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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคองคประกอบศิลปของละครเวทีเร่ืองเพลงสุดทาย อันไดแก ฉาก เคร่ืองแตงกาย และแสง 

ท่ีส่ือสาระเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศกับผูชมรวมสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ การ
สังเกตการณ และการสรางสรรคองคประกอบศิลปละครเวทีเร่ืองเพลงสุดทาย 
 ผลการวิจัยพบวาการกํากับองคประกอบศิลปในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทายสามารถส่ือสารความหลากหลายทางเพศ ความ
กลมกลืนและความสวยงามใหเหมาะสมกับบริบทและแกนความคิดหลักของเรื่อง สรางความสมจริงและความเช่ือใหกับนักแสดงและผูชม
ไดดวยวิธีการสรางสรรคองคประกอบศิลป ดังน้ี 1) การใชองคประกอบทางทัศนศิลปเชน ความหลากหลายของเฉดสีในการออกแบบฉาก 
เคร่ืองแตงกาย และแสงบนเวทีเพ่ือสื่อถึงประเด็นความแตกตางและความหลากหลายทางเพศท่ีสามารถรวมอยูกันได 2) การสรางสรรคฉาก
ท่ีใชเทคนิคการเปลี่ยนเปนสถานท่ีภายนอกและภายในไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีมีการใชฉากรวมกันบนเวทีโดยซอนเหตุการณหรือแบง
ฉากเปนสองสถานท่ีซ่ึงเปนการลดจํานวนฉากไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การสรางสรรคเครื่องแตงกายท่ีมาจากการตีความเพลงท่ีตัวละคร
ตองแสดงลิปซิงคและเครื่องแตงกายท่ีสวมใสในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางชัดเจน  4)  การออกแบบแสงบนเวทีใชเฉดสีท่ีมี
ความหลากหลาย แตกตางเพ่ือใหเหมาะสมกับโลกของตัวละครท่ีอาศัยอยูท้ังบนเวทีคาบาเรซึ่งเปนโลกมายา และสถานท่ีภายในซึ่งเปนโลก
แหงความจริง 
 
คําสําคัญ: การกํากับศลิป, ความหลากหลายทางเพศ, องคประกอบศิลป 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the creation of artistic direction of stage play “The Last Song” (Pleng 

Soot Tai). It includes scenic, costume and lighting designs that portray gender diversity to contemporary audiences 
efficiently. This study is based on interviews, observation, documentary study and the creative making process of 
theatre arts elements in this stage play.   

The research found that the artistic direction of this play can communicate gender diversity, harmony and 
aesthetics to suit with the contexts and the theme of the play. It can create reality and belief for the actors and the 
audiences through the artistic elements of the show as follows: 1) the use of visual elements such as a variety of 
color shades in the scenic, costume and lighting designs on the stage depict gender diversity and differences that can 
coexist. 2) Creating scenes that use transition techniques between external and internal locations quickly. Moreover, 
sharing the theatre spaces on the stage by performing two situations simultaneously or dividing scenes into two places 
for reducing the number of scenes effectively. 3) The costume creation comes from the interpretation of the Lip Sync 
song that the character needs to perform and the outfits that the characters worn in a daily life are difference clearly. 
4) The stage lighting design uses a variety of color shades which are different to suit for the show world of characters 
living on the cabaret stage and the inside locations which is the real world of characters 

 
Keywords: Artistic Direction, Gender Diversity, Theatre Art elements  
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บทนาํ 
ประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยในปจจุบันถูกถายทอดนําเสนอผานสื่อตางๆ อาทิ ละครโทรทัศน ภาพยนตร 

หนังส้ัน และละครเวที ซึ่งประเด็นท่ีนําเสนอน้ันมีหลากหลายแงมุมเก่ียวกับการคงอยูในสังคมเพศทางเลือก ท้ังท่ีเปนเร่ืองความเทาเทียม 
เสรีภาพ การถูกกดข่ี การตั้งคําถาม  

เพลงสุดทาย เปนภาพยนตรท่ีนําเสนอประเด็นเร่ืองเพศทางเลือกเรื่องหน่ึงท่ีไดรับความนิยมอยางสูงเม่ือ พ.ศ. 2528 และเผยแพร
อีกคร้ังใน พ.ศ. 2549 โดยมีวรรณิศาเปนผูประพันธบท และกํากับการแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี ซึ่งเพลงสุดทายเปนเร่ืองของชีวิตผูหญิง
ขามเพศ หรือท่ีคนในสังคมนิยมเรียกวา “กะเทย” ชื่อ “สมหญิง ดาวราย” มีอาชีพเปน “นางโชว” ตัวละครหลักของเรื่องจึงใชชีวิตอยูใน
โลกแหงความเปนจริงและความเปนมายา มีปมปญหาเก่ียวกับชีวิตท้ังดานครอบครัวและความรักท่ีเปนตนเหตุของความหายนะของตัว
ละคร  
 จากประเด็นดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะ “ผูกํากับศิลป” มีความสนใจท่ีนําภาพยนตรเรื่องเพลงสุดทาย มาสรางสรรคในรูปแบบ
ของละครเวทีซ่ึงไมเคยมีปรากฏมากอน โดยสรางสรรคองคประกอบดานการออกแบบเพ่ือการแสดง (theatre design) ไดแก ฉาก เครื่อง
แตงกาย และแสง เพ่ือเปนภาพบนเวที (spectacle) ท่ีสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ “การยอมรับ” ในตนเองและผูอ่ืน ตระหนักรูใน
ความเปนมนุษยท่ีเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน การขยายมุมมองเรื่องความสัมพันธในเพศท่ีหลากหลาย ส่ิงเหลาน้ีลวนมีความสัมพันธ
เก่ียวเนื่องกันหลายรูปแบบ ท้ังความสัมพันธแบบครอบครัว เพ่ือน พ่ี นอง หรือคนรัก ซึ่งมนุษยก็จะใหความสาํคัญกับความสัมพันธดังกลาว
ท่ีแตกตางกัน   
 ในขณะเดียวกัน องคประกอบศิลปในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย สื่อสัญญะท่ีจะสรางความกลมกลืนและความสวยงามให
เหมาะสมกับบริบทของเร่ืองสนับสนุน ทําใหเห็นการกระทําของตัวละครและแกนความคิดหลักของเร่ืองสื่อสารไปยังผูชมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความสมจริงและนาเชื่อใหกับนักแสดงและผูชมได   
  
วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางสรรคองคประกอบศิลปของละครเวทีเร่ืองเพลงสุดทาย อันไดแก ฉาก เคร่ืองแตงกาย และแสง ท่ีส่ือสาระเก่ียวกับความ
หลากหลายทางเพศกับผูชมรวมสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาสรางสรรคองคประกอบ
ศิลปละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย ซึ่งมีวิธีการดาํเนินงานวิจัยดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ท้ังท่ีเปนเอกสารสําคัญ ตํารา หนังสือ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ 
ภาพถาย ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาวิเคราะห สงัเคราะห แลวนําผลสรุปมาใชสรางสรรคองคประกอบศิลปในละคร 
 ข้ันตอนท่ี 2 การสัมภาษณบุคคลไดแก นักวิชาการ นักออกแบบเพ่ือการแสดง และผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะการแสดง เพื่อนํามา
เปนขอมูลสนับสนุนเอกสารชั้นตน ทําใหขอมูลมีรายละเอียดท่ีชัดเจนและแมนยํามากข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี 3 สังเกตการณแบบมีสวนรวมกับฝายออกแบบตางๆ ในละครเวทีเร่ืองเพลงสุดทาย เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับวิธีและ
ข้ันตอนของการสรางสรรคองคประกอบศลิป  
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการสรางสรรคองคประกอบศิลปในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย ไดแก ฉาก เครื่องแตงกาย และแสงบนเวที  
 ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะห สังเคราะห จากขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมด แลวพรรณนาเปนเรียงความโดยจัดทําเปนรูปเลมงานวิจัยท่ี
สมบูรณ  
 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ แลวเคราะห สังเคราะหขอมูล นําผลท่ีไดมาใชพัฒนาผลงานสรางสรรคองคประกอบ
ศิลปในละครเรื่องเพลงสุดทาย เน่ืองดวยเพลงสุดทายเปนภาพยนตรท่ีรูจักกันอยางกวางขวางในกลุมเพศทางเลือก อีกท้ังยังมีภาพจําท่ีสราง
ความประทับใจใหกับผูชมอีกมากมาย เชน ฉากในเพลง Pattaya in Paradise ฉากเพลงสุดทาย เปนตน ฉากเหลาน้ีลวนมีความสําคัญตอ
การดําเนินเรื่อง เพราะเปนท้ังสถานท่ีท่ีอยูอาศัย ดําเนินชีวิต ทํางาน ความทรงจํา ฯลฯ ของตัวละคร และเน่ืองจากเพลงสุดทายเคยถูก
สรางสรรคเปนภาพยนตรมากอน ทําใหการปรากฏตัวละครมีหลายสถานที่และหลายคร้ังท่ีตัดสลับฉากไปมา รวมท้ังระยะเวลาของการ
แสดงท่ียาวนาน ในการออกแบบองคประกอบศิลปในรูปแบบของเวที ผูวิจัยจึงคัดสรรสถานท่ีท่ีตัวละครปรากฏตัวบอยครั้ง แลวจัดเรียง
เหตุการณตามโครงเร่ืองใหมพรอมท้ังลดทอนสิ่งที่ไมจําเปนและไมเอ้ืออํานวยตอการแสดง เชน ฉากรานซอมรถของบุญเติม ใชอุปกรณ
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ประกอบฉาก เชน วิทยุ ไขควง ประแจ คอนหัวกลม เปนตน ใหตัวละครทํากิจธุระบนเวทีดวยอุปกรณเหลาน้ี ก็สามารถบงบอกสถานท่ีคือ
รานซอมรถไดอยางชัดเจน  

ผูวิจัยใชสีสรางสรรคองคประกอบศิลปสวนตางๆในละครที่ไมใชเฉพาะสีมวง ซึ่งเปนสีท่ีใหนัยยะของความเปนเพศทางเลือกท่ีถูก
ผลิตซ้ําอยางตอเน่ืองในสื่อตางๆ ผูวิจัยตองการใชสีเพื่อสรางสรรคองคประกอบศิลปใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือขับเนนประเด็นเรื่องเพศ
ทางเลือก แตยังสะทอนอารมณความรูสึกท่ีเศราสลดของเพศท่ีสามท่ีมีตอความรักและมวลอารมณความรูสึกของเร่ืองท่ี เห็นความสุขและ
ความเศราความรักไปพรอมกัน  ความผิดหวัง ของเพศและรสนิยมความรัก โลกแหงความจริงและโลกของมายาโดยท่ีแยกไมออกจากกัน 
ดังจะเห็นไดจากฉากสําคัญท่ีสมหญิงฆาตัวตายเพราะผิดหวังกับความรักบนเวทีแสดง เวทีจึงท่ีเปรียบเสมือนโลกความจริงและความปลอม
ของความรักของสมหญิงท่ีแมจะเปนเพศทางเลอืกแตมีความรักท่ีแทจริง แตในขณะบุญเติมคูรักของสมหญิงท่ีมีความเปนเพศชายกลับมอบ
ความรักท่ีจอมปลอมแกเธอ เปนตน ท้ังน้ี ผูวิจัยใชองคประกอบทางดานทัศนศิลปมาสรางสรรคฉาก เคร่ืองแตงกาย และแสง จําแนกไดดังน้ี     

1. ฉาก 
เมื่อวิเคราะหบทละคร รวมถึงไดประชุมกับผูกํากับการแสดงถึงแนวทางในการนําเสนอละคร เพื่อสรุปแนวคิดท่ีไดจาก

การตีความบทละคร คือ “กลางวัน จริง คือ ความลวง กลางคืน ลวง คือ ความจริง” ผูวิจัยนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนฉากท่ีสามารถ
สลับเปล่ียนไปมาไดอยางรวดเร็ว เพ่ือสื่อถึงความจริงความลวงท่ีตัวละครตองสลับสับเปลี่ยนการใชชีวิตท้ังตอนกลางและกลางคืน เม่ือเรื่อง
เวลาเขามาเก่ียวกับของ ฉากท่ีเกิดข้ึนในละครน้ันจึงมีจํานวนมาก รวมท้ังสิ้นท้ังหมด 16 ฉาก ซึ่งโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถสรางสรรคฉากใหครบสมบูรณท้ังหมด ผูวิจัยจึงใชการลดทอนและ
เพิ่มเติมดวยองคประกอบอื่นๆ แตยังคงสาระและอรรถรสของละครอยู ซึ่งสรุปวิธีการไดดังน้ี 

1.1 ภาพรวมบนเวที จะแสดงใหเห็นโครงสรางหลักของเวที คือ โรงละคร และเวทีการแสดง โครงสรางบางสวนจะ
สามารถสลับดานใหเปนท้ังสถานท่ีภายนอกและภายในของโรงละครคาบาเรต  

1.2 การแบงพ้ืนท่ีเวทีออกเปน 2 ฝงเทากัน แลวใชอุปกรณประกอบฉากช้ินใหญในลักษณะท่ีเปนเฟอรนิเจอร (set 
props) โดยใชการติดต้ังลอเพ่ือสลับเปล่ียนฉากตางๆของการแสดงบงบอกวาเปนสถานท่ีใดในละคร  

1.3 การแบงพ้ืนท่ีบนเวทีออกเปนสวนตางๆใหเหมาะสมกับสถานท่ีในละคร โดยใชอุปกรณประกอบฉากหรือบท
สนทนาของตัวละครบงบอกสถานท่ีตัวละครปรากฏอยู ณ ขณะน้ัน 

1.4 การใชแสงและเสียงประกอบเขามาเพ่ือชวยสนับสนุนใหฉากบงบอกถึงสถานท่ี ซึ่งกรณีน้ีจะใชในชวงของการแสดง
ท่ีมีฉากปรากฏบนเวทีสั้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ฉากละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย 
ท่ีมา: ภัคคพร พิมสาร, (2560) 

 
 2. เครื่องแตงกาย 
  การออกแบบเครื่องแตงกายในละครเรื่องน้ี ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก 1. ชุดนางโชวที่สวมใสในการแสดง 2. ชุดท่ี
สวมใสในชวีิตประจําวัน ในสวนของการออกแบบน้ันผูวิจัยมีแนวทางในการสรางสรรคเครื่องแตงกายของตัวละครดังน้ี 
  2.1 ชุดนางโชว ท่ีสรางสรรคจากการตีความบทเพลงท่ีปรากฏในบทละคร ซึ่งแตละเพลงน้ันมีความหมายและมีความ
เก่ียวของกับเน้ือเร่ืองและตัวละคร สรุปไดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 การตีความและการสรางสรรคเครื่องแตงกายละครเร่ืองเพลงสุดทาย 
ลําดับ ช่ือเพลง ผลการตีความ เคร่ืองแตงกาย 

1 One man one 
women 

ความหลากหลายเล่ือนทางเพศ
ในความเปนมนุษย 

 

2 Pattaya in 
paradise 

ความสนุกสนาน แสงสียามราตรี 
เมืองแหงความสุข อิสระ แสง
จันทรท่ีสาดสอง โลกมายา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หยาดเพชร การเ ชิดชู ความงดงามและ
คุณคาของความเปนผูหญิงอัน
เปนท่ีรัก เปรียบเหมือนความ
งามของ เพชร ท่ี เ จิดจรั สบน
ทองฟาจนไมอาจเอ้ือมถึงท่ีจะ
นํามาชื่นชม  
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4 Subaru การเ ดินทางฝาความมืดมน 
หนาวเหน็บ จุดหมายปลายทาง
ท่ียังมองไม เ ห็น มีเ พียงแสง
ดวงดาว และพลังความรักท่ีจะ
นําหัวใจใหกาวเดิน 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 

5 When you tell 
me that you 
love me 

ความรักของคูบาวสาวท่ีเต็ม
เปยมไปดวยความปรารถนาดี 
ความห ว งใจ เ อ้ืออาทร ให
กํา ลัง ใจท่ี เอื้ ออาทรตอ กัน ท่ี
พรอมฟนฝาอุปสรรคไปพรอม
กัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 Last dance การเตนรําเพื่อความรักเปนคร้ัง
สุดทาย ความฝนของสมหญิงท่ี
ตองการใหบุญเติมอยูเคียงขาง 
การย้ิมท้ังความโศกเศรา 
 
 
 
 

 

7 เพลงสุดทาย The 
last song   

ความสิ้ นหวั ง ใน ชีวิ ต ความ
โศกเศราเสียใจ สมหญิงเปรียบ
เหมือนดวงไฟท่ีกําลังดับลง การ
ปลดเปล้ืองตัวเองจากโลกมายา
สูโลกความจริงไมอาจยอมรับได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เพลงท่ีนํามาใชน้ันมีท้ังที่ยังคงเดิมจากภาพยนตรตนฉบับดวยกันสองเพลงคือ เพลง หยาดเพชรและเพลง The last song สวน
อีก 5 เพลงเกิดจากการปรับเปลี่ยนใหมีความรวมสมัยกับยุคปจจุบันมากขึ้น ไดแก 1.One man one women 2. Pattaya in paradise 
3. Subaru 4. When you tell me that you love me 5. Last dance ซึ่งจากตางรางท่ี 1 จะเห็นไดวาเพลงท้ังหมดท่ีใชในการโชวของ
ตัวละครจะส่ือถึง เรื่องราวของชีวิต “สมหญิง ดาวราย” ที่มีความรูสึกหลากหลายรูปแบบ เชน ความรัก ความสุข ความฝน ความเศรา 
ความจริง เปนตน   
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2.2 เคร่ืองแตงกายท่ีตัวละครสวมใสในชีวิตประจําวัน 
การสรางสรรคเคร่ืองแตงกายท่ีสวมใสในชีวิตประจําวันของตัวละคร ผูวิจัยไดคํานึงถึงยุคสมัย ชนชั้นทางสังคม การบงบอก

สถานภาพในสังคม ความสัมพันธ พัฒนาการของตัวละคร การเคล่ือนไห การสรางและเสริมรูปรางใหม เปนตน ท้ังน้ีเครื่องแตงกายท่ีสวม
ใสในชีวิตประจําวันในเรื่องน้ีตองมีความแตกตางอยางชัดเจนกับเคร่ืองแตงกายที่ตัวละครใชแสดงคาบาเรต เพ่ือสื่อสารใหเห็นการใชชีวิต
ของตัวละครในชวงกลางวันท่ีจะใชชีวิตอยางคนปกติท่ัวไปและกลางคืนจะเปนเวลาของการทํางานในโรงละคร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 รางออกแบบเครื่องแตงกายท่ีใชตัวละครใชสวมใสในชีวิตประจําวัน 
ยุทธพิชัย เดลิออน และนิรันดร สมะตะ, (2560) 

 
3. แสงบนเวที 
การออกแบบแสงบนเวทีในละครเรื่องน้ีมีแนวคิดคือ“โลกความเปนจริงและโลกมายา” ในสังคมมนุษยไมมีอยูจริงทุกอยางเกิด

จากมุมมองของมนุษยท่ีมองตางกันการดาํเนินชีวิตท่ีผิดแปลกไปจากคนท่ัวไปคนเหลาน้ันตองเปนคนประหลาด ถูกมองวาอยูใน “โลกของ
มายา” ไมยอมรับความจริงในแบบท่ีสังคมเปน  แตแทจริงแลวเพศทางเลือกน้ันตางหากที่อยูกับ “โลกความจริง” มีความสุขกับสิ่งท่ีเปน
ตัวตนไมไดยึดเอากฎเกณฑมากําหนดความสุขของชีวิตการมองวาพวกเขาแปลกตางหากท่ีเปนเงื่อนยึดติดในโลกของกฎเกณฑและเปน 
“มายาคติ” โดยใชแกนหลักความจริงคือความปลอมและความปลอมคือความจริง จากเรื่องราวท่ีกลาวถึงเพศชายหญิงท่ีมีความรักที่ไม
จริงใจ แตเพศทางเลือกถูกมองวาเปนเพศท่ีปลอมกลับมีรักแทท่ีจรงิใจ อีกท้ังยังใชดวงไฟแทนความหมาย กลาวคอื ผูชายเปรียบเสมือนพระ
อาทิตย และผูหญิงเปรียบเสมือนพระจันทร ท่ีท้ังสองใหแสงสวางจากธรรมชาติ แตความหลากหลายของแสงบนโลกน้ีไมไดมีเพียงแสงจาก
ธรรมชาติ ยังมีแสงท่ีเกิดจากสิ่งอื่นๆท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้นมาที่สามารถใหแสงสวางท้ังกลางวันกลางคืน เปรียบเสมือนกลุมเพศทางเลือกท่ี
ไมไดเปนท้ังเพศชายจริงหญิงแท  

ผูวิจัยกําหนดการออกแบบแสดงท่ีใชในการแสดงท้ังภายในและภายนอกของโรงละครคาบาเรต ดังน้ี 
1. ฉากท่ีเกิดภายในโรงละคร เวทีโชวจะเปนแสงท่ีเกิดจากแสงสังเคราะหท่ีมาจากดวงไฟ โดยท่ีผูวิจัยเลือกใชดวงไฟท่ีเรียกวา ไฟ

ปงปอง ตามสวนตางๆของโครงสรางฉาก ท่ีสามารถบงบอกวาเปนเวทีโชวได โดยติดต้ังระหวางขั้นบันได กรอบโพรซีเนียม ขอบเสาตางๆ 
ภายในฉาก อีกท้ังความสวางของสีท่ีเกิดขึ้น ใชสีท่ีมีความสด เชน สีชมพู สีมวง สีแดง สีสม เปนตน รวมถึงจังหวะและทิศทางของแสงท่ี
ปรากฏในแตฉากน้ัน จะใหเฉดสีท่ีมีความสอดคลองกับอารมณของเพลง เชน เพลง Last Dance ท่ีเปนการเตนรําเพ่ือคนรักแตมีความรูสึก
ท่ีปวดราว การออกแบบแสดงในฉากน้ีผูวิจัยจึงใชสีโทนเย็นและโทนรอนตัดสลับกันไปมาอยูเปนระยะเพ่ือสื่อถึงอารมณภายในของตัวละคร
ท่ีเกิดความกระอักกระอวนในรักของตน  

2. ฉากท่ีเกิดดานหลังเวทีและภายนอกโรงละครคาบาเรต จะเปนแนวคิดท่ีแสงมาจากแหลงกําเนิดทางธรรมชาติ คือ ทิศทางแสง
ท่ีมาจากพระอาทิตยและพระจันทร ฉะน้ันแสงท่ีเกิดขึ้นในฉากดงักลาวจะเปนแสงท่ีคอนขางจะเสมือนจรงิตามชวงเวลาท่ีเกิดขึ้นในบทละคร 
ส่ือใหเห็นถึงอารมณความรูสึกของตัวละครโดยใชของโทนสีท่ีมีความใกลเคียงกับแสงท่ีมาจากธรรมชาติ เพื่อสรางความสมจริงกับใหฉากท่ี
ตัวละครตองใชชีวิตในชวงเวลาปกติเหมอืนคนท่ัวๆไป  
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ภาพท่ี 3 การออกแบบแสงบนเวทีละครเร่ืองเพลงสุดทาย 
ท่ีมา : ภัคคพร พิมสาร, (2560) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การกํากับศิลปในละครเร่ืองเพลงสุดทาย สามารถส่ือสารประเด็นเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผานสัญญะของฉาก เคร่ืองแตงกาย และแสงบนเวที เม่ือองคประกอบตางๆปรากฏบนเวทีรวมกันก็สามารถขับเนนใหการกระทําและการ
เคล่ือนไหวของตัวละน้ันชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงในแงของภาพบนเวทีน้ันมีความกลมกลมกลืน มีความสวยงาม และสอดคลองกับเน้ือเร่ือง ท่ี
สะทอนใหเห็นการใชชีวิตของตัวละครท้ังกลางวันและกลางคืน ใหนัยยะของความจริงและความลวงดังท่ีกลาวเร่ืองแนวคิดในการ
สรางสรรคไวแลวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปกลวิธีในการสรางสรรคองคประกอบศิลปในละครเร่ืองเพลงสุดทายไดดังน้ี 1) การใช
องคประกอบของทัศนศิลปเชนสี ในการออกแบบฉาก เคร่ืองแตงกาย และแสงบนเวที ท่ีมีหลากหลายเฉดสี เพื่อส่ือถึงประเด็นความหลาก
ทางเพศ ความแตกตางท่ีสามารถรวมอยูกันได 2) การสรางสรรคฉากท่ีใชเทคนิคสลับและเปล่ียนเปนสถานท่ีภายนอกและภายในไดอยาง
รวมเร็ว ท่ีมาจากแนวคิดเร่ืองความจริงและความลวงท่ีมักจะเกิดขึ้นพรอมกัน ท้ังน้ีการใชอุปกรณประกอบฉาก และเสียง บงบอกถึง
สถานท่ีในละคร เพ่ือลดฉากท่ีมีจํานวนเยอะไดอยางเหมาะสม 3) การสรางสรรคเคร่ืองแตงกายท่ีมาจากการตีความเพลงท่ีตัวละครตองลิป
ซิงค และเคร่ืองแตงกายท่ีสวมใสในชวีิตประจําวัน มีความแตกตางกันอยางชัดเจน สามารถขบัเนนแนวคิดเร่ืองโลกมายาและโลกความจริง 
4)  การออกแบบแสงบนเวทีโดยการใชเฉดสีมีความหลากหลายท่ีเหมาะสมกับโลกของตัวละครท่ีอาศัยอยูท้ังสถานท่ีภายในและภายนอก 
กลางคืนและกลางวัน ไดอยางสมจริง 
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