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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสงสินคาออกของไทยไปยังประเทศตางๆ นั้น มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ไมเพียงแตจะ
นําเงินตราเขาประเทศเทานั้น แตยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงของประเทศไทยใหชาวโลกรูจักอีกดวย
กระทรวงพาณิชยคาดวาในป 2551 การสงออกจะยังขยายตัวตอเนื่องจากป 2550 แตอัตรา
การขยายตัวอาจชะลอลงจากป 2550 เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจของโลกในป 2552 ไดตกต่ําลง
แตถึงกระนั้นการสงออกสินคาสําคัญคาดวาจะเพิ่มขึ้นในทุกหมวด
จากกลยุทธและแผนการสงเสริมการสงออกป 2551-2552 ของกระทรวงพาณิชยที่จะเพิ่ม
การดําเนินการในเรื่องของการเจรจาการคา การสงเสริมการสงออก เพื่อรักษาตลาดหลัก (รอยละ
55) และขยายตลาดใหม (รอยละ 45) โดยการจัดการแสดงสินคาและนํานักธุรกิจจากกลุมประเทศที่
คาดวาจะเปนกลุมตลาดใหมเดินทางเขามาเจรจาและชมสินคาไทย เพื่อหาลูทางการขยายตลาด
รวมกัน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบและคุณภาพเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไทย
รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑและการใชตราสัญลักษณสินคาไทย เปนตน
นาฏศิลปไทยโขน (Khon Drama)
โขนเปนการแสดงชั้นสูงของไทยและถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งที่แสดงออกถึงความ
เปนไทยโดยใชความงดงามของทาทางและสีสันของเครื่องแตงกายที่มีลักษณะเฉพาะตัวและยังเปน
มหรสพชั้น สูงที่ใชแสดงในงานสําคัญๆ มาแตครั้งกรุงศรี อยุธยา เชื่อกันวาโขนมีมาตั้งแตสมัย
โบราณประมาณกอนพุทธศตวรรษที่ 16 โดยสันนิษฐานวา “โขน” ไดพัฒนามาจากการแสดง 3
ประเภท คือ
1. การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ
2. การแสดงกระบี่กระบอง
3. การแสดงหนังใหญ
ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวถึงโขนไววา “การแสดงโขนเชื่อวามีมา
แตโบราณประมาณกันวา ไทยมีการแสดงโขนมากอนพุทธศตวรรษที่ 16” ทั้งนี้ไดอาศัยหลักฐาน
จากการสันนิษฐานลายแกะสลักเรื่อง “รามายานะ” จากแหลงโบราณคดีหลายแหลง
1

2
ตอมาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรีไดทรงพยายามฟนฟูบานเมืองรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสูญหายถูกทําลายจากภัยสงครามใหกลับคืนอยูในสภาพเดิมใหมากที่สุดโดย
พระองคไดทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ และโปรดฯ ใหแสดงโขนในงานฉลอง
พระแกวมรกต
ในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดทรงพระราชนิพนธบทพากยรามเกียรติ์ 3 ตอนคือ ตอนนางลอย
นาคบาศ และพรหมมาตร
สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหยกเลิกโขนของหลวง
และไมโปรดใหเลนโขนละครหลวงตลอดรัชกาล
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงอนุญาตใหพระบรม
วงศานุวงศและขาราชการมีคณะละครผูหญิงได ยุคนี้ละครจึงเจริญรุงเรืองเปนผลใหผูที่มีการแสดง
โขนอยูก็หันไปหัดละครผูหญิงกันมาก โขนในอุปการะของเจานายขุนนางและเอกชนจึงเสื่อมลงจะ
เหลือก็เพียงโขนหลวงในพระราชูปถัมภเทานั้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนสมัยที่โขนมีวิวัฒนาการอยางสําคัญ เนื่องจากมีการริเริ่มเลนละคร
ดึกดําบรรพ ซึ่งสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศนานุวัดติวงศไดทรงพระนิพนธบทละครดึกดําบรรพ
ซึ่งมีลักษณะแบบโขนปนละคร โดยแสดงเรื่องสั้นๆ ดําเนินเรื่องรวดเร็วมีบทรองและเจรจานอย
ไดแก เรื่อง กรุงพาณชมเทวี และอุณรุท
สมัยรัชกาลที่ 6 โขนเปนนาฏศิลปที่เจริญรุงเรืองถึงขีดสุด เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงอุปถัมภและทรงสนับสนุนโขนเปนมหรสพของราชการหรือเปนของ
หลวง ทรงโอนกรมโขนและพิณพาทยมหาดเล็ก ซึ่งอยูในความปกครองของเจาพระยาเทเวศรมา
รวมอยูดวย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกลาเจาอยูหัวสวรรคตแลว ศิลปะทางโขนรวมทั้งละครก็
ตกต่ําทันที ตราบจนมีการปรับปรุงสวนราชการโดยโอนกองมหรสพจากกระทรวงวังไปรวมกับ
การชางกองวังนอกและสังกัดกรมศิลปากร จึงไดรวบรวมครูโขน ละคร ดนตรี และจัดตั้ง โรงเรียน
นาฏศิลป โขนจึงไดรับการฟนฟูมีการเลนตามแบบแผนของโขนในสมัยรัชกาลที่ 6 สืบตอกันมา
ตราบเทาทุกวันนี้
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดอธิบายไววา
โขน หมายถึง การเลนอยางหนึ่งคลายละครรํา แตเลนเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ โดยผู
แสดงสวมหัวจําลองตางๆ ที่เรียกวา “หัวโขน”

3
โดยที่โขนนั้นมีความแตกตางจากการแสดงประเภทอื่นๆ คือ
1. ผูแสดงจะตองฝกหัดตั้งแตอายุประมาณ 8-12 ขวบ และจะฝกหัดในบทของตนตาม
ลักษณะของรางกาย คือ ผูที่มีรางกายสูงใหญทาทางสงางามก็จะตองฝกฝนใหเปนฝายยักษ ผูที่มี
รูปรางเล็กก็ฝกทางฝายลิง และผูที่มีรางกายสันทัดหนาตาหลอเหลาก็จะฝกหัดเปนฝายมนุษยหรือ
เทวดา
2. โขนเปนการแสดงที่ผูแสดงไมตองพูด แตจะใชบทพากยและดนตรีประกอบกับ
ทาทางของรางกายในการสื่อความหมายกับผูชม เชน ดีใจ เสียใจ โกรธ
3. เครื่องแตงกายก็สวยงามและมีความหมายที่แตกตางกันออกไป
จากลักษณะเฉพาะของโขนและคุณคาของความอันเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของไทย จึง
ทําใหเกิดเปนแรงบันดาลใจที่เห็นความสอดคลองกับลักษณะสินคาสงออกของไทย ที่มีทั้งคุณภาพ
และความสวยงามเปนที่ตองการของชาวตางชาติ ซึ่งถานําเอกลักษณของโขนมาแปรรูปเพื่อตกแตง
ภายในศูนยแสดงสินคาไทยเพื่อการสงออก ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาสงออกของไทยและ
ยังสรางความประทับใจใหแกลูกคาตางชาติที่เดินทางมาที่ศูนยแหงนี้ใหไดรับรูถึงเอกลักษณอัน
งดงามของศิลปะไทยดวย
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะของการแสดงโขนที่มีทั้งความงดงามของการแสดงและเครื่อง
แตงกาย ตลอดจนความหมายของเนื้อหาเพื่อใชเปนแนวคิดในการออกแบบ
2. เพื่อศึกษาขอมูลของสินคาสงออกของไทยเพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบ
3. เพื่อศึกษาอาคารแสดงสินคา 1 ของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยเพื่อใช
เปนสถานที่ในการออกแบบ
4. เพื่อออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาสงออก โดยใชลักษณะของโขนไดอยางถูกตอง
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาถึงลักษณะของการแสดงโขน ตอน จองถนน
2. ศึกษาพื้นที่ของอาคารแสดงสินคา สินคาสงออก เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบ
3. ศึกษาและออกแบบศูนยแสดงสินคาสงออก
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ขั้นตอนการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 รวบรวมข อ มู ล และลัก ษณะของโขนที่มีบั น ทึ ก ไวใ นเอกสารต า งๆ ตรงตาม
ขอเท็จจริงโดยใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้
1.1.1 ศึกษาจากเอกสารที่มีผูรวบรวมไวแลว
1.1.2 ศึกษาจากกระบวนแปรรูปลักษณะของโขน เพื่อนํามาเปนกรณีศึกษา
1.2 รวบรวมขอมูลของสินคาสงออกจากหนังสือเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.3 รวบรวมขอมูลของอาคารแสดงสินคา โดยศึกษาจากสถานที่จริง
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
2.1 การสัมภาษณ โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริงโดยการบันทึกขอมูลตางๆ ดวยภาพถาย
3. การวิเคราะหขอมูล ศึกษาวิเคราะหขอมูลของของการจัดแสดงสินคาสงออกเพื่อการ
ออกแบบวาควรมีรูปแบบอยางไร
4. การออกแบบ นํา ขอ มู ลที่ ร วบรวมและวิ เ คราะหไ ดม าหาความเชื่ อ มโยงในการ
ออกแบบ
5. การสรุปผลการศึกษา สอบถามความคิดเห็นถึงผลงานการออกแบบภายในศูนย
แสดงสินคาสงออก
ขอตกลงเบื้องตน
1. การศึกษานี้เปนการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาสงออกโดยใชลักษณะของโขน
2. การศึกษานี้เปนการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาสงออกโดยจะตองเปนสินคา
ที่ขึ้นทะเบียนเปนสินคาสงออกกับกรมสงเสริมการสงออก
ขอจํากัดของการศึกษา
1. การคลี่คลายสูงานออกแบบนี้เปนการวิเคราะหและสรุปขอมูลจากแหลงอางอิงที่มีอยู
โดยผูศึกษาเอง
2. การศึกษานี้ศึกษาเฉพาะ ตอน “จองถนน”
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คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
1. โขน หมายถึง การแสดงชั้นสูงของไทย
2. สินคาสงออก
3. ศู น ย แ สดงสิ น ค า หมายถึ ง พื้ น ที่ จั ด แสดงสิ น ค า ที่ มี ก ารจั ด หมวดหมู แ ละเป ด ให
ผูสนใจเขาชม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. สามารถเขาใจลักษณะของโขน และสามารถรวบรวมเปนขอมูลในการออกแบบได
อยางถูกตอง
2. สามารถเขาใจการจัดแสดงสินคา ประเภทของสินคาสงออก และสามารถนํามาเปน
ขอมูลในการออกแบบไดอยางถูกตอง
3. สามารถออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาสงออกโดยใชลักษณะของโขนไดอยาง
ถูกตอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการคนควา
1. ขอมูลและความรูเกี่ยวกับโขน
1.1 ประวัติความเปนมาของโขน
โขน มีกําเนิดในประเทศอินเดียแลวจึงเผยแพรสูภูมิภาคเอเชียอาคเนยรวมถึงไทย
ดวย ซึ่ง ธนิต อยูโพธิ์ (2508) อดีตอธิบดีกรมศิลปากรไดเขียนไวในหนังสือ “โขน” ดังนี้
...เปนอันวาเราไดพบคําวา โขล ของเบงคาลี โกลหรือโกลัมของทมิฬและษูรัต
ควานของอิหราน อันมีความหมายคลายคําวา โขน ซึ่งเปนนาฏกรรมของไทย โดย
อยางนอยก็มีความหมาย เปน 3 ทาง คือ
1. จากคําวา โขล ของเบงคาลี แปลวา เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งขึงดวยหนังและใชตี
รูปรางเหมือนตะโพน
2. จากคําวา โกล หรือโกลัม ของทมิฬ หมายถึง การตกแตงประดับประดารางกาย
แสดงตัวใหรูถึงเพศ
3. จากคําวา ควาน หรือ โขน ของอิหราน หมายถึง ผูอานหรือขับรองแทนตัว
ตุกตาหรือหุน...
ซึ่ ง พอจะสรุ ป ได ว า ถาที่ ม าของโขนซึ่ งถื อเป น มหานาฏตะกรรมของไทยไดสื บ
เนื่องมาจากคําในภาษาเบงคาลี ภาษาทมิฬและภาษาอิหรานทั้ง 3 นั้น ก็ดูจะมีความหมายใกลเคียง
กับรูปศัพทเดิมอยูบาง ซึ่งหากจะพิจารณาจากหลักฐานที่นํามาเสนอไวนี้ก็แสดงวาโขนมีกําเนิดมา
จากอินเดีย
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ภาพที่ 1 ประวัติความเปนมาของโขน
ที่มา : ธนิต อยูโพธิ์, โขน (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2508), 23.
เมื่อโขนไดเขามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนยในตอนแรกนั้นไดเขามาที่เขมรกอน ซึ่งใน
หนังสือ “โขน” เขียนโดยอาจารยนายธนิต อยูโพธิ์ ทานไดหาที่มาของคําวาโขนและพบที่ใกลเคียง
ที่สุดคือ คําวา “ละโขน” ในภาษาเขมรโดยในพจนานุกรมภาษาเขมรมีคําวา “ละคร” แตเขียนเปน
อักษรวา “ละโขน” ซึ่งหมายถึงมหรสพอยางหนึ่งเลนเรื่องตางๆ กับมีคําวา “โขล” อธิบายไวใน
พจนานุกรมเขมรวา “โขล หมายถึง ละครชายเลนเรื่องรามเกียรติ์”
ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของทานอาจารยคึกฤทธิ์ ปราโมช วาภาษาเพลงพื้นฐาน
ของโขน เชน “เพลงเสมอ” คําวา “เสมอ” ก็มาจากภาษาเขมรวา “ทะ- เมอ” ที่แปลวา “เดิน”
ถาหากขอสันนิษฐานตางๆ ยังมิอาจสรุปไดแนนอนวา “โขน” เปนคํามาจากภาษาใด
นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายวา “โขน” หมายถึง การเลนอยางหนึ่ง
คลายละครรํา แตเลนเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ โดยผูแสดงสวมหัวจําลองตางๆ ที่เรียกวา “หัวโขน”
1.2 ประวัติและกําเนิดของโขนในประเทศไทย
เริ่มจากโขนสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดพระนิพนธไว
วา “การแสดงโขนเชื่อวามีมาแตโบราณประมาณกันวาไทยมีการแสดงโขนมากอนพุทธศตวรรษที่
16” ทั้งนี้ไดอาศัยหลักฐานจากการสันนิษฐานลายแกะสลักเรื่อง “รามายณะ” จากแหลงโบราณคดี
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หลายแหลงและจากตํานานการแสดงโขนในกฎมณเฑียรบาลมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอมาภายหลัง
ความนิยมโขนก็เริ่มเสื่อมลง
นอกจากนี้ ยังมีบันทึกในจดหมายเหตุของบาทหลวงลาลูแบร กลาววา
...มี ก ารเล น โขนในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ ม หาราช ซึ่ ง ชาวสยามมี ม หรสพ
สําหรับเลนในโรง 3 อยางเรียกวา โขน คือเปนรูปคนเตนรําตามจังหวะพิณพาทย ตัวผู
เตนรํานั้นสวมหนาโขนและถือศัตราวุธเปนตัวแทนทหารออกมาตอยุทธมากกวา เปน
ตัวละครและมาตรวาตัวโขนทุกๆ ตัว โลดเตนเผนโผนอยางแข็งแรงและออกทาทาง
พิลึกพิลั่นเกินจริงและตองเปนใบจะพูดอะไรไมไดดวยหนาโขนปดปากบนเสียและตัว
โขนเหลานั้นสมมุติเปนตัวสัตวรายบาง ภูตผีบาง โขนสมัยอยุธยามีแบบแผนการเลน
เริ่มดวยการโหมโรงแลวขึ้นเพลงตระเปนการไหวครู หลังจากนั้นเลนเบิกโรงจับลิงจน
หัวค่ําฤๅษีออกใชเพลงหนาพาทยเสมอแลวลา...
การกําเนิดโขนในประเทศไทย
กระทรวงวั ฒ นธรรมได ก ล า วถึ ง การกํ า เนิ ด โขนในประเทศไทยไว ว า โขนเป น
นาฏศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งของไทยมีกําเนิดมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 นั้นไดปรับปรุงจากการเลน 3
ประเภท คือ หนังใหญ ชักนาคดึกดําบรรพ และกระบี่กระบอง โดยไดแกไขปรับปรุงใหประณีตมา
ตามลําดับ แตเดิมนั้นผูแสดงโขนจะตองสวมหัวโขนปดหนาทั้งหมด จึงตองมีผูพูดแทนเรียกวาผู
พากย - เจรจา ตอมาไดปรับปรุงใหผูแสดงซึ่งเปนตัวเทพบุตร เทพธิดา และมนุษยชาย หญิง สวมแต
เครื่องประดับศีรษะไมตองปดหนาทั้งหมด
เครื่องประดับศีรษะนี้ไดแก ชฎา มงกุฎ รัดเกลา กระบังหนา ซึ่งมีศัพท เรียกวา “ศิรา
ภรณ” แตผูแสดงโขนที่สวมศิราภรณเหลานี้ก็ยังคงรักษาประเพณีเดิมไว คือ ไมพูดเองตองมีผูพากย
เจรจา แทน เวนแตผูแสดงเปนตัวตลกและฤๅษีบางองคจึงจะเจรจาเอง ซึ่งถือเปนเอกลักษณอยาง
หนึ่งของผูแสดงโขนที่เปนตัวตลก
และที่กลาววาโขนปรับปรุงมาจากการเลนหนังใหญ ชักนาคดึกดําบรรพ และการ
เลนกระบี่กระบองนั้นก็ยังมีขอมูลที่สอดคลองของ ธนิต อยูโพธิ์ (2508) ซึ่งอธิบายวา “แตเดิมการ
เลนหนังใหญเปนมหรสพมีมาตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ดังที่กลาวไวในหนังสือบุญ
โนวาทคําฉันทของพระมหานาค วัดทาทราย ซึ่งแตงขึ้นในราว พ.ศ. 2294-2301 ในปลายรัชสมัย
สมเด็จพระเจาบรมโกศ”
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ในหนังสือเลมนี้กลาวถึงมหรสพที่แสดงฉลองพระพุทธบาทในตอนกลางคืนวา มี
การละเลนหนังใหญอยูดวย การละเลนหนังใหญนั้นเขานําแผนหนังวัว (บางทานก็วามีหนังควาย
ดวย) มาฉลุสลักเปน รูปตัวยักษ ลิง พระ นาง ตามเรื่องรามเกียรติ์การเลนหนังใหญ นอกจากจะมีตัว
หนังแลวยังตองมีคนเชิดหนัง คนเชิดหนังคือคนที่นําตัวหนังออกมาเชิดและยกขาเตนเปนจังหวะ
ผูที่คิดจะออกไปแสดงแทนตัวหนังใหญ จึงเอาเครื่องแตงกายของผูที่เลนชักนาคดึก
ดําบรรพมาแตงในการเลนโขนและเครื่องแตงกายก็วิวัฒนาการตามลําดับจนกระทั่งถึงปจจุบัน
แตเครื่องประดับศีรษะหรือที่เรียกกันตอมาวาหัวโขนที่ทําเปนหนายักษ ลิง เทวดา
และมนุษยผูชายนั้น ในสมัยที่ไดแบบอยางเครื่องแตงตัวจากการเลนชักนาคดึกบรรพคงไมใชเปน
แบบหัวโขนที่สวมปดหนาทั้งหมดเชนในปจจุบัน สมัยนั้นคงเปนแบบหนากากสวมปดเพียงใบหนา
ใหเห็นเปนรูปยักษ ลิง หรือเทวดามากกวา สวนศีรษะก็คงจะสวมเครื่องสวมหัวแบบเดียวกันทุกคน
ครั้นตอมาจึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําเปนหัวโขนครอบทั้งศีรษะเชนในปจจุบันนี้
โดยหัวโขนที่สวมครอบทั้งศีรษะคงจะมีมาตั้งแตในสมัยกรุงธนบุรีหรือไมก็ตนกรุงรัตนโกสินทร
เมื่อมีเครื่องแตงกายแลวก็นําเอาลีลาทาทางการเตนยกขาขึ้นลงตามแบบทาเชิดหนัง
ใหญมาเปนทาเตนของการแสดงที่คิดขึ้นใหมและนําเรื่องรามเกียรติ์ที่เคยแสดงหนังใหญมาเปน
เรื่องสําหรับแสดงโดยมีการพากยเจรจาตามแบบที่เคยแสดงหนังใหญ นอกจากทาเตนแลวยังจะตอง
มีทารําอีกดวย ซึ่งในสมัยโบราณคนไทยเราเคยเห็นการเลนกระบี่กระบองมาจนชินตา การเลน
กระบี่กระบองนั้นกอนที่คูตอสูจะทําการตอสูกันอยางจริงจังจะตองรําไหวครูดวยลีลาทารําตามแบบ
แมทาเสียกอน ผูที่คิดจะใชคนออกไปแสดงแทนตัวหนังใหญจึงนําเอาทารําของกระบี่กระบองมา
เปนทารําของตน โดยประดิษฐและดัดแปลงขึ้นใหมบาง เชน ทาเทพนม ทาปฐม เปนตน
นอกจากลีลาทารําแลวยังเอาทาทางและการตอสูกันของกระบี่กระบองมาเปนทาทาง
ในการรบกันของการแสดงดวย การแสดงที่ปรับปรุงมาจากการเลนทั้ง 3 ประเภทดังกลาวมานี้
ตอมาไดชื่อวา “โขน”
1.3 โขนในยุคกรุงรัตนโกสินทร
เมื่ อ มาถึงยุ คสมัย กรุ ง รัต นโกสิน ทร ธนิ ต อยูโพธิ์ (2508) ไดเ ขี ย นไวใ นหนังสื อ
“โขน” วาโขนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบงไดเปน 3 ยุค คือ
ยุคที่ 1 เปนโขนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ยุคที่ 2 เปนโขนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ยุคที่ 3 เปนโขนในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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โขนยุคที่ 1 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสรางกรุง
รัตนโกสินทรเปนราชธานีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว ทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทุกดาน
สําหรับการแสดงโขนนั้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจานายและขุนนางผูใหญหัดโขนได
โดยไมทรงหามปราม เพราะฉะนั้นเจานายและขาราชการชั้นผูใหญจึงไดฝกหัดโขนเพื่อประดับ
เกียรติของตน ทําใหการแสดงโขนแพรหลายกวางขวางขึ้น
นอกจากนี้ยังโปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตงบทละครเรื่องรามเกียรติ์
สําหรับใชเปนบทแสดงโขนละครโดยพระองคทรงตรวจตราแกไขดวยพระองคเอง ครั้นถึงสมัย
รัชกาลที่ 2 ก็ทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นอีกสวนหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องราวและคํากลอน
กระชับขึ้นเหมาะในการใชบทสําหรับแสดงโขนละคร
โขนในยุคตนรัตนโกสินทรเจริญรุงเรืองมากเพราะเจานายหลายองคและขุนนาง
หลายทานไดใหการสนับสนุน โดยใหมีการหัดโขนอยูในสํานักของตน เชน โขนของกรมพระ
พิทักษเทเวศร (ตนสกุลกุญชร) โขนของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว) โขนของพระเจาพระยาบดินทรเดชา และโขนของเจาพระนคร (นอย) เปนตน
โขนยุคที่ 2 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ
แลวจึงโปรดใหตั้งกรมมหรสพขึ้นและปรับปรุงกรมกองตลอดจนการบริหารงานตางๆ เกี่ยวกับการ
มหรสพใหดีขึ้น ทรงทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและฐานะของศิลปนใหเจริญกาวหนาถึงขีดสุด ทรง
พระราชทานบรรดาศั ก ดิ์ แ กศิ ลป นโขนผูมีฝมือ แม แ ตเ จา หนาที่ผูรัก ษาเครื่องโขนก็โ ปรดใหมี
บรรดาศักดิ์ดวย นอกจากนี้ยังโปรดใหตั้งโรงเรียนฝกหัดศิลปะการแสดงโขน ละคร ดนตรีปพาทย
ขึ้นในกรมมหรสพเรียกวา “โรงเรียนพรานหลวง” โขนยุคที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทรนับเปนยุคที่
เจริญรุงเรื่องถึงขีดสุดทั้งศิลปะและฐานะของศิลปน
โขนยุคที่ 3 นับเปนยุคที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเปน ระบอบประชาธิปไตย โดยเริ่มตั้ง แตเมื่อพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลา เจ าอยูหัวเสด็จ
สวรรคตแลวโขนก็ตกต่ําลงทันที รัชกาลที่ 7โปรดใหยุบกรมมหรสพเพราะทรงเห็นวาเปนการ
สิ้นเปลืองพระราชทรัพยจํานวนมาก มีการปลดขาราชการออกจากราชการรวมทั้งขาราชการกรม
มหรสพดวย แตในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็โปรดใหขาราชการกรม
มหรสพที่มีความสามารถรวมกลุมกันขึ้นแลวตั้งเปนกอง เรียกวา “กองมหรสพ” สังกัดกระทรวงวัง
มีการฝกหัดโขนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โขนหลวงกระทรวงวังสามารถออกโรงแสดงตอนรับแขกเมืองใน
งานสําคัญๆ หลายงาน
สรุปไดวา การแสดงโขนของเราในทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการใหเหมาะกับสมัยที่ผูชม
ตองการชมเรื่องอยางรวดเร็วทันใจ ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงบทสําหรับแสดงโขนใหรัดกุมตัดทอน

11
เรื่องใหดําเนินไปอยางรวดเร็วไมอืดอาดลาชาอยางสมัยกอน แตการปรับปรุงก็มิไดทําใหเสียศิลปะ
แตอยางใด นอกจากนี้ ผูชมโขนยังไดความรูเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เปนตัวๆ ไปอีกดวย

ภาพที่ 2 ประวัติของโขนในประเทศไทย
ที่มา : ธนิต อยูโพธิ์, โขน (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2508), 35.
1.4 วรรณคดีที่ใชในการแสดงโขน
การแสดงโขนในปจจุบันมีการแสดงเพียงเรื่องเดียวคือ “รามเกียรติ์ (Ramakian)” ซึ่ง
เรื่องรามเกียรติ์นั้นเปนวรรณคดีสําคัญเรื่องหนึ่งของไทยโดยมีตนเคาจากวรรณคดีอินเดียคือ “มหา
กาพยรามายณะ” ที่ฤๅษีวาลมีกิชาวอินเดียแตงขึ้นเปนภาษาสันสกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปเศษ เชื่อ
วานาจะเปนที่รูจักในหมูชาวไทยมาตั้งแตสมัยโบราณโดยจากอิทธิพลของลัทธิพราหมณฮินดู
สําหรับเรื่องรามเกียรติ์ของไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา จนถึงในสมัยกรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดพระราชนิพนธบทสําหรับใหละครหลวงเลนแตในปจจุบันมีอยูไมครบ
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1 ไดพระราชนิพนธขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่อง
รามเกียรติ์ซึ่งมีมาแตเดิมใหครบถวนสมบูรณตั้งแตตนจนจบ และเมื่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์เพื่อใหละครหลวงเลน โดยได
ทรงเลือกมาเปนตอนๆ จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพระราชนิพนธบท
ละครเรื่องรามเกียรติ์โดยใชฉบับของอินเดีย (รามายณะ) มาพระราชนิพนธโดยใชชื่อวา “บอเกิด
รามเกียรติ์”
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สรุปไดวารามเกียรติ์เปนวรรณคดีที่สําคัญของไทย เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
เนื้อเรื่องและสํานวนกลอนในเรื่องรามเกียรติ์มีความไพเราะมีคติและแงคิดในดานตางๆ อยูเปนอัน
มากสอดแทรกเอาไวตลอดทั้งเรื่อง ตามหลักนิยมของอินเดียในเนื้อเรื่องและหลักนิยมของไทยใน
สํานวนกลอน

ภาพที่ 3 คติธรรมของรามเกียรติ์
1.5 วิวัฒนาการและประเภทของโขนในประเทศไทย
ในตอนแรกคงจะแสดงกันกลางสนามกวางๆ เชนเดียวกับการเลนชักนาคดึกดํา
บรรพในพระราชพิธีอินทราภิเษกและตอมาก็มีการปลูกโรงใหแสดง จนกระทั่งมีฉากประกอบตาม
ทองเรื่องโดยมีวิวัฒนาการมาตามลําดับดังนี้
1.5.1 โขนกลางแปลง
คือการแสดงโขนบนพื้นดินกลางสนามหญาไมตองปลูกโรงใหเลน ปจจุบัน
หาดู ไ ด ย าก กรมศิล ปากรเคยจั ด แสดงโขนกลางแปลง ณ พระราชอุ ท ยานรั ช กาลที่ 2 จัง หวั ด
สมุทรสงครามในโอกาสพิเศษวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย การ
แสดงโขนกลางแปลงนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงจะมีหลายครั้งเพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพิ่งจะเริ่ม
เกิดมีการแสดงโขนและโขนกลางแปลงก็คงจะเปนแบบแรกที่คิดขึ้น
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ภาพที่ 4 การแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา : วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร ๑ โขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/813/35813/images/0000X-ZZ-000-LA-945/A030.
JPG
1.5.2 โขนนัง่ ราวหรือโขนโรงนอก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับ
โขนนั่งราววา “มีการแสดงโขนในงานมหรสพหลวงอยางที่เคยมีในงานพระเมรุหรืองานฉลองวัด
โขนนั่งราวนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา โขนโรงนอก เปนการแสดงโขนที่วิวัฒนาการมาจากโขน
กลางแปลง ซึ่งแสดงบนพื้นดินกลางสนามหญามีตนไมและใบไมเปนฉากธรรมชาติ”
เมื่อการแสดงโขนกลางแปลงวิวัฒนาการมาเปนโขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก
ก็มีการปลูกโรงใหเลนเปนแบบเวทียกพื้น มีความกวางยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผา มีหลังคากันแดดกัน
ฝนดวย ตรงดานหลังของเวทีระหวางที่พักผูแสดงกับเวทีแสดงจะมีฉากกั้น ฉากกั้นนี้ทําเปนภาพ
นูนๆ รูปภูเขา สองขางเจาะชองทําเปนประตูเขาออกของตัวโขน
โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอกยังมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “โขนนอนโรง” เหตุ
ที่เรียกวาโขนนอนโรงก็เพราะวาตามประเพณีการแสดงโขนนั่งราวนี้ไมสามารถแสดงใหจบไดใน
วันเดียว ผูแสดงโขนทุกคนตองนอนเฝาโรงโขนคืนหนึ่ง (นี่เองที่เปนเหตุใหโขนนั่งราวตองมี
หลังคากันแดดกันฝน) วันรุงขึ้นจึงแสดงโขนตามชุดที่ไดกําหนดไวตอไป การที่ผูแสดงโขนตอง
นอนเฝาโรงโขนตลอดคืน จึงเปนเหตุใหมีผูเรียกการแสดงโขนนั่งราวหรือโขนโรงนอกเพิ่มขึ้นมา
อีกชื่อหนึ่งวา “โขนนอนโรง”
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ภาพที่ 5 โขนนั่งราว
ที่มา : ยอ ยักษ เขี้ยวใหญ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://img63.
imageshack.us/img63/2227/khon00141.gif
1.5.3 โขนหนาจอ
ในชวงระยะเวลาที่เปนลักษณะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางการแสดงหนังใหญจะ
เปลี่ยนมาเปนการแสดงโขนนั้น ไดมีการแสดง “หนังติดตัวโขน” เกิดขึ้น คือเปนการแสดงโขน
แทรกเขาไปในการแสดงหนังใหญเปนบางตอนเลือกเอาเฉพาะตอนที่สําคัญๆ เพื่อการแสดงลีลา
กระบวนทารําที่สวยงาม เชน ตอนทศกัณฐลงสวน
ตอมาภายหลังกรมศิลปากรไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหวงปพาทยมาตั้งอยูทาง
ดานหลังจอผูบรรเลงหันหนาออกมาทางหนาโรง การที่เปลี่ยนใหวงปพาทยมาตั้งอยูทางดานหลัง
จอนี้มีประโยชนหลายประการเชน นักดนตรีที่นั่งบรรเลงอยูไมบังสายตาคนดู การติดตอระหวางผู
กํากับการแสดงและผูบรรเลงปพาทยก็สะดวกสบายขึ้น
1.5.4 โขนโรงใน
ในเวลาที่มีการแสดงโขนหนาจอนั้น ในพระราชวังก็มีการแสดงละครในอยู
กอนแลว และเมื่อราษฎรสามารถแสดงละครในไดโขนจึงรับเอาศิลปะการแสดงแบบละครในเขา
มาแสดงในโขนดวยเชน โดยนําการขับรองเพลงตามแบบละครในมาขับรองแทรกไปกับการพากย
เจรจา นอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบจับระบํารําฟอนเชนเดียวกับละครใน เมื่อโขนหนาจอรับเอา
ศิลปะการแสดงแบบละครในเขามาผสมดวยเชนนี้จึงเรียกวา “โขนโรงใน” สวนโขนนั่งราวที่มีมา
แตเดิมก็กําหนดชื่อใหมวา “โขนโรงนอก” โขนโรงในตามแบบแผนการแสดงที่แทจริงจะตองมีโรง
สําหรับแสดงและมีฉากหลังเปนมานอยางละครใน
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1.5.5 โขนฉาก
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โขนโรงในจึงไดวิวัฒนาการมาเปนโขนฉากโดยมีผู
คิดสรางฉากประกอบการแสดงโขนบทเวทีเชนเดียวกับละครดึกดําบรรพ ผูใหกําเนิดโขนฉากคือ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศผูทรงใหกําเนิดละครดึกดําบรรพ
ศิลปะการแสดงโขนฉากก็เชนเดียวกับโขนโรงในทุกประการ แตโขนฉาก
จะตองมีบทสําหรับแสดงที่แตงขึ้นไว โดยตัดตอนใหเรื่องกระชับขึ้นเพื่อใหพอเหมาะกับฉากที่
สรางประกอบการแสดงตามทองเรื่อง นักพากยเจรจาและนักรองจะพากยและขับรองตามตัวโขนซึ่ง
แตเดิมตัวละครที่เปนนางใชคนพากยผูชายเปนผูพากยเจรจา ซึ่งเสียงผูชายใหญและหาวเมื่อพากย
เจรจาบทตัวนางจึงไมเหมาะสม ทานก็กําหนดใหนักรองหญิงที่พากยเจรจาโขนไดพากยและเจรจา
ใหตัวนางรําก็ไดรับความนิยมจากผูชมเปนสวนมาก

ภาพที่ 6 โขนฉาก
ที่มา :
ชมความงามของโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
webboard.sanook.com/forum/?action=dlattach;topic=3482248.0;attach=1080698;image
1.5.6 โขนชักรอก
โขนชักรอกคือ การแสดงโขนที่ชักรอกตัวโขนใหลอยขึ้นไปจากพื้นเวที มีทั้ง
แบบโขนฉากและโขนหนาจอ โขนชักรอกที่แสดงแบบโขนฉากมีกําเนิดตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 แหง
กรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระราชอาคันตุกะ
เขามาเมืองไทยอยูเนืองๆ จึงทรงจัดใหมีการแสดงโขนรับรองพระราชอาคันตุกะเหลานั้นและทรงมี
พระราชดําริ วา “โขนชักรอกเหมาะที่จะนํ ามารับแขกเมืองเพราะตัวแสดงในเรื่ องรามเกียรติ์มี
บทบาทตองเหาะเหิน เดินอากาศ การแสดงโขนชักรอกจะทําใหตัว โขนลอยขึ้นไปจากพื้น เวที
เหมือนเหาะไดจริงๆ” รัชกาลที่ 6 จึงโปรดใหแสดงโขนชักรอกชุดศึกพรหมาสตรหรือหักคอชาง
เอราวัณ โดยผูชมก็จะรูสึกเหมือนกับไดชมตัวละครตางๆ เหาะขึ้นลงไปมาได
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ภาพที่ 7 โขนชักรอก
ที่มา : สายสุนีย สิงหทัศน, โขนชักรอก สมบัติศิลปที่เกือบจะสูญสิ้น [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9
กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://www.siamganesh.com/osotho/osotho5/1.jpg
1.6 ตัวละครในการแสดงโขน
ตัวละคร แบงออกได 4 ประเภท ไดแก
1.6.1 ตัวพระ ผูแสดงที่เปนมนุษยทั้งผูหญิง ผูชายและเทวดาซึ่งไดแก พระราม พระ
ลักษณ พระพรต พระสัตรุต พระอิศวร พระนารายณ พระพรหม ในปจจุบันนี้มักสวมเพียงชฎา
ไมไดสวมหัวโขนปดหนาดังสมัยโบราณ เพียงแตชฎาของเทพเจาตางๆ นั้นจะสามารถสังเกตไดจาก
ลักษณะของชฎานั้นๆ เชน พระพรหมจะสวมชฎาที่มีพระพักตรอยู 4 ดาน พระอินทรจะสวมชฎา
ยอดเดินหน เปนตน

ภาพที่ 8 ตัวพระ
ที่มา : ศุภชัย จันทรสุวรรณ, ความแตกตางระหวางการรําตามแบบแผนของโขนตัวพระกับละคร
ตัวพระ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://fda.bpi.ac.th/fda.2008/pk/
Pra-khon1_clip_image008.jpg
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1.6.2 ตัวนาง ตัวละครตัวนางในเรื่องรามเกียรติ์นั้นมีทั้งที่เปนมนุษย ปลา แตละตัว
จะบอกชาติกําเนิดดวยการสวมศีรษะและหางเปนสัญลักษณ ตัวนางในโขนและละครรํานั้นมี 2
ประเภทคือนางกษัตริยซึ่งมีลีลาและอิริยาบถแสดงถึงความนุมนวลแลดูเปนผูดี กับนางตลาดซึ่งจะมี
บทบาททาทางกระฉับกระเฉง วองไว สะบัดสะบิ้ง ผูที่จะรับบทนางตลาดไดจะตองเปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญทางนาฏศิลปมากกวาผูที่แสดงเปนนางกษัตริย

ภาพที่ 9 ตัวนาง
ที่มา : ภาพถายการแสดงโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
www.bloggang.com/data/abird/picture/1229337562.jpg
1.6.3 ตัวยักษ ผูแสดงตัวยักษตองมีลักษณะสูง วงเหลี่ยมตลอดจนการทรงตัวตองดู
แข็งแรง บึกบึน ลีลาทาทางมีสงา ซึ่งตองไดรับการฝกหัดมาอยางดีเพราะถือกันวาหัดยากกวาตัวอื่นๆ

ภาพที่ 10 ตัวยักษ
ที่มา : ภาพถายการแสดงโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
www.bloggang.com/data/abird/picture/1229441096.jpg
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1.6.4 ตั ว ลิ ง ผู แสดงเป น ตั ว ลิ ง จะต อ งมี ท า ทางลุ ก ลี้ ลุ ก ลนกระโดดโลดเต น ตาม
ลักษณะธรรมชาติของลิง โดยเฉพาะตัวหนุมานทหารเอกซึ่งจะตองไดรับการฝกมาเปนอยางดี

ภาพที่ 11 ตัวลิง
ที่มา : หนุมานเสียที..นางสุพรรณมัจฉา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.bloggang.com/data/yesido/picture/1160563574.jpg
โดยจะสามารถแบงตัวละครออกไดเปน 2 ฝาย ตัวละครหลักที่ปรากฏในเรื่องมีดังนี้
ฝายพระราม มีตัวละครที่สําคัญ คือ พระราม พระลักษมณ พระพรต พระสัตรุด นาง
สีดา หนุมาน พาลี สุครีพ ชมพูพาน องคต มัจฉานุ พิเภก
ฝายทศกัณฐและพันธมิตร มีตัวละครที่สําคัญคือ ทศกัณฐ กุมภกรรณ ไมยราพณ
อินทรชิต รามสูร ทาวลัสเตียน ทรพา ทรพี นางมณโฑ นางสํามนักขา นางเบญกาย นางสุพรรณ
มัจฉา
1.7 ประเพณีความเชื่อในการเตรียมการแสดงโขน
โขนเปนนาฏศิลปที่มีธรรมเนียมการปฏิบัติในการแสดงหลายอยาง บางอยางก็ยังคง
ใชกันอยู บางอยางก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การออกโรงแสดงก็ตองตั้งเครื่องใหครบ ในพิธี
ตองมีศีรษะโขนตั้งประดิษฐานเปนเครื่องสักการะกอนแตงตัว ตองมีการไหวครูเมื่อแตงเสร็จกอน
จะสวมหัวโขนหรือชฎาก็ตองไหวครู
การปลูกโรงโขนตองมีพิธีเซนบวงสรวงบอกเจาที่เจาทางใหรับทราบเพื่อปดเสนียด
รังควาน ดวยถือวาการแสดงหลายอยางที่แขงขันหรือประชันกัน มักมีการใชไสยศาสตรกลั่นแกลง
ฝายตรงขามใหเสียเปรียบ จึงตองมีพิธีถอนอาถรรพกันกอน เมื่อเลิกการแสดงแลวผูแสดงทุกคน
จะตองไหวเคารพครูอีกครั้ง แลวเขาหลังโรงขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันไปตามอาวุโส เพราะอาจ
มีการละเมิดลวงเกินพลาดพลั้งไปในระหวางการแสดง
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นอกจากนี้ยังมีขอหามสําคัญอีกหลายประการ เชน หามนําอาวุธที่ใชในการแสดงมา
เลนนอกเวลาแสดง หามเดินขามอาวุธ หามเลนไมตะขาบ (หมายเหตุ :ไมที่ตีเพื่อใหเกิดเสียงดังดวย
การตีเพียงเบาๆ มักใชในการแสดงของตัวตลก) การเก็บหรือวางเครื่องโขนทั้งเวลาแสดง และเวลา
เก็บตองแบงเปนสัดสวน อาวุธตางๆ ตองเก็บในที่อันเหมาะสม
1.8 การชมการแสดงโขน
โขนเปนละครใบโดยเฉพาะโขนกลางแปลง ผูดูจึงตองดูการแสดงทาทางซึ่งจะบอก
ความหมาย ความรูสึก ความคิด ความประสงคตางๆ ไดทุกอยาง ท าทางที่ โขนแสดงออกยอม
สัมพันธกับดนตรี ฉะนั้นเพลงหนาพาทยตางๆ ที่ใชในการแสดงโขนจึงมีความสําคัญมาก เชน
เพลงกราวนอก กราวใน ที่ใชในเวลาจัดทัพแสดงใหเห็นความเขมแข็งคึกคักของทหารทาทางของผู
แสดงก็แสดงใหเห็นความเขมแข็งคึกคัก กระหยิ่ม องอาจ กลาหาญ ความพรอมเพรียงของกองทัพ
หรือเพลงเชิดและทารบ ก็แสดงใหเห็นการรุกไลหลบหลีก ปดปอง หลอกลอตางๆ
1.9 การสื่อความหมายในการแสดงโขน
จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
1.9.1 ทาซึ่งใชแทนคําพูด เชน ตอบรับ ปฏิเสธ
1.9.2 ทาซึ่งใชเปนอิริยาบถ และกิริยาอาการ เชน เดิน ไหว ยิ้ม รองไห
1.9.3 ทาซึ่งแสดงถึงอารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ

ภาพที่ 12 ภาษาทาทางของโขน
ที่มา : นาฏกรรมโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/145733
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1.10 โอกาสของการแสดงโขน
1.10.1 แสดงเปนมหกรรมบูชา เชน ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระ
ศพพระบรมอัฐิหรืออัฐเจานายตลอดจนศพขุนนาง หรือผูใหญเปนที่เคารพนับถือทั่วไป
1.10.2 แสดงเปนมหรสพสมโภช เชน ในงานฉลองปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พระ
พุทธบาท พระแกวมรกต พระอารามหรือสมโภชเจานายทรงบรรพชา สมโภชในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก สมโภชในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมโภชวันประสูติเจานายที่สูงศักดิ์ เปนตน
1.10.3 แสดงเปนมหรสพเพื่อความบันเทิงในโอกาสทั่วๆ ไป
1.11 เครื่องแตงกายของการแสดงโขน
เครื่องโขนเครื่องละครมักถูกเรียกโดยรวมวา “ชุดยืนเครื่องบาง แตงยืนเครื่องบาง”
จัดหมวดหมูคราวๆ ได 4 ประเภท คือ ฝายพระ ฝายนาง ฝายยักษและฝายลิง นอกจากนี้แลวตัวละคร
อื่นๆ จะแตงกายตามลักษณะนั้นๆ เชน ฤๅษี กา ชาง ควาย ฯลฯ
นอกจากนี้ ผูแสดงโขนจะตองสวมหนากากที่เรียกวา “หัวโขน” ซึ่งศิลปนไทยได
กําหนดลักษณะและสีไวอยางเปนแบบแผนและกําหนดใหใชเฉพาะกับตัวละคร เชน พระรามสีกาย
เขียว พระลักษณสีกายเหลือง ทศกัณฐสีกายเขียวแลวนั้น เครื่องแตงกายของโขนยังไดเลียนแบบ
อยางเครื่องแตงกายของพระมหากษัตริย โดยแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1.11.1 ศิราภรณ คือ เครื่องประดับศีรษะ เชน ชฎา มงกุฎ ปนจุเหร็จหรือแมนกระ
ทั้งหัวโขนก็จัดเปนเครื่องศิราภรณดวยเชนกัน

ภาพที่ 13 ศิราภรณ
ที่มา : หัวโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://www.thaitripdd.
com/webboard/index.php?topic=499.0

21
1.11.2 พัสตราภรณ คือ เสื้อผาเครื่องนุงหม เชน ฉลององค (เสื้อ) สนับเพลา (กางเกง)
หอยหนา (ชายไหว) หอยขาง (ชายแครง) พระภูษา (ผานุง) รัดเอว ผาทิพย เจียระบาด สไบ เปนตน

ภาพที่ 14 พัสตราภรณ
ที่มา : ชมรมนาฏสัมพันธ, ขาว ศิลปวัฒนธรรม (ตัวละคร) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ
2553. เขาถึงไดจาก http://www.nattasampun.com/sara/photo/20100812_213231.jpg
1.11.3 ถนิมพิมพาภรณ คือ เครื่องประดับตางๆ เชน ปนเหนง (เข็มขัด) สังวาล
ตาบหนา ตาบทิศ ตาบหลัง อินทรธนู ธํามรงค แหวนรอบ ปะวะหล่ํา ทองกร กรองคอ สะอิ้ง พาหุ
รัด กําไลเทา เปนตน

ภาพที่ 15 ถนิมพิมพาภรณ
ที่มา : นิทรรศการ...โขนพรหมาศ...ตอน ๑ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงได
จาก http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/325/32325/images/IMG_0729_P.jpg
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1.12 ลักษณะของหัวโขนและการจําแนกพวก
ตั ว โขนที่อ อกแสดงมัก มีเ ปน จํ า นวนมากและตอ งสวมใสหั ว โขนตา งๆ กั น ซึ่ ง
สามารถจําแนกใบหนาได 4 จําพวก คือ หนามนุษย เทวดา อมนุษย ลิงและสัตวตางๆ สิ่งที่สําคัญสิ่ง
หนึ่งที่บงบอกถึงฐานะของตัวโขนแตละตัว คือ “เครื่องประดับ”
หัวโขนหรือลักษณะของศิราภรณซึ่งลดหลั่นกันตามฐานะและความสําคัญของตัว
โขน โดยเอาแบบอยางมาจากเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย เชน
ฝายพลับพลา จะมีลักษณะของหัวโขน คือ
1. มงกุฎยอดบัด เชน พาลี สุครีพ
2. มงกุฎยอดชัย เชน ชมพูพาน ชมพูวราช
3. มงกุฎยอดสามกลีบ เชน องคต (เฉพาะตัวเดียว)
4. พวกไมมีมงกุฎ แตเปนพญาวานร เชน หนุมาน นิลพัท นิลนนท
5. พวกไมมีมงกุฎแตเรียกมงกุฎ คือ พวกวานรสิบแปดมงกุฎ พวกเตียวเพชรและ
จังเกียง เชน เตียวเพชรหัวลิงเขนและหัวตลกฝายลิง ฯลฯ

ภาพที่ 16 ศิราภรณของฝายพลับพลา
ที่มา : สุพิมล นาคผจญ, ตัวเอกของโขน “หัวโขน” [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2553.
เขาถึงไดจาก http://statics.atcloud.com/files/comments/112/1128594/images/1_original.jpg
ฝ า ยกรุ ง ลงกาหรื อ พวกยั ก ษ ก็ มี แ ตกต า งกั น ร อ ยกว า หั ว จึ ง ต อ งบั ญ ญั ติ แ ละ
ประดิษฐหัวโขนใหมีลักษณะแตกตางกันเปนพวกๆ โดยแบงประเภทออกไดตามชนิดของหัวโขน
ซึ่งมีรูปลักษณะตางๆ กัน เชน
1. มงกุฎยอดกระหนกสําหรับ พญา-ทูษณ มัยราพณ
2. มงกุฎยอดจีบ สําหรับ พญาขร สัทธาสูร
3. มงกุฎยอดหางไก สําหรับ วิรุณ จําบัง บรรลัยจักร
4. มงกุฎยอดน้ําเตา สําหรับ พิเภก ชิวหา เปนตน
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ภาพที่ 17 ศิราภรณฝายกรุงลงกา
ที่มา : สุพิมล นาคผจญ, ตัวเอกของโขน “หัวโขน” [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2553.
เขาถึงไดจาก http://statics.atcloud.com/files/comments/112/1128595/images/1_original.jpg
1.13 การจําแนกตามลักษณะใบหนา
นอกจากนี้ยังมีการเขียนระบายพื้นหนาและหัวโขนใหมีสีสันตางกัน เพื่อที่ผูชมจะ
จดจําตัวโขนไดงายขึ้น แมจะไดบัญญัติและประดิษฐหัวโขนใหมีลักษณะแตกตางกันดังนี้แลวก็ยังมี
ที่จะซ้ํากันอีก จึงบัญญัติและประดิษฐหนาโขนโดยทําปากและตาใหแตกตางกันออกไปอีก เชน
1. ปากและนัยนตาของยักษโดยทําเปนปากแสยะ ตาโพลงเชน ทศกัณฐ กุมภกรรณ
2. ปากขบ ตาจระเข เชน มัยราพณ ตรีเมฆ มังกรกัณฐ
3. ปากขบ ตาโพลง เชน อินทรชิต รามสูรสุริยะเทพ
4. ปากแสยะ ตาจระเข เชน พิเภก พิราพ
สวนวานรที่มีใบหนาพองกัน ชางไดแกไขดวยวิธีทําใหอาปากและหุบปาก เชน
พวกที่เขียนระบายใบหนาสีขาว ไดแก หนุมาน สัตพลี โดยสัตพลีทําเปนลิงหุบปาก สวนหนุมาน
อาปาก เปนตน

ภาพที่ 18 ลักษณะของปากแบบตางๆ
ที่มา : หัวโขน หัวคน หัวใคร และหัวใจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=654579
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1.14 การเก็บรักษาหัวโขน
หามไมใหนําหัวโขนตลอดจนเครื่องแตงตัวโขนมาเก็บรักษาไวที่บานตองนําไป
ฝากไวที่วัด เพราะถือวาเปนของรอน หามแมกระทั่งรูปวาดของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ไมให
นํามาไวในที่ บาน แตป จจุ บัน ขอหามเหลานี้แทบไมหลงเหลืออยูแ ลวเพราะทั้งชางผูประดิษ ฐ
หัวโขนก็สรางหัวโขนเก็บไวที่บาน การทําจําหนายก็แพรหลาย นักแสดงตางๆ ก็นิยมเก็บเครื่องแตง
กายไวที่ บานเพื่อความสะดวก ฉะนั้ นการเก็บหัวโขนไวที่บาน ถาผูเ ก็บรูจัก ที่จะเก็บไวในที่ที่
เหมาะสมและผูที่เปนเจาของรูจักปฏิบัติใหดีก็ใหคุณมากกวาโทษ

ภาพที่ 19 การเก็บรักษาหัวโขน
ที่มา : ครูโขนละครทั้ง 9 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://board.
postjung.com/data/534/534830-topic-ix-13.jpg
1.15 ขั้นตอนการฝกหัดโขน
ธรรมจักร พรหมพวย (2554) ไดเขียนไวในการฝกหัดนาฏศิลปไทยวา “นาฏยศิลป
ไทยเปนศาสตรและศิลปที่ประกอบดวยองคประกอบตางๆ เชน ทารํา จังหวะ การใชพื้นที่ การใช
อารมณ เปนตน ซึ่งผูเรียนรูและฝกหัดจําเปนที่จะตองทําความเขาใจและพยายามปฏิบัติตามแบบ
หรือขนบธรรมเนียมที่ยึดถือเปนแบบแผนสืบกันมา”
และก็สอดคลองกับที่ ครูเฉลย ศุขะวณิช ไดกลาวไววา “เราจะตองสังเกตเวลาครู
จับทาใหวาทานั้นทานี้อยูในระดับใด เราจะตองจําและถามีเวลาวางก็นํามาฝกหัด นอกจากนี้ก็ดูจาก
จุดบกพรองของเพื่อนแตละคนแลวนํามาปรับปรุงแกไขตนเองเพื่อใหทารําสวยงามยิ่งขึ้น”
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นาฏยะศิ ล ป ไ ทยเมื่ อ จะเริ่ ม เรี ย นนั้ น จํ า เป น ที่ เ ราจะต อ งรู ว า สรี ร ะของเรานั้ น
เหมาะสมที่จะเรียนในบทบาทใด เชน พระ นาง ยักษหรือลิง โดยมากแลวครูจะเปนผูกําหนดให
นักเรียนโดยครูจะตรวจดูลักษณะใบหนา ความสูง รูปราง หากผูที่มีความสูงโปรงใบหนายาว เมื่อ
แตงหนาแลวมีความงามพอใชก็จะถูกใหฝกฝนในบทตัวพระ สวนตัวนางก็จะเลือกผูที่มีใบหนากลม
ใบหนาสวยงามเหมาะกับที่จะใสมงกุฎ รัดเกลา หรือกระบังหนา
เมื่อครูพิจารณาสรีระตามแตบุคคลแลวก็จะแยกตามบทบาทเปนหมวดเพื่อเตรียม
ความพรอมทางรางกาย เพื่อใหไดสัดสวนการรําที่งดงามโดยบังคับกลามเนื้อหรือกระดูกบางสวน
ใหผิดรูปไป รวมทั้งเปนการบริหารเพื่อใหการเคลื่อนไหวเมื่อรายรําใหเปนไปอยางตอเนื่องและมี
พลังโดย เริ่มจาก
1.15.1 ดัดมือ
1.15.2 ดัดแขน
1.15.3 ถองสะเอว
1.15.4 เตนเสา
1.15.5 ย่ําเชิดฉิ่ง มี 2 แบบ คือ
1.15.5.1 การย่ําเทาคู
1.15.5.2 การย่ําเทาไขว
1.15.6 ถีบเหลี่ยม
2. รามเกียรติ์ตอนพระรามจองถนน
2.1 เนื้อเรื่อง
วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ (Ramakian) มีทั้งหมด 55 ตอน โดยมีตอน “จองถนน” เปน
ตอนที่ 23 ซึ่ง เกษม ทองอราม (2546) ไดเขียนไวในสูจิบัตรการจัดแสดงโขนนอมเกลาถวายเปน
พระเกียรติยศในศุภวารดิถีที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ
ครบ 48 พระชันษา มีเนื้อเรื่องวา
...เมื่อยกทัพมาถึงริมทะเลพระรามคิดจะปราบเหลายักษใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ชามพูวราชไดทูลวา การที่พระรามจะขามไปลงกาดวยฤทธิ์อํานาจที่เหลาทหารขัน
อาสานั้นยอมทําไดแตจะทําใหเสียพระเกียรติยศ ควรจะใหไพรพลนําเอาหินไปทิ้งเพื่อ
สรางถนนในมหาสมุทรพระรามจึงสั่งใหสุครีพพาไพรพลไปเรงสรางถนน โดยให
นิลพัทควบคุมไพรพลเมืองชมพูหนุมานควบคุมไพรพลเมืองขีดขิน
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นิลพัทนั้นแคนหนุมานมาแตเดิมแลว ไดโอกาสลางแคนจึงแสดงฤทธิ์เอาเทาคีบ
เขาหิมวันต สองมือชูเขาคิรินทรเหาะมาแลวบอกใหหนุมานคอยรับ นิลพัทจึงทิ้งภูเขา
ลงมาทั้งสองลูกหวังใหถูกหนุมาน แตหนุมานรับไวไดจึงคิดแกลําบางโดยไปหักยอด
เขาและนําหินกอนมหึมาผูกตามขนแลวใหนิลพัทรับบาง นิลพัทเห็นดังนั้นจึงขอให
หนุมานโยนมาทีละกอน หนุมานวาทีนิลพัทแกลงทิ้งมาพรอมกันหวังใหตนตาย แลว
ก็ทิ้งหินทั้งหมดลงมา นิลพัทใชมือและเทารับไวได หนุมานหาวานิลพัทสบประมาท
ตนและไดเทาความถึงทาวชมพูที่มีฤทธิ์มากตนยังจับมาไดนับประสาอะไรกับนิลพัท
นิลพัทโกรธทาหนุมานมาตอสูกันจนเกิดเสียงดังกึกกอง
พระรามไดยินเสียงคิดวาเหลาลิงรบกับยักษจึงใหพระลักษมณไปดู เมื่อไปดูแลว
จึงพาสุครีพ หนุมาน และนิลพัทมาเฝาพระราม พระรามโกรธ สุครีพจึงทูลแกพระราม
วา ควรจะแยกทั้งคูใหหางกันโดยใหหนุมานอยูกับพระราม สวนนิลพัทใหกลับไปชวย
ท า วชมพู ดู แ ลเมื อ งขี ด ขิ น และทํ า หน า ที่ ส ง เสบี ย งให ก องทั พ เดื อ นละครั้ ง ถ า ขาด
ราชการจะประหารเสีย ฝ ายพระรามไดสั่งใหห นุมานจองถนนไปกรุงลงกาเสร็จ
ภายในเจ็ดวันหากไมเสร็จจะประหารชีวิต
ฝายทศกัณฐเมื่อรูขาววาพระรามใหพลวานรจองถนนเพื่อขามมหาสมุทรมายังกรุง
ลงกา จึงสั่งนางสุพรรณมัจฉาซึ่งเปนพระธิดาอันเกิดกับนางปลาไปขัดขวาง โดยให
เหลาฝูงปลาคาบเอากอนหินไปทิ้งยังทะเลวน ครั้นสุครีพเห็นวาตองมีสิ่งใดผิดปกติใน
ใตน้ํา จึงสั่งใหหนุมานดําน้ําลงไปดู เมื่อหนุมานเห็นนางสุพรรณมัจฉาพาเหลาฝูงปลา
กําลังขนกอนหินไปทิ้ง จึงเขาสกัดกั้นและจับนางสุพรรณมัจฉาได หนุมานจึงสราง
ถนนสําเร็จตามกําหนดเวลา...

ภาพที่ 20 แผนภูมิของพระรามจองถนน

27
2.2 ตัวละครของตอนพระรามจองถนน
2.2.1 ทศกัณฐ เปนตัวละครเอกตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ บุตรของทาวลัสเตียนกับ
นางรัชฎา เจาครองกรุงลงกา เดิมเปนยักษชื่อ “นนทุก” กลับชาติมาเกิดมีสิบเศียรสิบพักตรยี่สิบมือ
เหาะเหินเดินอากาศไดมีอาวุธนานาชนิดครบทุกมือ ทศกัณฐเปนยักษรูปงาม มีสิบหนายี่สิบกร ทรง
มงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง กายปกติสีเขียว

ภาพที่ 21 ทศกัณฐ
ที่มา : วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร ๑ โขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/813/35813/images/0000X-ZZ-000-LA-945/B008.
JPG
2.2.2 พระราม เปนตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ ตามตํานานเลาวาพระรามเปน
ปางที่ 7 ของพระนารายณหรือพระวิษณุ (รามาวะตารหรือรามจันทราวะตาร) อวตารลงมาเปนโอรส
ทาวทศรถและพระนางเกาสุริยา ทรงมีพระวรกายเปนสีเขียว ทรงธนูเปนอาวุธมีศรวิเศษสามเลม คือ
ศรพรหมมาตร ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต เวลาสําแดงอิทธิฤทธิ์จะปรากฏเปน 4 มือ ทรงเทพ
อาวุธ ตรี คทา จักร สังข
ลักษณะและสี สีเขียวนวล 1 หนา 2 มือ สวมมงกุฎเดินหน มงกุฎชัยหรือพระ
มหามงกุฎ ตอนทรงพรตสวมชฎายอดฤษี
พระรามในความเชื่อของไทยชาวไทยมีคติความเชื่อวา พระมหากษัตริยถือ
เปนพระนารายณอวตาร พระนามของกษัตริยจึงมีคําวา “ราม” อยูดวยเสมอ เชน สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) หรือแมกระทั่งในสมัยกรุงสุโขทัยก็มีพระมหากษัตริยทรงพระนามวา
รามคําแหง
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ภาพที่ 22 พระราม
ที่มา : ภาพถายการแสดงโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
www.bloggang.com/data/abird/picture/1229250131.jpg
2.2.3 พระลักษณ เปนโอรสของทาวทศรถและนางสมุทรชา มีพระวรกายสีเหลือง
ดั่งทองทา (เปนพญาอนันตานาคราชอวตารลงมาพรอมพระราม) ตามเสด็จดวยความจงรักภักดีทรง
เคียงคูพระรามเสมอในระหวางเกิดศึกกรุงลงกา ทรงรวมผจญหมูมารและเหลาศัตรูเคียงคูพระราม
มาหลายครั้งหลายครา
ลักษณะและสี สีทอง 1 หนา 2 มือ มงกุฎเดินหน มงกุฎชัยหรือพระมหามงกุฎ
ตอนทรงพรตสวมชฎายอดฤษี

ภาพที่ 23 พระลักษณ
ที่มา : ภาพถายการแสดงโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
www.bloggang.com/data/abird/picture/1229337027.jpg
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2.2.4 ชามพูวราช ตามประวัติกลาววาพญาวานรนี้มีกําเนิดจากไมไผซึ่งผุดขึ้นขณะ
ฤๅษีสุขวัฒนบําเพ็ญฌาน ฤๅษีนําไมไผไปถวายพระอิศวรและทรงนําไปทําธนู ครั้นโกงคันธนูก็หัก
เปน 2 ทอน ตนธนูเกิดเปนพญาอสูรชื่อ เวรัมภ ปลายธนูเกิดเปนพญาวานรชื่อ นิลเกสรหรือชามพูวราช
บทบาทสําคัญคือเปนผูแนะนําใหพระรามจองถนนไปกรุงลงกาเพื่อสรางพระ
เกียรติยศใหปรากฏ
ลักษณะหัวโขน หนาวานร ปากอาสีแดงชาด สวมมงกุฎชัย

ภาพที่ 24 ชามพูวราช
ที่มา : ภาพถายการแสดงโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
www.bloggang.com/data/abird/picture/1229337028.jpg
2.2.5 สุครีพ เปนโอรสพระอาทิตยที่เกิดกับนางกาลอัจนา มีพาลีเปนพี่และหนุมาน
กับองคตเปนหลาน เดิมนางกาลอัจนาเปนชายาของฤๅษีโคดม มีธิดาชื่อ นางสวาหะ ครั้งหนึ่งฤๅษี
โคดมออกปาทิ้งนางไวที่อาศรมเพียงลําพัง พระอินทรคิดแบงกําลังไปชวยพระนารายณจึงลงมา
เกี้ยวจนนางเกิดความกะสันตแลวลูบหลังจนนางตั้งครรภและคลอดโอรสออกมาคือ พาลี
ลักษณะสุครีพ คือ มีฐานะเปนวานรเจานคร นามเต็มวา พระยาไวยวงษา มี
กายสีแดงดังสุริยัน แตงองคทรงเครื่องอยางกษัตริย มีพระขรรคเปนอาวุธ
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ภาพที่ 25 สุครีพ
ที่มา : ภาพถายการแสดงโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
www.bloggang.com/data/abird/picture/1229425426.jpg
2.2.6 หนุมาน เปนตัวละครเอกตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ เปนลิงเผือกจึงมีสีขาว
เปนสีประจํากาย เมื่อสําแดงฤทธิ์จะมี 4 หนา 8 มือ นอกจากนี้ยังมีลักษณะประจํากายอื่นๆ อีก เชน
สวมกุณฑล มีขนเปนเพชร มีเขี้ยวเปนแกวและหาวเปนดาวเปนเดือน หนุมานเปนลิงที่มีฤทธิ์มาก
สามารถสําแดงเดชตางๆ ไดหลายประการ เชน การขยายรางกายใหใหญโต การยืดหางใหยาว เปน
ตน นอกจากนี้หนุมานยังไดชื่อวาเปนอมตะคือ ไมมีวันตายเนื่องจากเปนลูกของพระพาย (ลม) กับ
นางสวาหะ ดวยเหตุนี้เมื่อหนุมานมีอันตรายถึงตายแลวเพียงแคมีลมพัดมาหนุมานก็จะฟนคืนชีพ
ขึ้นมาใหมดวยอํานาจของพระพายผูเปนบิดาบุคลิกของหนุมานเปนตัวแทนของชายหนุมทั่วไป คือ
รูปงาม มีนิสัยเจาชูและมีเมียมาก

ภาพที่ 26 หนุมาน
ที่มา : เครื่องแตงกายของโขน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://
members.fortunecity.com/tudsa/ling-c.jpg
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2.2.7 นิลพัท เปนบุตรพระกาฬ โดยพระกาฬมอบใหพระอิศวรและพระอิศวรมอบ
ใหเปนบุตรบุญธรรมของทาวมหาชมพูเจาเมืองชมพู มีฤทธิ์มากเทียบเทากับหนุมานไมถูกกับหนุ
มานจึงกลั่นแกลงหนุมานตอนพระรามสั่งใหกองทัพลิงไปขนหินถมถนนไปสูกรุงลงกา หนุมาน
กับนิลพัทเลยตอสูกัน พระรามจึงมาสงบศึกและตัดสิน เมื่อทราบความวานิลพัทเปนฝายหาเรื่อง
กอนพระรามกริ้วนิลพัทมากเนรเทศใหไปอยูเมืองขีดขิน สั่งใหคอยสงเสบียงอาหารใหแกกองทัพ
เมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแตงตั้งใหเปนอุปราชกรุงชมพูมีนามใหมวา พระยาอภัยพัทวงค
นิลพัทมีลักษณะเหมือนหนุมานทุกอยางเพียงแตมีกายสีดํา มีกุณฑร ขนเพชร
เขี้ยวแกว สี่หนา แปดกรและหาวเปนดาวเปนเดือนเหมือนหนุมาน
ในทางวิชาการละครอาจกลาวไดวาตัวละครเชน นิลพัท เปนดานที่อยูตรงขาม
กับ หนุมานก็วาได (Split Personality)

ภาพที่ 27 นิลพัท
ที่มา : อรพนิต ชินกาญจนโรจน, ตัวละครรามเกียรติ์ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2553.
เขาถึงไดจาก http://www.thaigoodview.com/files/u1338/nirpad.jpg
2.2.8 นางสุพรรณมัจฉา เปนธิดาของทศกัณฐกับนางปลา เปนพี่นองรวมบิดากับ
นางสีดา ถึงแมนางจะเปนถึงธิดาของเจาผูครองกรุงลงกา แตเจาหญิงองคนี้ก็ไมมีโอกาสจะอยูใน
เวียงวังดังผูอื่นเพราะนางอยูไดเฉพาะแตในน้ํา ดังนั้นที่อยูของนางจึงอยูกลางทะเลใหญ เมื่อ
กองทัพวานรของพระรามก็ไดเคลื่อนพลตรงมาอยางรวดเร็วจนถึงฝงทะเลและถมหินเปนเสนทาง
ใหญตัดผานหวยน้ํามุงหนาขามสูฝงลงกา ทําใหทศกัณฐเริ่มวิตกคิดหาทางสกัดกองกําลังของ
พระรามไมใหเขาประชิดกรุงลงกาได จึงใหนางสุพรรณมัจฉาผูเปนธิดาออกคําสั่งใชเหลาปลา
ทั้งหลายในทะเลอันเปนบริวารของนางทําลายการจองถนของบรรดาวานร
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ลักษณะและสี นางสุพรรณมัจฉามีลําตัวเปนสีขาวหรือสีนวล กายทอนบนเปนนาง
มนุษยกายทอนลางเปนปลา สวมมงกุฎนางอยูบนศีรษะ นางสุพรรณมัจฉาเปนสาวงามนางหนึ่งที่มีผู
ทัดเทียมได

ภาพที่ 28 นางสุพรรณมัจฉา
ที่มา : คุมขันโตก 2551 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://www.
bloggang.com/viewdiary.php?id=pamping&month=10-2008&date=22&group=2&gblog=13
3. ขอมูลของสินคาสงออกจากกระทรวงพาณิชย
กลุมสินคาสงออกนับเปนสินคาที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง เพราะสินคาเหลานี้ไมเพียงแต
จะนําเงินตราเขาสูประเทศเทานั้น แตยังเปนตัวแทนในการประกาศใหชาวโลกไดรูจักชื่อเสียงของ
ประเทศไทยอีกดวย
เดือนธันวาคม 2550 ที่ผานมา นายเกริกไกร จีระแพทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไดแถลงถึงสถานการณการสงออกสินคาของไทยในป 2550 และประมาณการสินคาสงออกป 2551
พรอมแถลงยุทธศาสตรในการพัฒนาสินคาสงออกของประเทศ ซึ่งเชื่อวาขอมูลในสวนนี้คงจะทํา
ใหผูประกอบการไดรับทราบและกําหนดทิศทางในการพัฒนาสินคาสูตลาดสงออกไดตรงเปามาก
ขึ้น
ในป 2550 คาดวานาจะสามารถสรางมูลคาการสงออกประมาณ 150.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 16.1 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ12.5 คิดเปนมูลคา 145.9
ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในป 2551 คาดวาการสงออกจะยังขยายตัวตอเนื่องจากป 2550 แตอัตราการขยายตัวจะ
ชะลอลงจากป 2550 เนื่องจากการเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก โดยมีสมมติฐานที่สําคัญ 2
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ประการ คือ คาเงินบาทมีเสถียรภาพและมีคาเฉลี่ยประมาณ 33.50 บาท/เหรียญสหรัฐฯ และราคา
น้ํามันดิบดูไบในป 2551 โดยเฉลี่ยประมาณ 85 เหรียญสหรัฐ/บารเรล
3.1 สินคาสําคัญที่จะสงออกเพิ่มขึ้น
โดยกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคาดวาปริมาณการสงออกจะเพิ่มขึ้น
4.4% มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 13.8 ของมูลคาสงออกรวม สินคาสําคัญที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑมันสําปะหลังและสินคาอาหาร (อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ไกแช
แข็งและแปรรูป ผักและผลไมสดแชแข็ง กระปองและแปรรูป)
กลุมสินคาอุตสาหกรรมคาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ10.7 มีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 67.3 ของมูลคาสงออกรวม สินคาสําคัญสวนใหญคาวาจะยังคงสงออกเพิ่มขึ้นตอเนื่องที่
คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 10 ไดแก เครื่องอิเล็กทรอนิกส ยานยนต สิ่งทอ เม็ด
พลาสติก วัสดุกอสราง อัญมณี ผลิตภัณฑยาง สิ่งพิมพ กระดาษและบรรจุภัณฑ เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑเภสัชและเครื่องมือแพทย ตลาดสงออกคาดวาจะเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม
การสงออกในตลาดหลักคาดวาการสงออกจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ7.1 มีสัดสวน
คิดเปนรอยละ 50.9 ของมูลคาสงออกรวม ไดแก สหรัฐฯรอยละ 2 ญี่ปุนรอยละ 10 สหภาพยุโรป
(15 ประเทศ) รอยละ 7 และอาเซียน (5 ประเทศ) รอยละ 9.1
การสงออกในตลาดใหม คาดวาการสงออกจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประมาณรอยละ
18.7 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 49.1 ของมูลคาสงออกรวม โดยประเทศที่คาดวาจะมีการสงออกเพิ่ม
สูงขึ้น ไดแก ลาตินอเมริกา (รอยละ 25) ยุโรปตะวันออก (รอยละ25) อินโดจีนและพมารอยละ 20)
ตะวันออกลาง (รอยละ20) แอฟริกา (รอยละ 20) และตลาดที่มีการจัดทํา FTA ไดแก อินเดีย (รอยละ
40) ออสเตรเลีย (รอยละ 20) จีน (รอยละ 20)
3.2 ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการสงออก
ภาวะเศรษฐกิจของโลกและตลาดสงออกสําคัญในป 2551 ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
แตอัตราการขยายตัวมีแนวโนมชะลอตัวลงจากรอยละ 5.2 เปนรอยละ 4.8 ในป 2551 โดยเฉพาะใน
ตลาดส ง ออกหลั ก ที่ สํา คั ญ คื อ สหรัฐ ญี่ปุ น สหภาพยุโ รปและประเทศในแถบเอเชี ย ที่ ค าดว า
เศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 1.9, 1.7, 2.1 และ 8.8 ตามลําดับ
ในขณะที่ผูประกอบการไทยไดรับการยอมรับในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีความซื่อสัตยและตรงตอเวลามากกวาประเทศคูแขง ทําใหผูซื้อในตางประเทศกลับมา
ซื้อสินคาจากไทยเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งคูแขงมีการลดการอุดหนุนการสงออกทําใหสินคาไทยมีโอกาส
ในการขยายการสงออกมากขึ้น
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ดังนั้ นความรว มมื อของภาครัฐ และเอกชนในการดํา เนินมาตรการเชิงรุ ก ในการ
บุกเบิก และขยายตลาดอยางจริงจังและตอเนื่องทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม ซึ่งจะเพิ่มการ
ดําเนินการที่เขมขนมากขึ้นทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการดําเนินมาตรการใหมๆ เพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันมากขึ้นในป 2551 ซึ่งจะมีผลทําใหการสงออกไปยังตลาดตางๆ
โดยเฉพาะตลาดใหมสามารถขยายตัวอยางตอเนื่อง
3.3 กลยุทธและแผนสงเสริมการสงออกป 2551
จะเปนการดําเนินการที่ตอเนื่องจากป 2550 แตจะเพิ่มการดําเนินการที่เขมขนมากขึ้น
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ไดแก
3.3.1 ใชการเจรจาการคา เปนตัวนําในการเปดตลาดและแกไขปญหาการกีดกันทาง
การคาในทุกระดับ และทุกเวที
3.3.2 สงเสริมการสงออกเพื่อรักษาตลาดหลักไมใหการสงออกลดลง เนื่องจากเปน
ตลาดที่มีกําลังซื้อสูง มีสัดสวนการสงออกประมาณรอยละ 55 โดยจะยังคงกิจกรรมสงเสริมการ
สงออก ในระดับเดิมรวมทั้งการดําเนินมาตรการตลาดเชิงรุกมุงเจาะเขาไปยังชองทาง และกลุม
ลูกคาเปาหมายใหมๆ ทํา Business Matching นําสินคาคุณภาพดีที่ไดรับตราสัญลักษณสินคาไทย
(Thailand Brand) และสินคาที่ไดรับการ พัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานสากลและมีรูปแบบตรงกับ
ความตองการของกลุมลูก คาเป าหมายโดยนํ าผูผลิต และผูสงออกเข ารว มกิจกรรมส งเสริ มการ
สงออกตางๆ
3.3.3 เรงสงเสริมการสงออกในตลาดใหมๆ ซึ่งมีสัดสวนการสงออกประมาณรอย
ละ 45 โดยเฉพาะประเทศอาเซียน จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออกและแอฟริกา ซึ่ง
ผูบริโภคนิยมสินคาไทยและใหคุณคามากกวาคูแขง โดยการจัดแสดงสินคาและนํานักธุรกิจจาก
ประเทศในตลาดใหมเดินทางมาเจรจาการคาและหาลูทางการขยายความรวมมือระหวางกัน
3.3.4 เพิ่มการสงเสริมธุรกิจบริการอยางเขมขนเพื่อใหทําการคากับตางประเทศเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นทั้งในสวนของธุรกิจบริการที่ไดดําเนินการอยูแลว คือ รานอาหารไทย บันเทิง การศึกษา
โรงพยาบาลและธุรกิจบริการใหมๆ คือ แฟรนไชส การออกแบบและกอสรางอูซอมรถและธุรกิจ
การรับตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปผานอินเตอรเน็ตใหเปนที่รูจักและยอมรับในตางประเทศใหมากขึ้น
3.3.5 การสรางและพัฒนาผูประกอการรายใหมในภูมิภาคใหเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
(ป 2550) ที่มีอยู 3,371 ราย ซึ่งในปงบประมาณ 2551 มีเปาหมายเพิ่มขึ้น 2,100 ราย โดยพัฒนาให
สามารถสงออกไดโดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจ SMEs และ OTOP
3.3.6 สงเสริมและพัฒนายานการคานานาชาติเอกชนในชุมชนตางๆ ที่มีการคาอยู
เดิม โดยการสนับสนุนกลุมธุรกิจตางๆ เหลานี้ใหสามารถสงออกไดและพัฒนายานการคาเหลานี้ให
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เปนศูนยกลางธุรกิจนานาชาติ พรอมทั้งสรางภาพลักษณยานการคานานาชาติใหเปนที่รูจักใน
ระดับโลก เชน สีลม สุรวงศและมเหสักข เปนศูนยกลางการคาชิ้นสวนอะไหลรถยนตของไทย ใบ
หยกและโบเบเปนศูนยกลางการคานานาชาติเสื้อผาสงออก เปนตน
3.3.7 การส งเสริ มใหผูประกอบการไทยไปดําเนิ นธุรกิจการผลิต การบริการใน
ตางประเทศใหมากขึ้นทั้งในเรื่องการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคาในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็งและ
มีความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เชน อาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
กอสราง พลังงาน สุขอนามัย เปนตน การเปดสาขาหาตัวแทนและหุนสวนในตางประเทศเพื่อสราง
เครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศเพื่อแสวงหาวัตถุดิบรวมทั้งสรางตราสินคาไทย
3.3.8 สนับสนุนการลดตนทุนในระบบ Trade Logistics โดยดําเนินการพัฒนาระบบ
E- Logistics เพื่อนําไปสูการใหบริการแบบ Electronic Certification ทั้งภายในและตางประเทศ
3.3.9 การพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินคาเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และธุรกิจบริการของไทย เชน พัฒนาการออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ การสงเสริมการใชตรา
สัญลักษณสินคาไทย เปนตน
3.4 การแบงประเภทสินคาสงออกของไทย
กระทรวงพาณิชยไดแบงประเภทสินคาสงออกของไทยออกเปน 5 ประเภทคือ
3.4.1 กลุมสินคาอาหารและสินคาเพื่อสุขภาพ
3.4.1.1 ผักผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง
3.4.1.2 กุงสดแชเย็น แชแข็งและแปรรูป (ไมรวมกุงกระปอง)
3.4.1.3 ไกสดแชแข็งและแปรรูป
3.4.1.4 อาหารแปรรูป
3.4.1.5 สินคาเกษตรอินทรีย
3.4.1.6 เครื่องดื่ม: น้ําผลไมและแอลกอฮอล
3.4.1.7 อาหารสําเร็จรูป
3.4.1.8 เครื่องมือแพทยและอุปกรณทางการแพทย
3.4.1.9 ผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ
3.4.1.10 สินคาเครื่องสําอางและสบูและผลิตภัณฑรักษาผิว
3.4.2 กลุมสินคาแฟชั่น
3.4.2.1 สิ่งทอ (เครื่องนุงหม ผาผืนและเสนดาย)
3.4.2.2 เครื่องหนัง เครื่องใชในการเดินทางและรองเทา
3.4.2.3 อัญมณีและเครื่องประดับ
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3.4.3 กลุมธุรกิจบริการ
3.4.3.1 การศึกษานานาชาติและการฝกอบรมวิชาชีพ
3.4.3.2 บริการสุขภาพ
3.4.3.3 ธุรกิจบันเทิงและภาพยนตร
3.4.3.4 ธุรกิจออกแบบและกอสราง
3.4.3.5 รานอาหารไทย
3.4.3.6 คอนเทนต
3.4.3.7 แฟรนไชล
3.4.3.8 การจัดแสดงสินคา
3.4.4 กลุมอุตสาหกรรมหนัก
3.4.4.1 อิเลคทรอนิคส เครื่องใชไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ
3.4.4.2 เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ
3.4.4.3 สิ่งพิมพ กระดาษและบรรจุภัณฑ
3.4.4.4 ยานยนต สวนประกอบและอุปกรณยานยนต
3.4.4.5 สินคาวัสดุกอสราง
3.4.5 กลุมสินคาไลฟสไตล
3.4.5.1 เฟอรนิเจอร และชิ้นสวน
3.4.5.2 ของขวัญ ของชํารวย ของตกแตงบาน และเครื่องเขียน
3.4.5.3 เครื่องใชบนโตะอาหาร และในครัว
3.4.5.4 ของเลน
3.4.5.5 เคหะสิ่งทอ
เมื่อไดขอมูลของสินคาที่จะจัดแสดงภายในศูนยฯ แลว ก็หาขอมูลเกี่ยวกับหลักการ
จัดแสดงสินคาโดยใชหลักการออกแบบพื้นที่แสดงสินคา
4. หลักการออกแบบพื้นที่แสดงสินคา
มาโนช กงกะนันทน (2517) ไดเขียนไวในหนังสือ “หลักการออกแบบ” เกี่ยวกับการ
ออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินคาไววา งานออกแบบที่ดีนี้มีหลักเกณฑการพิจารณา 4 ดานดวยกัน
ไดแก
4.1 ดึงดูดสายตาดวยลักษณะรูปทรงที่นาสนใจ (Eye Appeal)
4.2 สนองประโยชนใชสอยไดครบถวนชัดเจน (Function)
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4.3 สรางขึ้นอยางถูกตองใหความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน (Construction)
4.4 มีราคาเหมาะสม (Price)
กลาวโดยสรุป คือ การออกแบบศูนยฯ จําเปนตองศึกษาตัวแปรอิสระจนเขาใจอยางถอง
แทและเชื่อมโยงกับตัวแปรตาม เพื่อนํามาใชเปนเนื้อหาขององคความรูซึ่งนับเปนความสําคัญ
อันดับแรกที่ตองดําเนินการ ลําดับตอไปคือตองพิจารณาแนวความคิดทางการศึกษา และสุดทาย
คื อ การหาวิ ธี ก ารผสมผสานองค ค วามรู กั บ แนวความคิ ด ทางการศึ ก ษาเผยแพร เ ป น รู ป แบบที่
เหมาะสมตอไปตามตารางตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ ศึกษาจน
เขาใจ

ตัวแปรตาม

เนื้อหาขององคความรู

เนื้อหาขององคความรู

เผยแพร / จัดแสดง
ภาพที่ 29 หนาที่ของศูนยแสดงสินคา
สวนประกอบภายในศูนยแสดงสินคาโดยทั่วไป
ผูทําการวิจัยไดศึกษาขอมูลในวิทยานิพนธของ สุธี อนันตวิลาส ชื่อหัวขอ “การออกแบบ
ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ปะร ว มสมั ย โดยใช แ นวคิ ด ภู มิ จั ก รวาลในไตรภู มิ ก ถา” ในส ว นของ
สวนประกอบภายในของพื้นที่จัดแสดงแลวนํามาประยุกษใชกับการจัดพื้นที่จัดแสดงสินคา คือ การ
พิจารณาสวนประกอบของศูนยแสดงสินคา จําเปนจะตองพิจารณาถึงสถานที่และพิจารณาสวนงาน
อันเปนหนาที่ของศูนยฯ ซึ่งแบงได ดังนี้
1. สวนบริการสาธารณะ (Public Services) หมายถึงสวนของอาคารหรือหองตางๆ ที่
จะตองจัดไวใหบริการแกประชาชนไดแกทางเขาและทางออก (Entrances and Exits) ซึ่งเมื่อ
คํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยแลว ศูนยแสดงสินคาควรมีทางเขาและทางออกสําหรับผูเขาชม
เพียงทางเดียว แตอาจมีทางเขาออกทางอื่นอีกสําหรับเจาหนาที่และมีทางออกฉุกเฉินดวย
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การจัดทางเขาและทางออกสําหรับผูเขาชม ควรอยูที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการ
ควบคุม อาจเปนประตูใหญติดกันสองประตูเขาทางหนึ่งออกทางหนึ่งหรืออาจเปนทางเขาประตู
สองประตูตรงขามกันก็แลวแตความเหมาะสมและแบบของอาคาร แตจะตองเปนที่เดียวกันไมใช
เขาขางหนาแลวไปออกขางหลัง
ปจจุบันศูนยแสดงสินคามักจะเก็บสถิติคนเขาชม ฉะนั้นตรงทางเขาจึงตองมีวิธีการที่
จะนับจํานวนคนเขา โดยจะมีเครื่องนับอัตโนมัติบอกจํานวนคนที่ผาน Turnstiles หรือใชเครื่องที่
ทันสมัย เชน Electric-Eye Device เปนเครื่องนับจํานวนคนผานเขา
2. หองรับฝากของ (Check Room) ในตางประเทศจําเปนตองใชเนื้อที่มาก เพราะตองมี
ที่แขวนเสื้อกันหนาว หมวก ที่เก็บรมและเก็บของตางๆ สวนใหญนิยมใหอยูทางดานขวามือของ
ทางเขาเพื่อความปลอดภัยปองกันการโจรกรรมและเพื่อบริการผูเขาชมใหไมตองหอบหิ้วสัมภาระ
เขาไปภายใน หองฝากของควรมีเนื้อที่เพียงพอควรแบงเปนชองๆ และสามารถใสกุญแจได
3. ที่ติดตอสอบถาม (Information Desk) มักอยูทางดานซายมือของทางเขาอาจทําเปน
เคานเตอรมีผูอํานวยความสะดวก มีเอกสารตางๆ ไวสําหรับแจก เชน แผนผัง โปรแกรมกิจกรรม
ตางๆ เปนตน
4. สถานที่พักและโถงตอนรับผูเขาชม (Lobby) หองแรกที่เขาไปถึง จะมีโถงตอนรับ
กอนเขาถึงหองแสดง มีเนื้อที่กวางพอที่จะตอนรับผูเขาชมกลุมใหญๆ ได มีที่นั่งพัก อาจมีแผนผัง
หรือเครื่องหมายที่จะนําทางไปยังหองตางๆ ไดสะดวก เชน สวนบันไดทางขึ้นชั้นบน หรือลิฟต
ควรอยูบริเวณโถงตอนรับ ดังนั้นหนาที่ของสวนนี้คือเปนศูนยกลางที่จะนําไปยังหองอื่นๆ ใชเปน
หองแนะนําประชาสัมพันธและโฆษณากิจกรรมตางๆ
5. ตูโทรศัพทสาธารณะ (Public Telephone) ควรจะเตรียมไวดวย โดยทั่วไปควรจะอยู
ในบริเวณ lobby
6. ที่จําหนายเครื่องดื่มหรือของวาง (Coffee Shop) ในปจจุบันถือวาเปนสิ่งจําเปนมาก
เพราะผูเขาชมจะใชเวลานานในการเขาชมยอมตองการพักผอน อาหารและเครื่องดื่ม จึงควรอํานวย
ความสะดวกในเรื่องนี้ โดยมีเพียงเคานเตอรขายเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ น้ําผลไม และน้ําอัดลม
นอกจากนั้นอาจจัดที่พิเศษสําหรับเจาหนาที่ตางหากดวย เพื่อบริการแกผูเขาชมในการเจรจาการคา
ตางๆ
7. หองสวม (Toilet) จํานวนขึ้นอยูกับขนาดของศูนยฯ ควรมีแยกสําหรับประชาชนและ
สําหรับเจาหนาที่ ควรจะตองมีหองสวมสําหรับประชาชนอยางนอยที่สุดสี่หอง หองหญิงและชาย
ควรแยกอยูตรงขามกัน ของใชสําหรับหองสวมควรใชของมีคุณภาพ ทนทาน และดูแลรักษางาย
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8. ที่จอดรถ (Parking) ขึ้นอยูกับสถานที่ที่ตั้งของศูนยฯแตละแหง ทั้งนี้ทั้งนั้นปจจุบัน
ตองจัดไวให เนื่องจากประชาชนหรือผูเขาชมมีความสําคัญตอกิจการของศูนยฯ
9. สวนงานบริหาร (Administrative Office) ไดแก หองทํางานของผูอํานวยการหอง
ประชุมเจาหนาที่ หองทํางานของเลขานุการและเจาหนาที่ฝายธุรการ สารบรรณ การเงิน ฯลฯและ
หนวยงานอื่นๆ บางแหงจัดไวชั้นหนึ่งหรือซีกหนึ่งของอาคารโดยมีทางขึ้นจากโถงตอนรับ บางแหง
มีทางเขา-ออกแยกตางหาก บางแหงใชชั้นลอยเปนสํานักงานทั้งชั้น
10. สวนหนวยปฏิบัติอื่นๆ (Service Quarters)
หองปฏิบัติการทั่วไป (Workshop) ไดแก โรงงานชางหรือหองปฏิบัติงานชางตางๆ
เชน ชางไม ชางสี ชางโลหะ ชางปูน ชางพลาสติก ฯลฯ
หองปฏิบัติการฝายศิลป (Artwork) ไดแก หองชางออกแบบ ชางเขียน ชางศิลปอื่นๆ
11. สวนงานรักษาความปลอดภัย (Security Service) ภายในศูนยฯ ตองคํานึงถึงเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยอยางมาก จะตองมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ตองมีหองเก็บกุญแจที่รวมกุญแจอาคารและกุญแจตูจัดแสดงทั้งหมด
12. สวนงานการจัดแสดง (Exhibition Hall) หองจัดแสดงสินคามีความสําคัญที่สุด
สําหรับศูนยฯ เพราะจุดประสงคหลักของผูเขาชมคือการเขาชมสินคาเพื่อตัดสินใจสั่งซื้อสินคาที่
การจัดแสดง หองจัดแสดงสินคายังแบงออกเปน คือ หองนิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition)
และหองนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition)
การแบงเนื้อที่หองจัดแสดง ตองคํานึงถึงหนาที่และความจําเปนของตัวแปรตามแต
ละประเภท โดยจะแบงเนื้อที่ออกตามประเภทของสินคา หองแสดงถาวรและหองแสดงชั่วคราว
ควรอยูติดกับโถงพักคอย โดยทั่วไปหองจัดแสดงควรมีเนื้อที่มากเพื่อสะดวกในการตกแตงและ
แบงกั้นได ระดับความสูงของเพดานควรจะพอเหมาะไมต่ําหรือสูงเกินไป โดยทั่วไปถาตองการ
แสงจากหลังคาจะเปนแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐก็ตาม ความสูงควรอยูที่ประมาณ 18-20 ฟุต
สว นห องที่ ต องการแสงสวางดา นขางก็ใ ชความสูงประมาณ 16 ฟุต แตใ นป จจุบั น นิย มใชแสง
ประดิษฐและสรางเพดานต่ํากวาเดิมระหวาง 12-14 ฟุต โดยทั่วไปถาเปนอาคารเล็กและหองเล็ก
ความสูงก็ไมควรต่ํากวา 10 ฟุต แตการสรางอาคารใหเพดานสูงไวจะสะดวกกวาในการดัดแปลง
เพราะถามีวัตถุขนาดใหญก็สามารถจัดแสดงได ถาตองการใหต่ําก็กรุฝาต่ําลง เปนตน
13. หองจัดแสดงชั่วคราว (Temporary Exhibition Hall) นิยมตั้งอยูใกลทางเขาหรือถัด
จาก Lobby บางแหงก็จัดไวลําดับสุดทาย เพื่อใหผูเขาชมไดผานหองแสดงถาวรไปกอน ถาจัดไว
ใกลทางเขาจะทําใหผูเขาชมเห็นการแสดงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
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นอกจากสวนงานดังกลาวแลว ภายในศูนยฯ ยังตองพิจารณาถึงเรื่องอื่นๆ อีก เชน
คนทําความสะอาด ซึ่งในตางประเทศจะมีหองเปลี่ยนเสื้อผามี Locker Room สําหรับเก็บของและมี
ที่รับประทานอาหารกลางวันซึ่งทุกคนนําติดตัวมา โดยดูไดจากแผนผังตอไปนี้

(Parking)

( Entrances and Exits )

Public Services

(Administrative Office)
(Temporary Exhibition)

Exhibition Hall

(Service Quarters)
(Workshop)

(Lobby)

(Permanent Exhibition)

(Information Desk)

กลุมสินคาไลฟสไตล

(Check Room)

กลุมสินคาแฟชั่น

(Public Telephone)

กลุมธุรกิจบริการ

(Coffee Shop)

กลุมอุตสาหกรรมหนัก

(Toilet)

(Artwork)
(Security Service)

กลุมสินคาอาหารและสินคาเพื่อสุขภาพ

ภาพที่ 30 แผนผังการจัดการพื้นที่ของศูนยแสดงสินคา
5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา
ปจจุบันคําวา “การจัดแสดงสินคา” มีผูนําไปกลาวถึงกันอยางกวางขวาง ทั้งในแงของการ
ประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การศึกษา ตลอดจนธุรกิจการคา การจัดแสดงสินคาเปนสื่อ
ประสม (Multimedia)
ของกระบวนการติ ด ต อ สื่ อ สาร เป น กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ ช ว ยให ก าร
ประชาสัมพันธและการเผยแพรบรรลุผลตามความมุงหมาย กลาวไดวาเปนการสมควรอยางยิ่งที่นัก
ประชาสัมพันธจะนํากิจกรรมนี้ไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
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5.1 วัตถุประสงคของศูนยแสดงสินคา
5.1.1 เพื่อนําเสนอสินคาประเภทตางๆ แกกลุมเปาหมาย
5.1.2 เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร เหตุการณตางๆ และประชาสัมพันธกิจกรรมของ
ผูผลิตใหกลุมเปาหมายรับรู
5.1.3 เพื่อกระตุนเรงเรากลุมเปาหมายใหไปในทางที่พึงประสงค
5.1.4 เพื่อสรางความพึงพอใจแกกลุมผูสนใจ
5.2 ขั้นตอนการจัดการแสดงสินคา
5.2.1 ขั้นตอนการวางแผน
5.2.1.1 ตั้งหัวเรื่อง
5.2.1.2 กําหนดวัตถุประสงค
5.2.2 ขั้นตอนการเตรียมการ
5.2.2.1 รวบรวมแนวความคิด
5.2.2.2 กําหนดพื้นที่
5.2.2.3 กําหนดกิจกรรมสําหรับผูเขาชม
5.2.2.4 ออกแบบการจัดแสดง
5.2.2.5 ทําแผนผังที่ติดตั้ง
5.2.2.6 ทําตัวอักษรชื่อประเภทสินคาและสัญลักษณ
5.2.3 ขั้นตอนการจัดทํา
5.2.3.1 แสวงหาบุคคลากร
5.2.3.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ
5.2.3.3 กอสรางและปฏิบัติงาน
5.2.4 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ
5.2.4.1 วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
5.2.4.2 โปสเตอร สติ๊กเกอร
5.2.4.3 เอกสารแจกและแผนพับ
5.2.5 ขั้นตอนการนําเสนอ
5.2.5.1 พิธีเปด
5.2.5.2 สาธิตและกิจกรรมประกอบ
5.2.6 ขั้นตอนการประเมินผล
5.2.6.1 สังเกตพฤติกรรมผูเขาชม
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5.2.6.2 แจกแบบสอบถาม
5.2.7 ขั้นตอนการติดตามผล
5.2.7.1 รายงานผลทางสื่อมวลชน
5.2.7.2 ทําเอกสารรายงาน
5.3 หลักในการจัดการแสดงสินคา
การจัดแสดงสินคาไมวาจะเปนสินคาใดก็ตาม สิ่งสําคัญที่จะทําใหการแสดงนาสนใจ
ในเบื้องตน ก็คือ วิธีการถายทอดสาระของสินคา ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่ผูจัดตองคํานึงถึง ดังนี้
5.3.1 เนนความสําคัญของสินคา โดยการใหคําบรรยายหรือสวนประกอบอื่นๆ เปน
เพียงองคประกอบที่ชวยเสริมวัตถุใหเดนขึ้น การจัดแสดงที่เนนองคประกอบดานเทคนิคตางๆ จึง
เปนการจัดแสดงที่ผิดหลักการ
5.3.2 ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สิ น ค า ที่ จั ด แสดง โดยใช คํ า บรรยายที่ สื่ อ ความหมาย
ครอบคลุมความนาสนใจของสินคาและชัดเจนในตัวเอง ซึ่งจะใชเทคนิคอยางไรนั้นขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของเรื่องที่จัดแสดง
5.3.3 การจัดแสดงสินคาจะตองมีความตอเนื่องสัมพันธกัน เพื่อผูชมจะไดเขาใจ
เรื่องราวไปตามลําดับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยแบงเปนหัวเรื่องใหญและหัวเรื่องยอย
5.3.4 การจัดแสดงตองยึดหลักการจัดอยางงาย คือ ไมจัดแสดงใหดูซับซอนพิสดาร
แตตองออกแบบใหพอเหมาะ ถาจัดเกะกะไมเปนระเบียบหรือซับซอนจะเปนการลดความสําคัญ
ของเรื่อง คนดูจะเบื่อหนายขาดความสนใจและไมเกิดความประทับใจ ฉะนั้นควรยึดหลักการจัด
อยางงายๆ ใหผูชมไดรับความเพลิดเพลินสรางความนาสนใจในขณะชม
5.3.5 การรั ก ษาความปลอดภั ย ให แ ก สิ น ค า เช น การติ ด สั ญ ญาณเตื อ นภั ย การ
ปองกันอัคคีภัย การปองกันการโจรกรรม และการควบคุมอุณหภูมิ
5.4 หลักในการออกแบบการแสดงสินคา
การจัด ใหดึ งดูดสายตาผูชมนั้น ผูจัด จะตองยึด หลักการออกแบบเพื่อสรางความ
สมดุลแกโครงสรางงานแตละสวนใหมีความหมายสมบูรณในตัวเอง ดังตอไปนี้
5.4.1 ความเดน อันไดแก ความเดนของเสน ทิศทาง รูปแบบ รูปราง ขนาด และสี
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูชม
5.4.2 ความสมดุล โดยจัดสินคาใหมีความสมดุลดวยวิธีการสองแบบ คือ
5.4.2.1 การจัดสวนสองขางของแบบที่แสดงใหเทากัน
5.4.2.2 การจั ดสวนของแบบที่แ สดงใหมี ความสมดุลทางดานสายตาหรือ
ความรูสึก
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5.5 ความตอเนื่องกลมกลืนในการจัดแสดง
การจัดใหมีความตอเนื่องกลมกลืนกันจะทําใหผูชมไมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย และ
ถาตองการจัดใหมีความงดงามเปนระเบียบเรียบรอยอยูดวย ควรพิจารณาในสิ่งตอไปนี้
5.5.1 ความกลมกลืนกันในรูปแบบ ซึ่งรวมเรื่องของเสน รูปราง สี ที่วาง อันแสดง
ใหเห็นความคิดและจุดมุงหมายของงานไดอยางชัดเจน
5.5.2 ความกลมกลืนกันในเรื่องของพื้นผิว
5.5.3 ความกลมกลืนกันในเรื่องของขนาดและทิศทาง
5.5.4 สัดสวน ความสัมพันธของขนาดและจํานวนขององคประกอบตางๆ ซึ่งควร
ระมัดระวังไมใหเกิดความทึบขึ้น คือ อยาจัดวางสิ่งของแนนมากจนไมมีชองวาง เพราะจะทําใหดูรก
ไมโปรงตาทั้งยังทําใหความคิดและความสนใจสับสน เกิดความรูสึกอึดอัดและสัดสวนที่วานี้ก็
ไมไดหมายความเพียงแตรูปราง ขนาดหรือระยะหางจากวัตถุที่จัดแสดงเทานั้น หากแตรวมถึง
ตัวอักษรที่ใช
5.6 การเนน
ตองเนนตรงจุดสําคัญใหเดนที่สุด เพื่อใหผูชมเกิดความรูความเขาใจและเกิดความคิด
รวบยอดขึ้นมา ในการที่จะแสดงจุดเดนนั้นผูออกแบบตองตั้งคําถามวาตองการเนนย้ําอะไร ที่ไหน
อยางไร มากนอยเพียงใด ซึ่งมีวิธีการเนนจุดเดน ดังนี้
5.6.1 เนนดวยเสน ใชเสนนําสายตาไปยังจุดที่ตองการใหเห็น เชน การโยงเสนจาก
วัตถุที่จัดแสดงไปสูขอความที่ตองการใหผูชมทราบ
5.6.2 เนนดวยสี โดยการใชวัสดุที่มีสีเดนสะดุดตาเปนฉากหลัง ซึ่งอาจเลือกใชสี
เรียบสะอาดตา ใชสีกลุมเดียวกันแตตางระดับกัน หรือใชสีตัดกันเพื่อทําใหวัสดุนั้นเดนขึ้นมา
5.6.3 เน น ด ว ยการใช ช อ งว า ง โดยนํ า วั ต ถุ จั ด แสดงที่ ต อ งการเน น ติ ด ตั้ ง ไว ใ น
ตําแหนงที่เดน เชน การติดภาพไวบนผนังเพียงภาพเดียว การวางสินคาเพียงชิ้นเดียวในหองที่เปด
โลง
สรุป
การออกแบบหองแสดงจะตองทําหลังจากที่ไดศึกษาหรือเรียบเรียงแนวการจัดแสดง
สิน คา เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว โดยปกติ หอ งการจัด แสดงสิ น คา มัก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเรื่อ งราวและ
รูปแบบอยูเสมอเพื่อกระตุนความสนใจของผูเขาชม สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ
การออกแบบนั้นเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากศึกษาคนควาและเนนใหเห็นคุณคาของ
สินคาไทย การจัดตูหรือแผงในหองแสดงไมวาถาวรหรือชั่วคราวก็ตาม ควรจัดใหหองไมโลงจน
มองดูแลวเกิดความอางวาง เพราะจะทําใหผูชมเดินผานไปอยางรวดเร็ว โดยไมทันไดใชเวลา
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พิจารณาเรื่องราวและสินคาตางๆ มากเทาที่ควร ทายที่สุดแลวผูชมอาจจะไมไดรับรูสิ่งที่ตองการจะ
สื่อใหจากการเขาชม
ขอมูลของอาคารแสดงสินคา

ภาพที่ 31 สถานที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 32 อาคารแสดงสินคา
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ภาพที่ 33 โถงทางเขาโครงการ

ภาพที่ 34 สภาพพื้นที่ภายในโครงการ
จากการศึกษาโครงการศูนยแสดงสินคาสงออก ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรไวดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 การศึกษาลักษณะของโขน
1.2 KEY WORD » การเคลื่อนไหวที่สวยงาม (NICE MOVE)
1.3 กรอบแนวความคิด ไดแก
1.3.1 นําลักษณะการเคลื่อนไหวและทารํามาแปรรูปสูการออกแบบ
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1.3.2 นําลักษณะทางกายภาพ มาแปรรูปสูการออกแบบ
1.3.3 นําลักษณะของลักษณะเฉพาะตัว มาแปรรูปสูการออกแบบ
2. ตัวแปรตาม
2.1 สถานที่ ศูนยแสดงสินคา ถ.รัชดา อยูภายในบริเวณเดียวกับกรมสงเสริมการ
สงออก
2.2 กลุมประเทศเปาหมายคือ กลุมลูกคาในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออก
กลาง ออสเตรเลีย กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศแอฟริกากลาง
2.3 ชวงเวลาการเดินทางมาดูสินคา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งป
2.4 ผลคือใหผูผลิตและผูซื้อไดเขาถึงกันและกันและตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น โดยมี
ศูนยฯ และกรมสงเสริมฯ เปนตัวกลาง
2.5 เทคนิคการติดตั้ง
2.5.1 ใชวัสดุที่มีความเบา(แผนPARTICALE สีไม)
2.5.2 สามารถถอดประกอบได ขนยายติดตั้งใหมได
2.5.3 ทําเพิ่มในแตละสวน เฉพาะที่ชํารุด เสียหายได
2.5.4 ขนยายสะดวก ดวยการบรรจุแยกชิ้นสวนแตละประเภทได
2.5.5 มีราคาถูก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิ จัย เรื่อง การออกแบบภายในศูน ยแ สดงสินค าเพื่อการสงออก โดยใช
แนวคิดจากการศึกษาลักษณะของโขน เปนการศึกษาถึงลักษณะของโขนวาไดมีการกลาวถึงไว
อยางไรบาง จากการศึกษาลักษณะของโขนไมวาจะเปนในหนังสือ วีดีทัศน หรือเว็บไซตไหนก็ตาม
สวนมากจะกลาวตรงกัน การศึกษาครั้งนี้เพื่อนํามาเปนแนวคิดในการออกแบบศูนยแสดงสินคาเพื่อ
การสงออก เพราะผูศึกษาไดพบวามีความสอดคลองและสัมพันธกันระหวางลักษณะของโขนกับ
สินคาสงออกของไทยไดอยางเหมาะสม จึงไดชี้เฉพาะลงไปและทําการหาแนวทางออกแบบศูนย
แสดงสินคาเพื่อการสงออก โดยเหตุและผลตามที่ไดอธิบายไวแลวและไดมีการกําหนดวิธีการวิจัย
ดังนี้
วิธีการศึกษาขอมูล
1. การวางแผนการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเพื่อการออกแบบ ดังนั้นการวางแผนการวิจัยจึง
แบงเปน 4 สวน ไดแก
สวนแรก การกําหนดแหลงขอมูล
สวนที่สอง การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและจากการสอบถาม
สวนที่สาม นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อแปรรูปสูการออกแบบ
สวนที่สี่ การออกแบบซึ่งจะไดอธิบายเปนขั้นตอนตอไป
2. การกําหนดแหลงขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการคนควาจากหนังสือ วารสาร และ
เว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ เชน หนังสือชื่อ โขน โดย ธนิต อยูโพธิ์ และ www.depthai.go.th
ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงอื่นๆ โดยจากการสอบถามผูที่มีความรู เชน
อาจารยประสิทธ ปนแกว เปนตน และจากการสํารวจและการถายภาพจากสถานที่จริง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล ลักษณะ คติ ความเชื่อ ประวัติความเปนมา
ที่มีบันทึกไวในเอกสารตางๆ ตรงตามขอเท็จจริงโดยใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้
1.1 ศึกษาจากเอกสารที่มีผูรวบรวมไวแลว
1.2 ศึกษา คติ ความเชื่อและประวัติความเปนมาที่ไดมีการแปรรูปไวแลวเพื่อนํามา
เปนกรณีศึกษาดังประเด็นการศึกษาตอไปนี้
1.3 จุดประสงคของการแสดงโขน
1.4 ความสําคัญของการแสดงโขน
1.5 การสื่อความหมายของทารํา
1.6 ขั้นตอนของการฝกหัดโขน
1.7 การกําหนดลักษณะของตัวละคร
1.8 สวนประกอบของโขน คือ ศิราภรณ พัสตราภรณ และถนิมพิมพาภรณ
1.9 เนื้อเรื่องของตอน จองถนน
2. รวบรวมข อ มู ล ของศู น ย แ สดงสิ น ค า ฯโดยรวบรวมข อ มู ล จากหนั ง สื อ ต า งๆ ที่
เกี่ยวของและสถานที่จริงดังประเด็นศึกษาตอไปนี้
2.1 ความเปนมาของโครงการ
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
2.3 แนวทางการดําเนินการของโครงการ
3. จากการสอบถามผูที่มีความรู โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและมีความรูในเรื่อง
ของโขน การเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริง โดยการบันทึกขอมูลตางๆ ดวยภาพถาย
การศึกษาจากการสํารวจเก็บขอมูล
1. ศึกษาจากสถานที่จริง
1.1 เก็บขอมูลดวยตนเองจากการชมการแสดงโขนที่มีการแสดงในกรุงเทพมหานคร
และจากแผนวีดีทัศน
1.2 เก็บขอมูลดวยตนเองจากอาคารจัดแสดงสินคา กรมสงเสริมการสงออก
2. สัมภาษณผูที่มีความรูที่เกี่ยวของ
2.1 สัมภาษณอาจารยผูสอนโขน
2.2 สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรมสงเสริมการสงออก
2.3 สัมภาษณผูสงออก
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กลุมประชากรเปาหมาย
1. ผูแทนการคาจากตางประเทศในกลุมตลาดใหม
2. ผูที่สนใจทั่วไป
วิธีดําเนินการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลของลักษณะของโขน แนวดําเนินการของโครงการจัดตั้งศูนยแสดง
สินคาเพื่อการสงออก
2. พิ จ ารณาเลื อ กสถานที่ ตั้ ง โครงการให เ หมาะสม การศึ ก ษาความเป น ไปได ข อง
โครงการจึงตองมีความถูกตองในการวิเคราะหโครงการโดยใหครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐศาสตร
ดานเทคนิคและการจัดการ
3. การวิเคราะหขอมูลในสวนของศูนยแสดงสินคา ศึกษาวิเคราะหขอมูลศูนยแสดง
สินคา ถึงแนวโนมในการออกแบบ (เฉพาะโครงการที่ศึกษา) วาควรมีรูปแบบอยางไรโดยที่การ
วิเคราะหจะเปนไปตามขั้นตอนภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากเอกสารและจากการสอบถาม
แลว ไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดมาเพื่อนํามาเปนขอมูลในการออกแบบ โดยที่
3.1 วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะของโขนกั บ ศู น ย แ สดงสิ น ค า ว า มี
ความสัมพันธกันอยางไร
3.2 วิเคราะหการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยแสดงสินคาวามีความเหมาะสมเพียงใด
3.3 วิเคราะหความสัมพันธภายในศูนยแสดงสินคาวามีความสัมพันธกับลักษณะของ
โขนอยางไร
4. ขอบเขตการออกแบบ เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลว จึงทําการออกแบบโดยใช
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาเขาสูกระบวนการออกแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 แปลนเฟอรนิเจอร
4.2 แปลนพื้น
4.3 แปลนเพดาน
4.4 แปลนไฟ
4.5 รูปดาน
4.6 รูปตัด
4.7 รูปขยาย
4.8 ทัศนียภาพ
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5. การนําเสนอขอมูลและการสรุปผลการศึกษาจากเอกสาร การสอบถาม การวิเคราะห
และการออกแบบ ดังนี้
5.1 การนําเสนอในรูปแบบการเขียนพรรณนา โดยอธิบายตามแนวคิดและรวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.2 การใชภาพประกอบและการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธที่เกี่ยวของ
5.3 การสังเคราะหขอมูลและการสรุปผลการศึกษา โดยการนําขอมูลที่สังเคราะห
ไดมาออกแบบและไดเขียนทัศนียภาพ เพื่อใหเห็นลักษณะรวมชัดเจนขึ้นพรอมนําเสนอในรูปแบบ
Power Point
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาประมาณ 5 เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน
1. การคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
4 สัปดาห
2. การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
2 สัปดาห
3. จัดเก็บรวบรวมขอมูล
2 สัปดาห
4. การวิเคราะหขอมูล
4 สัปดาห
5. การสรุปผลที่ไดจากการศึกษา
4 สัปดาห
6. เสนอรูปเลมและจัดพิมพ
4 สัปดาห
งบประมาณการทําวิจัย
1. คาใชจายในการจัดขอมูล
1.1 ขอมูลเอกสาร
1.2 ขอมูลการสัมภาษณ
2. คาวัสดุอุปกรณในการทําวิจัย
2.1 แผนซีดี
2.2 อุปกรณเครื่องเขียน
2.3 กระดาษ A 4
2.4 หมึกพิมพอิงคเจท สีขาว -ดํา
3. คาจัดทําเลมวิทยานิพนธ
4. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเปนเงิน

5,000 บาท
5,000 บาท
2,000
2,000
3,000
3,000
10,000
15,000
72,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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การศึกษาขอมูลเบื้องตนของตอน “จองถนน”
ผูทําการวิจัยไดใชวิธีเชิงสังเกต โดยสังเกตจากวีดีทัศนโขน ซึ่งเขียนบทโดย อาจารยเสรี
หวังในธรรม (ศิลปนแหงชาติ) ที่จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
(แผนที่ 3) พบวา
1. ตอน “จองถนน” ประกอบดวย ฉาก 6 ฉาก รวมเวลาการแสดง 85 นาที
2. จํานวนฉาก 6 ฉากนั้น ในฉากที่ 1, 2, 3 และ 5 ใชมานเปนฉากหลัง ฉากที่ 4 เปนฉาก
พลับพลา และฉากที่ 6 เปนฉากจองถนน
ซึ่งผูทําการวิจัยไดใชขอมูลจากการสังเกตนี้มาใชในการจัดวางผังบริเวณของศูนยแสดง
สินคา โดยเรียงลําดับของพื้นที่จัดแสดงตามลําดับของฉากทั้ง 6 ฉาก
การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
การสัมภาษณ เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการสงออกทั้ง3ทานนั้น มีวัตถุประสงคดังนี้
1. ตองการจะรูวาผูซื้อมีพฤติกรรมและความตองการอยางไรและก็ตองประสานงานไป
ยังผูผลิต เพื่อผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา (บทสัมภาษณ ผอ. ปณิธิ อุทัยรัตน)
2. ต อ งการรู พ ฤติ ก รรมของผู ซื้ อ ในกลุ ม เอเชี ย และผู วิ จั ย เห็ น ว า ประเทศอิ น เดี ย มี
ประชากรกวา 1,000 ลานคน และกําลังขยายการคาตอกัน จึงเลือกสัมภาษณเจาหนาที่ดูแลสวนนี้
(บทสัมภาษณ คุณธราดล ทองเรือง)
3. หลักการเดียวกับขอ 2 แตเลือกกลุมในแถบยุโรปและอเมริกา (บทสัมภาษณ ผอ.
ชวลิต โรจนประภายนต)
ผูทําการวิจัยจึงไดสัมภาษณเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการสงออก ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การสงออก 3 ทานคือ
1. ผอ. ปณิธิ อุทัยรัตน
Director (Office of Service Trade Promotion)
หนาที่หลักของหนวยงานนี้ก็คือ การใหขอมูลของการสงออกสินคา การสงเสริมการ
สงสินคาออก และการใหบริการแกผูสงออกใหมีสะดวกรวดเร็ว
ในดานตางประเทศก็เปนหนวยงานที่จัดเตรียมขอมูลใหกับประเทศที่สนใจสินคา
ไทยและสอบถามความตองการเฉพาะของกลุมสินคาใหแกผูผลิต นอกจากนี้ยังใหขอมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการนําเขา,ระเบียบตางๆ ที่แตละประเทศมีไมเหมือนกัน
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กลุมผูซื้อจะมีอยู 2 ประเภทคือ
1. สนใจสินคาเฉพาะอยาง เนื่องจากเปนการนําไปจัดจําหนายเองเชน ถาปนบริษัท
ที่จําหนายรองเทาก็จะสนใจในกลุมสินคาประเภทรองเทาอยางเดียว เปนตน
2. กลุมที่เปนตัวแทนจําหนายสินคา กลุมนี้จะสนใจสินคาทุกประเภทที่ลูกคาใน
ประเทศของตนสนใจ และจะสั่งซื้อไปเพื่อขายสงใหพอคาปลีก ในประเทศของตน
เมื่อมีคณะผูแทนการคามาจากตางประเทศ ก็จะมีหนาที่อํานวยความสะดวกพาไปชม
สินคาตามงานแสดงสินคาตางๆ จัดใหมีการพบปะเจรจากันระหวางผูผลิตและผูแทนการคา รวมถึง
การพาไปดูโรงงานผลิตสินคาและเก็บตัวอยางสินคาจริง อุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของการ
เดินทางไปยังโรงงานผูผลิตสินคา คือ การกระจายของแหลงผลิต การจราจรที่ติดขัด จนทําใหการ
เดิ น ทางของคณะผู แทนการคา ไมสามารถเขาชมไดห ลายแหง ในแตละวัน และคณะผู แ ทนเมื่อ
เดินทางมาครั้งหนึ่งก็จะใชเวลาอยูประมาณ 3-4 วันเทานั้น ซึ่งถามีศูนยรวม การแสดงสินคาก็นาจะ
ชวยใหการเขาถึงและการตกลงซื้อสินคาจะมีความสะดวกมากขึ้น
2. ผอ. ชวลิต โรจนประภายนต
Director (Office of Efficiency Enhancement and Trade Innovation Competition)
สมัยที่เคยดํารงตําแหนง ผอ. สํานักงานการคาในตางประเทศ ที่ดูแลพื้นที่ในกลุม
ประเทศยุโรปและอเมริกา ไดใหขอมูลวา
...การที่คณะผูแทนการคาจากกลุมประเทศเหลานี้เดินทางมาชมสินคาในประเทศ
ไทยและไดมีโอกาสพบปะเจรจาดูตัวอยางสินคาโดยตรงกับผูผลิต มีผลชวยใหการ
เจรจาซื้อคาไดเปรียบมากขึ้น และการตัดสินใจซื้อก็มีโอกาสมากขึ้นดวย
โดยกลุมประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาการเดินทางเปนคณะนั้นจะมีเปนชวง
ฤดู ก าล โดยการเดิ น ทางมาจะมี ห ลายคณะและจะประสานงานล ว งหน า กั บ กลุ ม
ประเทศในเอเชีย เพื่อจัดช วงเวลาของการงานจัดแสดงสินคาในแตละประเทศให
ตอเนื่องกัน เพื่อใหการเดินทางของคณะจากยุโรป และอเมริกา สามารถเดินทางดูงาน
แสดงสินคาในคราวเดียวกันไดหลายๆ ประเทศ หรือครบทุกประเทศ นั่นก็หมายถึงวา
ชวงเวลาที่อยูในประเทศไทยจะมีตารางเวลาที่ตายตัว เพราะจะตองเดินทางตอไปยัง
ประเทศอื่นๆ อีก ตารางเวลานี้จะประมาณ 3-4 วันในแตละประเทศ ซึ่งถาประเทศไหน
สามารถนําเสนอสินคาไดมากที่สุดและสามารถเจรจาตกลงซื้อขายกันไดในเวลานั้น ก็
จะเปนขอไดเปรียบกับประเทศคูแขงเปนอยางมาก…
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ผอ. ชวลิต โรจนประภายนต ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา “พื้นที่แสดงสินคา ควรจะ
เปดทําการทุกวันและเวลาปดก็ควรจะไมต่ํากวา 21.00 น. เพื่อใหคณะผูแทนไดมีเวลาอยูในพื้นที่ได
นานที่สุด”
3. คุณ ธราดล ทองเรือง
Counselor (Commercial) (Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy,
INDIA)
ความสนใจของผูแทนการคาจากประเทศอินเดีย มีความสนใจในสินคาไทยเปนอยาง
มาก เนื่องจากคุณภาพดี ระยะทางการขนสงไมไกลเกินไปเมื่อเทียบกับเกาหลีและญี่ปุนทําให
ตนทุนการขนสงถูกกวามาก สวนสินคาจากจีนนั้นนิยมมาทางรถไฟทางดานเหนือของประเทศซึ่งก็
จะเปนกลุมสินคาที่มีคุณภาพคนละเกรดกับสินคาไทย
ประกอบกับไทยมีขอตกลงในการลดภาษีซึ่งกันและกัน ทําใหไทยไดเปรียบประเทศ
คูแขงอื่นๆ เปนผลใหผูแทนการคาของอินเดียนิยมเดินทางมาดูงานแสดงสินคาในประเทศไทย
เกือบจะทุกงานและทุกประเภทที่จัดขึ้น เปนผลใหในแตละปการสั่งซื้อสินคาจากไทยไปยังประเทศ
อินเดียมีปริมาณเพิ่มขึ้นและความหลากหลายของสินคาก็มากขึ้น
ในการมาแตละครั้งก็จะใชเวลาอยูประมาณ 3 - 4 วันเพื่อคัดเลือกสินคาที่จะสั่งไป
จําหนาย และดวยการที่ทั้ง2ประเทศอยูใกลกันทําใหการเดินทางสะดวกใชเวลาไมนาน จึงทําให
ผูแทนการคาเหลานี้สามารถเดินทางมาประเทศไทยไดบอยครั้งกวาการเดินทางไปประเทศอื่นๆ
และที่สําคัญอีกอยางคือ ประเทศอินเดียมีประชากรกวา 1,100 ลานคน ทําใหโอกาสการขยายตัวของ
สินคาไทยยังมีไดอีกมาก
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
กลุมอายุ 20 - 50 ป ศาสนา พุทธ
การศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
กลุมอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ลูกจาง รับราชการ ธุรกิจสวนตัว
เห็นดวยกับการเรียนรูและสนใจในศิลปวัฒนธรรมของแตละประเทศ 68.75%
เห็นดวยกับความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย 100%
เห็นดวยกับการนําศิลปวัฒนธรรมของไทยมานําเสนอใหชาวตางชาติไดรูจัก 100%
มีความเกี่ยวของกับการสงออก 43.75% ไมเกี่ยวของ 56.25%
เห็นดวยกับความสําคัญของกรมสงเสริมการสงออก 75%
เชื่อวาศูนยแสดงสินคาสงออกจะชวยใหการสงออกของไทยเพิ่มขึ้น 81.25%
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วิธีการศึกษาขอมูลในสวนของการแสดงโขน
1. หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว
การที่ผูที่จะฝกหัดโขนจะตองเริ่มหัดเรียนตั้งแตอายุ 8-12 ขวบนั้น ในทางหลักวิชา
กายวิภาคศาสตรก็เพื่อเตรียมความพรอมของรางกาย ในการฝกทาพื้นฐานตางๆทั้ง 6 ทา (ตามขอมูล
ของการฝกหัดโขน) การศึกษาในทางวิชากายวิภาคศาสตร ซึ่งเขียนโดย ศิริมงคล นาฏยกุล (2549)
ไดอธิบายไวในหนังสือ หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว วา “ความสําคัญประการหนึ่งที่ผู
ศึกษาศาสตรทางดานนาฏยะศิลปตองใหความสําคัญอยางถองแทคือการศึกษาถึงวิทยาศาสตรแหง
การเคลื่อนไหวรางกายในทางนาฏยะศิลปที่เรียกวา ดานซ คิเนสิโอโลยี่ (Dance Kinesiology)”
ในทางนาฏยะศิลปการเคลื่อนไหวบริเวณขอตอในสวนตางๆของรางกายจะทําให
เกิดนาฏยะลักษณเฉพาะตนในแตละวัฒนธรรม ซึ่งเปนแนวคิดของนาฏยะศิลปนในแตละพื้นที่ได
จัดวางเอกลักษณทาทางตางๆ เปนแบบฉบับสะทอนภูมิปญญาของศิลปนภายในชนชาติของตนเอง
ดังเชน “การแสดงทารําของไทยมักจะแสดงขอตอของอวัยวะแทบทุกสวนที่ใชในการรายรําใหเปน
มุมตางเชน ขอตอที่หัวไหล ขอตอที่ศอก ขอตอที่ขอมือ ขอตอที่ตนขา ขอตอที่หัวเขา ขอตอที่ขอเทา
และขอตอที่นิ้วเทา การใชมือ นิ้ว แขน ขาและเทาจะแสดงใหเห็นวาขอตอเหลานี้ออกมาเปนเหลี่ยม
และวงแบบตางๆ”

ภาพที่ 35 การจัดขอตอในทารําตางๆ
2. การคัดเลือกรูปรางที่เหมาะสมของนาฏยะศิลปน
การแสดงนาฏยะศิลปไทยอันไดแก โขน ละคร ถือเปนนาฏยะศิลปแบบฉบับของ
ชาติไทยที่สืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน จนกอใหเกิดจารีตของการฝกหัดและการแสดง
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เปนของตนเอง การคัดเลือกรูปรางที่เหมาะสมสําหรับผูเริ่มตนฝกหัดนาฏยะศิลปไทยจึงมีกรอบ
แนวคิดที่บูรพาจารยไดสานตอแนวคิดสืบตอกันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดย ศิริมงคล นาฏยกุล
(2549) ไดอธิบายไวในหนังสือ หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว วา
...เราสามารถแบงประเภทรูปรางของมนุษยออกได 3 ประเภท คือ เอนโดมอรฟค
เมโสมอรฟค และเอคโตมอรฟค ซึ่งมีโครงสรางรางกายที่มีขนาดแตกตางออกไป
หากแตแนวคิดในการคัดเลือกรูปรางของนาฏยะศิลปนที่มีความเหมาะสม ในการ
ฝกฝนรางกายทางการแสดงนาฏยะศิลปจะแตกตางกันออกไปตามจารีตและหลักความ
งามของแตละวัฒนธรรม โดยนาฏยะศิลปไทยจะมีความโดดเดนในการวาดลวดลาย
ทอนแขน มือและเหลี่ยมของขา ในขณะที่นาฏยะศิลปตะวันตกจะเนนใหเห็นลวดลาย
ของรางกายสวนตางๆของนักเตนอยางชัดเจน...

เมโสมอรฟค(ยักษ)

เอคโตมอรฟค(พระ)

เอนโดมอรฟค(ลิง)

ภาพที่ 36 ลักษณะของรูปรางคน
3. เอกลักษณของโขนที่แตกตางจากการแสดงรําไทยทั่วไป
การที่ผูทําการวิจัยไดเลือกการแสดงโขนก็เพราะวาโขนนั้นนอกจากจะเปนการแสดง
ชั้นสูงแลว โขนยังมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ทําใหเกิดความแตกตางจากการแสดงตามแบบรํา
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ไทยทั่วไปโดย รศ.ศุภชัย จันทรสุวรรณ (ศิลปนแหงชาติ) ไดเขียนไวใน เอกสารศิลปศึกษา แผนก
ศิลปศึกษา คณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ฉบับที่10/2515 วา
...โขนมีลักษณะบางอยางที่เปนภูมิหลังสนับสนุนใหโขนตองคงรูปแบบดั้งเดิมไว
เชน การไมแสดงอารมณทางสีหนา เพื่อใหเหมือนกับการสวมศีรษะของโขนตัวพระ
การรําตามบทพากยดวยน้ําเสียงเขมแข็งของผูชาย การแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม
อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึง ความนิ่ง สงบ สันติ ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมมีปรากฏในละครทั่วไป...
3.1 เอกลักษณทางสรีระ
การใชสรีระตางๆ ของรางกายก็ยังมีความแตกตางจากละครรําทั่วไปคือ
3.1.1 การใชศีรษะ แมการรําตามแบบแผนนาฏยะศิลปไทยเนนการเอียงศีรษะ
ดานซายขวาตลอดเวลา แตการรําแบบโขนตัวพระจะไมเอียงมากหรือเอียงอยางจงใจ เพียงแตเอียง
ตามใบหนาที่มองไปขางหนามากกวาและจะตองกระทําอยางชาๆนิ่งๆไมใหศีรษะโคลงไปมา
เพื่อใหดูวาพระรามโขนมีบุคลิกสงบ นิ่ง และสันติ
3.1.2 การใชใบหนา แตเดิมโขนตัวพระจะสวมศีรษะเชนเดียวกับโขนตัวยักษ
หรือลิง แตเมื่อโขนตัวพระเปดหนาจริง เมื่อมีการผสมผสานกับละครแลว โขนตัวพระก็ควรวางสี
หนาเรียบเฉยเหมือนหุนเชนเดิมไมยิ้มหรือไมบึ้งตึง การแสดงความรูสึกใหคนดูเขาใจคงใชลีลา
ทาทางสื่อความหมายโดยไมตองแสดงอารมณทางสีหนาออกมา
3.1.3 การใชคอ ไมฟาดหรือเหวี่ยงคอไปมาหากแตเคลื่อนไหวเพียงเบาๆไป
ตามเพลงรองหรือเสียงดนตรีพาไปมากกวาเพราะคอจะชวยกําหนดชวงบนของใบหนาและศีรษะ
ใหเห็นความนิ่งดูนาศรัทธาเคารพ
3.1.4 การใชไหล นับวาเปนอวัยวะที่แสดงการแบงแยกวิธีการรําแบบโขนหรือ
ละครอยางชัดเจนเพราะโขนตัวพระจะรําไมกลอมไหลหรือสายไหลไปมา หากแตใชไหลเพียงเบาๆ
ไปตามใบหนาที่มองไปทางใดทางหนึ่ง ขอสําคัญตองตั้งไหลไวใหผึ่งผายตลอดเวลาโดยไมปลอย
ใหทรุดหรือออนลาลง
3.1.5 การใชแขน มีความสําคัญที่ตองแสดงถึงแบบแผนของนาฏยะศิลปไทย
ไดแ ก ตั้ งแขนเป น วงบน ทาบัวบาน เหยีย ดตึ งงอศอก ซึ่ งมี ระยะชิด หางตามกํา หนดให เ ห็น ถึง
ภาพรวมของทาทางที่สมบูรณเดนชัด
3.1.6 การใชมือ ถือวาเปนหัวใจของการออกทารายรําเพราะคนดูจะสังเกตมือ
ของผูรําเปนอันดับแรกวามีการตึงนิ้วออนโคง หักขอมือไดมากเพียงใด อาจกลาวไดวาการใชมือ
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ทุกทาทางจะตองหักขอมือตลอดเวลาไมวาจะหักงาย หักคว่ํา กลาวไดวาไมมีทารําใดเลยที่รําโดยไม
หักขอมือ
3.1.7 การใชตัว โขนตัวพระจะไมรําโดยเอียงลําตัวไปมาตลอดเวลาแบบละคร
การเดินจะเดินตรงๆ แบบตานตัว โดยไมตองพลิกซายขวาเพราะจะทําใหขาดความสงางามและไม
ควรกดสีขางใหออนลงมาอยางจงใจ เพราะมิใชลักษณะของผูชาย สวนการผึ่งผายเปนหัวใจของการ
รายรําทุกประเภท
3.1.8 การใชเอว จะไมมีการบิดเอวหรือเอียงตัวมากนัก และไมตองกดเอวให
ออนลงมาอยางจงใจ นอกจากปลอยใหออนลงตามไหลหรือศีรษะไปเองโดยธรรมชาติ การดันเอว
ใหแผนหลังตั้งตรงจะชวยใหดูผึ่งผาย และเอวจะบังคับสะโพกมิใหเคลื่อนไหวไปมาเพราะการรํา
แบบโขนตัวพระจะไมมีการสายสะโพก
3.1.9 การใชขา มีสวนสําคัญที่จําทําใหดูเปนลักษณะของผูชายยิ่งขึ้นคือ การยอ
ขา ยกขา ตองใหเปนมุมฉากโดยกันเขาตลอดเวลา ถาผูรําปลอยใหขาหนีบเขามาเปนเหลี่ยมแคบจะ
ดูเปนลักษณะของผูหญิงไปทันที ทารําบางทามีการกระดกเทาไปขางหลังนาจะไดรับอิทธิพลจาก
ละครเพราะจากหลักฐานภาพถายโขนตัวพระสมัยรัชกาลที่ 6 ไมมีทาที่กระดกเทาหลัง
3.1.10 การใชเทา แมลักษณะการใชเทาจะเหมือนละครไดแก สะดุดเทา ผสม
เทา กระทุงเทา แตโขนตัวพระจะไมมีการเลนเทามากนักเชน แตะเทา ถูเทาสลับขางกันไปมา
เพราะทําใหดูหลุกหลิกหรือไมสุภาพผิดลักษณะของเทพผูทรงบารมีวางตนใหนาศรัทธาเคารพ จึง
ตองออกทารําดวยกิริยาอันสํารวมใหเห็นถึงความสงางามและสงบ
สรุป
การใช อ วั ย วะทุ ก ส ว นของร า งกายออกท า ร า ยรํ า ถ า มองโดยภาพรวมแล ว
หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมานั้นตองดูใหเปนลักษณะธรรมชาติของผูชายอยางที่เรียกวา
“หลอ” มิใช “สวย”แบบผูหญิง แมจะสามารถสรรหาพระเอกที่เปนผูหญิงที่สามารถรําไดเหมือน
ผูชายจริงๆแตโครงสรางรูปลักษณ ไดแก กลามเนื้อ กระดูก ขอตอ ก็ไมสามารถทําใหดูเปนผูชายได
ศิลปะการแสดงโขนจึงเปนศิลปะสําหรับผูชายโดยเฉพาะและผูแสดงในบทโขนตัวพระตองไมออก
กริยาทาทางใหดูเปนผูหญิงดวย
3.2 เอกลักษณทางดานการแสดง
3.2.1 โขนรําตามคําพากยและเพิ่มการรําตามคํารองแบบละครในภายหลัง บทที่
พากยมีทั้งเขียนไวลวงหนาและพากยโดยใชปฏิภาณไหวพริบของผูพากยเอง ซึ่งอาจหมายถึงการพูด
เรื่องทาง การเมือง สังคมปจจุบัน ชีวิตประจําวัน แทรกเขามาใหโขนมีสีสันนาชมยิ่งขึ้น
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3.2.2 การบรรเลงเพลงประกอบการแสดงโขนจะใชเครื่องดนตรีที่เรียกวา “ป
พาทยไมแข็ง” ซึ่งมีเสียงดังกังวานเหมาะกับการเตนและรําของผูชาย สวนละครในราชสํานักจะใชป
พาทยไมนวม ซึ่งมีเสียงทุมนุมนวลเหมาะสําหรับผูหญิง
3.2.3 การรบของโขนจะมีทาขึ้นลอย คือ ตัวพระหรือตัวลิง เหยียบเขาขึ้นไปบน
ขาของตัวยักษ การขึ้นลอยมีหลายกระบวนทาแบงเปน ลอย 1 ลอย 2 ลอย 3 ลอยสูง 1 ลอยสูง 2
สวนละครไมมีทารบขึ้นลอย
3.2.4 โขนมีการรํา “ใชหนาหนัง” เลียนแบบการเชิดหนังใหญ เพราะเปนศิลปะ
ที่มีความสัมพันธกัน การเลนเรื่องรามเกียรติ์ ที่คนพากยมีการเลนโจนหนาจอเหมือนกับการเชิด
หนัง ทาเตนและรําของโขนบางเพลงใชลักษณะการเคลื่อนตัวไปดานขางมองดูเปนภาพ 2 มิติ
เชนเดียวกับการเตนไปดานขาง เพื่อใหภาพปรากฏบนจอในการเชิดหนังทาเตนและรําเชนนี้ไมมีใน
ละครสมัยโบราณ ทําใหเห็นวาศิลปนผูเชิดหนังและศิลปนโขนลวนเปนผูชาย บางครั้งก็อาจเปน
ศิลปนคนเดียวกันก็เปนได
3.2.5 พระเอกโขน คือ พระรามจะไมมีบทเกี้ยวพาราสีนางเอก เพราะพระราม
เปนเทพอวตาร กษัตริยผูดี มีความสุภาพออนโยน บุคลิกภาพนาศรัทธาเคารพตางจากพระเอกละคร
เรื่องอื่นๆที่เปนมนุษยธรรมดา กิริยา มารยาท จึงเปนไปอยางมนุษยพึงกระทํา โดยเฉพาะพระเอกที่มี
อุปนิสัยเจาชู เชน อิเหนา พระลอ ยอมแสดงบทรักตามอารมณไดอยางเสรี
3.3 เอกลักษณทางดานการออกทารําของตัวพระ
นอกจากความแตกตางระหวางโขนกับละครแลวลักษณะ การออกทารําของตัว
พระก็มีแบบอยางที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองอีกดวย คือ
3.3.1 รําเถิ่ง
3.3.2 รําทีพระทีพระ
3.3.3 รําภูมิ
3.3.4 รําเลนตะโพน
3.3.5 รําเทาฉาก - เหยียบฉาก
3.3.6 รํานุงผา
3.3.7 รําเชิดฉิ่งศรประจัน
4. ลักษณะของ ศิลปะไทย
เมื่อไดขอมูลของโขนอันเปนเอกลักษณของศิลปะไทย ก็คนควาขอมูลเพิ่มเติมของ
ลักษณะศิลปะไทย โดยผูทําการวิจัยไดศึกษาขอมูลที่สอดคลองกับการแสดงโขนพบวาในหนังสือ
“ความงามในศิลปะไทย” เขียนโดย น. ณ ปากน้ํา (2542) ไววา
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...นับวาคนไทยไดมีแบบอยางศิลปะของตนเองโดยเฉพาะ อันเปนแบบอยางพิเศษ
ไม เ หมื อ นใครเลย แม แ ต อิ น เดี ย อั น เป น ต น ตอวั ฒ นธรรมแถบเอเชี ย อาคเนย
นอกจากนั้น ศิลปะไทยยังไมเหมือนจีนหรือแมแตประเทศเพื่อนบานเกาแก คือ ขอม
และพมา จึงจัดเปนศิลปะประจําชาติอยางแทจริง...
ซึ่งสอดคลองกับที่ ศ. ศิลป พีระศรี ไดเขียนเพิ่มเติมไวในหนังสือศิลปวิชาการ 2 :
ศิลปะคืออะไร (วิบูลย ลี้สุวรรณ 2549) วา
...ศิลปะตะวันออก เชน ศิลปะอินเดีย ศิลปะจีนและศิลปะไทย เฉพาะศิลปะไทย
นั้นเปนศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณฮินดูและสถาบันกษัตริย
แนวคิดในการสรางสรรคศิลปะเหลานี้เปนศิลปะแบบอุดมคติ (Idealistic Art) ที่สราง
ขึ้นตามหลักพุทธปรัชญาและความรูสึกนึกคิดของชาง ไมยึดถือความเหมือนจริงอยาง
ศิลปะตะวันตกที่มีรากฐานมาจากศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic Art) เชน สตรีงาม
ตองมีใบหนารูปไข คิ้วโกงดังคันศร ปากไดรูปเหมือนกระจับ แขนออนและกลมกลึง
คลายงวงชาง ชางไทยไดประมวลความงามตามอุดมคติเหลานี้เขาดวยกัน แลวสรางรูป
สตรีในงานจิตรกรรมหรือวรรณกรรม ดังนั้น สตรีในงานจิตรกรรมหรือหญิงงามใน
วรรณคดีจึงมีลักษณะงดงามตามอุดมคติ มิไดงามตามรูปทรงสตรีที่มีชีวิตจิตใจ...
การใชเสนในศิลปะไทย
เพื่อขยายความใหเห็นภาพความงามของเสนในศิลปะไทย ผูทําการวิจัยจึงไดศึกษา
ถึงการใชเสนในศิลปะไทยโดย ทานอาจารย น. ณ ปากน้ํา (2542) ไดเขียนตอไววา
...ความงามของศิลปะไทยจึงเปนความงามคนละดานของฝรั่ง คือ ความงามของ
ศิลปะไทยอยูที่เสนและสีประสานก็กลมกลืนกันอิทธิพลของเสนในศิลปะไทยก็ให
ความงามประทับใจพิเศษ มันเตือนใจใหเรานึกไปถึงเสนอันงดงามของตนไม ภูเขา
แมกระทั่งฟองคลื่น ภาพเขียนที่ดีนั้นจะตองรวมเอาอํานาจจักรวาลลงไปดวย ไมวาเรา
จะนึกถึงสิ่งใดมันยอมสอดคลองไปกับอารมณนั้นอยางเหมาะเจาะ...
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ภาพที่ 37 ตัวอยางงานศิลปะไทย
ความหมายของเสนโคง
จากข อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง เอกลั ก ษณ ข องศิ ล ปะไทยอย า งหนึ่ ง คื อ การใช เ ส น โค ง
ผูทําการวิจัยจึงไดศึกษาเพื่อหาความหมายของเสนโคง โดย ผศ.มาโนช กงกะนันทน (2538) ได
เขียนไวในหนังสือ “ศิลปะการออกแบบ” ไววา
...เสนโคง คือ เสนที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกันแลวคอยๆ เปลี่ยนองศาไปชาๆ
เมื่อดูเสนโคงจะรูสึกสบายตา เสนโคงนี้ไดชื่อวา “เสนแหงความงาม” มีความหมาย
และแสดงออกถึงความออนโยน ละมุนละไม เคลื่อนไหว และไมหยุดนิ่ง มีลีลาคลายๆ
กับเกลียวคลื่น และดูสวยสดงดงามและมีชีวิตชีวา และสามารถบงบอกถึงลักษณะของ
รูปราง ระยะ ความลึก ความงดงามในตัวเอง และอารมณของการแสดงออก...
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ภาพที่ 38 เสนโคงในศิลปะไทย
สรุป เสนโคงของโขนนั้นเกิดจากการจัดระเบียบของการงอขอตอทีละนอยจนเกิด
เปนภาพรวมของทารําที่มีความออนชอยสวยงามตรงตามเอกลักษณของศิลปะไทย
5. การวิเคราะหฉากทองพระโรง
เพื่อที่จะใหเขาใจเนื้อเรื่องของการแสดงโขน ผูชมที่ชมการแสดงโขนซึ่งเปนละคร
ใบ ตองใชบทพากยและทาทางการรายรําในการสื่อความหมาย ซึ่งก็จัดอยูในประเภทของการรับรู
ทางตาและการรับรูทางตาก็จัดอยูในประเภทของทัศนศิลป ซึ่งศาสตราจารยพิเศษ อารี สุทธิพันธ
(2551) ไดเขียนในหนังสือ “ผลึกความคิดศิลปะ” ไววา
...ทัศนศิลปก็เปนศิลปะที่เกี่ยวของกับการรับรูทางการเห็น ที่ศิลปนผูสรางมีความ
มุงหมายเพื่อใหเปนสื่อรวมกันคลายภาษาและศิลปนแตละคนยอมมีวิธีการสรางให
เห็นไดตางๆกันตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของตน ดังนั้นเมื่อศิลปน
เลื อ กนํ า วั ส ดุ ม าสร า งเป น รู ป แบบอั น สํ า คั ญ ให ม องเห็ น ศิ ล ป น จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
สวนประกอบในการมองเห็นทางทัศนศิลปหลายประการ เชน
1. ตําแหนงของผูดู (Position)
2. ขนาดที่เหมาะสมสําหรับทัศนศิลป (Size)
3. สีที่เหมาะสมกลมกลืนกัน (Color)
4. รูปรางที่มีความหมายเขาใจได (Shape)
5. เสน (Line)
6. ความหนาแนนของสวนประกอบ (Density)…
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ดังจะเห็นไดจากฉาก “ทองพระโรง” ซึ่งเปนฉากใหญใชผูแสดงเปนจํานวนมาก เปน
ฉากที่สรางความประทับใจใหแกผูชมเปนอยางมา การจัดตําแหนงของตัวละครในฉากทองพระโรง
นั้นมีความสอดคลองกับหลักทัศนศิลปตามแผนภาพตอไปนี้
ฉาก
ประธาน
เสนา

เสนา

ทหาร

ทหาร

ตัวดําเนินเรื่อง

ตัวดําเนินเรื่อง

ผูชม

ภาพที่ 39 การจัดตําแหนงตัวละครของโขน
ฉาก
ความสมดุล

จุดเดน

มีระเบียบ

การนําสายตา

การนําสายตา

มีระเบียบ

ไมบังสายตาและจุดเดน

ไมบังสายตาและจุดเดน

ผูชม

ภาพที่ 40 การวิเคราะหการจัดตําแหนงตัวละครของโขน
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6. การวิเคราะหพัสตราภรณของ ทศกัณฐ
ผูทําการวิจัยไดศึกษาถึงสีของตัวละครตลอดจนลักษณะของเครื่องแตงกาย (พัสตรา
ภรณ) เชนชุดของทศกัณฐ พบวา ทศกัณฐนั้นถึงแมวาจะมีรางกายสีเขียวมีเครื่องแตงกายเปนสีทอง
แตก็มีสีแดงประกอบอยูดวย ซึ่งทําใหเกิดเปนความงามที่สมบูรณดังที่ ศ. ศิลป พีระศรี ไดเขียนไว
ในหนังสือ ศิลปะวิชาการ 2 (วิบูลย ลี้สุวรรณ 2549) วา
...สีที่เปนคูๆ เหลานี้เปนวิทยาศาสตรของสี ซึ่งนักปราชญทานจัดไวใหมีความเปน
คูกันและมีกําลังเทากัน เชน แดงกับเขียว เปนตน สีคูนี้ถาจะนํามาใชในโครงสรางของ
งานจิตรกรรม ทานพึงระวังอยาใหมีสวนสัดปริมาณเทากันจะดูไมงาม จึงตองรูจักยัก
เยื้องใหฝายใดฝายหนึ่งมีจํานวนมากกวากัน เชน 2 ใน 5 หรือ 1 ใน 4 จึงจะไดผล
งดงามสมใจ ทานจะเห็นวาความงามนั้น บางทีก็เกิดจากการขัดแยงกัน และการขัดแยง
ก็จําเปนจะตองอยูในอัตราสวนมากกวาการพอดิบพอดี หากวาเทากันก็กลับเปนเรื่อง
ไมงามและไมเปนศิลปะ แทที่จริงนั้นการขัดแยงมีมาหลายรูปแบบ ถาเปนการขัดแยง
ที่ตัดกันอยางรุนแรงแตมีปริมาณเพียง 5 เปอรเซ็นต ก็กลับทําใหศิลปะนั้นๆ มีคุณคาสูง
เดนขึ้น ซึ่งเรียกวา การเพี้ยน หรือ แปรง ความงามที่บริบูรณนั้น จะตองมีจุดขัดแยง
รวมดวย ทุกอยางจะตองผสานผสมกลมกลืนกันและการทําใหกลมกลืนกันได สิ่งนี้
แหละคือ ศิลปะ ในทางวิทยาการฝายสีทานจําแนกสีเปนคูๆ คือ ขาวกับดํา แดงกับ
เขียว เหลืองกับมวง แสดกับน้ําเงิน มวงครามกับสีสม ดังนั้น เมื่อสีใดบังเกิดหรือถูก
นํามาใช เชน สีเหลือง เราจะพบวาสีคูของมัน คือ สีมวง จะเขามามีบทบาทรวมดวย
ทันที...

ภาพที่ 41 พัสตราภรณของทศกัณฐ
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7. การวิเคราะหการมีทวิภาวะในโขน
ในการที่ใชสีตรงขามเขามาประกอบกันบางนั้น นอกจากจะทําใหเกิดความงามอัน
สมบูรณแลว ศ. ศิลป พีระศรี ยังไดเขียนในหนังสือศิลปะวิชาการ 2 (วิบูลย ลี้สุวรรณ 2549) ไววา
...ทุกสิ่งในโลกเมื่อเกิดสิ่งใดแลวก็จะมีคูกันเปนสิ่งตรงกันขาม (Contrast) เขามา
เกี่ยวพันดวยเสมอ เชน เมื่อเกิดศาสนาพุทธและฮินดู ก็จะมีลัทธิพุทธและฮินดูตันตริก
เกิดขึ้น ลัทธิพุทธเดิมเปนหินยานสิ่งที่เปนตันตริกก็คือ มหายาน ซึ่งในทางพุทธศาสนา
เรียกวา นามกับรูป หรือดีกับชั่ว กลางวันกับกลางคืน สิ่งตางๆ เหลานี้ เรียกวา “ทวิ
ภาวะ” ...
ซึ่งในการแสดงโขนนั้นก็มีลักษณะของทวิภาวะอยูในการแสดงดวย ที่เห็นไดชัดเจน
อยางหนึ่ง คือ “หนุมานกับนิลพัท” ซึ่งผูประพันธตั้งใจใหเห็นถึงความตรงกันขามกันของตัวละคร
ทั้ง 2 นี้อยางชัดเจน
หนุมาน,นิลพัท

เขียวกับแดง

ภัตราภร

โขน

ขาวกับดํา
ทวิภาวะ

อิทธิฤทธิ์,สามัญ
เหาะ,เดิน

ดี,ชัว่

พระราม,ทศกัณฐ

ใหญ,เล็ก
ยักษ,ลิง

ภาพที่ 42 การแสดงทวิภาวะในโขน
8. การวิเคราะหศิราภรณของตัวละคร
จากขอมูลในบทที่ 2 ที่ไดมีการแบงแยกประเภทของหัวโขนออกเปนประเภทตางๆ
แลว ผูทําการวิจัยยังไดพบลักษณะของการแบงฐานะของตัวละครทั้งของฝายกรุงลงกาและฝายพลับ
พลาอีกดวย คือ หากเปนตัวละครที่อายุยังนอยหรือมีอาวุโสนอยแลวหัวโขนจะเปนลักษณะยอด
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โลน เชน หนุมาน นิลพัท พิราพ แตถาเปนยักษหรือลิงที่มีอายุมากหรือมีอาวุโสลักษณะของหัวโขน
ก็จะเปนแบบมียอด เชน สุครีพ ชามพูวราช อินทรชิต

ภาพที่ 43 ประเภทของหัวโขน
9. การวิเคราะหการรายรําและทาเตน
สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยูในการแสดงโขน ซึ่งถาหากใครไดชมแลวก็คงจะมองเห็นความ
งามที่อยูในการแสดง คือ ความพรอมเพรียงอยางเปนระเบียบของการแสดง ทั้งของฝายกรุงลงกา
และฝายพลับพลา ความเปนระเบียบนั้นดําเนินไปตามจังหวะของกลองที่ตีใหจังหวะเปนยกๆ โดยมี
วิธีการนับคือ ตุม..ตุม..ตุม..ตุม เปน 1 ยก ซึ่งผูแสดงทุกคนที่ไดรับการฝกฝนมาชนชํานาญก็จะราย
รําอยางมีระเบียบพรอมเพรียงเปนที่ประทับใจแกผูชมอยางยิ่ง
ซึ่ ง การรํ า และเต น ดั ง กล า ว ก็ ส อดคล อ งกั บ งานเขี ย นเกี่ ย วกั บ อารมณ สุ น ทรี ย ะ
(Aesthetic Sense) ที่ อาจารย น. ณ ปากน้ํา (2540) ไดเขียนไวในหนังสือ “ถาม-ตอบ ศิลปะไทย” ที่
ไดอธิบายถึงลักษณะของการจัดระเบียบ จังหวะและน้ําหนักในการสรางงานใหเกิดความงาม
การวิเคราะหขอมูลในสวนของศูนยแสดงสินคา
เมื่อพิจารณาถึงผูใชบริการ (User) แลวก็สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ผูมาใชบริการที่เปนผูแทนการคาจากตางประเทศและผูสนใจทั่วไป
2. ตัวแทนจากผูผลิตสินคา
3. เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการสงออก
โดยดูไดจากภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 44 ลักษณะของผูมาใชบริการ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะของโขนกับศูนยแสดงสินคา
ซึ่งถาหากคิดเปรียบเทียบแลว ทั้งโขน โลงละคร และผูชมกับศูนยแสดงสินคาฯ ก็มีความ
เหมือนกันโดยดูไดจากภาพ

ภาพที่ 45 การเปรียบเทียบการแสดงโขนกับศูนยแสดงสินคาสงออก
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วิธีและขั้นตอนการออกแบบ
เพื่ อ ให ก ารออกแบบของงานวิจัย นี้มี ค วามสมบู รณ มากยิ่งขึ้ น จึ งจํา เปน ตอ งศึก ษาถึ ง
หลักการออกแบบควบคูไปดวย โดยหลักการออกแบบนั้น ผศ. มาโนช กงกะนันทน (2538) ได
เขียนไวในหนังสือ “ศิลปะการออกแบบ” โดยทานไดสรุปวา “การศึกษามีสวนชวยในเรื่องการ
ตัดสินใจ ทําใหเห็นความงามไดรวดเร็วขึ้น”
นอกจากนี้ในหนังสือเลมนี้ยังไดเพิ่มเติมทัศนะของสถาปนิกอีก 1 ทาน คือ สถาปนิกชาว
นอรเวย ชื่อ Odd Brochmann ทัศนะของ Brochmann ที่ถือวา ความเปนระเบียบคือความงามนี้ ตรง
กับคําสอนของคนไทยโบราณที่วา “หยิบก็งาย หายก็รู ดูก็งามตา”
และเนื่องจากวาการออกแบบในผลงานวิจัยนี้ เปนลักษณะของการนําเสนอสินคาไทยใน
ประเภทตางๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความนาสนใจของตัวสินคาและสรางความมั่นใจใหแกผูแทนการคา
และผูสนใจตางๆ ไดรูถึงคุณภาพของสินคาไทย ผูทําการวิจัยจึงไดคนควาขอมูลเพิ่มเติมในหลักการ
ของการจัดแสดงสินคาที่เปนที่ยอบรับในระดับสากลและไดพบงานเขียนในหนังสือ “หลักการ
ออกแบบ” (Principles of Design) ที่เขียนโดย ผศ. มาโนช กงกะนันทน (2517) ไดเขียนไววา
...นอกจากจะตองมีความเขาใจในความหมายขององคประกอบศิลปะ ซึ่งเปน
รากฐานที่สําคัญของการออกแบบที่จะทําใหเกิดคุณคาของความงามที่เปนศิลปะและ
ประโยชนในการออกแบบ ยังตองคํานึงถึงหลักการออกแบบตองประกอบดวยคุณคา
ของความงามที่เปนศิลปะ และเปนประโยชนในการออกแบบ คือ
1. ความกลมกลืน (Harmony)
2. สัดสวน (Proportion)
3. ความสมดุล (Balance)
4. จังหวะ (Rhythm)
5. การเนน (Emphasis)
6. เอกภาพ (Unity)
7. การตัดกัน (Contrast)…
ตอจากนั้นผูทําการวิจัยไดทําการเปรียบเทียบทั้ง 3 หลักการ คือ หลักออกแบบการจัดวาง
สินคาที่ดีนี้มีหลักเกณฑของ Edgar Kaufman Jr. หลักการมองเห็นทางทัศนศิลปของศาสตราจารย
พิเศษ อารี สุทธิพันธ และหลักการออกแบบของ ผศ. มาโนช กงกะนันทน
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ภาพที่ 46 ความสัมพันธของการแสดงสินคา การแสดงโขน และการออกแบบพื้นที่การจัดแสดง
สินคา
สรุปการฝกโขนกับการออกแบบ
จากขอเขียนของ ผศ. มาโนช กงกะนันทน (2538) ที่ไดเขียนไวในหนังสือศิลปะการ
ออกแบบ วา
...ความมีระเบียบ นาจะเปนกุญแจสําหรับไขไปสูประตูของความงาม และสิ่งที่จะ
ทําใหผลงานศิลปะมีระเบียบอันเปนสัญลักษณของความงาม คือ ทฤษฎีการออกแบบ
ผูออกแบบที่คํานึงถึงทฤษฎีและไดนํามาประยุกตกับการแสดงออกตามประสบการณ
ของตนเองนั้น จะเปนนักออกแบบที่มีคุณภาพ...
ซึ่งความมีระเบียบนี้ก็มีอยูในการแสดงโขนและไดสรางความประทับใจแกผูชมเปนอยาง
ยิ่ง นอกจากนี้ขอมูลในบทที่ 2 ที่ไดกลาวถึงการฝกโขนที่สําคัญที่สุดคือ การฝกเพื่อใหเกิด “จังหวะ”
ซึ่งก็สอดคลองกับหลักของความงามในศิลปะซึ่งทาน ศ. ศิลป พีระศรี ไดเขียนไว ในหนังสือศิลปะ
วิชาการ 2 (วิบูลย ลี้สุวรรณ 2549) วา “จังหวะ คือ ปฐมบทของความบันดาลใจในศิลปะ”
และสิ่งสุดทายในการที่จะทําใหงานศิลปะมีความงามอยางสมบูรณและมีคุณคาเปนงาน
ศิลปะชั้นสูงก็คือ “น้ําหนัก (Value)” จึงพอสรุปออกมาเปนแผนภาพได ดังนี้
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ภาพที่ 47 การเปรียบเทียบการแสดงโขนกับงานศิลปะและการออกแบบ
การสรุปขอมูลทั้งหมดแลวนํามารวบรวมเพื่อทําการออกแบบ โดยไดจัดทําเปนแผนผัง
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมด

ภาพที่ 48 ขอมูลที่จะนําไปสูการออกแบบ
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และสุดทายคือการทํา Mind Maps เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของโครงการวิจัยครั้งนี้

ภาพที่ 49 ภาพรวมทั้งหมดของโครงการ

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ไดทําการศึกษาขอมูลตางๆ ตามขั้นตอนของการศึกษาก็สามารถนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหและสรุปผลแลวนําความรูที่ไดไปใชในกระบวนการออกแบบภายในศูนยแสดง
สินคาเพื่อการสงออก เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของรูปแบบและแนวความคิดดังตอไปนี้
1. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะกายวิภาคศาสตร (Dance Kinesiology) เมื่อไดมีการแบงตามรูปรางของรางกาย
ของผูเขาเรียนโขน ใหเหมาะสมกับตัวละครทั้ง 3 ลักษณะ คือ
1. รูปรางสูงใหญ (เมโสมอรฟค) ก็ใหฝกฝนเปนตัวยักษ
2. รูปรางผอมบาง (เอคโตมอรฟค) ก็ใหฝกฝนเปนตัวพระและนาง
3. รูปรางเตี้ย สันทัด (เอนโดมอรฟค) ก็ใหฝกฝนเปนตัวลิง
ผูทําการวิจัยจึงไดเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของทั้ง 3 ตัวละคร เพื่อกําหนดใหเกิด
Space ของแตละตัวละคร ซึ่งจะนําไปใชในการออกแบบ Built- In Furniture โดยดูไดจากรูป
ตอไปนี้

ภาพที่ 50 การเปรียบขนาดทางกายวิภาคของตัวละคร
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2. การวิเคราะหทารํา
แบงการวิเคราะหออกตามลักษณะของตัวละคร คือ
2.1 พระราม, พระลักษณ มีทารําที่เปนเอกลักษณเฉพาะ แตกตางจากทารําของละคร
อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนั้น เนนใหตัวพระมีความสุขุม ความสงา มีเมตตาธรรม แตก็ดูแลวมีพลังของการ
เปนสมมุติเทพ
ในขณะเดียวกันการออกแบบทารําของพระลักษณก็แทรกทารําที่แสดงถึงความออน
นอมถอมตน ดังรูป

ภาพที่ 51 ตัวอยางทารํา
2.2 ทศกัณฐ ในตอนจองถนนนี้ มีฉากที่ทศกัณฐออกมาแสดงเพียงฉากเดียว โดยยืนมา
บนราชรถ เปนการรําที่เนนความยิ่งใหญของพญายักษที่ดูสงางาม สวยงาม ไมไดมีฉากตอสูหรือ
การรําอยางอื่นๆ
2.3 หนุมานและนิลพัท ในตอนจองถนนตัวละครสองตัวนี้มีบทบาทมากออกมาแสดง
หลายฉาก จุดเดนของการแสดง คือ ลักษณะการรําทาลิงที่สนุกสนาน หันซาย หันขวา ไมอยูนิ่งและ
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของตัวลิง ที่มีอยูในการแสดงเพียงชนิดเดียวของไทย คือ “การตีลังกา”
2.4 สุครีพและชามพูวราช ถือเปนตัวลิงที่มีความเปนอาวุโสมีความสุขุมมากกวาหนุมาน
และนิลพัท ใชหัวโขนแบบลิงยอดซึ่งตางจากลิงที่อาวุโสนอยกวา คือ จะใชหัวโขนประเภทหัวโลน
และในตอนจองถนนไมมีการตีลังกาของตัวลิงทั้งสองตัวนี้
2.5 สุพรรณมัจฉา เปนตัวละครที่เปนตัวนางเพียงตัวเดียวในตอนจองถนน แตก็เปนตัว
ละครที่มีบทเดนมาก เพราะเปนตัวละครที่สามารถทําใหการจองถนนของฝายพลับพลาจะสําเร็จ
หรือลมเหลวได
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นอกจากนี้ ยังมีบทเกี้ยวพาราสีกับหนุมานที่แสดงไดสอดรับลงตัวกันทั้งสองฝาย สราง
ความประทับใจใหกับผูชมเปนอยางมาก ดวยทารําที่ออนชอย เอียงอาย แบบกุลสตรีไทย ซึ่งตัดกัน
มากกับลักษณะของลิงอยางหนุมาน

ภาพที่ 52 การรําเกี้ยวพาราสี
เมื่อไดลักษณะทางกายวิภาคแลวก็นําไปรวมทารํา จะเกิดเปนรูปแบบของการเคลื่อนไหว
รางกาย ซึ่งในแตละตัวละครจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน โดยดูไดจากรูปขางลางนี้

ภาพที่ 53 การกําหนดรูปแบบของการเคลื่อนไหว
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ตามที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 3 วาความพรอมเพรียงมีระเบียบ คือ ความงาม ในการ
แสดงโขนก็เชนกัน ในฉากใหญๆ ที่มีผูแสดง 40-50 คน สิ่งที่สรางความประทับใจใหแกผูชมก็คือ
การรายรําของตัวละครแตละตัวที่มีทารําที่แตกตางกันแตกลับเริ่มตนสอดรับและจบลงไดอยาง
พรอมเพรียง ซึ่งสําหรับตัวละครอยางตัวพระและตัวนางที่ไมตองสวมหัวโขนนั้นสามารถมองเห็น
ไดอยางปกติไมวาการจะหมุนตัวหรือยอตัวใหพรอมเพรียงกันนั้นก็คงไมยาก แตสําหรับตัวละครที่
ตองสวมหัวโขนอยางตัวยักษและตัวลิงซึ่งในบางฉากนั้นมีจํานวนตัวละครทั้งสองฝายมากกวา 50
ตัว การมองผานชองตาเล็กๆ นั้นทําใหมุมมองนั้นแคบมากซึ่งจะเปนการยากมากในการจัดระยะการ
รําที่ตองสอดรับกับตัวละครอื่นๆ ก็สามารถทําไดอยางสมบูรณเปนระเบียบเคล็ดลับก็อยูที่การฝกฝน
ตั้ง แตเ ด็ ก เปน เวลานานหลายๆ ปแ ละจัง หวะของกลองที่จ ะตี ใ หสั ญญาณเพื่ อชว ยทดแทนการ
มองเห็นที่แคบมาก

ภาพที่ 54 การมองเห็นภายนอกเมื่อสวมหัวโขน
สัญญาณหรือจังหวะของกลองนั้น นับเปนยก โดยยกหนึ่งจะมีเสียงกลองตี 4 ตุม คือ
“ตุม...ตุม...ตุม...ตุม เทากับ หนึ่งยก” สวนที่วาจะเตนกันกี่ยกแลวจะหมุนตัว เปลี่ยนทา ก็อยูที่การ
ฝกฝนเปนเวลานานจนเกิดวามชํานาญ จึงทําใหเกิดความพรอมเพรียงเปนระเบียบนั่นเอง

ภาพที่ 55 ฉากใหญที่ตองอาศัยความพรอมเพรียง
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3. การแปรรูปลักษณะของตัวละคร
จากการที่ไดสังเกตลักษณะทารําของตัวละครแตละประเภทแลว ผูทําการวิจัย จึงไดสรุป
ลักษณะทาทาง ของแตละตัวละครออกมา เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบตอไป โดยการราง
เสน ที่ไดจากภาพรวมของตัวละคร คือ

ภาพที่ 56 ลายเสนลักษณะของแตละตัวละคร
ตอจากนั้นจึงนําลายเสนนี้มาแปรรูปเปนการออกแบบภายในตอไป คือ
3.1 พระราม, พระลักษณ
ลักษณะทารําเฉพาะ สงางาม สงบนิ่ง ผอมบาง
ทวิภาวะ คือ นารายณอวตาร

ภาพที่ 57 การแปรรูปพระราม
3.2 ทศกัณฐ
รางกายใหญโต สงางาม
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มีฤทธิ์เดช
ทวิภาวะ คือกายสีเขียว – สีแดง

ภาพที่ 58 การแปรรูปทศกัณฐ
3.3 สุพรรณมัจฉา
รูปรางงามอยางกุลสตรี
ทวิภาวะ คือ อยูฝายลงกาแตมาชวยฝายพลับพลา
เปนนางปลา ออนชอย

ภาพที่ 59 ทารําของสุพรรณมัจฉา
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ภาพที่ 60 การแปรรูปของสุพรรณมัจฉา
3.4 หนุมาน, นิลพัท
รูปรางสันทัด
โลดโผนโจนทะยาน
ตีลังกา
กายสีขาว, แดง
ลิงโลน
ทวิภาวะ คือ Split Personality

ภาพที่ 61 การแปรรูปของ หนุมาน, นิลพัท
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3.5 สุครีพ, ชามพูวราช
รูปรางสันทัด
อาวุโส
สุขุมรอบคอบ นักคิด
กายสีเขียว, ชมพู
ลิงยอด

ภาพที่ 62 การแปรรูปของสุครีพ

ภาพที่ 63 การแปรรูปของชามพูวราช
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สรุป เมื่อนําเอาการแปรรูปตัวละครทั้งหมดมาจัดวางรวมกันก็จะไดขนาดและสัดสวน
ตามภาพ

ภาพที่ 64 การเปรียบเทียบขนาดของตัวละครเมื่อแปรรูปแลว
4. ผลิตภัณฑคัดสรร (Product Classification)
สินคาที่จะนํามาจัดแสดงไดนั้นจะตองเปนสินคาที่ขึ้นทะเบียนเปน Thailand Band
กระทรวงพาณิชยไดแบงสินคาสงออกเปน 5 ประเภท คือ
4.1 สินคาในกลุม Life Style.
4.2 สินคาในกลุม Industrial Product.
4.3 สินคาในกลุม Fashion & Jewelry.
4.4 สินคาในกลุม Service Group.
4.5 สินคาในกลุม Food & Food Health Product.
กอนที่จะจัดวางหมวดหมูของสินคาลงในพื้นที่ก็จะตองจับคูสินคาแตละประเภทใหเขา
กับลักษณะของตัวละครกอน คือ
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สินคาในกลุม (Life Style.) จับคูกับตัวละคร พระราม, พระลักษณ
สินคาในกลุม (Industrial Product) จับคูกับตัวละคร ทศกัณฐ
สินคาในกลุม ( Fashion & Jewelry.) จับคูกับตัวละคร นางสุพรรณมัจฉา
สินคาในกลุม (Service Group.) จับคูกับตัวละคร สุครีพ,ชามพูวราช
สินคาในกลุม (Food & Food Health Product.) จับคูกับตัวละคร หนุมาน, นิลพัท

ภาพที่ 65 ความสัมพันธกันของสินคาสงออกกับตัวละคร
หลักการจับคูสินคากับตัวละคร จะเห็นไดวาการที่กระทรวงพาณิชย แบงการสงออก
สินคาเปน 5 ประเภทนั้น ก็มีความสอดคลองกับลักษณะตัวละครจึงทําใหเกิดการจับคูดังนี้
1. สินคาประเภท LIFESTYLE นั้น ตัวผลิตภัณฑเปนประเภทที่สงเสริมคุณภาพความ
เปนอยู เชน FURNITURE, ชุดTABLE WARE, สินคาตกแตงบาน ฯลฯ ซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะ
ของพระราม, พระลักษณ ที่ลักษณะของคนสุภาพ เรียบรอย มีลักษณะของผูนํา และเปนสมมุติเทพ
2. สิ น ค า ประเภทอุ ต สาหกรรม อั น ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทเครื่ อ งจั ก ร, อุ ป กรณ
กอสราง, เครื่องยนต ซึ่งเปนผลิตภัณฑพื้นฐานในการนําไปกอสรางที่ใหญโตเชน ตึกขนาดใหญ
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สะพาน สนามกีฬา เสาไฟแรงสูง โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะของยักษ
หรือทศกัณฐ
3. สินคาประเภทแฟชั่น สินคาในกลุมนี้ ตัวที่โดเดนที่สุดคือ อัญมณีและเครื่องประดับ
ซึ่งก็มักจะเปน สิน คาสุภาพสตรีอยูแ ลว และผลิตภั ณฑรองลงมาคือ สิน คาประเภท เครื่องหนัง
กระเปารองเทา ซึ่งก็สอดคลองกับตัวละครสุพรรณมัจฉา ถึงแมวาอาจจะมีสินคาของสุภาพบุรุษ
แทรกอยูบาง แตปริมาณสวนใหญแลว จะเปนสินคาเพื่อสุภาพสตรีเสียมากวา
4. สินคาในกลุม SERVICE GROUP นั้น ในสวนนี้ไมมีตัวสินคาที่เปนชิ้นๆในการจัด
แสดง เพราะเปนสินคาในลักษณะของการขายเฟรนไชน การศึกษานานาชาติ การออกแบบและการ
จัดงานแสดงสินคาในระดับชาติ ซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะของสุครีพและชามพูวราช ที่มีตําแหนง
ในกองทัพของพระราม เปนเสนาอํามาตยชั้นผูใหญ (ลิงยอด) ที่คอยใหคําปรึกษาวางแผนและเสนอ
แนวทางการรบตางๆ แกพระราม
5. กลุมสินคาอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑในกลุมประกอบดวย สินคา 2
สวนหลักคือ 1. สินคาประเภทอาหารสด, อาหารแชแข็งซึ่งใชในการประกอบอาหาร 2. สินคาที่มี
การแปรรูปแลว อันไดแก อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน, เครื่องดื่มบรรจุขวดและกระปอง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตางๆ ซึ่งในกลุมของอาหารนั้นก็เปนลักษณะของการใหสุขภาพดีมีรางกายที่
แข็งแรง พรอมที่จะประกอบ หนาที่การงานตางๆ ได ซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะของหนุมาน ที่มี
รางกายแข็งแรง เปนลิงวัยรุน (ลิงโลน) ที่คอยอาสาออกทําศึกกับยักษ และไดรับชัยชนะเสมอ สวน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ก็สอดคลองกับ นิลพัท ที่ถือเปน SPILT PERSONSLITY กับหนุมาน
การจัดวางหมวดหมูของสินคาลงในพื้นที่ก็ใชหลักการในการเก็บลักษณะหัวโขนนั่นเอง
คือ ตองแยกใหฝายลิงและยักษอยูคนละฟากจะปะปนกันไมไดและจะตองมีหัวฤาษี หรือ ชฎาของ
ตัวพระ ขึ้นอยูระหวางกลาง โดยดูไดจากภาพตอไปนี้

ภาพที่ 66 การจัดวางหัวโขนที่ถูกตอง
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ภาพที่ 67 จัดวางตามการตั้งหัวโขน
5. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การพิจารณาสถานที่ตั้งของโครงการใหเหมาะสมกับแนวดําเนินการของศูนยแสดงสินคา
เพื่อการสงออก โดยเลือกที่อาคารแสดงสินคา ที่อยูภายในบริเวณเดียวกับกรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเปนอาคารชั้นเดียวเปดโลงโดยตลอด มีพื้นที่ประมาณ 2,160
ตารางเมตร โดยใชเกณฑการศึกษาความเปนไปไดของโครงการตอไปนี้
5.1 การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร โครงการนี้มีความเปนไปไดสูงมาก
เนื่องจากอยูในแผน 9 ขอ ของกระทรวงพาณิชยในการเพิ่มมูลคาการสงออก โดยเนนที่การรักษา
กลุมลูกคาหลัก (51%) และเพิ่มตลาดการคาในกลุมตลาดรองซึ่งมีปริมาณถึง 49% ของการสงออก
หรือคิดเปนมูลคาเงินก็หลายลานบาทตอป โดยศูนยฯนี้จะอํานวยความสะดวกทั้งแกผูผลิตสินคา
สงออกผูแทนการคาจากตางประเทศและเจาหนาที่ที่จะชวยใหขอมูลขั้นตอนการสงออตางๆ เพื่อให
การเจรจาการคาสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปดใหผูสนใจเขาชมเพื่อเปนแนวทางที่จะพัฒนาสินคา
และพัฒนาการสงออกไดอีกดวย
5.2 การศึ ก ษาความเป น ไปได ท างด า นเทคนิ ค ซึ่ ง มี ค วามหมายกว า งมาก เพราะจะ
เกี่ยวของกับทําเล ที่ตั้ง วิธีการและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของและเนื่องจากโครงการนี้เปนการปรับปรุง
อาคารเดิม ในที่นี้จึงขอพิจารณาความเปนไปไดในเรื่องของการปรับปรุงอาคารและบริการ ดังนี้
5.2.1 ขอจํากัดทางกฎหมายเนื่องจากการปรับปรุงอาคารเดิมนั้นเปนการปรับปรุง
ภายในอาคารเปนสวนใหญโดยเปนการตอเติมชั้นลอยใหตั้งอยูไดโดยโครงสรางใหม ไมตองยึดติด
กับโครงสรางเดิม สวนภายนอกอาคารนั้น มีเพียงการทําแผงปายดานหนา ซึ่งจะใชวัสดุที่มีความเบา
มาติดตั้ง
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ภาพที่ 68 การสรางพื้นที่โครงการภายในอาคารเดิม
5.2.2 ความพรอมของสาธารณูปโภคเนื่องจากอาคารเดิมก็ใชเปนที่แสดงสินคาอยู
กอนแลวจึงมีระบบสาธารณูปโภคครบครันอยูครบและเพียงพอ
5.2.3 ความสะดวกของการเขาถึงสถานที่ตั้งโครงการตั้งอยูริมถนนรัชดาภิเษก จึงมี
ซอยเขาถึงดานหลังที่เปนจุด LOADING AREA ไดถึง 2 จุดและมีบริเวณลานจอดรถอยูดานขาง ซึ่ง
ถนนรัชดาภิเษกเองก็เปนถนนสายหลักที่มีรถประจําทางและรถรับจางตางๆ ผานอยูตลอดเวลา
สะดวกแกผูแทนการคาจากตางประเทศที่จะเดินทางมาเขาชมการจัดแสดงสินคาโดยรถแท็กซี่ รถตู
หรือรถบัสขนาดใหญจะเขาชมเปนหมูคณะขนาดใหญหรือเปนสวนบุคคลก็ได อีกทั้งคนไทยก็
สามารถเขาชมได
5.2.4 ความพร อ มในการบริ ก าร เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง ของโครงการอยู ภ ายในบริ เ วณ
เดียวกันกับ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย จึงมีความพรอมในการบริการเปนอยางยิ่ง
เพราะในบริเวณนี้ประกอบดวยศูนยฝกอบรมผูสงออก ศูนย One Stop Service สําหรับผูสงออก
ศูนย ขอมูลขาวสารการสงออกและหนวยงานอื่ นๆ ที่เ กี่ยวของกับการสงออก ได อยูรวมกันใน
บริเวณนี้ จึงเปนประโยชนทั้งแกผูที่สงออกและผูแทนการคาจากตางประเทศที่จะสามารถเขาชม
สินคา เลือกสั่งสินคาและเจรจาการคาไดในที่เดียวกัน อีกทั้งผูแทนการคาจากตางประเทศ สามารถ
เขาดูสินคาไดตลอดทั้งปและมีสินคาสงออกครบทุกประเภท ซึ่งแตกตางจากการจัดงานที่ศูนยไบเท
คบางนาและศูนยเมืองทองธานี ที่จัดงานแสดงสินคาเปนเฉพาะหมวดหมูและจัดในระยะเวลาสั้นๆ
ในขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ยังสามารถตอยอดจากการเขาชมงานแสดงสินคาจากศูนยไบเทคและ
ศูนยเมืองทอธานีได ทําใหการเดินทางมาของผูแทนการคาคุมคาไดประโยชนมากขึ้น
สรุป การที่เลือกเอาอาคารสินคาเดิมมาปรับปรุงใหมนั้นก็สามารถทําไดสะดวก ใช
งบประมาณนอยและใชเวลาไมมากในการปรับปรุงอาคาร อีกทั้งการใหบริการจากหนวยงานที่
เกี่ยวของก็มีความสะดวกรวดเร็ว เพราะอยูในบริเวณเดียวกัน
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5.3 การศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน เนื่องจากโครงการนี้อยูในแผนเพิ่มมูลคา
การสงออก ในการปรับปรุงและตกแตงโครงการนั้นก็ตองใชงบประมาณของกระทรวงพาณิชยใน
การดําเนินการ แตเมื่อโครงการเปดดําเนินการแลวผลตอบแทนที่จะไดรับจากการที่มียอดสั่งซื้อ
สินคาเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนจากภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ยอมคุมกับการลงทุน
5.4 การศึ ก ษาความเป น ไปได ข องการบริ ห ารจั ด การ ก็ มี ค วามพร อ มในการที่ จ ะ
บริหารงานศูนยแสดงสินคาฯอยางมีประสิทธิภาพดวยความพรอมของบุคลากรของกรมสงเสริมการ
สงออกทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดประโยชนแกทั้งผูสงออก การเขาชมและเลือกสั่งซื้อสินคาของผูแทนการคา
จากตางประเทศโดยจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาบริหารจัดการศูนยแสดงสินคาฯตามตารางตอไปนี้

ภาพที่ 69 ผังการบริหารงาน
สรุป
จากผลของการศึ ก ษาลั ก ษณะต า งๆ ของการแสดงโขน รวมทั้ ง การวิ เ คราะห แ นว
ดําเนินการของศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก พบวาสามารถนําทั้งสองมาเปนแนวคิดในการ
ออกแบบภายในเพื่อสนับสนุนแนวดําเนินการ ทางดานการตลาดและเพิ่มมูลคาใหแกสินคาสงออก
ของไทย ทั้งยังมีสถานที่ใหผูแทนการคาจากตางประเทศที่สนใจจะสั่งซื้อสินคาจากประเทศไทยได
มีโอกาสเขาถึงสินคามากขึ้น และยังเปนการเผยแพรศิลปะไทยใหเปนที่รูจักในตางประเทศดวย

บทที่ 5
แนวความคิดในการออกแบบศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก
1. การวิเคราะหสถานที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งของโครงการ คือ อาคารแสดงสินคาของกรมสงเสริมการสงออก ตั้งอยูเลขที่ 22/77
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ลักษณะเปนอาคาร
ชั้นเดียวภายในเปดโลงตลอดโดยมีขนาดความยาว 80.00 เมตร ความกวาง 27.00 เมตร ความสูง จาก
พื้นถึงเพดาน 7.50 เมตร จัดเปนพื้นที่โดยรวม 2,160 ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตคือ
ทิศเหนือ
ติดกับ ซ. ปรีดีพนมยงค 2
ทิศใต
ติดกับ กรมสงเสริมการสงออก
ทิศตะวันออก ติดกับ ซ.ปรีดีพนมยงค 58
ทิศตะวันตก ติดกับ ถ.รัชดาภิเษก
ขอดี คือ อาคารนี้โดยปกติก็ใชเปนสถานที่จัดงานแสดงสินคาทั่วไปอยูแลว แตลักษณะ
เปนการกั้นบูธขนาดประมาณ 2.50 x 4.00 เมตรความสูง 2.40 เมตร โดยใชแผน PARTITION แบบ
ถอดประกอบได ทําเลที่ตั้งก็อยูภายในบริเวณเดียวกับกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยซึ่ง
มีหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออกอยูหลายหนวยงาน อีกทั้งถนนรัชดาภิเษก ก็ถือเปนถนน
สายหลักสายหนึ่งของกรุงเทพที่มีความสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต สามารถเดินทางมาไดจาก
หลายทิศทางและอยูไมไกลจากยานทองเที่ยวที่ชาวตางชาติรูจักดีคือ ยานถนนรัชดาภิเษกที่มีทั้ง
ศูนยการคาและโรงแรมชั้นนําหลายแหงตัวอาคาร ในปจจุบันถึงแมจะเปนอาคารเกาเปดใชงานมา
นานแตก็เพิ่งจะไดรับการปรับปรุงซอมแซมภายในใหมเมื่อปลายป 2552
ข อ เสี ย คื อ เปน อาคารที่ ปด ทึบ ทุก ดา น ไม มีช อ งหน าต า งเลย มี เ พีย งช อ งประตู ข อง
ทางเขา-ออก ชองทางขนสงสินคาและชองทางเดินไปยังหนวยงานอื่นๆ
2. แนวดําเนินการของศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก
โครงการศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก เปนการจัดแสดงสินคาเพื่อใหขอมูลขาวสารแก
ผูแทนการคาจากตางประเทศอีกทั้งยังสามารถเจรจาการคากันได โดยกระทรวงพาณิชยเปนผูลงทุน
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ภายใตการบริหารของกรมสงเสริมการสงออก โดยแบงกลุมการจัดแสดงออกเปน 5 กลุมตามการ
แบงหมวดหมูสินคาสงออก ของกรมสงเสริมการสงออก คือ
1. สินคาในกลุม Life Style.
2. สินคาในกลุม Industrial Product.
3. สินคาในกลุม Fashion & Jewelry.
4. สินคาในกลุม Service Group.
5. สินคาในกลุม Food & Food Health Product
ผลิตภัณฑทุกชนิดที่จัดแสดง จะตองอยูภายใตการควบคุมคุณภาพของตราสัญลักษณ
Thailand Brand โดยศูนยแหงนี้จะเปนที่รวบรวมการจัดแสดงสินคาสงออกของไทยใหไดมากที่สุด
และมีการหมุนเวียนการจัดแสดงสินคาตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายอยูตลอดเวลา ดวยการ
บริหารของกรมสงเสริมการสงออกทั้งยังมีสวนที่ใหขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑในแตละหมวดหมู
ขอมูลจากผูผลิตและสามารถติดตอผูผลิตไดโดยตรง รวมทั้งสามารถที่จะเจรจาการคาไดดวย
3. การกําหนดพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ
การกําหนดพื้นที่ใชสอยภายในโครงการนั้นใชวิธีการจัดเก็บรักษาหัวโขนเปนประเด็น
ในการออกแบบ ดังนี้
3.1 พื้นที่ตรงกลางดานในสุดจัดแสดงสินคาในกลุม Life Style
3.2 พื้นที่ดานขวามือในสุด จัดการแสดงสินคาประเภทอุตสาหกรรม
3.3 พื้นที่ดานขวามือถัดออกมา จัดแสดงสินคาในกลุมสินคาแฟชั่น
3.4 พื้นที่ดานซายในสุด จัดแสดงสินคาประเภทกลุมธุรกิจบริการ
3.5 พื้นที่ดานซายถัดออกมา จัดแสดงสินคาในกลุมอาหาร และสินคาเพื่อสุขภาพ
3.6 โถงกลางดานหนา จัดใหเปนพื้นที่บริการแกผูเขาชมโดยประกอบดวยสวนตางๆ คือ
3.6.1 หองเจรจาการคาขนาดเล็ก 6 หอง (2-4 คน)
3.6.2 หองเจรจาการคาขนาดใหญ 3 หอง (5-8 คน)
3.6.3 Coffee Shop ใหบริการของวางและเครื่องดื่ม
3.6.4 พื้นที่การจัดแสดงสินคาแบบหมุนเวียน150 ตารางเมตร
3.6.5 หองฉายภาพยนตร ขนาด 24 ที่นั่ง
3.6.6 สํานักงานและเคานเตอรประชาสัมพันธและติดตอขอใชหองเจรจาการคา
3.6.7 Internet จํานวน 3 ที่นั่ง
3.6.8 หองแผนกควบคุมระบบตางๆ (Control Room.)
3.6.9 หองแผนกรักษาความปลอดภัย (Security Room.)

ภาพที่ 70 หองบริเวณโดยรวม (Master Plan)
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4. แนวความคิดในการออกแบบศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก
หลังจากไดทําการศึกษาลักษณะของโขนในประเด็นตางๆ ตามขั้นตอนการศึกษาและได
นําผลของการวิเคราะหขอมูลที่ได มาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบศูนยแสดงสินคาเพื่อการ
สงออกใหเหมาะสมกับแนวดําเนินการของโครงการ การปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในอาคารเดิม
โดยมีขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้
4.1 เพื่อใหการออกแบบภายในศูนยการแสดงสินคา มีความสอดคลองกันทั้งโครงการ
ตัวอักษรที่จะตองใชภายในศูนยก็มีความสําคัญดวย เพราะตองใชในการทําปายบอก ในแตละพื้นที่
จัดแสดงสินคาแตละประเภท และปายบอกอื่นๆเชน Toilet, Public Telephone ฯลฯ ผูทําการวิจัยจึง
ไดออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่จะใชภายในศูนยฯ ดังที่ไดแสดงตอไปนี้

ภาพที่ 71 แบบตัวอักษรที่ใชในโครงการฯ
4.2 ตราสัญลักษณตางๆที่จะตองใชเปน logo ของโครงการฯและเปน logo แทนตัวละคร
ที่จะตองใชในสวนตางๆ เชน สินคาของที่ระลึกตาง หรือที่ตองใชประกอบในพื้นที่จัดแสดงสินคา
หมวดตางๆ ผูทําการวิจัย จึงไดออกแบบ logo ของตัวละครตางๆ ดังที่ไดแสดง ตอไปนี้

ภาพที่ 72 logo ของตัวละครตางๆ
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ภาพที่ 73 logo ของตัวละครตางๆ
4.3 จากการศึกษาพบวาการแสดงโขนนั้นผูฝกหัดจะถูกคัดเลือกตามลักษณะของรางกาย
เพื่อฝกหัดเปนตัวละครในแตละกลุมโดยการฝกหัดขั้นพื้นฐานที่ตองฝกกันตั้งแตยังเด็กก็คือ การดัด
ขอตอตางๆ ของรางกายในทุกๆ สวนเพื่อใหเกิดความงามในการรายรํา เชน การบิดงอขอตอทีละ
สวน ตั้งแตนิ้วมือจนถึงหัวไหลเพื่อในวงของทารําโคงงออยางงดงามถูกตองตามประเพณีดั้งเดิม

ภาพที่ 74 การดัดขอตอตางๆ ของรางกาย
4.4 เอกลักษณของทารําแตละตัวละคร จากการศึกษา พบวา ตัวละครแตละตัว นอกจากมี
ลักษณะของรูปรางที่แตกตางกันแลว ทารําก็มีลักษณะเฉพาะตัวดวย คือ
พระราม, พระลักษณ ทารําจะดูสงบนิ่ง สงาผาเผย แตงกายเยี่ยงกษัตริย
ทศกัณฐ ทารําจะดูสงา ยิ่งใหญ มีอํานาจ
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สุพรรณมัจฉา ทารํานั้นดูสุภาพออนหวานออนชอยรวมตามแบบกุลสตรีไทย
สุครีพ, ชามพูวราช ทารําเปนแบบทาลิงแตไมคอยโลดโผนดูสํารวม เพราะมีความ
อาวุโสมาก
หนุมาน, นิลพัท ทารําดูโลดโผนแคลวคลองวองไวหยุกหยิกตลอดเวลา มีการตี
ลังกา กระโดด ตามลักษณะของลิง

ภาพที่ 75 เอกลักษณเฉพาะของตัวละคร
4.5 ลักษณะของพัสตราภรณ เนื่องจากการแสดงโขนบางชุดนั้น ผูชมนั่งอยูไกลออกไป
มาก เมื่อมีฉากใหญๆ ที่มีตัวแสดงจํานวนมาก ก็จะทําใหผูชมสับสนได จึงไดคิดออกแบบชุดใหมี
สีสันแตกตางกัน เพื่อใหผูชมไมสับสน ซึ่งในตอนจองถนนนี้ ตัวละครหลักๆ ก็มีสีประจําตัว ดังนี้
พระราม
สีเขียว
พระลักษณ
สีทอง
ทศกัณฐ
สีเขียวและแดง
สุพรรณมัจฉา สีทอง
หนุมาน
สีขาว
นิลพัท
สีดํา
สุครีพ
สีเขียว
ชามพุวราช สีชมพู
ซึ่งก็ไดนําสีประจําตัวละครนี้มาใชในการออกแบบดวยเชนกัน

ภาพที่ 76 สีประจํากายของตัวละคร
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4.6 ลักษณะของถนิมพิมพาภรณหรือเครื่องประดับตัวโขนชิ้นที่มีจุดเดนที่สุดคือ “ทับ
ทรวง” ซึ่งอยูตรงกลางหนาอกของชุดโขน จึงไดนําทับทรวงมาออกแบบเปน โคมไฟ สวนประดับ
ตกแตงในบริเวณตางๆ

ภาพที่ 77 ถนิมพิมพาภรณแบบตางๆ
4.7 เมื่อไดการกําหนดลักษณะเขากับประเภทสินคาและลักษณะเดนของแตละตัวละครที่
จะใชในการออกแบบทั้ง Built-In Furniture และ Movable Furniture. แลว ตอไปก็คือการกําหนด
ขนาดของหองแสดงสินคา โดยไดกําหนดใหหองแสดงทุกหองมีขนาดเทากันคือ 10.00 x 20.00
เมตร คิดเปนพื้นที่รวม 200 ตร.ม. ตอหนึ่งประเภทสินคา
โดยการจัดวางเนนใหอยูกึ่งกลางของพื้นที่ ทั้งนี้ก็ใหผูชมมีความรูสึกเหมือนการชม
การแสดงโขน คือใหหองแสดงสินคาเหมือนเปนเวทีการแสดงและมีตัวละครอยูบนเวทีจริงๆ แลว
จึงเดินเขามาภายใน เพื่อชมสินคาตางๆ ที่จัดวางไวอยางเปนระเบียบ ตามจังหวะ ตุม...ตุม...ตุม...ตุม
...เปน 1 ยกแลวขั้นดวยกลองไฟโฆษณาแลวกลับมาใชระบบการวางชั้นแบบเดิมไปเรื่อยๆ สวน
Movable Furniture. ก็ใชลักษณะเฉพาะของแตละตัวละครในการออกแบบ

ภาพที่ 78 การวางตําแหนงใหจุดกึ่งกลางเปนจุดสนใจ
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ซึ่งในทุกพื้นที่จัดแสดงสินคานั้นจะไมมีฝาเพดานเลยทั้งนี้ก็เพื่อใหไดความรูสึก
เหมือนเวทีละครที่จะมีแตมานและไฟตางๆ อีกทั้งยังสอดคลองกับการจัดแสดงในลักษณะของ
Exhibition ตางๆ
4.8 การออกแบบ Built-In Furniture และ Movable Furniture จากการศึกษาลักษณะ
รูปรางของตัวละครที่มีขนาดแตกตางกัน เมื่อรวมกับลักษณะทารํา และสีประจําของแตละตัวละคร
ก็สามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบของ Furniture คือ
4.8.1 กลุมสินคา Lifestyle ซึ่งตรงกับตัวละคร พระราม, พระลักษณ สินคามีทั้ง
ขนาดเล็ก เชน ของขวัญ ของชํารวยและสินคาขนาดใหญ เชน โตะ เกาอี้ Sofa โดยในสวนของ
สินคาขนาดใหญนี้ ก็จัดเตรียมพื้นที่จัดแสดงทั้งพื้นที่ลอยตัวตรงกลางและพื้นที่ติดผนัง โดยจะตอง
มีความหนา แข็งแรง เพียงพอกับการรับน้ําหนักไดและไดใชความหนาของชั้นวางของซอนไฟ
LED สีขาวไวดวย เพื่อเนนใหสินคานาสนใจมากยิ่งขึ้น
ชั้นวางสินคาของกลุม Lifestyle ก็ออกแบบใหโครงสรางผอมบาง โปรง ตาม
ลักษณะของรูปรางตัวละครโดยออกแบบใหมีความโคงงอเหมือนทารําดวย Stainless ผิวดานแบบ
ถอดประกอบไดตัวชั้นเปนกระจกขอบหนา 9 มม. เจียรขอบมน ทั้งนี้ก็เพื่อเนนใหดูโปรงบางแตดูมี
ระเบียบดวยจังหวะการรําเปนยกๆ

ภาพที่ 79 ชั้นวางสินคา
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Movable Furniture มีอยู 2 ชนิด คือ ชั้นวางของ ก็ใชลักษณะเดียวกับชั้นที่เปน
Built - In Furniture และมานั่งพักผอน เปนลักษณะมานั่งยาวไมมีพนักพิง โดยขา ใชขาเปน
Stainless และที่นั่งเปนแผน Particle Board พิมพลายเคลือบไสกันลอยขีดขวน

ภาพที่ 80 มานั่งพักคอยกลุมสินคา Lifestyle
4.8.2 กลุมสินคา Industrial Product ซึ่งตรงกับตัวละคร ทศกัณฐ สินคามีทั้งขนาด
เล็กและใหญ แตสินคาขนาดใหญมากๆ อยางเชน รถยนต คงไมสามารถนํามาแสดงได อาจจะตอง
ใชลักษณะของการทําเปน Model แทน ทั้งนี้ก็เนื่องจากน้ําหนักของตัวสินคาและพื้นที่ที่ใชจัดแสดง
ที่ตองจัดสรรใหกับสินคาอื่นๆ ดวยแตก็มีทางออกเผื่อไวคือสามารถจัดแสดงไดในสวนของ พื้นที่
จัดแสดงหมุนเวียน
โดยการออกแบบก็ใชลักษณะของตัวละคร คือ ทศกัณฐ ที่มีขนาดใหญโต ปก
บิน สีกายสีเขียวและแดง ชั้นวางของที่เปน Built-In Furniture นั้นออกแบบใหมีโครงสรางทึบ หนา
โดยใชแผน MDF หนา 20 มม. พนสีเทาใหดูเหมือนแทงคอนกรีต แลวซอนไฟ Led สีเขียวไว
ภายใน ปดรองดวยกระจกอบหนา 9 ม.ม.

ภาพที่ 81 ลักษณะของ Built-In Furniture
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4.8.3 กลุมสินคา Fashion & Jewelry. ซึ่งตรงกับตัวละคร สุพรรณมัจฉา สินคาใน
กลุมนี้ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ สิ่งของเครื่องใช ประเภทเครื่องหนัง กระเปา อัญมณี
และเครื่องประดับ
ลักษณะของสุพรรณมัจฉานั้น เปนตัวนางที่มีทารําออนชอย สวยงาม สีกาย
เปนสีทอง จึงยึดหลักทารําที่ออนชอยอยูทามกลางฝูงปลาบริวารมาเปนแนวทางในการออกแบบ
โดยใหมีสภาพเหมือนอยูใตทะเล ดวยการทําชั้นวางสินคาตางๆ ใหโคงรับกันไปตลอด เหมือนกับ
ถ้ําใตทะเลแลวยังมีปะการังมาเปนขารับชั้นวางสินคา

ภาพที่ 82 ชั้นแสดงสินคาประเภทเครื่องหนัง กระเปา สิ่งทอและ อัญมณี

ภาพที่ 83 ชั้นแสดงสินคาประเภทเครื่องประดับ
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4.8.4 กลุมสินคา Service Group ซึ่งตรงกับตัวละครคือสุครีพและชามพูวราช
ลักษณะของตัวลิงทั้ง 2 ตัวนี้ เปนลิงยอด เปนลิงที่มีความอาวุโส สุขุมรอบคอบ เปนนักวางแผนกล
ศึกตางๆ ใหแกพระรามและสินคาในกลุมนี้ก็ไมไดเปนสินคาที่ใสบรรจุภัณฑมาจัดแสดง แตเนน
การใหบริการตางๆ จึงจัดแบงพื้นที่ใหเปนหองๆ สําหรับการนําเสนอการบริการแตละประเภท
การวางผังก็ยังคงยึดหลักการเคลื่อนไหวของตัวลิง คือ ไมไดเปนระเบียบ เหมือนตัวพระแตก็ไมมาก
เหมือนพวกลิงโลน สวนการออกแบบตกแตงก็นําเอาลักษณะของพัสตราภรณของทั้ง 2 ตัวละครมา
ใชในการออกแบบ

ภาพที่ 84 รูปแบบ Furniture ของสุครีพ

ภาพที่ 85 รูปแบบ Furniture ของชามพูวราช
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4.8.5 กลุมสินคา Food and Healthy Food Products ซึ่งตรงกับตัวละคร หนุมานและ
นิ ล พั ท ลั ก ษณะของลิ ง 2 ตั ว นี้ เ ป น ลิ ง โล น มี ค วามคึ ก คะนอง ปราดเปรี ย ว กระโดดโลดเต น
ตลอดเวลา การออกแบบก็ใชลักษณะและสีของตัวละคร ประกอบกั บการตีลังกามาใชในการ
ออกแบบ

ภาพที่ 86 รูปแบบ Furniture
4.9 แนวคิดการใชวัสดุตกแตง โดยเลือกใชวัสดุที่ผลิดไดในประเทศไทย มีความทนทาน
มีน้ําหนักเบาและมีคุณสมบัติไมติดไฟหรือติดยากที่สุดซึ่งสามารถแยกออกไดตามรายการตอไปนี้
4.9.1 วัสดุปูพื้นลางวัสดุเดิมของอาคารเปนพื้นกระเบื้องยางที่มีอายุการใชงานนาน
แลวก็เปลี่ยนออกโดยทําการปรับ Self Leveling แลวปูดวยกระเบื้องยางสีขาวขนาด 0.60x0.60 ม.
ความหนา 12 มม. รุน New Galaxy PVR NG. 809 ของ บ. STARFLEX

ภาพที่ 87 วัสดุปูพื้นชั้นลาง
4.9.2 วัสดุตกแตงผนัง ผนังกั้นหองทั้งหมดเปนผนังเบา โครง Metal Stud กรุแผน
Gypsum Board หนา 15 มม. ฉาบเรียบปดดวยแผน Plastic Laminate สีเทาเขมเพื่อใหพื้นที่ที่ไมใช
สวนแสดงสินคานั้นมืดลงโดยเนนแสงสวางที่สินคาเทานั้น
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ภาพที่ 88 วัสดุกรุผนัง
4.10 แนวคิดในการใชสีในการตกแตง บางสวนใชสีประจํากายของตัวละคร บางสวนใช
การแทนคาจากลักษณะอื่นๆของตัวละคร คือ
ทศกัณฐ
กายสีเขียว, แดง
พระราม
กายสีเขียว
สุพรรณมัจฉา กายสีทอง
สุครีพ
กายสีเขียว
ชามพูวราช
กายสีชมพู
หนุมาน
กายสีขาว
นิลพัท
กายสีดํา
4.11 แนวคิดในการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง โดยแบงประเภทของงานระบบไฟฟา
แสงสวาง ตามรายการตอไปนี้
4.11.1 ชั้นแสดงสินคาที่เปน Built-In Furniture ใชหลอด LED Dura Light พรอม
อุปกรณเชื่อมตอ
4.11.2 เฟอรนิเจอรลอยตัว สวนใหญจะเปน ชั้นวางสินคาและ Display ในสวนนี้จะ
เปนการใชแสงสองสวางเนนความนาสนใจใหแกสินคาที่จัดแสดงอยู จึงเลือกใช หลอดไฟ LED
220 V. สีขาว ขนาดหลอดกวาง 12 ซม. สูง 14 ซม.และหลอด LED (Light Emitting Diodes) 18
หลอด ซึ่งตอเปนเกลียวมาตรฐาน บางสวนใชแบบโคมฝงเพดานเปนโคมสี่เหลี่ยมชนิดโคมคู หลอด
12V. MR16 2x50W. max วัสดุเปน Aluminum Frame Iron Punched Housing
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ภาพที่ 89 ตัวอยางหลอดไฟ

ภาพที่ 90 ตัวอยางโคมไฟเพดาน
4.11.3 แสงสวางทางเดินทั่วไปใช Metal - Halide Light - Suspension หลอด E27
HQ1-E 150 W. MAX วัสดุ Aluminum Housing ,Toughened Glass ที่ชั้นบน สวนชั้นลางใช Metal
Halide Light - Surface Mounted หลอด Rx7s150W.max วัสดุ Steel Housing ,Toughened Glass.

ภาพที่ 91 ตัวอยางโคมไฟติดเพดาน
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ภาพที่ 92 ตัวอยางโคมไฟหอยจากเพดาน
4.12 งานระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศของศูนยแสดงสินคา เดิมเปนระบบ Cooling
Tower ที่ใหความเย็นกระจายเต็มพื้นที่ โดยมีการตั้ง AHU กระจายอยู 4 จุด แตเมื่อมีการแบงพื้นที่
ออกเปนชั้นบนและชั้นลาง จะตองมีการเดิน Duct Air เพิ่ม เพื่อเสริมหัวจายลมเย็น ออกจากผนัง
ดานในสุดหองละ4จุดโดยสามารถปรับแกจาก AHU เดิมได การเดินทอ Duct Air เพิ่มนี้ ไดเผื่อ
พื้นที่ไวดานหลังของทุกหองแสดงสินคาแลว
ขอดีของระบบนี้คือ จะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาในพื้นที่ไดมาก มีความชื้นต่ํา
ขอเสีย คือ ตองใชเงินลงทุนมาก แตก็คุมทุนในระยะยาว
4.13 งานระบบปองกันอัคคีภัย สภาพของอาคารเดิมมีการติดตั้งหัวระบบฉีดน้ําอัตโนมัติ
(Automatic Water Sprinkle) ที่เพดานอยูแลวตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัย นอกจากนี้ยังมี
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมหรือที่เรียกวา Fire Alarm System หรือ Fire Monitoring System
เมื่อมีการดัดแปลงพื้นที่เปนศูนยฯ จึงตองเพิ่มหัว Sprinkle และ Fire Alarm System ที่ชั้นลาง ซึ่งถือ
วาเปนระบบที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนระบบที่จะทําหนาที่เตือนหรือที่ เรียกวา Early Warning
คือ เตือนทันทีที่เกิดอัคคีภัย
ในปจจุบันระบบนี้ยังไดมีการพัฒนาใหสามารถทํางานรวมกับระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ ระบบประกาศฉุกเฉิน ระบบสื่อสารสําหรับพนักงานดับเพลิงดวย
อุปกรณหลักในระบบนี้ คือ อุปกรณตรวจจับเพลิง หรือ Fire Detector ซึ่งมีทั้งชนิดที่
ทํางานโดยอาศัยอุณหภูมิความรอน (Heat Detector) และชนิดที่ทํางานโดยอาศัยควันไฟ (Smoke
Detector) หรืออาจจะมีชนิดที่ตรวจจับรังสีความรอนอินฟาเรด (Infrared Detector)
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5. รูปแบบที่ไดจากการศึกษาลักษณะการแสดงโขน สูงานออกแบบภายในศูนยแสดงสินคา เพื่อ
การสงออก

ภาพที่ 93 แปลนพื้นบริเวณโถงทางเขา

ภาพที่ 94 แปลนเพดานบริเวณโถงทางเขา
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ภาพที่ 95 ทัศนียภาพบริเวณโถงทางเขา

ภาพที่ 96 ทัศนียภาพบริเวณ Register Counter.

ภาพที่ 97 แปลนพื้น
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ภาพที่ 98 แปลนไฟฟาและเพดาน

ภาพที่ 99 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 100 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 101 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 102 แปลนพื้น

ภาพที่ 103 แปลนไฟฟาและเพดาน
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ภาพที่ 104 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 105 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 106 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 107 แปลนพื้น

ภาพที่ 108 แปลนไฟฟาและเพดาน

ภาพที่ 109 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 110 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 111 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 112 แปลนพื้น
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ภาพที่ 113 แปลนไฟฟาและเพดาน

ภาพที่ 114 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 115 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 116 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 117 แปลนพื้น
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ภาพที่ 118 แปลนไฟฟาและเพดาน

ภาพที่ 119 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 120 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 121 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 122 แปลนพื้น

ภาพที่ 123 แปลนไฟฟาและเพดาน
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ภาพที่ 124 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 125 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 126 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 127 แปลนพื้น

ภาพที่ 128 ทัศนียภาพ

ภาพที่ 129 ทัศนียภาพ

บทที่ 6
สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การแสดงโขนเปนการแสดงขั้นสูงที่เปนเอกลักษณของไทย โดยใชแสดงในโอกาส
สําคัญตางๆ ซึ่งมีการแสดงมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบันและไดมีการปรับปรุงพัฒนาบท
และทารําใหเขากับยุคสมัยมาโดยตลอด
นอกจากนั้นการฝกหัดโขนจะตองเริ่มฝกหัดกันตั้งแตอายุ 8-12 ขวบ และตองใชเวลาใน
การฝกเปนเวลาหลายป กวาจะมีความชํานาญจนสามารถขึ้นแสดงได
การแบงลักษณะของตัวละครก็ตองแบงตามลักษณะทางกายภาพ เพื่อแยกการฝกหัดใน
ทาเฉพาะแตละตัวละคร
สวนประกอบที่สําคัญของโขนที่สําคัญอีก 3 ประการ คือ ศิราภรณ พัสตราภรณ และ
ถนิมพิมพาภรณ โขนก็ยังมีลักษณะเฉพาะของโขนที่เปนเอกลักษณก็คือ “หัวโขน”
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของโขน ซึ่งเปนการแสดงที่มีความ
สนุกสนาน สวยงาม เปนเอกลักษณเฉพาะของไทย รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสินคาสงออกของ
ไทย และการจัดแสดงสินคาควบคูกันไป เพื่อนําผลของการศึกษามาวิเคราะหเปนแนวความคิดใน
การออกแบบศูน ยแสดงสิน ค า เพื่ อการสงออก อัน เปน ตนแบบของการจัดศูน ยแ สดงสิน คา ใน
ประเภทอื่นๆ ได
วิธีดําเนินการศึกษา โดยเริ่มจากการสืบคนเอกสารขั้นตน การสําเร็จเก็บขอมูลจากการชม
การแสดงโขน การสัมภาษณอาจารยผูสอน ผูสงออก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการ
สงออก ซึ่งไดขอมูลตรงประเด็นขอสงสัยเปนอยางมาก หลังจากนั้นก็นําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมด
มาทําการวิเคราะหเพื่อเปนแนวคิดในการออกแบบ
ผลที่ไดจากการศึกษาที่สําคัญคนพบวาการแสดงโขน มีเอกลักษณที่แตกตางจากการ
แสดงอื่นๆ ของไทย เชน การรํา เครื่องแตงกาย และมีการแสดงอยูเพียงเรื่องเดียวคือ รามเกียรตทารํา
ที่แบงแยกออกตามลักษณะของตัวพระ ตัวยักษและลิง โดยการฝกหัดเพื่อใหการบิดงอขอตอตางๆ
ของรางกาย ใหเกิดความงามตามลักษณะของตัวละคร
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หลักเกณฑการกําหนดสี ก็จะสีประจําของแตละตัวละคร ซึ่งก็คือสีของพัสตราภรณ ทั้งนี้
ก็เพื่อใหผูชมที่ชมการแสดงอยูหางออกไป ไมเกิดการสับสนในการชม เพราะในบางฉากที่เปนฉาก
ใหญ จะมีตัวละครที่ใชผูแสดงจํานวนมาก และมีบทที่ตองรําสอดคลองกัน เชนทารบ ขบวนเดินทัพ
ตางๆ เปนตน
การกําหนดวัสดุก็ใหสอดคลองกับสีของเครื่องแตงกาย และลักษณะเฉพาะของตัวละคร
เชนยักษ ที่มีรูปรางสูงใหญ ลิงที่การเคลื่อนไหวตลอดเวลา เปนตน
จากการศึกษาไดนําแนวคิดที่ไดนําแนวคิดที่ไดมาประยุกตสูการออกแบบภายในศูนย
แสดงสินคาเพื่อการสงออก โดยนําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหลักษณะของโขนมาประยุกตใช
กับพื้นที่ ตั้งแตการกําหนดการใชพื้นที่ภายในอาคาร การจัดวางผังในแตละประเภทสินคา การจัด
วางเฟอรนิแจอร ไปจนถึงรูปแบบของเฟอรนิเจอรตามวัตถุประสงคของการจัดแสดงสินคาในแตละ
ประเภทที่แสดงความสัมพันกับตัวละครและเนื้อหาของตอนจองถนน ดวยเทคนิคการสรางรูปทรง
การเลือกใชวัสดุการจัดวางสีที่เหมาะสมกลมกลืนตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาลักษณะของโขน คนพบวามีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ เชนการขึ้นลอย
1 ลอย 2 ฯลฯ ซึ่งสามารถนํามาศึกษาวิเคราะห ขยายรูปแบบเพื่อเปนแนวคิด ในการออกแบบภายใน
ได จึงมีความเห็นสมควรใหทําการศึกษา เพิ่มเติมขึ้นใหสมบูณณครบถวนทุกแขนงและทุกๆ ตอน
ของรามเกียรติ์
2. สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชแนวความคิดในการจัดทําโครงการ ที่
เกี่ยวกับการสงออกในแบบอื่นๆ ได
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