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  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ และวิธีการ 
ของศิลปะการนุํง พับ จับ จีบเครื่องแตํงกายละครไทย (2) ศึกษากลุํมผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการ รวม
ไปถึงงานระบบที่มีสํวนเกี่ยวข๎ องกับโรงมหรสพเคลื่อนที่ (3) ศึกษาวิเคราะห์และนําผลจากการศึกษา
มาออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ 
 วิธีการวิจัยผู๎วิจัยได๎แบํงออกเป็น 2ประเภทคือ (1)แนวทางเชิงคุณภาพ  ได๎ใช๎วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ที่เน๎นประเด็นเรื่อง ศิลปะนุํงพับจับจีบ การแตํงกายยืนเครื่อง จากผู๎ เชี่ยวชาญใน
ด๎านการนุํงแบบนาฎศิลปประเพณีท่ีมีแบบแผน และขนบธรรมเนียม รวมไปถึงกลุํมนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องของมหรสพไทย และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดโรงมหรสพในด๎าน
ตํางๆ โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข๎อง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยทําการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพด๎วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือนําข๎อสรุปมาเป็นแนวทางสูํ การออกแบบ 
(2) แนวทางเชิงปริมาณ  ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ด๎วย
แบบสอบถาม จากวัยรุํนตอนปลายและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อายุระหวําง 18-25 ปี ที่มีความ
สนใจเกี่ยวกับมหรสพไทย ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จะนําไปวิเคราะห์ด๎วยสถิติพรรณนาและสถิติอ๎างอิง เพื่อเป็น
ตัวกําหนดพ้ืนที่ใช๎สอยภายในโครงการสูํการตอบสนองผู๎ให๎บริการอยํางมีประสิทธิผล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎รับจากการศึกษา ศิลปะอาภรณ์ละครไทย มีประวัติความเป็ นมา 
และรูปแบบวิธีการ นํามาสรุปสาระโดยได๎คําสําคัญคือ “นุํงพับจับจีบ พัสตรา เนรมิตรแหํงนาฏกรรม ” 
เพ่ือนํามาออกแบบ โรงมหรสพละครในเคลื่อนที่  แปรรูปเนื้อหา ผสมผสานกับการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามให๎ได๎ข๎อมูล ที่ตอบสนองพ้ืนที่ ใช๎สอยตํอโครงการได๎เป็น อยํางดี  เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของกลุํมผู๎ให๎บริการฝ่ายตํางๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่ รวมไปถึงกลุํม
ผู๎ใช๎บริการด๎านพฤติกรรม และคุณสมบัติ ซึ่งสํงผลตํอการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมที่เน๎นวัยรุํนตอน
ปลาย เพื่อตอบจุดประสงค์ของการเผยแพรํโดยพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมายที่สามารถป ลูกฝัง
จิตสํานึกให๎เห็นถึงคุณคําของศิลปะการแสดงละครในได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

ภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................ ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1............................ 2................................. 3……………….……. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

52154316 : MAJOR : INTERIOR DESIGN 

KEY WORD : THAI DRAMATIC COSTUMES /  MOBILE THEATRE DESIGN. 

 PIARNPILAS PIRIYAPHOKANONT : FOLD AND WRAP: A STUDY IN THAI  

DRAMATIC COSTUMES FOR MOBILE LAKORN NAI THEATRE DESIGN. THESIS ADVISORS :  

ASST.PROF.POL.CAPT.ANUCHA PANGKESORN, Ph.D., ASST.PROF. TERDSEK LAKDEE, 

AND ASST.PROF. PAYOON  MOSIKARAT.  183 pp. 

 

 This present dissertation aims to 1) research the history, formats and practices in 

the wrapping and folding of Thai dramatic costumes art, including accessories, 2) study those 

using and those offering theatre services, as well as the system relevant to mobile theatre 

work, and 3) examine, analyse, and apply the knowledge acquired from the study to the 

design of mobile theatre. 

 The researcher has employed two approaches, that is 1) Qualitative Approach, in 

which in-depth interviews with experts who specialise in formats and customs of traditional 

costume wearing, were conducted - focusing on the art and practices of wearing Thai 

standard costumes. The interview was also conducted with university students who are 

interested in Thai traditional performances, including people from various aspects who are 

related to theatre business. The data obtained from the study were analysed and concluded 

as ideas that can be further applied to the design; 2) Quantitative Approach, in which 

researcher has employed questionnaires and interviewing by questionnaire with late 

teenagers and university students aged 18-25 years old who are interested in Thai traditional 

performances. The data obtained were analysed by descriptive and inferential statistics, so as 

to determine the space required in the project and efficiently satisfy the needs of those 

offering services. 

 The analysis of data acquired by researching Thai dramatic costumes art in which 

history, formats, and practices are incorporated, has concluded to certain ideas and 

knowledge, which can be well applied to the use of space in mobile theatre design. This helps 

to satisfy the needs, behavioral and qualification-wise, of several service sectors involved in 

Thai theatre business – mobile and not – in general, including potential theatre users and 

audiences, particularly late teenagers who are the target of this cultural diffusion. The study 

allows the target group to gain more access and thus exposure to traditional dramatic arts, 

which in turn efficiently helps to promote values of Thai performing arts. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ ด๎ วยความอนุเคราะห์ ความชํวยเหลือและกําลังใจ
จากบุคคลตํางๆดังรายนามตํอไปนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพํงเกษร ที่ได๎ให๎
คําแนะนําในด๎านวิชาการ ระเบียบการวิจัยอยํางถํองแท๎และเข๎าใจในทุกๆด๎าน และไมํเพียงแตํให๎
คําแนะนําทางด๎านวิช าการเทํานั้น ทํานยังสั่งสอน เตือนสติ ให๎ข๎อคิดตํางๆ เปรียบเสมือนพํอคนที่ 2  
ทําให๎ข๎าพเจ๎ามีความมานะอดทนตํออุปสรรคตํางๆจนสําเร็จไปได๎ด๎วยดี 
 ขอขอบพระคุณกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก   ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ดร. เจตชรินทร์     
จิรสันติธรรม ที่ได๎สละเวลาให๎คําแนะนํา คําปรึกษาอยํางตํอเนื่องในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ พยูร โมสิกรัตน์ , รองศาสตราจารย์ เอกชาติ        
จันอุไรรัตน์ , รองศาสตราจารย์ปัญญา ดีเจริญโชติ , ผู๎ชํวยศาตราจารย์ เทิดศักดิ์ เหล็กดี , อาจารย์
ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล และคณาจารย์ทุกทํานที่ให๎คําแนะนําในการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ คุณครูสุพรทิพย์ ศุภรกุล ที่ให๎ข๎อมูลความรู๎และให๎ความรํวมมือเป็นอยําง
ดีในการสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับนาฎศิลป์ไทยทุก ๆ ด๎าน 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ รุํนพี่ รุํนน๎อง และเพ่ือน  ๆ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโวฒ ที่มี สํวนรํวมในการให๎ข๎อมูล และทําแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จไปได๎
ด๎วยดี 
 ขอขอบคุณ คุณจิราพร เกียรติ์นฤมล, คุณวันชัยยุทธ วงษ์เทพ, คุณกฤศ วีระเศษฐกุล และ
พ่ี ๆ น๎อง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีสํวนชํวยเหลือในการศึกษา การทําวิจัยนี้ และกําลังใจ
สําคัญที่มีให๎กัน   เสมอมา 
 สุดท๎ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพํอ พศวีร์  คุณแมํ เพียงใจ พิริยาโภคานนท์  และทุกคนใน
ครอบครัวที่ให๎คําสอนคําแนะนํา ความชํวยเหลือในการศึกษาและการทําวิจัย จนจบกระบวนการ และ
กําลังใจ กําลังกาย กําลังทรัพย์ ที่มีให๎กันเสมอจนทําให๎การศึกษาครั้งนี้สําเร็จไปได๎ด๎วยดี 
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