บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปญหา
!
การแสดงมหรสพตาง ๆ ไมวาจะเปนละคร การเตน และดนตรี แสดงออกถึงรากฐาน
วัฒนธรรมของแตละประเทศที่มีมาชานาน นอกจากนี้ยังใหความบันเทิงแกผูชม เราจะเห็นไดวา
ประเทศทั่วโลกตางใหความสำคัญถึงการรักษารากเหงาและเอกลักษณของตนไว ในกลุมประเทศ
ชั้นนำของโลกในปจจุบัน เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุน เปนตน ลวนใหความ
สำคัญกับการแสดงมหรสพตั้งแตในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติ ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณของ
โรงมหรสพที่กระจายตัวอยูจำนวนมาก
!
ประเทศไทยยังขาดแคลนสถานที่ (venue) ที่ใชสำหรับการแสดงงานทางดานวัฒนธรรม
โดยเฉพาะดนตรีซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานแลว และยังคงไมไดมีการคำนึงถึงปญหาในดานนี้นัก
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือไดวามีประชากรอาศัยอยูหนาแนนเปนอันดับตน ๆ ของ
โลก สัดสวนของประชากรตอพื้นที่ที่ใหบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้นกลับไมเพียงพอ ความ
ขาดแคลนสถานที่ในการจัดแสดงดนตรีนั้นสามารถเห็นไดจากการที่คอนเสิรตจำนวนไมนอย
ตองใชสถานที่ซึ่งไมไดสรางมาเพื่อการจัดแสดงดนตรีโดยตรง หากแตเพียงเพราะทำเลที่ตั้งซึ่งอยู
ใจกลางเมืองโดยสวนมากจะตั้งอยูในอาณาบริเวณรวมกับหางสรรพสินคาชื่อดังตาง ๆ เชน ดิ
เอสพลานาด (The Esplanade) โรงภาพยนตรอีจีวี เมโทรโพลิส (EGV Metropolis) เปนตน
โรงมหรสพที่เปนลักษณะอาคารเดี่ยวและมีคุณภาพเสียงในมาตรฐานที่ดีเพียงพอนั้นอาจมีเพียง
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยเพียงแหงเดียวเทานั้น
!
ประเภทของดนตรีที่ตองการสถานที่ในการจัดแสดงมากที่สุดก็คือดนตรีคลาสสิค
(classical music) ซึ่งมีลักษณะเปนเสียงสด (live sound) ออกมาจากเครื่องดนตรีเอง โดยไมมี
การใชเครื่องขยายเสียง (amplifier) เปนตัวผานไปถึงหูคนอีกทีนึง แตในเมืองไทยยังไมมีสถานที่ใด
สามารถรองรับการแสดงประเภทดังกลาวได เชน ญี่ปุนซึ่งเปนประเทศที่กาวหนาที่สุดในเรื่องของ
คอนเสิรต ฮอลล (concert Hall) กวารอยอาคารที่มีคุณภาพดีเทียบเทาระดับสากล เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศในแถบเดียวกันที่มีพลเมืองนอยกวาและระดับเศรษฐกิจใกลกัน เชน มาเลเซียที่มี
1

2
เพโทรนาส ฮอลล (Petronas Hall) สิงคโปรมีเอสพลานาด (Esplanade) เปนตน ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทยเปนเพียงทางเลือกเดียวของกรุงเทพ ฯ ที่มีอยู และจากมุมมองของผูแสดงเอง
โดยเฉพาะสำหรับวงออรเคสตรานั้นถือวาคุณภาพยังไมดีที่สุด ประเทศไทยควรมีโรงมหรสพรวม
สมัยแหงใหมที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสากลมากกวานี้ (บัณฑิต อึ้งรังษี, สัมภาษณ, 6 พ.ค. 2554)
!
นอกจากนี้กิจกรรมการใชงานที่เกิดขึ้นภายในศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยนั้นกลับ
มิไดเปนเพียงโรงมหรสพและการดนตรีเทานั้น หากแตยังใชในการจัดงานสัมมนาตาง ๆ หรืองาน
ประชุมระดับนานาชาติดวย ทำใหศิลปนทั้งชาวไทยและตางประเทศผูที่ตองการจะใชพื้นที่
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยเพื่อแสดงมหรสพหรือดนตรีจำเปนตองขอใชพื้นที่กอนลวง
หนาเปนเวลาไมนอย ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวทำใหประเทศไทย เสียทั้งเม็ดเงินและ
ภาพลักษณอยางมหาศาล
!
โครงการโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ ดังกลาวจะมีลักษณะเปนโครงการของภาครัฐ
หรือภาครัฐรวมกับเอกชน ซึ่งจำเปนตองมีการเขียนรางขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อการจัดประกวด
ออกแบบ ระดมทุนจากเหลานักลงทุน ไปจนถึงผูรับเหมากอสรางตาง ๆ หากเจาของโครงการหรือ
ผูไดรับมอบหมายใหทำการรางขอบเขตของงาน (TOR) ไมมีความเชี่ยวชาญในการใชงานภายใน
โครงการแลวจะทำใหเกิดปญหาตามมา เชน พื้นที่ภายในไมไดมาตรฐาน หรือมาตรฐานที่นำมาใช
ในการออกแบบไมเหมาะสมกับบริบทของโครงการ เปนตน ซึ่งเปนผลเสียโดยตรงของเจาของ
โครงการ เมื่อรางขอบเขตของงาน (TOR) ไมมีความถูกตองแลว สถาปนิกก็จะออกแบบอาคารที่
ไมเหมาะสมและสามารถตอบสนองตอการใชงานไดอยางแทจริง รวมถึงการแกไขปรับปรุงแบบใน
ภายหลังซึ่งจะทำใหเสียทั้งเวลาและคาใชจายเพิ่มอีก
!
ดังนั้นการวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ จึงเปนการวิจัย
เพื ่ อ ค น หาแนวทางที ่ เ หมาะสมทั ้ ง ทางด า นความงามทางสถาป ต ยกรรมและการใช ง านให
สอดคลองกับความตองการของประเทศไทยโดยมีเปาหมายใหผลการวิจัยออกมาในรูปแบบของ
รางขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีความถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการ ซึง่ ประกอบดวย ที่ตั้ง
โครงการ เจาของโครงการ รูปแบบสถาปตยกรรม องคประกอบภายในโครงการ และรายละเอียด
พื้นที่โครงการ รวมถึงการทดลองออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ ในขั้นตน และผานการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปใชเปนแนวทางในการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ
ตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
!
1. ศึกษาถึงสถานที่ตั้ง เจาของโครงการ รูปแบบสถาปตยกรรม และองคประกอบ
ภายในของโรงมหรสพรวมสมัยจากทั้งกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ
!2.
วิเคราะหที่ตั้งที่เหมาะสมในการสรางโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพฯ
!
3. ศึกษาถึงความตองการและรูปแบบการใชงานของกลุมตัวอยางภายในโรงมหรสพ
รวมสมัยของประชากรกรุงเทพฯในปจจุบัน
!4.
สรางรางขอบเขตของงาน (TOR) โรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพฯ
!5.
ทดลองออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ เบื้องตน (preliminary design)
เพื่อใชประกอบการประเมินรางขอบเขตของงาน (TOR)
!6.
ประเมินผลรางขอบเขตของงาน (TOR) ที่ได เพื่อสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบที่เหมาะสมตอไป
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
!
ขอบเขตของการวิจัยในแตละลำดับขั้นของการวิจัย ดังนี้
!1.
กรณีศึกษาในการวิจัยสามารถแบงไดเปน 2 กลุม สำหรับกรณีศึกษาในประเทศ
จะเปนการศึกษาเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯเทานั้น สวนกรณีศึกษาสากลจะเปนการศึกษาเฉพาะโร
งมหรสพรวมสมัยในตางประเทศซึ่งมีการออกแบบโถงการแสดงภายในเพื่อใชสำหรับการแสดง
มหรสพ สวนประชากรในการวิจัยนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
!1)
บุคคลที่เกี่ยวของในสาขาดนตรีหรือการแสดง เชน นักแสดง นักดนตรี เปนตน
!2)
บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียกับโครงการ เชน สถาปนิก ผูลงทุน ผูจัดงาน เปนตน
!
2. หลังจากการศึกษาวิจัยทั้งจากกรณีศึกษา การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการ
ทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ จะสามารถวิเคราะหทิศทางการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ
ออกมาไดในรูปแบบของรางขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งแบงหัวขอออกเปน
!1)
วัตถุประสงค
!2)
ที่ตั้งโครงการ
!3)
เจาของโครงการ
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!4)
แนวทางการออกแบบ ประกอบดวย แนวคิดในการวางผังและการตอบสนอง
!
ความตองการ รวมถึงแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
!5)
องคประกอบภายในโครงการ
!6)
รายละเอียดพื้นที่โครงการ
!
3. หลังจากที่ไดมาซึ่งรางขอบเขตของงาน (TOR) แลว สามารถทดลองออกแบบ
อาคารเปนตนแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ เบื้องตน (Preliminary Design) ประกอบดวย
!1)
ผังพื้นทุกชั้น
!2)
รูปดาน
!3)
รูปตัดอาคาร
!4)
ทัศนียภาพภายนอก
!
อย า งไรก็ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการทำวิ จ ั ย นั ้ น เพื ่ อ เป น แนวทางในการออกแบบ
โรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ ดังนั้นการสรุปผลวิจัยจึงควรประกอบไปดวยหัวขอพื้นฐานของราง
ขอบเขตของงาน (TOR) เทานั้น โดยไมรวมถึงระเบียบตาง ๆ ของการประกวดแบบ เชน วิธีการ
ประกวดแบบ คุณสมบัติของผูเขาประกวด ขอบเขตของการออกแบบ คาตอบแทน รายนาม
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ และกำหนดการตาง ๆ ซึ่งเปนหัวขอซึ่งอยูในขั้นตอนของ
การกอสรางจริง
A
4. นำรางขอบเขตของงาน (TOR) และตนแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ ไปผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 2 ประเภท ไดแก
!1)
บุคคลที่เกี่ยวของในสาขาดนตรีหรือการแสดง เชน นักแสดง นักดนตรี เปนตน
!2)
บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียกับโครงการ เชน สถาปนิก ผูลงทุน ผูจัดงาน เปนตน
A
แลวทำการอภิปราย และสรุปผลการวิจัย พรอมทั้งขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
!
1. หลักเกณฑพื้นฐานในการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยที่เหมาะสมกับ ผูใชงาน
และบริบทของประเทศไทย
!
2. เข า ใจถึ ง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของผู  ใ ช ง านโรงมหรสพร ว มสมั ย ในป จ จุ บ ั น และ
สามารถนำมาปรับใชกับการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ ได
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!
3. สรางทางเลือกของแนวทางการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ หรือ
โครงการที่มีลักษณะใกลเคียง ผูสนใจศึกษาตอสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับบริบทของตนเองได
!4.
รางขอบเขตของงาน (TOR) โรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ ที่มีความสมบูรณถูก
ตองตามหลักวิชาการ
!5.
วิธีการเขียนรางขอบเขตของงาน (TOR)
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
!
1. ทำการศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมและความสัมพันธของการใชงานของพื้นที่
ภายในโรงมหรสพรวมสมัย เชน แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม รูปแบบการใชงานภายใน
อาคาร สถานที่ตั้ง และการวางผัง โดยผูวิจัยจะทำการสำรวจจากกรณีศึกษาภายในกรุงเทพ ฯ สวน
กรณีศึกษาของตางประเทศผูวิจัยจะทำการศึกษาจากหนังสือนิตยสาร และบทความทางวิชาการ
ในอินเตอรเน็ต ไดแก
!
1) โรงละครอกอรา (Theatre Agora) ค.ศ .2007 เมืองเลลีสตัด ประเทศ
เนเธอรแลนด สถาปนิก ยูเอ็นสตูดิโอ (UNStudio)
!2)
คาซา ดา มิวสิกา (Casa da Musica) ค.ศ.2005 เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส
สถาปนิก ออฟฟศ ออฟ เมโทรโพลิแทน อารคิเท็คส (OMA)
!3)
โรงละครรอยัล แดนิช (Royal Danish Playhouse) ค.ศ.2008 เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก สถาปนิก ลุนดการด แอนด ทรานเบิรก อารคิเท็คเทอร (Lundgard & Tranberg
Arkitekter)
!4)
โรงอุปรากรแหงชาตินอรเวย (Norwegian National Opera House) ค.ศ.2008
เมืองออสโล ประเทศนอรเวย สถาปนิก สนอเฮตตา (Snohetta)
!5)
เคิรฟ (Curve) ค .ศ.2007 เมืองเลสเตอร ประเทศสหราชอาณาจักร สถาปนิก
ราฟาเอล วิโนลี อารคิเท็คส (Rafael Vinoly Architects)
!
6) มิวซิคเกอบาว (Muziekgebouw) ค.ศ .2005 เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด สถาปนิก ทรีเอ็กซเอ็น (3XN)
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!7)
ศูนยกลางการแสดงมหรสพ โกลบ นิวส (Globe-News Center for the Performing Arts) ค .ศ.2006 เมืองอมาริลโล รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาปนิก โฮลซแมน
มอซ อารคิเท็คเจอร (Holzman Moss Architecture)
!8)
โรงละครซาโคเอนจิ (Za-Koenji Public Theater) ค .ศ. 2008 เขตซูกินามิ
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน สถาปนิก โตโย อิโตะ แอนด แอสโซชิเอด (Toyo Ito & Associates)
!9)
โรงละครเลอ คี (Le Quai Theater) ค.ศ.2007 เมืองแองเกอรส ประเทศฝรั่งเศส
สถาปนิก เอเอส อารคิเท็คเจอร สตูดิโอ (As. Architecture Studio)
!10)
โรงอุปรากรเว็กซฟอรด (Wexford Opera House) ค.ศ.2008 เมืองเว็กซฟอรด
ประเทศไอรแลนด สถาปนิก คีธ วิลเลี่ยมส อารคิเท็คส (Keith Williams Architects)
!11)
โรงละครโชวเบิรก แอมฟออน (Schouwburg Amphion) ค .ศ.2010 เมือง
โดทิงเชม ประเทศเนเธอรแลนด สถาปนิก เมคานู อารคิเท็คเทน (Mecanoo Architecten)
!12)
ศูนยวัฒนธรรมคารแท็กซโซ (Cartaxo Cultural Center) ค .ศ.2005 เมือง
คารแท็กซโซ ประเทศ โปรตุเกส สถาปนิก ซีวีดีบี อารคิเท็คโตส (CVDB Arquitectos)
!13)
โรงละครประชาคม (Municipal Theater) ค .ศ.2005 เมืองการตา ประเทศ
โปรตุเกส สถาปนิก คารลอส เวโลโซ (Carlos Veloso)
!14)
ลักเซมเบิรก ฟลฮารมอนี (Luxembourg Philharmonie) ค .ศ.2005 เมือง
ลักเซมเบิรก ซิตี้ ประเทศลักเซมเบิรก สถาปนิก คริสเตียน เดอ พอรทแซมพารค (Christian de
Portzamparc)
!15)
โรงมหรสพเมืองเทมป (Tempe Centers for the Arts) ค.ศ.2007 เมืองเทมป
รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาปนิก บารตัน มายเออร แอสโซชิเอตส (Barton Myers
Associates)
!2.
ทำการศึกษาผูใชงานในจังหวัดกรุงเทพ ฯ เพื่อเขาใจถึงพฤติกรรมและความตอง
การในการใชงาน โดยการสืบคนขอมูล และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเปนเครื่องมือในการวิจัย
!
3. ทำการวิ เ คราะห ข  อ มู ล จากการวิ เ คราะห ว รรณกรรมที ่ เ กี ่ ย วข อ ง กรณี ศ ึ ก ษา
การสำรวจพื้นที่ในสถานการณจริง การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาซึ่งรางขอบเขตของงาน
(TOR) ของโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ
!
4. ทดสอบรางขอบเขตของงาน (TOR) ดวยการออกแบบโรงมหรสพรวมสมัย
กรุงเทพ ฯ ตนแบบ (preliminary design) ดวยกรอบความคิดที่ไดจากการศึกษาขางตน
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!5.
นำตนแบบโรงมหรสพรวมสมัยกรุงเทพ ฯ และรางขอบเขตของงาน (TOR) มา
ทำการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
!6.
ทำการอภิปราย สรุปผลการวิจัย และตั้งขอเสนอแนะในรูปแบบของแนวทางการ
ออกแบบเพื่อสามารถนำไปศึกษาและประยุกตใชตอสำหรับผูสนใจไดในอนาคต
1.6 คำจำกัดความในงานวิจัย
!
โรงมหรสพรวมสมัย หมายถึง สถานที่สำหรับการแสดงมหรสพ เชน การแสดงละคร
การเตน โอเปรา บัลเลต เปนตน หรือการแสดงที่มีการประยุกตผสมผสานระหวางการแสดงใน
รูปแบบดั้งเดิมของวัฒนธรรมนั้น ๆ เขากับรูปแบบปจจุบัน รวมถึงมีการจัดแสดงดนตรีคลาสสิค
(classical music) เชน โซนาตา คอนแชรโต และออรเคสตรา เปนตน ตลอดจนเปนสถานที่พบปะ
ระหวางกลุมนักแสดง นักดนตรี และประชาชนผูสนใจในมหรสพและการแสดงดนตรีดวย ในที่นี้มิ
ไดนับรวมถึงสนามกีฬา หรือสถานที่จัดงานอเนกประสงคอื่น ๆ ที่มีการใหเชาพื้นที่เพื่อจัดแสดง
มหรสพและดนตรีเปนครั้งคราว
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