอกภาพเสียก"อน ศิลป>นจึงจะสามารถสร-าง

รูปทรงท่ีมีเอกภาพได- รูปความคิดในทัศนะของเพลโตนั้นเป(นสิ่งที่มีความเป(นอิสระท่ีต-องการแสดงตัว

ให-มนุษย-เห็นได-ผ"านทางศิลป>น ศิลป>นนั้นจะเป(นผู-ท่ีสร-างรูปทรงท่ีสมบูรณ-โดยมีรูปความคิดเป(นตัวนํา

ในการเลือกสรรวัสดุและวิธีการในการสร-างรูปทรง 

เอกภาพของการแสดงออก คือการแสดงออกของรูปความคิดท่ีมีอารมณ-เดียว 

เพราะงานชิ้นเดียวไม"สามารถจะแสดงรูปความคิดหลายอารมณ-ได-เพราะจะขาดความเป(นเอกภาพ วิธี

หนึ่งในการแสดงออกอย"างมีเอกภาพของศิลป>นคือ การแสดงออกเฉพาะตัวของศิลป>น (Personal 

Style)  

เอกภาพของรูปทรง คือทัศนธาตุท่ีรวมตัวกันอย"างมีดุลยภาพและมีระเบียบ ท่ี

สามารถแสดงรูปความคิดของศิลป>นได-ชัดเจน ซ่ึงเอกภาพของรูปทรงเป(นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะ

ศิลป>นไม"ว"าจะสร-างสรรค-ผลงานศิลปะแบบรูปธรรมหรือนามธรรม ต"างก็ต-องใช-รูปทรงท้ังสิ้น 

กฎเกณฑ?ของเอกภาพ สามารถแบ"งออกเป(น 2 ประเภทคือ 

1. กฎเกณฑ-หลักของเอกภาพ กฎเกณฑ-หลักของเอกภาพในธรรมชาติและ

ศิลปะสามารถแบ"งออกเป(น 2 ประเภท คือ 

1.1 กฎเกณฑ-ของการขัดแย-ง (Opposition) ตามธรรมชาติแล-ว ทุกสิ่ง

ย"อมมีสองสิ่งท่ีตรงข-ามกันเสมอ ซ่ึงจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม"ได- สิ่งท่ีตรงข-ามกันสองสิ่งสร-างการ

เคลื่อนไหว และสร-างชีวิตให-โลก ซ่ึงความขัดแย-งท่ีพอดีจะสร-างชีวิตให-ศิลปะ แต"หากมากไป จะเกิด

ความสับสนวุ"นวาย ความขัดแย-งต-องการตัวกลางท่ีเป(นตัวเชื่อมของสองสิ่งท่ีตรงข-ามกันเพ่ือผสมผสาน

กลมกลืนอย"างมีเอกภาพ มี 4 ลักษณะคือ 

1.1.1 การขัดแย-งของลักษณะรูปทรง 

1.1.2 การขัดแย-งของขนาด 

1.1.3 การขัดแย-งของทิศทาง 

1.1.4 การขัดแย-งของท่ีว"างหรือจังหวะ 

1.2. กฎของการประสาน เป(นการสร-างความกลมกลืน เป(นการรวมสิ่งท่ี

เหมือนกันเข-าด-วยกัน มี 2 วิธี 

1.2.1 การเป(นตัวกลาง (Transition) คือการใช-ตัวกลางในการ
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เชื่อมสองสิ่งเข-าด-วยกัน 

1.2.2 การซํ้า (Repetition) การใช-ซํ้าของสิ่งท่ีเหมือนกันตั้งแต"สอง

หน"วยข้ึนไปเป(นการสร-างเอกภาพท่ีง"ายท่ีสุด เม่ือสิ่งท่ีเหมือนกันสองหน"วยวางซํ้ากันจะเกิดช"องว"าง

ระหว"างสองหน"วยเรียกว"า ช"องไฟ ระยะห"างระหว"างสองหน"วยเรียกกันว"า จังหวะ (Rhythm) หากซํ้า

ระยะห"างเท"า ๆ กัน จังหวะจะมีความเท"ากัน แต"หากระยะห"างต"างกัน จะได-จังหวะท่ีแตกต"างออกไป 

2. กฎเกณฑ-รองของเอกภาพ แบ"งออกเป(น 2 ประเภท คือ 

2.1 ความเป(นเด"น (Dominance) เม่ือสิ่งหนึ่งมีความเด"น สิ่งอ่ืน ๆ จึงมี

ความเป(นรอง ความเป(นเอกภาพจึงเกิดข้ึนจากการท่ีสิ่งอ่ืน ๆ นั้นยอมลดบทบาทเป(นสิ่งรองเพ่ือลด

ความขัดแย-ง หรืออาจเป(นการท่ีสิ่งหนึ่งนั้นสามารถโดดเด"นจนควบคุมสิ่งอ่ืนให-อยู"ในการควบคุม 

เอกภาพก็สามารถเกิดข้ึนได-เช"นกัน ความเป(นเด"นสามารถเกิดข้ึนได-โดย 2 วิธีคือ  

2.1.1 ความเป(นเด"นท่ีเกิดจากการขัดแย-ง เม่ือ 

2.1.2 ความเป(นเด"นท่ีเกิดจากการประสาน 

2.2 ความเปลี่ยนแปร (Variation) การซํ้ากันของทุกสิ่งของ คน สัตว- 

สิ่งของ จะมีการแปรเปลี่ยนแตกต"างกันไป ยกตัวอย"างเช"น ในกลุ"มคนกลุ"มหนึ่ง เราจะเห็นความ

เปลี่ยนแปลงในด-านกายภาพแตกต"างกันไป แต"ถึงจะแปรเปลี่ยนไปเท"าใด รูปทรงหรือโครงสร-างความ

เป(นคนก็ยังอยู" เราสามารถแบ"งการแปรเปลี่ยนออกเป(น 4 ประเภท คือ 

2.2.1 การเปลี่ยนแปรของรูปร"างลักษณะ 

2.2.2 การเปลี่ยนแปรของขนาด 

2.2.3 การเปลี่ยนแปรของทิศทาง 

2.2.4 การเปลี่ยนแปรของท่ีว"างหรือจังหวะ 

ดุลยภาพ (Balance)  

ในทางศิลปะ ดุลยภาพมีความหมายถึงการถ"วงน้ําหนัก หรือแรงปะทะท่ีเท"ากัน และ

รวมถึงการผสมผสานกลมกลืน ความพอดีในงานศิลปะหนึ่งชิ้น เกิดจาก 2 วิธีตามกฎเกณฑ-หลักของ

เอกภาพ คือ การขัดแย-งกันและการประสาน สิ่งสําคัญในการสร-างดุลยภาพในงาน คือ เส-นแกน 

(Axis) เป(นสิ่งท่ีไม"สามารถมองเห็นได-ด-วยตา แต"จากจินตนาการ ภาพท่ีมีดุลยภาพต-องมีรูปทรงในสอง

ด-านของแกนด่ิงเท"า ๆ กัน มี 3 ชนิด คือ  เส-นแกนทางด่ิง เส-นแกนทางราบ เส-นแกนทางเฉียง เรา

สามารถแบ"งดุลยภาพเป(น 2 ประเภท คือ 

1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry) เป(นดุลยภาพแบบสองด-านเท"ากัน ให-

ความรู-สึกนิ่ง สงบ 

2. ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry) เป(นดุลยภาพแบบสองด-านไม"เท"ากัน ให-

ความรู-สึกเคลื่อนไหว มี 2 วิธีคือ 
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2.1 เลื่อนแกนกลาง หากเราเลื่อนเส-นแกนไปด-านท่ีมีน้ําหนักมากกว"า หรือเลื่อน

รูปทรงท่ีมีน้ําหนักมากกว"าเข-าหาแกน หรือจะเลื่อนรูปทรงท่ีมีน้ําหนักน-อยกว"าให-ห"างจากแกน ก็

สามารถสร-างดุลยภาพข้ึนได- 

2.2 การทําให-หน"วยท่ีมีน้ําหนักน-อยกว"ามีความน"าสนใจกว"าหน"วยท่ีมีน้ําหนัก

มากกว"า ไม"ว"าจะใช-รูปทรง สี เส-น น้ําหนัก หรือพ้ืนผิว 

จังหวะ (Rhythm) 

จังหวะในทางศิลปะ คือ การซํ้ากันของรูปทรงท่ีมีเอกภาพและความหมาย เกิดจากการ

ซํ้ากันของรูปทรงแต"และหน"วยหรือการสลับกันระหว"างช"องว"างและรูปทรง และสามารถเกิดจากการ

ลื่นไหลต"อเนื่องกันของทัศนธาตุ เป(นการเน-นหรือการผ"อนของทัศนธาตุเพ่ือความเป(นเอกภาพ 

สัดส8วน (Proportion)  

สัดส"วนเป(นเรื่องของความสมส"วนซ่ึงกันและกันของขนาด (Dimension) สัดส"วนเป(นสิ่ง

หนึ่งท่ีศิลป>นใช-ในการเน-นอารมณ-ความรู-สึกให-เป(นไปตามความต-องการของศิลป>น ศิลป>นอารยธรรม

ของกรีกนั้นมีความเก่ียวข-องกับเรื่องของสัดส"วนมาก โดยชาวกรีกนั้นได-สร-างกฎของสัดส"วนข้ึนคือ 

สัดส"วนทอง (Golden Section) กฎของสัดสว"นทองพูดถึงส"วนท่ีเล็กท่ีมีความสัมพันธ-กับส"วนท่ีใหญ"

กว"า ส"วนท่ีใหญ"กว"าท่ีมีความสัมพันธ-กับส"วนรวม ชาวกรีกยังได-ศึกษาถึงความสัมพันธ-ของสัดส"วน

ร"างกายมนุษย-เพ่ือสร-างสัดส"วนในอุดมคติ ในปJจจุบันสัดส"วนมนุษย-ยังถูกนํามาดัดแปลงและมีอิทธิพล

ต"องานศิลปะในหลากหลายสาขา เช"น สถาปJตยกรรมและการออกแบบภายใน สังเกตจากการใช-

หน"วยโมดูล (Module) ซ่ึงมาจากสัดส"วนของมนุษย- 

ศิลปะจัดวาง (Installation art) 

ศิลปะจัดวาง หรือศิลปะติดต้ัง (Installation art) คืองานศิลปะท่ีติดต้ังเฉพาะสถานท่ีใด

สถานท่ีหนึ่งในรูปแบบสามมิติ เพ่ือสร-างการรับรู-ของสิ่งแวดล-อมให-เปลี่ยนไปจากเดิม (perception 

of a space) ศิลปะจัดวางมักหมายถึงศิลปะภายในตัวอาคาร หากติดต้ังอยู"ภายนอกมักเรียกว"า ศิลปะ

ภูมิทัศน- (Land art) ศิลปะท้ังสองจึงมีการคาบเก่ียวกัน ซ่ึงสามารถติดต้ังอย"างถาวรหรือชั่วคราวก็ได- 

มักติดต้ังในการแสดงงานนิทรรศการ เช"นในพิพิธภัณฑ- หอศิลป' บริเวณพ้ืนท่ีส"วนบุคคล หรือพ้ืนท่ี

สาธารณะ โดยมักใช-ทัศนธาตุและวัสดุท่ีกระทบอารมณ-ความรู-สึกของผู-ชมงาน รวมถึงเทคนิคใหม"ๆ 

เช"น วิดีโอ, เสียง, การแสดง, ความเสมือนจริงแบบด่ืมดํ่า (Immersive virtual reality) และ

อินเทอร-เน็ต ศิลปะจัดวางสามารถจําแนกประเภทได-ดังนี้ 

1. การจัดวางแบบสุมอัด (Enchantment Filled Space Installation) คือ

ศิลปะจัดวางท่ีการสุมอัดเต็มพ้ืนท่ี เพ่ือใช-ในการสะกดคนดูให-เกิดความต่ืนตะลึง 

2. การจัดวางแบบจําลองของจริง (Impersonations Filled Space Install-

ation) เป(นศิลปะจัดวางเพ่ือจําลองให-ดูเสมือนจริง เพ่ือสร-างนัยยะของพ้ืนท่ีถูกนํามาจําลองให-ผู-ชม
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เกิดคําถามจากความผิดท่ีผิดทาง 

3. การจัดวางแบบแทรกแซง หรือแทรกเข-าเพ่ือวิจารณ- (Intervention Site-

Specific Installation) เป(นศิลปะจัดวางท่ีแทรกผลงานเข-ากับพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

4. การจัดวางแบบส"งเสริมทางกายภาพ (Rapprochment Site-Specific Inst-

allation) เป(นศิลปะจัดวางท่ีสร-างสําหรับพ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือส"งเสริมความงามของพ้ืนท่ี 

องค-ประกอบของศิลปะจัดวาง 

1. ความเฉพาะเจาะจงกับพ้ืนท่ี (site-specifity)  

2. ความชั่วคราว ไม"คงทนถาวร (temporality)  

3. ความคิดของศิลป>น (cerebral)  

4. การสร-างปฏิสัมพันธ- (interaction)  

5. กระบวนการ (process)  

6. การเก็บบันทึกข-อมูล (documentary recording) 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห8งกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดในการออกแบบสถาป7ตยกรรม 

อาคารถูกออกแบบให-มีความยืดหยุ"นในการจัดแสดงงานศิลปะที่หลากหลาย ตัว

อาคารแฝงด-วยลักษณะของสถาปJตยกรรมไทยท่ีลดทอนให-ร"วมสมัย มีการสร-างพ้ืนท่ี (Space) ใจ

กลางท่ีโปร"งสูง ซ่ึงใช-เป(นการสร-างเอกลักษณ-ของตัวสถาปJตยกรรม เน-นใช-แสงธรรมชาติท่ีต"อเนื่องกัน

ระหว"างชั้น 

หAองจัดแสดงต8าง ๆ และปริมาณพ้ืนท่ีในโซนต8าง ๆ 

1. ห-องนิทรรศการหลัก (Main Gallery) มีท้ังหมด 3 ห-องด-วยกัน ได-แก" 

1.1 ห-องนิทรรศการหลักชั้น 7 มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

1.2 ห-องนิทรรศการหลักชั้น 8 มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

1.3 ห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

2. พีเพิลส- แกลเลอรี่ (People Gallery) มีท้ังหมด 3 ห-องด-วยกัน อยู"

บริเวณชั้น 2 เป(นพ้ืนท่ีเป>ดใหม"เพ่ือเป>ดโอกาสให-ศิลป>นรุ"นใหม"ได-มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานศิลปะ 

2.1 ห-องท่ี 1 มีพ้ืนท่ีประมาณ 35.70 ตารางเมตร 

2.2 ห-องท่ี 2 มีพ้ืนท่ีประมาณ 34.47 ตารางเมตร 

2.3 ห-องท่ี 3 มีพ้ืนท่ีประมาณ 48.24 ตารางเมตร 
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3. ห-องออดิทอเรียม (Auditorium) อยู"บริเวณชั้น 5 มีจํานวนท่ีนั่ง 220 ท่ี

นั่ง ใช-เป(นห-องประชุม จัดสัมมนา แสดงละครเวที หรือฉายภาพยนตร- มีพ้ืนท่ีประมาณ 270 ตาราง

เมตร เวทีสําหรับการแสดงมีขนาด 5X8 เมตร 

4. ห-องสตูดิโอ (Studio) อยู"บริเวณชั้น 4  สามารถจุผู-ชมได- 150-200 คน 

ใช-เป(นพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะได-หลากหลายไม"ว"าจะเป(นการแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร

เวที มีพ้ืนท่ีประมาณ 250 ตารางเมตร 

5. ห-องประชุม (Meeting Room) มีท้ังหมด 2 ห-อง  

5.1 ห-องประชุมชั้น 4 

5.2 ห-องประชุมชั้น 5 

แต"ละห-องประกอบด-วยห-องประชุมขนาด 5X8 เมตร และห-องประชุมขนาด 

8X10 เมตร 

6. ห-องเอนกประสงค- (Multi-function Room) อยู"บริเวณชั้น 1 ใช-สําหรับ

งานเลี้ยง การประชุม หรือการสัมมนา มีพ้ืนท่ีประมาณ 280 ตารางเมตร 

7. โถงชั้น 1 (Hall) สามารถใช-จัดกิจกรรม หรือแสดงผลงานศิลปะ 

8. โถงหน-าห-องสมุด (Library Hall) อยู"บริเวณชั้น L เป(นพ้ืนท่ีโล"ง สามารถ

ใช-จัดกิจกรรม หรือแสดงผลงานศิลปะ  

9. ลานด-านหน-าหอศิลป'กรุงเทพ (Open Space) อยู"บริเวณด-านหน-าหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร ใช-สําหรับจัดกิจกรรม คอนเสิร-ต 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  

เนื่องด-วยในการวิจัยครั้งนี้มีความหลากหลายของตัวแปรและรายละเอียดของข-อมูลมาก 

จึงจําเป(นต-องลําดับความสําคัญและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน รวมท้ังยังต-องมีการจัดสรรเวลาท่ีรัดกุม จึงได-

จัดทําแผนผังแสดงเนื้อหาข-อมูลท่ีจําเป(นต-องค-นคว-าสําหรับงานวิจัยดังแผนผังนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี 201 แผนผังแสดงเนื้อหาข-อมูลท่ีจําเป(นต-องค-นคว-า 
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การคAนควAาขAอมูล 

หลังจากท่ีได-กําหนดเนื้อหาท่ีต-องค-นคว-าแล-ว จึงได-เริ่มค-นคว-าข-อมูลท่ีได-กําหนดไว-ใน

แผนผังข-างต-น  

ลําดับท่ี 1 ค-นคว-าองค-ความรู-เก่ียวกับไคเนติก อาร-ตในด-านต"าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ-และสื่อ

ออนไลน- ตามลําดับดังนี้คือ ความหมาย หลักสุนทรียศาสตร- ความเป(นมา ประเภท ตัวอย"างการ

เคลื่อนไหวในวงการไคเนติก อาร-ตในไทย โดยได-ยกนิทรรศการ ผู-ชายบ-าของเล"น มาเป(นกรณีศึกษา 

และตัวอย"างศิลป>นท่ีโดดเด"น เพ่ือใช-องค-ความรู-ด-านไคเนติก อาร-ตมาใช-สําหรับการค-นหาเทคนิคและ

วิธีในการการออกแบบนิทรรศการเพ่ือสร-างประสบการณ-ใหม" ๆ แก"ผู-ชม 

ลําดับท่ี 2 ได-ค-นคว-าองค-ความรู-ด-านประวัติความเป(นมาละครเวทีของไทย จากสื่อ

สิ่งพิมพ-และสื่อออนไลน-ในด-านต"าง ๆ ศึกษาประวัติความเป(นมา ผู-มีคุณูปการในวงการละครเวทีของ

ไทย กลุ"มละครกรุงเทพ โรงละครท่ีสําคัญในอดีตจนถึงปJจจุบัน ละครจากบรอดเวย-ท่ีเคยเข-ามาทําการ

แสดงในประเทศไทย แล-วจึงลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานท่ีท่ีเก่ียวข-องเพ่ือเก็บข-อมูล ได-แก" โรงละครปรีดาลัย 

หรือโรงเรียนตะละภัฎในปJจจุบัน และโรงละครทวีปJญญา (ทวีปJญญาสโมสร) หรือโรงเรียนต-นไม-ใน

ปJจจุบัน ศึกษาประวัติความเป(นมาละครเวทีของไทยเพ่ือใช-เป(นเนื้อหาสําหรับนิทรรศการ และใช-เป(น

แรงบันดาลใจในการออกแบบในแต"ละโซน (Zone) 

ลําดับท่ี 3 ได-ค-นคว-าองค-ความรู-ของเลขนศิลป'จากสื่อสิ่งพิมพ-และออนไลน-ในด-านต"าง ๆ 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ลักษณะงานออกแบบกราฟ>กท่ีดี กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีภาพ

สัญลักษณ-สื่อความหมาย (Semiotics) กราฟ>กในยุคข-อมูลข"าวสาร (The Information Age) เพ่ือใช-

ในการออกแบบตราสัญลักษณ- และอัตลักษณ-ประจํานิทรรศการท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

รวมท้ังใช-องค-ความรู-ดังกล"าวมาใช-ในการออกแบบกราฟ>กบนสภาพแวดล-อม เพ่ือสื่อสารแนวคิดในแต"

ละโซน ร"วมกับไคเนติก อาร-ต ท่ีใช-ออกแบบนิทรรศการ 

ลําดับท่ี 4 ได-ค-นคว-าองค-ความรู-ของนิทรรศการจากสื่อสิ่งพิมพ- และออนไลน-ด-านต"าง ๆ 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค- ประเภท การรับรู-ตามทฤษฎีจิตวิทยาของกลุ"มเกสตอล- (Gestalt 

Theory) หลักการออกแบบ ข้ันตอน สื่อท่ีใช- เพ่ือเรียนรู-กระบวนการในการออกแบบนิทรรศการ  

ลําดับท่ี 5 ได-ค-นคว-าองค-ความรู-ในหมวดหมู"ศิลปะจากสื่อสิ่งพิมพ-และออนไลน-ในด-าน 

ต"าง ๆ ศึกษาความหมาย องค-ประกอบศิลปะ ศิลปะจัดวาง เพ่ือนํามาใช-ในการสร-างประสบการณ- 

สุนทรียภาพในงานออกแบบนิทรรศการให-แก"ผู-ชม นอกเหนือจากความรู-ท่ีได-รับร"วมกับไคเนติก อาร-ต 

และเลขนศิลป' 

ลําดับท่ี 6 ได- ศึกษาพ้ืนท่ีกรณีศึกษาจากการลงพ้ืนท่ี คือหอศิลปวัฒนธรรมแห"ง

กรุงเทพมหานคร หรือ BACC สําหรับการวิเคราะห-พ้ืนท่ีในการออกแบบ ได-ยึดแบบแปลนของทางหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครเป(นหลักในการกําหนดพ้ืนท่ี ผู-วิจัยศึกษาพ้ืนท่ีดังกล"าวด-านต"าง ๆ 
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เช"น แนวคิดในการออกแบบสถาปJตยกรรม ห-องจัดแสดงต"าง ๆ ปริมาณพ้ืนท่ีในแต"ละโซน ท้ังนี้เป(น

การศึกษาข-อมูลทางกายภาพเบื้องต-น เพ่ือการวิเคราะห-หาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมภายในหอศิลปวัฒนธรรม

แห"งกรุงเทพมหานครเพ่ือต"อการออกแบบนิทรรศการ  

การวิเคราะห?ขAอมูลก8อนการออกแบบ 

ดAานไคเนติก อาร?ต 

จากการศึกษาองค-ความรู-ของไคเนติก อาร-ต ในด-านต"าง ๆ ท่ีกล"าวมาข-างต-นพบว"า     

ไคเนติก อาร-ต หรือ จลนศิลป' เป(นศิลปะท่ีมุ"งเน-นการสร-างปฏิกิริยาทางสายตาหรือการเคลื่อนไหวแก"

ผู-ชมมากกว"าจะสร-างความสะเทือนอารมณ-ทางเรื่องราว โดยใช-องค-ความรู-ทางศิลปะท่ีศิลป>นเหล"านั้น

สะสมมาก"อนหน-าในอดีต ไคเนติก อาร-ต นอกจากการสร-างการเคลื่อนไหวทางสายตาหรือกายภาพ 

ยังสามารถสร-างปฏิสัมพันธ-กับผู-ชมให-เกิดจินตนาการตามเหมือนท่ีศิลป>นในงานแสดงนิทรรศการ 

ผู-ชายบ-าของเล"น ท่ีสามารถเชื่อมสัมพันธ-ทางกายภาพกับจินตนาการของคนดูได- อาจเป(นเพราะ     

ไคเนติก อาร-ตบางจําพวกนั้นสามารถเคลื่อนไหวได-ด-วยตัวของผู-ชมงาน ท้ังการสัมผัสให-เคลื่อนไหว 

หรือการตกกระทบของเงาผู-ชมงานและก"อให-เกิดรูปทรงใหม" ๆ ท่ีแตกต"างไปจากเดิม ซ่ีงการ

ปฏิสัมพันธ-ของผู-ชมอันก"อให-เกิดทัศนธาตุใหม" ๆ หรือภาพใหม" ๆ ท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิมตลอดเวลา

นี่เองท่ีเป(นเอกลักษณ-เฉพาะของไคเนติก อาร-ต ในทัศนะของผู-วิจัย 

การแยกประเภทของไคเนติก อาร-ตนั้นไม"มีกฎเกณฑ-ท่ีแน"นอนตายตัว ข้ึนอยู"กับการ

ตีความของผู-ศึกษา ในทัศนะของผู-วิจัย มีความเห็นพ-องกับการแยกประเภทของคุณกําจร สุนพงษ-ศรี 

ท่ีได-แบ"งประเภทของไคเนติก อาร-ตไว- 7 ประเภท คือ 1. อjอปติคอล อาร-ต 2. ผู-ชมเป(นผู-เคลื่อนไหว 

3. ภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- 4. โมไบล- 5. เครื่องจักรกล 6. คอนสตรัคทิวิสต- 7. แม"เหล็ก จากการ

วิเคราะห-พบว"าการแบ"งประเภทมีความหลากหลาย และสามารถแจกแจงผลงานท่ีเข-าข"าย ไคเนติก 

อาร-ต ท่ีบุคคลท่ัวไปไม"คิดว"าจะเป(นไคเนติก อาร-ต 

จากการสังเกตของผู-วิจัยพบว"าศิลป>นท่ีสร-างสรรค-ผลงานไคเนติก อาร-ต มักคาบเก่ียว

และสร-างสรรค-ผลงานในการเคลื่อนไหวทางศิลปะอ่ืน ๆ ท่ีใกล-เคียง เช"น มาแซล ดูชัมป' ท่ีสร-างสรรค-

ผลงานในการเคลื่อนไหวศิลปะแบบดาดา (Dada) หรือ แฟรงค- สเตลลาเองก็ทํางานในการเคลื่อนไหว

ทางศิลปะแบบมินิมอลเช"นกัน 

ดAานละครเวทีไทย 

จากการศึกษาพบว"าละครเวทีแบบตะวันตกนั้น เริ่มมีอิทธิพลหรือแผ"ขยายเข-ามาในไทย

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัวได-ทรงส"งข-าราชบริพารไปศึกษายังต"างประเทศและได-

ชมการแสดงละครเวทีของต"างประเทศ ข-าราชบริพารเหล"านั้นเม่ือตอนอยู"ในไทยก็เคยได-ศึกษาเล"า

เรียนนาฏศิลป'ของไทย จึงเกิดการผสมผสานกันระหว"างวัฒนธรรมละครไทยและวัฒนธรรมละคร

ตะวันตก เกิดเป(นละครเวทียุคแรก ๆ ในไทย เช"น ละครดึกดําบรรพ- ละครพันทาง ละครร-อง โดย
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ในช"วงรัชสมัยนี้เองท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวเม่ือครั้งยังดํารงตําแหน"งพระบรม

โอรสาธิราชได-ทรงกลับมาจากการศึกษาต"างประเทศ และได-นําศาสตร-ละครพูดแบบตะวันตกเข-ามาใน

สยาม พระองค-ทรงแปลบทละครเชคสเปgยร-แบบเต็มรูปแบบเป(นครั้งแรก ท้ังยังทรงจัดต้ังทวีปJญญา

สโมสรเพ่ือใช-แสดงละครพูดแก"ข-าราชบริพาร เม่ือพระองค-ได-ข้ึนครองราชย- ในรัขสมัยของพระองค-จึง

กลายเป(นยุคทองของละครพูด  

จึงสรุปได-ว"าละครเวทีของไทยนั้นค"อย ๆ เริ่มจากละครรําแบบไทยท่ีผสมผสานละครเวที

แบบตะวันตก ซ่ึงเป(นเหมือนละครลูกครึ่ง แล-วค"อย ๆ ถูกพัฒนาเป(นละครพูดแบบตะวันตกเต็มตัว แต"

ยังไม"ได-เป(นมหรสพแก"ประชาชนท่ัวไป ยังจํากัดอยู"ในวงของข-าราชบริพารและชนชั้นสูงเท"านั้น อาจ

ด-วยละครลูกครึ่งท่ีกล"าวมาข-างต-นมักถูกคิดค-นข้ึนโดยข-าราชบริพารหรือชนชั้นสูง ตัวอย"างเช"น ละคร

ดึกดําบรรพ-ก็เกิดข้ึนโดยเจ-าพระยาเทเวศวงศ-วิวัฒน-และสมเด็จเจ-าฟXากรมพระยานริศรานุวัติวงศ- 

ละครพันทางก็ถูกคิดค-นข้ึนโดยเจ-าพระยามหินทรศักด์ิธํารง ละครร-องก็เกิดข้ึนโดยพระเจ-าบรมวงศ-

เธอ กรมพระยานราธิปประพันธ-พงศ- 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู" ระบบ

ประชาธิปไตย เกิดคณะละครท่ีโด"งดังอย"างคณะจันทโรภาสหรือศรีโอภาส ของพรานบูรพ-หรือจวง

จันทร- จันทรคณา ซ่ึงมีละครเวทีท่ีโด"งดังอย"าง จันทร-เข-าขา ท่ีมีบทเพลง จันทร-เจ-าขา ซ่ึงพรานบูรพ-

เป(นผู-แต"งเพลงเอง ท่ียังคงได-ยินมาจนถึงทุกวันนี้ ด-วยเอกลักษณ-ของเพลงท่ีแต"งท่ีมีการใส"ใช-เครื่อง

ดนตรีแบบตะวันตกมาใช-แทนเครื่องดนตรีไทย ทําให-นับได-ว"าเป(นผู-ให-กําเนิดดนตรีสากลในประเทศ

ไทย อีกหนึ่งคณะละครท่ีโด"งดังในช"วงนี้คือ ละครหลวงวิจิตรวาทการ หรือละครศิลปากร ซ่ึงเป(นละคร

เวทีท่ีเน-นเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร- มีบทเพลงท่ีปลุกใจ เช"น ละครเวทีเรื่อง เลือดสุพรรณ ซ่ึงใช-เป(นอีก

สื่อหนึ่งในการสร-างวาทกรรม “วัธนธัม” ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู-วิจัยมีข-อสังเกตว"า ละครเวที

ได-กลายเป(นมหรสพของประชาชนมากข้ึนในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจด-วยละครเวที

ถูกใช-เป(นสื่อหนึ่งในการสร-างวาทกรรมข-างต-น อีกท้ังเพลงปลุกใจจากละครเวทีของหลวงวิจิตรวาท

การ เช"น เลือดสุพรรณ ต่ืนเถิดชาวไทย มักถูกเป>ดในวาระต"าง ๆ อาจเป(นเหตุผลให-ประชาชนสามารถ

เข-าถึงละครเวทีได-ง"ายข้ึนกว"าในอดีต  

ต"อมาในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 ละครเวทีกลับรุ"งเรืองข้ึน อาจเพราะภาพยนตร-

ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายในไทยได- โรงภาพยนตร-ต"าง ๆ จึงต-องเปลี่ยนเป(นโรงละครแทนเช"น

โรงภาพยนตร-เฉลิมกรุง ละครเวทีในยุคนี้มักเป(นเรื่องราวรักโรแมนติกของผู-ประพันธ- อิงอร หรือ ศักด์ิ

เกษม หุตาคม เช"น ดรรชนีนาง ซ่ึงผู-วิจัยมีความเห็นว"า ผู-คนในยุคสงครามโลกอาจต-องการหลีกหนี

ความโหดร-ายในสงครามแล-วเข-าไปพบกับโลกใหม"ท่ีสวยงามกว"าในโรงละครก็เป(นได-  

ละครเวทีด-อยความนิยมลงในยุคสิ้นสุดสงครามโลก เม่ือโทรทัศน-เริ่มเข-ามาเป(นสื่อท่ีมี

บทบาทมากในยุคนั้น ทําให-บุคลากรด-านละครเวทีนั้นผันตัวเองไปทําละครโทรทัศน-เพ่ือความอยู"รอด 
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ทําให-การนําเสนอละครโทรทัศน-ในยุคเริ่มแรกมีความคล-ายคลึงกับละครเวที คือไม"มีการตัดต"อไปมา 

ตัวละครเรียงเป(นสองมิติ พบว"ายังใช-บทประพันธ-ด้ังเดิมของละครเวทีไทยยุคแรก ๆ เช"น ละครพูด 

โพงพาง พระราชนิพนธ-ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว ดังนั้นจึงกล"าวได-ว"าละครเวที

เป(นรากฐานของละครโทรทัศน-ของไทยก็ว"าได- จึงไม"แปลกท่ีละครโทรทัศน-ของไทยต้ังแต"อดีตจนถึง

ปJจจุบันจะมีลักษณะท่ีคนท่ัวไปเรียกกันว"า เล"นใหญ" ก็เพราะเหตุผลดังกล"าวนั่นเอง 

ละครเวทีก็กลับมาได-รับความนิยมอีกครั้งเม่ืองได-มีการเป>ดการเรียนการสอนละครเวที

แบบตะวันตกในจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย โดยคุณสดใส พันธุมโกมล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-ก็เป>ด

สอนหลักสูตรด-านการละครตะวันตกโดยคุณมัทนี รัตนิน การละครในยุคนี้จึงมักใช-ศาสตร-ตะวันตก

เป(นหลัก โดยไม"ได-ยึดลักษณะหรือวิธีการของละครเวทีไทยในยุคก"อน ๆ ละครเวทีในยุคนี้มักถูกแปล

มาจากบทละครต"างประเทศ บ-างก็ดัดแปลงให-อยู"ในบริบทไทย เช"น ละครเวทีเรื่อง อวสานของเซลล-

แมนท่ีดัดแปลงจาก Death of Salesman ของ Arthur Miller กํากับการแสดงโดย มัทนี รัตนิน 

จากข-อสังเกตของผู-วิจัย อาจด-วยละครเวทีในยุคนี้มักเป(นบทแปลหรือดัดแปลง ทําให-คน

ไทยท่ัวไปนอกเหนือจากปJญญาชน ยังไม"สามารถมีความรู-สึกร"วมกับละครได- ผู-วิจัยพบว"าปJญหานี้เกิด

ข้ึนกับภาพยนตร-ต"างประเทศเช"นกัน ท่ีบางครั้งผู-ชมไม"สามารถหัวเราะตามมุขของตัวละครใน

ภาพยนตร-ได- และบางครั้งในภาพยนตร-สยองขวัญต"างประเทศ คนไทยอาจไม"ได-หวาดกลัวผีหรือปgศาจ

ในภาพยนตร-ต"างประเทศเรื่องนั้น ๆ ได- อาจด-วยบริบทท่ีต"างกันของวัฒนธรรมตะวันตกและ

ตะวันออก  

อีกหนึ่งการเคลื่อนไหวทางละครเวทีในยุคนี้ท่ีสําคัญได-แก"ละครเวทีของกลุ"มพระจันทร-

เสี้ยว ซ่ึงเริ่มจากกลุ"มอ"านหนังสือ การทําหนังสือเล"มละบาท การแต"งบทละคร และการแสดงละคร

เวทีตามลําดับ ละครเวทีของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวมักแสดงแนวคิดทางการเมืองและสะท-อนสังคมเป(น

หลัก แต"หลังจากเหตุการณ-ทางการเมือง กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวจึงได-ค"อย ๆ ป>ดตัวลงจากการท่ีทางรัฐมี

การเฝXาระวังการแสดงละครของนักศึกษามากข้ึน และสมาชิกของกลุ"มบางคนต-องลี้ภัยทางการเมือง 

ในทัศนะของผู-วิจัย กลุ"มพระจันทร-เสี้ยวมีความต-องการให-ละครเวทีนั้นสามารถเข-าถึงกับชาวบ-าน

ท่ัวไปนอกเหนือจากปJญญาชนในรั้วมหาวิทยาลัย จากการท่ีได-ต้ังคณะชื่อ แฉกดาว แล-วไปแสดงละคร

ตามชุมชนต"าง ๆ  

ละครเวทีในยุคถัดมาเกิดการเคลื่อนไหวทางละครเวทีท่ีสําคัญของสองกลุ"มละครท่ีมี

จุดยืนต"างกันอย"างชัดเจน กลุ"มแรกคือ มณเฑียรทองเธียร-เตอร- ซ่ึงได-ต้ังโรงละครอยู"ในโรงแรม

มณเฑียร มีลักษณะเป(นละครแนวบันเทิงรอบดึกหรือ Cocktail Lounge Theatre มีค"าเข-าชม

ค"อนข-างสูง เป(นไปได-ว"าด-วยค"าเข-าชมท่ีแพงนี่เองท่ีทําให-ละครเวทีในยุคนี้ถูกมองว"าเป(นของสูง ใน

ขณะเดียวกันท่ีกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวได-กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังเหตุการณ-ทางการเมืองสงบ 

กลายเป(นอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวทางละครเวทีท่ีสําคัญ ละครเวทีท่ีโด"งดังของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวใน
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สมัยนี้ได-แก" ผู-อภิวัฒน- ในปg พ.ศ. 2530 มีลักษณะเป(นละครเวทีแบบพัวร-เธียร-เตอร- (Poor Theatre) 

คือลักษณะละครท่ีไม"ได-มีความอลังการทางด-านฉากแสงสีเสียง หากแต"ใช-นักแสดงและการเคลื่อนไหว

ของนักแสดงในการเล"าเรื่อง ซ่ึงได-รับการตอบรับท่ีดีจากผู-ชม เป(นไปได-ว"าความสําเร็จของละครเวที

เรื่องผู-อภิวัฒน-อาจจะมาจากเนื้อเรื่องท่ีเก่ียวข-องกับการเมืองไทยท่ีคนท่ัวไปสามารถเข-าถึงได- อีกท้ังตัว

ละครก็เป(นคนไทย ซ่ึงทําให-แม-จะเป(นละครเวทีพัวร-เธียร-เตอร-ท่ีใช-ศาสตร-แบบตะวันตก คนท่ัวไปก็

สามารถเข-าใจได-  

ถัดมาคือยุคปJจจุบัน ละครเวทีนั้นมีความหลากหลายทางการนําเสนอมาข้ึน อ-างอิงจาก

หนังสือปริทัศน-การละคร โดย นพมาส แววหงส- ท่ีได-แยกละครเวทีในยุคปJจจุบันไว- 5 ประเภทด-วยกัน

คือ 1) ละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา เช"นละครเวทีของกลุ"มมะขามปXอม 2) ละครเขียนข้ึนใหม"

เพ่ือเป(นมหรสพของประชาชน เช"นละครเวทีของดรีมบอกส- หรือของภันทราวดีเธียร-เตอร- 3) ละคร

แปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ เช"นละครเวทีของกลุ"มละคร 28 ท่ีรู-จักกันดีในละคร

เวทีเรื่องสู"ฝJนอันยิ่งใหญ" 4) ละครเพลงต-นทุนสูงเช"น ละครเวทีของบริษัทเซนาริโอ 5) ละครเวที

แสวงหาตัวตน หรือกลุ"มละครโรงเล็ก ท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีสะสมประสบการณ-มานานทางด-านละคร

เวที ท่ีได-ทดลองการทําละครในรูปแบบใหม" ๆ เช"นละครเวทีของกลุ"มคณะละครมรดกใหม" แปดคูณ

แปด กลุ"มละครเสาสูง บี-ฟลอร- เป(นต-น ละครประเภทนี้มักแสดงในโรงละครแบล็กบอกส- หรือโรง

ละครเชิงทดลอง ซ่ึงเป(นโรงละครท่ีเกิดจากห-องธรรมดา ๆ เพียงห-องเดียว ท่ีใช-เพียงความสามารถใน

การจตัดสรรพ้ืนท่ีอย"างชาญฉลาดของผู-ทําละคร 

ผู-วิจัยพบว"าละครเวทีประเภทนี้เริ่มมีอิทธิพลต"อวงการละครเวทีของไทยในปJจจุบัน 

สังเกตได-จากโรงละครของไทยในเขตปริมณฑลนั้นมีปริมาณโรงละครแบบแบล็คบอกส-เธียร-เตอร- หรือ

โรงละครเชิงทดลองมากกว"าโรงละครแบบโพรซีเนี่ยมหรือแบบจอท่ีเราเห็นได-ท่ัวไป เป(นอีกหนึ่งสิ่งท่ี

ยืนยันถึงความมีอิทธิพลต"อวงการละครเวทีของละครเวทีแสวงหาตัวตน(อ-างอิงข-อมูลจากหนังสือ หอ

การแสดงในประเทศไทย โดยความร"วมมือระหว"างวิทยาลัยดุริยางคศิลป' มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย-

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค-การมหาชน) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร"วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม)       

(ดูภาพท่ี 202) 
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ภาพท่ี 202 ตารางเปรียบเทียบข-อมูลโรงละครในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจในโรงเรียนตะละภัฏ ซ่ึงเป(นโรงละครร-องแห"งแรกของกรมพระ

นราธิปประพันธ-พงศ- พบว"าขาดการดูแล บางส"วนมีพืชข้ึนปกคลุม (ดูภาพท่ี 160) แต"ภายในยัง

สมบูรณ-ดี เอกลักษณ-ท่ีสําคัญทางสถาปJตยกรรมเช"น บันไดวน และโถง มีสภาพท่ีค"อนข-างสมบูรณ- (ดู

ภาพท่ี 164) เช"นเดียวกับโรงละครทวีปJญญา หรือทวีปJญญาสโมสร ท่ีด-านนอกนั้นมีสภาพท่ีค"อนข-าง

สมบูรณ- (ดูภาพท่ี 172) แต"ด-านในสมควรได-รับการซ"อมแซม (ดูภาพท่ี 174) ในทัศนะของผู-วิจัย 

สถานท่ีสําคัญทางด-านประวัติศาสตร-ของวงการละครเวทีอย"างโรงละครปรีดาลัย และโรงละครทวี

ปJญญาสมควรได-รับการบูรณะและรักษาดูแลให-อยู"ในสภาพท่ีสมบูรณ- เพ่ือเป(นอีกหนึ่งแหล"งความรู-แก"

ผู-ท่ีศึกษาทางด-านละครเวที ท้ังสถาปJตยกรรมท้ังสองแห"งยังขาดข-อมูลให-ความรู-  

หลังจากได-วิเคราะห-ในด-านละครเวทีไทย จึงได-จัดองค-ความรู-ในหมวดนี้ในรูปแบบของ

ไทม-ไลน- (Timeline) เพ่ือเป(นเครื่องมือในการแบ"งโซนของนิทรรศการ (ดูภาพท่ี 203) พบว"าละครเวที

ของไทยนั้นไม"เคยจะหายไปจากหน-าประวัติศาสตร-แม-ในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็กลับได-รับความ

นิยม ในยุคท่ีโทรทัศน-เข-ามา ละครเวทีก็ผันตัวเองเข-าไปอยู"ในโทรทัศน- ซ่ึงละครเวทีของไทยนั้นก็ยัง

เติบโตข้ึนไม"หยุดเช"นกันในแนวทางหลากหลายในปJจจุบัน พูดได-ว"าละครเวทีไทยไม"เคยหยุดส"องสว"าง

และไม"หยุดเติบโต  
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ในทัศนะของผู-วิจัยสามารถแบ"งยุคของละครเวทีได-เป(นท้ังหมด 9 ยุคดังนี้ รัชกาลท่ี 5 

รัชกาลท่ี 6 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุคโทรทัศน- ยุคละครตะวันตก ยุค

ประชาธิปไตบเบ"งบาน ยุคละครสองข้ัว ยุคเติบโต 

 

 

 

ภาพท่ี 203 ไทม-ไลน-ประวัติศาสตร-ละครเวทีของไทย 

  

ดAานเลขนศิลป+ 

จากการศึกษา เลขนศิลป' หรือรู-จักกันดีในคําว"า กราฟ>กดีไซน- นั้น ในทัศนะของผู-วิจัย

กราฟ>กดีไซน-เป(นการจัดลําดับกลุ"มข-อมูลท่ีมีความซับซ-อนหรือเข-าใจยากให-อยู"ในระบบให-มีความ

ชัดเจน และสื่อสารได-รวดเร็วทันทีทันใด เพ่ือกระตุ-นให-ผู-ชมหรือกลุ"มเปXาหมายนั้นได-รับสารท่ีจะส"งได-

ในขณะนั้นอย"างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองการใช-ชีวิตท่ีรวดเร็วของผู-คนในสังคมปJจจุบัน กราฟ>กดีไซน-จึง

มีบทบาทสําคัญต"อสื่อต"าง ๆ ในปJจจุบัน เช"น ปXายโฆษณา โทรทัศน- หนังสือ หนังสือพิมพ- นิตยสาร 

หรือสื่อสิ่งพิมพ-อ่ืน ๆ แม-กระท่ังนิทรรศการ ผ"านทางภาพ ตราสัญลักษณ- ตัวอักษร ด-วยกราฟ>กดีไซน-

นั้นเก่ียวข-องกับการจัดระบบกลุ"มข-อมูล ระบบกริด (Grid System) ได-เข-ามามีบทบาทสําคัญในการ

ออกแบบกราฟ>ก ซ่ึงไม"มีกฎท่ีแน"นอนตายตัว ข้ึนอยู"กับการกําหนดข้ึนของนักออกแบบเพ่ือการ

จัดระบบของกลุ"มข-อมูล แม-จะมีทฤษฎีมากมายท่ีอธิบายถึงการใช-ระบบกริดก็ตาม กระบวนการ
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ออกแบบกราฟ>กมักเริ่มด-วยการรวบรวมข-อมูล กําหนดขอบเขตการออกแบบด-วยการจัดทําดีไซน-บรีฟ 

(Design Brief) ร"างแบบจากขอบเขตของดีไซน-บรีฟ จัดการงานออกแบบให-สมบูรณ-โดยใช-

อุปกรณ-เสริมเช"นโปรแกรมคอมพิวเตอร- และผลิตผลงาน 

ลักษณะของงานออกแบบกราฟ>กท่ีมีประสิทธิภาพในทัศนะของผู-วิจัยจึงวัดกันท่ีความ

ชัดเจนของสารท่ีจะสื่อ และการจดจําได-ของกลุ"มเปXาหมาย และด-วยงานออกแบบกราฟ>กมักเก่ียวข-อง

กับภาพสัญลักษณ- นักออกแบบจึงมีความจําเป(นการศึกษาทฤษฎีภาพสัญลักษณ-สื่อแความหมาย 

(Semiotics) เพ่ือสามารถใช-ภาพหรือสัญลักษณ-ให-ถูกบริบทต"อสื่อหรือบริบททางสังคมท่ีสื่อนั้น ๆ 

เพราะสัญลักษณ-หนึ่งสัญลักษณ-ในสังคมหนึ่งอาจมีความหมายท่ีต"างกันต"ออีกสังคมหนึ่ง สัญลักษณ-ท่ีมี

ความหมายท่ีดีต"อสังคมหนึ่งอาจมีความหมายท่ีไม"ดีต"อสังคมหนึ่ง  

ดAานนิทรรศการ 

จากการศึกษา นิทรรศการอาจนิยามความหมายได-สั้น ๆ ในทัศนะของข-าพเจ-าว"า เป(น

งาน ๆ หนึ่งท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพร"องค-ความรู-นั้น ๆ ท่ีผู-จัดกําหนดข้ึน หรือเพ่ือวัตถุประสงค-อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากให-ความรู-ท่ีผู-จัดต-องการ โดยใช-เทคนิคต"าง ๆ ให-ผู-รับสารเกิดความสนใจ และด-วย

นิทรรศการนั้นเป(นสื่อท่ีรวบรวมข-อมูลต"าง ๆ ในทัศนะของผู-วิจัย กราฟ>กดีไซน-จึงมีบทบาทสําคัญต"อ

การออกแบบนิทรรศการ การกําหนดประเภทของนิทรรศการท่ีจะจัดตามการแบ"งต"าง ๆ มี

ความสําคัญต"อการออกแบบนิทรรศการเพ่ือสามารถทราบถึงข-อจํากัดต"าง ๆ ได- หลักการออกแบบ

ของการจัดนิทรรศการมีความคล-ายคลึงกับการออกแบบกราฟ>กดีไซน- หรือการสร-างงานศิลปะ คือมี

การให-ความสําคัญกับความเป(นเอกภาพโดยรวมของนิทรรศการ ความสมดุล การเน-น แม-กระท่ัง

ข้ันตอนนั้นก็มีส"วนคล-ายหรือใกล-เคียงกับกราฟ>กดีไซน-หรืองานศิลปะ นิทรรศการเป(นสื่อท่ีมี

ประสิทธิภาพมากในการสื่อสาร อาจด-วยเป(นสื่อท่ีให- ประสบการณ- นอกเหนือจากให-ความรู-แก"ผู-ชมใน

ทัศนะของผู-วิจัย การสร-างประสบการณ-ให-ผู-ชมจึงเป(นอีก หนึ่งส"วนสําคัญท่ีผู-ออกแบบควรคํานึงถึง  

ดAานศิลปะ 

คําว"า ศิลปะ ในทัศนะของผู-วิจัยคือการสอดประสานกันอย"างมีเอกภาพของ 2 ส"วนใหญ"

คือรูปทรงและเนื้อหา รูปทรงในท่ีนี้คือทัศนธาตุท่ีมีความเหมาะสมลงตัวในการเลือกใช-วัสดุและเทคนิค

เพ่ือใช-เป(นเครื่องมือในการบอกเล"าเนื้อหาสื่อผ"านสู"ผู-ชม ซ่ึงเนื้อหานี้เป(นจุดเริ่มของการสร-างงานศิลปะ

ในแต"ละชิ้น เนื้อหาของงานศิลปะจําเป(นต-องมีความเป(นเอกภาพเสียก"อน จึงจะสามารถทําให-ศิลป>น

สร-างสรรค-รูปทรงท่ีมีเอกภาพข้ึนได- เนื้อหาในทางศิลปะนั้นยังรวมได-ถึงการผสมผสานกันอย"างลงตัว

ของทัศนธาตุอีกด-วยซ่ึงเรียกกันว"า เนื้อหาภายใน พบได-ตามศิลปะแบบนามธรรม  

การแบ"งประเภททางศิลปะนั้นสามารถแบ"งได-ในหลายเกณฑ-ด-วยกัน เช"น การแบ"งตาม

จุดมุ"งหมาย การแบ"งตามสื่อ การแบ"งลักษณะการรับสัมผัส แต"ทัศนะของผู-จัยแล-ว ในปJจจุบัน ศิลปะ

นั้นไม"สามารถแบ"งออกได-ชัดเจนถึงประเภทตามท่ีนักปรัชญาหรือศิลป>นได-แบ"งแยกไว-ในอดีต เพราะ
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งานศิลปะในยุคปJจจุบันมีการนําเสนอท่ีผสมผสาน หรือมีการบูรณาการในหลาย ๆ สาขาทางศิลปะเข-า

ด-วยกัน เพ่ือสร-างแนวทางใหม" ๆ อยู"ตลอดเวลา แต"อาจสามารถใช-สื่อหลักท่ีเป(นประธานในการแบ"งได-  

ในทัศนะของของผู-วิจัย ศิลปะจัดวางมีความสําคัญต"อการออกแบบนิทรรศการ เพราะ

ศิลปะจัดวางสามารถสร-างความต่ืนตะลึงจากการสุมอัดกันขององค-ประกอบทางศิลปะในสถานท่ีนั้น ๆ  

สร-างการต้ังคําถามจากความผิดท่ีผิดทาง สร-างมุมมองใหม" ๆ ต"อสถานท่ี หรือส"งเสริมความงามใน

ทัศนียภาพหรือสถาปJตยกรรม ซ่ึงสามารถช"วยสร-างประสบการณ-ใหม" ๆ ให-การออกแบบนิทรรศการ                                                                                                                                       

ดAานพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

จากการลงพ้ืนท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครเพ่ือเก็บข-อมูล พบว"าพ้ืนท่ี

ภายในท่ีเหมาะต"อการจัดนิทรรศการได-แก"บริเวณทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 – ชั้น 9 (ดูภาพท่ี 204) ด-วย

มีลักษณะเป(นทางเดินแคบ ๆ เป(นวงกลมไล"ระดับสูงข้ึนทีละนิดจากชั้น 8 ไปจนถึงชั้น 9 มีระเบียงปูน

ขาวก้ันในวงกลางเพ่ือความปลอดภัยแก"ผู-ชม ผนังในส"วนวงนอกมีสีขาว ซ่ึงเป(นพ้ืนท่ีว"างต"อเนื่องจนถึง

ชั้น 9 ซ่ึงในทัศนะของผู-วิจัยนั้นเหมาะสําหรับเนื้อหาในส"วนของละครเวทีไทยในสมัย รัชกาลท่ี 5 ถึง 6 

เนื่องด-วยละครเวทีในสมัยนั้นจํากัดอยู"ในวงแคบ ๆ ของชนชั้นสูง ท้ังผนังในวงนอกสามารถนํามาใช-

เป(นสื่อในการบอกเล"าเรื่องราวท่ีต"อเนื่องของละครเวทีไทยยุคแรกเริ่มท่ีต-องการความต"อเนื่องได-  

 

 

 

ภาพท่ี 204 ทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 – ชั้น 9 
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อีกส"วนห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 (ดูภาพท่ี 205) มีลักษณะพ้ืนท่ีโล"งกว-าง เหมาะสําหรับ

การจัดผังใหม"ท่ีกําหนดข้ึน เป(นห-องท่ีถูกแบ"งครึ่งโดยช"องว"างตรงกลางหอศิลป' สามารถเดินเชื่อมถึง

กันระหว"างสองส"วนได-โดยทางเชื่อมทรงโค-ง ไม"มีผนังถาวรท่ีก้ันภายในห-อง สามารถจัดต้ังผังใหม" ๆ 

ข้ึนได-โดยไม"มีข-อจํากัด ทางเข-ามีการเอียงองศาเล็กน-อย (ดูภาพท่ี 206) ทิศทางการเดินชมในห-องถูก

บังคับให-เดินวนเป(นทรงกลมตามตัวสถาปJตยกรรมทําให-ผู-ชมจะกลับมายังจุดเริ่มต-นเม่ือสิ้นสุด

นิทรรศการ แสงท่ีใช-ภายในห-องเป(นแสงธรรมชาติเป(นหลัก แต"มีแผงไฟด-านบนสามารถติดต้ังไฟเสริม

อ่ืน ๆ ได-ตามความต-องการ พ้ืนมีลักลักษณะเป(นผิวมัน สถานท่ีต้ังอยู"ชั้นบนสุด จึงสามารถใช-เสียง

ประกอบนิทรรศการโดยไม"รบกวนกิจกรรมอ่ืน ๆ และเสียงจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ก็ไม"สามารถรบกวนมา

ภายในนิทรรศการได-เช"นกัน อีกท้ังยังไม"เป(นการรบกวนพ้ืนท่ีของการจัดเทศกาลละครกรุงเทพอีกด-วย   

 

 

 

ภาพท่ี 205: ห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 (1) 

ท่ีมา: หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 206: ห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 (2) 

ท่ีมา: หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ภาพท่ี 207 ห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 (3) 

ท่ีมา: หอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร 
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การสรุปแนวคิดหลักของการออกแบบ (Concept) 

ดAานนัยยะสําคัญและโครงสรAางความคิดของการออกแบบ (Keyword)  

หลังจากการวิเคราะห-ข-อมูลในด-านต"าง ๆ ข-างต-นแล-ว ผู-วิจัยจึงได-สรุปแนวคิดของการ

ออกแบบเพ่ือใช-เป(นแนวคิดหลักคือ Never Stop Glowing, Never Stop Growing ซ่ึงมีความหมาย

ว"า ไม"หยุดส"องสว"าง ไม"หยุดเติบโต ซ่ึงเป(นแนวคิดท่ีได-จากการศึกษาและวิเคราะห-องค-ความรู-ด-าน

ประวัติศาสตร-ละครเวทีของไทย จากการวิเคราะห-ท่ีพบว"าละครเวทีของไทยนั้นไม"เคยจะหายไปจาก

หน-าประวัติศาสตร- ในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็กลับได-รับความนิยม แม-ในยุคท่ีโทรทัศน-เข-ามา ละคร

เวทีก็ผันตัวเองเข-าไปอยู"ในโทรทัศน- ซ่ึงละครเวทีของไทยนั้นก็ยังเติบโตข้ึนไม"หยุดเช"นกันในแนวทาง

หลากหลายในปJจจุบัน ซ่ึงใช-การเล"นคําท่ีมีการออกเสียงที่คล-ายกันอย"าง Glowing ท่ีแปลว"าการส"อง

สว"าง และ Growing การเติบโต คําว"า Never Stop ท่ีแปลว"า ไม"เคยหยุด ยังมีการเชื่อมโยงถึงไค

เนติก อาร-ต ท่ีใช-เป(นเทคนิคสําคัญในการนําเสนอของนิทรรศการ 

ดAานรูปแบบนิทรรศการ  

นิทรรศการใช-รูปแบบของไคเนติก อาร-ต โดยยึด 7 ประเภทดังท่ีได-วิเคราะห-ไว-ข-างต-น  

ใช-กราฟ>กดีไซน-ในการสร-างอัตลักษณ-ของนิทรรศการให-มีความเป(นเอกภาพและใช-ในการบอกข-อมูล 

ใช-ศิลปะจัดวางในพ้ืนท่ีบางส"วนเพ่ือเสริมอรรถรสและสร-างอารมณ-ร"วมของผู-ชมตามเนื้อหาแต"ละโซน  

ผลงานการออกแบบครั้งท่ี 1 

ช่ืองานนิทรรศการ 

ในการออกแบบครั้งแรก ได-เริ่มจากการต้ังชื่อนิทรรศการ โดยได- ต้ังชื่อว"า ไทย 

เบรคอะเลค (Thai Break a Leg) คําว"าเบรคอะเลค (Break a Leg) ท่ีแปลว"าขาหัก เป(นคําอวยพรกัน

ของนักแสดงละครเวทีในบรอดเวย- ซ่ึงเชื่อว"าหากอวยพรให-โชคดีจะกลับเป(นโชคร-าย จึงอวยพรให-โชค

ร-ายหรือขาหักแทน จึงนํามาใช-ตั้งชื่อนิทรรศการซ่ึงเก่ียวกับละครเวที 

ปJญหาพบว"าชื่อนิทรรศการนั้นมีความหมายเฉพาะในวงแคบเกินไป ยากต"อบุคคลท่ัวไปท่ี

ไม"ได-ศึกษาหรือมีความรู-ทางด-านละครเวทีมาก"อน ทําให-สิ่งที่ต-องการจะสื่อผ"านชื่องานนั้นผิดเพ้ียนไป 

จึงไม"สามารถสื่อความเข-าใจถึงความเป(นละครเวทีได-สําหรับบุคคลท่ัวไป 

ตราสัญลักษณ? 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ-ของผลงานออกแบบครั้งท่ี 1 ได-ใช-ลักษณะของตรา

สัญลักษณ-ประเภทโลโก-ไทป' (Logotype) หรือตราสัญลักษณ-ท่ีใช-ตัวอักษร เนื่องด-วยชื่องาน

นิทรรศการท่ีมีเสน"ห-ในถ-อยคํา ใช-ลักษณะของตัวอักษรนริศ หรือตัวอักษรหัวตัด ของกรมพระยานริศ

รานุวัติวงศ- (ดูภาพท่ี 208) เนื่องด-วยเป(นตัวอักษรท่ีเริ่มใช-ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป(นยุคเริ่มแรกของละครเวทีไทย อีกท้ังตัวอักษรนริศกับละคร

เวทียังมีความคล-ายกันในความเป(นมาคือถูกใช-ในชนชั้นสูงเช"นตาลปJตรของเจ-านาย หรือหนังสือของ
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ทางราชสํานัก ก"อนจะถูกนํามาใช-ตามห-างร-านของประชาชนท่ัวไปจนถึงในปJจจุบัน เช"นเดียวกับละคร

เวทีของไทยท่ีเริ่มจากการเป(นมหรสพของข-าราชบริพารและชนชั้นสูง ต"อมาจึงค"อยกลายมาเป(น

มหรสพของประชาชนในหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

 

 

 

ภาพท่ี 208 ตัวอักษรนริศ 

ท่ีมา: ตัวอักษรนริศ, เข-าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558 , เข-าถึงได-จาก 3.bp.blogspot.com 

 

ผู-วิจัยใช-ต-นแบบของฟอนต- DB Adman X เนื่องด-วยเป(นแบบอักษรหรือฟอนต-ท่ีไร-หัว 

(San-Serif) ซ่ึงมีความร"วมสมัย นํามาจัดตําแหน"งในแนวต้ังให-เหมือนปXายไฟหน-าโรงละคร (ดูภาพท่ี 

209) แล-วจึงนํามาตัดทอนส"วนต-นและปลายของแต"ละตัวอักษรโดยเส-น 45 องศา ให-เหมือนกับหัวตัด

ของตัวอักษรนริศ (ดูภาพท่ี 210) และปรับรายละเอียดบางส"วนเพ่ือความลงตัว (ดูภาพท่ี 211) และ

นํามาใส"กราฟ>กจุดกลมท่ีลดทอนมาจากดวงไฟในส"วนของภาษาไทย เพ่ือสร-างการเคลื่อนไหวทาง

สายตาตามแนวทางศิลปะแบบอjอปติคอล อาร-ต (Optical Art) ซ่ึงเป(นประเภทหนึ่งของไคเนติก 

อาร-ต (ดูภาพท่ี 212) สีท่ีใช-เป(นสีทองแสดงถึงความเจริญรุ"งเรืองของละครเวทีของไทย (ดูภาพท่ี 213)    

จากการทดลองออกแบบพบว"า ตราสัญลักษณ-ดังกล"าวไม"สามารถสื่อสารความเป(นละคร

เวทีได- อีกท้ังตัวอักษรท่ีอิงจากตัวอักษรนริศยังขาดกระบวนการศึกษาในเชิงลึกถึงลักษณะสําคัญของ

ตัวอักษรนริศ 
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ภาพท่ี 209 การจัดตําแหน"งตัวอักษรแนวต้ังให-เหมือนปXายไฟโรงละคร 

 

 

 

ภาพท่ี 210 การตัดทอนส"วนต-นและปลายของแต"ละตัวอักษร 

 

 

 

ภาพท่ี 211 การปรับรายละเอียดบางส"วนของตัวอักษร 
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ภาพท่ี 212 การใส"กราฟ>กจุดกลมท่ีลดทอนมาจากดวงไฟ 

 

 

 

ภาพท่ี 213 ตราสัญลักษณ-เสร็จสมบูรณ- 

 

อัตลักษณ?นิทรรศการ 

ในส"วนของอัตลักษณ-ของนิทรรศการ ตัวอักษรท่ีใช-เลือกใช-แบบอักษร DB Adman X 

เพ่ือควบคุมความเป(นเอกภาพของอัตลักษณ-นิทรรศการกับตราสัญลักษณ- (ดูภาพ 214) โดยใช-น้ําหนัก 

Bold เป(น Display Font ใช-น้ําหนัก Regular เป(น Text ใช-น้ําหนัก Light เป(น Sub-text 

สีท่ีใช-ใช-สีทอง แสดงถึงความเจริญรุ"งเรือง รหัสสีคือ C=30 M=35 Y=100 K=2, R=185 

G=155 B=50, #B89A31 สีแดงจากม"านโรงละคร รหัสสีคือ M=100 Y=100, R=235 G=30 B=35, 

#ED1C24 สีดําจากความมืดของโรงละคร รหัสสีคือ C=100 M=100 Y=100 K=100, R=0 G=0 

B=0, #000000 สีเหลืองจากแสงไฟโรงละคร รหัสสีคือ  (ดูภาพท่ี 215)  

กราฟ>กท่ีใช-ในการแสดงอัตลักษณ- ลดทอนมาจากผ-าม"านของโรงละคร (ดูภาพท่ี 216) 
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ภาพท่ี 214 แบบตัวอักษร DB Adman X 

 

 

 

ภาพท่ี 215 สีอัตลักษณ-นิทรรศการ 
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ภาพท่ี 216 กราฟ>กอัตลักษณ-นิทรรศการ 

 

พบว"าตัวอักษร สี มีความเหมาะสมดีแล-ว สามารถพัฒนาไปได-ต"อ ส"วนกราฟ>กอัตลักษณ-

ท่ีเลือกใช-มีความเหมาะสมดีแล-ว แต"ขาดการทดลองและกระบวนการในการหาความเป(นไปได-อ่ืน ๆ  

ดAานนิทรรศการ 

ในการออกแบบครั้งท่ี 1 ในส"วนของนิทรรศการ ก"อนการออกแบบในโซนต"าง ๆ ได-จัดผัง

ของนิทรรศการในพ้ืนท่ี ๆ ได-วิเคราะห-คือทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 และ 9 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห"ง

กรุงเทพมหานคร และห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 การจัดผังเริ่มจากชั้น 8 บริเวณทางเข-าสู"ทางเชื่อม

ระหว"างชั้น 8 ถึงชั้น 9 ทรงกลมก่ึงกลางหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดท่ี

จุดเริ่มต-นของห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 การจัดผังจะนําผู-ชมผ"านโซนโปรล็อคในชั้น 8 ค"อย ๆ ข้ึนสู"

ชั้น 9 ผ"านทางเดินวนทรงกลมก่ึงกลางหอศิลป' โดยระหว"างทางผู-ชมจะได-รับรู-เรื่องราวละครเวทีในยุค



 

แรก ๆ ของไทยในโซนโอเวอร-เจอร- เหมือนบทเพลงโหมโรงก"อนการแสดง และผ"านโซนสู"ประชาชน ท่ี

เป(นเหมือนการเป>ดเรื่องราวของละครเวทีหลังบทเพลงโหมโรงจบ เหมือนช"วงท่ีผ-าม"านค"อย ๆ เป>ด

เพ่ือเริ่มการแสดง (ดูภาพท่ี 

จันทร-เจ-าขา ละคร วัธนธัม รุ"งเรืองในสงคราม อินเทอร-มิสชั่น รีพรีส ร่ํารวย

และผู-ชมจึงเดินไปยังนิทรรศการอีกสองโซนสุดท-ายในอีกฝJ®งหนึ่งของห-องนิทรร

ทางเดินทรงกลมในส"วนกลางของหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครสู"โซนวิก และเอพิล็อคซ่ึง

เป(นโซนสุดท-ายของนิทรรศการ

แตกต"างกันของละครเวทีในแต"ละยุคสมัย มีลักษณะเป(นห-อง ๆ ท่ีแตกต"างกั

ท่ีเชื่อมติดกัน เม่ือออกมาจากโซนสุดท-าย ผู-ชมจะอยู"ในตําแหน"งหน-าทางเข-าห-องนิทรรศการหลักชั้น 

 

ภาพท่ี 217 ผังนิทรรศการ 

 

แรก ๆ ของไทยในโซนโอเวอร-เจอร- เหมือนบทเพลงโหมโรงก"อนการแสดง และผ"านโซนสู"ประชาชน ท่ี

เป(นเหมือนการเป>ดเรื่องราวของละครเวทีหลังบทเพลงโหมโรงจบ เหมือนช"วงท่ีผ-าม"านค"อย ๆ เป>ด

ดูภาพท่ี 217) เม่ือข้ึนสู"ชั้น 9 ผู-ชมจะเข-าสู"ห-องนิทรรศการหลักชั้น 

ละคร วัธนธัม รุ"งเรืองในสงคราม อินเทอร-มิสชั่น รีพรีส ร่ํารวย/

และผู-ชมจึงเดินไปยังนิทรรศการอีกสองโซนสุดท-ายในอีกฝJ®งหนึ่งของห-องนิทรร

ทางเดินทรงกลมในส"วนกลางของหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครสู"โซนวิก และเอพิล็อคซ่ึง

เป(นโซนสุดท-ายของนิทรรศการ (ดูภาพท่ี 218) การจัดผังต-องการให-ผู-ชมเหมือนได-เข-าไปในโลกท่ี

แตกต"างกันของละครเวทีในแต"ละยุคสมัย มีลักษณะเป(นห-อง ๆ ท่ีแตกต"างกันในด-านสัดส"วนและขนาด 

เม่ือออกมาจากโซนสุดท-าย ผู-ชมจะอยู"ในตําแหน"งหน-าทางเข-าห-องนิทรรศการหลักชั้น 

 

ผังนิทรรศการ พ้ืนท่ีทางลาดเชื่อมระหว"างชั้นตรงกลาง 8-9 
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แรก ๆ ของไทยในโซนโอเวอร-เจอร- เหมือนบทเพลงโหมโรงก"อนการแสดง และผ"านโซนสู"ประชาชน ท่ี

เป(นเหมือนการเป>ดเรื่องราวของละครเวทีหลังบทเพลงโหมโรงจบ เหมือนช"วงท่ีผ-าม"านค"อย ๆ เป>ด

ผู-ชมจะเข-าสู"ห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 พบกับโซน

/จน เติบโต ตามลําดับ 

และผู-ชมจึงเดินไปยังนิทรรศการอีกสองโซนสุดท-ายในอีกฝJ®งหนึ่งของห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 โดย

ทางเดินทรงกลมในส"วนกลางของหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครสู"โซนวิก และเอพิล็อคซ่ึง

การจัดผังต-องการให-ผู-ชมเหมือนได-เข-าไปในโลกท่ี

นในด-านสัดส"วนและขนาด 

เม่ือออกมาจากโซนสุดท-าย ผู-ชมจะอยู"ในตําแหน"งหน-าทางเข-าห-องนิทรรศการหลักชั้น 9  
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ภาพท่ี 218 ผังนิทรรศการ ชั้น 9 

 

เพ่ือเพ่ิมกลิ่นอายความเป(นละครเวที จึงได-ใช-คําศัพท-ทางละครเวทีหรือชื่อของละครเวที

ชื่อดังในยุคนั้น ๆ ตามโซนมาช"วยในการต้ังชื่อแต"ละโซน ได-แก"  

1. โปรล็อค (Prologue) เป(นชื่อเรียกบทนําก"อนการเริ่มเริ่องราวในละครเวที จึงนํามาใช-

ในการเรียกโซนด-านหน-าหรือโถงด-านหน-าของนิทรรศการ 

2. โอเวอร-เจอร- (Overture) เป(นชื่อเรียกบทเพลงท่ีบรรเลงก"อนละครเริ่ม ซ่ึงเป(นการ

เตรียมพร-อมผู-ชม และนําผู-ชมเข-าสู"เรื่องราว จึงนํามาใช-เรียกชื่อโซนท่ีบอกเล"าเรื่องราวเก่ียวกับละคร

เวทีในยุคแรกเริ่มของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 – 6 ได-แก" ละครดึกดําบรรพ- ละครพันทาง ละครร-อง 

และละครพูด 

3. สู"ประชาชน (To People) เป(นทางเชื่อมระหว"างโซนโอเวอร-เจอร-และจันทร-เจ-าขา 

เป(นจุดเชื่อมระหว"างสมัยระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและสมัยระบอบประชาธิปไตย

ท่ีละครเวทีกลายมาเป(นสิ่งท่ีประชาชนท่ัวไปเข-าถึงได- 

4. จันทร-เจ-าขา (Chanchaokar) เป(นชื่อของละครเวทีท่ีโด"งดังในสมัยหลังการ
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เปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะจันทโรภาส สาเหตุท่ียกชื่อของละครเวทีจันทร-เจ-าขามาต้ังเป(นชื่อ

โซน เพราะในสมัยนี้ละครเวทีท่ีในอดีตถูกมองว"าเป(นของสูงท่ีเหมือนพระจันทร-ท่ีคนท่ัวไปได-แต"เอ้ือม

มองได-กลายเป(นมหรสพของประชาชนท่ัวไป เหมือนพระจันทร-ท่ีคนท่ัวไปนั้นสามารถเอ้ือมถึงได-แล-ว  

5. ละคร “วัธนธัม” (Lakorn for Wattanatam) คําว"า วัธนธัม เป(นวาทกรรมของจอม

พล ป.พิบูลสงคราม ใช-ในการสร-างค"าความเป(นชาตินิยม ซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือในการสร-างวาทกรรม

ดังกล"าวก็คือละครเวทีของหลวงวิจิตรวาทการ อาทิ ละครเวทีเรื่องเลือดสุพรรณ ท่ีใช-เรื่องราวเชิง

ประวัติศาสตร-พร-อมเพลงท่ีปลุกใจเพ่ือปลูกฝJงความเป(นชาตินิยมอย"างตรงไปตรงมา จึงเห-นว"าคําว"า 

วัธนธัมท่ีเขียนผิดแปลกไปจากคนรุ"งใหม"เคยเห็น สามารถสร-างความสงสัยใคร"รู-แก"ผู-ชมได-  

6. รุ"งเรืองในสงคราม (Rises in the War) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีไทยในยุค

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเกิดคณะละครท่ีโด"งดังและนักประพันธ-บทละครท่ีโด"งดังมากมาย หนึ่งในนั้น

ได-แก" อิงอร หรือศักด์ิเกษม หุตาคม ท่ีมีผลงานอมตะอย"าง ดรรชนีนาง เป(นต-น หรือจะเกิดคณะละคร

ชื่อดังอย"างคณะผกาวลี เพราะภาพยนตร-ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายได-จากภัยสงคราม ซ่ึงใช-คํา

ว"า รุ"งเรือง ท่ีมีดูขัดแย-งกับคําว"า สงคราม สร-างความสงสัยแก"ผู-ชมว"าเหตุใดจึง รุ"งเรืองในสงคราม 

7. อินเทอร-มิสชั่น (Intermission) เป(นคําเรียกพักครึ่งการแสดงของละครเวที จึง

นํามาใช-เรียกชื่อโซนท่ีเก่ียวกับยุคละครโทรทัศน- เป(นยุคท่ีละครเวทีนั้นด-อยความนิยมท่ีสุดจากการเข-า

มาของโทรทัศน- ทําให-บุคลากรทางด-านละครเวทีต-องผันตัวเองไปทําละครโทรทัศน-แทน จึงเหมือนกับ

การพักครึ่งของเส-นทางละครเวทีไทย 

8. รีพรีส (Reprise) เป(นคําเรียกบทเพลงท่ีเคยถูกนํามาร-องในเหตุการณ-ก"อนหน-าใน

ละครเวทีแล-วนํามาร-องซํ้าในทํานองเดิม แต"อาจเปลี่ยนเนื้อ เพ่ือตอกย้ําอารมณ-ความรู-สึกในขณะนั้น

หรือสร-างอารมณ-ท่ีผิดแปลกไปจากเดิม จึงนํามาใช-ตั้งชื่อโซนท่ีพูดถึงการกลับมาของละครเวทีจากการ

เป>ดการเรียนการสอนละครเวทีอย"างจริงจังของจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย โดยคุณสดใส พันธุมโกมล 

เป(นเหมือนการรีพรีสหรือกลับมาใหม"ของละครเวที แม-จะเปXนการกลับมาในรูปแบบละครตะวันตกท่ี

ไม"ได-อ-างอิงรูปแบบละครเวทีไทยในยุคก"อนหน-า 

9. ร่ํารวย/จน (Rich/Pool) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีในยุคท่ีมีสองกระแสการ

เคลื่อนไหวทางด-านละครเวทีท่ีสําคัญ อันมีจุดยืนท่ีแตกต"างกันคือมณเฑียรทองเธียร-เตอร-ท่ีเป(น

มหรสพท่ีเป(นมหรสพของผู-คนชั้นสูงท่ีมีค"าเข-าชมสูง ทําให-ละครเวทีโรงนี้มีไว-สําหรับคนรวย กับอีกการ

เคลื่อนไหวคือการกลับมาของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวหลังเหตุการณ-ทางการเมืองสงบในรูปแบบของ

ละครเวทีแบบพัวร-เธียร-เตอร- (Pool Theatre) จึงใช-คําว"า รวยและจน มาสร-างความน"าสนใจของชื่อ

โซนท้ังยังสามารถแสดงจุดเด"นของยุคนี้ได-ดี 

10. เติบโต (Grow) เป(นคําเรียกชื่อยุคของละครเวทีในปJจจุบันท่ีละครเวทีเติบโตไปใน

ทิศทางท่ีหลากหลายอ-างอิงจากหนังสือปริทัศน-ศิลปการละครโดย นพมาส แววหงส- เป(นโซนหลักของ



235 

 

นิทรรศการท่ีต-องการให-ผู-ชมได-สัมผัสอรรถรสในละครเวทีที่หลากหลายในปJจจุบัน ซ่ึงสามารถแบ"ง

ละครเวทีในปJจจุบันเป(น 5 ประเภทด-วยกันได-แก"  

10.1 ละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา 

10.2 ละครเขียนข้ึนใหม"เพ่ือเป(นมหรสพของประชาชน 

10.3 ละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ 

10.4 ละครเพลงต-นทุนสูง 

10.5 ละครเวทีแสวงหาตัวตน 

11. วิก (Wig) เป(นคําเรียกโรงละครในประเทศไทย เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีเกิดโรง

ละครปริ๊นเธียร-เตอร-ซ่ึงเป(นโรงละครแบบตะวันตกแห"งแรกของไทยของเจ-าพระยามหินทรศักด์ิธํารง

หรือเพ็ง เพ็ญสกุล คนท่ัวไปเม่ือจะไปชมละครของท"านก็จะเรียกว"าไป วิก เพราะละครท่ีโรงนี้จะเล"น

เดือนละครสัปดาห-หรือวีค (Week) ในภาษาอังกฤษท่ีเป(นข-างข้ึน เพราะสะดวกต"อการเดินทางมาชม

ละคร จึงนํามาใช-เป(นชื่อโซนท่ีรวบรวมข-อมูลของโรงละครในประเทศไทยต้ังแต"อดีตจนถึงปJจจุบัน 

12. เอพิล็อค (Epilogue) เป(นคําเรียกบทสรุปช"วงท-ายของละครเวที จึงนํามาใช-ต้ังชื่อ

โซนท่ีเป(นโซนสุดท-ายของนิทรรศการท่ีเป(นการท้ิงคําส"งท-ายแก"ผู-ชมในเชิงสัญลักษณ- 

หลังกําหนดพ้ืนท่ีของนิทรรศการและชื่อในแต"ละโซน จึงได-ทํา Diagram เบื้องต-น แสดง

ปริมาณเนื้อหาคิดเป(นร-อยละ เทคนิคไคเนติก อาร-ต แบ"งตามประเภทท้ัง 7 ประเภท  

 

 

 

ภาพท่ี 219 ไดอะแกรมความสัมพันธ- 



236 

 

1. โปรล็อค เนื้อหา 1% Optical Art, Audience Interact, Moveable Painting, 

Machine 

2. โอเวอร-เจอร- เนื้อหา 15% Optical Art, Audience Interact, Moveable Painting 

3. สู"ประชาชน เนื้อหา 2.5% Optical Art 

4. จันทร-เจ-าขา เนื้อหา 5% Moveable Painting, Mobile  

5. ละคร วัธนธัม เนื้อหา 10% Optical Art, Audience Interact, Constructivism 

6. รุ"งเรืองในสงคราม เนื้อหา 5% Audience Interact, Moveable Painting 

7. อินเทอร-มิสชั่น เนื้อหา 5% Moveable Painting 

8. รีพรีส เนื้อหา 5% Optical Art, Audience Interact, Moveable Painting 

9. ร่ํารวย/จน เนื้อหา 5% / Audience Interact 

10. เติบโต เนื้อหา 30% Audience Interact, Moveable Painting, Machine 

11. วิก เนื้อหา 10% Optical Art, Moveable Painting 

12. เอพิล็อค เนื้อหา 2.5% Magnet 

ในการออกแบบครั้งท่ี 1 ในส"วนของนิทรรศการด-านใน ได-ยกเพียงบางโซนมาเพ่ือทดลอง

ออกแบบเพ่ือหาแนวทางในการต"อยอดสู"การออกแบบข้ันต"อไป โซนท่ียกมาในการทดลองออกแบบมี

ท้ังหมด 3 โซนได-แก" โปรล็อค สู"ประชาชน และละคร “วัธนธัม”  

  

โปรล็อค (Prologue)  

 

 

 

ภาพท่ี 220 การออกแบบครั้งท่ี 1 โซนโปรล็อค 
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การตีความ ในส"วนของโปรล็อคหรือโถงด-านหน-าของนิทรรศการ ต-องการให-โถง

ด-านหน-าแสดงอัตลักษณ-ของนิทรรศการ ท้ังยังต-องการให-ความรู-สึกของความเป(นละครเวที 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ี ๆ ใช-ในโซนนี้คือด-านหน-าทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 และชั้น 9 ซ่ึงทํา

ให-ลําดับการเข-าถึงเป(นจากขวามาซ-าย แผงก้ันด-านหน-าท่ีออกแบบจึงมีส"วนท่ีหักมุมเพ่ือรับกับทางเข-า 

เทคนิคท่ีใชA (อAางอิงตามหมายเลขในภาพท่ี 220) 

1. พ้ืนหลังท่ีเป(นลายกราฟ>กอัตลักษณ-ท่ีลดทอนมาจากผ-าม"านของโรงละครให-เหลือเพียง

เส-นตรงในลักษณะของไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอล อาร-ต (Optical Art) ซ่ึงสามารถสร-างการ

เคลื่อนไหวลวงตาเหมือนผ-าม"านท่ีสั่นไหว 

2. ปXายไฟชื่องานนิทรรศการ ใช-หลอดไฟในตําแหน"งของกราฟ>กจุดกลมในสัญลักษณ- 

สร-างความสะดุดตา และทําให-เหมือนปXายไฟหน-าโรงละคร 

3. ซุ-มขายต๋ัว 

4. กราฟ>กบอกความรู-เรื่องของคําว"า วิก  

5. เก-าอ้ีนั่งพัก ใช-เก-าอ้ีโรงละคร ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการ

เคลื่อนไหว เป(นศิลปะจัดวางแบบการจัดวางแบบจําลองของ จําลองบรรยากาศโรงละคร 

6. บทนําเข-าสู"นิทรรศการ ใช-ตัวอักษรขาวบนกระจก สร-างการเคลื่อนไหวโดยเงาของ

ผู-ชม ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว เสมือนเป(นการเชื้อเชิญให-ผู-ชมเข-า

ไปเป(นส"วนหนึ่งของนิทรรศการ 

7. ทางเข-าสู"นิทรรศการ ใช-ผ-าม"านขึง เพ่ือเป(นการบอกความหมายของกราฟ>กท่ีใช- ท้ังยัง

สร-างการเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากการท่ีผู-ชมเป>ดผ-าม"านนั้นเข-าสู"งานนิทรรศการ เป(นไคเนติก อาร-ต

ประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว 

8. ลายกราฟ>กอัตลักษณ- 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ลักษณะการหักมุมของผนังกําแพงเพ่ือเอ้ือต"อทางเข-า การใช-

กราฟ>กอัตลักษณ-ในการใช-เป(นพ้ืนหลัง และลักษณะของปXายบอกชื่องานเหมาะสมดีแล-ว สามารถต"อ

ยอดต"อไปได- แต"เก-าอ้ีนั่งพักนั้นยังไม"สามารถสื่อถึงความเป(นละครเวทีได- เพราะอาจจะสื่อสารได-ถึงโรง

ภาพยนตร-เช"นกัน 
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สู8ประชาชน 

 

 

 

ภาพท่ี 221 การออกแบบครั้งท่ี 1 โซนสู"ประชาชน 1 

 

 

 

ภาพท่ี 222 การออกแบบครั้งท่ี 1 โซนสู"ประชาชน 2 

 

การตีความ ในส"วนของโซนสู"ประชาชน เป(นโซนท่ีเชื่อมระหว"างโซนโอเวอร-เจอร-และ

จันทร-เจ-าขา ในการออกแบบครั้งแรกนั้น คํานึงถึงความต"อเนื่องของเนื้อหา และการจัดการของพ้ืนท่ี
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ว"างของทางเดินท่ีจะไปยังโซนจันทร-เจ-าขา จึงได-แรงบันดาลใจจากบานประตูและบานกระจกของโรง

ละครทวีปJญญา หรือทวีปJญญาสโมสรท่ีเป(นโรงละครพูดแห"งแรกของไทย 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ลักษณะของพ้ืนท่ีเป(นทางเดินรูปทรงครึ่งวงกลม มีระเบียงก้ันโดยรอบ

ทางเดินในส"วนกลาง ส"วนท่ีมีความน"าสนใจคือพ้ืนท่ีส"วนตรงกลางและระเบียงท่ีสามารถสร-างมุมมอง

ใหม" ๆ ได-จากการท่ีผู-ชมค"อย ๆ เดินตามทางเชื่อม  

เทคนิคท่ีใชA โดยในส"วนของทางเข-าสู"โซนสู"ประชาชนใช-ลักษณะของบานประตูของโรง

ละครทวีปJญญาท่ีลดทอนเหลือเพียงโมไบล-รูปทรงสี่ เหลี่ยมท่ีดูร"วมสมัยท่ีห-อยลงมาสร-างการ

เคลื่อนไหวตามลักษณะของไคเนติก อาร-ตประเภทโมไบล- (ดูภาพที่ 221) ส"วนริมระเบียงตรงด-านโถง

กลางใช-ลักษณะของบานหน-าต"างท่ีใช-ลักษณะเดียวกับบานประตู (ดูภาพท่ี 222) ใช-สีทองแสดงถึง

ความเจริญรุ"งเรือง ด-วยความท่ีตัวโมไบล-นั้นเป(นการส"งเสริมลักษณะเด"นของพ้ืนท่ี จึงเข-าข"ายศิลปะจัด

วางแบบ การจัดวางแบบส"งเสริมทางกายภาพ โดยยังได-คํานึงถึงประสาทสัมผัสด-านการได-ยิน จึงได-

ออกแบบให-มีการเป>ดบทละครพูดบางส"วนจากละครเรื่อง เวนิช วาณิช บทละครแปลจาก The 

Merchant of Venice ของวิลเลียม เชคสเปgยร- โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัว รัชกาล

ท่ี 6 ท่ีพ้ืนใช-กราฟ>กท่ีแกะลายมาจากกระเบื้องปูพ้ืนของทวีปJญญาสโมสร ซ่ึงสามารถเคลื่อนไหวลวงตา 

เข-าข"ายไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอล อาร-ต (Optical Art) (ดูภาพท่ี 221) 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ด-านการตีความยังไม"สามารถแสดงออกถึงการท่ีละครเวทีกลาย

มาเป(นมหรสพของประชาชนได-ชัดเจน รวมท้ังการใช-แรงบันดาลใจจากบานประตูและบานหน-าต"าง

ของโรงละครทวีปJญญายังไม"สามารถสื่อสารให-ผู-เข-าชมทราบได-ว"ามาจากโรงละครดังกล"าว 
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ละคร วัธนธัม 

 

 

 

ภาพท่ี 223 การออกแบบครั้งท่ี 1 โซนละครวัฒนธรรม 1 

 

 

 

ภาพท่ี 224 การออกแบบครั้งท่ี 1 โซนละครวัฒนธรรม 2 

 

การตีความ ในส"วนของโซนละครวัธนธัม ผู-วิจัยตีความถึงการใช-ละครในการปลูกฝJง

ค"านิยมความรักชาติในยุคท่ีประเทศเปลี่ยนผันสู"ระบอบประชาธิปไตย จึงได-เลือกสัญลักษณ-ของความ

เป(นประชาธิปไตย และสัญลักษณ-ของชาติไทยอย"างธงชาติมาเป(นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
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พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในส"วนของพ้ืนท่ีเป(นพ้ืนท่ีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ-าท่ีกําหนดข้ึนใหม"ในชั้น 9 ใน

ห-องนิทรรศการหลัก 

เทคนิคท่ีใชA ในส"วนของประตูทางเข-า บานประตูใช-รูปทรงของอนุสาวรีย-ประชาธิปไตย

มาเป(นแรงบันดาลใจ โดยใช-การซ-อนกันห-าชั้น เพ่ือสร-างมุมมองท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยมุมมองของผู-ชม ซ่ึงตรงกับไคเนติก อาร-ต ประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว (ดูภาพท่ี 223) 

ในส"วนของศิลปะจัดวางในกลางห-อง ใช-โครงเหล็กท่ีเรียงไขว- กันเป(นรูปทรงของอนุสาวรีย-

ประชาธิปไตยท่ีต้ังอยู"บนแท"นท่ีหมุนรอบได-โดยใช-จักรกลซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทจักรกลท่ีผสม

กับแบบคอนสตรัคทิวิสม- ใช-ไฟสีแดงส"องออกมาจากก่ึงกลาง พร-อมฝJงลําโพงท่ีเป>ดเพลงปลุกใจเลือด

สุพรรณด-านในศิลปะจัดวางชิ้นนี้ (ดูภาพท่ี 224) เป(นศิลปะจัดวางแบบ การจัดวางแบบแทรกแซง 

หรือแทรกเข-าเพ่ือวิจารณ- สื่อถึงละครเวทีของหลวงวิจิตรวาทการท่ีเหมือนเป(นเครื่องมือในการปลูกฝJง

ความรักชาติ ความเป(นอารยะ 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย มีข-อบกพร"องในการตีความและการเลือกสัญลักษณ-อย"าง

อนุสาวรีย-ประชาธิปไตยมาใช- เนื่องด-วยสัญลักษณ-ดังกล"าวนั้นมีความหลากหลายในการตีความได-ของ

ผู-ชม จึงอาจสื่อสารได-ผิดความหมายท่ีต-องการจะสื่อ แต"เทคนิคด-านการซ-อนประตูมีความน"าสนใจ

สามารถนําไปต"อยอดได- 

ผลงานการออกแบบครั้งท่ี 2 

ช่ืองานนิทรรศการ 

จากปJญหาท่ีพบในการออกแบบครั้งท่ี 1 ด-านการต้ังชื่อนิทรรศการ จึงได-ลองมองหาแรง

บันดาลใจในการต้ังชื่อใหม" โดยวิเคราะห-จากการวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที จึงได-พบคําท่ีน"าสนใจ

คือคําว"า วิก ซ่ึงเกิดจากคําเรียกโรงละครปริ๊นเธียร-เตอร-ของเจ-าพระยามหินทรศักด์ิธํารงหรือเพ็ง เพ็ญ

สกุล ซ่ึงเป(นโรงละครแบบตะวันตกแห"งแรกในไทย สาเหตุท่ีคนท่ัวไปมักเรียกโรงละครของ"ทานว"า วิก 

เพราะละครของท"านมักแสดงเดือนละสัปดาห-หรือ วีค (Week) ท่ีเพ้ียนเป(นคําว"า วิก ซ่ึงเป(นสัปดาห-ท่ี

เป(นข-างข้ึน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางมาชมเพราะต-องอาศัยแสงสว"างจากพระจันทร-ในการ

เดินทางมาชม เพราะในสมัยนั้นยังไม"มีไฟฟXาท่ีท่ัวถึง เลยต"อยอดมาสู"ชื่อนิทรรศการว"า วิก เนเวอร- 

เอนด- (Wig Never End) หรือแปลว"าโรงละครไม"มีวันจบ ซ่ึงอิงจากแนวคิดหลักของงานออกแบบท่ี

กําหนด จากเหตุผลของการไม"เคยหยุดส"องสว"างและไม"หยุดเติบโตของละครเวทีไทย (อ-างอิงจากการ

สรุปแนวคิดหลักของการออกแบบ หน-า 192) 

การปรับมาใช-ชื่อนิทรรศการ วิก เนเวอร- เอนด- พบว"ามีความเหมาะสมดี เพราะคนท่ัวไป

นั้นก็สามารถเคยได-ยินคําว"า วิก นี้มาบ-าง และคําว"า วิก ยังแสดงถึงความเป(นเอกลักษณ-ของละครเวที

ไทยได-ดี และการต้ังชื่อนั้นมีความเป(นเอกภาพกับแนวคิดหลักในการออกแบบอีกด-วย      
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ดAานตราสัญลักษณ? 

หลังจากได-เห็นถึงข-อผิดพลาดด-านการสื่อสารของตราสัญลักษณ-ในการออกแบบครั้งท่ี 1 

จึงได-ทดลองร"างแบบตราสัญลักษณ-ในครั้งท่ี 2 เพ่ือหาแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีแตกต"าง (ดูภาพท่ี 225) 

 

 

 

ภาพท่ี 225 การออกแบบครั้งท่ี 2 แบบร"างตราสัญลักษณ- 

 

ตราสัญลักษณ-ท่ีเลือกคือตราสัญลักษณ-ขวาบนสุดแถวแรกของภาพท่ี 225 เป(นตรา

สัญลักษณ-ท่ีได-แรงบันดาลใจจากหน-ากากคู"ท่ีเป(นสัญลักษณ-ตัวแทนของละครเวทีท่ีทุกคนเข-าใจได- มี

ท่ีมาจากสมัยกรีกซ่ึงเป(นยุคเริ่มแรกของละครเวทีท่ีนักแสดงละครเวทีมักใส"หน-ากากเพ่ือสวมบทบาท

เป(นตัวละครต"าง ๆ โดยหน-ายิ้มและหน-าเศร-าแทนประเภทของละครเวทีท้ังสองประเภทคือ

สุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรม โดยจัดวางหน-ากากมาซ-อนกันเป(นรูปทรงตัว W ท่ีเป(นตัวย"อของคําว"า

วิก (Wig) หน-ากากส"วนของโศกนาฏกรรมใช-กราฟ>กท่ีสร-างการเคลื่อนไหวในแบบของอjอปติคอล 

อาร-ต (Optical Art) อีกท้ังยังมองได-เหมือนผ-าม"านโรงละครท่ีกําลังถูกชักข้ึนอีกด-วย โดยในส"วนของ

กราฟ>กอัตลักษณ-ท่ีปรากฎในตราสัญลักษณ-นั้น ผู-วิจัยเห็นว"าสมควรใช-การประเมินจากผู-เชี่ยวชาญและ

กลุ"มเปXาหมาย เพ่ือหากราฟ>กอัตลักษณ-ท่ีสามารถสร-างการเคลื่อนไหวลวงตาตามไคเนติก อาร-ต

ประเภทอjอปติคอล อาร-ต ได-มีประสิทธิภาพท่ีสุดมาใช-ในตราสัญลักษณ-และใช-เป(นกราฟ>กอัตลักษณ- 
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จึงได-สร-างแบบประเมินผลด-านประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของอัตลักษณ-ประจํานิทรรศการ ในการ

ประเมินดังกล"าวกับผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป' 2 ท"าน ผู-เชี่ยวชาญด-านนิทรรศการ 2 ท"าน ผู-เชี่ยวชาญ

ด-านละครเวที 2 ท"าน กลุ"มเปXาหมาย 100 คน พบว"า 

1. ผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป'ท"านท่ี 1 ณัฐญา ชัยวรรณคุปต- (Deputy Managing 

Director, G49 Limited) เลือกกราฟ>กแบบท่ี 7 และเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 10 

2. ผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป'ท"านท่ี 2  วัชรพงษ- ตรีรัตนพันธ- (Design Director, G49 

Limited) เลือกกราฟ>กแบบท่ี 7 และเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 7 

3. ผู-เชี่ยวชาญด-านนิทรรศการท"านท่ี 1 สยาม อัตตะริยะ (Design Director, Pink Blue 

Black & Orange) เลือกกราฟ>กแบบท่ี 10 และเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 7 

4. ผู-เชี่ยวชาญด-านนิทรรศการท"านท่ี 2 ดนัยพันธ- วัชรีวงศ- ณ อยุธยา (Graphic 

Designer, Zerotwo Studio) เลือกกราฟ>กแบบท่ี 7 และเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 10 

5. ผู-เชี่ยวชาญด-านละครเวที ยุทธนา มุกดาสนิท (ผู-กํากับละครเวที และภาพยนตร-

อิสระ) เลือกกราฟ>กแบบท่ี 7 และเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 7 

6. ผู-เชี่ยวชาญด-านละครเวที สุวรรณดี จักราวรวุธ (ผู-กํากับการแสดง, Dreambox) 

เลือกกราฟ>กแบบท่ี 7 และเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 11 

7. จากการสอบถามกลุ"มเปXาหมายจํานวน 100 คน แบ"งเป(นเพศชาย 35 คน และเพศ

หญิง 65 คน 54% มีอายุต้ังแต" 21-30 ปg, 20% มีอายุต้ังแต" 31-40 ปg, 14% มีอายุต้ังแต" 41-50 ปg, 

7% มีอายุตั้งแต" 15-20 ปg, 4% มีอายุตั้งแต" 51-60 ปgและ 1% มีอายุ 60 ปgข้ึนไปพบว"า 

7.1 46% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 10 

7.2 18% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 7  

7.3 10% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 2 

7.4 5% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 4 

7.5 4% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 1 

7.6 4% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 11 

7.7 4% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 12 

7.8 3% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 3 

7.9 2% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 9 

7.10 1% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกกราฟ>กแบบท่ี 5 

7.11 51% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 10 

7.12 13% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 7 

7.13 9% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 11 
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7.14 7% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 6 

7.15 5% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 5 

7.16 4% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 4 

7.17 3% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 1 

7.18 3% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 2 

7.19 2% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 3 

7.20 2% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 12 

7.21 1% ของกลุ"มเปXาหมายเลือกตราสัญลักษณ-แบบท่ี 9 

จึงได-ข-อสรุปว"า เลขนศิลป'ในแนวทางไคเนติก อาร-ต ประเภทอjอฟ อาร-ตท่ีมีความเท"ากัน

ของเส-นและช"องว"างมีผลต"อการสร-างความเคลื่อนไหวทางสายตามากท่ีสุด จึงเลือกกราฟ>กแบบท่ี 10 

มาใช-เป(นกราฟ>กแสดงอัตลักษณ-ของนิทรรศการ ซ่ึงในทัศนะของผู-วิจัยมีความเห็นพ-องกับผลการ

ประเมิน เนื่องด-วยปริมาตรระหว"างรูปทรงและช"องว"างท่ีมีปริมาณเท"า ๆ กันนั้นสามารถสร-างความ

ขัดแย-งจนเกิดปฏิกิริยาทางสายตาได-ดี และเลือกแบบตราสัญลักษณ-ท่ี 10 เป(นตราสัญลักษณ-ประจํา

นิทรรศการ ซ่ึงเห็นพ-องกันกับผลการประเมินอีกเช"นกัน ในเหตุผลเดียวกับการเลือกกราฟ>กแบบท่ี 10 

อีกท้ังตราสัญลักษณ-แบบท่ี 10 นั้น ยังมีปริมาตรท่ีมีน้ําหนักท่ีพอเหมาะต"อการนําไปใช-กรณีเป(นตรา

สัญลักษณ-สีดําเพียงสีเดียวอีกด-วย 

ผู-วิจัยยังพบว"ากราฟ>กท่ีมีจุดรวมสายตานั้น สามารถดึงดูดสายตาได-ดีเป(นอันดับสอง ใน

การเรียงต"อกันระหว"างกราฟ>กอัตลักษณ-ในแต"ละส"วน ให-มีขนาดเท"ากันหรือ 1 ต"อ 1 เพราะเม่ือ

กราฟ>กมาต"อกัน แล-วก็สามารถสร-างจุดรวมสายได-  

 

 

 

ภาพท่ี 226 กราฟ>กแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 227 กราฟ>กแบบท่ี 2 

 

 

 

ภาพท่ี 228 กราฟ>กแบบท่ี 3 

 

 

 

ภาพท่ี 229 กราฟ>กแบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 230 กราฟ>กแบบท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 231 กราฟ>กแบบท่ี 6 

 

 

 

ภาพท่ี 232 กราฟ>กแบบท่ี 7 
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ภาพท่ี 233 กราฟ>กแบบท่ี 8 

 

 

 

ภาพท่ี 234 กราฟ>กแบบท่ี 9 

 

 

 

ภาพท่ี 235 กราฟ>กแบบท่ี 10 
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ภาพท่ี 236 กราฟ>กแบบท่ี 11 

 

 

 

ภาพท่ี 237 กราฟ>กแบบท่ี 12 

 

 

 

ภาพท่ี 238 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 239 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 2 

 

 

 

ภาพท่ี 240 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 3 

 

 

 

ภาพท่ี 241 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 242 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 243 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี  

 

 

 

ภาพท่ี 244 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 7 
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ภาพท่ี 245 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 8 

 

 

 

ภาพท่ี 246 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 9 

 

 

 

ภาพท่ี 247 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 10 
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ภาพท่ี 248 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 11 

 

 

 

ภาพท่ี 249 ตราสัญลักษณ-แบบท่ี 12 

 

 

 

ภาพท่ี 250 ตราสัญลักษณ-ฉบับสมบูรณ- 
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ตราสัญลักษณ-ถูกลดทอนให-มีลักษณะเรขาคณิตท่ีดูร"วมสมัย (ดูภาพท่ี 251) แบบ

ตัวอักษรท่ีใช-คือ DB Adman X ท่ีได-จากการเทียบเคียงลักษณะระหว"างตัวอักษรและตราสัญลักษณ- 

(ดูภาพท่ี 252) ได-ปรับสีทองของตราสัญลักษณ-ให-สว"างมากข้ึน ให-ดูเป(นทองท่ีแวววาว รหัสสีคือ C=5 

M=35 Y=95, R=235, G=175, B=45, #EDAE2C, PANTONE Old Gold 15-0955 TCX ส"วนสีของ

เวิร-ดมาร-คใช-สีเทาแสดงถึงความเป(นสากลและความเป(นกลาง โดยใช-สีเทาเข-มในส"วนของชื่อ

ภาษาไทย รหัสสีคือ C=70 M=60 Y=55 K=40, R=65 G=70 B=75, #434649, PANTONE 432 

ส"วนชื่อภาษาอังกฤษใช-สีเทาอ"อน รหัสสีคือ C=55 M=40 Y=40 K=5, R=130 G=135 B=135, 

#808788, PANTONE 430 (ดูภาพท่ี 253) 

 

 

 

ภาพท่ี 251 เส-นกริดแสดงกระบวนการสร-างรูปทรงตราสัญลักษณ- 

 

 

 

ภาพท่ี 252 การเทียบเคียงแบบตัวอักษรและตราสัญลักษณ- 
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ภาพท่ี 253 สีท่ีใช-ในตราสัญลักษณ- 

 

เนื่องด-วยตราสัญลักษณ-ต-องถูกนําไปใช-ในหลายสื่อ กราฟ>กต"าง ๆ ของตราสัญลักษณ-จึง

มีความจําเป(นท่ีจะต-องควบคุมให-อยู"ในสัดส"วนท่ีถูกต-องตามต-นฉบับ ระบบกริด (Grid System) จึงมี

ความจําเป(นในการออกแบบตราสัญลักษณ- จึงได-จัดทําระบบกริด (ดูภาพท่ี 254) โดยใช-สระ เ ของชื่อ

ภาษาไทยเป(นค"า X ในการกําหนดสัดส"วนของตราสัญลักษณ-ในระบบกริด ได-กําหนดพ้ืนท่ีท่ีห-าม

กราฟ>กล"วงล้ําเม่ือใช-ในสื่อใด ๆ ก็ตาม โดยใช-ค"า X เดียวกับในระบบกริด (ดูภาพท่ี 256) 

 

 

 

ภาพท่ี 254 ระบบกริดของตราสัญลักษณ- 
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ภาพท่ี 255 ระยะห"างของเวิร-ดมาร-ค 

 

 

 

ภาพท่ี 256 พ้ืนท่ีห-ามกราฟ>กล"วงล้ํา  

 

การออกแบบครั้งท่ี 2 นี้ พบว"าตราสัญลักษณ-นั้นสามารถสื่อสารได-ชัดเจนถึงความเป(น

ละครเวทีเพราะตัวสัญลักษณ-มีความเป(นสากล เทคนิคไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอลอาร-ตท่ีใช-ใน

ตราสัญลักษณ-มีความเหมาะสมสอดคล-องกับแนวคิด ท้ังยังสามารถต"อยอดเป(นกราฟ>กอัตลักษณ-ได- สี

และตัวอักษรท่ีใช-ในตราสัญลักษณ-ยังมีความเป(นเอกภาพของแนวคิด  

ดAานอัตลักษณ?นิทรรศการ 

ในส"วนของอัตลักษณ-ของนิทรรศการ ได-ต"อยอดจากการออกแบบครั้งท่ี 1 ตัวอักษรท่ีใช-

เลือกใช-ยังคงใช-แบบอักษร DB Adman X โดยใช-น้ําหนัก Bold เป(น Display Font ใช-น้ําหนัก 

Regular เป(น Text ใช-น้ําหนัก Light เป(น Sub-text เช"นการออกแบบครั้งท่ี 1 

แนวคิดของสีท่ีใช-ยังคงใช-แนวคิดเดิม แต"มีการปรับลดค"าน้ําหนักสีให-ดูสว"างมากข้ึนโดย

อิงจากสีของตราสัญลักษณ-ได-แก" สีทอง รหัสสีคือ C=5 M=35 Y=95, R=235, G=175, B=45, 

#EDAE2C, PANTONE Old Gold 15-0955 TCX สีเทาเข-ม รหัสสีคือ C=70 M=60 Y=55 K=40, 
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R=65 G=70 B=75, #434649, PANTONE 432 สีเทาอ"อน รหัสสีคือ C=55 M=40 Y=40 K=5, 

R=130 G=135 B=135, #808788, PANTONE 430 และสีแดง รหัสสีคือ C=70 M=60 Y=55 

K=40, R=65 G=70 B=75, #943521, PANTONE 432 (ดูภาพท่ี 257) ได-ตัดส"วนของสีดําสนิกจาก

การออกแบบครั้งท่ี 1 ออก เพราะไม"มีความเป(นเอกภาพกับตัวอัตลักษณ-ท่ีปรับใหม"  

 

 

 

ภาพท่ี 257 สีท่ีใช-ในอัตลักษณ-นิทรรศการ 

 

กราฟ>กท่ีใช-ในการแสดงอัตลักษณ- นั้นได-ใช-กราฟ>กท่ีได-จากการประเมิน โดยการเรียงต"อ

ของกราฟ>กนั้นอยู"ในสัดส"วน 1 ต"อ 1 อ-างอิงจากผลการประเมินในหน-า 208) (ดูภาพท่ี 258) 

 

 

 

ภาพท่ี 258 กราฟ>กอัตลักษณ-ท่ีใช-และการเรียงต"อกันในสัดส"วน 1 ต"อ 1 

 

พบว"าในด-านอัตลักษณ-นิทรรศการในการออกแบบครั้งท่ี 2 มีความเหมาะสม สามารถ

แสดงอัตลักษณ-ของนิทรรศการได- จึงเลือกใช-แนวทางดังกล"าวเป(นอัตลักษณ-นิทรรศการ 
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ดAานนิทรรศการ 

ในการออกแบบครั้งท่ี 2 ออกแบบนิทรรศการท้ังหมด 8 โซน คือ โปรล็อค โอเวอร-เจอร-

จันทร-เจ-าขา ละคร วัธนธัม รุ"งเรืองในสงคราม อินเตอร-มิสชั่น วิก เติบโต 

โปรล็อค 

 

 

 

ภาพท่ี 259 การออกแบบครั้งท่ี 2 โปรล็อค 

 

การตีความ อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 1 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 1 

เทคนิคท่ีใชA (อ-างอิงตามหมายเลขในภาพท่ี 259)  

1. ปXายสัญลักษณ-ชื่องานนิทรรศการ เจาะส"องไฟสีทอง  

2. ลายกราฟ>กอัตลักษณ-สร-างการเคลื่อนไหวตามลักษณะของอjอปติคิล อาร-ต  

3. กระจกตัดเป(นรูปทรงตราสัญลักษณ- สะท-อนเงาผู-ชมไปมา สร-างการเคลื่อนไหว เป(น

ไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นส"วนสร-างการเคลื่อนไหว เหมือนผู-ชมได-เป(นส"วนหนึ่งของนิทรรศการ 

หรือีอนัยหนึ่งเหมือนผู-ชมกลายเป(นนักแสดงท่ีสวมบทบาทในละครเวที 

4. ซุ-มขายต๋ัวเข-าชม 

5. อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 1 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย พบว"าจังหวะในเชิงกราฟ>กนั้นมีความซํ้ากันมากเกินไป ควรเพ่ิม

จังหวะของการเลื่อนไหล-แปรเปลี่ยนมากกว"านี้ 
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โอเวอร?เจอร? 

 

 

 

ภาพท่ี 260 การออกแบบครั้งท่ี 2 โอเวอร-เจอร- (ภาพรวม) 

 

การตีความ ในโซนโอเวอร-เจอร-ท่ีพูดถึงละครเวทีไทยในยุคแรก ๆ จากบทวิเคราะห-ด-าน

ละครเวทีไทย ได-ตึความถึงมหรสพท่ีคนท่ัวไปไม"สามารถเอ้ือมถึงได- เหมือนมหรสพท่ีคนธรรมดาอย"าง

เราได-แค"มองลอดหน-าต"างโรงละครเข-าไป แต"ไม"สามารถเข-าไปชมได- 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ลักษณะของพ้ืนท่ีเป(นทางเดินแคบ ๆ ของทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 ท่ีเชื่อม

ไปชั้น 9 ติดผนัง ก่ึงกลางเป(นโถงสูง  

เทคนิคท่ีใชA  

ในส"วนของบทนํา ละครดึกดําบรรพ- ละครพันทาง ใช-เป(นข-อความและภาพ บอกข-อมูล 

(ดูภาพท่ี 261) 

ในส"วนของเนื้อหาละครร-อง ใช-กราฟ>กท่ีถอดลายมาจากโรงละครปรีดาลัยท่ีลดทอนให-

เหลือเพียงเส-นมาประกอบกับภาพละครร-องของกรมพระนราธิปประพันธ-พงศ- ซ่ึงด-วยการลดทอนให-

เหลือเพียงเส-นท่ีเรียงต"อกันจึงส"งผลต"อการเคลื่อนไหวทางสายบตาตามไคเนติก อาร-ตประเภท อjอปติ

คอล อาร-ต ในส"วนของวิดีโอท่ีฉายการแสดงละครร-องสาวเครือฟXา ได-ครอบกรอบด-วยบานหน-าต"าง

ของโรงละครปรีดาลัย ซ่ึงตอกย้ําการตีความ เป(นไคเนติก อาร-ต ประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- 

(ภาพท่ี 262) 

ในส"วนของละครพูด ภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวท่ีทรงแสดงละคร
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ด-วยพระองค-เอง ได-ใส"ในกรอบของบานประตูโรงละครทวีปJญญา มีการห-อยบทแปลละครเชคสเปgยร-

ของพระองค-ท้ังสามเรื่องลงมาจากเพดานให-ผู-ชมได-ลองอ"าน ซ่ึงเป(นลักษณะไคเนติก อาร-ตประเภท

โมไบล- ส"วนวิดีโอการแสดงละครเวทีพูดเชคสเปgยร-จากบทแปลของพระองค-เรื่องโรเมโอและจูเลียต ได-

ใช-บานหน-าต"างของโรงละครทวีปJญญามาครอบเป(นกรอบ เข-าข"ายไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมส"วน

ท่ีเคลื่อนไหวได- (ดูภาพท่ี 263) 

ในส"วนของบทสรุปเนื้อหาในโซนโอเวอร-เจอร- ใช-แผนผังแบ"งประเภทของละครเวทีไทย

ในยุคดังกล"าว (ดูภาพท่ี 264) 

 

 

 

ภาพท่ี 261 การออกแบบครั้งท่ี 2 โอเวอร-เจอร- (ภาพขยาย 1) 

 

 

 



260 

 

 

 

ภาพท่ี 262 การออกแบบครั้งท่ี 2 โอเวอร-เจอร- (ภาพขยาย 2) 

 

 

 

ภาพท่ี 263 การออกแบบครั้งท่ี 2 โอเวอร-เจอร- (ภาพขยาย 3) 
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ภาพท่ี 264 การออกแบบครั้งท่ี 2 โอเวอร-เจอร- (ภาพขยาย 4) 

 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ในส"วนของบทนําถึงละครร-องมีความเหมาะสมดีแล-ว แต"เกิด

ปJญหาในส"วนของละครพูด ท่ีใช-การห-อยบทแปลละครเชคสเปgยร- มีความไม"เหมาะสมเพราะผู-ชมไม"

สามารถอ"านได-ครบในระยะเวลาอันสั้น จึงไม"มีความจําเป(นในการห-อยลงมาให-ผู-ชมอ"าน อีกท้ังในส"วน

ของการฉายวิดีโอในกรอบของบานหน-าต"าง มีความซํ้าเทคนิคกับส"วนของละครร-อง จึงสมควรหาการ

นําเสนออ่ืน ๆ เพ่ือความน"าสนใจ ในส"วนของบทสรุป อาจไม"มีความจําเป(น เพราะในแต"ละส"วนของโอ

เวอร-เจอร-ก็มีความชัดเจนในเนื้อหาอยู"แล-ว พ้ืนหลังของโซนนี้ดูขาวเกินไปจนเนื้อหาบนผนังไม"โดดเด"น  

จันทร-เจ-าขา 

การตีความ ในส"วนของโซนจันทร-เจ-าขาท่ีบอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีในหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น อย"างละครของคณะจันทโรภาสนั้น จากการตีความของผู-วิจัย ตีความได-

เหมือนกับพระจันทร- ซ่ึงเป(นสิ่งท่ีดูสูงและยากจะเอ้ือมถึง ที่บัดนี้พระจันทร-ดวงนั้นสามารถเอ้ือมถึงได- 

อีกท้ังพระจันทร-ยังไปพ-องกับละครเวทีชื่อดังในยุคนั้นอย"างละครเวทีเรื่องจันทร-เจ-าขา ของคณะจันท

โรภาสอีกด-วย 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ี ๆ เลือกใช-เป(นโซนนี้มีทางเข-าท่ีหักองศา (ดูภาพท่ี 265) ลักษณะ

ของการนําเสนอจึงจําเป(นต-องเอียงรับกับองศาของทางเข-าเพ่ือความชัดเจนของการเห็นสื่อท่ีใช- ในท่ีนี้

คือศิลปะจัดวางและแท"นข-อมูลอธิบาย 

เทคนิคท่ีใชA จากการตีความเรื่องของพระจันทร- จึงใช-แผ"นอะคริลิคใสท่ีตัดเป(นรูปทรง
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หน-ากากสุขนาฏกรรม ห-อยเรียงรายเป(นรูปทรงพระจันทร-เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทโมไบล-ให-เหมือน

พระจันทร-ท่ีเอ้ือมถึงได- ซ่ึงได-เอียงองศาของตัวผลงานตอบรับกับทิศทางเข-า จึงเป(น ศิลปะจัดวางแบบ 

การจัดวางแบบส"งเสริมทางกายภาพ แท"นบอกข-อมูล ใช-ทรงกลมเพ่ือความเป(นเอกภาพ  

 

 

 

ภาพท่ี 265 การออกแบบครั้งท่ี 2 จันทร-เจ-าขา 1 

 

 

 

ภาพท่ี 266 การออกแบบครั้งท่ี 2 จันทร-เจ-าขา 2 

 

วิเคราะห-ข-อดีข-อเสีย การตีความ การวิเคราะห-พ้ืนท่ี และเทคนิคท่ีใช-มีความเหมาะสม

และความน"าสนใจ แต"สมควรเพ่ิมเทคนิคในการบอกเล"าข-อมูลมากกว"าแท"นทรงกลม 
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ละคร วัธนธัม 

 

 

  

ภาพท่ี 267 การออกแบบครั้งท่ี 2 ละคร วัธนธัม 1 

 

 

 

ภาพท่ี 268 การออกแบบครั้งท่ี 2 ละคร วัธนธัม 2 

 

การตีความ อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 1 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 1 

เทคนิคท่ีใช- ได-พัฒนาเทคนิคของประตูทางเข-าออกโซนท่ีซ-อนกัน ท่ีเป(นไคเนติก อาร-ต
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ประเภทผู-เป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว แต"ลดทอนให-เหลือเพียงลักษณะของบานประตูสี่เหลี่ยมและสีธง

ชาติ ซ่ึงยังเข-าข"ายไคเนติก อาร-ต ประเภทคอนสตรัคทิวิสม-อีกด-วย (ดูภาพท่ี 268) ส"วนประติมากรรม

ด-านในลองเปลี่ยนลักษณะการนําเสนอ โดยลดทอนรูปทรงของอนุสาวรีย-ประชาธิปไตยให-เหลือเพียง

รูปทรงสี่เหลี่ยม (ดูภาพท่ี 267) ท่ีเม่ือมองจากด-านบนจะเห็นเป(นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัสดุท่ีใช-เป(น

กระจกสะท-อนเงาผู-ชมซ่ึงเข-าข"ายไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว โดยสามารถ

หมุนได-ด-วยเครื่องจักรในทิศทางท่ีต"างกัน ซ่ึงเข-าข"ายไคเนติก อาร-ตประเภทเครื่องจักร 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย เทคนิคท่ีใช-ในส"วนของประตูเหมาะสมสามารถพัฒนาได-ต"อ แต"ยัง

เกิดปJญหาในด-านของประติมากรรมท่ีต-องปรับปรุงในด-านการสื่อความหมายท่ีเชื่อมโยงกับละครเวที 

รุ8งเรืองในสงคราม 

 

 

 

ภาพท่ี 269 การออกแบบครั้งท่ี 2 รุ"งเรืองในสงคราม 

 

การตีความ จากการวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ในโซนท่ีบอกเล"าเร่ืองราวของความ

รุ"งเรืองของละครเวทีไทยในช"วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผู-วิจัยได-ตีความถึงละครเวทีในสมัยนี้ว"า โรงละคร

เป(นเหมือนหลุมหลบภัย ท่ีเป(นสถานท่ี ๆ หลบหนีความโหดร-ายภายนอก  

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ี ๆ ใช-มีลักษณะเป(นห-องกล"องสี่เหลี่ยมไม"ใหญ"มาก มีผนังด-านหนึ่ง

เป(นทรงโค-งตามลักษณะของสถาปJตยกรรมของหอศิลป' 

เทคนิคท่ีใชA ผนังด-านท่ีเป(นประตูทางเข-า ใช-โปสเตอร-ปูเต็มผนังรวมผนังและประตูเป(น
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ภาพเดียวกัน ใช-ภาพโปสเตอร-ละครเวทีเรื่องธนูทอง อันเป(นบทประพันธ-ของอิงอร หรือศักด์ิเกษม หุ

ตาคม นักประพันธ-ชื่อดังในยุคนี้ เม่ือมีผู-เป>ดประตูเข-ามา จะสร-างการเคลื่อนไหวท่ีเป(นการผสมผสาน

ของสองประเภทไคเนติก อาร-ตได-แก"ผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว และประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ี

เคลื่อนไหวได- ท่ีพ้ืนได-ปูพ้ืนดินท้ังบริเวณห-อง สร-างประสบการณ-ให-เหมือนกับผู-ชมกําลังอยู"ในห-อง

หลบภัยใต-ดิน ซ่ึงเป(นศิลปะจัดวางประเภท การจัดวางแบบสุมอัด ซ่ึงสร-างความอยากรู-ให-ผู-ชมได- 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย การตีความ การวิเคราะห-พ้ืนท่ี และเทคนิคท่ีใช-มีความเหมาะสม 

และสามารถสร-างความอยากรู-อยากเห็น และสร-างประสบการณ-ด-านอารมณ-ใหม" ๆ แก"ผู-ชมได-ใน

ทัศนะของผู-วิจัย 

อินเตอร?มิสช่ัน 

 

 

 

ภาพท่ี 270 การออกแบบครั้งท่ี 2 อินเตอร-มิสชั่น 

 

การตีความ จากการวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ในโซนท่ีพูดถึงยุคท่ีถึงจุดตกตํ่าของ

ละครเวที ท่ีเกิดจากการเข-ามาของโทรทัศน-นั้น ผู-วิจัยตีความได-ถึงยุคท่ีหันไปทางไหน ก็จะพบแต"

โทรทัศน-ท่ีกลายมาเป(นสื่อหลักในขณะนั้นจนบุคคลากรทางด-านละครเวทีจําเป(นต-องผันตัวเองไปทํา

ละครโทรทัศน-แทน 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในส"วนของพ้ืนท่ี ๆ ใช-มีความคล-ายคลึงกับโซนรุ"งเรืองในสงครามคือมี

ส"วนโค-งท่ีเกิดจากตัวสถาปJตยกรรมของหอศิลป' แต"ได-จัดสรรให-ห-องมีลักษณะเป(นแนวยาวเพ่ือมีพ้ืนท่ี

สําหรับการจัดวางมอนิเตอร-ท่ีใช-เป(นสื่อให-สามารถเรียงรายท่ีจะสามารถแสดงถึงความรุ"งเรืองของสื่อ

อย"างโทรทัศน-ในสมัยนั้น 

เทคนิคท่ีใชA ใช-จอมอนิเตอร-ท่ีฉายไตเต้ิลของช"อง 8 บางขุนพรหม พร-อมเพลงธีม 
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(Theme) ของช"อง 8 คือเพลงต-นบรเทศ โดยใช-ลายกราฟ>กท่ีลดทอนมาจากโทรทัศน-แทนการใช-

โทรทัศน-เพ่ือผลักให-กราฟ>กไตเต้ิลของช"อง 8 บางขุนพรหมโดดเด"น ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพ

ท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย การตีความ การวิเคราะห-พ้ืนท่ี และเทคนิคท่ีใช-มีความเหมาะสม 

แต"ควรเล"นกับการจัดวางตําแหน"งของจอมอนิเตอร-ให-ดูมีความเคลื่อนไหวกว"าเดิม  

รีพรีส 

การตีความ ในโซนท่ีกล"าวถึงการกลับมาของละครเวทีหลังยุคโทรทัศน- จากการ

วิเคราะห-ข-อมูลในด-านละครเวที ผู-วิจัยตีความได-ถึงการเป>ดประตูต-อนรับการกลับมาของใครซักคน ใน

ท่ีนี้คือละครเวที ซ่ึงเป(นการกลับมาในรูปแบบของคนแปลกหน-า ในท่ีนี้หมายถึงละครเวทีแบบ

ตะวันตก ท่ีเป(นเหมือนคนแปลกหน-าสําหรับคนไทย 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ีมีลักษณะเป(นรูปทรงตัวแอล (L) ด-วยเนื้อหาในโซนนี้ประกอบไป

ด-วย 2 โซนย"อยได-แก"โซนละครตะวันตก และโซนละครกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว จึงได-แบ"งโซนละคร

ตะวันตกในส"วนแรกให-มีลักษณะเป(นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในขณะท่ีโซนละครกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวมีพ้ืนท่ี

เป(นสี่เหลี่ยมผืนผ-า 

 

 

 

ภาพท่ี 271 การออกแบบครั้งท่ี 2 รีพรีส 1 
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เทคนิคท่ีใชA 

1. โซนย"อยละครตะวันตก ใช-บานประตูท่ีคละขนาดแตกต"างกันไปแสดงถึงการกลับมา

อีกครั้งของละครเวที โดยฝJงลําโพงท่ีเป>ดเสียงเคาะบนทุกบานประตู เหมือนเชื้อเชิญให-ผู-ชมเข-ามาเป>ด

บานประตูแต"ละบาน โดยในแต"ละบานจะแฝงไปด-วยสัญลักษณ-ของละครเวทีตะวันตกในยุคนี้ท่ีแปล

เป(นไทย อาทิ อันตราคนี จาก Autigone ของ Jean Anouilh เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(น

ผู-สร-างการเคลื่อนไหว 

2. โซนกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว กลุ"มละครท่ีมุ"งเน-นการวิพากสังคมและการเมืองผ"านการ

แสดงละครเวที ใช-โครงสร-างทรงกลมท่ีวางในระยะห"างเท"า ๆ กัน แทนตัวแทนของพระจันทร- เม่ือมอง

เส-นท่ีตัดกันจะเหมือนรูปทรงของพระจันทร-เสี้ยว ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทคอนสตรัคทิวิสม- เข-า

ข"ายศิลปะจัดวางประเภท การจัดวางแบบแทรกแซง  

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห-มีความเหมาะสม แต"ในด-านเทคนิคยัง

ต-องพัฒนา เทคนิคโซนย"อยละครตะวันตกยังต-องพัฒนาด-านการจัดวางตําแหน"งของประตูให-ดู

เคลื่อนไหวมากกว"านี้ เทคนิคของโซนย"อยกลุ"มละครพระจันทร-เสี้ยว ศิลปะจัดวางมีหน-าท่ีน-อยมากใน

การสื่อสาร  

 

 

 

ภาพท่ี 272 การออกแบบครั้งท่ี 2 รีพรีส 2 
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เติบโต 

 

 

 

ภาพท่ี 273 การออกแบบครั้งท่ี 2 เติบโต 1 

 

การตีความ ในโซนท่ีพูดถึงละครเวทีในปJจจุบันท่ีแบ"งออกเป(นถึง 5 ประเภทดังท่ีได-

ศึกษาและวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ผู-วิจัยตีความได-ถึงการท่ีเราเข-าไปในโลกของละครแต"ละ

ประเภท 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในโซนท่ีกล"าวถึงความหลากหลาย ผู-วิจัยจึงได-ใช-พ้ืนท่ี ๆ เป(นทรงกลม 

และแบ"งเป(นส"วนเท"า ๆ กัน ท้ัง 5 ส"วนเพ่ือใช-เป(นการนําเสนอละครแต"ละประเภท (ดูภาพท่ี 273)  

เทคนิคท่ีใชA ด-วยในโซนดังกล"าวถูกแบ"งเป(น 5 โซนย"อยจึงขออธิบายเทคนิคเป(นรายโซน 

1. โซนย"อยละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา ได-ยกกลุ"มมะขามปXอมมาเป(นกรณีศึกษา 

โดยใช-ผนังทุกด-านเป(นสังกะสี แสดงถึงความเป(นชุมชน เพราะกลุ"มมะขามปXอมใช-ละครเวทีในการ

เข-าถึงชุมชน เพ่ือให-ละครเป(นสื่อหนึ่งของประชาชน ท่ีใช-แสดงถึงปJญหาทางด-านต"าง ๆ ในสังคม โดย

ยกพ้ืนท่ีดังกล"าวให-เป(นพ้ืนท่ีแสดงละครของกลุ"มมะขามปXอม ให-ผู-ชมได-สัมผัสกับละครประเภท

ดังกล"าวอย"างสด ๆ (ดูภาพท่ี 273) 
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ภาพท่ี 274 การออกแบบครั้งท่ี 2 เติบโต 2 

 

2. โซนย"อยละครเขียนข้ึนใหม"เพ่ือเป(นมหรสพของประชาชน ใช-คณะละครดรีมบอกส-

หรือแดสเอนเตอร-เทนเมนต-ในอดีตเป(นกรณีศึกษา โดยใช-ละครเวทีเรื่องล"าสุดอย"าง มอม เดอะ มิวสิ

คัลเป(นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ได-ออกแบบให-ห-องนี้เป(นท่ี ๆ ผู-ชมได-สัมผัสกับหุ"นสุนัขในละคร

เวทีอย"างใกล-ชิด ซ่ึงหุ"นสุนัขต"าง ๆ นับได-ว"าเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทเครื่องจักร หากเทียบเคียงกับ

ผลงาน เซอร-คัส ของอเล็กซานเดอร- คาลเดอร- (ดูภาพท่ี 274) ส"วนของผนังด-านโค-งใช-การเจาะ

ฝJงอะคริลิคขุ"น และส"องไฟด-านในให-เหมือนกับพระจันทร- ท่ีได-แรงบันดาลใจจากเพลง เงาหมาบนดวง

จันทร- จากละครเวทีเรื่อง มอม เดอะมิวสิคัล เป(นการดึงความทรงจําจากในละคร เพ่ือโยง

ประสบการณ-ในอดีตของผู-ท่ีเคยชมละครเวทีเรื่องนี้มาก"อน สําหรับผู-ท่ียังไม"เคยชม ก็เป(นการต้ังข-อ

สงสัย ให-อยากกลับไปชมละครเวทีเรื่องนี้หรือศึกษาเพ่ิมเติม ใช-เพลงลัลลาบายขับกล"อมในโซน 
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.ภาพท่ี 275 การออกแบบครั้งท่ี 2 เติบโต 3 

 

3. โซนย"อยละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ ได-ยกคณะละคร 28 มา

เป(นกรณีศึกษา โดยใช-ละครเวทีเรื่อง สู"ฝJนอันยิ่งใหญ" มาเป(นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยจําลอง

ให-ห-องท้ังห-องเหมือนคุก เป(นศิลปะจัดวางประเภท การจัดวางแบบจําลองของจริง ซ่ึงเป(นสถานท่ีเกิด

เหตุภายในเรื่อง ใช-ใบพัดกังหันซ่ึงถูกเรียกว"าจอมมายาลวง ศัตรูหมายเลขหนึ่งของดอนกิโฆเต- พัดอยู"

ก่ึงกลางห-องเหนือศีรษะของผู-ชมสร-างการเคลื่อนไหวตามไคเนติก อาร-ตประเภทจักรกล ใช-เพลงสู"ฝJน

อันยิ่งใหญ" ขับกล"อมผู-ชมสร-างจินตนาการถึงความหวังริบหรี่ในคุกท่ีมืดมิด (ดูภาพท่ี 275) 
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ภาพท่ี 276 การออกแบบครั้งท่ี 2 เติบโต 4 

 

4. โซนย"อยละครเพลงต-นทุนสูง ได-ยกละครเวทีของบริษัท เซนาริโอ มาเป(นกรณีศึกษา 

โดยใช-ละครเวทีเรื่อง Waterfall The Musical มาเป(นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ใช-เทคนิคภาพ

ฉายบนพ้ืนให-เป(นผิวน้ํา ให-เหมือนกับผู-ชมได-เต-นรํากลางน้ําตกมิตาเกะ เป(นศิลปะจัดวางประเภท การ

จัดวางแบบจําลองของจริง ซ่ึงเป(นสถานท่ีในละครเวที ผนังด-านโค-งฉายภาพการเต-นรํากลางน้ําตกจาก

ในละคร ในขณะท่ีผนังอีกด-านใช-ลักษณะเป(นกราฟ>กเหมือนภาพเขียนสีน้ําของคุณหญิงกีรติในเรื่อง ซ่ึง

ท้ังหมดเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- (ดูภาพท่ี 276) และเป>ดเพลง No One 

Will Know ขับกล"อม 
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ภาพท่ี 277 การออกแบบครั้งท่ี 2 เติบโต 5 

 

5. โซนย"อยละครเวทีแสวงหาตัวตน ได-ออกแบบให-ผู-ชมเหมือนได-อยู"ในแบล็คบอกส-เธียร-

เตอร-ท่ีมักใช-แสดงละครเวทีแสวงหาตัวตน โดยในโซนนี้ต-องการให-ผู-ชมสวมบทบาทเป(นนักแสดง โดย

จะมีเสียงสั่งให-ผู-ชมแสดงอะไรก็ได-ตามท่ีต-องการ โดยบุผนังโดยรอบเป(นกระจกเงา ซ่ึงเป(นไคเนติก 

อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว (ดูภาพท่ี 277)  

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ในด-านการตีความ การวิเคราะห-พ้ืนท่ีมีความเหมาะสม แต"สมควร

ปรับปรุงในเรื่องเทคนิคในการนําเสนอโซนย"อยในแต"ละโซนดังนี้  

โซนย"อยละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษาควรสร-างสภาพแวดล-อมท่ีสามารถสื่อ

ความรู-สึกถึงบรรยากาศความเป(นชุมชนมากกว"านี้ รวมท้ังด-านเนื้อหา ควรคิดเพ่ิมเติมว"าจะมีสื่อใดท่ี

จะสื่อสารได-ดี  

โซนย"อยละครเพ่ือมหรสพของประชาชน ควรบอกเล"าเรื่องราวของ มอม นอกเหนือจาก

หุ"นชักรอก อาทิ กราฟ>กเคลื่อนไหว  

โซนย"อยละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ ควรเพ่ิมชั้นเชิงในการ

นําเสนอสื่อกระตุ-นจินตนาการ นอกมากกว"าการจําลองสถานท่ีเกิดเหตุเพียงอย"างเดียว 

โซนย"อยละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ ควรเพ่ิมชั้นเชิงในการ

นําเสนอมากกว"าการจําลองสถานท่ีเกิดเหตุ  

โซนย"อยละครเพลงต-นทุนสูง อาจลองพิจารณาใช-ภาพกราฟ>คดิจิตอลเป(นภาพเทคนิคสี

น้ํา สืแสดงจุดเด"นของละครท่ีเป(นภาพวาดของคุณหญิงกีรติ และควรมีเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม



273 

 

นอกเหนือจากการฉายภาพ ควรหาภาพจําของข-างหลังภาพมานําเสนอมากกว"านี้ 

โซนย"อยละครเวทีแสวงหาตัวตน ควรหาวิธีการสื่อสารอ่ืน เพราะผู-ชมอาจนึกไม"ออกว"า

จะนําเสนอเนื้อหาอะไร 

วิก 

 

 

 

ภาพท่ี 278 การออกแบบครั้งท่ี 2 วิก 1 

 

การตีความ ในโซน วิก ท่ีแสดงเนื้อหาเก่ียวกับโรงละครของประเทศไทยต้ังแต"อดีตจนถึง

ปJจจุบัน จากการวิเคราะห-ข-อมูลในเชิงกราฟ>กข-อมูลเชิงภาพ (ดูภาพท่ี 202) ผู-วิจัยได-แรงบันดาลใจ

จากกราฟ>กดังกล"าว และตีความออกมาเป(นกราฟ>กเส-นกราฟ ท่ีนํามาใช-ในสื่อต"าง ๆ ในโซนนี้ ไม"ว"าจะ

เพ่ือบอกข-อมูลหรือตกแต"ง 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในส"วนของพ้ืนท่ี ๆ ใช-มีลักษณะเป(นรูปทรงคล-ายครึ่งวงกลม จึงใช-ผนัง

ด-านโค-งในการบอกข-อมูลเชิงสถิติ ในส"วนของบอร-ดข-อมูลโรงละครแต"ละโรงละครท่ีแยกเป(นบอร-ด

เด่ียวให-อยู"ในฝJ®งของผนังตรง (ดูภาพท่ี 276) 

เทคนิคท่ีใชA ในส"วนของบอร-ดเด่ียวบอกข-อมูลของแต"ละโรงละครใช-จอมอนิเตอร-พร-อมหู

ฟJ ง  ( ดูภาพท่ี 278) ส"วนผนังส"วนโค-งใช-กราฟ>กข-อมูลเชิ งภาพแสดงสถิติโรงละครในเขต

กรุงเทพมหานครในปJจจุบัน (ดูภาพท่ี 279) โดยก่ึงกลางห-องใช-โมไบล-ท่ีดึงรูปทรงมาจากเส-นกราฟด-าน

ท่ีแสดงจํานวนท่ีนั่งของโรงละครแต"ละแห"ง ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทโมไบล- สร-างความ
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ระยิบระยับ เป(นการตกแต"งโซน เป(นศิลปะจัดวางประเภท การจัดวางแบบส"งเสริมทางกายภาพ ส"วน

เส-นกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ-ของหน"วยงาน ปgท่ีก"อต้ัง ประเภทของโรงละครดึงมาเป(นกราฟ>กบนพ้ืน 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย พบว"า การวิเคราะห-พ้ืนท่ีเหมาะสมแล-ว แต"มีปJญหาด-านการ

ตีความ และเทคนิคท่ีใช- การจัดวางตําแหน"งของบอร-ดควรมีความเคลื่อนไหวท-าทาย สนุกมากกว"านี้ 

การดึงกราฟท่ีได-จากการวิเคราะห-มาใช-นั้นไม"ได-บ"งบอกนัยยะท่ีสําคัญ ท้ังไม"ได-สื่อสารความหมายใด ๆ  

 

 

 

ภาพท่ี 279 การออกแบบครั้งท่ี 2 วิก 2 

 

 

 

ภาพท่ี 280 การออกแบบครั้งท่ี 2 วิก 3 
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ภาพท่ี 281 การออกแบบครั้งท่ี 2 วิก 4 

 

ผลงานการออกแบบครั้งท่ี 3 

เป(นการออกแบบครั้งสุดท-ายก"อนการประเมินผลจากผู-เชี่ยวชาญด-านต"าง ๆ และ

กลุ"มเปXาหมาย 

ช่ืองานนิทรรศการ อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 2 

ตราสัญลักษณ? อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 2 

อัตลักษณ?นิทรรศการ อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 2 

ดAานนิทรรศการ ในการออกแบบครั้งท่ี 3 เป(นการออกแบบครั้งสุดท-ายเพ่ือนําไป

ประเมินผลกับผู-เชี่ยวชาญและกลุ"มเปXาหมาย ได-ออกแบบโซนนิทรรศการทุกโซนท่ีกําหนดไว-ในการ

ออกแบบท่ี 1 โดยเรียนรู-ข-อดีและข-อเสียจากการออกแบบครั้งท่ี 1 และ 2 โดยจะขอกล"าวทวนถึงท่ีมา

ของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช-ใหม"อีกครั้งทุกโซนเพ่ือเป(นการรวบยอดการ

ออกแบบ  

โปรล็อค (ดูภาพท่ี 282) 

ท่ีมาของช่ือโซน โปรล็อค (Prologue) เป(นชื่อเรียกบทนําก"อนการเริ่มเริ่องราวในละคร

เวที จึงนํามาใช-ในการเรียกโซนด-านหน-าหรือโถงด-านหน-าของนิทรรศการ 

การตีความ ในส"วนของโปรล็อคหรือโถงด-านหน-าของนิทรรศการ ต-องการให-โถง

ด-านหน-าแสดงอัตลักษณ-ของนิทรรศการ ท้ังยังต-องการให-ความรู-สึกของความเป(นละครเวที 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ี ๆ ใช-ในโซนนี้คือด-านหน-าทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 และชั้น 9 ซ่ึงทํา
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ให-ลําดับการเข-าถึงเป(นจากขวามาซ-าย แผงก้ันด-านหน-าท่ีออกแบบจึงมีส"วนท่ีหักมุมเพ่ือรับกับทางเข- 

เทคนิคท่ีใชA (ตามหมายเลขในภาพท่ี 280) 

1. ปXายชื่องานเจาะฉลุตราสัญลักษณ-ปูทับด-วยอะคริลิคสีทองส"องไฟด-านล"าง 

2. Identity Graphic Installation เป(นศิลปะจัดวางประเภท การจัดวางแบบแทรกแซง 

หรือแทรกเข-าเพ่ือวิจารณ- ใช-กราฟ>กอัตลักษณ-มาสร-างการมีส"วนร"วมของผู-ชม ใช-กําแพงท่ีแยกเป(นชิ้น 

ๆ เท"า ๆ กัน ทําจากอะคริลิคใสพิมพ-ดํา ใส"บานเลื่อน บานหมุนสลับกัน ให-ผู-ชมเป(นผู-สร-างการ

เคลื่อนไหวของผนัง โดยจะเกิดภาพใหม"จากการกระทําของผู-ชม อีกท้ังผู-ชมยังสามารถผลักเข-าไปอยู"

หลังกําแพง ทําให-ผู-ชมกลายเป(นส"วนหนึ่งของกําแพง บานเลื่อนทางเข-ายังเกิดภาพใหม"จากการ

ประสานกันของเส-นต้ังและเส-นนอน เป(นการผสมผสานกันระหว"างไคเนติก อาร-ตท้ัง 4 ประเภท คือ  

อjอปติคอล อาร-ต ผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว จักรกล และภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได-  

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย พบว"า ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช-มี

ความเหมาะสม และสามารถสร-างปฏิสัมพันธ-ระหว"างผลงานและผู-ชมงานได- รวมท้ังมีความเคลื่อนไหว

ทางสายตาท่ีดึงดูดความสนใจของผู-ชมได- 
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โอเวอร?เจอร? (ดูภาพท่ี 283) 

ท่ีมาของช่ือโซน โอเวอร-เจอร- (Overture) เป(นชื่อเรียกบทเพลงท่ีบรรเลงก"อนละครเริ่ม 

ซ่ึงเป(นการเตรียมพร-อมผู-ชม และนําผู-ชมเข-าสู"เรื่องราว จึงนํามาใช-เรียกชื่อโซนท่ีบอกเล"าเรื่องราว

เก่ียวกับละครเวทีในยุคแรกเริ่มของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 – 6 ได-แก" ละครดึกดําบรรพ- ละครพันทาง 

ละครร-อง และละครพูด 

การตีความ ในโซนโอเวอร-เจอร-ท่ีพูดถึงละครเวทีไทยในยุคแรก ๆ จากบทวิเคราะห-ด-าน

ละครเวทีไทย ได-ตึความถึงมหรสพท่ีคนท่ัวไปไม"สามารถเอ้ือมถึงได- เหมือนมหรสพท่ีคนธรรมดาอย"าง

เราได-แค"มองลอดหน-าต"างโรงละครเข-าไป แต"ไม"สามารถเข-าไปชมได- 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ลักษณะของพ้ืนท่ีเป(นทางเดินแคบ ๆ ของทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 ท่ีเชื่อม

ไปชั้น 9 ติดผนัง ก่ึงกลางเป(นโถงสูง  

เทคนิคท่ีใชA (ตามหมายเลขในภาพท่ี 283) พ้ืนหลังปรับเป(นสีดําเพ่ือผลักให-ข-อมูลเด"นข้ึน 

1. บทเกริ่นนําของนิทรรศการ 

2. ข-อมูลความรู-ละครดึกดําบรรพ- 

3. ข-อมูลความรู-ละครพันทาง 

4. ข-อมูลความรู-ละครร-อง 

5. กราฟ>กถอดแบบจากโรงละครปรีดาลัยลดทอนให-เหลือแค"เส-นและใช-ภาพมาประกอบ 

โดยกราฟ>กท่ีลดทอนมานั้นส"งผลทางสายตาให-เคลื่อนไหว เป(นไคเนติก อาร-ตประเภท อjอปติคอล 

อาร-ต 

6. พระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 5 ท่ีบอกเล"าถึงความโด"งดังของละครร-องปรีดาลัย 

7. ในส"วนของวิดีโอท่ีฉายการแสดงละครร-องสาวเครือฟXา ได-ครอบกรอบด-วยบาน

หน-าต"างของโรงละครปรีดาลัย เป(นไคเนติก อาร-ต ประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได-  

8. ข-อมูลความรู-ละครพูด 

9. ภาพการแสดงละครพูดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล-าเจ-าอยู"หัวท่ีทรงแสดงด-วย

พระองค-เองในรูปแบบจอสัมผัสผู-ชมสามารถใช-มือสัมผัสเลื่อนภาพส"วนท่ีเหลือดู เป(นไคเนติก อาร-ต

ประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหวและภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- 

10. ข-อมูลความรู-บทละครแปลเชคสเปgยร- 

11. วิดีโอการแสดงโรเมโอและจูเลียตภาษาไทยในรูปแบบกราฟ>กเงาสีขาวเคลื่อนไหว 

เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- โดยใช-กราฟ>กท่ีลดทอนจากโรงละครทวีปJญญา

แทนระเบียงของจูเลียต 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช- มีความ

น"าสนใจและลงตัวมากข้ึน แต"ควรเพ่ิมมิติให-กับงานออกแบบมากกว"านี้  
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สู8ประชาชน (ดูภาพท่ี 284) 

ท่ีมาของช่ือโซน เป(นทางเชื่อมระหว"างโซนโอเวอร-เจอร-และจันทร-เจ-าขา เป(นจุดเชื่อม

ระหว"างสมัยระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและสมัยระบอบประชาธิปไตยท่ีละครเวที

กลายมาเป(นสิ่งท่ีประชาชนท่ัวไปเข-าถึงได- 

การตีความ ในทางเชื่อมดังกล"าว ผู-วิจัยตีความการท่ีละครเวทีได-กลายมาเป(นมหรสพ

ของประชาชนเหมือนกับม"านท่ีก้ันเวทีนั้นได-ค"อย ๆ เป>ดข้ึนให-ประชาชนได-ชื่นชม 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ลักษณะของพ้ืนท่ีเป(นทางเดินรูปทรงครึ่งวงกลม มีระเบียงก้ันโดยรอบ

ทางเดินในส"วนกลาง เพ่ือสร-างความต"อเนื่องของเนื้อหากับโซนก"อนหน-าท่ีมีพ้ืนท่ีติดกัน ควรใช-ด-าน

กําแพงในการสื่อสาร 

เทคนิคท่ีใชA ใช-กราฟ>กท่ีอัตลักษณ-ของนิทรรศการท่ีเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติ

คอล อาร-ตมาสร-างสรรค-บนกําแพงเพ่ือนําผู-ชมข้ึนสู"นิทรรศการโซนต"อไปท่ีชั้น 9 เพ่ือสร-างความเป(น

เอกภาพโดยรวมโดยขนาดท่ีใช-ได-เลือกขนาดท่ีเท"ากัน เพราะส"งผลต"อดวงตามากท่ีสุด กราฟ>กหนึ่ง

ต-นแบบมีด-านกว-าง 1 เมตรท้ังหมดดังภาพ เสมือนผ-าม"านท่ีสั่นไหวไปมาของโรงละคร 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช-มีความลง

ตัวมากข้ึนกว"าการออกแบบครั้งท่ี 1 อีกท้ังมีความต"อเนื่องระหว"างโซนก"อนหน-าท่ีติดกัน 
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จันทร?เจAาขา (ดูภาพท่ี 285) 

ท่ีมาของช่ือโซน จันทร-เจ-าขา เป(นชื่อของละครเวทีท่ีโด"งดังในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองของคณะจันทโรภาส สาเหตุท่ียกชื่อของละครเวทีจันทร-เจ-าขามาต้ังเป(นชื่อโซน เพราะใน

สมัยนี้ละครเวทีท่ีในอดีตถูกมองว"าเป(นของสูงท่ีเหมือนพระจันทร-ท่ีคนท่ัวไปได-แต"เอ้ือมมองได-

กลายเป(นมหรสพของประชาชนท่ัวไป เหมือนพระจันทร-ท่ีคนท่ัวไปนั้นสามารถเอ้ือมถึงได-แล-ว  

การตีความ ในส"วนของโซนจันทร-เจ-าขาท่ีบอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีในหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง อย"างละครของคณะจันทโรภาสนั้น จากการตีความของผู-วิจัย ตีความได-

เหมือนกับพระจันทร- ซ่ึงเป(นสิ่งท่ีดูสูงและยากจะเอ้ือมถึง บัดนี้พระจันทร-ดวงนั้นสามารถเอ้ือมถึงได- 

อีกท้ังพระจันทร-ยังไปพ-องกับละครเวทีชื่อดังในยุคนั้น อย"างละครเวทีเรื่องจันทร-เจ-าขา ของคณะจันท

โรภาสอีกด-วย 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ีท่ีเลือกใช-เป(นโซนนี้มีทางเข-าท่ีหักองศา (ดูภาพท่ี 265) ลักษณะของ

การนําเสนอจึงจําเป(นต-องเอียงรับกับองศาของทางเข-าเพ่ือความชัดเจนของการเห็นสื่อท่ีใช- ในท่ีนี้คือ

ศิลปะจัดวางและแท"นข-อมูลอธิบาย 

เทคนิคท่ีใชA ใช-หน-ากากท่ีเป(นอะคริลิคใสรูปทรงหน-ากากมาจัดเรียงตําแหน"งห-อมล-อม

ผู-ชม เม่ือมองในแนวตรงมีรูปทรงเหมือนพระจันทร- โดยเอียงองศารับกับทางเข-า จึงเป(นศิลปะจัดวาง

แบบ การจัดวางแบบส"งเสริมทางกายภาพ เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทโมไบล- โดยด-านหลังโมไบล-ท่ีท่ี

เรียงรายเป(นพระจันทร-นั้น  ได-เพ่ิมฉายบางช"วงบางตอนของการแสดงละครเวทีเรื่อง จันทร-เจ-าขา โดย

จํากัดขอบของวิดีโอให-เป(นทรงกลม เพ่ือตอบรับกับรูปทรงของโมไบล- เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพ

ท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- บริเวณโมไบล-และแท"นบอกข-อมูลได-เพ่ิมการส"องไฟลงมาด-านบนกระทบกับ

โมไบล-ท่ีเป(นลักษณะใสสะท-อนแสงให-ผุดผ"องเหมือนดวงจันทร- แท"นบอกข-อมูลใช-เป(นลักษณะกลม 

ควบคุมความเป(นหนึ่งเดียวกัน 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช- มีความ

เหมาะสม การเพ่ิมการฉายภาพกลางวงล-อมของโมไบล-ทรงพระจันทร-สามารถเพ่ิมความน"าสนใจได- 

อีกท้ังแสงท่ีเพ่ิมมาสําหรับส"องกระทบตัวโมไบล-และแท"นนั้นก็สามารถเพ่ิมความเด"นแก"ศิลปะจัดวางได-

ดีเช"นกัน 
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ละคร วัธนธัม (ดูภาพท่ี 286, 287) 

ท่ีมาของช่ือโซน คําว"า วัธนธัม เป(นวาทกรรมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ใช-ในการ

สร-างค"าความเป(นชาตินิยม ซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือในการสร-างวาทกรรมดังกล"าวก็คือละครเวทีของหลวง

วิจิตรวาทการ อาทิ ละครเวทีเรื่องเลือดสุพรรณ ท่ีใช-เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร-พร-อมเพลงปลุกใจ 

เพ่ือปลูกฝJงความเป(นชาตินิยมอย"างตรงไปตรงมา จึงเห็นว"าคําว"า วัธนธัมท่ีเขียนผิดแปลกไปจากคนรุ"ง

ใหม"เคยเห็น สามารถสร-างความสงสัยใคร"รู-แก"ผู-ชมได-  

การตีความ ในส"วนของโซนละครวัธนธัม ผู-วิจัยตีความถึงการใช-ละครในการปลูกฝJง

ค"านิยมความรักชาติในยุคท่ีประเทศเปลี่ยนผันสู"ระบอบประชาธิปไตย จึงได-เลือกสัญลักษณ-ของความ

เป(นชาติไทยอย"างธงชาติมาเป(นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในส"วนของพ้ืนท่ีเป(นพ้ืนท่ีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ-าท่ีกําหนดข้ึนใหม"ในชั้น 9 ใน

ห-องนิทรรศการหลัก 

เทคนิคท่ีใชA ประตูทางเข-าออกใช-บานประตูท่ีมีขนาดเท"า ๆ กันเรียงต"อเนื่องสลับสีท่ีเป(น

ธงชาติไทย ซ่ึงจะเปลี่ยนไปเม่ือผู-ชมเปลี่ยนมุมมอง เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการ

เคลื่อนไหวผสมกับแบบคอนสตรัคทิวิสม- ทางเข-าท่ีสุดสายตาจะพบกับนางเอกของละครเวทีเรื่อง 

เลือดสุพรรณ ร-องเพลง เลือดสุพรรณ ชวนผู-ชมไปรบกับพม"า กําแพงทางเข-าด-านซ-ายเป(นแผ"น

อะคริลิคพิมพ-ภาพการแสดงนาฏศิลป'ไทย ท่ีโดนซ-อนด-วยแผ"นอะคริลิคพิมพ-กราฟ>กอัตลักษณ-ท่ีใช-ใน

บริบทท่ีนอกเหนือจากผ-าม"านคือใช-เป(นกรงขัง ท่ีแสดงถึงการจํากัดการแสดงนาฏศิลป'ไทยในยุคจอม

พล ป. พิบูลสงคราม ส"วนอีกด-านเป(นแผ"นอะคริลิคใสพิมพ-ภาพหลวงวิจิตรวาทการ ท่ีซ-อนด-านหลัง

ด-วยภาพจอมพล ป. พิบูลสงคราม แสดงถึงการท่ีหลวงวิจิตรวาทการใช-ละครเวทีในการปลูกฝJงวาท

กรรม วัธนธัม (ดูภาพท่ี 286) ในขณะท่ีผนังอีกด-านหนึ่งถัดมาจะพบกับมังมหาสุรนาทกําลังกล"าวยก

ย"องคนไทย โดยด-านหน-าเป(นศพดวงจันทร- นางเอกของเรื่อง ส"วนทางเดิน ผู-ชมจะถูกบังคับให-เดิน

รอบผนังห-อง กลางห-องเล"นกราฟ>กในแบบไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอล อาร-ต ใช-เส-นสายลายธง

ชาติท่ีสอดประสานไปมา ซ่ึงเส-นสายเหล"านั้นคือกริดเดียวกันกับบานประตูรอบห-องสื่อถึงละครเวทีใน

ยุคนี้ท่ีมีจุดประสงค-ในการปลูกฝJงความรักชาติให-ประเทศเป(นปÄกแผ"น ซ่ึงลายประสานตารางสามารถ

มองได-เป(นทุ"งนาท่ีจังหวัดสุพรรณได-ด-วย นับได-ว"าเป(นศิลปะจัดวางประเภท การจัดวางแบบสุมอัด 

โดยผู-ออกแบบได-ใช-ภาพเขียนฉากละครเวทีเรื่อง เลือดสุพรรณของคุณโหมด ว"องสวัสด์ิจัดวางใน

ตําแหน"งท่ีต"อเนื่องกับกราฟ>กบนพ้ืน (ดูภาพท่ี 287) 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของของชื่อโซน พ้ืนท่ีวิเคราะห-มีความเหมาะสม การตีความ

และเทคนิคท่ีใช-สามารถสร-างประสบการณ-ใหม"แก"ผู-ชมได-ดีกว"าการออกแบบครั้งท่ี 1 และ 2 ท้ังยัง

สามรถบอกเล"าเรื่องราวโดยสังเขบของละครเวทีเรื่องเลือดสุพรรณได-ต"อเนื่อง  
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รุ8งเรืองในสงคราม (ดูภาพท่ี 288) 

ท่ีมาของช่ือโซน รุ"งเรืองในสงคราม (Rises in the War) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวที

ไทยในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเกิดคณะละครท่ีโด"งดัง และนักประพันธ-บทละครท่ีโด"งดังมากมาย 

หนึ่งในนั้นได-แก" อิงอร หรือศักด์ิเกษม หุตาคม ท่ีมีผลงานอมตะ เช"น ดรรชนีนาง เป(นต-น หรือจะเกิด

คณะละครชื่อดังอย"างคณะผกาวลี เพราะภาพยนตร-ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายได-จากภัย

สงคราม ซ่ึงใช-คําว"า รุ"งเรือง ท่ีดูมีนัยยะขัดแย-งกับคําว"า สงคราม สร-างความสงสัยแก"ผู-ชมว"าเหตุใด

ละครจึงรุ"งเรืองในสงคราม 

การตีความ จากการวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ในโซนท่ีบอกเล"าเรื่องราวของความ

รุ"งเรืองของละครเวทีไทยในช"วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผู-วิจัยได-ตีความถึงละครเวทีในสมัยนี้ว"า โรงละคร

เป(นเหมือนหลุมหลบภัย ท่ีเป(นสถานท่ี ๆ หลบหนีความโหดร-ายภายนอก 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ี ๆ ใช-มีลักษณะเป(นห-องกล"องสี่เหลี่ยมไม"ใหญ"มาก มีผนังด-านหนึ่ง

เป(นทรงโค-งตามลักษณะของสถาปJตยกรรมของหอศิลป' 

เทคนิคท่ีใชA ออกแบบโซนนี้ให-เหมือนกับหลุมหลบภัย สื่อถึงการท่ีคนต"างหลบหนีความ

โหดร-ายในสงครามมาในโรงละคร โดยท่ีพ้ืนใช-ดินเทปูท้ังโซน เป(นศิลปะจัดวางประเภท การจัดวาง

แบบสุมอัด เพดานฉายภาพเครื่องบินรบบินเหนือน"านฟXา เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ี

เคลื่อนไหวได- ประตูทางเข-ามีการซ-อนภาพกําแพงอีกชั้น ให-เหมือนกับผู-ชมเข-าไปเป(นส"วนหนึ่งของ

ภาพ ในส"วนของประตูทางออก เม่ือเป>ดป>ด จะเหมือนกับภาพพระเอกและนางเอกกําลังจากเรื่อง

นิทรา-สายัณห-กําลังจุมพิตกัน เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหวผสมกับภาพท่ี

มีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช- มีความ

ลงตัวและมีความเหมาะสม สามารถสร-างประสบการณ-เฉพาะแก"ผู-ชมได-ดี จากศิลปะจัดวางแบบสุมอัด  
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อินเตอร?มิสช่ัน (ดูภาพท่ี 289) 

ท่ีมาของช่ือโซน อินเทอร-มิสชั่น (Intermission) เป(นคําเรียกพักครึ่งการแสดงของละคร

เวที จึงนํามาใช-เรียกชื่อโซนท่ีเก่ียวกับยุคละครโทรทัศน- เป(นยุคท่ีละครเวทีนั้นด-อยความนิยมท่ีสุด 

จากการเข-ามาของโทรทัศน- ทําให-บุคลากรทางด-านละครเวทีต-องผันตัวเองไปทําละครโทรทัศน-แทน 

จึงเหมือนกับการพักครึ่งของเส-นทางละครเวทีไทย 

การตีความ จากการวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ในโซนท่ีพูดถึงยุคท่ีถึงจุดตกตํ่าของ

ละครเวที ท่ีเกิดจากการเข-ามาของโทรทัศน-นั้น ผู-วิจัยตีความได-ถึงยุคท่ีหันไปทางไหน ก็จะพบแต"

โทรทัศน-ท่ีกลายมาเป(นสื่อหลักในขณะนั้นจนบุคคลากรทางด-านละครเวทีจําเป(นต-องผันตัวเองไปทํา

ละครโทรทัศน-แทน 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในส"วนของพ้ืนท่ี ๆ ใช-มีความคล-ายคลึงกับโซนรุ"งเรืองในสงครามคือมี

ส"วนโค-งท่ีเกิดจากตัวสถาปJตยกรรมของหอศิลป' แต"ได-จัดสรรให-ห-องมีลักษณะเป(นแนวยาวเพ่ือมีพ้ืนท่ี

สําหรับการจัดวางมอนิเตอร-ท่ีใช-เป(นสื่อให-สามารถเรียงรายท่ีจะสามารถแสดงถึงความรุ"งเรืองของสื่อ

อย"างโทรทัศน-ในสมัยนั้น 

เทคนิคท่ีใชA ใช-จอมอนิเตอร-ท่ีฉายไตเต้ิลของช"อง 8 บางขุนพรหม พร-อมเพลงธีม 

(Theme) ของช"อง 8 คือเพลงต-นบรเทศ โดยใช-ลายกราฟ>กท่ีลดทอนมาจากโทรทัศน-แทนการใช-

โทรทัศน-เพ่ือผลักให-กราฟ>กไตเต้ิลของช"อง 8 บางขุนพรหมโดดเด"น ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพ

ท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- โดยได-ปรับการจัดวางตําแหน"งให-มีความเคลื่อนไหวมากข้ึน 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช-มีความ

เหมาะสมสอดคล-อง การปรับตําแหน"งของการจัดวางตําแหน"งของมอนิเตอร-สามารถเพ่ิมความ

เคลื่อนไหวท่ีมากข้ึน 
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รีพรีส (Reprise) 

ท่ีมาของช่ือโซน รีพรีส (Reprise) เป(นคําเรียกบทเพลงท่ีเคยถูกนํามาร-องในเหตุการณ-

ก"อนหน-าในละครเวทีแล-วนํามาร-องซํ้าในทํานองเดิม แต"อาจเปลี่ยนเนื้อ เพ่ือตอกย้ําอารมณ-ความรู-สึก

ในขณะนั้นหรือสร-างอารมณ-ท่ีผิดแปลกไปจากเดิม จึงนํามาใช-ต้ังชื่อโซนท่ีพูดถึงการกลับมาของละคร

เวทีจากการเป>ดการเรียนการสอนละครเวทีอย"างจริงจังของจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย โดยคุณสดใส 

พันธุมโกมล เป(นเหมือนการรีพรีสหรือกลับมาใหม"ของละครเวที แม-จะเป(นการกลับมาในรูปแบบ

ละครตะวันตกท่ีไม"ได-อ-างอิงรูปแบบละครเวทีไทยในยุคก"อนหน-า 

การตีความ ในโซนท่ีกล"าวถึงการกลับมาของละครเวทีหลังยุคโทรทัศน- จากการ

วิเคราะห-ข-อมูลในด-านละครเวที ผู-วิจัยตีความได-ถึงการเป>ดประตูต-อนรับการกลับมาของใครซักคน ใน

ท่ีนี้คือละครเวที ซ่ึงเป(นการกลับมาในรูปแบบของคนแปลกหน-า ในท่ีนี้หมายถึงละครเวทีแบบ

ตะวันตก ท่ีเป(นเหมือนคนแปลกหน-าสําหรับคนไทย 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ีมีลักษณะเป(นรูปทรงตัวแอล (L) ด-วยเนื้อหาในโซนนี้ประกอบไป

ด-วย 2 โซนย"อยได-แก"โซนละครตะวันตก และโซนละครกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว จึงได-แบ"งโซนละคร

ตะวันตกในส"วนแรกให-มีลักษณะเป(นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในขณะท่ีโซนละครกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวมีพ้ืนท่ี

เป(นสี่เหลี่ยมผืนผ-า 

เทคนิคท่ีใชA 

1. โซนย"อยละครตะวันตก ใช-บานประตูท่ีคละขนาดแตกต"างกันไปแสดงถึงการกลับมา

อีกครั้งของละครเวที โดยฝJงลําโพงท่ีเป>ดเสียงเคาะบนทุกบานประตู เหมือนเชื้อเชิญให-ผู-ชมเข-ามาเป>ด

บานประตูแต"ละบาน วางในตําแหน"งท่ีเหลื่อมกริดไปมาสร-างการเคลื่อนไหว โดยในแต"ละบานจะแฝง

ไปด-วยสัญลักษณ-ของละครเวทีตะวันตกในยุคนี้ท่ีแปลเป(นไทย ได-แก" อันตราคนี จาก Autigone ของ 

Jean Anouilh ยอดปรารถนา จาก The American Dream ของ Edward Albee รถรางสายนั้นชื่อ

ปรารถนา จาก A Streetcar Named Desire ของ Tennessee William ตุjกตาแก-ว จาก The 

Glass Menagerie ของ Tennessee William เกิดมาเป(นตัวละคร จาก 6 Characters ของ Luigi 

Pirandello มีบันไดลิงให-ผู-ชมสามารถใช-ปgนดูได-ในบางบานประตูท่ีอยู"เหนือศีรษะ สื่อความหมายถึง

ละครเวทีตะวันตกในยุคนี้ท่ีมักถูกวิจารณ-ว"าต-องปgนบันไดดู เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-าง

การเคลื่อนไหว บนพ้ืนของโซนละครตะวันตกใช-การแบ"งเวที 9 ช"อง จากทฤษฎี Pictorialism ซ่ึงเป(น

ศาสตร-ละครตะวันตกมาใช- โดยใช-ตัวย"อบอกตําแหน"งในแต"ละช"อง UR: Upstage Right, UC: 

Upstage Center, UP: Upstage Left, CR: Center Stage Right, CC: Center Stage Center, 

CL: Center Stage Left, DR: Down stage Right, DC: Downstage Center, DL: Downstage 

Left (ดูภาพท่ี 290) 
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2. โซนกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว กลุ"มละครท่ีมุ"งเน-นการวิพากษ-สังคมและการเมืองผ"านการ

แสดงละครเวทีบอร-ดข-อมูลใช-แผ"นผนังวงกลมท่ีสามารถกลิ้งไปมาซ-ายขวาได- เม่ือแผ"นกลิ้งสีดํามาป>ด

บนภาพท่ีเป(นทรงกลมทําให-ดูเหมือนกับรูปทรงพระจันทร-เสี้ยว แผ"นกลิ้งสีดําจะป>ดข-อมูลครึ่งหนึ่งของ

บอร-ดเป(นการบังคับให-ผู-ชมกลิ้งไปเพ่ือดูข-อมูลให-ครบ สร-างปฏิสัมพันธ-กับผู-ชม เป(นการผสมผสานไค

เนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอล อาร-ต ผู-ชมเป(นผู-สร-างภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- (ดูภาพท่ี 291) 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซนและการพ้ืนท่ีวิเคราะห-มีความเหมาะสม การ

ตีความนั้นค"อนข-างยากต"อการเข-าใจได-ว"าสื่อถึงการกลับมา เทคนิคของโซนย"อยละครตะวันตกนั้นอาจ

เกิดปJญหาได-หากผู-ชมไม"เป>ดดูตามบานประตูอย"างท่ีผู-ออกแบบต้ังใจให-เป(น ส"วนการจัดวางมีความ

เคลื่อนไหวท-าทาย น"าสนใจ เช"นเดียวกันกับเทคนิคของโซนย"อยละครกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวท่ีมีความ

น"าสนใจและสร-างปฏิสัมพันธ-กับผู-ชมได-ดี 
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รวย/จน (ดูภาพท่ี 292) 

ท่ีมาของช่ือโซน ร่ํารวย/จน (Rich/Pool) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีในยุคท่ีมีสอง

กระแสการเคลื่อนไหวทางด-านละครเวทีท่ีสําคัญ อันมีจุดยืนท่ีแตกต"างกันคือมณเฑียรทองเธียร-เตอร-ท่ี

เป(นมหรสพของผู-คนชั้นสูงท่ีมีค"าเข-าชมสูง ทําให-ละครเวทีโรงนี้มีไว-สําหรับคนรวย กับอีกการ

เคลื่อนไหวคือการกลับมาของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยวหลังเหตุการณ-ทางการเมืองสงบ ในรูปแบบของ

ละครเวทีแบบพัวร-เธียร-เตอร- (Pool Theatre) จึงใช-คําว"า รวยและจน มาสร-างความน"าสนใจของชื่อ

โซนท้ังยังสามารถแสดงจุดเด"นของยุคนี้ได-ดี 

การตีความ ในโซนท่ีบอกเล"าเรื่องราวเก่ียวกับละครเวทีในยุคสองกระแส ผู-วิจัยตีความ

ได-ถึงภาพท่ีซ-อนทับกันของสองกระแสการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญคือมณเฑียรทองเธียร-เตอร-และการ

กลับมาของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ีท่ีใช-เป(นโซนรวย/จนมีลักษณะเป(นทางเดินแนวยาว การนําเสนอจึง

มีข-อจํากัดทางด-านพ้ืนท่ี การเลือกใช-สื่อจึงต-องเลือกสื่อท่ีสามารถติดต้ังได-บนกําแพง 

เทคนิคท่ีใชA ใช-เทคนิค Agamograph หรือภาพท่ีมีหลายมุมมอง ใช-แท"นและรอยเท-าใน

การบอกตําแหน"งการยืนชมภาพของผู-ชม เม่ือผู-ชมยืนท่ีบนรอยเท-าท่ีเป(นเท-าเปล"าและมองไปท่ีภาพจะ

เห็นเป(นภาพการแสดงของกลุ"มพระจันทร-เสี้ยว แต"หากมามองภาพในจุดท่ีเป(นรอยเท-าแบบรองเท-า

หนังจะเห็นภาพการแสดงของมณเฑียรทองเธียร-เตอร- แท"นบอกข-อมูลในสองจุดและการจัดกราฟ>กบน

แท"นใช-รูปทรงสามเหลี่ยมเพ่ือควบคุมความเป(นเอกภาพกับภาพ Agamograph  

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- และเทคนิคท่ีใช-มี

ความลงตัวและเหมาะสมตามบริบทของเนื้อหาในโซน การแบ"งแยกรอยเท-า และรอยรองเท-าหนังมี

ความน"าสนใจ แต"เป(นไปได-ว"าผู-ชุมอาจมองข-ามไปเพราะไม"เข-าใจความหมาย และเจตนาในการ

ออกแบบ จึงควรหาวิธีการสื่อสารต"อผู-ชมให-เข-าใจ เพ่ือจะได-ปฏิบัติตามเจตนาท่ีวางไว- ส"วนด-านท่ีเป(น

ภาพ ควร เพ่ิมความแตกต"างของภาพท่ีขัดแย-งกันท้ัง 2 ส"วน ให-ดูแตกต"างกันมากกว"านี้ จะสามารถ

สร-างการรับรู-และสามารถเปรียบเทียบข-อมูลท่ีชัดเจนข้ึนได- 
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เติบโต 

ท่ีมาของช่ือโซน เติบโต (Grow) เป(นคําเรียกชื่อยุคของละครเวทีในปJจจุบันท่ีละครเวที

เติบโตไปในทิศทางท่ีหลากหลายอ-างอิงจากหนังสือปริทัศน-ศิลปการละครโดย นพมาส แววหงส- เป(น

โซนหลักของนิทรรศการท่ีต-องการให-ผู-ชมได-สัมผัสอรรถรสในละครเวทีท่ีหลากหลายในปJจจุบัน ซ่ึง

สามารถแบ"งละครเวทีในปJจจุบันเป(น 5 ประเภทด-วยกันได-แก" ละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา 

ละครเขียนข้ึนใหม"เ พ่ือเป(นมหรสพของประชาชน ละครแปล และดัดแปลงจากวรรณกรรม

ต"างประเทศ ละครเพลงต-นทุนสูง ละครเวทีแสวงหาตัวตน 

การตีความ ในโซนท่ีพูดถึงละครเวทีในปJจจุบันท่ีแบ"งออกเป(นถึง 5 ประเภทดังท่ีได-

ศึกษาและวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ผู-วิจัยตีความได-ถึงการท่ีเราเข-าไปในโลกของละครแต"ละ

ประเภท 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในโซนท่ีกล"าวถึงความหลากหลาย ผู-วิจัยจึงได-ใช-พ้ืนท่ี ๆ เป(นทรงกลม 

และแบ"งเป(นส"วนเท"า ๆ กัน ท้ัง 5 ส"วนเพ่ือใช-เป(นการนําเสนอละครแต"ละประเภท (ดูภาพท่ี 293) 
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เทคนิคท่ีใชA  

1. โซนย"อยละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษา เม่ือเข-ามาจะพบกับโซนสําหรับการแสดง

ละครเร"ของกลุ"มมะขามปXอม ท่ีแสดงในชุมชนต"าง ๆ เพ่ือเป(นสื่อของชาวบ-าน ใช-พ้ืนหลังบุเป(นสังกะสี 

โดยใช-พ้ืนปูน แสดงถึงความเป(นชุมชน สังกะสีได-ทําให-เป(นชั้นซ-อนทับกันอย"างไม"เป(นระเบียบ สื่อถึง

ความเป(นชุมชน สามารถเลื่อนปรับเปลี่ยนตําแหน"งซ-ายขวาได-คล-ายฉากละคร ในระหว"างท่ียังไม"มีการ

แสดงจะฉายภาพการแสดงลงบนสังกะสีท้ังหมดเกิดเป(นภาพท่ีบิดเบี้ยวจากความไม"เท"ากันของพ้ืน

สังกะสีท่ีเรียงซ-อนกัน ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจากการกระทําของผู-ชมต"อสังกะสีในแต"

ละแผ"น ซ่ึงเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหว (ดูภาพท่ี 294) 

2. ในโซนย"อยละครเพ่ือมหรสพประชาชน ต-องการให-ผู-ชมได-ใกล-ชิดกับตัวละครหุ"นเชิด

จากละครเวทีเรื่อง มอม เดอะมิวสิคัล ของดรีมบ็อกซ- ซ่ึงเข-าข"ายไคเนติก อาร-ตประเภทจักรกล ใช-

ฉากในละครคือ ฉากเงาหมาในดวงจันทร- โดยฉากหลังมีความต"อเนื่องกับเพดานด-านบนเป(นภาพ

เดียวกัน ส"วนของดวงจันทร-เจาะส"องไฟด-านหลังให-ส"องสว"าง เม่ือเงาหุ"นเชิดมอมเดินผ"าน ก็สามารถ

ทําให-ผู-ชมหวนคิดถึงฉากจบตอนท่ีมอมพบกับเจ-านายในละคร มีการฉายกราฟ>กเคลื่อนไหวเหตุการณ-

ในละครบางส"วน เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- ใช-เพลงลัลลาบาย จากละคร

เวทีเรื่อง มอม เดอะมิวสิคัล เป>ดคลอในโซนดังกล"าว (ดูภาพท่ี 295) 

3. โซนย"อยละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ ต-องการให-ผู-ชมรู-สึก

เหมือนตัวเองได-สวมบทบาทเป(น ดอนกิโฆเต-แห"งลามันช"า โดยยกฉากหนึ่งของละครมาคือ ฉากท่ีดอน

กิโฆเต-ต-องเผชิญหน-ากับอัศวินกระจกเงา ท่ีเป(นร"างหนึ่งของจอมมายาลวงศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขา 

ซ่ึงท่ีแท-ก็คือหลานเขยของเขาปลอมตัวมานั่นเอง เพ่ือให-เขาได-ยอมรับสิ่งท่ีมันเป(น ได-เห็นว"าท่ีแท-เขา

เป(นเพียงคนบ-าใส"ชุดอัศวินเท"านั้น ไม"ใช"อัศวินอย"างท่ีเขาคิดฝJน โซนนี้ได-ใช-ผนังท่ีเป(นกระจกท้ังผนัง 

ซ-อนด-วยกระจกอีกชั้นท่ีเป(นรูปโล"อัศวิน นํามาต"อกันเป(นรูปกังหันท่ีเป(นสัญลักษณ-ของจอมมายาลวง 

โดยใช-มอเตอร-ติดกังหันโล"ในแต"ละชุดให-หมุนไปในทิศทางเดียวกันให-เกิดการสะท-อนเงาผู-ชมไปมา 

เหมือนผู-ชมเป(นดอนกิโฆเต- ท่ีถูกอัศวินกระจกสะท-อนความเป(นจริงให-เห็นโลกอย"างท่ีมันเป(น เป(น 

ไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการเคลื่อนไหวผสมกับประเภทจักรกล ประตูทางเข-าทําให-มี

ขนาดเล็กสื่อถึงการท่ีผู-ชมต-องยอมศิโรราบแก"สิ่งท่ีมันเป(นไป หรือความจริง นับได-ว"าเป(นศิลปะจัดวาง

ประเภท การจัดวางแบบสุมอัด สร-างความต่ืนตาและเกิดการตั้งข-อสงสัยจากผู-ชมงาน ใช-บทพูดท่ี

อัศวินกระจกเงานั้นพูดกับดอนกิโฆเต-เป>ดคลอ (ดูภาพท่ี 296) 

4. โซนย"อยละครเพลงต-นทุนสูง ต-องการให-ผู-ชมได-สัมผัสกับฉากหนึ่งในละครเวทีเรื่อง 

Waterfall The Musical ท่ีดัดแปลงจากละครเวที ข-างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล โดยฉายโปรเจ็คเตอร-

แม็บป>Çงท่ีพ้ืนเป(นลอนน้ํา ให-เหมือนกับผู-ชมกําลังเต-นรํากับคุณหญิงกีรติและนพพรในละคร เป(น 

ไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได- โดยเพ่ิมความสมจริงโดยการแอบซ"อนเครื่องพ"นน้ํา
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ท่ีจะพ"นน้ําใส"ผู-ชมเม่ือถึงภาพท่ีน้ํากระเซ็นมาด-านหน-า โดยเลือกเพลง No One Will Know เป>ดคลอ

เบา ๆ ผนังด-านหนึ่งแขวนกรอบรูปท่ีเป(นกราฟ>กจากกระดาษเปล"าท่ีค"อย ๆ ถูกวาดข้ึนเป(นภาพเขียนสี

น้ําของคุณหญิงกีรติเป(นไคเนติก อาร-ตประเภทภาพท่ีมีส"วนท่ีเคลื่อนไหวได-  (ดูภาพท่ี 297) 

5. โซนย"อยโซนนี้ต-องการให-ผู-ได-สัมผัสกับโรงละครเชิงทดลอง หรือเรียกกันว"า Black 

Box Theatre ซ่ึงเป(นโรงละครท่ีเกิดจากห-องว"างเพียงห-องเดียวท่ีใช-เป(นโรงละคร ซ่ึงไม"จําเป(นต-องมี

ฉากท่ีอลังการหรือโรงละครท่ีใหญ±โต ก็สามารถแสดงละครเวทีได- โรงละครประเภทนี้ได-รับความนิยม

เป(นอย"างมากต"อละครเวทีแสวงหาตัวตนในประเทศไทย เนื่องจากสามารถทดลองการนําเสนอใหม" ๆ 

อย"างไร-ขอบเขตพ้ืนท่ี ไฟจะเพ่ิมความสว"างจัดในตําแหน"งท่ีมีผู-ชมไปนั่งบนเก-าอ้ีรัศมีของไฟต"อหนึ่งท่ีนั่ง 

45 องศา ระยะห"างของไฟแต"ละดวง 1 เมตร เป(นไคเนติก อาร-ตประเภทผู-ชมเป(นผู-สร-างการ

เคลื่อนไหว (ดูภาพท่ี 298) 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน มีความเหมาะสม แต"คนท่ัวไปอาจไม"สามารถ

เชื่อมโยงชื่อเติบโตกับความเป(นละครเวทีได-ง"ายเท"าชื่อโซนอ่ืน ๆ การตีความมีความเหมาะสม เป(นการ

ทําให-คนท่ัวไปได-รับอรรถรสในละครเวทีหลาย ๆ แบบ พ้ืนท่ีวิเคราะห-มีความน"าสนใจจากการแบ"ง

พ้ืนท่ี ๆ แปลกตา  

เทคนิคท่ีใช-ในโซนย"อยละครเพ่ือการพัฒนาและการศึกษามีความเชื่อมโยงกับความเป(น

ละครเวทีมากข้ึน อีกท้ังสามารถสร-างภาพใหม" ๆ ท่ีเกิดข้ึนได-โดยการปฏิสัมพันธ-กับผู-ชม  

โซนย"อยละครเพ่ือมหรสพประชาชนสามารถเล"าเรื่องจากบทประพันธ-ท่ีเป(นภาพจําได-ดี

ข้ึนนอกเหนือจากหุ"นชักรอก  

โซนย"อยละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศมีความแปลกตา และสร-าง

คําถามแก"ผู-ชมได-ดีกว"าการออกแบบครั้งท่ี 2 อีกท้ังสามารถสื่อแก"นแท-ของละครเวทีสู"ฝJนอันยิ่งใหญ"ได-

มากกว"าเดิม 

โซนย"อยละครเพลงต-นทุนสูงสามารถแสดงเอกลักษณ-ท่ีเป(นภาพจําของบทประพันธ-ข-าง

หลังภาพได-ดีกว"าเดิม 

ส"วนโซนย"อยละครเวทีแสวงหาตัวตนนั้นสามารถสร-างปฏิสัมพันธ-แบบฉับพลันทันทีทันใด

แก"ผู-ชมได-ดีกว"าการออกแบบครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 294 การออกแบบครั้งท่ี 3 เติบโต 2 
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ภาพท่ี 295 การออกแบบครั้งท่ี 3 เติบโต 3 
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ภาพท่ี 296 การออกแบบครั้งท่ี 3 เติบโต 4 

 



3
0
4 

 

 

  

ภาพท่ี 297 การออกแบบครั้งท่ี 3 เติบโต 5 
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ภาพท่ี 298 การออกแบบครั้งท่ี 3 เติบโต 6 
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วิก (ดูภาพท่ี 299) 

ท่ีมาของช่ือโซน วิก (Wig) เป(นคําเรียกโรงละครในประเทศไทย เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 

5 ท่ีเกิดโรงละครปริ๊นเธียร-เตอร-ซ่ึงเป(นโรงละครแบบตะวันตกแห"งแรกของไทยของเจ-าพระยามหินทร

ศักด์ิธํารง หรือเพ็ง เพ็ญสกุล คนท่ัวไปเม่ือจะไปชมละครของท"านก็จะเรียกว"า ไปวิก เพราะละครท่ีโรง

นี้จะเล"นเดือนละหนึ่งสัปดาห-หรือวีค (Week) ในภาษาอังกฤษ ท่ีเป(นข-างข้ึน เพราะสะดวกต"อการ

เดินทางมาชมละคร จึงนํามาใช-เป(นชื่อโซน ท่ีรวบรวมข-อมูลของโรงละครในประเทศไทยต้ังแต"อดีต

จนถึงปJจจุบัน 

การตีความ ในโซน วิก ท่ีแสดงเนื้อหาเก่ียวกับโรงละครของประเทศไทยต้ังแต"อดีตจนถึง

ปJจจุบัน จากการวิเคราะห-ข-อมูล ผู-วิจัยได-ตีความโซนนี้เป(นเหมือนการได-ทําความรู-จักกับโรงละครใน

ไทยท่ีสําคัญ  

พ้ืนท่ีวิเคราะห? ในส"วนของพ้ืนท่ี ๆ ใช-มีลักษณะเป(นรูปทรงคล-ายครึ่งวงกลม จึงใช-ผนัง

ด-านโค-งในการบอกข-อมูลเชิงสถิติ ในส"วนของบอร-ดข-อมูลโรงละคร แต"ละโรงละครแยกเป(นบอร-ด

เด่ียวให-อยู"ในฝJ®งของผนังตรง 

เทคนิคท่ีใชA การจัดวางบอร-ดใช-เส-นกริดกราฟ>กอัตลักษณ-มาใช-กําหนดระยะของบอร-ด

แต"ละบอร-ด สร-างการเคลื่อนไหว บอร-ดเป(นมอนิเตอร-พร-อมหูฟJงในแต"ละบอร-ด ผนังอีกด-านเป(น

กราฟ>กเชิงข-อมูลของโรงละครท่ียังเป>ดการแสดงอยู"ในปJจจุบัน เชื่อมโยงข-อมูลกายภาพท่ีสําคัญต"าง ๆ 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซนมีความน"าสนใจ และกระตุ-นการต้ังข-อสงสัยของ

ผู-ชม ท้ังยังสามารถควบคุมเอกภาพของแนวคิดนิทรรศการได-ดี การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห-มีความ

เหมาะสม เทคนิคท่ีใช-ในการนําเสนอ มีท่ีมาท่ีน"าสนใจ ลดทอนสิ่งท่ีไม"จําเป(นในการออกแบบครั้งท่ี 2 

ให-เหลือเพียงสิ่งท่ีจําเป(นได-ดี การจัดวางบอร-ดมีความเคลื่อนไหว ท-าทาย ต่ืนตาต่ืนใจมากกว"าเดิม 
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ภาพท่ี 299 การออกแบบครั้งท่ี 3 วิก 1 
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ภาพท่ี 300 การออกแบบครั้งท่ี 3 วิก 2 
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เอพิล็อค (ดูภาพท่ี 301) 

ท่ีมาของช่ือโซน เอพิล็อค (Epilogue) เป(นคําเรียกบทสรุปช"วงท-ายของละครเวที จึง

นํามาใช-ตั้งชื่อโซน ท่ีเป(นโซนสุดท-ายของนิทรรศการท่ีเป(นการท้ิงคําส"งท-ายแก"ผู-ชมในเชิงสัญลักษณ- 

การตีความ ในส"วนของโซนท่ีบอกบทสรุปของนิทรรศการนั้น ต-องการบอกลักษณะ

พิเศษของละครเวทีท่ีต"างจากสื่ออ่ืน ๆ อย"างภาพยนตร-ท่ีบุคคลในละครหลังม"านสามารถตอบโต-หรือมี

ปฏิสัมพันธ-กับผู-ชมหน-าม"านได- 

พ้ืนท่ีวิเคราะห? พ้ืนท่ีท่ีเป(นส"วนสุดท-ายของนิทรรศการมีพ้ืนท่ีกว-างมาก จึงจําเป(นต-องใช-

สื่อท่ีสามารถจัดการกับพ้ืนท่ีกว-างดังกล"าวให-มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

เทคนิคท่ีใชA ใช-แผ"นแมคเน็ทท่ีมีคุณสมบัติในการดูดและผลักในเวลาเดียวกันมาตัดเป(น

เส-นเส-นตามขนาด และระยะห"างเดียวกับกราฟ>กอัตลักษณ- เม่ือผู-ชมเดินเข-าออกหรือการท่ีเกิดการ

กระทําจากด-านใดก็ตามก็สามารถสร-างการเคลื่อนไหวได-ด-วยแม"เหล็ก เป(นไคเนติก อาร-ตประเภท

แม"เหล็ก เหมือนการสื่อสารผ"านไปมาของผู-ท่ีอยู"หลังม"านหรือนักแสดงกับผู-ท่ีอยู"หน-าม"านหรือผู-ชม ซ่ึง

เป(นการจัดการกับพ้ืนท่ีและส"งเสริมให-พ้ืนท่ีดังกล"าวมีความพิเศษมากกว"าเดิม จึงเป(นศิลปะจัดวาง

ประเภท การจัดวางแบบส"งเสริมทางกายภาพ 

วิเคราะห?ขAอดี-ขAอเสีย ท่ีมาของชื่อโซน การตีความ พ้ืนท่ีวิเคราะห- เทคนิคท่ีใช-มีความ

น"าสนใจและสามารถแสดงถึงจุดเด"นของละครเวทีได-ดี แต"ควรเพ่ิมข-อมูล (Quotes) คําอธิบายแนวคิด

ดังกล"าว จะเป(นการทําให-สารท่ีจะสื่อชัดเจนมากข้ึน 
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ภาพท่ี 301 การออกแบบครั้งท่ี 3 เอพิล็อค 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห-ข-อมูลการประเมินผลงานวิจัย 

 

หลังจากการออกแบบครั้งท่ี 3 จึงได-นําผลงานออกแบบท้ังหมดไปประเมินความพึงพอใจ

จากผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป' 2 ท"าน ผู-เชี่ยวชาญด-านนิทรรศการ 2 ท"าน ผู-เชี่ยวชาญด-านละครเวที 

2 ท"าน และกลุ"มเปXาหมาย 100 คน โดยประเมินผลงานในด-านต"าง ๆ ดังนี้คือ ด-านตราสัญลักษณ- 

(อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 2) ด-านอัตลักษณ-นิทรรศการ (อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 2) ด-าน

นิทรรศการ (อ-างอิงตามการออกแบบครั้งท่ี 3) โดยใช-แบบประเมินผลของงานออกแบบ พบว"า 

ผูAเช่ียวชาญดAานเลขนศิลป+ท8านท่ี 1: ณัฐญา ชัยวรรณคุปต?  

(Deputy Managing Director, G49 Limited) 

ได-ให-ความเห็นด-านตราสัญลักษณ-ไว-ว"า 

สื่อความหมายชัดเจน มาก 

ความสวยงามมาก 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสีท่ีใช- มากท่ีสุด 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ- มาก 

ได-ให-ความเห็นด-านเลขนศิลป'อัตลักษณ-ของนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของโทนสีท่ีใช- มากท่ีสุด 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหว มากท่ีสุด 

ได-ให-ความเห็นด-านนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของสถานท่ี มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด มากท่ีสุด 

ความน"าสนใจของเนื้อหานิทรรศการ มากท่ีสุด 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- มาก 

สื่อท่ีใช-มีความน"าสนใจ มากท่ีสุด 

สื่อท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการเคลื่อนไหว มาก 
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ข-อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สร-างระบบเอกลักษณ-ท่ีน"าสนใจ ยังสามารถนําระบบเอกลักษณ-ในทุกส"วนของ

การออกแบบนิทรรศการได-เพ่ิมข้ึน ตัวอักษรเลือกได-ดีแต"ตัวอักษรท่ีใช-เป(นสัญลักษณ-น"าจะสร-างข้ึน

ใหม"เพ่ือให-ให-เป(นเอกลักษณ-เฉพาะและเป(นท่ีจดจํา 

 

ผูAเช่ียวชาญดAานเลขนศิลป+ท8านท่ี 2: วัชรพงษ? ตรีรัตนพันธ?  

(Design Director, G49 Limited) 

ได-ให-ความเห็นด-านตราสัญลักษณ-ไว-ว"า 

สื่อความหมายชัดเจน มาก 

ความสวยงาม ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสีท่ีใช- มาก 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ- ปานกลาง 

ได-ให-ความเห็นด-านเลขนศิลป'อัตลักษณ-ของนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- น-อย 

ความเหมาะสมของโทนสีท่ีใช- ปานกลาง 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหว ปานกลาง 

ได-ให-ความเห็นด-านนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของสถานท่ี มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด มากท่ีสุด 

ความน"าสนใจของเนื้อหานิทรรศการ มาก 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- ปานกลาง 

สื่อท่ีใช-มีความน"าสนใจ มาก 

สื่อท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการเคลื่อนไหว มากท่ีสุด 

ข-อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตราสัญลักษณ-จุดเด"นยังไม"ได-มีไคเนติกอาร-ตท่ีเด"นชัด พร-อมกับฟอนต-ท่ีนํามาใช-

ยังไม"มีความสอดคล-องกับไคเนติกอาร-ต ลักษณะท่ีนํามาใช-ควรมีความหลากหลายกว"านี้เนื่องจากเป(น

การนําเสนอละครในหลายๆรูปแบบ 
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ผูAเช่ียวชาญดAานนิทรรศการท8านท่ี 1: สยาม อัตตะริยะ 

(Design Director, Pink Blue Black & Orange) 

ได-ให-ความเห็นด-านตราสัญลักษณ-ไว-ว"า 

สื่อความหมายชัดเจน ปานกลาง 

ความสวยงาม ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสีท่ีใช- ปานกลาง 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ- มาก 

ได-ให-ความเห็นด-านเลขนศิลป'อัตลักษณ-ของนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของโทนสีท่ีใช- ปานกลาง 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหว มาก 

ได-ให-ความเห็นด-านนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของสถานท่ี มาก 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด มากท่ีสุด 

ความน"าสนใจของเนื้อหานิทรรศการ ปานกลาง 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- ปานกลาง 

สื่อท่ีใช-มีความน"าสนใจ มาก 

สื่อท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการเคลื่อนไหว ปานกลาง 

ข-อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

อยากให-นําข-อมูลต"างๆท่ีได-มาออกแบบ “ประสบการณ-” สําหรับผู-ชมมากกว"า

ออกแบบ “นิทรรศการ” เผื่อว"าจะได-แนวทางหรือเนื้อหาท่ีจะกระตุ-นผู-ให-มีอารมณ-ร"วมได-ชัดเจนข้ึน 

 

ผูAเช่ียวชาญดAานนิทรรศการท8านท่ี 2: ดนัยพันธ? วัชรีวงศ? ณ อยุธยา 

(Design Director, Zerotwo Studio) 

ได-ให-ความเห็นด-านตราสัญลักษณ-ไว-ว"า 

สื่อความหมายชัดเจน มาก 

ความสวยงาม ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ท่ีใช- มาก 
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ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของสีท่ีใช- มาก 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ- ปานกลาง 

ได-ให-ความเห็นด-านเลขนศิลป'อัตลักษณ-ของนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- ปานกลาง 

ความเหมาะสมของโทนสีท่ีใช- มาก 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหว มาก 

ได-ให-ความเห็นด-านนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของสถานท่ี มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด มากท่ีสุด 

ความน"าสนใจของเนื้อหานิทรรศการ มากท่ีสุด 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- ปานกลาง 

สื่อท่ีใช-มีความน"าสนใจ ปานกลาง 

สื่อท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการเคลื่อนไหว ปานกลาง 

ข-อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประเด็นของนิทรรศการท่ีคนดูได-รับเรื่องโรงละครท่ีเป(นของทุกคนเข-าถึงละคร

เวทีได-ง"ายยังไม"ชัดเจน 

 

ผูAเช่ียวชาญดAานละครเวทีท8านท่ี 1: ยุทธนา มุกดาสนิท 

(ผู-กํากับละครเวทีและภาพยนตร-อิสระ) 

ได-ให-ความเห็นด-านตราสัญลักษณ-ไว-ว"า 

สื่อความหมายชัดเจน มาก 

ความสวยงาม ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- น-อย 

ความเหมาะสมของสีท่ีใช- ปานกลาง 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ- น-อย 

ได-ให-ความเห็นด-านเลขนศิลป'อัตลักษณ-ของนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีใช- มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- ปานกลาง 
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ความเหมาะสมของโทนสีท่ีใช- มาก 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหว ปานกลาง 

ได-ให-ความเห็นด-านนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของสถานท่ี มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด มาก 

ความน"าสนใจของเนื้อหานิทรรศการ มาก 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- ปานกลาง 

สื่อท่ีใช-มีความน"าสนใจ ปานกลาง 

สื่อท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการเคลื่อนไหว ปานกลาง 

ข-อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ลักษณะความเคลื่อนไหวให-มากข้ึน ประเด็นของการนําเสนอให-ชัดเจนข้ึนได-อีก

จะดีข้ึน 

 

ผูAเช่ียวชาญดAานละครเวทีท8านท่ี 2: สุวรรณดี จักราวรวุธ 

(ผู-กํากับการแสดง, Dreambox) 

ได-ให-ความเห็นด-านตราสัญลักษณ-ไว-ว"า 

สื่อความหมายชัดเจน มากท่ีสุด 

ความสวยงาม มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ท่ีใช- มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของสีท่ีใช- มากท่ีสุด 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ- มาก 

ได-ให-ความเห็นด-านเลขนศิลป'อัตลักษณ-ของนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีใช- มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของโทนสีท่ีใช- มากท่ีสุด 

รับรู-ได-ถึงความเคลื่อนไหว มากท่ีสุด 

ได-ให-ความเห็นด-านนิทรรศการไว-ว"า 

ความเหมาะสมของสถานท่ี มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด มากท่ีสุด 

ความน"าสนใจของเนื้อหานิทรรศการ มาก 
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ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- มาก 

สื่อท่ีใช-มีความน"าสนใจ มากท่ีสุด  

สื่อท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการเคลื่อนไหว มากท่ีสุด 

ข-อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เพ่ิมส"วนท่ีสร-าง Interact กับผู-ได-มากกว"านี้ก็ดีค"ะละครเป(นสื่อท่ีสร-างปฏิกิริยา

รับ-ส"งอยู"ตลอดเวลาสร-างประสบการณ-ร"วมกับผู-ในขณะนั้นลองใช-จุดนี้เพ่ิมข้ึนได-มากกว"านี้ค"ะ 

 

ตารางท่ี 27 ตารางเฉลี่ยค"าการประเมินผลงานออกแบบของผู-เชี่ยวชาญ 

 

ตราสัญลักษณ? ค8าต่ําสดุ ค8าสูงสุด ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับความเห็น 

ส่ือความหมายชัดเจน 3 5 4 0.632455532 มาก 

ความสวยงาม 3 5 3.5 0.836660027 มาก 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ที่ใช- 4 5 4.16 0.40824829 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- 2 5 3.33 1.032795559 มาก 

ความเหมาะสมของสีที่ใช- 3 5 4 0.894427191 มาก 

รับ รู- ได- ถึ งการ เค ล่ือนไหว ในตรา

สัญลักษณ- 

2 4 3.33 0.816496581 มาก 

อัตลักษณ?นิทรรศการ ค8าต่ําสดุ ค8าสูงสุด ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับความเห็น 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีเลือกใช- 3 5 3.83 0.752772653 มาก 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- 2 5 3.5 1.22474487 มาก 

ความเหมาะสมของโทนสีที่ใช- 3 5 4 0.894427191 มาก 

รับรู-ได-ถึงการเคล่ือนไหว 3 5 4 0.894427191 มาก 

นิทรรศการ ค8าต่ําสดุ ค8าสูงสุด ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับความเห็น 

ความเหมาะสมของสถานท่ี 4 5 4.83 0.40824829 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด 4 5 4.83 0.40824829 มากที่สุด 

ความน"าสนใจของเน้ือหานิทรรศการ 3 5 4.16 0.752772653 มากท่ีสุด 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- 3 4 3.5 0.547722558 มาก 

ส่ือท่ีใช-มีความน"าสนใจ 3 5 4.16 0.752772653 มากท่ีสุด 

ส่ือท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการ

เคล่ือนไหว 

3 5 4 0.89442719 มาก 

 

จากการประเมินความพึงพอใจจากกลุ"มเปXาหมายจํานวน 100 คนแบ"งเป(นเพศชาย 46 

คนและเพศหญิง 54 คน 9% มีอายุต้ังแต" 15-20 ปg 46% มีอายุต้ังแต" 21-30 ปg 27% มีอายุต้ังแต" 

31-40 ปg 12% มีอายุตั้งแต" 41-50 ปg 3% มีอายุตั้งแต" 51-60 ปg 3% มีอายุ 60 ปgข้ึนไป 
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ตารางท่ี 28 ตารางเฉลี่ยค"าการประเมินผลงานออกแบบของกลุ"มเปXาหมาย 

 

ตราสญัลักษณ? ค8าต่ําสดุ ค8าสูงสุด ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับความเห็น 

ส่ือความหมายชัดเจน 4 5 4.66 0.476095229 มากท่ีสุด 

ความสวยงาม 4 5 4.69 0.464823199 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของสัญลักษณ-ที่ใช- 3 5 4.58 0.553774924 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- 3 5 4.42 0.553774924 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของสีที่ใช- 3 5 4.45 0.5198096 มากท่ีสุด 

รับ รู- ได- ถึ งการ เค ล่ือนไหว ในตรา

สัญลักษณ- 

3 5 4.45 0.625630995 มากท่ีสุด 

อัตลักษณ?นิทรรศการ ค8าต่ําสดุ ค8าสูงสุด ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับความเห็น 

ความเหมาะสมของกราฟ>กท่ีเลือกใช- 3 5 4.56 0.57419245 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช- 4 5 4.6 0.492365964 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของโทนสีที่ใช- 3 5 4.55 0.5198096 มากท่ีสุด 

รับรู-ได-ถึงการเคล่ือนไหว 3 5 4.53 0.558768487 มากท่ีสุด 

นิทรรศการ ค8าต่ําสดุ ค8าสูงสุด ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับความเห็น 

ความเหมาะสมของสถานท่ี 4 5 4.67 0.472581563 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของช"วงเวลาการจัด 4 5 4.59 0.49431107 มากที่สุด 

ความน"าสนใจของเน้ือหานิทรรศการ 3 5 4.52 0.559220236 มากท่ีสุด 

ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู- 3 5 4.48 0.540856037 มากท่ีสุด 

ส่ือท่ีใช-มีความน"าสนใจ 3 5 4.48 0.559220236 มากท่ีสุด 

ส่ือท่ีใช-สามารถสร-างการรับรู-ถึงการ

เคล่ือนไหว 

3 5 4.45 0.609271796 มากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิเคราะห?ขAอมูลการประเมินผลงานวิจัย 

ดAานเลขนศิลป+ 

จากผลการประเมินผลงานออกแบบพบว"าในด-านตราสัญลักษณ-สามารถสื่อสาร

ความหมายได-ชัดเจนและมีความเหมาะสมต"อบริบทของนิทรรศการ อาจเพราะเป(นสัญลักษณ-ท่ีเป(นท่ี

เข-าใจได-ต"อท้ังผู-ท่ีชื่นชอบการชมละครเวทีและบุคคลท่ัวไปท่ีไม"เคยชมละครเวที สังเกตได-จากค"า

ประเมิน มากท่ีสุดของท้ังฝJ®งผู-เชี่ยวชาญและกลุ"มเปXาหมาย(อ-างอิงตามตารางท่ี 1 และ 2) แต"อาจยัง

ต-องปรับปรุงเรื่องความสวยงามของตราสัญลักษณ-ท่ีอาจต-องเพ่ิมความสะดุดตา พบว"าควรใช-ตัวอักษร

ท่ีเขียนข้ึนใหม"เพ่ือเป(นอัตลักษณ-เฉพาะ ดังคําแนะนําของผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป'ท"านท่ี1 คุณ

ณัฐญา ชัยวรรณคุปต- ได-ให-คําแนะนําว"า “ตัวอักษรเลือกได-ดีแต"ตัวอักษรท่ีใช-เป(นสัญลักษณ-น"าจะ

สร-างข้ึนใหม"เพ่ือให-ให-เป(นเอกลักษณ-เฉพาะและเป(นท่ีจดจํา” สีท่ีใช-มีความเหมาะสมต"อความเป(น

นิทรรศการเชิงประวัติศาสตร- แต"พบว"าการเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ-ยังไม"มีประสิทธิภาพมากพอแม-
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จะใช-ลักษณะของไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอล อาร-ตก็ตาม จากการสังเกตพบว"าอาจเป(นเพราะ

มวลของหน-ากากสุขนาฏกรรมท่ีซ-อนอยู"ด-านหน-าท่ีมีมวลมาก ทําให-ประสิทธิภาพของความเป(นอjอปติ

คอล อาร-ตในหน-ากากโศกนาฏกรรมด-านหลังลดน-อยลง  ดังคําแนะนําของผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป'

ท"านท่ี2 วัชรพงษ- ตรีรัตนพันธ- ได-ให-ความเห็นว"า “ตราสัญลักษณ-จุดเด"นยังไม"ได-มีไคเนติกอาร-ตท่ี

เด"นชัด”  

ดAานอัตลักษณ?นิทรรศการ 

ในด-านอัตลักษณ-ของนิทรรศการ สามารถแสดงถึงความเป(นละครเวทีในเชิงประวัติศาสตร-ได-

ดีจากสีท่ีใช- เช"น สีทองท่ีใช-แสดงถึงความเจริญรุ"งเรือง สีแดงท่ีดึงมาจากผ-าม"านของโรงละคร ก็

สามารถแสดงอัตลักษณ-ได-ชัดเจนและเหมาะสมตามบริบทของนิทรรศการ ในด-านตัวอักษรท่ีใช-มีความ

เหมาะสมเพราะมีความเป(นสากลและร"วมสมัย รวมท้ังอ"านง"ายเม่ือใช-เป(นข-อความ กราฟ>กอัตลักษณ-ท่ี

ใช-ในสไตล-อีอปติคอลอาร-ตสามารถสร-างความเคลื่อนไหวทางสายตาได-ดี อาจเพราะได-มีการผ"านการ

ทอลองและสํารวจกับผู-เชี่ยวชาญและกลุ"มเปXาหมาย อาจเป(นเพราะความสมํ่าเสมอกันของรูปทรงและ

พ้ืนท่ีว"างท่ีมีน้ําหนักเท"า ๆ กัน จึงอาจสามารถสร-างแรงผลักด-านการเคลื่อนไหวได-ดี 

ดAานนิทรรศการ 

ด-านนิทรรศการมีความเหมาะสมทางด-านสถานท่ี และช"วงเวลาการจัด อ-างอิงตามผลเฉลี่ย

ประเมิน มากท่ีสุด ของท้ังฝJ®งผู-เชี่ยวชาญและกลุ"มเปXาหมาย )อ-างอิงตามตารางท่ี  1  และ  2 (  เป(นเพราะ

สถานท่ี ๆ มีความเหมาะสมอย"างหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครท่ีมีความเหมาะสมด-านพ้ืนท่ี 

ท่ีสอดคล-องกับช"วงเวลาการจัดเทศกาลละครกรุงเทพในเดินพฤศจิกายน ในขณะท่ีเนื้อหาของ

นิทรรศการก็มีความน"าสนใจ ส"วนในทัศนะของผู-วิจัย มีความเห็นว"าเพราะยังไม"เคยมีการนําเสนอ

ละครเวทีไทยในเชิงนิทรรศการแบบเต็มรูปแบบมาก"อน จึงมีความแปลกใหม"ในเชิงเนื้อหา ความ

ชัดเจนของข-อมูลให-ความรู-อาจต-องมีการปรับปรุง ส"วนหนึ่งอาจเป(นเพราะผู-วิจัยอาจเน-นหนักในด-าน

เทคนิคจนอาจละเลยในส"วนของข-อมูลให-ความรู- สื่อท่ีใช-พบว"ามีความน"าสนใจ ด-วยเทคนิคไคเนติก 

อาร-ตท่ีแปลกตาจากนิทรรศการอ่ืน ๆ สามารถเพ่ิมการเคลื่อนไหวให-เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเพ่ิม

ปฏิสัมพันธ-ระหว"างสื่อและผู-ชม ดังคําแนะนําของผู-เชี่ยวชาญด-านละครเวทีคนท่ี 2 คุณสุวรรณดี จัก

ราวรวุธ ท่ีกล"าวไว-ว"า “เพ่ิมส"วนท่ีสร-าง Interact กับผู-ได-มากกว"านี้ก็ดีค"ะละครเป(นสื่อท่ีสร-างปฏิกิริยา

รับ-ส"งอยู"ตลอดเวลาสร-างประสบการณ-ร"วมกับผู-ในขณะนั้นลองใช-จุดนี้เพ่ิมข้ึนได-มากกว"านี้ค"ะ” แต"ก็

อาจมีผลเสียต"อความชัดเจนของข-อมูล  

อีกปJญหาหนึ่งท่ีได-รับมาคือนิทรรศการยังไม"สามารถผลักประเด็นให-เด"นชัดมากพอ โดย

ผู-เชี่ยวชาญด-านนิทรรศการคนท่ี 2  คุณดนัยพันธ- วัชรีวงศ- ณ อยุธยา ได-ให-ความเห็นว"า “ประเด็นของ

นิทรรศการท่ีคนดูได-รับเรื่องโรงละครท่ีเป(นของทุกคนเข-าถึงละครเวทีได-ง"ายยังไม"ชัดเจน”  และ

ผู-เชี่ยวชาญด-านละครเวทีคนท่ี1 คุณยุทธนา มุกดาสนิท ได-ให-ความเห็นว"า “ประเด็นของการนําเสนอ
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ให-ชัดเจนข้ึนได-อีกจะดีข้ึนอีก” ในความเห็นของผู-วิจัย มีความเห็นว"าอาจด-วยยังขาดข-อความใน

บทสรุปซ่ึงอยู"ในโซนเอพิล็อคท่ีได-กล"าวไว-ข-างต-น   นิทรรศการ วิก เนเวอร- เอนด- ค"อนข-างได-รับความ

สนใจจากกลุ"มเปXาหมายท่ีได-ไปประเมินผลงานออกแบบ โดยได-รับคําแนะนําให-จัดข้ึนจริง เพราะจะ

เป(นประโยชน-ต"อผู-ท่ีสนใจและยังทําให-ผู-ท่ีไม"เคยชมละครเวทีอาจหันมาชมละครเวทีก็เป(นได-  ได-รับ

คําแนะนําในเรื่องของการประเมินผลว"าหากเพ่ิมการประเมินด-านสุนทรียศาสตร-หรือความงามและ

ประสบการณ-ท่ีผู-ชมได-รับ จะทําให-การประเมินผลสมบูรณ-มากข้ึน 

ไคเนติก อาร-ตจึงสามารถสร-างการเคลื่อนไหวและสร-างความน"าสนใจได-ตามหลักจิตวิทยา 

สร-างประสบการณ-ใหม" ๆ ในการชมนิทรรศการ ชวนให-ผู-ชมนั้นเกิดจินตนาการตามสิ่งท่ีนักออกแบบ

นําเสนอ หรือแม-กระท่ังสามารถกระตุ-นให-ผู-รับสารเกิดความสนใจในสื่อนั้น เพราะไคเนติก อาร-ตบาง

ประเภทสามารถสร-างส"วนร"วมหรือปฏิสัมพันธ-กับผู-ชมได- นอกเหนือจากการสร-างความเคลื่อนไหว 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขAอเสนอแนะ 

 

วิทยานิพนธ- แนวทางไคเนติก อาร-ต เพ่ือการออกแบบเลขนศิลป'สําหรับนิทรรศการ

ความเป(นมาละครเวทีไทย มีวัตถุประสงค-เพ่ือรวบรวมความเป(นมาของละครเวทีของไทย และศึกษา

การนําไคเนติก อาร-ตมาใช-ในการออกแบบนิทรรศการ โดยใช-นิทรรศการละครเวทีไทยเป(นกรณีศึกษา 

มีท่ีมาจากการท่ีผู-วิจัยมีความสนใจในละครเวทีไทย และพบว"าปJจจุบัน ยังไม"มีการรวบรวมความ

เป(นมาของละครเวทีไทยเพ่ือเป(นองค-ความรู-แก"ผู-ท่ีสนใจศึกษา จะมีก็แต"เพียงเอกสารประกอบการ

เรียนของสถาบันต"าง ๆ ท่ีเป>ดสอนทางด-านละครเวทีซึ่งเป(นสื่อท่ียากต"อการเข-าถึงของประชาชนท่ัวไป 

จึงเห็นว"าสื่ออย"างนิทรรศการนั้นมีความเหมาะสมในการใช-เผยแพร"องค-ความรู- รวมท้ังสร-าง

ประสบการณ-ทางสุนทรีย-แก"ผู-ชมได-ด-วย โดยใช-วิธีคิดเชิงศิลปะ มาเป(นส"วนช"วยในการสร-างมิติใหม" ๆ 

แก"การจัดนิทรรศการ โดยสามารถดึงส"วนสําคัญมากท่ีสุดของละครเวที เช"นบรรยากาศ อารมณ- และ

การเคลื่อนไหว ผ"านไคเนติก อาร-ต ร"วมกับศิลปะการจัดวางกับพ้ืนท่ี  

เบื้องต-นผู-วิจัยได-ค-นคว-าข-อมูลไคเนติก อาร-ตจากสื่อสิ่งพิมพ-และสื่อออนไลน- ข-อมูลด-าน

ละครเวทีของไทย จากสื่อสิ่งพิมพ-  สื่อออนไลน- และลงพ้ืนท่ีสํารวจในสถานท่ีท่ีเก่ียวข-อง ถัดมาจึงลง

พ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีคือหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานคร ผู-วิจัยได-ศึกษาองค-ความรู-

ทางด-านเลขนศิลป' นิทรรศการ และศิลปะเพ่ิมเติม เพ่ือใช-ในการออกแบบ  

จากการวิเคราะห-ข-อมูลท่ีได-จากการค-นคว-าข-อมูลพบว"าไคเนติก อาร-ต เป(นศิลปะท่ี

มุ"งเน-นการสร-างปฏิกิริยาทางสายตาหรือการเคลื่อนไหวแก"ผู-ชมมากกว"าจะสร-างความสะเทือนอารมณ-

ทางเรื่องราว ผู-วิจัยศึกษาองค-ความรู-ทางศิลปะจากศิลป>นแนวไคเนติก อาร-ต ท่ีมีชื่อเสียงก"อนหน-า 

เพ่ือหาแรงบันดาลใจ 

ไคเนติก อาร-ต นอกจากการสร-างการเคลื่อนไหวทางสายตาหรือกายภาพแล-ว ยังสร-าง

ปฏิสัมพันธ-กับผู-ชมให-เกิดจินตนาการตาม เป(นเพราะไคเนติก อาร-ตบางจําพวกนั้นสามารถเคลื่อนไหว

ได-ด-วยตัวของผู-ชมงาน ท้ังการสัมผัสให-เคลื่อนไหว หรือสะท-อนเงาผู-ชมงาน ก"อให-เกิดภาพใหม" ๆ ท่ี

เป(นลักษณะเฉพาะของไคเนติก อาร-ต การแยกประเภทของไคเนติก อาร-ตนั้น พบว"าไม"มีกฎเกณฑ-ท่ี

แน"นอนตายตัว ข้ึนอยู"กับการตีความของผู-ศึกษา ในทัศนะของผู-วิจัย มีความเห็นพ-องกับการแยก

ประเภทของคุณกําจร สุนพงษ-ศรี ท่ีได-แบ"งประเภทของไคเนติก อาร-ตไว- 7 ประเภท เพราะจากการ

วิเคราะห-พบว"าการแบ"งประเภทมีความหลากหลาย และสามารถแจกแจงผลงานท่ีเข-าข"าย ไคเนติก 

อาร-ต ท่ีบุคคลท่ัวไปไม"คิดว"าจะเป(นไคเนติก อาร-ต จากข-อสังเกตศิลป>นท่ีสร-างสรรค- มักคาบเก่ียวกับ
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การเคลื่อนไหวทางศิลปะอ่ืน ๆ  

ด-านละครเวที  ละครเวทีของไทยนั้นค"อย ๆ เริ่มจากละครรําแบบไทยท่ีเป(นการ

ผสมผสานกับละครเวทีแบบตะวันตก แล-วค"อย ๆ ถูกพัฒนาเป(นละครพูดแบบตะวันตกเต็มตัว แต"ยัง

ไม"ได-เป(นมหรสพแก"ประชาชนท่ัวไป ยังจํากัดอยู"ในวงของชนชั้นสูง ผู-วิจัยต้ังข-อสังเกตุว"าละครยุคแรก 

ๆ เหล"านี้มักถูกคิดค-นข้ึนโดยข-าราชบริพารหรือชนชั้นสูง ต"อมาในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ละครเวทีเริ่มกลายมาเป(นมหรสพของประชาชนมากข้ึน ท้ังยังเกิดคณะละครท่ีโด"งดังอย"าง

คณะจันทโรภาสหรือศรีโอภาส ของพรานบูรพ-หรือจวงจันทร- จันทรคณา และละครหลวงวิจิตรวาท

การ หรือละครศิลปากร ซ่ึงเป(นต-นกําเนิดของเพลงปลุกใจท่ีเรามักได-ยินกันมาจนถึงทุกวันนี้อย"างเพลง

เลือดสุพรรณ เพลงต่ืนเถิดชาวไทย 

ต"อมาในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป(นยุครุ"งเรืองของละครเวที เพราะภาพยนตร-

ต"างประเทศไม"สามารถเข-ามาฉายในประเทศไทยได- ซ่ึงผู-วัจัยมีความเห็นว"า ผู-คนในยุคสงครามโลก

อาจต-องการหลีกหนีความโหดร-ายในสงครามแล-วเข-าไปพบกับโลกใหม"ท่ีสวยงามกว"าในโรงละคร หลัง

สิ้นสุดสงครามโลกไม"นาน ละครเวทีก็ด-อยความนิยมลง เม่ือโทรทัศน-เริ่มเข-ามาเป(นสื่อท่ีมีบทบาท

บุคลากรด-านละครเวทีจําเป(นต-องผันตัวเองไปทําละครโทรทัศน- ทําให-การนําเสนอละครโทรทัศน-ใน

ยุคนั้นมีความคล-ายคลึงกับละครเวที คือไม"มีการตัดต"อไปมา ตัวละครเรียงเป(นสองมิติ จึงกล"าวได-ว"า

ละครเวทีนั้นเป(นรากฐานของละครโทรทัศน-ของไทยก็ว"าได- จึงไม"แปลกท่ีละครโทรทัศน-ของไทยต้ังแต"

อดีตจนถึงปJจจุบันจะมีลักษณะท่ีคนท่ัวไปเรียกกันว"า เล"นใหญ"  และก็เพราะเหตุผลดังกล"าวนั่นเอง 

ละครเวทีก็กลับมาได-รับความนิยมอีกครั้งเม่ืองได-มีการเป>ดการเรียนการสอนละครเวทีแบบตะวันตก

ในจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยโดยคุณสดใส พันธุมโกมล ท่ีใช-ศาสตร-ละครเวทีแบบตะวันตก ละครเวทีใน

ยุคนี้มักถูกแปลมาจากบทละครต"างประเทศหรือบ-างก็ดัดแปลงให-อยู"ในบริบท ทําให-ชาวบ-านธรรมดา

ท่ัวไปไม"สามารถมีความรู-สึกร"วมกับละครได- คณะละครเวทีในยุคนี้ท่ีสําคัญได-แก" กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว 

ท่ีมักแสดงแนวคิดทางการเมืองและสะท-อนสังคม เห็นได-ว"ากลุ"มพระจันทร-เสี้ยวมีความต-องการให-

ละครเวทีนั้นสามารถเข-าถึงกับชาวบ-านท่ัวไปนอกเหนือจากปJญญาชนในรั้วมหาวิทยาลัยจากการท่ีได-

ต้ังคณะชื่อ แฉกดาว แล-วไปแสดงละครตามชุมชนต"าง ๆ  

ในยุคถัดมาเกิดการเคลื่อนไหวทางละครเวทีท่ีสําคัญ 2 กลุ"มด-วยกันได-แก" มณเฑียรทอง

เธียร-เตอร- มีลักษณะเป(นละครแบบ Cocktail Lounge Theatre ซ่ึงถูกมองว"าเป(นมหรสพชั้นสูง อีก

หนึ่งคณะละครท่ีสําคัญคือการกลับมาของ กลุ"มพระจันทร-เสี้ยว ซ่ึงท้ังสองกลุ"มนั้นมีจุดยืนทางด-าน

ละครเวทีท่ีแตกต"างกัน และในยุคปJจจุบันละครเวทีมีความหลากหลายมากข้ึนกว"าเดิม ซ่ึงผู-วิจัยมี

ความเห็นพ-องกับการแบ"งประเภทตามหนังสือปริทัศน-การละคร โดย นพมาส แววหงส- ท่ีได-แยกละคร

เวทีในยุคปJจจุบันไว- 5 ประเภทด-วยกันได-แก" 1) ละครเพ่ือการพัฒนา 2) ละครเขียนข้ึนใหม"เพ่ือเป(น

มหรสพของประชาชน 3) ละครแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมต"างประเทศ 4) ละครเพลงต-นทุนสูง 
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5) ละครเวทีแสวงหาตัวตน ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมประสบการณ-ทางด-านละครเวทีทดลองการนําเสนอ

ละครในรูปแบบใหม" ละครประเภทนี้มักแสดงในโรงละครแบล็กบอกส- หรือโรงละครเชิงทดลอง พบว"า

ละครเวทีประเภทนี้เริ่มมีอิทธิพลต"อวงการละครเวทีของไทยในปJจจุบัน สังเกตได-จากโรงละครของไทย

ในเขต นั้นมีปริมาณโรงละครแบบแบล็คบอกส-เธียร-เตอร-มากกว"าแบบโพรซีเนี่ยมหรือแบบจอท่ีเราเห็น

ได-ท่ัวไป ซ่ึงยืนยันถึงความมีอิทธิพลของละครเวทีแสวงหาตัวตน  

หลังจากได-วิเคราะห-ข-อมูลทางด-านละครเวทีแล-ว จึงได-จัดทําไทม-ไลน-เพ่ือแบ"งยุคของ

ละครเวทีเพ่ือง"ายต"อการจัดโซนนิทรรศการ และวิเคราะห-พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

ด-านพ้ืนท่ีกรณีศึกษา พ้ืนท่ีภายในท่ีเหมาะต"อการจัดนิทรรศการได-แก"บริเวณทางเชื่อม

ระหว"างชั้น 8 – ชั้น 9 เพราะเหมาะสําหรับเนื้อหาในส"วนของละครเวทีไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 เนื่อง

ด-วยสื่อได-ถึงวงแคบ ๆ ของละครเวที และห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 เนื่องด-วยมีลักษณะพ้ืนท่ีกว-าง

เหมาะสําหรับการจัดผัง และอยู"ในตําแหน"งชั้นบนสุดซ่ึงสามารถใช-เสียงประกอบนิทรรศการโดยไม"

รบกวนผู-อ่ืน ๆ และไร-เสียงรบกวนจากกิจกรรม และไม"รบกวนพ้ืนท่ีการจัดเทศกาลละครกรุงเทพ 

ด-านเลขนศิลป' หรือ กราฟ>กดีไซน- ในทัศนะของผู-วิจัย เป(นการจัดลําดับกลุ"มข-อมูลให-เป(น

ระบบ ชัดเจน และสื่อสารได-รวดเร็ว ตอบสนองการใช-ชีวิตที่รวดเร็วของสังคม ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต"อ

สื่อต"าง ๆ ในปJจจุบัน ไม"เว-นแม-กระท่ังนิทรรศการ ระบบกริด (Grid System) จึงเข-ามามีบทบาท

สําคัญ ซ่ึงไม"มีกฎท่ีแน"นอนตายตัว และด-วยกราฟ>กดีไซน-มักเก่ียวข-องกับการใช-ภาพหรือสัญลักษณ-ใน

การสื่อสาร นักออกแบบจําเป(นต-องศึกษาทฤษฎีภาพสัญลักษณ-สื่อแความหมาย (Semiotics) เพ่ือใช-

ภาพหรือสัญลักษณ-ให-ถูกบริบท  

ด-านนิทรรศการ ในทัศนะของผู-วิจัยนิทรรศการคือ งานหนึ่งท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพร"องค-

ความรู-ต"าง ๆ และให-ประสบการณ-แก"ผู-ชม โดยใช-เทคนิคต"าง ๆ ให-ผู-รับสารเกิดความสนใจ ด-วย

นิทรรศการเป(นการรวบรวมข-อมูลต"าง ๆ กราฟ>กดีไซน-จึงมีบทบาทสําคัญต"อการออกแบบ จากการ

เทียบเคียง หลักการออกแบบของการจัดนิทรรศการมีความคล-ายคลึงกับการออกแบบกราฟ>กดีไซน- 

หรือการสร-างงานศิลปะ คือการให-ความสําคัญกับความเป(นเอกภาพ ความสมดุล การเน-น ในส"วนของ

ข้ันตอนนั้นมีความใกล-เคียงเช"นกัน นิทรรศการเป(นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากในการสื่อสาร อาจด-วย

เป(นสื่อท่ีให- ประสบการณ-ใหม" นอกเหนือจากให-ความรู-  

ด-านศิลปะ ในทัศนะของผู-วิจัยแล-ว คือการใช-ทัศนธาตุในการสร-างสรรค-สิ่งต"าง ๆ ให-เกิด

ความงาม เกิดจินตนาการ แม-มีเรื่องประโยชน-ใช-สอยเก่ียวข-อง ก็ถือว"าเป(ประยุกต-ศิลป' ท้ังศิลป>นและ

นักออกแบบจําเป(นต-องความรู-ด-านองคืประกอบของศิลปะ ในทัศนะของผู-วิจัย ศิลปะจําเป(นในการ

ออกแบบนิทรรศการเป(นอย"างมาก เพราะเป(นเครื่องมือท่ีใช-สร-างสร-างประสบการณ-ทางสุนทรียภาพ 

แก"ผู-ชม 

จากนั้นจึงสรุปแนวคิดของการออกแบบคือ Never Stop Glowing, Never Stop 
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Growing ซ่ึงมีความหมายว"า ไม"หยุดส"องสว"าง ไม"หยุดเติบโต จากการท่ีละครเวทีของไทยนั้นไม"เคยจะ

หายไปจากหน-าประวัติศาสตร- และไม"หยุดเติบโต ผู-วิจัยใช-การเล"นคําท่ีมีการออกเสียงท่ีคล-ายกันอย"าง 

Glowing ท่ีแปลว"าการส"องสว"าง และ Growing การเติบโต Never Stop ท่ีแปลว"า ไม"เคยหยุด ยัง

สอดคล-องกับไคเนติก อาร-ต  

เม่ือได-แนวคิดของการออกแบบจึงได-เริ่มออกแบบครั้งท่ี 1 และได-วิเคราะห-ข-อดีและ

ข-อเสีย และนําไปปรับปรุงสู"การออกแบบครั้งท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ โดยได-แบ"งการออกแบบเป(น4 

หมวดหมู"ได-แก"  

1. ด-านชื่อนิทรรศการ จากการวิเคราะห-ข-อมูลด-านละครเวที ชื่อนิทรรศการคือ วิก เน

เวอร- เอนด- (Wig Never End) หรือแปลว"าโรงละครไม"มีวันจบ ตามแนวคิดหลักของงานออกแบบ 

จากการท่ีละครเวทีไทยไม"เคยหยุดส"องสว"างและไม"หยุดเติบโต คําว"า วิก เป(นคําเรียกโรงละคร ซ่ึงเกิด

จากคําเรียกโรงละครปริ๊นเธียร-เตอร- ซ่ึงเป(นโรงละครแบบตะวันตกแห"งแรกในไทย เพราะละคร

ของปริ๊นเธียร-เตอร-จะแสดงเดือนละสัปดาห-หรือ วีค (Week) ท่ีเพ้ียนเป(นคําว"า วิก ซ่ึงเป(นสัปดาห-ท่ี

เป(นข-างข้ึน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางมาชม 

2. ด-านตราสัญลักษณ- ใช-ตราสัญลักษณ-ในงานออกแบบครั้งที่ 2 ได-แรงบันดาลใจจาก

หน-ากากคู"ท่ีเป(นสัญลักษณ-ตัวแทนของละครเวที โดยจัดวางหน-ากากมาซ-อนกันเป(นรูปทรงตัว W ท่ี

เป(นตัวย"อของคําว"าวิก (Wig) หน-ากากส"วนของโศกนาฏกรรมใช-กราฟ>กท่ีสร-างการเคลื่อนไหวในแบบ

ของอjอปติคอล อาร-ต (Optical Art) อีกท้ังยังมองได-เหมือนผ-าม"านโรงละคร โดยใช-กราฟ>กอัตลักษณ-

ท่ีสามารถสร-างการเคลื่อนไหวลวงตาตามไคเนติก อาร-ตประเภทอjอปติคอล อาร-ต ท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีสุดท่ีได-จากประเมินผลด-านประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป' 2 ท"าน ผู-เชี่ยวชาญ

ด-านนิทรรศการ 2 ท"าน ผู- เชี่ยวชาญด-านละครเวที 2 ท"าน กลุ"มเปXาหมาย 100 คน โดยใช-แบบ

ประเมินผลด-านประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของอัตลักษณ-นิทรรศการเป(นเครื่องมือ พบว"ากราฟ>กท่ีมี

ปริมาณของรูปทรงท่ีมีมวลเท"ากับช"องว"างสามารถผลกระทบต"อกราฟ>กในลักษณะของอjอปติคอล 

อาร-ตได-ดีท่ีสุดอ-างอิงจากการประเมิน 

3. ด-านอัตลักษณ-นิทรรศการ ตัวอักษรท่ีใช-เลือกใช-ยังคงใช-แบบอักษร DB Adman X 

โดยใช-น้ําหนัก Bold เป(น Display Font น้ําหนัก Regular เป(น Text น้ําหนัก Light เป(น Sub-text  

สีท่ีใช- ได-แก" สีทอง รหัสสีคือ C=5 M=35 Y=95, R=235, G=175, B=45, #EDAE2C, 

PANTONE Old Gold 15-0955 TCX สีเทาเข-ม รหัสสีคือ C=70 M=60 Y=55 K=40, R=65 G=70 

B=75, #434649, PANTONE 432 สีเทาอ"อน รหัสสีคือ C=55 M=40 Y=40 K=5, R=130 G=135 

B=135, #808788, PANTONE 430 และสีแดง รหัสสีคือ C=70 M=60 Y=55 K=40, R=65 G=70 

B=75, #943521, PANTONE 432 

กราฟ>กท่ีใช-ในการแสดงอัตลักษณ- นั้นได-ใช-กราฟ>กท่ีได-จากการประเมิน โดยการเรียงต"อ
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ของกราฟ>กนั้นอยู"ในสัดส"วน 1 ต"อ 1 

4. ด-านนิทรรศการ ได-จัดแผงผังของนิทรรศการในพ้ืนท่ี ทางเชื่อมระหว"างชั้น 8 และ 9 

ประกอบไปด-วยโซน โปรล็อค (Prologue) โซนด-านหน-าหรือโถงด-านหน-าของนิทรรศการ ต"อมาคือ

โซน โอเวอร-เจอร- (Overture) โซนท่ีบอกเล"าเรื่องราวเก่ียวกับละครเวทีในยุคแรกเริ่มของไทยในสมัย

รัชกาลท่ี5  ถึง รัชกาลท่ี6 สู"ประชาชน (To People) เป(นทางเชื่อมระหว"างโซนโอเวอร-เจอร-และ

จันทร-เจ-าขา ห-องนิทรรศการหลักชั้น 9 ประกอบไปด-วยโซน จันทร-เจ-าขา (Chanchaokar) โซนบอก

เล"าเรื่องราวของละครเวทีคณะจันทโรภาส ละคร “วัธนธัม” (Lakorn for Wattanatam) โซนบอก

เล"าเรื่องราวละครเวทีของหลวงวิจิตรวาทการ รุ"งเรืองในสงคราม (Rises in the War) บอกเล"า

เรื่องราวของละครเวทีไทยในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 อินเทอร-มิสชั่น (Intermission) โซนเก่ียวกับ

ละครเวทีในยุคละครโทรทัศน- รีพรีส (Reprise) โซนท่ีพูดถึงการกลับมาของละครเวทีจากการเป>ดการ

เรียนการสอนละครเวทีอย"างจริงจังของสถาบันอุดมศึกษาในไทย ร่ํารวย/จน (Rich/Pool) บอกเล"า

เรื่องราวของละครเวทีในยุคท่ีมีสองกระแสการเคลื่อนไหวทางด-านละครเวทีท่ีสําคัญ อันมีจุดยืนท่ี

แตกต"างกัน เติบโต (Grow) บอกเล"าเรื่องราวของละครเวทีในปJจจุบันท่ีละครเวทีเติบโตไปในทิศทางท่ี

หลากหลาย วิก (Wig) โซนท่ีรวบรวมข-อมูลของโรงละครในประเทศไทยต้ังแต"อดีตจนถึงปJจจุบัน เอพิ

ล็อค (Epilogue) โซนสุดท-ายของนิทรรศการท่ีเป(นการท้ิงคําส"งท-ายแก"ผู-ชมในเชิงสัญลักษณ- 

หลังกําหนดพ้ืนท่ีของนิทรรศการและชื่อในแต"ละโซน จึงได-ทํา Diagram เบื้องต-น แสดง

ปริมาณเนื้อหาคิดเป(นร-อยละ เทคนิคไคเนติก อาร-ต แบ"งตามประเภทท้ัง 7 ประเภท ตามการแบ"ง

ประเภทของ กําจร สุนพงษ-ศรี และได-เริ่มกระบวนการออกแบบในส"วนของนิทรรศการ จากนั้นนํา

ผลงานออกแบบในด-านต"าง ๆ ท่ีกล"าวมาข-างต-นไปประเมินผลกับผู-เชี่ยวชาญด-านเลขนศิลป' 2 ท"าน 

ผู-เชี่ยวชาญด-านนิทรรศการ 2 ท"าน ผู-เชี่ยวชาญด-านละครเวที 2 ท"าน และกลุ"มเปXาหมาย 100 คน 

จากการประเมินพบว"า จากผลการประเมินผลงานออกแบบพบว"าด-านตราสัญลักษณ-สามารถสื่อสาร

ความหมายได-ชัดเจนและมีความเหมาะสมต"อบริบทของนิทรรศการ แต"ยังต-องปรับปรุงเรื่องความ

สวยงามของตราสัญลักษณ- ควรใช-ตัวอักษรท่ีเขียนข้ึนใหม"เพ่ือเป(นอัตลักษณ-เฉพาะ สีท่ีใช-มีความ

เหมาะสมต"อความเป(นนิทรรศการเชิงประวัติศาสตร- แต"การเคลื่อนไหวในตราสัญลักษณ-ยังไม"มี

ประสิทธิภาพมากพอ เป(นเพราะมวลของหน-ากากสุขนาฏกรรมท่ีซ-อนอยู"ด-านหน-าท่ีมีมวลมาก ทําให-

ประสิทธิภาพของความเป(นอjอปติคอล อาร-ตในหน-ากากโศกนาฏกรรมด-านหลังลดน-อยลง ด-านอัต

ลักษณ-ของนิทรรศการ สามารถแสดงถึงความเป(นละครเวทีในเชิงประวัติศาสตร-ได-ดีจากสีท่ีใช- 

ตัวอักษรท่ีใช-มีความเหมาะสมเพราะมีความเป(นสากล ร"วมสมัย และอ"านง"าย กราฟ>กอัตลักษณ-สร-าง

ความเคลื่อนไหวทางสายตาได-ดี  

ผลการประเมินด-านนิทรรศการ มีความเหมาะสมทางด-านสถานที่ และช"วงเวลาการจัด 

เป(นเพราะสถานท่ี ๆ มีความเหมาะสมอย"างหอศิลปวัฒนธรรมแห"งกรุงเทพมหานครท่ีมีความ
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เหมาะสมด-านพ้ืนท่ี ท่ีสอดคล-องกับช"วงเวลาการจัดเทศกาลละครกรุงเทพในเดินพฤศจิกายน ในขณะ

ท่ีเนื้อหาของนิทรรศการก็มีความน"าสนใจ ความชัดเจนของข-อมูลให-ความรู-อาจต-องมีการปรับปรุง 

ส"วนหนึ่งอาจเป(นเพราะผู-วิจัยอาจเน-นหนักในด-านเทคนิคจนอาจละเลยในส"วนของข-อมูลให-ความรู- สื่อ

ท่ีใช-พบว"ามีความน"าสนใจ ด-วยเทคนิคไคเนติก อาร-ตท่ีแปลกตาจากนิทรรศการอ่ืน แต"ควรเพ่ิม

ปฏิสัมพันธ-ระหว"างสื่อและผู-ชม อีกปJญหาหนึ่งท่ีสมควรได-รับการปรับปรุงคือเรื่องของประเด็นท่ีไม"

เด"นชัดมากพอ ได-รับคําแนะนําในเรื่องของการประเมินผลว"าหากเพ่ิมการประเมินด-านสุนทรียศาสตร-

หรือความงามและประสบการณ-ท่ีผู-ชมได-รับ จะทําให-การประเมินผลสมบูรณ-มากข้ึน 

ไคเนติก อาร-ตจึงสามารถสร-างการเคลื่อนไหวและสร-างความน"าสนใจได-ตามหลัก

จิตวิทยา รวมท้ังสร-างประสบการณ-ใหม"แก"นิทรรศการได- รวมท้ังทําให-ผู-ชมเกิดจินตนาการตาม หรือ

แม-กระท่ังกระตุ-นให-ผู-รับสารเกิดความสนใจในสื่อนั้น เพราะไคเนติก อาร-ตสามารถสร-างปฏิสัมพันธ-

กับผู-ชม นอกเหนือจากการสร-างความเคลื่อนไหว 

  

ขAอเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ข-อมูลด-านความเป(นมาละครเวทีของไทยยังขาดรายละเอียดในบางส"วน 

ซ่ึงต-องการการเพ่ิมเติมจากผู-วิจัยอ่ืนท่ีมีความสนใจในด-านนี้มาต"อยอด เพราะเอกสารและแหล"งข-อมูล

ทางด-านความเป(นมาละครเวทีของไทยค"อนมีความกระจัดกระจาย ซ่ึงยังต-องการการรวบรวมเพ่ิมเติม 

รวมท้ังยังต-องได-รับการต"อยอดข-อมูลในตัวแปรอ่ืน ๆ อาทิ เลขนศิลป' นิทรรศการ ศิลปะ เพ่ือความ

สมบูรณ-ในรอบด-านของงานออกแบบ 

นิทรรศการ วิก เนเวอร- เอนด- ยังมีรายละเอียดด-านการออกแบบเลขนศิลป' และการ

ออกแบบนิทรรศการท่ียังไม"สมบูรณ- เนื่องด-วยข-อจํากัดด-านเวลา จึงยังต-องการ ๆ ต"อยอดจากนัก

ออกแบบจากหลายสาขาท่ีสนใจมาสานต"อให-สมบูรณ-  

นิทรรศการ วิก เนเวอร- เอนด- สามารถเป(นหนึ่งองค-ความรู-แก"ผู-ท่ีสนใจในละครเวที ท้ัง

ยังสามารถกระตุ-นให-คนท่ัวไปหันมาชมละครเวทีได-มากข้ึน คงจะดีไม"น-อยหากหน"วยงานหรือองค-กร

ใดก็ตาม นําผลงานวิจัยนี้ไปสร-างข้ึนจริง ซ่ึงผู-วิจัยมีความยินดีให-ความร"วมมือ 

ไคเนติก อาร-ตสามารถนําไปประยุกต-กับนิทรรศการและสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีความต-องการ

สอดคล-องกับคุณสมบัติไคเนติก อาร-ต อาทิ ภาพยนตร- การแสดง หรือแม-แต"ละครเวที  

ในด-านการประเมินผลของงานออกแบบยังต-องการการปรับปรุงแก-ไข เพ่ือความสมบูรณ-

ของการประเมินผล เช"นการประเมินในส"วนของประสบการณ-ทางสุนทรียภาพ หรือความงามท่ีผู-ชม

ได-รับ 
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