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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย เป็นการวิจัย เพื่อ
สร้างมาตรฐานสาหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ในสมัยก่อนพื้นที่ฝึกนาฏศิลป์
ไทยเป็นเพียงศาลาโล่ง หรือลานโล่งมีร่มเงา ต่อมาเมื่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยได้เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างใน
ปัจจุ บัน ท าให้ส ภาพแวดล้ อมของการฝึ ก เปลี่ ยนไปและประสบปั ญหาโดยตลอด ทั้ง นี้ยั งไม่ มีม าตรฐานด้า น
สภาพแวดล้อมกายภาพภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย เพื่อใช้ประกอบการออกแบบสถานที่ฝึกซ้อม
ของสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของห้องฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์ไทย 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัติ นาฏศิลป์ไทย และความต้องการของ
ผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย โดยใช้พื้นที่วิจัยที่ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ได้ทาการศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากข้อมูลภาคสนาม เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบ
สัง เกต แบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถาม จากนั กศึกษาชั้ น ปี ที่ 1-4 สาขาวิ ช านาฏศิล ป์ ไ ทยศึกษาอาจารย์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายใน บางพื้นที่มีข้อบกพร่อง จากการถูกแดดและ
ฝน มีความพลุกพล่านไม่เป็นสัดส่วน ด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้ห้องพบว่า บาง
พื้นที่รูปทรงห้องฝึกและขนาดพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการฝึก แสงสว่างไม่เหมาะสม การรับฟังเสียงไม่ชัดเจน อากาศ
ที่ร้อนเกินไป ผู้ใช้ต้องการพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและเก็บของใช้ส่วนตัว ระบบอุปกรณ์การสอนที่สมบูรณ์ เมื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันสามารถสรุปการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบตั ินาฏศิลป์ไทยได้วา่
ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประกอบด้วยห้องฝึกและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องฝึกต้องมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสัดส่วน
ไม่พลุกพล่าน ไม่มีเสียงดังรบกวน หากเป็นห้องที่เปิดโล่งต้องป้องกันแดดและฝนได้ ห้องฝึกปฏิบัติโขนต้องอยู่ที่
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ชั้นล่างของอาคาร ส่วนห้องฝึกปฏิบัติละคร สามารถอยู่ได้ทุกชั้นของอาคาร ลักษณะของห้องฝึกเป็นห้องหน้า
กว้างมีเพดานสูง ไม่มีเสาหรือส่วนที่กีดขวาง มีเครื่องใช้ได้แก่ เตียง โต๊ะอาจารย์ แท่นถีบเหลี่ยม กระจกเงาช่วย
ฝึก อุป กรณ์เ ครื่ อ งเสี ย งและฉายภาพ มี ง านระบบแสงสว่ า งและงานระบบเสี ย งภายในห้ อ งที่ ส มบู ร ณ์ ใช้
เครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสม วัสดุพื้นห้องฝึกมีพื้นผิวเรียบแข็ง ไม่ลื่น สีภายในห้องใช้ สีโทนอ่อนที่
สบายตา ส่วนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ต้องมีสภาพแวดล้อมเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยตู้ล้อกเกอร์เก็บของใช้ส่วนตัว ม้านั่ง
และกระจกเงา
คาสาคัญ: ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย, การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
Abstract
The research on “Interior Environmental Design in Thai Classical Dance Studios” was
a study to formulate standards for guidelines in designing Thai classical dance studios. In the
past, the area used for practicing Thai classical dance was just a simply opened hall with
shades. Later, when Thai classical dance study became a part of a conventional education
system, the practicing environment has been changed and, at the same time, faced with
problems. At a moment, there were no interior environmental standards for designing Thai
classical dance studios. The objectives of this study were 1) to study internal environment of
Thai classical dance studios, 2) to study the behavior and needs of the users of the studios.
The research location took place at Department of Drama and Music, Faculty of Fine and
Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani Province. The
data were obtained from related documents and research together with the field-work study.
The research tools included observation method, interviews and questionnaires. The research
population was the 1st up to 4th year students majoring in Thai classical dance education, Thai
classical dance education lecturers, and experts in the field. The research findings revealed
that the internal area of the studios was damaged from sun-light and rain and it was too
crowded. For the users’learning behavior and needs, it was found that the studios physical
features and size were not suitable for the practice. The lighting system was not appropriate,
the audio system was poor, the temperature in the studios was too warm, and the users
needed a place for changing their cloths and putting away their personal belongings. After
analyzing all of the data, it could be proposed that the Thai classical dance studios must
compose of the practicing rooms and a locker room. The practicing studios must be in an
appropriate proportion, not too busy and not too noisy. The rooms must be protected from
direct sun-light and rain. The traditional masked dance or Khon practicing rooms must be on
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the 1st floor of the building while the practicing rooms for Thai classical drama could be on
any floor of the building. The rooms must be in a rectangle feature with high ceiling. There
must be no pole or any other obstacle in the rooms. The studios must be equipped with
beds, lecturer’s table, pressing into angles stand, mirror, audio, video and lighting system, and
an air-conditioner. The surface of the floor must be solid with no slippery. The rooms should
be painted with light color. The locker rooms should be in an appropriate proportion with
lockers for storing personal belongings, and containing benches and mirror.
Keywords: Thai classical dance studios, interior environmental design
บทนา

งานนาฏศิล ป์ ไ ทยเป็ น ศิล ปะชั้ น สู ง ของชาติ ที่ มี ความโดดเด่ น เป็ น เอกลั กษณ์ แสดงออกถึง ความ
เจริญรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรม การแสดงสอดแทรกไว้ด้วยเรื่องราว การใช้ภาษา การใช้ท่าทางประกอบการขับ
ร้องและดนตรี มีคติความเชื่อ มีระเบียบแบบแผน มีการฝึกหัดอย่างถูกต้องเป็นระบบ ใช้เวลาฝึกหัดยาวนานหลายปี
ในสมัยก่อนนั้นการเรียนรูย้ ังไม่แพร่หลาย มีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิง การแสดงความเคารพบูชา ตลอดจนเป็น
การฝึกหัดเพื่อการเตรียมตัวของหญิงสาวก่อนเข้าถวายตัวทางานในวัง (มาโนช บุญทองเล็ก , 2558: สัมภาษณ์)
จานวนผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ใช้พื้นที่ที่เป็นลานโล่ง หรือเป็นศาลาโล่ง ผู้เรียนฝึกราตามบทบาทของการแสดงเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ เมื่อเวลาผ่านไปการเรียนนาฏศิลป์ไทยได้แพร่หลายเข้าสู่การศึกษาที่เป็นระบบ
อย่างในปัจจุบัน ทาให้สถานที่ของการฝึกเปลี่ยนมาเป็นการใช้พื้นที่ในอาคารเรียนและห้องที่มากขึ้นตามจานวน
ของผู้เรียน แต่สถานศึกษายังประสบปั ญหาห้องฝึกปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องมีลักษณะเฉพาะ
เช่นเดียวกับ ห้องฝึกปฏิบั ตินาฏศิลป์ไ ทยของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อยู่ในอาคารที่สร้างโดยใช้แบบจากอาคารเรียนอื่น ทาให้เกิดปัญหาการใช้งานตามมา
ต้องปรับการเรียนการสอนไปตามสภาพพื้นที่ ในอดีตเคยมีการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวมาบ้างแล้ว พบว่า ควรมี
สถานที่ที่กว้างขวางให้แก่ผู้เรียนได้ฝึก การจัดบรรยากาศในห้องเรียนควรเอื้อต่อการเรียนการสอน จะทาให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดี (วณิชย์ชยา โพชะเรือง, 2556: 94) ปัญหาห้องเรียนนาฏศิลป์คับแคบไม่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ปัญหาการถูกรบกวนจากกลิ่นมลภาวะ (เยาวลักษณ์ ศรีนวล, 2543: 59) ปัญหาขนาดห้องไม่สอดคล้อง
กับจ านวนผู้ เรียน อากาศในห้องเรียนร้อน อบอ้า ว มี เสี ย งรบกวนการเรีย นการสอน ปั ญ หาการขาดอุป กรณ์
(วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ, 2536: 11) ซึ่งสภาพแวดล้อมกายภาพภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ควร
มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับการเรียน ดังนั้นการศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์ไทย จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสถานที่และการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นประโยชน์สาหรับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนาฏศิลป์ไทยเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายหรือแผนในการสร้างและปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยตามบริบทที่เป็นอยู่
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีความพร้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นการส่งเสริมการค้นคว้า ทางวิชาการด้านการ
ออกแบบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ไทย (คารณ สุนทรานนท์, 2557: สัมภาษณ์)
2. การออกแบบในขั้นพื้นฐาน: หลักการพิจารณาเบื้องต้น (กิติ สินธุเสก, 2544: 31-47)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ขอบเขตพื้นที่และผู้ให้ข้อมูล
ขอบเขตพื้นที่คือ ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางค
ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ในอาคาร
นาฏศิลป์และดุริยางค์ เป็นอาคารขนาด 9 ชั้น มีพื้นที่สาหรับการฝึก 4 บริเวณ
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา, อาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึ กษา ภาควิ ชานาฏดุ ริ ยางคศิ ลป์ คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี อ.ธั ญบุ รี
จ.ปทุมธานี, ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน
1.2 ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ลักษณะการ
ใช้งาน, ลักษณะพื้นที่, จานวนผู้ใช้และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมตามพฤติกรรมการใช้พื้นที่
ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ
ศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลพื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
แสง เสียง อุณหภูมิ สี วัสดุ
ศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน และความต้องการของผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
2. วิธีการเก็บข้อมูล ในการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งที่มาของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 ภาคเอกสาร ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านนาฏศิลป์
ไทย และ ข้อมู ล ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อมภายในต่ า ง ๆ ตลอดจนข้อกาหนดที่ เกี่ย วข้องกับ การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน
2.2 ภาคสนาม ท าการศึ กษาสภาพแวดล้ อมภายในของห้ องฝึ กปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์ ไ ทย, ศึ กษา
พฤติกรรมการเรียน การสอนและความต้องการของผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยศึ ก ษา, อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยศึ ก ษา, ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นนาฏศิ ล ป์ ไ ทย,
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสังเกตเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ที่ตั้งขนาดพื้นที่ วัสดุ พื้นผนังเพดาน
อุปกรณ์เครื่องใช้ สภาพความสว่าง อุณหภูมิ เสียง สี
3.2 แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 13 คน (ใช้ทั้งหมด), ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย 2 คน (ใช้ทั้งหมด), ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน 2 คน (ใช้ทั้งหมด), ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
1 คน และสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาแบบการประชุมกลุ่ม เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม, พฤติกรรมการเรียนฝึกปฏิบัติและความต้องการ
3.3 การใช้แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีปลายเปิด จากการสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 195 คน เพื่อสอบถามนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเข้า
ใช้พื้นที่ฝึกปฏิบัติ, ลักษณะสภาพแวดล้อมในพื้นที่ฝึกปฏิบัติที่พึงประสงค์ และข้อเสนอแนะ แบบสอบถาม แบ่ง
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ออกเป็น 3 ชุด ใช้สอบถามนักศึกษาตามการเข้าใช้พื้นที่ของแต่ละวิชาเอก โดยชุดที่ 1 ใช้สาหรับสอบถาม นักศึกษา
วิช าเอกโขนพระ ชุด ที่ 2 ใช้สาหรับ สอบถามนัก ศึกษาวิช าเอกโขนยัก ษ์และโขนลิง และชุด ที่ 3 ใช้สาหรับ
สอบถามนักศึกษาวิชาเอกละครพระและละครนาง
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาประมวลเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และ แบบสอบถาม
4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม หลังจากนั้นจึง หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5
ขึ้นไป
4.3 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 35 คน แล้ว
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาความสอดคล้องภายใน ด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ ศึกษาสภาพปัจ จุบัน ของ
การเข้าใช้พื้นที่ฝึกปฏิบัติเท่ากับ 0.85 และค่าเชื่อมั่ นของแบบสอบถามที่ใช้ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.86
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาและตรวจสอบ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการประมวลผลทางสถิติ โดยการใช้โปรแกรมคานวณสาเร็จรูปทางสถิติได้แก่ค่าเฉลี่ย (mean), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: SD), ค่าร้อยละและการเปรียบเทียบตีความหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ใช้
ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม ด้านสภาพแวดล้อมภายใน, พฤติกรรมการ
เรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย นาผลจากการวิเคราะห์สรุปเป็นลักษณะการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การฝึกนาฏศิลป์ไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การฝึกโขนสาหรับนักศึกษาชาย
ได้แก่ โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง 2) การฝึกละครสาหรับนักศึกษาหญิง ได้แก่ ละครพระ และละครนาง ห้องฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีสถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในบริเวณอาคารของ
ภาควิชา 4 บริเวณ ได้แก่ 1) ห้องฝึกปฏิบัติโขนชั้นที่ 1 ด้านทิศ ตะวันตก 2) ห้องฝึกปฏิบัติโขนชั้นที่ 1 ด้านทิศใต้
3) ห้องฝึกปฏิบัติละครชั้นที่ 1 (ห้องประชุมสุนทรวาทิน) 4) ห้องฝึกปฏิบัติละครชั้นที่ 6
ผลการวิจัยพบปัญหาข้อบกพร่อง ความไม่สอดคล้องระหว่างพื้นที่ฝึกปฏิบัติ กับพฤติกรรมการใช้พื้นที่
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสร้างอาคารได้นาแบบจากอาคารอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้วมาใช้ ผู้ใช้จึงต้องปรับตัวไปตาม
สภาพของพื้นที่ที่เป็นอยู่โดยพื้นที่ฝึกทั้ง 4 บริเวณมีปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละด้านดังนี้
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1. สภาพแวดล้อมภายในของห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
1.1 สภาพแวดล้อมภายในของห้องฝึกปฏิบัติโขนชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตก ใช้สาหรับฝึกโขน
พระ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนได้แก่
-ส่วนที่ 1 โถงฝึกปฏิบัติโขนพระ เป็นโถงทางเข้าอาคารด้านทิศตะวันตกที่ถูกปรับใช้เป็นที่ฝึก
โขนพระ ขนาด 7.5x15 เมตร เพดานสูง 4.80 เมตร พื้นหินขัด ผนังโล่ง 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
สภาพที่ตั้งไม่เหมาะสมทั้งการถูกแดดในตอนบ่าย, ได้รับแสงจ้ามากจากด้านที่ไม่มีผนัง, ฝนสาด, มีความพลุกพล่าน
รูปทรงห้องฝึกและขนาดพื้นที่ไม่สอดคล้องกับจานวนผู้ใช้และกิจกรรมการฝึกกระจกเงาช่วยฝึกไม่เพียงพอ
-ส่วนที่ 2 (ห้องศีรษะครู) ปกติเป็นห้องเก็บและบูชาศีรษะครู และเก็บของใช้ตามความจาเป็น
ทาให้เหลือเป็นพื้นที่ฝึกเพียงเล็กน้อยและแออัด พื้นที่นี้ใช้ในกรณีที่โถงฝึกปฏิบัติโขนพระ (ส่วนที่ 1) ไม่สามารถใช้
งานได้ ห้องมีขนาด 7.50x7.50 เมตร สูง 4 เมตร พื้นหินขัด มีผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบ 3 ด้าน อีกด้านหนึ่งเป็น
ทางเข้ามีประตูและมีผนังเป็นกระจกใสอยู่บางช่วง มีการใช้เครื่องปรับอากาศ มีปัญหาเสียงก้องมากขณะฝึก
1.2 สภาพแวดล้อมภายในของโถงฝึกปฏิบัติโขนชั้นที่ 1 ด้านทิศใต้ เป็นพื้นที่ฝึกโขนยักษ์และ
โขนลิ ง ลั กษณะเป็ น โถงอเนกประสงค์ ข นาด 10x15 เมตร เพดานสู ง 5.40 เมตร พื้ น หิ น ขั ด ที่ ตั้ ง มี ความ
พลุกพล่านด้านทิศเหนือและทิศใต้ไม่มีผนัง ด้านทิศตะวันออกติดกับบันไดสาหรับขึ้นชั้นบนและทางเข้าออกทิศ
ตะวันตกติดกับห้องเก็บของ บันได และทางเข้าออก มีแท่นถีบเหลี่ยมตั้งอยู่มุมโถง ไม่มีกระจกเงาช่วยฝึกเพราะ
พื้นที่ผนังไม่พอ อากาศถ่ายเทได้ดีมาก ด้านทิศใต้มีปัญหาช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ที่ดวงอาทิตย์ค่อนไป
ทางทิศใต้ จะถูกแดดส่อง ทาให้เหลือพื้นที่ใช้งานน้อยลง อีกทั้งยังได้รับแสงจ้าอย่างมาก รวมถึงฝนสาด ด้านทิศ
ตะวันตกถูกแสงแดดตอนบ่ายที่สาดเข้ามาทุกวัน ทาให้ร้อนมากกว่าปกติ
1.3 สภาพแวดล้อมภายในของห้องฝึกปฏิบัติละครชั้ นที่ 1 (ห้องประชุมสุนทรวาทิน) สภาพ
ทั่วไปเป็นห้องโล่ งเอนกประสงค์ ใช้สาหรับงานประชุมและจัดงานทั่วไปและใช้เป็นห้องฝึกละคร (ทั้งละครพระ
และละครนาง) ผนังห้องทึบทุกด้าน มีพื้นที่ฝึก (ไม่รวมเวที) ขนาด 13x24 เมตร พื้นหินขัดด้านทิศเหนือเป็นเวที,
ด้านทิศตะวันออกมีประตูทางออก 2 ทาง ด้านทิศตะวันตกมีประตูทางออก 3 ทาง ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบ
เรียบสูง 3.50 เมตร ให้ความรู้สึกค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับสัดส่วนของห้องที่กว้าง มีเสาอาคารขนาดใหญ่ขวางอยู่
ภายใน ค่อนไปทางด้านข้าง ทาให้เสียมุมมองและเสียพื้นที่ใช้งาน มีการใช้เครื่องปรับอากาศ อากาศถ่ายเทได้น้อย
ต้องใช้แสงสว่างจากแสงไฟฟ้า ซึ่งค่อนข้างสลัวและกระจายแสงไม่สม่าเสมอความสว่างเฉลี่ย 60-70 ลักซ์ ไม่มี
กระจกเงาช่วยฝึก มีปัญหาเสียงก้อง
1.4 สภาพแวดล้อมภายในของสภาพห้องฝึกปฏิบัติละครชั้น 6 เป็นห้องเรียนที่มีลักษณะยาวลึก
จะใช้สาหรับฝึกทั้งละครพระและละครนาง มีพื้นที่ขนาด 8.60x32 เมตร ทิศเหนือเป็นผนังทึบ ทิศตะวันออกเป็นผนัง
ทึบ ตอนบนมีช่องแสงกระจกใสและเป็นด้านทางเข้าออก ด้านทิศใต้เป็นผนังทึบและเป็นด้านหน้าหน้าชั้นเรียนซึ่งติด
กระจกเงาช่วยฝึกสูง 2.20 เมตรยาวตลอดแนว ด้านทิศตะวันตกเป็นด้านที่มีหน้าต่างกระจกใสและช่องแสงกระจกใส
ตลอดแนว พร้อมผ้าม่าน เพดานสูง 3.65 เมตร ห้องจะได้รับแสงจ้าและความร้อนจากแสงแดดในตอนบ่าย ต้อง
ใช้เครื่องปรับอากาศ มีการใช้แสงไฟฟ้าเพื่อช่วยให้แสงสว่างสม่าเสมอ ค่าความสว่างประมาณ 400 ลักซ์ ที่หน้า
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ชั้นเรียนมีเตียงและโต๊ะเก้าอี้สาหรับอาจารย์ มีเครื่องเสียง 1 ชุด ซึ่งพบปัญหาเสียงบริเวณด้านหน้าชั้นเรียนดัง
มากกว่าด้านหลังชั้นเรียน และมีเสียงก้องมาก รวมถึงเสียงรบกวนจากภายนอก
2. พฤติกรรมการใช้ห้องฝึก ปฏิบัติในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและความต้องการของผู้ใช้
ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
2.1 พฤติกรรมการใช้ห้องฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
1) พฤติกรรมการใช้ห้องฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพบว่า การใช้ห้องฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุก
วิชาเอกทั้งโขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง ละครพระ ละครนาง มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมือน ๆ กัน ประสบปัญหา
และอุปสรรคแบบเดียวกันคือ ไม่มีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า (ใช้ชุดฝึกโจงกระเบนสีแดง) ที่เก็บกระเป๋าและของใช้
ส่วนตัว ทาให้ดูไม่เรียบร้อย แต่แตกต่างในพฤติกรรมการใช้พื้นที่ตามลักษณะของแต่ละวิชาเอกคือ
นักศึกษาวิชาเอกโขน การฝึกมีท่าเต้นที่ใช้กาลังมาก ต้องการห้องฝึกที่ระบายอากาศได้ดีและ
เก็บเสียง ห้องฝึกโขนป้องกันการสั่นสะเทือนจากการกระทึบเท้าได้ ปัญหาแสงสว่างจากบางทิศทางที่ จ้าเกินไป
ทาให้สายตาพร่ามัว
นักศึกษาวิช าเอกละคร การใช้ห้องฝึกปฏิบัติละครทีชั้นที่ 1 ประสบปัญหาแสงไฟรบกวน
สายตาโดยตรง แสงไฟสลัว ฝ้าเพดานที่ต่าเกินไปทาให้อึดอัด ห้องฝึกปฏิบัติละครชั้น 6 มีปัญหาเสียงก้องมาก
ที่ด้านหน้าชั้นเรียนเสียงดังมาก ส่วนท้ายห้องเสียงเบา มีเสียงรบกวนจากการซ้อมดนตรีสากลจากนอกห้องมีความ
สว่างเหมาะสมกับการฝึกมากกว่าห้องอื่น ๆ
2) พฤติกรรมการใช้ห้องฝึกปฏิบัติของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยในการเข้าใช้
พื้นที่ห้องฝึกปฏิบัติ มีลักษณะและขั้นตอนที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันบ้างที่ผู้เชี่ยวชาญอาจไม่ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ปกติเป็นชุดฝึก (ใช้ชุดฝึกโจงกระเบนสีน้าเงิน) ปัญหาที่พบคือ อุปกรณ์เครื่องใช้เก่าชารุดและ ไม่เพียงพอ
ส่ วนการจั ดพื้ นที่ ฝึ กตามแบบการเรี ยนการสอนของสาขานาฏศิ ลป์ ไทย คณะศิ ลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้น จัดตามจานวนนักศึกษาแต่ละวิชาเอก นักศึกษาละครมีจานวน20-24
คนต่อปี ส่วนนักศึกษาโขนจะมีจานวนน้อยกว่าและยอดต่อปีไม่แน่นอน การฝึกซ้อมทั้งโขนและละคร ส่วนใหญ่
จะเป็นการฝึกท่าพื้นฐาน ไม่ใช่เพื่อเตรียมการแสดงออกงาน การฝึกจะมีการจัดแถวแบบเดียวกัน ดังนั้นการใช้
พื้นที่การฝึกโขนสามารถใช้ขนาดพื้นที่และรูปแบบการจัดแถวของนักศึกษาละครได้ การจัดแถวการฝึกนักศึกษา
ละคร จะจัดให้สอดคล้องกับชุดแสดงระบาต่าง ๆ ซึ่งมีจานวนผู้แสดงต่อชุดที่ชัดเจน โดยเข้าแถวในลักษณะเป็นแถว
หน้ากระดานขนานกับหน้าชั้นเรียน แถวละ 8 คน เป็นตัวละครพระ 4 คน และตัวละครนาง 4 คน ซึ่งสามารถรา
ไขว้กัน เข้าคู่พระคู่นางได้ 4 คู่ ซึ่งเป็นลักษณะการจัดแถวที่ใช้เป็นประจา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าแถวโดยให้มี
ระยะห่างที่สามารถราได้สะดวก เมื่อกางแขนแล้วจะต้องไม่ชนกัน และอาจารย์ผู้สอนเดินกางแขนผ่านแถวเพื่อ
เข้าไปจัดท่าทางของนักศึกษาได้ การจัดแถวหน้ากระดานจะจัดซ้อนกันได้เพียง 3 แถวเท่านั้น ถ้าแถวมากกว่านั้น
นักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนจะมองเห็นกันได้ไม่ชัด ขณะเดียวกันบางพื้นที่ไม่มีกระจกเงาช่วยฝึก หรือมีช่วงระยะ
สั้น ๆ ซึ่งไม่เพียงพอ ทาให้แถวหน้ากระดานมีจานวนคนน้อยลงหรือแถวสั้นลงตามไปด้วย ต้องแบ่งกลุ่มผลัดกันฝึกซ้อม
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ดังนั้นการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการฝึกละคร คือพื้นที่สาหรับจานวนนักศึกษา 24 คน (3 แถว ๆ ละ 8 คน) ซึ่ง
คลอบคลุมถึงการใช้พื้นที่ของนักศึกษาโขน ที่มีจานวนคนน้อยกว่าและจัดแถวแบบเดียวกัน
2.2 ความต้องการของผู้ใช้ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
จากการศึกษาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักศึกษา ถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ฝึกปฏิบัติที่พึงประสงค์ในการเข้าใช้พื้นที่ห้องฝึกปฏิบัติทั้ง 4 บริเวณ พบว่า นักศึกษาเห็น
ด้วยในทุกด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดดังนี้
การใช้พื้นที่ พบว่า 1) ควรจัดให้มีบริเวณสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดฝึก 2) ควรจัดให้มีที่เก็บของ
ใช้ส่วนตัว
การมองเห็น พบว่า 1) จัดให้มีกระจกเงาช่วยฝึกที่ผนังด้านหน้าชั้นเรียน อย่างน้อย 1 ด้าน ยาวตลอด
แนว 2) ห้องฝึ ก ควรมี สั ด ส่ ว นหน้ า ห้องกว้ า งกว่ า ด้ า นลึ ก เพื่ อลดการบดบั ง ซึ่ ง กัน และกัน 3) จั ด ให้มี จ อภาพ
โปรเจคเตอร์ช่วยฝึก 4) ฝ้าเพดานต้องสูงเพียงพอที่จะไม่รู้สึกอึดอัด
การได้ยินเสียง พบว่า 1) จัดให้มีการป้องกันเสียงก้อง ภายในพื้นที่ฝึก 2) จัดให้มีการป้องกันเสียง
รบกวนจากภายนอกพื้นที่ฝึก 3) ติดตั้งเครื่องเสียงที่สมบูรณ์แบบให้เสียงชัดเจนทั่วถึง
ความสว่าง พบว่า 1) แสงไฟฟ้าในพื้นที่ฝึกต้องมีความสว่างเพียงพอ 2) แสงไฟฟ้าต้องให้ความ
สว่างสม่าเสมอทั่วพื้นที่ 3) แสงไฟฟ้าจะต้องไม่รบกวนสายตา 4) แสงธรรมชาติจากภายนอกต้องไม่จ้าเกินไป
อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศพบว่า 1) ในพื้นที่ฝึก สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม
2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นอับเหงื่อ 3) ทาการป้องกันการรบกวนจากแสงแดด ฝนสาด 4) ทาการ
ป้องกัน การรบกวนจากฝุ่นละอองหรือควัน 5) สามารถปรับพื้นที่ฝึก เป็นห้องปิดหรือเปิดโถงโล่งได้ตามความ
เหมาะสม
การใช้สี พบว่าสีภายในพื้นที่ฝึกควรเป็นสีโทนอ่อน สบายตา
การใช้ วั ส ดุ พบว่ า 1) วั ส ดุ พื้ น ต้ องใช้ วั ส ดุ แข็ง เรีย บ ไม่ ลื่ น 2) วั ส ดุ พื้ น ต้ องใช้ วั ส ดุ แข็ง แรง
ทนทาน
สรุปผลการวิจัย
จากการค้น คว้า ข้อมูล จากเอกสาร งานวิ จัย ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ด้ านนาฏศิล ป์ไ ทยและข้อมูล ด้า นการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติและ
ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ เพื่อนาไปสู่ การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิ บัตินาฏศิลป์ไทย
ได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย มีข้อบกพร่องที่เป็นปัญหา คือสภาพที่ตั้ง
ไม่สอดคล้องกับการฝึก การถูกแดดถูกฝน มีความพลุกพล่านไม่เป็นสัดส่วน
2. พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้พื้นที่ประสบปัญหาในบางพื้นที่ ได้แก่ ขนาดและรูปทรงของห้องไม่
สอดคล้องกับจานวนผู้ใช้และลักษณะการฝึก มีสิ่งกีดขวางภายในห้อง ได้ผลกระทบจากแดดและฝน แสงสว่างไม่
เหมาะสม การรับฟังเสียงไม่ชัดเจน มีเสียงรบกวน การระบายอากาศไม่ดี และอุณหภูมิที่ร้อนเกินไป ในด้านความ
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ต้องการของผู้ใช้พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่สาหรับเก็บของใช้ส่วนตัว และเปลี่ยนเสื้อผ้า กระจกเงาช่วยฝึกที่เพียงพอ
ขนาดและรูปทรงของห้องที่เหมาะสม จอภาพโปรเจคเตอร์ ระบบเสียงที่ดี มีการป้องกันเสียงรบกวน มีแสงสว่าง
เพียงพอ สม่าเสมอทั่วพื้นที่และไม่รบกวนสายตา มีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไป ระบายอากาศได้ดี วัสดุพื้น
ห้องมีลักษณะผิวเรียบ แข็ง ไม่ลื่น
จากผลการศึกษาที่ได้ สามารถกาหนดเป็นลักษณะของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสาหรับ
ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยได้ว่า ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเป็นห้องที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งการฝึกโขนและ
การฝึกละคร ประกอบด้วยห้องฝึกและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งอยู่ใกล้กัน โดยห้องฝึกมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หน้าชั้นเรียนเป็นด้านยาวขนาดพื้นที่ห้องฝึก 385 ตารางเมตร กว้าง 13.50 เมตร ยาว 28.50 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 4.50 เมตร ห้องฝึกปฏิบัติโขนต้องอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร ส่วนห้องฝึกปฏิบัติละครสามารถตั้งอยู่ในทุกชั้นของ
อาคาร ห้องฝึกมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสัดส่วน ไม่พลุกพล่าน ไม่มีเสียงดังรบกวน หากเป็นห้องฝึกที่เปิดโล่งต้องป้องกัน
แดดและฝนได้ ไม่มีมลภาวะ ไม่มีเสาหรือสิ่งกีดขวางอยู่ในห้อง ภายในมีเตียง, โต๊ะอาจารย์, แท่นถีบเหลี่ยม มี
กระจกเงาช่วยฝึกที่ผนังห้อง ความสู งอย่างน้อย 2.20 เมตร มีอุปกรณ์เครื่องเสี ยงและฉายภาพ มี แสงสว่า ง
เพียงพอสม่าเสมอ และไม่รบกวนสายตาผู้ใช้ มีระบบเสียงที่คุณภาพดี ครอบคลุมได้ตลอดทั่วห้อง มีการป้องกันเสียง
ก้องภายในห้องและเสียงรบกวนจากภายนอก ใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี
วัสดุพื้นห้องฝึก มีพื้นผิวเรียบ แข็ง ไม่ยุบตัว ไม่ลื่น ทนทาน สีภายในห้องใช้สีโทนอ่อนที่สบายตา ส่วนห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้ามีขนาดประมาณ 51 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า ภายในประกอบ ด้วยตู้เก็บของใช้ส่วนตัว (ล็อก
เกอร์), ม้านั่งและกระจกเงาสาหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้า
อภิปรายผลการวิจัย
ห้องฝึ กปฏิบั ติ น าฏศิ ล ป์ ไ ทย เป็ น ห้องที่ ส ามารถใช้ ง านร่ว มกัน ได้ ทั้ ง การฝึ ก โขนและการฝึ กละคร
สอดคล้องกับ คารณ สุนทรานนท์ (2557: สัมภาษณ์) ที่เห็นว่า การใช้พื้นที่ร่วมกันจะได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ห้องฝึก ซี่งเป็นพื้นที่สาหรับใช้ฝึกปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ซึ่งใช้เป็นพื้นที่สาหรับวางกระเป๋าของใช้ส่วนตัว การเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นชุดฝึก ทั้ง 2 ส่วนควรอยู่บริเวณติดกัน
หรือใกล้กันเพื่อความสะดวก สอดคล้องกับ ศิรดา พานิชอานวย (2558: สัมภาษณ์) , สุชีรา อินทโชติ (2558:
สัมภาษณ์) และ The National Dance Teacher Association (1991: online) ที่เห็นว่ากระเป๋า ของใช้ส่วนตัว
กีดขวางการฝึก ควรจัดพื้นที่เก็บให้เป็นสัดส่วนและมีบริเวณเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้ด้วยกันเพื่อความเรียบร้อย
1. ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในสาหรับห้องฝึก
1.1 สภาพที่ตั้ง ที่ตั้งของห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสัดส่วน ไม่พลุกพล่าน
ไม่มีเสียงดังรบกวน หากมีผนังที่เปิดโล่งจะต้องป้องกันแดดและฝนได้ ห้องฝึกนาฏศิลป์โขน ต้องอยู่ที่ชั้นล่างของ
อาคาร หรืออยู่ในอาคารชั้นเดียว ส่วนห้องฝึกละครสามารถตั้งอยู่ในทุกชั้นของอาคาร สอดคล้องกับ คารณ สุ
นทรานนท์ (2557: สัมภาษณ์) และชวลิต สุนทรานนท์ (2558: สัมภาษณ์) ที่กล่าวไว้ว่า ขณะฝึกซ้อม หากมีคนผ่าน
ไปมาและสามารถมองเห็นกันได้ รวมถึงการได้ยินเสียงรบกวน จะทาให้เสียสมาธิ ห้องฝึกเปิดโล่งที่แสงแดดและฝน
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เข้าถึงได้ จะกระทบต่อการฝึกซ้อมมาก จะต้องเสียเวลารอคอยหรือต้องย้ายที่ฝึก ส่วนห้องฝึกโขนที่ต้องอยู่ชั้นล่าง
นั้น เนื่องจากมีเสียงและการสั่นสะเทือนจากการกระทืบเท้า ทาให้รบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ต่ากว่าและผู้อยู่ใกล้เคียง
1.2 ลักษณะรูปทรงของห้องฝึก
ลักษณะรูปทรงห้องฝึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าชั้น เรียนเป็นด้านยาว ขนาดพื้นที่ห้องฝึก 385
ตารางเมตร กว้าง 13.50 เมตร ยาว 28.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ไม่มีเสาหรือสิ่งกีดขวางการมองเห็น
สอดคล้องกับความเห็นของ มาโนช บุญทองเล็ก (2558: สัมภาษณ์), รจนา สุนทรานนท์ (2558: สัมภาษณ์) ที่กล่าว
ทานองเดียวกันว่า พื้นที่การฝึกปฏิบัติจะสอดคล้องตามการจัดแถวของนักศึกษาในรูปแถวหน้ากระดานขนานกับ
หน้าชั้นเรียนได้ไม่เกิน 3 แถว ๆ ละ 8 คน โดยสามารถกางแขนได้สุด และมีพื้นที่ให้อาจารย์สามารถเดินกางแขน
ผ่านระหว่างแถวนักศึกษาได้ เว้นระยะหน้าชั้นเรียนสาหรับอาจารย์ทาการสอนพร้อมกับเผื่อ ระยะวางเครื่องใช้
และอุปกรณ์ประกอบการสอน และต้องมีเพดานที่โปร่งโล่ง สูงไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ที่เอื้อต่อการฝึกท่าขึ้น
ลอยและตีลังกาของตัวลิงได้อย่างไม่อึดอัด ซึ่งสอดคล้องกับ Youth Dance England (2010: online) ที่เห็นว่า
ฝ้าเพดานห้องฝึกควรมีความสูงอย่างน้อย 4.50 เมตร การคานวณขนาดพื้นที่ห้องฝึก สอดคล้องกับ กิติ สินธุเสก
(2544: 31-47) ในแนวทางการใช้พื้นสาหรับการออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน โดยแสดงตัวอย่างผังการใช้พื้นที่ภายใน
ห้องฝึกได้ดังภาพที่ 2 และตัวอย่างทัศนียภาพห้องฝึกได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผังการใช้พนื้ ทีภ่ ายในห้องฝึก

ภาพที่ 3 ตัวอย่างทัศนียภาพห้องฝึก
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1.3 เครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในห้องฝึก
1) เตียง ขนาดประมาณ 0.60x1.20x0.45 ม. หน้าชั้นเรียน การใช้เตียงสอดคล้องกับ คา
กล่าวของ คารณ สุน ทรานนท์ (2557: สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า เตีย งเป็นที่นั่งสาหรับอาจารย์ผู้สอนใช้นั่ง วาง
ของ และเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
2) แท่นถีบเหลี่ยม ขนาดประมาณ 2.00x2.50x2.00 ม. สอดคล้องกับ คารณ สุนทรานนท์ (2557:
สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า แท่นถีบเหลี่ยมเป็นอุปกรณ์ดัดร่างกายสาหรับผู้เริ่มฝึกหัดโขนซึ่งจะต้องมีประจาห้องฝึก
3) อุปกรณ์เครื่องเสียงและฉายภาพ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการฝึกสอดคล้องกับ สุชี
รา อิน ทโชติ (2558: สัม ภาษณ์) ที่กล่า วว่า เครื่อ งเสีย งเป็น ตัว แทนของการบรรเลงดนตรีแ ละการขับ ร้อง
สาหรับการฝึกทั่วไป ชวลิต สุนทรานนท์ (2558: สัมภาษณ์) กล่าวว่า การฉายภาพ, การมีสื่อสารสนเทศในห้องฝึก
สามารถช่วยปูพื้นความรู้ได้สะดวกขึ้น
4) ติดตั้งกระจกเงาช่วยฝึกที่ผนังด้านหน้าชั้นเรียน อย่างน้อย 1 ด้าน ยาวตลอดแนว โดยขอบ
กระจกเงาด้ านบนสู งจากพื้นไม่น้ อยกว่ า 2.20 เมตร ซึ่ งเป็ น ความสูง ที่ สามารถมองเห็นภาพตัว เองได้ เต็ ม ตั ว
สอดคล้องกับ ชวลิต สุนทรานนท์ (2558: สัมภาษณ์), The National Dance Teacher Association (1991:
online) และ Sally A. (2013: online) ที่เห็นว่ากระจกคือเครื่องมือการสอนที่สะดวกต่อการมองเห็นผู้เรียนได้
จานวนมากในคราวเดียวกัน สามารถตอบสนองภาพการเคลื่อนไหวของตนเองได้อย่างฉับไว
1.4 งานระบบแสงสว่าง
1) แสงสว่างภายในห้องจะต้องเพียงพอสม่าเสมอทุกบริเวณ มีการใช้ทั้งแสงไฟฟ้าและแสง
ธรรมชาติ สอดคล้องกับสุชีรา อินทโชติ (2558: สัมภาษณ์), และ Youth Dance England (2010: online)
ที่ แ นะน าว่ า แสงที่ มี ความสว่ า งสม่ าเสมอท าให้ ให้นั กศึกษาและอาจารย์ ส ามารถมองเห็น กั น ได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
แสงธรรมชาติเป็นแสงที่ดีมีคุณค่ามาก เหมาะกับการฝึกเต้นและนันทนาการ
2) แสงสว่างในพื้นที่ฝึกควรมีค่าความสว่างเฉลี่ย 400-500 ลักซ์ จากการศึกษาพบว่า แสงสว่าง
ในห้องฝึกที่ผู้ใช้พื้นที่มีความเห็นตรงกันว่าเหมาะสมนั้นมีค่าความสว่าง 400 ลักซ์ ขึ้นไป สอดคล้องกับชานาญ ห่อ
เกียรติ (2546: 5/52) ที่ได้กล่าวถึง ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการทั่วไปควรมีแสงสว่างทั่วทั้งห้อง ด้วยความส่องสว่าง
ประมาณ 500 ลักซ์โดยประมาณ
3) แสงไฟฟ้าจากหลอดไฟฟ้าบนฝ้าเพดาน จะต้องไม่กระทบกับสายตาผู้ใช้โดยตรง สอดคล้อง
กับ ศิรดา พานิชอานวย (2558: สัมภาษณ์) และ ชานาญ ห่อเกียรติ (2546: 5/51) ที่กล่าวว่า การที่ผู้ใช้ห้อง
มองเห็นหลอดไฟได้โดยตรงนั้นจะกลายเป็นแสงที่รบกวน แม้ความสว่างโดยรวมจะอยู่ในระดับ ต่า ก็ตาม ควรใช้
โคมที่มีครีบ (fin louver) หรือมีตะแกรงกันแสงบาดตา
1.5 งานระบบเสียง
1) ติดตั้งเครื่องเสียงที่ ให้เสียงชัดเจนครอบคลุมตลอดทั่วห้อง สอดคล้องกับสุชีรา อินทโชติ (2558:
สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า นักศึกษาควรได้ยินเสียงจากเครื่องเสียงและเสียงจากอาจารย์ได้เหมือน ๆ กันทุกจุดในห้อง
2) ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังห้อง และที่ฝ้าเพดานเพื่อช่วยดูดซับเสียงลดเสียงก้อง สอดคล้องกับ
สุชีรา อินทโชติ (2557: สัมภาษณ์) ที่ให้ความเห็นว่า ควรมีก ารติด ตั้ง วัส ดุ เ พื่อ ลดเสีย งก้อ งในห้อ งและเสีย ง
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รบกวนจากภายนอกเพื่อให้คุณภาพเสีย งชัด เจนขึ้น และสอดคล้องกับ สุพิท ย์ กาญจนพันธุ์ (2539: 33) และ
Mehta, Johnson, and Rocofert (1999: 134-140) ที่กล่าวว่า การใช้วัสดุดูดซับเสียงภายในห้องให้ผลคุ้มค่า
และควรติด ตั้ง วัส ดุอุป กรณ์ป้อ งกัน เสีย งรบกวนจากภายนอกห้องฝึก หรือทาผนังสองชั้นทางเข้าเป็นสองชั้น
เพื่อให้เกิดเป็นฉนวนอากาศกันเสียง
1.6 การควบคุมอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ
1) ห้องฝึกอาจปรับผนังให้เปิดโล่งได้บางส่วนตามความเหมาะสมในบางโอกาส หรือปรับเป็น
ห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ ศิรดา พานิชอานวย (2558: สัมภาษณ์) ที่ได้
กล่าวว่า การฝึกโขนและละครนั้น โดยพื้นฐานแล้วต้องการสภาพเปิดโล่งอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนหรือเย็น
จนเกินไป สามารถฝึกได้ทั้งในห้องเปิดโล่งและในห้องฝึกที่มีเครื่องปรับอากาศ และสอดคล้องกับ จันทนี เพชรานนท์
(2558: สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า การทาห้องฝึกให้ปิดเปิดผนั งได้ในบางส่วนจะเป็นทางเลือกในการฝึกได้ตามความ
เหมาะสม และเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน
2) ห้องฝึ กต้ อ งมี การระบายอากาศที่ ดี มี พั ด ลมระบายอากาศ มี อุณ หภูมิ แ ละแสงสว่ าง
พอเหมาะ สอดคล้องกับ สุชีรา อินทโชติ (2558: สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า การซ้อมในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศเหงื่อ ก็ยัง
ออกได้และมีกลิ่นตัว สอดคล้องกับนิติพงศ์ ปานกลางและคณะ (2553: 14) ที่กล่าวว่า ห้องปิดทึบที่ไม่มีการ
ระบายอากาศเลยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แม้ว่าห้องดังกล่าวจะมีระบบปรับอากาศแล้วก็ตาม
1.7 การใช้สี
สี ภ ายในห้ อ งฝึ ก ควรเป็ น สี โ ทนอ่ อ นที่ ส บายต า สอดคล้ อ งกั บ มาโนช บุ ญ ทองเล็ ก
(2558: สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า สีพื้น ผนัง เพดานของห้องฝึก ส่วนใหญ่ก็จะใช้สีอ่อนเย็นตาเหมือนกับห้องเรียนทั่ว
ๆ ไป และสอดคล้องกับ The National Dance Teacher Association (1991: online) ที่กล่าวทานองเดียวกันว่า
การใช้สีอ่อน ๆ ในห้องจะดีที่สุดเพราะช่วยสร้างความสดใสและกระตุ้นบรรยากาศในการฝึกได้ดี
1.8 การใช้วัสดุพื้น
วัสดุพื้นห้องฝึก ต้องเป็นพื้นแข็งไม่ยุบตัว ไม่อ่อนนุ่ม ทนทาน ผิวหน้าเรียบ ไม่มีร่องหรือรอยต่อ ไม่
ลื่น สอดคล้องกับคากล่าวของ คารณ สุนทรานนท์ (2557: สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า การฝึกนาฏศิลป์ ไทยต้องยืนเท้า
เปล่า ไม่สวมรองเท้า เมื่อเท้าสัมผัสพื้น จะต้องรู้สึกได้ว่ายึดเกาะและทรงตัวได้ดี ร่องหรือรอยต่อที่พื้นจะทาให้เจ็บ
เท้า
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมสาหรับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องเรือนเครื่องใช้
ลักษณะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ควรมีขนาดประมาณ 51 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า
พื้นที่สัญจร พื้นที่เครื่องเรือนเครื่องใช้ ประกอบด้วย
2.1 ตู้เก็บของใช้ส่วนตัว (ล็อกเกอร์) ลักษณะเป็นตู้ 2 ชั้น ใช้เก็บของตลอดจนเสื้อผ้า
2.2 ม้านั่ง สาหรับนั่งและวางของ ขณะทาการเปลี่ยนเสื้อผ้า
2.3 กระจกเงาสาหรับการแต่งตัวมีความสูงประมาณ 2.00 เมตร มองเห็นเงาตัวเองได้เต็มตัว ส่วน
ความกว้างของบานกระจกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่แต่ละแห่ง
เครื่องเรือนเครื่องใช้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความเห็นของ ศิรดา พานิชอานวย (2558: สัมภาษณ์),
สุชีรา อินทโชติ (2558: สัมภาษณ์) ว่า ควรจัดพื้นที่วางกระเป๋า และเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ในพื้นที่ ฝึกหรืออยู่ใกล้ ๆ
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พื้นที่ฝึก อย่างเป็นสัดส่วน สามารถล็อคกุญแจได้ และหากมีบริเวณเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเป็นที่เป็นทาง อยู่ในบริเวณ
เดียวกันก็จะสะดวกขึ้น ขนาดพื้นที่สามารถคานวณจากการใช้งานของนักศึกษาจานวน 24 คนและจากขนาด
เครื่องเรือน ซึ่งสอดคล้องกับ กิติ สินธุเสก (2544 : 31-47) ในแนวทางการใช้พื้นสาหรับการออกแบบภายในขั้น
พื้นฐาน โดยแสดงตัวอย่างผังการใช้พื้นที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ดังภาพที่ 4 และตัวอย่างทัศนียภาพห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ได้ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผังการใช้พนื้ ทีห่ ้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ภาพที่ 5 ตัวอย่างทัศนียภาพห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านสถานศึกษา และหน่วยงานด้านการออกแบบ
จะนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และควรสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ได้นาไปกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาหรับพัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเข้าใจและ
ให้การสนับสนุน อย่างน้อยห้องฝึกควรเป็นสัดส่วนและมีความกว้างขวางพอ
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2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ห้องฝึกต้องมีอุปกรณ์เครื่องเสียงและฉายภาพ มีงานระบบแสงสว่างและงาน
ระบบเสียงภายในห้องที่สมบูรณ์ ตลอดมีการจนใช้เครื่องปรับอากาศนั้น ควรมีการวางแผนจัดหาและติดตั้งไป
พร้อม ๆ กันตั้งแต่เริ่มแรก เพราะจะได้งานระบบที่สอดรับกัน ไม่สิ้นเปลืองและคุ้มค่ากว่าการจัดหาที่ไม่พร้อมกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ใช้ห้องฝึกมีความต้องการกระจกเงาช่วยฝึก ที่ผนังด้านหน้าชั้นเรียน อย่าง
น้อย 1 ด้าน แต่จานวนด้านที่จะติดตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยนั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
ดังนั้นควรทาการศึกษาให้ชัดเจนขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกสาหรับการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย ให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากขณะทาการศึกษาพบว่า การฝึกจะมีการใช้ พละกาลังมาก เมื่อมี
การหยุดพักการฝึกในบางช่วงนักศึกษาบางส่วนจะนอนลงที่พื้นห้องฝึกเพื่อคลายความเมื่อยล้า บางส่วนไปหาซื้อ
น้าดื่ม เครื่องดื่มแก้กระหาย ตลอดจนของขบเคี้ยว ซึ่งนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากมีบริเวณสาหรับพักผ่อน
ขณะหยุดพักใกล้ ๆ กับห้องฝึกก็จะสะดวกยิ่งขึ้น
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