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งานวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการเปลี่ ย นแปลงสื่ อ พื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น” มี
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อน
เล็ บ ฟ้ อนเที ย น 2) เพื่ อศึกษาการเปลี่ ย นแปลงบทบาทของสื่ อพื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็บ ฟ้ อนเที ย น
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
งานวิจยั เรื่ องนี ้ใช้ ระเบียบวิ ธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้ อมูล
ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทังหมด
้
16 ท่าน ได้ แก่
กลุ่มอาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จานวน 3 ท่าน ปราชญ์ชาวบ้ านจานวน 2 ท่าน นักเรี ยน
ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่จานวน 5 ท่าน และกลุ่มนักท่องเที่ยวจานวน 6 ท่าน และการสังเกต
แบบไม่ มี ส่ว นร่ ว ม (Non-participant Observation) จากงาน 720 ปี เชี ย งใหม่ คุ้ม ขัน โตกศูน ย์
วัฒนธรรมและวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1) การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ ประกอบของสื่ อพื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็บ ฟ้ อนเที ยนเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในส่วนของกระพี ้และเปลือกเท่านัน้ ทังนี
้ ้การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
เกิดในส่วนของกระพีม้ ากที่สุด ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงด้ านกระบวนท่าที่ต้องปรับให้ ทันกับเวลา
และนาบางท่าไปพัฒนาเป็ นฟ้อนแบบใหม่ ด้ านเครื่ องแต่งกายเกิดจากการออกแบบโดยผู้จดั งาน
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ด้ านเครื่ องประดับ โดยหลักแล้ วจะใช้ ดอกเอือ้ ง แต่มีการ
ปรับใช้ ดอกไม้ ปลอมหรื อดอกไม้ ชนิดอื่นแทน ด้ านอุปกรณ์การแสดงเล็บและเทียนยังคงใช้ แบบเดิม

(4)
เพื่อรักษาเอกลักษณ์ เอาไว้ แต่บางสถานที่ไม่อนุญาตให้ จุดเทียนได้ จึงต้ องใช้ วสั ดุที่คล้ ายกับไฟ
ฉายแทนด้ า นดนตรี ในอดี ต จะใช้ ว งกลองตึ่ง โนงเป็ นการแห่ส ด ซึ่ง ปั จ จุบัน จะใช้ แ ผ่น ซี ดี แทน
เนื่องจากหาคนที่มี ความชานาญทางด้ านดนตรี ยากขึ ้น และเริ่ มมี การปรับใส่เนื อ้ หาเพลงลงไป
สาหรับ การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเปลื อกมี เพี ย งด้ านเดี ยวคื อด้ านการแปรขบวน ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ อยูต่ ลอดขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของสถานที่ การออกแบบสร้ างสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัว
2) รูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทสื่ อ
พื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น ปั จจุ บัน บทบาทด้ า นการเป็ นจุ ด เชื่ อ มโยงระหว่ า งคนกั บ
พระพุทธศาสนาลดลง โอกาสในการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนส่วนมากจะเป็ นงานที่เกี่ยวกับ
การแสดงของล้ านนา การให้ ความบันเทิง บทบาทด้ านการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สาหรับบทบาทที่ยงั คงอยูต่ ลอด คือ บทบาทด้ านการสร้ างความสามัคคี
3) การเปลี่ยนแปลงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเกิดจากปั จจัยดังต่อไปนี ้ คือ
คน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
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Exploring the Process of Change in Traditional Folk Media “Fawn Leb/Fawn Tian”
This study titled the “Exploring the Process of Change in Traditional Folk Media
“Fawn Leb/Fawn Tian” has three research objectives. The first objective is to study the
changes in the elements of the traditional folk media “Fawn Leb/Fawn Tian”. The second
objective is to the changing role of the traditional media “Fawn Leb/Fawn Tian”. The final
objective is to study the factors that influence the changes in the traditional folk media
“Fawn Leb/Fawn Tian”.
The research methodology selected for the study is the qualitative research. The
data collection was done by in-depth interview of 16 informants. This includes three
professors from the College of Dramatic Arts Chiangmai, two local sages, five students
from the College of Dramatic Arts Chiangmai and six tourists. The second means used
for data collection is the non-participant observation of the 720 years anniversary
celebration of the Chiangmai Koom-Khun-Toak Cultural Center and the College of
Dramatic Arts Chiangmai.
The research findings can be summarized in three major points based on the
objectives as follows:
1) The findings reveal that a majority of the changes to the traditional folk media
“Fawn Leb/Fawn Tian” are only superficial in nature. A majority of these changes in the
process are the result of timing constraints and the development of new dance moves.
In terms of the costume, the design is dependent on the organizer of the event with the

(6)
objective to make it attractive to the tourist audience. A majority of the performances still
utilize the orchids as part of the accessories. It is found that some events utilize artificial
flowers or other flowers to replace the traditional orchids.
The traditional authentic artificial fingernails and candles are still used to
maintain the traditional cultural identity. However, there are some locations that do not
allow the use of candles. As a result other lighting equipment that resemble flashlights
may be used instead. In the past music was played by the “Tueng Nong Drum Band”.
However, due to the lack of expert musicians, CD players have replaced the live music.
In terms of the change in the form of the performance, the formation is usually adapted
to fit the location.
2) The way of life of the people have changed in line with the social trend. This
has resulted in the change in the roles of the traditional folk media “Fawn Leb/Fawn
Tian”. The traditional role that the performance had in linking the folk way of life to the
Buddhist tradition has reduced in importance. Today the “Fawn Leb/Fawn Tian”
performance is a part of the shows that reflect the Lanna culture designed to entertain or
to show case the unique tradition for tourists. However, one role that is retained from the
past is the promotion of harmony in the community.
3) The changes in the traditional folk media “Fawn Leb/Fawn Tian” is the result
of influences from people, social trends, cultural viewpoints, along with economic,
political, and technological changes.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน สามารถ
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คือ กาลังใจและแรงผลักดัน ถือเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญยิ่งที่ทาให้ ผ้ ูวิจยั ก้ าวข้ ามผ่านอุปสรรคทัง้
ปวง ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ รศ.พัช นี เชยจรรยา ประธานกรรมการ และรศ.ดร.กาจร หลุยยะพงศ์
คณะกรรมการสอบ ที่ให้ คาแนะนาและข้ อเสนอแนะเพื่อให้ งานวิทยานิพนธ์ เล่มนี ้มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วนสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลี เทคนิค
ลานนา เชียงใหม่ และอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง ที่ให้ คาปรึกษา คาแนะนา ข้ อมูลต่างๆ และให้ ความ
ช่วยเหลือหลายประการอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิทยานิพนธ์เล่มนี ้มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทุกท่านที่กรุ ณ าในการให้ ข้อมูลและข้ อคิดเห็นอันเป็ น
ประโยชน์ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้อ านวยการวิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ปเชี ย งใหม่
คณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ปราชญ์ ชาวบ้ าน นักเรี ยนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ที่สละเวลาอันมีค่าให้ ความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ อย่างดียิ่ง ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตระหนักถึง
ความรักที่มีตอ่ ศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามและมีคณ
ุ ค่าของล้ านนา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ได้ ให้ ความรู้แก่
ผู้วิจัยและเจ้ าหน้ าที่ ของคณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการที่ ให้ ความช่วยเหลื อด้ าน
การศึกษาเป็ นอย่างดี ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทัง้ นิว ดาด้ า โต๋เต๋ น ้าหวาน สมายด์ ปิ๊ ก ใหม่ เบียร์
โจ้ พี่กานต์ และที่ไม่ได้ เอ่ยนาม คอยให้ กาลังใจ ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
ท้ ายที่สุดกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี่ชายผู้เป็ นแบบอย่างที่ดีในด้ านการเรี ยน
การทางาน ความอดทน ทุ่มเทแรงกายแรงใจยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อสนับสนุ นผู้วิจยั ในทุกเรื่ อง เป็ น
กาลังใจ ผลักดัน และคอยช่วยเหลือมาโดยตลอด
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5.1.3 ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
5.1.4 ส่วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ส่วนที่ 1 ข้ อมูลประวัตคิ วามเป็ นมาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
5.2.2 ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
5.2.3 ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
5.2.4 ส่วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
5.3 สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลวิจยั ไปใช้
5.3.2 ข้ อเสนอแนะการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัตผิ ้ ูเขียน
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5.1 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
5.2 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงบทบาทสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
5.3 ตารางสรุปปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน
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องค์ประกอบการสื่อสาร
โมเดลการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
โมเดลกระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การฟ้อนราอันงดงามอ่อนช้ อยเป็ นลักษณะที่โดดเด่นของการฟ้อนราทางภาคเหนือ การ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ถื อเป็ นศิลปะการฟ้อนราแบบหนึ่งที่พระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ทรงนาแบบ
การฟ้อนราแห่งราชสานักกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่ในคุ้มเจ้ านายฝ่ ายเหนือ โดยมีการปรับและ
ผสมผสานกระบวนท่าการฟ้ อนราใหม่ให้ มี ความงดงามมากยิ่งขึน้ ทรงมี พ ระปรี ชาชาญ มีพ ระ
วิริยะอุตสาหะในการฝึ กซ้ อมท่าราให้ กับช่างฟ้อนในคุ้มด้ วยพระองค์เอง (นวลฉวี เสนาคา, รัชนี
วรรณ วัฒนชัย, และชูจิตต์ ศรี สภุ าพ, 2556)
ความเข้ า ใจในการแสดงฟ้ อนเที ย นนัน้ แต่เดิ ม ประชาชนเข้ า ใจว่า เป็ นการแสดงเพื่ อ
สักการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ซึ่งเป็ นที่นิยมกันมายาวนาน แต่ตอ่ มาเป็ นการแสดงเพื่อประกอบพิธีเฉพาะ
วันสาคัญในพระราชฐาน เช่น คุ้มเจ้ าหลวง ผู้ฟ้อนโดยส่วนใหญ่จะเป็ นเจ้ านายเชื ้อพระวงศ์ จึงเป็ น
ศิล ปะที่ ห าชมได้ ยาก (พรเทพ บุญ จัน ทร์ เพชร, 2538) พระราชชายาเจ้ าดารารัศ มี ทรงอุปถัม ภ์
ลูกหลานเจ้ านายฝ่ ายเหนื อ หรื อลูกหลานข้ าหลวงและมหาดเล็กที่เข้ ามาถวายตัวเป็ นช่างฟ้อน
ประจาคุ้ม หากมีแววจะรับสัง่ ให้ มาฝึ กซ้ อมในคุ้มเพื่อให้ ได้ รับความรู้ทางศิลปะต่างๆ ที่ประทานให้
เป็ นวิชาประจาตัวต่อไป และให้ ออกแสดงในงานเฉลิมฉลองต่า งๆ (นวลฉวี เสนาคา และคนอื่นๆ,
2556)
การฟ้อนเล็บที่ได้ รับการรักษาเป็ นแบบฉบับที่ดีของการฟ้อน คือ แบบแผนในคุ้มเจ้ าหลวง
ซึ่งได้ มีการเผยแพร่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อคราวสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้ างเผือกในสมัย
รัชกาลที่ 7 ปี พ.ศ. 2470 ต่อมาประมาณปี 2474 เจ้ าหญิงบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ธิดาเจ้ าแก้ วนวรัฐ
เจ้ าผู้ครองเชียงใหม่องค์สุดท้ าย ทรงรวบรวมเด็กๆ ในคุ้มให้ ครูหล บุญจูหลงเป็ นผู้ฝึกหัดการฟ้อน
รา พระองค์ได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดี และได้ ประทานหม่อมแสเป็ นผู้กากับ และควบคุมให้
คาแนะนาในการฝึ กหัดการฟ้อน มีการปรับปรุงเครื่ องแต่งกายและดนตรี ให้ เพื่อความเหมาะสมเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย ต่อมาครู นาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้ ไปฝึ กหัดการฟ้อนราและถ่ายทอดวิชา

2
ไว้ จนกระทัง่ นามาสอนต่อกันสืบมา โดยมีการแต่งกายนันจะสวมเสื
้
้อแขนกระบอก คอปิ ด นุง่ ผ้ าซิ่น
ป้ายข้ าง ยาวกรอมเท้ า ห่มสไบกรองทอง เครื่ องประดับสร้ อยคอ ต่างหู สร้ อยตัว ผมเกล้ ามวยสูง
ห้ อยอุบะ ติดดอกไม้ ทัด อุปกรณ์ ประกอบการแสดง เทียนไข และเล็บทองเหลื อง 1 ชุด (8 เล็บ)
(พรเทพ บุญจันทร์ เพชร, 2538)
บทบาทการฟ้อนเล็บในงานประเพณีตา่ งๆ ของชาวเชียงใหม่ การฟ้อนชนิดนี ้จะสอดแทรก
อยู่ในงานประเพณี เช่น ประเพณี ทอดกฐิ น, ประเพณี ยี่เป็ ง, ประเพณี ปีใหม่เมือง, ประเพณี ปอย
หลวง, ประเพณีปอยล้ อ, ประเพณีปอยน้ อย, ประเพณีทานสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณี
ขึ น้ เพระธาตุห รื อ สรงน า้ พระธาตุ, ประเพณี อิ น ทขิ ล เป็ นต้ น นอกจากการฟ้ อนเล็ บ ถื อ เป็ น
สัญ ลักษณ์ ข องความเป็ นล้ านนาแล้ ว ยังเป็ นตัวเชื่ อ มโยงระหว่างชาวบ้ านกับ ศาสนาอี กด้ ว ย
โดยเฉพาะชาวบ้ านฝ่ ายหญิงได้ เข้ าถึงพระพุทธศาสนาเนื่องจากชาวล้ านนามีความเชื่อที่วา่ การก่อ
กุศ ลด้ วยการฟ้ อนราในงานปอยหลวง ช่างฟ้ อนเล็บ ที่ ฟ้ อนนาขบวนแห่ครัวทานเปรี ยบเสมื อน
นางฟ้าที่ฟ้อนอันเชิญต้ นครัวทานหรื อต้ นบุญเข้ าสูว่ ิหาร ในส่วนของช่างฟ้อนเล็บที่ฟ้อนรับขบวนแห่
ครัวทานเปรี ยบเสมือนนางฟ้ากาลังฟ้อนต้ องรับขบวนผู้ประกอบบุญกุศล เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง
และยังเป็ นตัวเชื่อมโยงชาวล้ านนาให้ มีสว่ นร่วมและเข้ าถึงกับศาสนา แสดงให้ เห็นถึงความสามัคคี
ของคนในชุมชนอีกด้ วย (สรายุทธ อ่องแสงคุณ, 2550)
ปั จจุบนั เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง อิทธิพลของโลกาภิวตั น์ จึงมีผลต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนในยุคปั จจุบนั ที่ต้องก้ าวให้ ทนั
ต่อ การเปลี่ ย นแปลง (วราลี จิ รชัย ศรี , 2541) กล่ า วถึ ง การหลั่ง ไหลเข้ า มาของสื่ อ สมัย ใหม่ ที่
ปราศจากขอบเขตและทิศทาง ทาให้ การเปิ ดรับสื่อ ส่งผลต่อสื่อประจาชาติอย่าง สื่อนาฏศิลป์ ถูก
ละเลยและไม่ได้ รับความสนใจ ทาให้ วิถีชีวิตของประชาชนมีระยะห่างกับศิลปวัฒนธรรมมากขึ ้น
สื่อความบันเทิงใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายส่งผลให้ พฤติกรรมของผู้รับสารเปลี่ยนไป การเลือกรับ
สารจึงเลือกรับจากสื่อใหม่อย่างง่ายดายการขาดโอกาสในการเปิ ดรับจากประชาชน นาฏศิลป์อันมี
คุณค่านี ้อาจสูญหายไปจากสังคมได้ หากไม่มีการเตรี ยมการรองรับไว้ อย่างเหมาะสม
กล่าวถึงการฟ้อนเล็บซึ่งเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไว้ ว่า ปั จจุบนั การ
อนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นยังคงขาดการช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชนอย่างไม่เป็ นรูปธรรม ไม่
มีความต่อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการให้ ความสาคัญต่อภูมิปัญญาท้ องถิ่น สาหรับ
แนวโน้ มในอนาคตนันเห็
้ นว่า หากชุมชนหรื อสังคมยังคงเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมอัน
งดงามนี ้อยู่ ศิลปะพื ้นบ้ านเหล่านี ้จะยังคงอยู่ตอ่ ไป จากการส่งเสริ มและสืบสานการร่วมมือกันของ
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ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ อง เช่น สถาบันการศึกษาที่จะสอดแทรกศิลปวัฒ นธรรมที่มี
คุณค่าลงไปในหลักสูตรการศึกษา ในวิชานาฏศิลป์ เป็ นต้ น (ธวัชชัย บุญมี, 2557)
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวัน
ของประชาชน จะทาให้ การแสดงการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเทียน ซึ่งเป็ นศิลปะชัน้ สูงที่ มีต้นกาเนิดจาก
ราชวงศ์ล้านนา โดยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี และเป็ นการแสดงที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ชาวล้ านนาและได้ รับการสื บทอดมาอย่างยาวนานมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างนาฏศิลป์ที่งดงามนี ้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจต้ องการศึกษาว่าการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมี ปัจจัยใดที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบและบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน

1.3 ปั ญหานาการวิจัย
1) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเปลี่ยนไปอย่างไร
2) การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่อชาวเชียงใหม่
3) มีปัจจัยใดที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างไร

1.4 ขอบเขตการทาวิจัย
1) การวิจยั นี ้ใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม และรวบรวม
ข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ
2) การวิ จัย นี ศ้ ึก ษาสื่ อ พื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย นในเขตพื น้ ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่
เท่านัน้
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3) การวิจยั นีศ้ ึกษาการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์
ชาวบ้ าน

1.5 นิยามศัพท์
องค์ประกอบ หมายถึง กระบวนท่า, เครื่ องแต่งกาย, เครื่ องประดับ, เครื่ องดนตรี , การแปร
ขบวน, อุปกรณ์ประกอบการแสดง เนื่องจากการองค์ประกอบดังกล่าวคือสิ่งที่แสดงออกถึงความ
เป็ นเอกลักษณ์ของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ เป็ นอย่างดี
รู ปแบบการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รู ปแบบการแทนที่ (Substitution) เป็ นวัฒ นธรรมรู ป
แบบเดิมแต่ถกู การแทนที่ของวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ทงหมด
ั้
รูปแบบของการเพิ่มเข้ ามา (Addition) เป็ นแบบแผนที่เก็บรูปแบบวัฒนธรรมเดิมไว้ และรับ
วัฒนธรรมใหม่ด้วย
รูปแบบการปรับประสาน (Articulation/Hybridization) เป็ นแบบแผนที่มีลกั ษณะของการ
นาคุณลักษณะบางอย่างของวัฒนธรรมเก่ามาผสมผสานกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมรู ปแบบ
ใหม่
บทบาท หมายถึง มิ ติความรู้ ความเข้ าใจด้ วยระบบความคิด Cognitive Dimension สติ
และปั ญญา เป็ นการไตร่ตรอง พินิจพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่
มิติความรู้สึก Affective Dimension ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้านความรู้ สึกตังแต่
้ เกิดจะ
ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ ความชอบ ความสนใจ ความรัก รวมถึงความรู้สึกในทางตรงกั น
ข้ ามคือ ไม่ชอบใจ สามารถรับรู้ได้ จากประสาทรับความรู้สึกทัง้ 5 คือ การมองเห็น การรู้รส การได้
ยิน และการสัมผัส
มิติเชิงพฤติกรรม Conative Dimension เป็ นการชี ้แนวทางการปฏิบตั ิตน บ่งชี ้การกระทา
ต่างๆ และการให้ คาแนะนา
การฟ้อนรา หมายถึง การแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวด้ วยลีลาทางนาฏศิลป์ไทย อันอ่อน
ช้ อยงดงาม มีความประประณีตวิจิตรงดงาม ด้ วยการร้ อยเรี ยงท่าราไทย ให้ สอดคล้ องประสานกับ
จังหวะทานองดนตรี ไทย อาจจะมีการขับร้ องเข้ าร่ วมด้ วย ลักษณะท่าทางการแสดงออกอาจเกิด
จากการเลียนแบบทางธรรมชาติแต่จะมีความสวยงามมากว่า เนื่องจากด้ วยลีลาทางนาฏศิลป์ไทย
ที่ประดิษฐ์ ขึน้ เป็ นความงดงามที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะ เช่น ลี ลาท่าร่ ายราของนาฏศิลป์ไทยภาค
กลางก็จะใช้ คานาหน้ าว่า “รา” ในภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือและภาคอีสานจะใช้ คาว่า “ฟ้อน” ซึ่ง

5
มีความหมายเดียวกันกับคาว่า รา ความหมายของการร่ายราจึงมักนิยมใช้ ร่วมกัน จึ งกลายเป็ นคา
ว่า “ฟ้อนรา” หรื อ “ราฟ้อน” ดังนันจึ
้ งเป็ นคาเดียวกันและมีความหมายเดียวกัน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน หมายถึง ศิลปะการฟ้อนราของทางภาคเหนือ กระบวนการฟ้อนรา
จะเป็ นแบบเดียวกัน ต่างตรงที่การฟ้อนเล็บผู้ฟ้อนจะสวมเล็บยาวทุกนิ ้ว และแสดงในตอนกลางวัน
แต่การฟ้อนเทียนผู้ฟ้อนจะถือเทียนและฟ้อนในเวลากลางคืน ท่วงท่าลีลาการฟ้อนจะมีลกั ษณะที่
เชื่องช้ า และใช้ เครื่ องดนตรี ตงึ่ โหน่งในการแสดง

1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) ได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบและบทบาทของสื่อพืน้ บ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ว่ามีปัจจัยใดที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เข้ ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ ้น
2) ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเป็ นข้ อมูลที่สามารถนาขยายองค์ความรู้ด้านสื่อพื ้นบ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
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1.7 กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยต้ องการศึกษาความเปลี่ ยนแปลงการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเที ยน โดยการวิเคราะห์ ว่ามี
รู ป แบบการเปลี่ ยนแปลงทางองค์ป ระกอบ บทบาท และปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง
สามารถทาให้ เห็นภาพที่ชดั เจนได้ ดงั นี ้

อดีต

การเปลีย่ นแปลงของสือ่ พื ้นบ้ านการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเทียน

ปั จจุบนั

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง

บทบาทผู้สบื ทอด

คุณค่า

- แก่น

บทบาทของผู้ชม

- กระพี ้
- เปลือก
เนื ้อหา
S

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด

M

องค์ประกอบ
C

R

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงการสื่อพื ้นบ้ านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” ผู้วิจยั
ได้ อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี ้
2.1 แนวคิดเรื่ องสื่อพื ้นบ้ าน
2.1.1 ความหมายของสื่อพื ้นบ้ าน
2.1.2 ประเภทของสื่อพื ้นบ้ าน
2.1.3 คุณลักษณะของสื่อพื ้นบ้ าน
2.1.4 บทบาทของสื่อพื ้นบ้ าน
2.1.5 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ าน
2.1.6 การพัฒนาสื่อพื ้นบ้ าน
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเรื่ องสื่อพืน้ บ้ าน
2.1.1 ความหมายของสื่อพืน้ บ้ าน
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543, น. 14) ได้ ให้ ความหมายของสื่อพื น้ บ้ านไว้ ว่า สื่ อ
พื น้ บ้ าน (Folk Media) หมายถึงสื่อที่ อาจเป็ นบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวกับการแสดง กิจกรรมและวัฒนธรรมการดารงอยูท่ กุ ประเภท โดยเป็ นสื่อที่ชาวบ้ านสร้ างสรรค์
ขึน้ และยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ สื บ เนื่ อ งกัน มาแต่โบราณกาล อาทิ เพลง ระบ า ละคร การละเล่ น กี ฬ า
ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ
สมควร กวียะ (2529, น. 8 อ้ างถึงใน คาป๊ อ, 2551) กล่าวว่า สื่อพื ้นบ้ านคือ วัฒนธรรมที่
ได้ สร้ างสรรค์และสัง่ สมมาแต่อดีต กลายเป็ นเครื่ องมือที่ส่ง รับ และเก็บข่าวสารที่เป็ นสัญลักษณ์
และเอกลักษณ์ ปรากฏให้ เห็นในรู ป ของคาพูด ข้ อเขียน บทเพลง ดนตรี การละเล่น หัตถกรรม
สถาปั ตยกรรม พิธีการ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม หรื อแม้ กระทัง่ ชีวิต
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สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2530, น. 40) ได้ ให้ ความหมายของสื่อพื ้นบ้ านไว้ ว่า สื่อพื ้นบ้ านหมาย
ถึงรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล หรื อบุคคลกับกลุม่ คนที่ได้ ประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจน
เกิดความเคยชินเป็ นประเพณี และครอบคลุมถึงประเพณีเรื่ องภาษา ท่าทาง การแต่งกาย เครื่ องใช้
ฯลฯ ที่ประชาชนในสังคมหนึง่ กาหนดความหมายที่แน่นอนเอาไว้ ให้ เป็ นที่เข้ าใจตรงกัน สื่อพื ้นบ้ าน
จึงควรครอบคลุมการแสดงต่างๆ เช่น เพลง ระบา ละคร การละเล่น และกีฬา ที่เปิ ดโอกาสให้ มีการ
สนทนาวิสาสะ ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็ นปั จจัยให้ เกิดการสื่อสาร
ศรี ป าน รั ตติกาลชลากร (2538, น. 11) กล่าวว่า สื่ อ พื น้ บ้ านได้ แก่ บุคคล คณะบุค คล
ตลอดจนเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแสดงและสิ่ งซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีการ
สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยที่สื่อพื ้นบ้ านจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ก่อให้ เกิด
การสื่อสารและการถ่ายทอดข่าวสารภายใต้ ระบบวัฒนธรรมนันๆ
้
นิธิมา ชูเมือง (2544, น. 46) กล่าวว่า สื่อพื ้นบ้ าน หมายถึง รูปแบบทางวัฒนธรรมที่เ ป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารคนในสังคม อันได้ แก่ ประเพณี พิธีกรรม การละเล่นต่างๆ
ศรัณยา สินสมรส (2546, น. 11) กล่าวถึงความหมายของสื่อพื ้นบ้ านไว้ ดงั นี ้ สื่อพืน้ บ้ าน
หมายถึง รู ปแบบทางวัฒ นธรรมที่เป็ นสื่อกลางในการถ่ายทอดข่าวสารของคนในสังคม ซึ่งได้ แก่
ความเชื่อ ค่านิยม พิธีกรรม ประเพณี การละเล่นต่างๆ เป็ นต้ น
จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒ น์ (2553, น. 24) ได้ ให้ ความหมายของสื่อพืน้ บ้ านไว้ ว่า เป็ นสื่อ
วัฒนธรรม ได้ แก่ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เป็ นสื่อที่อยู่ใกล้ ชิดกับผู้คนในท้ องถิ่นมานาน เป็ นสื่อที่
สร้ างความมีชีวิตชีวา แสดงถึงสุนทรี ยะสร้ างสรรค์เสริ มอารมณ์ สามารถดัดแปลงปรับปรุงเนื ้อหา
ให้ เข้ ากับท้ องถิ่นและตามยุคสมัย ค่าใช้ จ่ายไม่สงู ที่สาคัญคือ เป็ นสื่อที่แสดงถึงการรวมกลุ่ม การ
ร่วมกันทางาน แสดงให้ เห็นถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อเนก นาวิกมูล (2539, น. 869) ได้ กล่าวว่า สื่อพืน้ บ้ านเป็ นสื่อที่มีการสืบทอดด้ วยวิธีมุข
ปาฐะ คือ อาศัยคาบอกเล่าจากปากต่อปากไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่ปรากฏผู้แต่ง ผู้ต้นคิดเดิม
เป็ นใคร และเป็ นสื่อที่มีมาแต่ก่อนในสังคมแบบเก่านันเอง
้
อรุ ณ รั ต น์ ชิ น วรณ์ (2553, น. 165) กล่าวว่า สื่ อ พื น้ บ้ าน หมายถึ ง บุค คล คณะบุค คล
ตลอดจนการละเล่นของคนในชุมชน กิจกรรมที่ทาร่วมกัน และวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชน
โดยเป็ นสิ่งที่ชาวบ้ านสร้ างสรรค์ขึ ้นและยึดถือปฏิบตั สิ ืบเนื่องกันมาจนถึงปั จจุบนั
เกศินี จุฑ าวิจิ ต ร (2548, น. 156) ได้ ให้ ความหมายของสื่ อ พื น้ บ้ านไว้ ดังนี ้ สื่ อพื น้ บ้ าน
หมายถึง บุคคล คณะบุค คล ตลอดจนเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ กิ จ กรรม พิ ธีกรรมและ
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วัฒนธรรมการดารงอยู่ทกุ ประเภทที่บคุ คลในแต่ละท้ องถิ่นสร้ างสรรค์ขึ ้นจนได้ รับการยอมรับและ
ยึดถือปฏิบตั สิ ืบเนื่องมา
ความหมายของสื่อพืน้ บ้ านนัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่า สื่อพื น้ บ้ าน หมายถึง รู ปแบบวิถีชี วิต
ท้ องถิ่นของบุคคล คณะบุคคล เพื่อแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มี การสืบทอดผ่านรูปแบบต่างๆ
เช่น ภาษา เครื่ องแต่งกาย อาหาร ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา เป็ นต้ น
2.1.2 ประเภทของสื่อพืน้ บ้ าน
(Seal 1989 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2544) จัดแบ่งประเภทของสื่อพื ้นบ้ านตามแบบ
แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) ดังนี ้
1) รูปแบบสื่อที่เป็ นวจนภาษา (Verb Form) เป็ นการสื่อโดยใช้ การพูดหรื อการขับ
ร้ องในการเล่าเรื่ อง หรื อพูดให้ คติสอนใจ เช่น คาคม ภาษิ ต บทกลอน เพลงพื ้นบ้ าน เพลงสอนเด็ก
เรื่ องเล่า ตานาน เป็ นต้ น
2) รูปแบบสื่อที่เป็ นพฤติกรรม (Behavior Form) เป็ นการปฏิบตั ิตามสิ่งที่เป็ นความ
เชื่อพื ้นบ้ าน ประเพณี ธรรมเนียม เป็ นต้ น
3) รูปแบบสื่อที่เป็ นวัตถุ (Material Form) การผลิตเครื่ องมือในการดารงชีวิตข้ าว
ของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย และการทาอาหาร ฯลฯ
4) รู ป แบบสื่ อ ที่ เป็ นอวัจ นภาษา (Non-Verbal Form) คื อ การใช้ ร่างกายเป็ นสื่ อ
โดยการเต้ นรา การฟ้อนรา ฯลฯ
เสรี วงษ์มณฑา (2546) แบ่งประเภทของสื่อพื ้นบ้ านไว้ 2 กลุม่ คือ
1) สื่อประเพณี เช่น ลิเก เพลงพื ้นบ้ าน การร่ายรา
2) สื่อพืน้ บ้ านที่ใช้ กัน แต่ไม่ใช่ประเพณี เช่น หอกระจายข่าว การแห่ เพลงลูกทุ่ง
เป็ นต้ น
อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 168-177) แบ่งสื่อพื ้นบ้ านตามพื ้นที่ภูมิภาคต่างๆ ออกเป็ น 4
ภูมิภาค ดังนี ้
1) สื่อพืน้ บ้ านภาคกลาง การแสดงพืน้ บ้ านภาคกลาง คือ ลิเก เป็ นการแสดงเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล สามารถแยกออกเป็ นลิเกทรงเครื่ อง และลิเกลาตัด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง ทางด้ านดนตรี เครื่ องแต่งกาย ฯลฯ และในเนื อ้ หารการแสดงยังสามารถ
สอดแทรกข้ อมูลข่าวสารลงไปได้ อีกด้ วย
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2) สื่อพืน้ บ้ านภาคอีสาน การละเล่นของสื่อพืน้ บ้ านภาคอีสานจะมีภาษาที่ใช้ ใน
การตอบโต้ ค่อนข้ างคล่องแคล้ วว่องไว จึงเน้ นไปที่การร้ องราแบบเซิ ้ง ที่มีจงั หวะดนตรี สนุกสนาน
หมอลาจึงเป็ นที่นิยมจนถึงปั จจุบนั เป็ นมหรสพที่อยูค่ กู่ บั คนอีสานมาอย่างยาวนาน
3) สื่ อพื น้ บ้ านภาคเหนื อ การแสดงพื น้ บ้ านที่ มี ม าแต่โบราณ คือ ละครซอ ไม่มี
หลักฐานแน่ชัดว่าเกิด ขึน้ ในสมัยใด ชาวบ้ านนิยมเล่นเพื่อความบันเทิง ในยามว่าง การซอจะมี
หลายชนิ ด แล้ ว แต่ว่า เนื อ้ หาจะเกี่ ย วข้ อ งกับ อะไร สมารถสอดแทรกข่าวสารลงไปเนื อ้ หาเป็ น
เรื่ องราวในการแสดงได้ อีกด้ วย ความอ่อนช้ อยนิ่มนวลในการแสดงพืน้ บ้ านทางภาคเหนือ ถื อว่า
เป็ นเอกลักษณ์ของชาวล้ านนา
4) สื่อพื ้นบ้ านภาคใต้ คือ การแสดงหนังตะลุง โดยการเชิดหนังเล่นกับแสงไฟเกิด
เป็ นเงาที่มีความสวยงาม พร้ อมกับการร้ องการพากย์ ที่มีเอกลักษณ์ในการใช้ สาเนียงเสียงร้ อง เป็ น
เรื่ องราวต่างๆ ดนตรี ที่มีจงั หวะกระตุ้นอารมณ์ ให้ ความบันเทิงสนุกสนานและยังแทรกเนื ้อหาสาระ
ความรู้ ข้ อคิดต่างๆ แก่ผ้ ชู ม อีกด้ วย
สมควร กวียะ (2539 อ้ างถึงใน อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553) แบ่งประเภทของสื่อพื ้นบ้ านไว้ 5
ประเภท โดยการแบ่งประเภทนันจะแบ่
้
งตามลักษณะช่องทางการสื่อสาร หรื อครรลอง ดังนี ้
1) ครรลองโสต ได้ แก่
(1) เพลงและดนตรี เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงไทย (เดิม) เพลงลูกทุง่
(2) การบอกเล่า เช่น คาพังเพย นิทาน เรื่ องตลกพื ้นบ้ าน คาพังเพย
2) ครรลองทัศน์ ได้ แก่
(1) การอ่าน เช่น วรรณคดีไทย วรรณกรรมต่างๆ
(2) จิตรกรรม เช่น ลายไทย พระพุทธรูป ภาพเขียนฝาผนัง
(3) สถาปั ตยกรรม เช่น เรื อนไทย โบสถ์ โรงหนังตะลุง
(4) อุปกรณ์การแสดง เช่น ฉากลิเก เครื่ องแต่งตัวราไทย
(5) ของเล่นของใช้ เช่น เชี่ยนหมาก ภาชนะใบตอง กระบวยตักน ้า
(6) ภาษาท่าทาง เช่น การไปลามาไหว้ การยิ ้มแย้ ม การโอภาปราศรัย
3) ครรลองโสตทัศน์ ได้ แก่
(1) การเชิดหุน่ เช่น หุน่ กระบอก หนังตะลุง
(2) ฟ้อนรา เช่น เซิ ้งกระติบ ราลาวกระทบไม้ ราฉุยฉาย
(3) ละครและฟ้อนรา เช่น โขน ลิเก โนรา
(4) การละเล่น เช่น เพลงเรื อ เพลงฉ่อย ลาตัด
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(5) พิธีการและวิถีชีวิต เช่น พิธีบวช ทาบุญลอยกระทง การสวดมนต์
4) ครรลองรสหรื อกลิ่น ได้ แก่
(1) อาหารไทย
(2) ดอกไม้ ไทย
5) ครรลองทักษะ ได้ แก่
การกระทาหรื อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรื อการผลิต ประเพณีตา่ งๆ ดังที่ได้ กล่าว
ข้ างต้ น เช่น การร่วมร้ องราทาเพลง การร่วมขบวนแห่ การเขียนภาพลายไทย การเข้ าพิธีหรื อการใช้
ชีวิตแบบไทย เป็ นต้ น
จากลักษณะของสื่อพื ้นบ้ านที่ได้ จดั แบ่งตามช่องทางการสื่อสารดังกล่าวนี ้ จะเห็นว่าเป็ น
สื่อที่มีความหลากหลายในการรับรู้โดยผ่านการฟั ง การพูด การลิ ้มรส การดมกลิ่น การฝึ กปฏิบตั ิ
และเข้ าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
จากการที่ได้ ศึกษาประเภทของสื่อพืน้ บ้ านจะเห็นการจัดแบ่งกลุ่มประเภทที่แตกต่างกัน
สามารถแบ่ง ได้ ต ามลัก ษณะของตัวสื่ อ ตามพื น้ ที่ ท้ องถิ่ น นัน้ ๆ หรื อ การสัม ผัส การรั บ รู้ ความ
หลากหลายของสื่อพื ้นบ้ านทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม ตามความสนใจหรื อ
ความถนัดของแต่ละบุคคลได้ อย่างเฉพาะเจาะจง สื่อพื ้นบ้ านจึงเป็ นสื่อที่มีช่องทางให้ เข้ าถึงได้ ทุก
รูปแบบ
2.1.3 คุณลักษณะของสื่อพืน้ บ้ าน
อรุณ รัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 167-168) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีอนั เป็ นประโยชน์ของ
สื่อพื ้นบ้ านในแง่มมุ ของการประชาสัมพันธ์ไว้ วา่ เป็ นสื่อที่มีความใกล้ ชิดและให้ ความบันเทิงกับคน
ในท้ องถิ่น ซึ่งทาให้ ได้ รับความสนใจและได้ รับการยอมรับจากผู้ค นท้ องถิ่น เนื่องจากเป็ นสื่อที่เกิด
จากการให้ ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในท้ องถิ่นนันเอง
้ และยังสามารถนามาประยุกต์หรื อ
ปรั บ ให้ เข้ ากั บ ยุ ค สมั ย ได้ ดี ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนหรื อ ท้ องถิ่ น นั น้ เกิ ด การพั ฒ นา จึ ง เป็ นสื่ อ ที่ นั ก
ประชาสัมพันธ์ ขององค์กรต่างๆ ควรนามาใช้ ในการประชาสัมพั นธ์ หรื อรณรงค์กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ไปพร้ อมกับสื่ออีกหลายชนิด
นอกจากนี ้ กาญจนา แก้ วเทพ (2544) ได้ แบ่งประเภทคุณลักษณะของสื่อพื ้นบ้ านว่า สื่อ
พื น้ บ้ า นมี ลัก ษณะกระจายตัว แต่ล ะท้ อ งที่ มี ค วามแตกต่างกัน ออกไป สามารถแบ่ง แยกย่อ ย
ประเภทได้ หลากหลาย เช่น คาคม ภาษิ ต ภาษา อุปมาอุปไมย คาพังเพย ข้ อห้ าม ปริ ศนาคาทาย
ฯลฯ และลักษณะเด่นของสื่อพื ้นบ้ านในด้ านมิติตา่ งๆ มีดงั นี ้
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ในด้ านมิตเิ วลาและพื ้นที่ สื่อพื ้นบ้ านมีมิตเิ วลาและพื ้นที่ที่ไม่จากัด สามารถแสดงได้
ตลอดทังคื
้ น การแสดงมีการปรับเปลี่ยนไปตามพื ้นที่และเวลา เป้าหมายของการนาเสนอนันมั
้ กจะ
เป็ นการสืบทอดทางวัฒนธรรมให้ ยาวนาน เน้ นในเรื่ องของกาลเวลา (ความเป็ นอมตะของผลงาน)
ในด้ านเป้าหมายของการผลิตผลงาน หัวใจสาคัญของการผลิตสื่อพื ้นบ้ านนันขึ
้ ้นอยู่
กับผู้ผลิต ซึง่ มีจดุ เริ่มต้ นจากแรงบันดาลใจ ความต้ องการในการแสดงออก รูปแบบและเนื ้อหาของ
ผลงานจะเป็ นไปตามความต้ องการของผู้ผลิต
ในด้ า นปริ ม าณการผลิ ต ส าหรั บ สื่ อ พื น้ บ้ านแล้ ว การผลิ ต ของแต่ล ะคนมี ค วาม
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเนื่องจากศิลปิ นต้ องประกอบอาชีพอื่นๆ ด้ วย เช่น อาชีพเกษตรกรรม พอ
หมดฤดูหรื อช่วงที่ต้องทาแล้ วจึงจะมีเวลาคิดสร้ างสรรค์ผลงานที่ต้องใช้ จินตนาการและแรงบันดาล
ใจ การผลิตจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณได้
ในด้ านกระบวนการผลิต สื่อพื ้นบ้ านมีความซับซ้ อน ไม่เป็ นระบบ หัวหน้ าคณะจะ
เป็ นผู้แต่งเรื่ องแต่งบท ท่ารา ไปจนถึงขึน้ แสดงเอง นอกจากนี ้ยังต้ องบริ หารจัดการเงินค่าเข้ าชม
กันเอง
ในด้ านเนื ้อหาและรูปแบบ ในการผลิตสื่อพื ้นบ้ านนันจะเน้
้
นความสาคัญไปที่เนื ้อหา
มากกว่ารูปแบบ สื่อพื ้นบ้ านจะมีลกั ษณะเป็ นองค์รวมที่เชื่อมโยงในมิติต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เช่น การ
น าเอาลัก ษณะทางโลกและทางธรรมมารวมไว้ ในเนื อ้ หา ในเรื่ องราวของความรัก จะมี ข้ อ คิด
สอดแทรกในเนื ้อหาด้ วยเสมอ หรื อเรื่ องจริ งกับเรื่ องแต่งจินตนาการ
ในด้ านการควบคุม Rawlence (1979) หมายถึง 2 ด้ าน คือ การควบคุมในฝ่ ายผลิต
และการควบคุมฝ่ ายผู้บริโภค การผลิตและการแสดงในเขตปริ มณฑลจะมีรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
จึง ปลอดจากการควบคุม ของรั ฐ กฎหมาย การเมื อ งและเศรษฐกิ จ เช่น จัด การแสดงภายใน
หมู่บ้าน หรื อในบ้ านของเจ้ าภาพที่จดั งาน เป็ นต้ น ผู้ชมจึงมีโอกาสมีส่วนร่วมกับการแสดงของสื่อ
พื ้นได้ อย่างมาก
ในด้ านรูปแบบการเปิ ดรับสื่อ สื่อพื ้นบ้ านมีรูปแบบการเปิ ดรับสื่อสาหรับการรับชม
เป็ นกลุม่ หรื อเป็ นหมูค่ ณะ (Group Oriented)
เกศินี จุฑาวิจิตร (2548, น. 166) กล่าวถึงความโดดเด่นของสื่อพื ้นบ้ านนันอยู
้ ่ที่การแสดง
ถึงความเป็ นตัวตนตามท้ องถิ่น การให้ ความบันเทิงที่สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็ นสื่อที่มีความใกล้ ชิดกับคนในท้ องถิ่นมาตลอด สื่อพื ้นบ้ านถือเป็ นสื่อที่สร้ างสรรค์
และมีประโยชน์และยังเสริมสร้ างความสามัคคีของคนในท้ องถิ่น
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2.1.4 แนวคิดเรื่องบทบาทของสื่อพืน้ บ้ าน
กาญจนา แก้ วเทพ (2557, น. 421) ได้ อธิบายหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ านไว้ วา่
1) ให้ ความบันเทิง มีหลากหลายรูปแบบ สร้ างความผ่อนคลาย ความสนุกสนาน
ลงไปในเนื ้อหาที่สอดแทรกความรู้ลงไปด้ วย
2) การแจ้ งข่าวสาร สื่อพื ้นบ้ านบางประเภท เช่น หมอลา หนังตะลุง ฯลฯ สามารถ
ใช้ เป็ นพื ้นที่ในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารได้
3) การให้ การศึ ก ษา เป็ นอี ก หนึ่ ง หน้ าที่ ห ลัก ที่ ผ้ ู แสดงจะต้ อ งท าให้ ผู้ ชมได้ รั บ
การศึก ษา ซึ่ง มี เนื อ้ หาที่ ก ว้ างขวาง เป็ นการอบรมสั่ง สอนในชี วิต ประจ าวัน ให้ ด ารงชี วิต ตาม
บทบาทหน้ าที่ของตนเองโดยมีศีลธรรมและจริยธรรมเป็ นหลัก
4) การวิพากษ์ วิจารณ์ สงั คม หรื อการต่อต้ านผู้มีอานาจ เป็ นเสน่ห์ที่สื่อมวลชนไม่
สามารถทาได้ เป็ นช่องทางในการวิพากษ์ วิจารณ์สภาพสังคมที่เป็ นอยู่ สามารถดึงดูดความสนใจ
และเป็ นที่นิยมของผู้คน
5) การทาหน้ าที่เป็ นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุม่ ต่างๆ ให้ ความสาคัญ
ความเป็ นส่วนรวม (Collectivity) เนื่องจากลักษณะทางประชากรที่มีความแตกต่างกันไม่วา่ จะเป็ น
เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ฯลฯ สื่อพื ้นบ้ านจึงทาหน้ าที่ประสานความสัมพันธ์กนั
6) หน้ าที่การสร้ างอัตลักษณ์ร่วมของชุมชน (Collective Identity) จุดเริ่มต้ นของสื่อ
พื ้นบ้ านในแต่ละท้ องถิ่นจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ซึง่ จุดเด่นนี ้จะทาให้ คน
ต่างถิ่นทราบได้ ทนั ทันว่ามากจากท้ องถิ่นใด
(1) หน้ าที่การทบทวนชีวิต (Reflection of Life) การสะท้ อนความจริ งของสังคม
ของสื่อพื ้นบ้ าน เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ชู มนากลับไปคิดทบทวนกับชีวิตของตนเอง ด้ วยเวลาและพื ้นที่
ของสื่อพื ้นบ้ านยืดหยุน่ กว่า สื่อมวลชนจึงไม่สามารถทาได้
(2) หน้ า ที่ ก ารเป็ นทางระบายสัญ ชาตญาณของมนุษ ย์ เรื่ อ งเพศและความ
ก้ าวร้ าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณมนุษย์ การระบายสัญชาตญาณดังกล่าวจะแสดงออกผ่าน
การละเล่นบางประเพณีที่มีกฎกติกาไว้ อย่างเหมาะสม เช่น การลาตัด การเล่นดึ งครกดึงสาก การ
เล่นคาผวน เป็ นต้ น
(3) หน้ า ที่ ในการพัฒ นาภูมิ ปั ญ ญา สื่ อ พื น้ บ้ านบางชนิ ดสร้ างเพื่ อ ฝึ กการใช้
ปั ญญาในการประลองความคิด เช่น การเล่นปริศนาคาทาย
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(4) หน้ าที่ในการสร้ างจิตสานึกทางการเมือง (Political Communication) การ
สอดแทรกการปลูกจิตสานึกทางการเมืองในเนื ้อหาของสื่อพื ้นบ้ านมีอยู่เป็ นจานวนมาก เช่น หนัง
ตะลุง เพลงกล่อมเด็ก ฯลฯ
นอกจากนี ้ เธี ยรชัย อิศรเดช (2552, น. 31) กล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ของสื่อพืน้ บ้ านในมิติ
ด้ านความบันเทิงไว้ ว่า การทาหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ านในการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ที่มีความ
ชัดเจนมากที่สุด คือ กาใช้ ภาษา เครื่ องแต่งกาย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สาหรับในด้ านของ
การแสดงนัน้ จะมีหน้ าที่อื่นประกอบไปด้ วยเช่น การสื่อสาร พิธีการ พิธีกรรม การรักษาโรคภัย เป็ น
ต้ น การแสดงเหล่านี ้ทาให้ ผ้ คู นจดจาภาพการแสดงเหล่านี ้ได้ วา่ มาจากท้ องถิ่นใด
G. C. Chu และ Ai-li Chu (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2539) ได้ วิเคราะห์การทาหน้ าที่
สื่อพื ้นบ้ านดังนี ้
1) Cognitive Dimension เป็ นหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ านในการให้ ความรู้ความเข้ าใจว่า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เช่น คนางค์ บุญทิพย์ (2545) ได้ ศกึ ษาเรื่ องตัวตลกในหนังตะลุง พบว่า บทบาท
ของตัวตะลกหนังตะลุงนัน้ มี บ ทบาทในการอบรมสั่งสอนบุคคลให้ ป ระพฤติปฏิ บัติตนในทางที่
ถูกต้ องและเหมาะสม โดยการนาเอาความรู้พื ้นฐานจากหลักคาสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ ใน
การประกอบการแสดง ซึ่ ง สามารถสร้ างประโยชน์ ผ้ ู ชมหรื อ ชุ ม ชนนั น้ ๆ ได้ เป็ นอย่ า งดี แต่
จุด ประสงค์ ข องนายหนัง ตะลุง ไม่ ไ ด้ แ สดงออกโดยการพยายามโน้ ม น้ าวใจ แต่ให้ ผ้ ูช มได้ ใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจเอง
2) Affective Dimension การให้ อารมณ์ ความรู้ สึก ชญานิศา จิรสิน ธิ ป ก (2553)
ได้ ศึก ษาเรื่ อ งศิล ปิ นพื น้ บ้ านโปงลางสะออน ซึ่งได้ ก ล่าวถึ ง ดนตรี พื น้ บ้ านชนิ ด นี ว้ ่าเป็ นดนตรี
พื ้นบ้ านที่ให้ ความบันเทิงสนุกสนานและผ่อนคลายความเครี ยดให้ กบั ในชุมชน
3) Conative Dimension เป็ นการชี แ้ นวทางการปฏิ บัติ ต น บ่ ง ชี ถ้ ึ ง ผลของการ
กระทาต่างๆ และการให้ คาแนะนาเช่น คนางค์ บุญทิพย์ (2545) บทบาทของตัวตลกของหนังตะลุง
ยังมีการแนะนาหรื อชี ้แนวทางให้ เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เน้ นให้ ผ้ ชู มตระหนักถึง
ปั ญหาของสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้น และผลกระทบที่ตามมานันจะเป็
้
นอย่างไร
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ แนวคิดการวิเคราะห์การทาบทบาทหน้ าที่ของสื่อพื น้ บ้ านข้ างต้ น เพื่ อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพื ้นบ้ าน การทาหน้ าที่ให้ ความรู้ความ
เข้ าใจ การให้ อารมณ์ความรู้สึก และการชี ้แนวทางการปฏิบตั ิตน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยและแตกต่างจากอดีตอย่างไร
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ศรี ปาน รัตติกาลชลากร (2538, น. 13) ศึกษาบทบาทของสื่ อพื น้ บ้ านตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั และสรุปออกมาทังหมด
้
8 ประการ คือ
1) บทบาทในการผดุงรักษาวัฒนธรรมและแสดงออกซึง่ เอกลักษณ์ของชาติ
2) บทบาทในการส่งเสริ มความมัน่ คงทางจิตใจ รักษาความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ
และชุมชน
3) บทบาทในการพั ฒ นาด้ านต่ า งๆ ได้ แก่ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการให้ ขา่ วสารที่โน้ มน้ าวใจผ่านสื่อพื ้นบ้ าน
4) บทบาทในการผ่ อ นคลายความเครี ย ด ความกดดัน ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่อาจมีข้อห้ าม เช่น เรื่ องการแสดงออกทางเพศ ความก้ าวร้ าว
เป็ นต้ น
5) บทบาทในการสร้ างความสามัคคีในกลุม่ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและชาติ
6) บทบาทในการให้ ความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน
7) บทบาทในการอบรม สั่งสอนคุณ ธรรม ค่ านิยม ความประพฤติ แก่บุคคลและ
สังคม
8) บทบาทในการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การท่ อ งเที่ ย ว น ามาซึ่ ง การแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรมและรายได้ เข้ าประเทศและท้ องถิ่น
หน้ าที่นิยมแบบมีพลวัต (Dynamic Functionalism) ในมุมมองนี ้เป็ นการศึกษาหน้ าที่ของ
สื่อพื ้นบ้ าน ในมิติด้านเวลาและประเภทของบทบาทหน้ าที่ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของบทบาท
หน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนันส
้ าคัญอย่างไร เกี่ยวข้ องกับปั จจัยอะไรบ้ าง
ในแง่มุม นี ้ เราสามารถแบ่งบทบาทหน้ าที่ ของสื่ อพื น้ บ้ านได้ เป็ น 4 ประเภท คือ หน้ าที่
สืบ เนื่ อง หน้ าที่ หายไป หน้ าที่ คลี่ คลาย และหน้ าที่ ใหม่ (กาญจนา แก้ วเทพ, สุชาดา พงศ์กิตติ
วิบลู ย์, และทิพย์พธู กฤษสุนทร, 2554)
1) หน้ าที่สืบเนื่อง คือ หน้ าที่ในการสืบทอดมาจากอดีตอย่างไม่มีขาดช่วงขาดตอน
เช่น ศรี ปาน รัตติกาลชลากร (2538) พบว่า มีการสืบทอดและรักษาประเพณี วัฒนธรรมมอญ ใน
อาเภอพระประแดง ที่มีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาอย่าเคร่งครัด และเปิ ดโอกาสให้ คนทุก เพศทุกวัย
สามารถเข้ าร่วมได้ เช่น ประเพณีตกั บาตรน ้าผึ ้ง ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา ประเพณีแห่หงส์ธง
ตะขาบ เป็ นต้ น
2) หน้ าที่หายไป คือ หน้ าที่ที่หายไปของสื่อนัน้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไม่วา่ จะในระดับกระบวนทัศน์ สถาบันสังคม และวิถีชีวิต
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3) หน้ าที่คลี่คลาย คือ หน้ าที่ที่มีการขยายตัว มีการปรับประยุกต์ แต่ก็มีบางอย่าง
อิงอยูก่ บั ของเดิม ทิศทางการคลี่คลายตัวมีดงั นี ้
(1) การลดขนาดลง เช่น ในงานวิจยั ของ นิธิมา ชูเมือง (2544) เรื่ องสื่อพื ้นบ้ าน
โนรา พบว่าศักยภาพในการโน้ มน้ าวใจของโนราลดลง ในอดีตจะถือว่า โนราคือผู้รอบรู้ มีไหวพริ บ
ปฏิ ภ าณ และยังเป็ นผู้นาทางความคิดในการให้ คติสอนใจผู้ช ม นาข้ อมูลต่างๆมาเผยแพร่ แต่
ปั จจุบนั แม้ ว่าบทบาทของโนราจะยังเป็ นผู้ให้ การศึกษาและแจ้ งข่าวสารเช่นเดิม แต่ในด้ านการ
ยอมรับในความรอบรู้ ลดลง เนื่องจากการที่ผ้ ูชมได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่า งๆ จากสื่อใหม่ จึงทาให้
ความรู้ของคนดูและโนราอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน
(2) การเพิ่ ม ขนาดขึ น้ เช่ น ในงานวิ จัย เรื่ อ งสื่ อ พื น้ บ้ า นลิ เกฮูลู ข อง ศรั ณ ยา
สินสมรส (2546) พบว่า บทบาทการให้ ข้อมูลข่าวสารของลิเกฮูลมู ีมากขึ ้น หน่วยงานรัฐบาลเห็นถึง
ศักยภาพในลิเกฮูลู จึงส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ ความรู้และการศึกษาในด้ านต่างๆ ซึ่งจากเดิม
นันจะให้
้
ความรู้ด้านจริยธรรมเพียงด้ านเดียว
(3) การปรับประยุกต์หรื อการผสมผสาน เช่น ในงานวิจยั เรื่ องสื่อพืน้ บ้ านหนัง
ตะลุง รจเรศ ณรงค์ราช (2548) พบว่า มีการนาเอาดนตรี สากลเข้ ามาบรรเลงเพลงลูกทุ่งที่เป็ นที่
นิยม การใช้ แสง สี เสียงบนเวทีมาประกอบการแสดงให้ มีสีสนั มากขึ ้น และยังมีการเพิ่มมุขตลก
หรื อสอดแทรกเหตุการณ์ปัจจุบนั ลงไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม
4) หน้ าที่เพิ่มใหม่ คือหน้ าที่ที่สื่อนันไม่
้ เคยแสดงบทบาทมาก่อน เช่น บทบาทหน้ าที่
ใหม่ของโนราในการเป็ นเครื่ องมื อสาหรับเสริ มบารมีทางการเมืองของนักการเมือง (เธี ยรชัย อิศร
เดช และคณะ, 2547) อาจเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ ระบบอื่ นของสังคมที่ เคยท า
หน้ าที่ดงั กล่าวนัน้ ไม่สามารถที่จะรักษาหน้ าที่นี ้ได้ หรื ออาจทาหน้ าที่ได้ ไม่ดีพอ จนทาให้ ระบบอื่น
เข้ ามาทาหน้ าที่แทน ในส่วนของสาเหตุที่สื่อไม่เข้ ามาทาหน้ าที่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจาก
สังคมไม่เคยตระหนัก ไม่เคยมีมโนทัศน์เกี่ยวกับหน้ าที่ดงั กล่าว หรื อเพราะมีระบบอื่นหน้ าที่อยูแ่ ล้ ว
(1) หน้ าที่ใหม่ของสังคมหรื อชุมชน
(2) หน้ าที่แทนที่ระบบอื่น
(3) หน้ าที่เสริมระบบอื่น เช่น หน้ าที่ใหม่ของการสวดสรภัญญะ คือ การส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ มีการแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์และการสร้ างเสริมจินตนาการ (มโณรส จันทร์ พิทกั ษ์ ,
2550) โดยหน้ าที่ดงั กล่าวนันไม่
้ ใช่เรื่ องใหม่ของสังคม และการสวดสรภัญญะไม่ได้ ทาหน้ าที่แทน
สื่อพิธีกรรมหรื อระบบอื่น แต่เปรี ยบเสมือนช่องทางในการให้ เด็กๆ ได้ มีเวทีในการแสดงออก ด้ วย
รูปแบบที่มีลกั ษณะเฉพาะที่ตา่ งจากสื่ออื่น
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การทาหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ านอันหลากหลายล้ วนเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิถีชีวิตของคน
ในท้ องถิ่นให้ มีความคิด ทัศนะคติ ค่านิยม รวมถึงอารมณ์ขนั ที่ได้ รับจากสื่อพื ้นบ้ าน นอกจากคนใน
ท้ องถิ่นแล้ วคนต่างถิ่นเองจึงได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ สื่อพื ้นบ้ านจึงเป็ นสื่อที่มี
ความใกล้ ชิดกับคนในท้ องถิ่นอย่างมาก การดารงอยู่ของสื่อพื ้นบ้ านจึงขึ ้นอยู่กับคนรุ่นต่อไปเป็ น
สาคัญ ผู้วิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านจึงนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ครัง้ นี ้
2.1.5 แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบของสื่อพืน้ บ้ าน
เธียรชัย อิศรเดช และคณะ (2548) ได้ นิยามศักยภาพการปรับตัวของสื่อพื ้นบ้ านไว้ ว่า เป็ น
ความสามารถของสื่ อ ที่ จ ะด ารงอยู่ท่า มกลางการเปลี่ ย นแปลงโดยการประยุก ต์ ห รื อ พลิ ก ผัน
คุณลักษณะ (Attribute) เก่าบางประการให้ สอดคล้ องสภาพการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปของบริบทใหม่ที่
รองรับ สื่ อ โดยด ารงอัต ลัก ษณ์ เดิม ไว้ เป็ นส่วนใหญ่ แต่อ าจยอมลดทอนหรื อ ถอดรื อ้ ตลอดจน
สร้ างสรรค์องค์ประกอบบางประการในสื่อนัน้ เพื่อให้ อยูร่ อดต่อไป
จากคานิยามดังกล่าว ประยุทธ์ วรรณอุดม และคณะ (2548) ได้ จดั ระบบเพื่อใช้ ในการวัด
และประเมินสภาพการณ์ปรับตัว โดยแบ่งเป็ น 3 มิติ ดังนี ้
1) การคงไว้ เหมือนเดิม คือ คุณลักษณะเดิมที่ถกู เก็บรักษาไว้
2) การปรับเปลี่ยน คือ คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
3) การสร้ างใหม่ คือ คุณลักษณะที่ถกู เพิ่มเติมขึ ้นมา
กาญจนา แก้ วเทพ (2542) ได้ แบ่งระดับความเข้ มแข็ง -ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมต่างๆ โดยการเปรี ยบเทียบกับต้ นไม้ ไว้ ดงั นี ้
1) สิ่งที่รักษาไว้ (แก่น) หมายถึง ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคง
เดิ ม หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของเนื อ้ หาก็ เป็ นเพี ย งรายละ เอี ย ดปลี ก ย่ อ ยของ
องค์ประกอบนันๆ
้
2) สิ่งที่ มีการปรับเปลี่ ยน (กระพี )้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเนือ้ หาหลักแต่การ
เปลี่ ยนแปลงและผสมผสานนัน้ ยัง เป็ นเพี ยงปรากฏการณ์ ชั่วครัง้ ชั่วคราว รวมถึง การลดทอน
รายละเอียดของเนื ้อหาหลักขององค์ประกอบนันๆ
้
3) สิ่ ง ที่ มั ก ปรั บ เปลี่ ย น (เปลื อ ก) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาหลั ก และการ
เปลี่ยนแปลงการผสมผสานให้ มีความต่อเนื่องสม่าเสมอ
กาญจนา แก้ วเทพ (2548) กล่าวถึง หลักเกณฑ์ 3 รูปแบบของการผสมผสาน ดังนี ้
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1) การแทนที่ (Substitution) ของเก่ า หรื อ A จะถู ก แทนที่ ด้ ว ย ของใหม่ ห รื อ B
ทังหมด
้
แบบแผนนี ้เป็ นยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนาสื่อพื ้นบ้ านของสังคมไทยที่ผา่ นมา
ของเก่า

ถูกแทนที่ด้วย

A

ของใหม่
B

ภาพที่ 2.1 การแทนที่
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2558, น. 44.
2) การเพิ่มเข้ ามาแทน (Addition) เป็ นแบบแผนที่เก็บทังของเก่
้
าและของใหม่เอาไว้
ด้ วยกัน
ของเก่า

ของใหม่

A

B

ภาพที่ 2.2 การเพิ่มเข้ ามาแทน
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2548, น. 44.
3) การปรั บ ประสาน (Articulation/Hybridization) คื อ การน าเอาคุ ณ ลั ก ษณะ
บางอย่างจากของเก่ามาผสมกับคุณลักษณะบางอย่างจากของใหม่ จึงออกมากลายเป็ นลูกผสม
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ของเก่า

ของใหม่

A

B

A

B

ภาพที่ 2.3 การปรับประสาน
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2548, น. 45.
การวิเคราะห์แบบแผน ทัง้ 3 แบบ จะเห็นข้ อแตกต่างที่เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดที่เราได้ กล่าว
มา คือ การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ กล่าวคือ หากใช้ แบบแผนที่ 1 และแบบแผนที่ 2 ไม่จาเป็ นต้ อทา
ต้ องวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะสื่อทัง้ 2 ประเภท เพราะว่า การแทนที่ และการเพิ่มเข้ ามา ทาเพียงยกทิ ้ง
หรื อใส่เข้ าไปทังกะบิ
้
แต่ถ้าเลือกใช้ แบบที่ 3 ต้ องแยกแยะคุณลักษณะของสื่อทัง้ 2 ออกมาแล้ วต้ อง
ตัดสินใจว่าจะนาคุณลักษณะใดจากของเก่าและของใหม่มาผสมกัน
ผู้วิจัย ประยุก ต์ ใช้ แ นวคิ ด วิ เคราะห์ แ บบแผนทัง้ 3 แบบข้ างต้ น เพื่ อ ศึก ษารู ป แบบการ
เปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพื ้นบ้ าน การใช้ รูปแบบการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะนี ้จะ
ช่วยให้ เห็นรูปแบบความเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในด้ าน องค์ประกอบ ได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2551, น. 178) ได้ ศึกษาสื่อการแสดงพืน้ บ้ านตามองค์ประกอบ
การสื่อสารไว้ ดงั นี ้
1) ผู้สง่ สาร (Sender)
2) สาร, เนื ้อหาและข้ อมูล (Message)
3) ช่องทาง, สื่อ (Channel)
4) ผู้รับสาร (Receiver)
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Sender

(ผู้สง่ สาร)

Message

(สาร)

Channel

Receiver

(ช่องทาง)

(ผู้รับสาร)

ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของการสื่อสาร
สุชาดา พงศ์กิตติวิบลู ย์ (2551, น. 179-188) ได้ อธิบายถึงการศึกษาสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน
ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสารที่กล่าวมาข้ างต้ นไว้ ดังนี ้
1) การศึกษาผู้สง่ สาร (ศิลปิ น Sender)
(1) ชีวิต/ผลงาน/ปั จจัยในการประสบความสาเร็ จของศิลปิ น เป็ นการศึกษาชีวิต
และประวัติผลงานต่างๆ ของศิลปิ น การฝึ กฝนการเรี ยนรู้ทกั ษะการแสดงจากครูที่มีความสามารถ
สร้ างผลงานที่เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที่ยอมรับของกลุม่ ศิลปิ น
(2) บทบาทของศิลปิ น เป็ นการศึกษาบทบาทของศิลปิ นที่มีตอ่ สังคมในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะบทบาทของการเป็ นครูผ้ ใู ห้ การสนับสนุนแก่ชมุ ชน
(3) ทักษะการส่งสารของศิลปิ น เป็ นการศึกษาทักษะการถ่ายทอดสารต่างๆ
จากศิลปิ น การที่เป็ นศิลปิ นที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับนันจะต้
้ องมีทกั ษะการส่งสารอย่างไร
2) การศึกษาเนื ้อหา (Message)
(1) ภาพสะท้ อน/ความหมายที่สะท้ อนจากเนื ้อหา ได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดที่ว่า
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะสะท้ อนสังคมที่แวดล้ อมวัฒ นธรรมนัน้ เพราะบริ บทเป็ นตัวก่อเกิด
วัฒนธรรมนัน้
(2) การสร้ างสรรค์เนื ้อหา เช่น การนาเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในยุคปั จจุบนั มา
ประยุกต์แต่งเป็ นเนื ้อหาการแสดง
(3) การศึกษาเนื อ้ หาตามแนวโครงสร้ างนิ ยม เช่น เมื่ อมี การวิเคราะห์ นิทาน
หรื อตานาน หรื อเรื่ องเล่าพื ้นบ้ านจะพบว่ามี ส่วนประกอบย่อยๆ อยู่หนึ่งชุด ส่วนประกอบย่อยนี ้มา
เรี ยงต่อกันด้ วยลาดับขัน้ ตอนที่มี ไวยากรณ์ ซึ่งจะสะท้ อนทัง้ ระบบความคิดเชิงโครงสร้ างที่เป็ น
“สากล” ในฐานะที่เป็ นมนุษย์และระบบความคิด “เชิงวัฒนธรรม” จะสะท้ อนลักษณะเฉพาะของ
แต่ละกลุม่ ชนด้ วย
(4) การศึกษาเพื่อการสร้ างสรรค์สื่อการแสดงพื ้นบ้ าน เป็ นการศึกษาที่มกั จะอยู่
ในสาขานาฏศิล ป์ คือ การทดลองการสร้ างบท/สาร (Text/Message) เป็ นสื่อการแสดงพื น้ บ้ าน
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แบบใหม่ เน้ นการทดลองสร้ างสื่อการแสดงพื ้นบ้ านและนามาสอนในสถานศึกษาโดยส่วนมากนัน้
จะเป็ นการแสดงระบา
3) การศึกษาพื น้ ที่ /ช่องทางในการแสดง (Channel) การศึกษาการเปลี่ ยน/ข้ าม
พื ้นที่จะมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้ แก่
(1) การศึกษาการเปลี่ยน/ ย้ ายพื ้นที่จากตัวบทมาแสดงเป็ นละครและข้ ามไปอยู่
โทรทัศน์ แนวทางนี ้เป็ นการศึกษาสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน ย้ าย/ข้ ามไปอยู่ในสื่อมวลชนแล้ วเกิดอะไร
ขึน้ ศิล ปิ นจะต้ องปรับ ตัวให้ เข้ ากับ วัฒ นธรรมของสื่ อมวลชน ซึ่งอาจทาให้ สื่ อพื น้ บ้ านสูญ เสี ย
อัตลักษณ์บางอย่างไป ในเรื่ องการวิพากษ์ วิจารณ์สงั คม บทบาทเรื่ องเพศ และอาจจะต้ องปรับใน
เรื่ องรสนิยม (Taste) ให้ เป็ นแบบสื่อมวลชน
(2) การศึก ษาการเปลี่ ย น/ย้ ายพื น้ ที่ ข องตัวบทที่ ใช้ ในการแสดงสื่ อ พื น้ บ้ า น
การศึกษาแนวทางนี ้มักจะอยู่ในสาขาคติชนวิทยาหรื อภาษาไทยที่จะเน้ นและให้ ความสนใจกับตัว
บท เมื่อวรรณกรรมที่เป็ นวัตถุดบิ ของสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน แม้ ว่าจะมีต้นกาเนิดจากจุดเดียวกัน แต่
เมื่อถูกเผยแพร่ไปยังพื ้นที่ตา่ งกันออกไปแล้ วจะมีความเหมือนหรื อแตกต่างกัน หรื อไม่อย่างไรตาม
ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทานในสาขาคติชนวิทยา
4) การศึกษาผู้รับสาร (Receiver) เมื่อเปรี ยบเทียบการศึกษาผู้รับสารของสื่อการ
แสดงพื ้นบ้ านแล้ วจะมีน้อยกว่าการศึกษาจากศิลปิ นประเด็นในการศึกษาผู้รับสารมีดงั นี ้
(1) การเปิ ดรับสื่อการแสดงพื ้นบ้ านของผู้รับสาร การศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร
จากสื่อการแสดงพื ้นบ้ านนันพบว่
้
า โดยส่วนมากนันเป็
้ นกลุ่มผู้สงู อายุ เนื่องจากมีความคุ้นเคยและ
ประทับใจในวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ซึ่งหมายความว่าคนวัยหนุ่มสาวไม่ค้ นุ เคยกับสื่ อพื ้นบ้ าน แต่จะมี
ความคุ้นเคยกับสื่อมวลชนมากกว่า
(2) บทบาทของผู้รับสารที่ไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร ได้ แก่การศึกษาบทบาทของ
แม่ยกลิเกในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า บทบาทของแม่ยกนันไม่
้ ใช่เป็ นเพียงผู้ที่ตดิ ตามชมลิเกเท่านัน้
แต่ยังให้ ค วามช่วยเหลื อ ผู้แสดงในลัก ษณะของผู้ใหญ่ อุป ถัม ภ์ ผ้ ูน้ อยแบบไม่มี เงื่ อนไขอี กด้ วย
(ภัทรวรรณ ยงชัย, 2540) บทบาทดังกล่าวช่วยให้ ลิเกสามารถดารงอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืนยิ่งขึ ้น สื่อการ
แสดงพื ้นบ้ านต้ องเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่วมกับการแสดงให้ หลากหลายช่องทาง
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ แนวคิดเรื่ องสื่อการแสดงพืน้ บ้ านตามองค์ประกอบการสื่อสารข้ างต้ น
เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพื ้นบ้ าน ในยุคที่มีสื่อสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสังคมในปั จจุบนั สื่อพืน้ บ้ านอย่างการฟ้อน
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เล็ บ ฟ้ อนเที ย นจะมี ก ารปรับ ประยุก ต์ ท างด้ า นองค์ ป ระกอบอย่างไร เพื่ อความอยู่รอดของสื่ อ
พื ้นบ้ าน
Kidd (1992 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2544) ได้ ศกึ ษาละครพื ้นบ้ าน ในประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะในประเทศโลกที่ ส ามที่ เคยผ่านประสบการณ์ การล่าอาณานิคม พบว่า รู ปแบบและ
เนื ้อหาของละครพื ้นบ้ านจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น
1) ละครละครพื น้ บ้ านภายใต้ ยุคศักดินา จะมีทงั ้ การซ่อนเร้ นรู ปแบบการต่อต้ าน
ศั ก ดิ น า แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น ก็ จ ะมี จิ ต ส านึ ก ที่ ย อมรั บ การครอบง าปะปนอยู่ ด้ วย (False
Consciousness)
2) ละครพื ้นบ้ านภายใต้ ยคุ การล่าอาณานิคม เนื ้อหาของละครจะมุง่ ต่อต้ านลัทธิล่า
อาณานิคม สร้ างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กระตุ้นความรู้สกึ ชาตินิยม
3) ละครพื ้นบ้ านยุคการทาประเทศให้ ทนั สมัย เนื ้อหาและรู ปแบบของละครจะเข้ า
มาเกี่ ยวข้ องกับการเมืองอย่างมาก โดยทาหน้ าที่คล้ ายๆ เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
(propaganda)
รจเรศ ณรงค์ราช (2548, น. 145) แบ่งยุคสมัยการปรับแปลงของหนังตะลุงโดยพิจารณา
จากบริ บ ททางสัง คมคื อ การเมื อง เศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม และความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีสื่อสารและสื่อมวลชน สามารถแบ่งยุคหนังตะลุงได้ ดงั นี ้
ยุคที่ 1 พ.ศ. 2419-2500 ยุคตะเกียงน ้ามันวัว ตะเกียงน ้ามันควาย ตะเกียงเจ้ าพายุ
ยุคที่ 2 ยุคเครื่ องปั่ นไฟ พ.ศ. 2500-2510
ยุคที่ 4 ยุคหนังตะลุงทอล์คโชว์ พ.ศ. 2530-2540
ยุคที่ 5 ยุคหนังตะลุงทอล์คโชว์และคอนเสิร์ต พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่าการ
เปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบของสื่ อ พื น้ บ้ า นจะแบ่ง ไปตามยุค สมัย โดยมี ปั จ จัย ทางสัง คม
การเมื อ ง วัฒ นธรรม เป็ นตัว ก าหนดให้ แต่ ล ะยุ ค ของสื่ อ พื น้ บ้ านมี ค วามแตกต่ า งกั น ทาง
องค์ประกอบออกไป การวิจยั ครัง้ นี ้จะศึกษาในความเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ าน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างไร
2.1.6 แนวคิดเรื่องการพัฒนาสื่อพืน้ บ้ าน
เกศินี จุฑาวิจิตร (2548, น. 163-166) กล่าวถึงแนวทางการทางานด้ านวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
เพื่ อการพัฒ นาประเทศว่าเป็ นการเพิ่ม คุณ ค่าให้ กับวัฒ นธรรมพื น้ บ้ านเพื่ อนามาใช้ ดาเนินงาน
ทางด้ านวัฒ นธรรมพืน้ บ้ านภายใต้ บริ บทของสังคมและชุมชนซึ่งจะสัมพันธ์ กับชีวิตในด้ านต่างๆ
ตามที่ความเป็ นจริงมากขึ ้น สามารถจาแนกออกมาได้ 4 ประเภท ดังนี ้
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1) การอนุรักษ์ เป็ นการเก็บรักษาวัฒ นธรรมพืน้ บ้ านที่เป็ นวัตถุและมิใช่วตั ถุ เป็ น
สิ่งของเครื่ องใช้ โบราณวัตถุ คาบอกเล่า นิทาน ตานาน การละเล่นฯ ที่มีการทาขึ ้นจากส่วนกลาง
โดยราชการ และจากเอกชนหรื อบุคคลที่ สนใจซึ่งทาได้ ด้วยใจรัก ถื อเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ค้ นคว้ าพัฒนาการของสังคมในแต่ละท้ องถิ่นหรื อชุมชน
2) การฟื น้ ฟูเป็ นการนาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่มีประโยชน์มีความเหมาะสมนากลับมา
ใช้ ใหม่ เช่น ประเพณี การลงแขก การเล่นดนตรี บางประเภทฯ ให้ ฟืน้ คืนกลับมาอีกครัง้ ต้ องอาศัย
ความร่วมมือจากราชการ เอกชน และชาวบ้ าน รูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับยุค
สมัย แต่เนือ้ หาและเป้าหมายยังคงคุณ ค่า ประโยชน์ แก่ผ้ ูถือ ปฏิบัติ ชาวบ้ านจึงมี โอกาสในการ
ถ่ายทอดและเรี ยนรู้เนื ้อหากันเอง เนื่องจากชาวบ้ านจะเข้ าใจในสภาพความคิด ความเชื่อของเขา
เอง เป็ นวิทยากร ผู้ถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ซึ่ง
องค์การพัฒนา เอกชน และภาครัฐต้ องช่วยกันประสาน มิใช่เป็ นผู้ทาให้
3) การประยุกต์ การเปลี่ ยนแปลงเคลื่อนไหวของวัฒ นธรรมไม่หยุดนิ่ง จึงมี การ
ประยุกต์วัฒ นธรรมพื น้ บ้ านอยู่ตลอด เพี ยงแต่จ ะช้ าหรื อเร็ วเท่านัน้ เราต้ องมองชาวบ้ านอย่าง
เชื่อมัน่ ว่าเขาจะสามารถประยุกต์วฒ
ั นธรรมได้ เช่น การทาบุญข้ าวเปลือกเพื่อจัดตังกองทุ
้
นข้ าว
ประจาหมู่บ้าน การทอดผ้ าป่ าพันธุ์ไม้ การทานากระชับมิตร เป็ นต้ น ซึ่งจะต้ องให้ ชาวบ้ านสานต่อ
และคิดริ เริ่ มกันขึน้ โดยที่ องค์กรภายนอกอาจช่วยประสานหรื อหาข้ อมูลเพื่ อทาความเข้ าใจกับ
ชาวบ้ านเท่านัน้
4) การสร้ างใหม่ มีความคล้ ายคลึงกับการประยุกต์ เพี ยงแต่ว่าส่วนเก่าน้ อยกว่า
ส่วนใหม่ แต่จะต้ องระวังมากในการสร้ างใหม่ที่อาจเกิดความไม่เหมาะสม ไม่เป็ นที่พงึ ประสงค์ของ
ชาวบ้ าน ดัง นัน้ ต้ อ งพิ จ ารณาถึง ความต้ องการที่ แท้ จ ริ งและเกิ ดประโยชน์ เหมาะสมกับ สภาพ
ท้ องถิ่นเสียก่อน
การสร้ างใหม่ทางวัฒ นธรรมถือเป็ นพลวัตทางวัฒนธรรม เพราะหากสิ่งใหม่นี ้เกิด
ประโยชน์ จ ริ งและมี ความเหมาะสมกับสภาพที่ เป็ นอยู่และท้ องถิ่ น ของชาวบ้ าน ชาวบ้ านก็ จ ะ
ดาเนินการต่อไปจนในที่สดุ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็ นวัฒนธรรมพื ้นบ้ านของท้ องถิ่นนัน้
การสร้ างใหม่จึงต้ องพิจารณาและคานึงถึงชาวบ้ านเป็ นหลัก กล่าวคือวัฒ นธรรม
ใหม่นนั ้ มีผลในการเพิ่ม คุณ ภาพชี วิตของชาวบ้ านหรื อไม่ เพียงใด ชาวบ้ านพร้ อมและเต็มใจรับ
หรื อไม่ เขามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจมากน้ อยแค่ไหน เหมาะสมกับสภาพความเป็ นอยู่เพียงใด
อย่างไรก็ตามจะต้ องคานึงด้ วยว่าจะต้ องให้ ชาวบ้ านเป็ นตัวถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนชาวบ้ านเกิด
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ความมัน่ ใจและยินดีที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ อย่างไม่สบั สนคลุมเครื อหรื อรับอย่างไม่เต็มใจ และที่
สาคัญวัฒนธรรมใหม่นี ้ ควรมีเป้าหมายไปสูก่ ารพึง่ ตนเองและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชาวบ้ าน

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศึกษาเรื่ อง สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านหนังตะลุง
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บข้ อมูลจะอยู่ในพื ้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ที่
มี การแสดงหนังตะลุงอย่างมาก คื อ จังหวัดพัท ลุง สงขลา ตรัง และนครราชศรี ธรรมราช จาก
การศึกษาพบว่าจากการพิจารณาจากบริ บททางสังคม คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงนัน้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 5
ยุค คือ
1) ยุคตะเกียงน ้ามันวัว ตะเกียงน ้ามันควาย ตะเกียงเจ้ าพายุ ในช่วงปี พ.ศ. 24192500
2) ยุคเครื่ องปั่ นไฟ พ.ศ. 2500-2510
3) ยุคดนตรี สากล พ.ศ. 2510-2530
4) ยุคหนังตะลุงทอล์คโชว์ พ.ศ. 2530-2540
5) ยุคหนังตะลุงทอล์คโชว์และคอนเสิร์ต พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั
จากการศึกษาทัง้ 5 ยุคพบว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ 2 มีผลมาจากเทคโนโลยี ที่หนั มาใช้
เครื่ องปั่ นไฟ เครื่ องขยายเสียง ส่วนการเปลี่ ยนแปลงในยุคที่ 3, 4 และ5 นันมี
้ ผลจากสังคมเข้ าสู่ยคุ
สื่ อมวลชน ซึ่งท าให้ หนัง ตะลุงได้ น าข้ อมูล ข่าวสารจากสื่ อมวลชนมาปรับใช้ ในการแสดง หาก
พิจารณาถึงองค์ประกอบของหนังตะลุงที่มีความเปลี่ยนแปลงทัง้ หมด มี 8 ประการ คือ 1) นาย
หนัง 2) พิธีกรรมไหว้ ครู 3) เนื ้อหาของเรื่ อง 4) ดนตรี 5) ลาดับการแสดง 6) เทคนิคการแสดง 7) รูป
หนังตะลุง 8) โรงหนังและจอ จะเห็นได้ ว่าทุกองค์ประกอบของหนังตะลุงมีการปรับแปลง ส่วนใหญ่
แล้ วจะเป็ นการปรับแปลงเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนของเนือ้ หาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ บท
เจรจาที่มีการนาข่าวสารมาสอดแทรกลงไป การเพิ่มมุขตลกเพื่อความบันเทิง การวิพากษ์ วิจารณ์
การเมืองในแง่มมุ ต่างๆ และยังมีการนาเอาดนตรี สากลเข้ ามาบรรเลงเพลงลูกทุ่งยอดนิยม ในส่ วน
ที่เปลี่ยนแปลงน้ อยที่สุด คือ พิธีกรรมการไหว้ ครูและรูปหนังตะลุง โดยเฉพาะรูปตัวตลก และการ
ใช้ ภาษา เป็ นการธารงรักษาอัตลักษณ์ของหนังตะลุงต่อไป
ปั จจุบนั ผู้ชมหนังตะลุงมีอยู่ 2 กลุม่ ด้ วยกัน คือ ผู้ชมที่ดทู กุ คณะทุกแนวจะเป็ นกลุม่ ที่มีอายุ
50 ปี ขึ ้นไป ชื่นชอบหนังตะลุงเป็ นชีวิตจิตใจ และผู้ชมที่เลือกดูคณะที่ชอบ มีอายุระหว่าง 20-50 ปี
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โดยกลุ่มอายุ 20-40 ปี จะชื่นชอบหนังตะลุงทอล์คโชว์ ที่มีความตลก และมีร้องเพลง ส่วนกลุม่ อายุ
40-50 ปี บางคนจะชอบหนังตะลุงแนวอนุรักษ์และบาคนจะชอบหนังตะลุงแบบทอล์คโชว์
การเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงทังหมดนั
้
นเป็
้ นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการได้ รับ
การยอมรับจากผู้ชม แม้ รูปแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้ างแต่ความเป็ นเอกลั กษณ์ ของคนใต้
ยังคงมีให้ เห็นอยู่ในสื่อพืน้ บ้ านชนิดนี ้ คือ ภาษาและสัญลักษณ์ ทางใต้ ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
การประกอบพิธีกรรมที่มีตราประทับของความน่าเชื่อถือ การติดต่อกับวิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่ง
ถือเป็ นแก่นของหนังตะลุง และเป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านที่มีมาอย่างยาวนานให้ รุ่นลูกรุ่น
หลานได้ สืบทอดกันต่อไป
ศรี ปาน รัตติกาลชลากร (2538) ศึกษาบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านในวัฒนธรรมมอญในอาเภอ
พระประแดง โดยการสั ม ภาษณ์ แบบเชิ ง ลึ ก และการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 240 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล สภาพความเป็ นอยู่ของชาวมอญพระประแดงในอดีต
เริ่ มทามาหากินโดยการการเกษตร ระยะแรกนันได้
้ ทาการถางป่ าเพื่อทาการเพาะปลูก และยังมี
การประกอบอาชีพอื่นๆด้ วย คือ การขุดเรื อ ซึ่งทากันมากในหมูบ่ ้ านที่มีเรื อ การทาเครื่ องปั น้ ดินเผา
บางกลุ่มมีการเลีย้ งช้ างอีกด้ วย จากนันเริ
้ ่ มมีการขยับขยายพืน้ ที่การทามาหากินไปแถบบางนา
และบางพลี ซึ่งบรรยากาศในยุคนันค่
้ อนข้ างจะเงียบเหงา มีบ้านปิ ดเงียบจานวนมาก ส่วนผู้คนที่
อาศัยอยู่บริ เวณนันสามารถแบ่
้
งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มีฐานะร่ ารวยและผู้ที่มีการศึกษา รวมถึง
ชาวต่างชาติที่เป็ นช่างไฟหนีร้อนมาปลูกบ้ านพักในพระประแดงริ มน ้า ดั งปรากฏว่าสาวมอญรุ่ น
คุณย่า คุณทวดหลายคนแต่งงานกับชาวตะวันตก ต่อมาในช่วงที่สอง เริ่ มมีการตัดถนนสุขสวัสดิ์
ประมาณปี พ.ศ. 2495-2500 เสร็ จถึงดาวคะนองเป็ นถนนดิน หลังจากได้ ยกเลิกเรื อยนต์เผาหัว
กลางลาเคยใช้ สญ
ั จรไปมาระหว่างพระประแดงกับปากน ้า ตรงกับสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์ มี
การขายที่ ดินย่านพระแดงเพื่ อทาโรงงานมากขึน้ และหันมาใช้ รถยนต์ในช่วงนี เ้ องที่ เริ่ ม มี การ
เปลี่ยนแปลงของประเพณีและสื่อพื ้นบ้ าน
ในปี พ.ศ. 2500 การเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านและความเป็ นอยูข่ องชาวมอญ เริ่มมีการ
ขยายตัว ของการคมนาคม อุ ต สาหกรรม และการย้ ายถิ่ น ของผู้ คนทั ง้ คนจี น และคนภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อที่ เข้ าท างานในโรงงาน การท านาจึง ลดลงไป ประกอบกับ เริ่ ม มี ก ารย้ าย
ครอบครัวไปอาศัยอยู่แถบบางพลีอย่างถาวรมากขึ ้น เมื่อทางอาเภอเข้ ามาดูแลจัดการอย่างเป็ น
ทางการจึง ท าให้ สื่ อ พื น้ บ้ า นในวัฒ นธรรมมอญมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่างชัด เจนยิ่ ง ขึน้ บาง
ประเพณีสญ
ู หายไป บางประเพณีการปฏิบตั ลิ ดลง บางประเพณีมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม
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จากการศึกษาพบว่า สื่อพื ้นบ้ านในวัฒนธรรมมอญใน อ.พระประแดงมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพสังคม มีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหารูปแบบวิธีการเพื่อให้ มีความน่าสนใจมากขึ ้น ส่วน
ใหญ่ ชาวมอญใน อ. พระประแดงยังรู้จกั สื่อพืน้ บ้ านจากประสบการณ์ ตรง คือ การเติบโตและใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมมอญ การเข้ าร่ วมพิธีกรรม งานประเพณี เป็ นประจา บทบาทของสื่อพืน้ บ้ านใน
วัฒนธรรมมอญนันมี
้ บทบาทสาคัญ 6 ด้ าน ได้ แก่ บทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรม บทบาทการ
สร้ างความภาคภูมิในท้ องถิ่น บทบาทในการเป็ นตัวแทนที่แสดงถึงภาพลักษณ์ ที่ดีของชาวมอญ
บทบาทในการให้ ความบัน เทิ งสนุก สนาน บทบาทในการสร้ างความสามัคคี ช่วยเหลื อเกื อ้ กูล
บทบาทในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ในด้ านการรักษาสื่อพืน้ บ้ านในวัฒ นธรรมมอญ มีผ้ ูระบุให้
รักษาประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนสื่อที่เลือกให้ รักษาส่วนใหญ่เป็ นสื่อที่ชาวมอญจัดให้ มีอยู่ เป็ นสื่อที่มี
พื ้นฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาซึง่ เป็ นที่เคร่งครัดของชาวมอญ และเป็ นประเพณีที่เปิ ดโอกาส
ให้ ทุกคนสามารถเข้ าร่วมได้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี ตกั บาตรน ้าผึ ้ง ฯลฯ มีผ้ ทู ี่ไม่ระบุถึง
ร้ อยละ 50.0 เป็ นสื่อเฉพาะบุคคล หรื อครอบครัวส่วนใหญ่ ต้ องอาศัยความสามารถพิเศษในการ
จัดขึ ้น เช่น พิธีเสียกบาล ประเพณีร้องไห้ ประเพณีค ้าโพ เป็ นต้ น เป็ นสื่อที่มีพื ้นฐานความเชื่อเรื่ องผี
ซึง่ เด็กรุ่นใหม่ไม่เชื่อถือสักเท่าไหร่ มองว่าไม่จาเป็ นต้ องรักษาสื่อเหล่านี ้ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ด
ขึ ้นกับสื่อพื ้นบ้ านในวัฒ นธรรมมอญใน อ. พระประแดง จะเห็นการสืบทอดที่ค่อยๆ ลดน้ อยและ
หมดลงไป
ธี ร เดช ชื่ น ประภานุส รณ์ (2538) ศึก ษาเรื่ อ ง การวิ เคราะห์ บ ทบาทและค่า นิ ย มในสื่ อ
พื ้นบ้ าน “ละครเสภาขุนช้ างขุนแผน” ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสาร
การสัมภาษณ์แบบลึก ละครเสภาขุนช้ างขุนแผนถือเป็ นสื่อพื ้นบ้ านของภาคกลาง ตังแต่
้ สมัยกรุ ง
ศรี อยุธยา จนถึงปั จจุบนั การศึกษาตามหลักฐานนันเชื
้ ่อว่าละครเสภามีวิวฒ
ั นาการมาจะการขับ
เสภา ซึง่ เป็ นเรื่ องทานองมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมา จนเป็ นส่วนหนึง่ องวิถีชีวิตคนไทย เป็ นเรื่ องราว
ของขาวบ้ านสามัญชนธรรมดามีการสอดแทรกเนือ้ หาในหลายๆด้ านลงไปในเนือ้ หา ปั จจุบนั อยู่
ภายใต้ การควบคุม ของกรมศิลปากร องค์ประกอบโดยรวมของการแสดง คือการขับเสภา และ
เจรจาโต้ ตอบกันของตัวละคร และยังมี การขับเสภาบรรยายโวหาร เป็ นความงามของฉากและ
เนื ้อหาเรื่ องราวที่ดาเนินเรื่ องตังแต่
้ ต้น การแสดงละครเสภาขุนช้ างขุนแผนสามารถแสดงได้ ในงาน
มงคลและอวมงคล ขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าภาพจะจ้ างให้ แสดงเนื ้อหาตอนที่มีความสนุกสนาน
พบว่าบทบาทที่โดดเด่นที่สุดคือ กิจกรรมบันเทิง ด้ วยเหตุที่ละครขับเสภาขุนช้ างขุนแผนมี
ความสมบูรณ์ ในด้ านองค์ประกอบในหลายด้ าน แสง สี เสียง ฉาก เครื่ องแต่งกาย ทาให้ ดึงดูด
ความสนใจจากผู้ชมได้ เป็ นอย่างดี ต่อมาได้ มีการพัฒนาปรับรูปแบบการแสดงให้ มีความเกี่ยวข้ อง
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หรื อสัมพันธ์กับสถานการณ์ ในปั จจุบนั การให้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจการ
ปกครอง โดยมีตวั ตลกเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูชม เป็ นรูปแบบของการล้ อเลียน เสียดสีมากกว่ามุง่ กล่าว
ร้ ายโจมตี
การวิเคราะห์เนื ้อหาของบทละครเสภาขุนช้ างขุนแผน เต็มไปด้ วยเนื ้อหาที่แสดงถึงความ
เชื่ อ ค่านิยมในการดาเนินชี วิต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ 5 ตอน พบว่า เนื อ้ หาสะท้ อนถึง
ความเชื่อทางศาสนามากที่ สุด คือ ร้ อยละ 47.68 รองลงมาคือ เรื่ องการปกครอง ร้ อยละ 21.85
เรื่ องครอบครัว ร้ อยละ 18.54 เรื่ องเศรษฐกิจ ร้ อยละ 6.62 และเรื่ องการศึกษา ร้ อยละ 5.30 จะเห็น
ได้ ชดั เจนว่าเนื ้อหาจะมีความเชื่อเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินชีวิต เพราะการที่คนไทยถูกปลูกฝั งให้
ใกล้ ชิดกับศาสนาตังแต่
้ เกิด นอกจากนัน้ จะเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต เป็ นบทบาทที่
ช่วยเสริมให้ ละครขับเสภาขุนช้ างขุนแผนมีความโดดเด่นมากกว่ามหรสพอื่นๆ ซึ่งจุดเด่นคือ ความ
สนุกสนานบันเทิง ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ชมอย่างมาก
ในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทาให้ เกิดความเปลี่ ยนแปลงความนิยมนัน้ พบว่ามีปัจจัย 2
ประการ คือ
1) ปั จจัยทางตรง การเสื่อมความนิยม การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้ชมที่หนั
มาให้ ความสนใจกับนักแสดงเอกฝ่ ายชายมากกว่า จึงเกิดกระบวนการสร้ างความพึงพอใจในตัว
บุคคลขึ ้นมา ซึง่ ผู้ชมส่วนใหญ่ ประมาณร้ อยละ 80 เป็ นผู้หญิง มีอายุโดยเฉลี่ย 55 ปี ขึ ้นไป มีระดับ
การศึกษาและทุนทรัพย์ที่สงู ความพึงพอใจของผู้ชมจึงอยูท่ ี่รูปลักษณ์ของผู้แสดง
2) ปั จจัยทางอ้ อม คือ การขาดการประชาสัมพันธ์ การเอาใจใส่ของภาครัฐ ขาด
การร่วมมือในการอนุรักษ์ และขาดจิตสานึกความเป็ นไทย
ปั จจัยการเข้ ามาแทนที่ของสื่อใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
สื่ อโทรทัศน์ ที่ได้ รับ ความนิยมสูงสุด ทุกครัวเรื อนจะมี โทรทัศน์ รายการเพลงเกมส์ โชว์
ละครที่วี และภาพยนตร์ ตา่ งประเทศได้ รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมาก ปะชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครจะมีสิทธิเสรี ภาพในการรับสื่อมวลชนมากกว่าเขตชุ มชนอื่น จุดมุ่งหมายเพื่อการ
รับชมในด้ านความบันเทิง มีถึง ร้ อยละ 70 ชมเพื่อความรู้ และข้ อมูลข่าวสารร้ อยละ 30 สาหรับ
ผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นทุกคนนิยมรับชมโทรทัศน์เพื่อความบันเทิง ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ร้ อยละ 70 นิยมชม
โทรทัศน์เพื่อความรู้ และยังมีการสอดแทรกความบันเทิงเข้ าไปพอสมควร เช่น ละครจักรๆ วงศ์ๆ
วิท ยุ ในกลุ่ม ตัวอย่างมี ทุก ครัวเรื อ น นิ ย มฟั ง ตลอด 24 ชั่ว โมง จุด มุ่ง หมายเพื่ อความ
บันเทิง รายการเพลงจะได้ รับความนิยมสูงสุด ส่วนรายการอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างฟั งบางรายการ เช่น
รายการสารคดี และบทความต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มผู้ฟังเป็ น 3 ประเภท คือ กลุ่มวัยรุ่น นิยมฟั งเพลง
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เพื่อความบันเทิง ส่วนเนือ้ หาที่เป็ นข้ อมูลข่าวสารความรู้ เป็ นผลพลอยได้ กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มวัย
ทางาน นิยมการฟั งรายการที่มีเนือ้ หาด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น รายการข่าวสด การรายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงานสภาพการจราจร สุดท้ ายคือกลุ่มผู้สูงอายุ จะนิยม
ฟั งรายการเพลงสมัยอดีต และรายการธรรมะ
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อ ที่ นิ ย มการน าเสนอในรู ป แบบใหม่ คื อ จัด ท าโรงภาพยนตร์ ต าม
ศูนย์การค้ า หรื อ Mini Theartre พบว่าวัยรุ่นนิยมชมภาพยนตร์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยเฉพาะ
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรื อ วันหยุดพิเศษ ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรื อ
วันหยุดพิเศษ
สื่อวีดทิ ศั น์ ได้ รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย นิยมเช่ามารับชมที่บ้าน
จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้อจากัดของสื่อพื ้นบ้ านละครเสภาในหลายๆ ด้ าน คือ 1) ต้ องใช้
แสดงจานวนมาก ก่อให้ เกิดความวุ่นวายและค่าใช้ จ่ายในการแสดงสูง การจัดการคิว และปั ญหา
ส่วนตัว 2) รายได้ นกั แสดงน้ อยลง แต่จะได้ รับของกานัลจากผู้ชมมีฐานะสูง อิทธิพลของความพึง
พอใจส่งผลต่อกลุม่ ผู้ชมสูงมาก
วราลี จิรชัยศรี (2541) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่งเสริ มและปรับประสานสื่อนาฏยศิลป์
ผ่านสื่ อ โทรทัศ น์ เพื่ อ ศึก ษาแนวคิด และแนวปฏิ บัติในการน าสื่ อ มวลชนมาใช้ เพื่ อ ส่ง เสริ ม สื่ อ
นาฏศิล ป์ และได้ ทาการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของสื่ อนาฏศิลป์ ในสังคมไทยเพื่ อแก้ ไข
ปั ญ หาได้ อ ย่ างถูก ต้ อ งเหมาะสม การวิจัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ น าเสนอแนวคิ ด การน าสื่ อ มวลชนมาเป็ น
เครื่ องมือในการแก้ ปัญหาอีกด้ วย งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก จากการศึกษาค้ นคว้ าจึงสามารถสรุปดังนี ้
1) สถานภาพและศักยภาพของนาฏศิลป์ไทยประกอบไปด้ วย
(1) ความบันเทิงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประจาชาติ ซึ่งมีความเป็ น
รูปธรรมมากที่สดุ อย่างหนึง่
(2) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการบันทึกความเป็ นไปทางสังคม
(3) มีคณ
ุ สมบัติของความเป็ นสื่อ โดยมีองค์ประกอบการสื่อสารอย่างครบถ้ วน
เมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่น คือ การทาหน้ า ที่เป็ นสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ ในการสื่อสารในสังคมไทย
เป็ นสื่ อประเภทที่ ใช้ “ภาษาท่า” ในการสื่ อความ และมี องค์ป ระกอบการสื่ อสารครบตามหลัก
พื ้นฐานของกระบวนการสื่อสาร ซึง่ จะประกอบไปด้ วย ผู้สง่ สาร
(Sender)
สาร (Message)
สื่อ (Channel )
ผู้รับสาร (Receiver)
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จากการที่ ได้ ศึ ก ษาสถานภาพและศัก ยภาพของนาฏศิ ล ป์ ดัง กล่ า วแล้ ว ท าให้
ตระหนัก ถึ ง คุณ ค่า ของสื่ อ ประเพณี นี ค้ วรจะได้ รั บ การอนุรั ก ษ์ ไ ว้ ใ ห้ อยู่คู่กับ สัง คมไทยต่อ ไป
เนื่องจากคุณสมบัติของสื่อประเภทนี ้นันไม่
้ ได้ มีเพียงแค่ให้ ความบั นเทิงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มี
ศักยภาพในการสื่อสารอีกด้ วย แต่สาหรับสังคมไทยในยุคปั จจุบนั แล้ วกลับพบว่าสื่อนาฏศิลป์ กลับ
ได้ รับความสนใจน้ อยลงด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1) ปั จจัยด้ านตัวนาฏศิลป์ คือ ผู้คนในยุคปั จจุบนั ไม่ค่อยได้ มีโอกาสได้ สมั ผัส
กับนาฏศิลป์เท่าที่ควร ไม่มีความคุ้นเคย จึงไม่ได้ รับความสนใจและขาดความเข้ าใจ
2) ปั จ จัยด้ านเงื่ อ นไขภายนอก คื อ สื่ อมวลชนไม่ มี น โยบายในการน าเสนอ
รายการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มุง่ เน้ นแต่ผลกาไรทางธุรกิจเท่านันจนไม่
้
คานึงถึงหน้ าที่ของสื่อที่
ต้ องให้ บริการสาธารณะ ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางนโยบายของภาครัฐ รสนิยมของผู้ชมไม่ชื่นชอบ
รายการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
3) รูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนในสังคม คือ นับว่าเป็ นปั จจัยที่
ควบคุมได้ ยาก เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วด้ วยอิทธิพลของโลกาภิวตั น์ จึง
ทาให้ วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม สิ่งท่ามารถทาได้ คือ การให้ บคุ ลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รับผิดชอบในการดูแลศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็ นมรดกของประเทศชาติให้ ยงั คงดารงอยู่ได้ วิธีการหรื อ
กลยุทธ์ที่จะทาให้ ศลิ ปวัฒนธรรมสามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างกลมกลื นและไม่ทา
ให้ เอกลักษณ์นนสู
ั ้ ญเสียตามไปด้ วยเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก
กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล มี ทัง้ หมดสามกลุ่มด้ วยกัน คือ กลุ่ม นักวิชาการ, กลุ่ม ผู้ผลิต และ
กลุ่มผู้เผยแพร่ ได้ ให้ ความเห็นไว้ ว่าปั จจัยทังสามข้
้
อที่กล่าวมานัน้ เป็ นปั ญหาที่นาฏศิลป์ ไม่ได้ รับ
ความนิยมจากสังคมในวงกว้ าง สาหรับแนวทางในการแก้ ไขปั ญหานัน้ ทังสามกลุ
้
่มมีความเห็นที่
ตรงกันกับการให้ สื่อมวลชนเป็ นเครื่ องมือให้ การแสดงนาฏศิลป์ เผยแพร่ แก่ประชาชนเป็ นการเปิ ด
โอกาสในการเปิ ดรับชมให้ กบั ประชาชนมากขึ ้น
2) แนวคิดการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ในความเห็ น ของทัง้ สามกลุ่ม เกี่ ย วกับ แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการเปิ ดรั บ สื่ อ
นาฏศิล ป์ นัน้ ทัง้ สามกลุ่ม เห็ นด้ วยกับ การน าสื่ อมวลชนมาใช้ เป็ นช่องทางการเผยแพร่ ของสื่ อ
นาฏศิลป์สู่สงั คมไทย โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ รับชมสื่อนาฏศิลป์ มากยิ่งขึ ้น
เป็ นการสร้ างความสนใจ ความเข้ าใจ ให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญในการ
อนุรักษ์ สื่อประเภทนี ้ต่อไป ซึ่งประโยชน์ของการนาสื่อมวลชนมาใช้ เป็ นช่องทางการเผยแพร่นนมี
ั้
ดังนี ้

30
1) สื่อมวลชนจะทาให้ สื่อนาฏศิลป์กลายเป็ นสื่อรุก สามารถเข้ าถึงผู้ชมได้
2) สื่ อ มวลชนเป็ นช่อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจให้
ประชาชนได้ ร้ ูจกั สื่อนาฏศิลป์มากยิ่งขึ ้น
3) สื่อมวลชนสามารถเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรักษาสื่อนาฏศิลป์ ได้ โดยไม่มี
ข้ อจากัดทางด้ านเวลา ถือเป็ นการอนุรักษ์ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การบันทึกการแสดง
นาฏศิลป์ไว้ ในวิดทิ ศั น์หรื อซีดีรอม
แนวคิดด้ านรูปแบบการนาเสนอการแสดงนาฏศิลป์สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวคิด
คือ
1) แนวคิดเชิงอนุรักษ์ (Producer’s Oriented)
2) แนวคิดเชิงประยุกต์ (Audience’s Oriented)
3) แนวคิดเชิงร่วมสมัย (Contemporary)
สาหรับแนวคิดทัง้ 3 แบบดังกล่าวนัน้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทังสามกลุ
้
่มได้ ให้ ความเห็นว่า
แนวคิดทัง้ 3 แบบเป็ นแนวคิดที่ประชาชนในยุคปั จจุบนั สามารถรับชมและทาความเข้ าใจได้ เป็ น
อย่างดี โดยที่ไม่จาเป็ นต้ องเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งในการรับชม แต่ควรจะมีกลยุทธ์หรื อวิธีการ
นาเสนอที่ทาให้ ผ้ ชู มเข้ าใจได้ ง่ายก่อน เป็ นการสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ชู ม และนาเสนอในรูปแบบที่
ยากขึ ้นตามลาดับ
3) แนวปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
เป็ นการสร้ างกลยุทธ์ การนาเสนอสื่อนาฏศิลป์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ถื อเป็ นหน้ าที่ของ
ผู้ผลิตในการจัดการความสัมพันธ์ให้ สื่อนาฏศิลป์และสื่อโทรทัศน์มีความเหมาะสมบนพื ้นฐานของ
ความพอดี จากการศึกษาพบว่า
1) การใช้ หลักของวัฒนธรรมการจับเวลา (Clock Culture) เป็ นแนวทางในการ
จัดเวลาการแสดง
การรักษาเวลาการแสดงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการปรับบทการแสดงให้ มี
ความกระชับ ไม่ยืดเยื ้อ ให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น เหมาะสมกับช่วงเวลาในการนาเสนอทางสื่อโทรทัศน์
2) การใช้ หลักเรื่ องรสนิยมของผู้รับสาร (Taste) เป็ นแนวทางการจัดรูปแบบการ
แสดง จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการแสดงใช้ รสนิยมของผู้ชมเป็ นแนวทางมีปัจจัยดังนี ้
(1) สอดแทรกความตลก
(2) ใช้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจ
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(3) การแสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ของนาฏศิลป์ ที่ไม่เพียงแค่ให้ ความบันเทิง
เท่านัน้ แต่เปรี ยบเสมือนกับการออกกาลังกายหรื อการฝึ กบุคลิกภาพได้ อีกด้ วย
3) สร้ างระบบการเข้ ารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode) สารตามหลัก
ของสัญญะวิทยาที่เป็ นแนวทาง มีกลยุทธ์ดงั นี ้
(1) การสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ชู มด้ วยการอธิบายข้ อมูลก่อน
(2) การเล่าเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบนั กับเนื ้อเรื่ อง เพื่อให้ เกิดความรู้สึก
ว่านาฏศิลป์นันไม่
้ ได้ มีความห่างไกลจากชีวิตในปั จจุบนั
(3) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยในการแสดงให้ เกิดความสมจริ ง
มากยิ่งขึ ้นและเป็ นการเสริมจินตนาการตามเนื ้อเรื่ องให้ เห็นภาพที่ชดั เจน
(4) การจัดเรี ยงลาดับการแสดงโดยเริ่ มจากการแสดงแบบประยุกต์ที่ยงั คง
ลักษณะนาฏศิลป์ไว้ จากนันเป็
้ นการแสดงร่วมสมัยซึ่งสามารถนาเสนอควบคูไ่ ปด้ วยกันได้ เมื่อดึง
ความสนใจได้ แล้ วจึงนาเสนอในแบบอนุรักษ์
4) รูปแบบต่างๆ ของรายการแสดงนาฏศิลป์ทางโทรทัศน์ (Pattern)
1) รูปแบบวาไรตี ้ ในรายการจะมีการแสดงที่หลากลาย เช่น การนาเสนอและ
สาธิ ต ท่าฟ้ อนรา เครื่ องแต่ง กาย และอุปกรณ์ ต่างๆ การสัม ภาษณ์ จ ากบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง โดย
ทังหมดจะจั
้
ดให้ อยูใ่ นเวลาของรายการที่เหมาะสม
2) รู ป แบบการให้ ความส าคั ญ กั บ ผู้ สนั บ สนุ น การแสดงนาฏศิ ล ป์ เช่ น
ผู้สนับสนุนเอื ้อเฟื อ้ สถานที่ในการแสดง ก็จะต้ องถ่ายทาการแสดงในสถานที่นนั ้
3) รู ป แบบรายการที่ มี การสร้ างความน่าสนใจให้ การแสดงมากขึน้ คือ มี การ
บรรยายก่อนการแสดงเต็มชุด
4) รูปแบบรายการโดยไม่มีการบรรยายก่อนการแสดง ใช้ การบันทึกการแสดง
แบบเต็มชุด นาเสนอแบบไม่มีการตัดต่อใดๆ
จากการศึกษาพบว่าในกลุ่ม ของผู้ช มที่ อายุระหว่าง 15-60 ปี เข้ าใจการแสดงในรู ปแบบ
รายการที่ มี การบรรยายก่อนการแสดงมากที่ สุด ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการแสดงได้ ทัง้ สามรู ป
แนวคิดได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากประชาชนมีความเข้ าใจในเนื ้อหาของการแสดงแล้ วจะทาให้ เกิด
ความสนใจตามมา
นิธิมา ชูเมือง (2544) ได้ วิจยั เรื่ อง การปรับตัวของสื่อ พืน้ บ้ านโนราในสังคมไทยที่จงั หวัด
พัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช ศึกษาจังหวัดละ 3 คณะด้ วยกัน งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากการศึกษา
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เบือ้ งต้ นพบว่าโนราน่าจะเกิ ดขึน้ อย่างช้ าสุด คื อ ในช่ วงปลายศรี วิชัย หรื อ พุท ธศตวรรษที่ 19
ในช่วงนันโนราเป็
้
นการแสดงการราเพียงอย่างเดียว ต่อมาในยุคสมัยอยุธยาตอนกลาง โนราจะมี
การเล่นเรื่ องหรื อจับบท ซึ่งเป็ นหลักฐานว่าโนราได้ เข้ ามาแสดงในภาคกลาง ในช่วงรัชกาลที่ 1
นอกจากนีย้ ังพบว่าช่วงก่อน 2460 นักแสดงโนราจะเป็ นชายล้ วน การแสดงของทุกคณะจะเป็ น
แบบเดียวกัน ต่อมาช่วงประมาณปี 2476 ได้ มีการแสดงโนราโดยผู้หญิ ง โรงแสดงจึงมีลกั ษณะที่
เปลี่ยนไป
จากการศึกษาพบว่า การแสดงโนราสามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ คือโนราแสดง เป็ น
โนราที่ให้ ความบันเทิง และโนราโรงครู ที่แสดงเพื่อการประกอบพิธีก รรม ในปั จจุบนั ยังแบ่งได้ อีก 3
ลักษณะ คือ
โนราโบราณ ที่มีแนวคิดต่อต้ านกับโนราสมัยใหม่ มีทศั นคติว่าโนราสมัยใหม่ทาให้ ศิลปะ
โนราเสื่อมถอยลง แต่ปัจจุบนั การแสดงโนราโบราณนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อดารงเอกลักษณ์ของการ
แสดงไว้
โนราสมัยใหม่ เป็ นโนราที่รับอิทธิพลของวัฒนธรรมการแสดงดนตรี ลกู ทุ่ง เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของคนดู เป็ นโนราที่มีรายได้ ดี มีผ้ ชู มจานวนมาก
โนราประยุกต์ เป็ นโนราที่มี่การแสดงดนตรี ลูกทุ่งผสมผสานไปด้ วยกัน โดยเน้ นการแสดง
โนราเป็ นหลัก ส่วนดนตรี ลกู ทุง่ จะเป็ นตัวเสริม เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุม่ ผู้ชมวัยรุ่น
พบเหตุปัจจัยที่ทาให้ โนราต้ องมีการปรับตัว 3 ประการ คือ ความนิยมของคนดู การเข้ ามา
ของสื่อสมัยใหม่ และรายได้ เมื่อพิจารณาตามกระบวนการสื่อสาร จะพบความสัมพันธ์ จากเหตุ
ปั จจัยทัง้ 3 ประการแล้ วมีความเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบ ในด้ านการปรับ
รู ป แบบของการแสดงโนราปั จ จุบัน มี ก ารตัด ทอนเนื อ้ หาเดิม และเพิ่ ม เติม เนื อ้ หาใหม่ ที่ ทัน ต่อ
เหตุการณ์ ปั จจุบัน ลักษณะของการนาเสนอด้ วยเนื อ้ หาแบบละครสมัยใหม่ และการนาเสนอ
เนื ้อหาการแสดงแบบโบราณมาใช้ นอกจากนี ้ยังพบบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านโนราในปั จจุบนั คือการ
ให้ การศึกษา การแจ้ ง ข่าวสาร การให้ ความบันเทิ ง และการวิพ ากษ์ วิจารณ์ สังคม ผลจากการ
ปรับตัวในการแสดงโนราให้ เข้ ากับยุคสมัยของสังคมมี ลักษณะที่ แตกต่างกันออกไป 4 ประการ
กลุ่มเป้าหมาย ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างโนรากับคนดู ความลึกซึง้ ในการสั่งสอนของโนรา คุณค่าทาง
นาฏลักษณ์ในแบบโนรา
ในประเด็นของบทบาทหน้ าที่ ของสื่อพืน้ บ้ านโนราปั จจุบนั จะเห็นได้ ชัดที่สุด คือ การให้
ความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลินจากการว่ากลอน การรา การทาบท การแสดงของเรื่ อง และยัง
มีการโต้ ตอบกับผู้ชม บทบาทของการให้ การศึกษา การให้ ข้อมูลข่าวสาร และการวิพากษ์ วิจารณ์
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สังคมนันยั
้ งคงเป็ นบทบาทที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงที่ให้ ความบันเทิงไปด้ วย ส่วนด้ านการโน้ ม
น้ า วใจนัน้ จะลดลงจากอดี ต เนื่ อ งจากโนราถื อ เป็ นผู้มี ค วามรอบรู้ และมี ค วามสามารถทาง
ศิลปะการแสดง มีไหวพริ บปฏิภาณ เป็ นผู้นาทางความคิด ให้ คติสอนใจ แม้ ว่าในปั จจุบนั ศิลปิ น
โนราจะยังมี บทบาทในการให้ การศึกษา แจ้ งข้ อมู ลข่าวสาร แต่การยอมรับในความรอบรู้ ต่างๆ
ลดลง เนื่ องจากผู้ช มสามารถรับรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ ความรู้ ของผู้ชมและโนราจึงอยู่ใน
ระดับเดียวกัน
ศรัณยา สินสมรส (2546) ศึกษาเรื่ อง บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลูที่มี
ต่อชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
จากการศึกษาพบว่า ในทุกๆองค์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลงไป สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
น่าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงโอกาสในการแสดง พบว่าโอกาสในการแสดงลิเกฮูลเู ปิ ดกว้ างมากขึ ้น
แต่เดิม ที่แสดงในงานรื่ นเริ งที่ จัดในหมู่บ้า น องค์ประกอบด้ านอื่นๆนัน้ มีการใช้ ภาษาไทยในการ
แสดง มี เครื่ องแต่ง กายที่ ส วยงามมากขึน้ และการปรับ เนื อ้ หาเพิ่ ม ให้ มี ข้อ มูล ที่ เป็ นประโยชน์
สอดแทรกลงไปในการแสดง แต่ปั จ จุบัน ได้ แ สดงในงานของหน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงด้ านขนบธรรมเนียมในการแสดง เดิมไม่มีบทอาลา แต่มีการเพิ่ม
บทอาลาเข้ ามาภายหลัง ซึ่ง เป็ นขัน้ ตอนจากการแสดงลิ เกฮูลูข องประเทศมาเลเซี ย เป็ นการ
แลกเปลี่ยนที่พฒ
ั นาเพื่อสนองความต้ องการของผู้ชม
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของลิเกฮูลจู ะเป็ นไปในลักษณะของการประยุกต์ การ
ผสมผสานกัน ระหว่างของเก่ ากับ ของใหม่ ซึ่ง จะเห็ น ได้ ชัด เจนจากในเนื อ้ หาที่ มี ป ระโยชน์ กับ
ชาวบ้ านแล้ วสอดแทรกลงไปในเพลงประกอบและกลอนสด ส่วนการเข้ ามาของสื่อสมัยใหม่ส่ง
ผลกระทบต่อโอกาสในการทางานของสื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลู คือไม่มีการแสดงในลักษณะของการจัด
รายการอีกแล้ ว เนื่องจากสื่อมวลชนมีจานวนมากชาวบ้ านจึงไม่นิยมเสียค่าชมสื่อพื ้นบ้ านอีกต่อไป
แต่ในอีกด้ านหนึ่งเทคโนโลยีก็ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในรูปแบบการนาเสนอ โดยมี
การบันทึกลงในเทป ซีดี และดีวีดีออกจาหน่ายทัว่ จังหวัดภาคใต้ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านอย่า ง
มาเลเซียและอินโดนิเซียอีกด้ วย ซึ่งได้ รับความนิ ยมอย่างมาก นอกจากนี ้สื่อพืน้ บ้ านลิเกฮูลูยงั ได้
ประโยชน์จากสื่อสมัยใหม่คือ ข้ อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อนามาใช้ ในการแสดง จะเห็นได้ ว่ายังมีการ
เกื ้อหนุนกันระหว่างสื่อพื ้นบ้ านและสื่อสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากข้ อมูลจากสื่อสมัยใหม่แล้ วหน่วยงาน
รัฐยังสนับสนุนด้ านข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เช่นกัน เป็ นการประยุกต์สื่อพื ้นบ้ านได้ เป็ นอย่างดี
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กระบวนการสืบทอดสื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลมู ีการขยายวงกว้ างมากขึ ้น คือ จากในอดีตที่มีการ
สืบทอดกันภายในหมู่บ้านเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั การสืบทอดได้ ขยายเป็ นวงกว้ างมากขึ ้น คือ การสอน
สื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลใู นโรงเรี ยนต่างๆ จึงเป็ นอีกปั จจัยที่ทาให้ สื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลยู งั ดารงอยูไ่ ด้ ตอ่ ไป
กนิษฐา เทพสุด (2550) ศึกษาเรื่ อง การปรับประสานสื่อพื ้นบ้ านลิเกผ่านทางสื่อโทรทัศน์
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้ อมูลโดยการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์ การพัฒนา
ของลิเกมีการผสมสานระหว่าง ของเก่า และของใหม่ การเพิ่มเติมความทันสมัยลงไปในการแสดง
จะต้ องมีพื ้นฐานของการแสดงลิเกแบบเก่า อิทธิพลของสื่อมวลชนมีผลต่อการพัฒนาของลิเกอย่าง
มาก จนกระทัง่ ได้ พฒ
ั นารูปแบบมาเป็ นแบบทอล์คโชว์ แต่เดิมการแสดงลิเกต้ องพึ่งพาอาศัยตนเอง
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูชมได้ ร้ ูจกั ด้ วยตนเอง อิทธิพลของสื่อมวลชนช่วยส่งเสริ มเกื ้อหนุนให้
ลิเกเป็ นที่นิยมมากขึ ้น เมื่อมีการกระจายข่าวถึงพระเอกลิเกเงินล้ านออกไปทาให้ ประชาชนแห่แหน
กันไปดูลิเกตามสถานที่จดั งานที่พระเอกเงินล้ านขึ ้นแสดง การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ จะทา
ให้ บุค คลเหล่ า นี ม้ ี ชื่ อ เสี ย งและการแสดงลิ เกได้ มี โอกาสแสดงผ่ า นสื่ อ มวลชนอย่ า งโทรทัศ น์
อย่างเช่น รายการลิเกรวมดาวดารา เมื่อมีการแสดงตามวิกต่างๆ สามารถอ้ างได้ วา่ มาจากรายการ
ลิเกรวมดาวดารา
แต่สื่อมวลชนเองที่ทาให้ ความนิยมลิเกลดลง เนื่องจากผู้ชมมีทางเลือกในการเปิ ดรับสื่อ
มากขึ ้น เช่น ละครหรื อรายการจากโทรทัศน์ การรับชมภาพยนตร์ เป็ นต้ น จึงทาให้ ลิเกต้ องปรับตัว
ไปตามยุคตามกระแสด้ วย ความทันสมัยของเทคโนโลยี ยังมี ส่วนช่วยให้ การแสดงลิเกมี ความ
น่าสนใจมากยิ่งขึน้ ด้ วยเทคนิค แสง สี เสี ย ง สร้ างบรรยากาศให้ ลิเกยุค ปั จ จุบัน มี สี สันมากขึน้
ส าหรั บ รายละเอี ย ดการแสดงยัง คงเป็ นรู ป แบบเก่ า แต่ อ งค์ ป ระกอบในการแสดงได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ ทนั สมัยมากยิ่งขึ ้น
การปรับประสานสื่อพืน้ บ้ านกับสื่อมวลชนนันมี
้ ความเหมาะสม เนื่องจากสื่อมวลชนเป็ น
สื่ อ รุ ก สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ช มได้ ในจ านวนมากและกระจายเป็ นวงกว้ า ง จึง เป็ นช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ดีของการแสดงลิเก จึงต้ องมีการปรับการแสดงให้ มากขึ ้นด้ วยเช่นกัน เช่นการใช้
ภาษาที่ต้องระมัดระวังคาพูดเนื่องจากกลุ่มผู้ชมนันมี
้ ทกุ เพศทุกวัย การแสดงจะต้ องกระชับไม่เยิ่น
เย้ อ แม้ วา่ ในระยะแรกนักแสดงอาจจะยังไม่ค้ นุ ชินแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักแสดงจะค่อยๆ ปรับตัวได้
สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) ศึกษาเรื่ อง ฟ้ อนเล็บ : คณะช่างฟ้ อนอาวุโสวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างคือ
ช่างฟ้อนและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นการศึกษาประวัติ และรูปแบบการฟ้อนเล็บถือเป็ นเอกลักษณ์ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มีบทบาทกับประเพณี และวัฒ นธรรมต่างๆ มาโดยตลอด เช่น ประเพณี ยี่เป็ ง
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ประเพณี ทอดกฐิ น ประเพณี ออกพรรษา ประเพณี ปอยน้ อย ประเพณี หลวง ประเพณี ปีใหม่เมือง
เป็ นต้ น ส าหรับจุดเริ่ ม ต้ นการเกิ ดขึน้ ครัง้ แรกของการฟ้ อนเล็บนัน้ ไม่มี หลักฐานที่ แน่นอน จาก
การศึกษาประวัติการฟ้อนเล็บพบว่า มีการปรับปรุ ง กระบวนท่าการฟ้อนเล็บในสมัยของพระราช
ชายาเจ้ าดารารัศมี เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ท่ารา
จะได้ รับอิทธิพลจากท่าราของทางภาคกลาง รูปแบบการถ่ายทอดกระบวนท่าการฟ้อนเล็บสามารถ
แบ่งออกได้ เป็ นกลุ่มๆ ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1 คือ กลุม่ ที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากคุ้มพระราชชายาเจ้ าดารา
รัศมี กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้ รับการถ่ายทอดจากชาวบ้ าน กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ได้ รับการถ่ายทอด
จากคุ้มพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีและชาวบ้ าน ความนิยมในการฟ้อนเล็ บทาให้ เกิดการประกวด
เพื่อชิงรางวัล การจัดงานประกวดนันทางวั
้
ดจะเป็ นเจ้ าภาพ สาหรับผู้เข้ าร่วมการประกวดส่วนใหญ่
จะเป็ นช่างฟ้ อนของคณะศรัทธาในแต่ละวัด นอกจากนีย้ ังมี การจัดการประกวดของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การประกวดการฟ้อนเล็บ ณ พิพิธภัณฑ์พระตาหนักดาราภิรมย์ ช่างฟ้อนจะมีเครื่ องแต่ง
กายเป็ นชุดพื ้นเมืองซึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นเสื ้อแขนกระบอก นุง่ ผ้ าซิ่นลายขวาง ห่มสไบ เกล้ าผมมวย
และเหน็บด้ วยดอกเอื ้อง สวมเล็บที่มือ ใช้ วงดนตรี พื ้นเมืองในการบรรเลงเพลงประกอบการฟ้อน
เรี ยกว่า “วงกลองตึง่ โหน่ง”
การอนุรักษ์ และรักษารู ปแบบของคณะช่างฟ้อนเล็บอาวุโสของวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
จังหวัดเชี ยงใหม่ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จ จุบันเป็ นเวลาประมาณ 48 ปี ซึ่งเดิม จะไม่มี ช่างฟ้ อนเล็บ
ประจาวัดเหมือนวัดอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นางจันทร์ เพ็ญ รอดเครื อทอง (ปั จจุบนั ถึงแก่กรรม)
เป็ นผู้ก่อตังช่
้ างฟ้อนเล็บประจาวัดพระสิงห์ โดยมีการชักชวนชาวบ้ าน คณะศรัทธาในแต่ละวัด จัด
กลุ่มเป็ นช่างฟ้อน โดยมีการฝึ กหัดการฟ้อน กระบวนท่าการฟ้อนมีทงหมด
ั้
15 ท่า ซึ่งจะมีท่าที่ซ ้า
กันจานวน 25 ท่า การย่าเท้ าตามจังหวะเสียงดนตรี เสียงโหน่ง เสียงฉาบ ช่างฟ้อนจะเริ่ มก้ าวเท้ า
ซ้ าย ในจังหวะแรก การย่าเท้ าจะย่าจนถึงบริ เวณที่จะต้ องเปลี่ยนท่าฟ้อนจะเริ่ มการนับหนึ่งใหม่
เป็ นการเริ่มต้ นท่าฟ้อนไปตามลาดับ โดยการย่าเท้ าและเดิน สาหรับการเดินจะเดินจากขวาหันมือ
ไปด้ านซ้ ายมือ การหมุนตัวจะหมุนไปในทางด้ านหน้ าของเวที ประมาณ 180 องศา เมื่อหมุนตัว
ตามกาหนดก้ าวเท้ าได้ ครบ 5 จังหวะ จึงจะเปลี่ยนท่าฟ้อนในกระบวนท่าต่อไป การแปรแถวการ
ฟ้อนเล็บจะใช้ ในโอกาสฟ้อนบนเวที รูปแบบแถวจะเป็ นแถวตอนลึกสองแถว รูปแบบการแปรแถว
บนเวทีนนจะมี
ั้
อยู่ 3 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 แบบแถวตอนลึก แบบที่ 2 แบบวงกลมเล็กสองวง แบบที่
3 แบบวงกลมใหญ่หนึง่ วง
จากการศึกษาพบว่า การฟ้อนเล็บเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาวบ้ านกับพระพุทธศาสนา
เป็ นการฟ้อนเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา ตามความเชื่อของชาวล้ านนาในเรื่ องของการก่อกุศลด้ วยการ
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ฟ้อนรา การฟ้อนในงานปอยหลวงช่างที่ฟ้อนนาขบวนแห่ครัวทานนันเปรี
้ ยบเสมือนกับนางฟ้ าที่
ฟ้อนเชิญต้ นครัวทานเข้ าสู่วิหาร ในส่วนของช่างฟ้อนที่ฟ้อนรับขบวนแห่ครัวทานนันเปรี
้ ยบเสมือน
กับนางฟ้าที่กาลังฟ้อนต้ อนรับขบวนผู้ประกอบบุญกุศล ความศรัทธาของชาวบ้ านทางฝ่ ายหญิงจึง
เป็ นตัวเชื่อมโยงให้ ถึงพระพุทธศาสนาได้ เป็ นอย่างดี
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2551) ได้ วิจยั เรื่ อง การสืบทอดสื่อพื ้นบ้ านเท่งตุ๊ก จ.จันทบุรีเพื่อ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุม ชน เป็ นการศึกษาเชิงคุณ ภาพ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 3
กลุ่ม คื อ กลุ่ม ศิล ปิ นเท่ง ตุ๊ก กลุ่ม ผู้น าความคิด ในชุม ชน กลุ่ม ชาวบ้ านและกลุ่ม ผู้ช ม พื น้ ที่ ใน
การศึกษาคือ พื ้นที่หมู่ 5 บ้ านจ้ าวหลาว และพื ้นที่หมู่ 6 บ้ านจ้ าวหลาวหัวแหลม เนื่องจากเคยเป็ น
หมู่บ้านเดียวกันมาก่อนแต่ภ ายหลังได้ แยกออกจากกัน บริ บทชุมชนมี ปัจจัยที่ เอือ้ และปั จ จัยที่
อุปสรรคต่อการสืบทอดสื่อพืน้ บ้ าน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงอานาจในการต่อรองของศิลปิ นพื น้ บ้ าน
จากอดีตที่มีความรุ่ งเรื อง ศิลปิ นจะมีอานาจในการต่อรองมาก แต่ยคุ ของการต่อรองจะค่อยๆ ลด
น้ อยลงไปเรื่ อยๆ ยุคดัง้ เดิม ถื อเป็ นยุคที่ เอื อ้ อานวยต่อการสื บ ทอดอย่างมากเนื่ องจากชุม ชนมี
ภูมิศาสตร์ ที่ด้านหน้ าติดทะเล ด้ านหลังเป็ นภูเขา การคมนาคมจึงยากลาบาก ชุมชนจึงเป็ นสังคม
ปิ ดซึ่งเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ การสืบทอดได้ อย่างเข้ มแข็ง ช่วยสร้ างแรงจูงใจให้ กับผู้หญิ งมาสืบทอดสื่อ
พืน้ บ้ านเพื่ อใช้ เป็ นสื่อเดินทางไปเรี ยนรู้ นอกชุม ชน ส่วนคนในชุม ชนคนอื่นๆ ไม่มี โอกาสเช่นนัน้
ศิลปิ นจึงเป็ นได้ เพียงผู้สร้ างความสนุกสนานบันเทิง แต่ยงั เป็ นผู้นาความคิด เป็ นที่ปรึกษาและเป็ น
ครูของคนในชุมชนด้ วย การที่มีพื ้นที่สาธารณะในชุมชนรองรับสื่อพื ้นบ้ าน ในงานวัด งานประเพณี
งานบวช งานแก้ บน โดยเฉพาะการบนเจ้ าพ่อหัวแหลม ทาให้ สื่อพื ้นบ้ านเท่งตุ๊กมีความรุ่งเรื องจาก
ช่องทางหรื อโอกาสในการแสดง ประกอบกับการผูกขาดของสื่อกับชุมชนจึงส่งผลต่อการสืบทอด
สื่อพื ้นบ้ าน จากการที่สื่อพื ้นบ้ านมีบทบาทหน้ าที่ในการเสริ มความเข้ มแข็งของคนในชุมชนได้ ใน
หลายมิตดิ ้ วยกัน เช่น มิติด้าน สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน ความสัมพันธ์
เป็ นแบบซึ่งกันและกัน ที่ เห็นได้ ชัดเจนคือมี ความสงบสุขในชุม ชน คือ การทาบทบาทหน้ าที่ ใน
ฐานะพื ้นที่สาธารณะ
เมื่อถึงยุคต่อสู้ ภูมิศาสตร์ ของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงเริ่ มจากการตัดถนนผ่ากลางเข้ า
มาในหมู่บ้านและยังพาความทันสมัยอื่นๆเข้ ามาอีก ทัง้ สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม พร้ อมกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็ นเมืองท่องเที่ยว ค่านิยมของคนในชมชนจึง
เปลี่ยนไปจนกลายเป็ นสังคมเปิ ดในเวลาไม่ถึง 10 ปี ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประการแรก
คือ การตัดถนน การเข้ ามาของนักท่องเที่ยว ประการต่อมา คือ การแพร่หลายของสื่อใหม่ คนใน
ชุม ชนจึงมี แหล่งความรู้ ความบันเทิงแหล่งใหม่ อานาจของศิลปิ นจึงลดลง ประการสุดท้ ายคือ
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ค่านิยมในการศึกษาทัง้ ระบบโรงเรี ยนและระบบมหาวิทยาลัย จากการเปิ ดสังคมนันส่
้ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสืบทอดสื่อพื ้นบ้ าน
ในยุค สพส. บริ บททางสังคมยังเป็ นเช่นเดิม แต่หน่วยงานต่างๆจากภายนอกได้ ให้ การ
สนับสนุนกับศิลปิ น เช่น สพส.เพิ่มต้ นทุนทางปั ญญา ศิลปิ นจึงมีการปรับมุมมอง คือมองเห็นทัง้
สองด้ าน ทังด้
้ านที่เป็ นข้ อจากัดและด้ านที่เป็ นศักยภาพ ศิลปิ นเริ่มตระหนักถึงอานาจและศักยภาพ
ของตนเองซึ่งช่วยปรับความสัม พันธ์ ระหว่างตนเองกับปั จจัยภายนอก เพราะหากศิลปิ นมองว่า
ตนเองมีอานาจมากกว่าปั จจัยภายนอกแล้ ว ปั จจัยภายนอกจะไม่ใช้ อุปสรรคอีกต่อไป เมื่อคู่แข่ง
อย่างสื่ อ สมัยใหม่เข้ ามาศิล ปิ นจึง ต้ องพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บความเหมื อนและความแตกต่า ง
ระหว่างสื่อพื ้นบ้ านกับสื่อสมัยใหม่แล้ ว ศิลปิ นจะเข้ าใจในข้ อจากัดของสื่อสมัยใหม่และมองเห็น
โอกาสในการสืบทอดสื่อพื ้นบ้ านเท่งตุ๊กได้ ทนั ที ศิลปิ นควรมองถึงการดารงอยู่เพราะพื น้ ที่ของการ
แสดงอัตลักษณ์ชมุ ชนลดน้ อยลงไปทุกที สื่อพื ้นบ้ านจึงต้ องสร้ างพื ้นที่ใหม่เพื่อการฝึ กซ้ อมและพื ้นที่
เพื่อการแสดง
กนกพร จิตร์ มานะโรจน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณี แซนโฎนตา
เป็ นงานวิจยั ที่ผสมกันระหว่างงานวิจยั เชิงคุณภาพและงานวิจยั เชิงปริ มาณ ผู้วิจยั เลือกใช้ ข้อมูล
หลัก แบบเจาะจง โดยมี ก ลุ่ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ประเพณี แ ซนโฎนตา 4 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ข้ า ราชการ
ปราชญ์ ช าวบ้ า น ผู้น าท้ อ งถิ่ น และสมาชิ ก ภายในครอบครั ว การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ประเพณีแซนโฎนตามีความสาคัญต่อชาวไทยเชื ้อสายเขมรสุรินทร์ อย่างมาก ซึ่ง
เป็ นประเพณี ที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ หรื อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ ว เป็ นการทาบุญ ให้ แก่
บรรพบุรุษหรื อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ ว โดยไม่มีการเจาะจงว่าเป็ นใคร เป็ นเหมือนการอวยพรให้ แ ก่ผ้ ทู ี่
ล่วงลับไปแล้ วได้ ไปสู่สุคติ และอานวยชัยให้ แก่ผ้ ทู ี่ยงั อยู่เบื ้องหลัง ให้ ทามาหากินได้ อย่างร่ ารวย
เป็ นการทาเพื่อให้ หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกัน และเป็ นการปลูกฝั งคาสอนให้ แก่ลูกหลานใน
เรื่ องของความกตัญญูร้ ูคณ
ุ ให้ ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับตอนที่ทา่ นเหล่านันยั
้ งมีชีวิตอยู่
ประเพณี แซนโฎนตาจะเกิดขึ ้นตรงกับเดือนกันยายนของทุกปี กระทาขึ ้นในเดือน 10 นับ
ตามจันทรคติ จะเริ่ มในวันขึ ้น 14 ค่า เดือน 10 เป็ นวันแรกของสารทเล็ก และกระทาการเซ่นไหว้
ใหญ่ ในวันแรม 14 ค่า เดือน 10 รุ่ งขึน้ ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 คือวันสุดท้ ายเรี ยกว่าวันสารท
ใหญ่ ในช่วงระหว่างวันสารทเล็กและวันสารทใหญ่ชาวบ้ านจะต้ องทาบุญถวายจั งหันพระทุกวัน
ห้ ามขาดและรักษาศีล 5 เป็ นเทศกาลที่เรี ยกว่า “กันซง” การจัดเซ่นไหว้ บรรพบุรุษจะทาตอนก่อน
เที่ยงหรื อตอนบ่ายก็ได้ ต้ องจัดที่ลานโถงบ้ านหรื อระเบียงบ้ านขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสม แต่ละบ้ าน
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จะทาขนมข้ าวต้ ม ข้ าวกระยาสารท ข้ าวปลาอาหารต่างๆ พร้ อมกับเบียร์ เหล้ า น ้าเปล่า ใส่ในถาด
เครื่ องเซ่นไหว้ เพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้ พิธีแซนโฎนตามีความแตกต่างไปจากอดีต
เช่น เครื่ องเซ่นไหว้ ในอดีตจะมีการใช้ เหล้ าใช้ สาโทที่ชาวไทยเชื ้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ เป็ นผู้ผลิต
เอง แต่หน่วยงานราชการอย่างกระทรวงสาธารณสุขและสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ได้ คานึงถึงสุขภาพของประชาชนจึงมีการรณรงค์ให้ ใช้ น ้ามะพร้ าว น ้าเปล่าหรื อ
น ้าหวานแทน แม้ ว่าจะเป็ นการขัดต่อความเชื่อของประเพณีก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนก็ยอมรับ
ต่อการเปลี่ ยนแปลงและยังมี ป ระชาชนบางส่วนที่ ยังคงไม่ยอมรับความเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว
ปั จจุบนั ได้ รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ ในด้ านการคมนาคม เนื่องจากปั จจุบนั มีการใช้ รถยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทางทาให้ มี
ความสะดวกสบายยิ่งขึ ้น
ในส่วนของการประยุกต์ เนื่ องจากมีข้อจากัดด้ านเวลาจึงทาให้ มีการลดขันตอนบางอย่
้
าง
ออกไป เช่น การไม่นากระเชอโฎนตาไปที่วดั เป็ นต้ น ในส่วนที่ไม่ได้ แตกต่างจากอดีตนันได้
้ แก่วนั ที่
ปฏิบตั ิของประเพณี แซนโฎนตา การไปเซ่นไหว้ ตามครัวเรื อนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ที่ยงั คงดารง
อยู่ไม่สญ
ู หายหายไป แม้ ว่าในอนาคตประเพณีนี ้จะมีโอกาสสูญหายไปไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม
ชาวไทยเชื่อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ จะยังคงยึดมัน่ ในคาสัง่ สอนและยึดถือปฏิบตั ิประเพณีแซน
โฎนตาต่อไป
จากการศึกษาพบว่ารู ปแบบและกระบวนการสื่อสารแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ การสื่อสาร
ช่วงเตรี ยมงานประเพณี การสื่อสารช่วงจัดงานประเพณี และการสื่อสารช่วงหลังจัดงานประเพณี
รูปแบบและกระบวนการสื่อสารช่วงเตรี ยมงานประเพณี จะเป็ นการสื่อสารแบบทางการ
(Formal Communication) เนื่ องจากเป็ นการพูด คุยกัน ในที่ ป ระชุม ระหว่างกลุ่ม ราชการ ได้ แ ก่
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กับปราชญ์ ชาวบ้ าน และผู้นาท้ องถิ่น ทิศทางการสื่อสารจึงเป็ น
แบบสองทาง (Two-way Communication) ในที่ประชุมจะมีการปรึ กษาหารื อกันวางแผนการจัด
งาน นอกจากนี ้ยังมีการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแซนโฎนตาซึ่งมีทิศทางการสื่อสารในทิศทาง
เดียว (One-way Communication) ซึง่ ได้ ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆด้ วยกันทังวิ
้ ทยุโทรทัศน์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ช่วยสร้ างการรับรู้และเป็ นการเชิญชวนประชาชนให้ เข้ าร่วมประเพณีอีกด้ วย
รูปแบบและกระบวนการสื่อสารช่วงจัดงานประเพณี การสื่อสารมีทงทิ
ั ้ ศทางเดียวและแบบ
สองทาง รู ป แบบจะไม่ เ ป็ นทางการ โดยจะมี การบอกเล่ า ความเป็ นมาของประเพณี และ
วัตถุประสงค์การจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ส่วนตัวกิจกรรมจะเป็ นการสื่อสารแบบทิศทางเดียว
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ผู้รับสารไม่สามารถสอบถามข้ อมูลต่างๆที่สนใจระหว่างเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ เช่น การทาพิธีบูชา
บรรพบุรุษของปราชญ์ชาวบ้ านบริเวณอนุสาวรี ย์พระยาสุรินทรภักดีศรี ณรงค์จางวาง การแสดงของ
ศิลปิ นพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
รูปแบบและกระบวนการสื่อสารช่วงหลังจัดงานประเพณี การสื่อสารจะเป็ นแบบทางการ
เนื่องจากจะมีการประชุมจะมีการสรุ ปการจัดงานประเพณี ระหว่างกลุ่มราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทิศทางการสื่อสารเป็ นแบบสองทาง (Two-way Communication) เพราะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในที่ประชุม จากนันน
้ าความคิดเห็นทังหมดมาสรุ
้
ปร่วมกันว่าควรปรับเปลี่ยนแก้ ไข
อะไรบ้ าง โดยใช้ หลักการเหตุและผล เพื่อพัฒนางานในครัง้ ต่อไป
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัย
ด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปั จจัยด้ านสังคม สภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ ลกั ษณะของประเพณีแซน
โฎนตามี เปลี่ ยนไปบางประการ เช่น การจัดให้ มี ก ารประกวดเครื่ องจูน โฎนตา การจัดการแห่
เครื่ องเซ่นไหว้ เป็ นต้ น แต่สิ่งเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ ชดั เจนคือ การมุ่งเน้ นความสนุกสนาน จนไม่ได้
คานึงถึงคุณค่าของประเพณี เช่นการดื่มสุราในงานจนก่อเหตุความวุน่ วาย
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ถื อเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ประชาชนกลับมาสู่ภูมิ ลาเนาเดิมเนื่ องจาก
สภาพเศรษฐกิจมีความคล่องตัว ซึ่งปั จจัยด้ านนี ้ส่งผลต่อเครื่ องเซ่นไหว้ ที่ นามาบูชาบรรพบุรุษ แต่
สิ่งที่สาคัญเหนือกว่าเศรษฐกิจคือ การแสดงออกถึงความกตัญญูที่อยูเ่ หนือเรื่ องของเซ่นไหว้
ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี การที่เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของประชาชน ช่วย
ส่งผลไปในทิศทางที่ ดีทาให้ การจัดงานมี ความสะดวกสบายมากขึน้ เช่น การใช้ รถยนต์บรรทุก
เครื่ องเซ่น ไหว้ ช่วยให้ ประหยัดเวลา และเครื่ องมือต่างๆ ช่วยในการผลิตขนมในปริมาณมากที่มาก
ขึ ้น มีการใช้ กล้ องบันทึกภาพในการประกอบพิธีการ และยังใช้ ในการประชาสัมพันธ์งานประเพณี
แซนโฎนตาได้ อีกด้ วย
ชญานิศ า จิ รสิ น ธิ ป ก (2553) ได้ วิจัย เรื่ อ ง พัฒ นาการสื่ อสารและการปรั บ ประยุกต์ สื่ อ
พื ้นบ้ านของศิลปิ นโปงลางสะออน เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทน
วงโปงลางสะออน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ กลุ่มแฟนคลับและผู้ชมทั่วไปที่มี และไม่มี
ภูมิลาเนาในภาคอีสาน เนื่องจากปั จจุบนั กระแสความนิยมการแสดงและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามา
มี อิทธิ พ ลต่อผู้ชมอย่างมาก ทาให้ สื่ อพื น้ บ้ านบ้ านอย่างโปงลางสะออนต้ องปรับ ตัวให้ มี ความ
ทันสมัยน่าสนใจและเพื่อความอยูร่ อด การพัฒนาของการแสดงพื ้นบ้ านโปงลางสะออนแบ่งได้ เป็ น
3 ยุคด้ วยกัน
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1) ยุคครูเปลื ้อง ฉายรัศมี (พ.ศ. 2505-2553)
2) ยุคโปงลางสะออนในช่วงที่เป็ นศิลปิ นอิสระ (พ.ศ. 2542-2548)
3) ยุคโปงลางสะออนเป็ นศิลปิ นในสังกัดบริษัทอาร์ เอสฯ (พ.ศ. 2548-2553)
จากยุค ครู เปลื อ้ ง ฉายรั ศ มี จนถึ ง ยุค โปงลางสะออนศิล ปิ นในสัง กัด บริ ษั ท อาร์ เอสฯ
สามารถสรุปได้ ว่า ต้ นกาเนิดของศิลปิ นโปงลางสะออนนัน้ เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้ านที่
ต้ องการหากิจกรรมทาร่วมกัน เพื่อผ่อนคลายความตรึงเครี ยดความเหนื่อยล้ าจากการทางาน สร้ าง
ความบันเทิงสนุกสนานร่วมกัน จนกระทัง่ มีการทาพิธีไหว้ ครูและเชิญโปงลางเข้ าไปเล่นในงานบุญ
งานประเพณี ต่างๆ มี การปรับประยุกต์เครื่ องดนตรี ให้ มี เครื่ องดนตรี ส ากลผสมผสานกับดนตรี
พื ้นบ้ าน รวมถึงการบรรเลงเพลงตามสมัยนิยม ในด้ านการนาเสนอมีการขยายฐานผู้ชมในวงกว้ าง
ไม่ได้ จากัดเพียงภาคอีสานเท่านัน้ เนื่องจากโปงลางสะออนได้ เกิดในยุคกระแสของสื่อมวลชน สื่อ
พื ้นบ้ านโปงลางสะออนจึงได้ ประโยชน์จากสื่อมวลชนในการเผยแพร่สื่อพื ้นบ้ านนี อ้ อกไป แต่เวลา
ในการแสดงมีจากัดเนื่องจากมีคา่ ใช้ จา่ ยในการออกอากาศ นอกจากนี ้ผู้ชมยังสามารถเลือกรับสื่อ
พื ้นบ้ านในสื่อมวลชนหรื อสื่อสมัยใหม่ได้ อีกด้ วย เช่น ซีดีบนั ทึกภาพการแสดงสด และอินเตอร์ เน็ต
เป็ นต้ น แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือคุณค่าในตัวของสื่อพื ้นบ้ านนันกลั
้ บ ลดลงไปเพราะหาชมได้ ง่ายขึ ้น
มีการเพิ่มชุดการแสดงสากลและชุดแสดงศิลปะพื ้นบ้ าน การเพิ่มมุขตลกและตัดทอนเวลาในการ
ไหว้ ครูก่อนการแสดง ลดท่าราให้ มีความกระชับ การปรับแปลงทังหมดจึ
้
งเป็ นการแสดงในลักษณะ
ไทยประยุกต์ ซึ่งเป็ นการปรับตัวไปตามกระแสสื่อมวลชน ในด้ านทัศนคติตอ่ การนาเสนออัตลักษณ์
ของโปงลางสะออนนัน้ พบว่า ผู้ชมทัว่ ไปมองว่าอัตลักษณ์ที่เด่นชัดที่สดุ คือเครื่ องแต่งกาย ในส่วน
ของเครื่ องดนตรี ศิลปะพืน้ บ้ าน และการจัดบรรยากาศในการแสดงเป็ นการดึงดูดความสนใจ ที่
ยังคงมีความเป็ นพื ้นบ้ านให้ เห็น ส่วนภาษาและมุขตลกนันชื
้ ่นชอบในคาแร็ กเตอร์ และมุขตลกที่เข้ า
กับสถานการณ์ ในปั จจุบนั แฟนคลับและผู้ชมทัว่ ไปที่มีภูมิลาเนาในภาคอีสานต้ องการให้ โปงลาง
สะออนใช้ ภาษาอีสานในการแสดงเพราะเข้ าใจง่ายและมีความเป็ นกันเอง แต่เมื่อโปงลางสะออนมี
การแสดงในภาคกลางจะสังเกตได้ ว่าจะมีการใช้ ภาษากลางในการแสดงมากขึ ้น จะเห็นถึงการ
ปรับตัวทางอัตลักษณ์ในการใช้ ภาษาในลักษณะที่เป็ นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมได้ อย่างชัดเจน
ชิ โนรส ถิ่ น วิ ไ ลสกุล (2554) ศึก ษาเรื่ อ งสื่ อ พื น้ บ้ า นกับ การสร้ างอัต ลัก ษณ์ ข องชุม ชน
ศาลายา โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม ชาวชุมชนศาลายามีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับสายน ้า เนื่องจากจะต้ องใช้ น ้าใน
การเพาะปลูก ทาไร่ ทานา ทาสวน รวมถึงใช้ สัญ จรไปมา ซึ่งเป็ นเส้ นทางเดินเรื อระหว่างแม่นา้
เจ้ าพระยาและแม่น ้าท่าจีน ตังแต่
้ มีขดุ คลองมหาสวัสดิ์ทาให้ มีคนต่างถิ่นย้ ายเข้ ามาอยู่เป็ นจานวน
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มาก โดยเฉพาะชาวบ้ านจากริ มแม่น ้าท่าจีน เนื่องจากชุมชนศาลายาเคยเป็ นส่วนหนึ่งของ อาเภอ
นครไชยศรี จังหวัดนครปฐม จึงทาให้ ได้ รับอิทธิ พ ลทางวัฒ นธรรมมาจากจังหวัด นครปฐม สื่ อ
พื ้นบ้ านสาคัญของชุมชนศาลายาสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ นิทานพื ้นบ้ าน, เพลง
พื ้นบ้ าน และประเพณีท้องถิ่น
การดารงอยู่ของสื่อพืน้ บ้ านของชาวชุมชนศาลายามีก ารถ่ายทอดสืบต่อกันมาทางด้ าน
นิทานพืน้ บ้ านและนิทานร่ วมสมัยที่เกี่ ยวข้ องกับสัตว์ต่างๆ เช่น ชาวนากับงูเห่า , กระต่ายกับเต่า
เป็ นต้ น ส่วนเพลงพื ้นบ้ านจะนามาใช้ ประกอบกับพิธีกรรม เช่น ทาขวัญนาค, งานแต่งงาน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีเพลงราวงที่มีการสืบทอดต่อกันมาใช้ ในงานขบวนแห่งประกอบพิธีกรรม เพื่อสร้ าง
ความบันเทิงสนุกสนาน ชาวศาลายาโดยส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ จึงมีความเชื่อในเรื่ องของ
บาปบุญ ประเพณีทางศาสนาต่างๆ จงยังมีให้ เห็นอยู่
การสูญหายของสื่อพืน้ บ้ านจากการที่สภาพสังคม เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันมากขึ ้นชาว
ชุมชนศาลายาจึงหันไปให้ ความสนใจต่อการทามาหากินเพื่อเลี ้ยงชีพเป็ นส่วนใหญ่ สื่อพื ้นบ้ านจึง
ไม่ได้ มีการดูแลเอาใจใส่ และเยาวชนยังให้ ความสนใจกับสื่อสมัยใหม่มากกว่า เช่น วิทยุ, โทรทัศน์,
อินเตอร์ เน็ตเป็ นต้ น การสร้ างสรรค์ความบันเทิงในยุคปั จจุบนั สามารถดึงดูดความสนใจได้ มากกว่า
เยาวชนจึงเกิดความรู้สึกว่าไม่มีแล้ วจะตกยุค นอกจากนี ้ผู้คนกิจกรรมากขึ ้นกว่าในอดีตทาให้ การ
สนทนากันในบ้ านลดน้ อยลง การสื บทอดสื่ อพื น้ บ้ านอย่างนิทานพื น้ บ้ านหรื อเพลงพื น้ บ้ านจึง
เกิดขึ ้นไม่บ่อยนัก การสังเกตและร่ วมกิจกรรมต่างๆ กับเยาวชนทาให้ พบว่า เยาวชนหลายคนไม่
รู้จกั การละเล่นพื ้นบ้ านเพราะส่วนใหญ่จะเล่นเกมส์ในอินเตอร์ เน็ตหรื อของเล่นจากการ์ ตนู ที่ได้ รับ
ความนิยมอยูใ่ นปั จจุบนั จึงสรุปปั จจัยการสูญหายของสื่อพื ้นบ้ านได้ ดงั นี ้
1) การขาดผู้ถ่ายทอดสื่อพื ้นบ้ าน เนื่องจากชาวชุมชนสาลายามีกิจกรรมในแต่ละ
วันมากขึ ้น ต้ องประกอบอาชีพในสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีการแข่งขันสูง จึงขาดการดูแลเอาใจใส่
2) การเข้ ามาของสื่อสมัยใหม่ ที่มีรูปแบบความบันเทิงอันหลากหลาย
3) ค่านิยมที่ ม องว่าสื่ อพื น้ บ้ านเป็ นของคนแก่ เยาวชนจึง ไม่ค่อ ยให้ ค วามสนใจ
เท่าที่ควร
4) สภาพการแข่งขันของเยาวชนทางการศึกษา ต้ องแข่งกันเรี ยน แข่งกันสอบ แข่ง
กันสมัครงาน ยามว่างจึงสนใจในความบันเทิงของสมัยใหม่มากกว่า
สื่อพืน้ บ้ านกับอัตลักษณ์ ของชุมชนศาลายา แม้ ว่าสื่อพื น้ บ้ านจะไม่มีความโดดเด่นหรื อ
แตกต่างจากสื่อพืน้ บ้ านภาคกลาง แต่สื่อพื ้นบ้ านสามารถสะท้ อนความเป็ นตัวตนของชาวชุมชน
ศาลายาได้ ดงั นี ้
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1) ความศรัทธาในพุทธศาสนาทาให้ ยงั มีประเพณีที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาอยู่
2) ความรักความสามัคคีของคนในชุม ชน เมื่ อมี การจัดงานประเพณี ช าวชุม ชน
ศาลายาจะให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
3) ความอารมณ์ดีของชาวชุมชนศาลายา จะเห็นได้ จากการจัดงานประเพณีตา่ งๆ
จะมีความสนุกสนานบันเทิงรวมอยูด่ ้ วย
สื่อพืน้ บ้ านกับการส่งเสริ มการท่องเที่ยว จุดเด่นของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวคือ ความ
สนุ ก สนานบั น เทิ ง ช่ ว ยผ่ อ นคลายความเครี ย ดความกั ง วลใจ และอาจจะเป็ นกิ จ กรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมด้ วยได้ ประเพณีการแข่งเรื อจะได้ ความสนใจอย่างมาก เนื่องจาก
ชาวชุมชนศาลายามีความผูกพันกับสายน ้าและเรื อจึงเป็ นการสะท้ อนวิถีของชาวชุมชนแก่สายตา
นักท่องเที่ยว สร้ างความสนุกสนาน ตลกขบขัน และยังได้ เห็นถึงความสามัคคีของชาวชุมชนซึ่งหา
ชมได้ ยากในสังคมเมือง การแข่งเรื อนันจะมี
้
ชมุ ชนหลายชุมชนต่างพากันมาแข่งและมาเชียร์ ทาให้
บรรยากาศไม่เงียบเหงา มีความคึกคักกันตลอดเวลา ยังมีการจาหน่ายสินค้ าแก่นกั ท่องเที่ยวและ
ผู้เข้ าร่วมงานอีกด้ วย
พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ (2554) ศึกษาบทบาทการใช้ สื่อพื ้นบ้ านในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ของชุมชนตลาดเก้ าห้ อง อ.บางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพเก็บข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์ เชิงลึกและข้ อมูลเอกสารต่างๆ จากการศึกษาตลาดเก้ าห้ อง เป็ นตลาดเก่าแก่แห่ง
หนึ่งของอาเภอบางปลาม้ า ตังอยู
้ ่ บริ เวณฝั่ งแม่นา้ ท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี สาหรับตัวตลาดนัน้
สร้ างตังแต่
้ รัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นเส้ นทางสัญจรทางน ้าที่สาคัญอีกเส้ นหนึ่ง
ของอดีต ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
สภาพพื ้นที่ทางกายภาพของตลาดเก้ าห้ อง ประกอบด้ วย 3 พื ้นที่ ได้ แก่
1) ตลาดบน มี อ ายุ ป ระมาณ 74 ปี ลั ก ษณะจะเป็ นห้ องแถวไม้ 2 ชั น้ แบบ
สถาปั ตยกรรมของจีนปนไทย มีร้านอยู่ 20 ห้ อง พระชาญสุวรรณเขตเป็ นผู้สร้ าง สิ่งที่น่าสนใจคือ
“ฮู้” ใหญ่โบราณ ในบ้ านจะมีม่านแบบชักรอกซึ่งถื อเป็ นสัญลักษณ์ อันโดดเด่นที่เป็ นเสน่ห์ดึงดูด
ความสนใจจากนักท่องเที่ยว
2) ตลาดกลาง สภาพเดิม ของตัว ตลาดเป็ นโรงสี ต่อมาได้ ส ร้ างเพิ่ ม อี ก 10 ห้ อ ง
รูปแบบสถาปั ตยกรรมจะเป็ นแบบของจีน มีท่าเรื อขนส่งสินค้ าและรับส่งชาวบ้ านรวมถึงผู้คนใน
หมู่บ้านใกล้ เคียงที่ต้องการเดินทางไปยังตัวเมือง จังหวัดสุพ รรณบุรี และกรุงเทพมหานคร ฯลฯ สิ่ง
หนึ่งที่น่าสนใจคือ สมัยก่อนเป็ นโรงถ่ายภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ และยังมีการแสดงเครื่ องพิมพ์สมัย
โบราณ มีบ้านที่สะสมเหล้ าเก่าให้ ได้ ชมกัน
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3) ตลาดล่ าง มี อ ายุป ระมาณ 104 ปี จุด เด่น คื อ เป็ นห้ อ งแถวเรื อ นไม้ ส องชัน้
รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ มีความงดงามและเรี ยบง่ายในมีคณ
ุ ค่าของเรื อนไม้ เก่า สร้ าง
โดย นายบุญรอด เหลืองพาณิช หรื อเถ้ าแก่ฮง เป็ นผู้สร้ างร้ านขายของจาก “แพ” อยู่บริ เวณริ มน ้า
หน้ าบ้ านเก้ าห้ อง ต่อมาได้ ย้ายร้ านมาตัง้ อยู่บนบก และได้ นาชื่อเก้ าห้ องมาตังเป็
้ นชื่อตลาดจน
กลายมาเป็ นชื่อตลาดเก้ าห้ องจนถึงทุกวันนี ้ อดีตตลาดแห่งนี ้มีความเจริญรุ่งเรื องอย่างมาก แต่สิ่ง
ที่นา่ สนใจอีกอย่างหนึง่ คือ หอดูโจร และพิพิธภัณฑ์บ้านเก้ าห้ องที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสถานที่แห่งนี ้
บทบาทของสื่ อพื น้ บ้ านในการส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวของชุม ชนตลาดเก้ าห้ อง พบว่า มี
ประเด็ น ที่ เ ป็ นคุ ณ ค่ า ความหมายแฝงเร้ นอยู่ 3 ประเด็ น ประการแรก คื อ ร่ อ งรอยทาง
ประวัติศาสตร์ ประการที่ ส อง คือ คุณ ค่าวัฒ นธรรมที่ ไม่เปลี่ยนแปลง และประการสุดท้ าย คือ
คุณค่าทางสังคม ทังสามแนวคิ
้
ดนันมี
้ ความเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจาก เนื ้อหาที่
ปรากฏในสื่อพื ้นบ้ านมีประเด็นที่สอดคล้ องกับแนวคิดของการท่องเที่ยว คือ “จุดขาย” ที่ดงึ ดูความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวได้
คุณค่าความหมายที่ปรากฏให้ เห็นจากสัญญะในสื่อพื ้นบ้ าน ทัง้ 3 ประการ พบว่า แต่ละ
ประเด็นจะมี องค์ประกอบย่อยที่ มี ความหมายแฝงในตัวสื่อ เช่น ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ จ ะ
มีสญ
ั ญะของความงามที่มีคณ
ุ ค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุ ในส่วนคุณค่าวัฒนธรรมที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจะมีสญ
ั ญะที่เกี่ยวข้ องกับวิถีการผลิตแบบดังเดิ
้ ม และสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่
เป็ นองค์ประกอบในการสื่อความหมาย สาหรั บคุณค่าทางสังคมเป็ นอีกแนวคิดหนึ่งที่สะท้ องผ่าน
รูปแบบวัฒนธรรมไทย-จีน จารี ตประเพณีการยึดถือปฏิบตั ิกนั ต่อๆมา ถือเป็ นสัญญะที่สาคัญเป็ น
การแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชนเก้ าห้ อง วิถีปฏิบตั จิ ะเน้ นความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่าย สมถะ เช่น
การทาขนมของร้ านค้ าที่ยงั คงใช้ วิธีการ “ทามือ” แทนเครื่ องจักร
ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากแนวคิด 3 ประการ เมื่อพิจารณาจากกรอบทฤษฎีสญ
ั ญะ
วิท ยา พบว่า แนวคิ ด เกิ ด จากสัญ ญะต่า งๆรวมตัว เข้ า ด้ ว ยกัน ในลัก ษณะกระบวนทัศ น์ หรื อ
Paradigmatic เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ของสัญญะย่อยๆ ที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกั น ให้
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมตัวเป็ นโครงร่ างของความคิดที่สื่อสารกันได้ เช่น คุณ ค่า
วัฒนธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะมีชุดสัญญะย่อยๆ ได้ แก่ วิถีการผลิตแบบดังเดิ
้ มและความเก่าแก่
ของโบราณสถานเป็ นองค์ประกอบในการสื่อความหมาย เช่นเดียวกับคุณค่าทางสังคมที่มีภาพของ
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน รวมถึงการปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี ซึ่งทังสองถื
้
อ
เป็ นสัญญะที่อยูภ่ ายใต้ บริบทของแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับคุณค่าทางสังคม
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ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสัญญะโดยปกติจะมีความสามารถในการสื่อความหมายที่ลึกซึ ้งได้
มัก เกิ ด ขึน้ ได้ ห ลายรู ป แบบ จากสื่ อ ที่ เป็ นวจนภาษาและอวจนภาษา รวมทัง้ ในมิ ติ ต่างๆ เช่น
ตานาน เรื่ องเล่า ความหมายของสัญ ญะมี ความละเอี ยดและลึกซึง้ สัญ ญะบางตัวสามารถให้
ความหมายได้ ห ลายอย่ า ง ทัง้ ทางตรงและโดยนัย เช่ น หอดูโจร นอกจากจะมองได้ ว่ า เป็ น
สิ่งก่อสร้ างเก่าแก่โบราณแล้ ว ยังต้ องพิจารณาบริ บทรอบๆว่ามีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องและเชื่อมโยงการ
ปรากฏการณ์ใดบ้ าง ทังหมดสามารถน
้
ามาวิเคราะห์ความหมายได้ ทงสิ
ั ้ ้น
วิ ธี ก ารสื่ อ ความหมายเชิ ง สั ญ ญะในสิ่ ง พิ ม พ์ มี ก ารผสมผสานรู ป แบบของการสื่ อ
ความหมายที่หลากหลายลักษณะ ทังการสื
้
่อความหมายโดยตรงเน้ นไปที่รูปสัญญะ ได้ แก่ สถานที่
ท่องเที่ยว เรื่ องราวเด่นๆ เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป ปรากฏการณ์นี ้มองได้ ว่าเป็ นการสื่อสารโดยการ
ใช้ สว่ นย่อยแทนความหมายถึงส่วนใหญ่ คือการหยิบยกเอาบางส่วนมานาเสนอให้ เห็นในภาพรวม
แนวคิดที่ถกู ค้ นพบ เมื่อเปรี ยบเทียบสังคมสมัยเก่าและสมัยใหม่จะเห็นความแตกต่างของ
ขัวตรงข้
้
าม อย่างสิ ้นเชิง เช่น สมัยก่อนทาขนมด้ วยวิธีการทามือ แต่สมัยใหม่จะใช้ เครื่ องจักรที่ผลิต
ได้ จ านวนมาก ส่ วนแรงงานจะพึ่ ง พิ ง การบริ ห ารระบบอุต สาหกรรมมากกว่า แรงงานภายใน
ครัวเรื อน ถือเป็ นความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทที่ชดั เจน
ปรี ดา อัครจันทโชติ (2557) ศึกษาการข้ ามพ้ นวัฒ นธรรมของสื่อการแสดงงิว้ ในประเทศ
ไทย เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ตวั บท
สาหรับการแสดงงิว้ ในสมัยโบราณนัน้ ถื อเป็ นนาฏกรรมนานาชาติในสมัยราชวงศ์ถังช่วงปี ค.ศ.
618-907 เป็ นช่วงที่แผนดินจีนเป็ นศูนย์รวมของชาวต่างชาติและต่างศาสนา ศิลปะการแสดงและ
ดนตรี นนั ้ มีการถ่ายเทกันไปมาระหว่างชนชาติ หลังจากที่ราชวงศ์ถังถูล้มล้ างไป การคุกคามทาง
อานาจในแผ่นดินจีนจึงเริ่ มขึ ้น ซึ่งในแง่มุมทางการเมืองสามารถมองได้ ว่าการคุกคามที่เกิดขึ ้นนี ้
อาจเป็ นภัยต่อแผ่นดินจีนและอาจมีผลต่อความมัน่ คง แต่หากมองในมุมของศิลปวัฒนธรรมแล้ ว
เหตุการณ์ดงั กล่าวช่วยสร้ างความร่ ารวยให้ แก่ละครจีน มีการนาละครซันจวินซี่มาผสมกับการขับ
ร้ องสี ซ อบนหลัง ม้ า ของกิ ม ก๊ ก กลายเป็ นละคร จ๋ า จวี ถื อ เป็ นตัว แทนนาฏกรรมของจี น ทาง
ภาคเหนือ สาหรับทางภาคใต้ มีหนานซี่ ที่ถกู พัฒนาจากละครชาวบ้ านกับศิลปะการแสดงอื่นๆ ทัง้
การร้ องราประกอบเรื่ อง การเล่านิทาน และเพลงกวี ถูกพัฒ นามาเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นงิว้ อย่าง
สมบูรณ์
จากการวิจยั พบว่า ความหมายของงิว้ มีหลายมิติซึ่งสัมพันธ์กับการข้ ามพ้ นวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยดังนี ้
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1) งิ ้วกับความเชื่อทางศาสนา การเข้ ามาของงิ ้วในประเทศไทยนันเชื
้ ่อว่ามาแสดงที่
ศาลเจ้ า เพื่อทาพิธี “ป่ วงเซียง” ถือเป็ นการแสดงงิว้ ให้ เทพเจ้ าได้ ชม ศาลเจ้ าจึงกลายเป็ นที่แสดง
ของงิว้ เป็ นหลักจนถึงปั จจุบนั งิว้ แบบขนบมีอีกชื่อหนึ่งว่า “งิว้ ไหว้ เจ้ า” แต่ปัจจุบนั หลายศาลเจ้ า
เชิญ งิว้ มาเพื่ อทาพิธี “ป่ วงเซียง” แต่ไม่ให้ ทาการแสดงงิว้ อาจจ้ างให้ มีการแสดงอื่นมาทดแทน
หรื อจ้ างให้ ภาพยนตร์ มาฉาย เนื่องจากการแสดงงิ ้วมีราคาสูงและผู้ชมบางส่วนอาจดูการแสดงไม่ร้ ู
เรื่ อง สาหรับความหมายของงิ ้วในทางศาสนาเรื่ องการประกอบพิธีกรรมกาลังถูกท้ าทาย
2) งิ ้วกับสถาบันกษัตริย์และราชสานัก พบว่ามีหลักฐานในสมัยอยุธยาที่งิ ้วเป็ นส่วน
หนึ่งของการแสดงเพื่อต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง ในยุคกรุงธนบุรีงิ ้วได้ ยกระดับขึ ้นคือประกอบพิธี
ถวายพระเพลิ ง พระศพของเจ้ า นายต่ า งๆ และประกอบพระราชพิ ธี ส มโภช ต่ อ มาสมัย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ การแสดงงิ ้วยังคงนามาใช้ ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระศพและพิธีพระราช
สมโภชอยู่เรื่ อยๆ แต่ไม่บ่อยเท่ากับสมัยกรุงธนบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ ถูกยกเลิกการแสดงงิว้ ไป
เนื่องจากความหมายของ “จีน” ไม่ใช่ความหมายในแง่บวกอย่างสมัยก่อน เพราะไทยได้ รับคติ
เรื่ องงานศพมาจากประเทศตะวันตก ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมางิ ้วไม่ได้ รับความหมายของการประกอบ
พิธีพระเพลิงศพเป็ นต้ นมา ในยุคสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เชื ้อพระวงศ์และขุนนาง
ชันสู
้ งได้ มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงงิ ้ว สาหรับบางคนอาจมีคณะเป็ นของตนเอง นอกจากนี ้ยัง มี
การทดลองนางิ ้วมาผสมกับการแสดงอื่ นๆ โดยการใช้ ภาษาไทยในการขับร้ องและเจรจา เป็ นแบบ
“งิ ้วไทย”
จากนัน้ บริ บทของงิว้ ในราชสานักได้ หายไปนานราว 80 ปี จนกระทัง่ คราวสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 รางสานักจึงมีบทบาทในการสร้ างความหมายใหม่ให้ กับ
การแสดงงิ ้วอีกครัง้ เมื่อมีการจัดแสดงงิ ้ว เรื่ อง “เปาบุ้นจิ ้น” ตอน ประหารเปาเหมี่ยน ณ โรงละคร
แห่งชาติ โดยสมาคมอุปรากรไทย-จีน เขียนบทและกากับโดย อาพัน เจริ ญ สุขลาภ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จมาทอดพระเนตรในการแสดงครัง้ นี ้อีกด้ วย
การข้ ามพ้ นวัฒนธรรมของงิ ้วทัง้ 2 แสดงให้ เห็นถึงความพยายามของบุคลากรงิ ้วใน
การสร้ างความหมายใหม่โดยการพึ่งสถาบันกษัตริย์ หลังจากที่ความหมายถูกรื อ้ ในสมัยรัชกาลที่ 6
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้เป็ นทรงอุปถัม ภ์ กิจกรรมทางวัฒ นธรรม
นานาแขนง และมีความสนพระทัยในวัฒนธรรมจีนอย่างสูง
3) งิ ้วกับความเชื่ อมโยงกับประเทศจีน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
ของจี น จากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ เป็ นระบอบประชาธิ ป ไตย และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“สาธารณรัฐจีน” ในปี พ.ศ. 2455 ทาให้ ความหมายของ “จีน” เปลี่ยนไป คือ จีนไม่ใช่มหาอานาจที่
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ไทยควรเอาเยี่ยงอย่างต่อไป ซึ่งส่งผลต่อความหมายของงิ ้วเช่นกัน บุคลากรงิ ้วจานวนมากอพยพ
มายังประเทศไทย เพื่อหนีภยั การเมืองและสงคราม และสร้ างความพัฒนาให้ แก่งิ ้วในประเทศไทย
นอกจากนี ้การข้ ามวัฒนธรรมของงิว้ ในประเทศชี ้ให้ เห็นว่าฝ่ ายที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นยัง
สามารถส่งอิทธิพลกลับไปยังต้ นกาเนิดทางวัฒนธรรมนันด้
้ วย
4) งิ ้วกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในยุคสมัยที่โรงบ่อนเป็ นที่นิยมในประเทศไทยนัน้
ต้ องมีอากรบ่อนเบี ้ย สาหรับในกรุงเทพฯมีโรงบ่อนมากกว่า 400 แห่ง จะมีมหรสพที่โรงบ่อนสอง
ช่วงคือ ช่วงบ่ายและช่วงค่า หากเป็ นบ่อนที่อยู่ในย่านของคนจีนจะมีการแสดงงิว้ ทังหมด
้
3 ชนิด
คือ งิ ้วลัน่ ถัน งิ ้วตุ้งข่ง และงิ ้วเด็ก แต่ถ้าเป็ นบ่อนที่อยู่ในย่านของคนไทยจะเป็ นการแสดงลิเก ละคร
รา เป็ นต้ น งิว้ กับบ่อนมี ความส าคัญ ต่อกันอย่างมาก เพราะต้ องการดึง ดูดให้ คนมาเที่ ยวบ่อน
จานวนมาก ซึง่ เป็ นตัวแปรในการกาหนดรายได้ ของบ่อน ทาให้ บอ่ นได้ รับความนิ ยมจนสามารถตัง้
อากรบ่อนได้ จึงเป็ นช่วงที่งิ ้วเฟื่ องฟูควบคูไ่ ปกับบ่อน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเล็งเห็นการพนันทาให้ ราษฎร
หมกมุ่น จึงโปรดให้ ทยอยยุบบ่อน ในกรุงเทพฯและหัวเมืองต่างๆ ช่องทางการแสดงจึงลดน้ อยลง
ภายหลังจากยุคของงิ ้วในโรงบ่อนแล้ ว งิ ้วต้ องปรับตัวอย่างต่อเนื่องกับเศรษฐกิจที่ไม่มีโรงบ่อน การ
แสดงจึงมีที่ศาลเจ้ าเป็ นหลัก ผู้ชมงิ ้วมีจานวนลดน้ อยลงเนื่องจากกฎหมายควบคุมการศึกษาที่ต้อง
ส่งให้ ลกู หลานเข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนของไทย จึงมีผลให้ รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ร้ ูภาษาจีน
เมื่อมีการสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ของคนจีน ที่เรี ยกว่า “คนไทยเชื ้อสายจีน” ที่เข้ ามาทา
ธุรกิจในหลายๆอย่างจนเป็ นมหาเศรษฐี ใหม่หรื อชนชันกลางก็
้
มีมากขึ ้น เมื่อฐานะทางการเงินของ
คนจีนดีขึ ้นจึงบริจาคเงินให้ ศาลเจ้ าได้ ในจานวนมาก งิ ้วศาลเจ้ าจึงสามารถเลี ้ยงตัวเองได้ ต่อมาจึง
ได้ มีการฝึ กงิว้ ให้ กับคนไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นการข้ ามพ้ นวัฒนธรรมในแง่ของ
บุคลากร
5) งิ ้วกับการเมืองการปกครอง ในแง่ของการเมืองยังคงแยกไม่ออกจากปั จจัยด้ าน
สถาบันกษัตริ ย์ เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางของการเมืองและการปกครอง พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงใช้ วิธีการปกครองคนจี นที่เข้ ามาอยู่ในระบบ โดยการแต่งตังให้
้ มีนายอาเภอจีน
ในหัวเมืองที่มีชาวจีนไปอยูต่ งหลั
ั ้ กแหล่ง เพื่อให้ ความช่วยเหลือและดูแลสอดส่องพฤติกรรมชาวจีน
ไม่ให้ ทาผิดกฎหมาย ต่อมามีการก่อตังสมาคมชาวจี
้
น ในช่วงปี พ.ศ.2440-2450 มีเป้าหมายเพื่อ
สังคมและธุรกิจ
ในสมัยที่จอมพล ป. พิบลู สงครามได้ เดินทางไปรอบโลก แล้ วเกิดความประทับใจใน
วัฒ นธรรมการอภิ ปรายทางการเมื องของอังกฤษ จึงน ากลับ มาใช้ กับ ประเทศไทย ซึ่งการเปิ ด
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เสรี ภาพในการวิจารณ์นนท
ั ้ าได้ ไม่นาน ต้ องสัง่ ห้ ามการรวมกลุ่มทางการเมืองทุกรูปแบบ จับกุมผู้ที่
ต่อต้ านรัฐบาล การปิ ดกันทางการเมื
้
องที่เกิดขึ ้นทาให้ เกิดเป็ น “งิ ้วธรรมศาสตร์ ” หรื อ “งิ ้วการเมือง”
ซึง่ ในขณะนันการเมื
้
องมีการแบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย กลุ่มนักศึกษาต้ องการประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ ง จึง
ได้ จดั แสดงงิ ้วเพื่อล้ อเลียนและเสียดสีทางการเมือง
6) งิ ว้ กับ การศึก ษา เมื่ อ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 สิ น้ สุ ด ลง ชาวจี น ที่ มี เงิ น ต่ า งพา
ลูกหลานเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนคริ สต์ ความผูกพันกับการเรี ยนภาษาจีนจึงคลายลง ผลที่ตมมาคือ
ชาวจีนไม่ร้ ู ภาษาของชาติพนั ธุ์ตนเอง ต่อมาเกิดการสร้ างความหมายใหม่แก่ตนเอง คือ “คนไทย
เชื ้อสายจีน” งิว้ จึงต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไป การนาภาษาไทยเข้ ามาใช้ ในการ
แดงงิ ้วทาให้ เกิดงิ ้วแขนงใหม่ขึ ้น คือ “งิ ้วไทย”
ในปี พ.ศ. 2535 ได้ มีมติจากคณะรัฐมนตรี ให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
ได้ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ จดั ทาหลักสูตรวิชาภาษาจีน จึงได้ เห็นวิสยั ทัศน์ของรัฐบาลไทย
ต่อการเรี ยนภาษาจีนที่เปลี่ยนแปลงไป
7) งิว้ กับสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับสื่ อมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศนันมี
้ ความหมายต่องิ ้วเป็ นอย่างมาก เช่น หนังสือพิมพ์ ละคร โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง
ร่วมสมัย และอินเตอร์ เน็ต การตีพิมพ์ยทุ ธจักรนิยายของหนังสือพิมพ์จีนนันได้
้ รับความนิยมอย่าง
มาก และมีการนาไปดัดแปลงเป็ นละครงิ ้วอีกด้ วย ส่วนโทรทัศน์ได้ เผยแพร่ภาพรายการพงศาวดาร
จีนแต่เป็ นบทภาษาไทย ใช้ นกั แสดงไทย เป็ นการแสดงแบบละครร้ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างการข้ ามพ้ นวัฒ นธรรมและบทบาทหน้ าที่งิว้ พบว่าบทบาท
หน้ าที่ของงิว้ มี 3 แบบ คือ งิว้ แบบขนบ งิ ้วไทย และ งิ ้วการเมือง จากการเปรี ยบเทียบกับบทบาท
หน้ าที่ของงิ ้วเมื่อสมัยอยู่ในประเทศจีน การข้ ามพ้ นวัฒนธรรมของงิ ้วมีบทบาทหน้ าที่ที่แตกต่างกัน
ทัง้ 3 แบบ
ส าหรับ หน้ าที่ คลี่ ค ลาย งิ ว้ ไทยจะมี บ ทบาทเชิ งพลวัตมากที่ สุด รองลงมาคือ งิ ว้
การเมืองและงิ ้วแบบขนบ เนื่องจากการเมืองจัดแสดงเป็ นภาษาไทยจึงทาให้ งิ ้วไทยมีบทบาทมาก
ที่สุด และยังมีเป้าหมายเพื่อสร้ างสรรค์งิว้ สาหรับผู้ชมที่ไม่ร้ ู ภ าษาจีนเป็ นหลัก เพราะฉะนัน้ การ
คลี่คลายจากหน้ าที่เดิมจึงมีโอกาสสูงมาก
ส าหรั บหน้ าที่ ที่ ห ายไป พบว่า งิว้ ขนบ สูญ เสี ย บทบาทหน้ าที่ เมื่ อ สมัยตอนที่ อ ยู่
ประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ งิ ้วไทย และตามด้ วยงิ ้วการเมือง การจัดแสดงของงิ ้วขนบนันจะ
้
เน้ นจัดแสดงเรื่ องงิ ้วตามที่แสดงกันในประเทศจีน
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ในส่วนของหน้ าที่ ใหม่ พบว่า งิ ว้ ไทยและงิว้ ขนบมี ห น้ าที่ ใหม่เพิ่ ม ขึน้ คือ การท า
หน้ าที่สง่ เสริมการขาย
ส่ ว นด้ า นเนื อ้ หาที่ สูญ หายไปนัน้ เนื่ อ งจากความเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมไทย
สถาบันการศึกษาและสถาบันสื่ อมวลชนขัดเกลาคนได้ ดีกว่างิว้ ที่ ให้ ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ต่างๆ ทันต่อยุคสมัย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิ จัย เรื่ อ ง “กระบวนการเปลี่ ย นแปลงการสื่ อ พื น้ บ้ านฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น” ผู้วิ จัย
ต้ องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในองค์ประกอบ บทบาท
และอัตลักษณ์ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างไร เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่
มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant Observation) และศึ ก ษาจากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง การน าเสนอ
ผลงานวิจยั จะเป็ นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีขนตอนและรายละเอี
ั้
ยดดังนี ้
ในงานวิจยั เรื่ องนี ้ได้ ทาการศึกษาในพื ้นที่ ทางภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่
เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของการฟ้ อนเล็ บฟ้ อนเที ยนในสมัยพระราชายาเจ้ าดารารัศมี โดยมี รายละเอียด
ระเบียบวิธีวิจยั และการเก็บข้ อมูลดังนี ้
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.2.1 การวิจยั เชิงเอกสาร
3.2.2 การสังเกต
3.2.3 สัมภาษณ์เชิงลึก
3.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.4 การตรวจสอบความถูกต้ องของงานวิจยั
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพื ้นบ้ านทางภาคเหนือ ” เป็ น
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ (Qualitative Research) เพื่ อศึ ก ษ าการเปลี่ ย นแปลงทางรู ป แบ บ
องค์ประกอบ บทบาท และอัตลักษณ์ ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้
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วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต
แบบไม่มี ส่วนร่ วม (Non-participant Observation) การสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
การนาเสนอผลงานวิจยั จะเป็ นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์

3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)
เป็ นค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมู ล ต่ า งๆ รวมถึ ง แนวความคิ ด จากเอกสาร หนั ง สื อ
วารสารวิชาการ สิ่งพิม พ์ที่เกี่ ยวข้ องกับสื่อพื น้ บ้ าน อัตลักษณ์ และการฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียน เพื่ อ
ศึกษาประวัติความเป็ นมาว่ามีความสาคัญอย่างไรต่อทางประเพณีวฒ
ั นธรรมทางภาคเหนือ และ
รูปแบบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือของแบบเดิมเป็ นอย่างไร ซึ่งข้ อมูลจากเอกสารที่ได้
ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมไว้ จ ากเอกสารจะเป็ นแนวทางที่ ช่วยให้ การลงพื น้ ที่ เก็ บข้ อมูลจะเห็น
ความแตกต่างในทางองค์ประกอบได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
1) แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ศึ ก ษาค้ นคว้ าข้ อมู ล การฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย นจาก หอสมุ ด กลางจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย ห้ อ งสมุด สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ห้ องสมุด มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ
นอกจากนี ้ยังมีข้อมูลทางออนไลน์จากเว็บไซต์ตา่ งๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ
2) วิธีการดาเนินการวิจยั
ค้ นคว้ าและศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสาร หนังสือ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเพื่อทาความเข้ าใจในรายละเอียดของการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ
3) การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
รวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาค้ นคว้ าจากห้ องสมุด เว็บไซต์ตา่ งๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ
3.2.2 การสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่ วม (Non-participant Observation)
เพื่อให้ เข้ าใจในขันตอนรายละเอี
้
ยดของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมากยิ่งขึ ้น เป็ นการสังเกต
เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น กระบวนท่าในการฟ้อน
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องดนตรี เป็ นต้ น จากการสังเกตจะทาให้ เห็นความแตกต่างในขัน้ ตอนและ
รายละเอียดต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้ เห็นภาพได้ ง่ายขึ ้น
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1) แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคนาฏศิลป์เชียงใหม่เมื่อ มี
การฝึ กสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
2) วิธีการดาเนินการวิจยั
ติดต่อทางวิทยาลัยเทคนิคนาฏศิลป์เชียงใหม่เพื่อขอเข้ ามาสังเกตการณ์ แบบไม่มี
ส่วนร่วมในการฝึ กสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
3) การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในขณะที่มีการฝึ กสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน มีการ
บันทึกภาพบรรยากาศด้ วยกล้ องถ่ายภาพและกล้ องวีดีโอ
3.2.3 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มที่ยงั คงอนุรักษ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันมีคณ
ุ ค่าของทางภาคเหนือ
ไว้ และมี การสื บทอดสู่คนรุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่ องทัง้ ในและนอกสถานศึกษา การที่ ได้ สัม ภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายนี ้จะช่วยให้ ได้ ข้อมูลของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างโดยตรง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็ น
กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือ การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี ้จะทาให้ ได้ ข้อมูลที่มีความถูก ต้ องมาก
ที่ สุด การสัม ภาษณ์ จ ะอยู่ในประเด็น ของการเปลี่ ยนแปลงทางรู ป แบบองค์ ป ระกอบ บทบาท
และอัตลักษณ์ ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ
1) แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่ม เป้าหมายซึ่งเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ สาคัญ เกี่ ยวกับการฟ้ อนเล็บ
ฟ้อนเทียนเป็ น 4 กลุม่ โดยแบ่งไว้ ดงั นี ้
(1) สัมภาษณ์กลุม่ อาจารย์หรื อผู้ฝึกสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ที่วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ ดังนี ้
ก) ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ข) นางเพียงแข จิตรทอง รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
ค) นางจิ ร ากั น รั ต นทั ศ นี ย์ ครู ผ้ ู ช านาญ การพิ เ ศษปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร อง
ผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
(2) ปราชญ์ชาวบ้ าน
ก) นางนงนุช งามเหลือ
ข) นางแสงเดือน ปั นใจแก้ ว

52
(3) นักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคนาฏศิลปะเชียงใหม่
(4) ผู้ชมการแสดง
2) วิธีการดาเนินการวิจยั
ติดต่อประสานไปยังจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทาง
ภาคเหนื อในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อขอความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ และให้ ทางสถาบันบัณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ทาหนังสือขอสัมภาษณ์ต่อไป
3) การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ลงพื น้ ที่ เพื่ อเก็ บ ข้ อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการกับ บุค คลที่ มี ส่วน
เกี่ยวข้ องกับการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ผู้วิจยั ได้ เตรี ยมแนวคาถามไว้ ล่วงหน้ าและมีการบันทึกเสียง
ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ บันทึกข้ อมูลด้ วยสมุดบันทึกข้ อมูลและอุปกรณ์เครื่ องเขียน การบันทึกภาพด้ วย
กล้ อ งถ่ า ยภาพและกล้ องวี ดี โอ น าข้ อ มู ล ที่ จ ากการรวบรวมค้ น คว้ า ศึ ก ษาจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วมมาวิเคราะห์และนาเสนอในแบบรูปเล่มต่อไป

3.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
การศึกษาภาคสนามจะเริ่ มการเก็บข้ อมูลในพืน้ ที่ตงแต่
ั ้ เดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-depth Interview) และการสัง เกตแบบไม่ มี ส่วนร่ วม (Nonparticipant Observation) แนวคาถามในการสัมภาษณ์ แบบไม่ตายตัว รู ปแบบคาถามจะมีการ
เปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ มาจากประสบการณ์ ของแต่ละคนอย่างครบถ้ วน
นอกจากนี ้จะมีการจดบันทึกและมีการบันทึกเสียงและกล้ องถ่ายรูปในการเก็บข้ อมูล แนวคาถามมี
ดังนี ้
1) คาถามเกี่ยวกับความรู้ เรื่ องการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น ประวัติความเป็ นมาของการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็ นอย่างไร วัตถุประสงค์ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนคืออะไร
2) ค าถามเกี่ ย วบทบาทของการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น เช่ น การฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย นมี
ความสาคัญอย่างไร บทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีอะไรบ้ าง แตกต่างจากอดีตอย่างไร
3) ค าถามเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการแสดงการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น เช่ น การแสดงมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้ าง
4) คาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น กระบวนท่าในการ
ฟ้ อนรามี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไร การแต่งกายมี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไร เครื่ อ งดนตรี
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ประกอบการแสดงมีอะไรบ้ าง เพลงที่ใช้ ในการแสดงเป็ นเพลงอะไร มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต
อย่างไร
5) คาถามเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น โอกาสในการแสดงมี
โอกาสในงานใดบ้ า ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโอกาสในการแสดงจากอดี ต อย่างไร เคยได้ ร่วมงาน
หน่วยงานรัฐหรื อไม่ มีงานใดบ้ าง
6) คาถามการเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ของฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น มีความรู้ สึกอย่างไรที่ได้ มี
ส่วนในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คิดว่าผู้อื่นหรื อคนต่างถิ่นจะมองการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็ นอย่างไร
7) คาถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น คิดว่า
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมื อง สังคม ค่านิยม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเทียน
หรื อไม่ อย่างไร ในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีเทคโนโลยีอนั ก้ าวหน้ าเป็ นตัวกาหนดรูปแบบวิถีชีวิตจะส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนหรื อไม่อย่างไร

3.4 การตรวจสอบความถูกต้ องของงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของงานวิจัยชิน้ นี ้ โดยการตรวจสอบข้ อมูลแบบ
สามเส้ า (Mothodological Triangulation) ผู้วิจัย ได้ ใช้ วิธี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ต่างๆ จากแหล่ง ข้ อ มูล
ทางด้ านเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ทงแบบไม่
ั้
มีส่วนร่วม เพื่อรวบรวมข้ อมูลใน
เรื่ องเดียวกัน มาตรวจสอบควบคูก่ บั สภาพของความเป็ นจริง

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอ
นาข้ อมูลที่ ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าจากการรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร (Documentary
Research) การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วม (Non-participant Observation) การสัม ภาษณ์ เชิงลึก
(In-depth Interview) มาเรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และนาเสนอรายงาน เพื่อ
ชีใ้ ห้ เห็ นถึงการเปลี่ ยนแปลงการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเที ยนในสื่ อพื น้ บ้ านทางภาคเหนื อ การนาเสนอ
ผลงานวิจัยจะเป็ นรู ปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ ขันตอนการวิ
้
เคราะห์และการนาเสนอข้ อมูลมี
ดังนี ้
1) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับรูปแบบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพืน้ บ้ าน
ทาง องค์ประกอบ บทบาท และปั จจัย
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2) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อ
พื ้นบ้ าน ทาง องค์ประกอบ บทบาท และปั จจัย

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่ อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพืน้ บ้ านการฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียน”
เป็ นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วม (Non-participant Observation) และศึก ษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีวตั ถุประสงค์งานวิจยั ดังนี ้
1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอผลการวิจยั เป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1) ข้ อมูลพื ้นฐาน คือ ประวัตคิ วามเป็ นมาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
4) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน

4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
การวิจัยเรื่ อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเที ยน” ได้ ศึกษา
ประวัติความเป็ นมาการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ยนในจัง หวัด เชี ยงใหม่ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจพื น้ ฐาน
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนวัฒนธรรม วิถีชีวิต รูปแบบประเพณี ทาให้ มี
ความเชื่อมโยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบ บทบาท และปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การนาเสนอข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน โดยข้ อมูลที่ได้ มาจากการค้ นคว้ าทางเอกสารและจากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ ชาวบ้ าน พบว่า จุดเริ่ ม ต้ นของสื่ อพื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเที ยน มี
พื ้นฐานมาจากการฟ้อนเมืองหรื อการฟ้อนแห่ครัวทาน โดยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีในพระบาท
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สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงปรับปรุงและจัดระเบียบแบบแผนให้ มีความถูกต้ องทางนาฏ
ศาสตร์ มากยิ่งขึ ้น เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของสื่อการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ ลีลาการฟ้อนราที่อ่อน
ช้ อย งดงาม การฟ้อนเล็บมีการสวมเล็บเรี ยวยาวทาจากทองเหลือง และแสงเทียนของการฟ้อน
เทียนนาขบวนขันโตกยามค่าคืน มีความเชื่อทางศาสนาของชาวล้ านนาในเรื่ องของการก่อกุศล
ด้ วยการฟ้อนรา เป็ นการฟ้ อนเพื่ อถวายเป็ นพุทธบูชาในประเพณี การแห่ครัวทาน งานทอดกฐิ น
งานทอดผ้ าป่ า ฯลฯ ยุคปั จจุบนั สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีการสืบทอดโดยทางวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ได้ รับการถ่ายทอดวิชาจากครู สมพันธ์ โชตนา ช่างฟ้อนจากคุ้มเจ้ าหลวงนคร
เชียงใหม่ ในพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ถือเป็ นแม่แบบเพื่อการเผยแพร่ไปยังคุ้มต่างๆ ของจังหวัด
เชียงใหม่
ผลจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับประวัติความเป็ นมาของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียน พบว่า การเกิดขึ ้นของการฟ้อนเล็บไม่พบหลักฐานการกาเนิดที่แน่นอน แต่พบความ
เปลี่ยนแปลงในสมัยของพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับ ณ
จังหวัดเชียงใหม่ ความเป็ นมาแต่เดิมนันนิ
้ ยมเรี ยกกันในท้ องถิ่นว่า “การฟ้อนเมือง” เพราะเป็ นการ
ฟ้อนที่เป็ นศิลปะในท้ องถิ่นพื ้นเมือง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว จนกระทัง่ เริ่ มมีการปรับปรุงการฟ้อนใน
สมัยของพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีให้ เป็ นระเบียบแบบแผน โดยนาแบบการฟ้อนในราชสานัก
สยามไปเผยแพร่ ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ท าให้ เกิ ด ความแตกต่างกัน การฟ้ อนเล็บ เป็ นที่ ร้ ู จัก อย่า ง
แพร่หลายเมื่อคราวงานสมโภชพระเศวตคชเดชดิลก ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อปี พุทธศักราช 2470
ตามความเชื่อของชาวล้ านนาในเรื่ องของการก่อกุศลด้ วยการฟ้อนรา เป็ นการฟ้อนเพื่อถวายเป็ น
พุทธบูชา การถ่ายทอดกระบวนท่าการฟ้อนเล็บสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่มที่ 1 คือ
กลุม่ ที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากคุ้มพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี จาก นางสมพันธ์ โชตนา ที่มีโอกาส
ได้ สอนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้ รับการถ่ายทอดจากชาวบ้ าน กลุ่มที่ 3
คือ กลุ่มที่ได้ รับการถ่ายทอดจากคุ้มพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีและชาวบ้ าน เป็ นช่างฟ้อนที่ได้ รับ
การถ่ายทอดจากครอบครัวในวัยเด็กเมื่อถึงเกณฑ์จะถูกส่งไปเรี ยนในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
จากงานวิจยั ของ สรายุทธ์ อ่อนแสงคุณ (2550) ศึกษาเรื่ อง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระ
สิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
การแสดงพื น้ บ้ านและลักษณะทั่วไปทางสังคมภาคเหนื อ ชี วิตความเป็ นอยู่ที่ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งบางอย่างจะแตกต่างออกไปตามลักษณะของภูมิภาค แต่ละประเพณี
จะมีพิธีกรรมที่ตอบสนองความมุ่งหมายนัน้ ๆ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของประเพณี
ท้ องถิ่น แม้ วา่ จะมีความแตกต่างกันทางส่วนประกอบบางอย่างก็ตาม ชีวิตประจาวันมีความยึดมัน่
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ทางพระพุทธศาสนาอย่างมัน่ คง และยังมีความเชื่อในเรื่ องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ ซึ่งสาหรับประเพณี
และวัฒ นธรรมของทางล้ านนาก่อให้ เกิดศิล ปะแขนงต่างๆ ที่ล้วนแต่เอือ้ ให้ กับพระพุทธศาสนา
ทังสิ
้ ้น ทังดนตรี
้
การเล่น ฟ้อนรา ช่วยให้ ทราบพฤติกรรมทางสังคมที่ปฏิบตั ิต่อกันมา การกล่าวถึง
ประวัติของการพัฒ นาการฟ้อน พระราชชายาเจ้ าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ทรงปรับปรุงและจัดระเบียบแบบแผนให้ มีความถูกต้ องทางนาฏศาสตร์ มากยิ่งขึ ้น เป็ นที่
ทราบกันว่าแบบใดเป็ นของดังเดิ
้ มและแบบใดเป็ นแบบปรับปรุงขึ ้นใหม่ หนังสือการแสดงพื ้นบ้ าน
ในประเทศไทย ของ เรณู โกศินานนท์
การฟ้อนเล็บถูกเรี ยกตามลักษณะของผู้ฟ้อนจากการแต่งกายแบบชาวไทยเหนือ สวมเล็บ
ยาวทุกนิ ้วยกเว้ นหัวแม่มือ ส่วนการฟ้อนเทียนจะมีกระบวนท่าเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่ผ้ ฟู ้ อนจะ
ถือเทียนละเล่ม การฟ้อนที่ดีในแบบฉบับคุ้มเจ้ าหลวงถูกรักษาไว้ อย่างดี หนังสือประวัตินาฏศิลป์
ไทย: ภาคเหนือ ของดร.พรเทพ บุญจันทร์ เพ็ชร
ความเป็ นมาของการฟ้ อนเที ย นที่ แ ต่เดิม นัน้ เข้ าใจว่าเป็ นการฟ้ อนเพื่ อ สักการบูช าสิ่ ง
ศักดิส์ ิทธิ์มาอย่างยาวนาน ในเวลาต่อมาการฟ้อนเทียนถูกใช้ ในการประกอบพิธีที่มีความสาคัญใน
พระราชฐาน เช่น คุ้มเจ้ าหลวง โดยส่วนมากผู้ฟ้อนจะเป็ นเจ้ านายเชื ้อพระวงศ์ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงเป็ น
ศิลปะที่หาชมได้ ยาก โอกาสของการแสดง เช่น ฟ้อนแห่ครัวทาน ฯลฯ ซึง่ ในสมัยโบราณใช้ การฟ้อน
เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ ปั จจุบนั นิยมฟ้อนนาการแห่ขบวนขันโตกช่วงเวลากลางคืนจากการ
ค้ นคว้ าหนังสือเรื่ อง ตาราท่านาฏกรรมไทย ชุด การแสดงพื ้นเมือง ของ พรเทพ บุญจันทร์ เพชร
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์เ ชิงลึก พบว่า จาก
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทังหมด
้
5 ท่าน เกือบทังหมดได้
้
ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไปในทิศทางเดียวกัน คือการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีพื ้นฐานมาจากการฟ้อนเมือง
ได้ รับการปรับปรุงในสมัยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี จากการนารูปแบบของศิลปวัฒนธรรมของ
สองแผ่นดินมาผสมผสานกัน ซึ่งมีความเชื่อว่าการฟ้อนในงานบุญถือเป็ นการทาบุญไปด้ วย แต่มี
เพียงผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ท่านเดียวที่ไม่ได้ อธิบายประวัติความเป็ นมาของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
โดยผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดร. กษมา ประสงค์เจริ ญ ได้ กล่าวถึ งประวัติความ
เป็ นมาของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในสมัยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ไว้ ดงั นี ้
การฟ้อนเล็บจะมีพื ้นฐานมาจากการฟ้อนเมืองหรื อการฟ้อนแห่ครัวทาน ซึ่งเป็ นการฟ้อนที่
น ารู ป แบบของศิ ล ปวัฒ นธรรมของสองแผ่ น ดิ น มาผสมผสานกั น คื อ ล้ านนากั บ
รัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชชายาเจ้ า ดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าหัว
รัชกาลที่ 5 ทรงนารู ปแบบการฟ้ อนเมืองมาผสมผสานเข้ าด้ วยกันกับนาฏศิลป์ของภาค
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กลาง แต่เดิมนันการฟ
้
้ อนแห่ครัวทานถือเป็ นประเพณีของชาวล้ านนา เป็ นงานบุญที่เรี ยก
กันว่า “งานปอย” มีการจัดขบวนแห่ และเครื่ องไทยทานที่เรี ยกว่า “ครัวทาน” ซึ่งมีความ
เชื่อว่าหากต้ องการได้ บญ
ุ กุศลอย่างเต็มเปี่ ยมจะต้ องให้ ผ้ หู ญิงมาฟ้อนนาขบวนประมาณ
8-10 คน ลักษณะการฟ้อนจะเป็ นคู่ๆ ในแต่ละจุดที่ขบวนเดินผ่าน เมื่อถึงวัดก็จะมีฟ้อน
ของช่างฟ้อนที่วดั ออกมาฟ้อนต้ อนรับ ซึ่งปั จจุบนั จะเห็นการฟ้อนในงานบุญหรื องานปอย
ลดน้ อยลง ซึ่งส่วนมากจะเป็ นงานที่ แสดงถึงศิลปวัฒ นธรรม งานต้ อนรับแขกบ้ านแขก
เมือง หรื องานที่เกี่ ยวข้ องกับพระมหากษัตริ ย์ อย่างเช่น งาน 720 ปี ที่กาลังจะจัดขึน้ ใน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์ ทังหมด
้
720 คน
ครัง้ สุดท้ ายที่ฟ้อนเล็บถวายรับเสด็จและส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
ทรงเสด็จมาเชียงใหม่ เปิ ดงานหม่อนไหมโลก กลางลานสนามบิน 300 คน จากการฟ้อน
งานบุญที่ใช้ คนฟ้อนแห่ครัวทานประมาณ 10-20 คน เช่น งานปอย งานออกพรรษา งาน
เข้ าพรรษา และที่ฟ้อนกันเป็ นประจาคือ ฟ้อนเทียนนาโตกต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง ครัง้
ล่าสุด รัฐมนตรี วีรโรจนรัตน์ เป็ นประธานเปิ ดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2559 และเป็ นประธาน
จัดเลี ้ยงขันโตกที่ลานสนามวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ การฟ้อนเทียนนาโตกคือการฟ้อน
นาโตกอาหารมาต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมืองหรื อผู้ใหญ่ซงึ่ ถือเป็ นธรรมเนียมการต้ อนรับของ
ทางล้ านนา จึงได้ เห็นศิลปะอันงดงามอ่อนช้ อยของทางภาคเหนือ สาหรับความเป็ นมา
ต้ องกราบพระราชายาเจ้ าดารารัศมีที่ท่านนาศิลปะทางภาคเหนือมาผสมผสานกับภาค
กลางทาให้ เห็นถึงความกลมกลืนสอดคล้ องกันระว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเป็ น
กุศโลบายที่ดีอย่างหนึ่งที่ทาให้ เห็นว่าบ้ านเมืองมีความเป็ นปึ กแผ่นเพราะมีผ้ ู นาที่ดีเพราะ
พระราชายาเจ้ าดารารัศมีเจ้ าหญิงของเชียงใหม่แล้ วลงไปแต่งงานกับรัชกาลที่ 5 พอกลับ
ขึ ้นมาท่านก็ได้ นาเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคกลางกับภาคเหนือมาผสมผสานกัน (กษมา
ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ซึ่งในเวลาต่อมามีการเผยแพร่ การฟ้อนออกไปจึงทาให้ ได้ รับ ความนิยมไปยังคุ้มหัวเมือง
ต่างๆ จึงมีรูปแบบขบวนของชาวบ้ านเกิดขึน้ ตามที่ อาจารย์เพียงแข จิตรทองรอง ผู้อานวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ อธิบายไว้ วา่
เริ่ มจากการฟ้อนเมืองที่จะมีหลายลักษณะคือ ฟ้อนเมืองที่เป็ นของพระราชชายาเจ้ าดารา
รัศมี ฟ้อนเมืองที่เป็ นของชาวบ้ านได้ รับอิทธิพลมา ต่อมาก็จะมีฟ้อนเมืองตามหัววัดต่างๆ
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และฟ้อนเมืองของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ รับการจัดระบบระเบียบกันมาแล้ ว แต่ใน
สมัยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีท่านนาการฟ้อนเมืองมาแสดงเมื่อชาวบ้ านเห็น ก็จะมีรูป
ขบวนของชาวบ้ านที่ เข้ าวัดในงานบุญ ต่างๆ เช่น งานปอย เมื่ อมี การฟ้ อนก็ จ ะทาตาม
(เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ในขณะเดียวกันการฟ้อนเล็บในงานบุญยังมีความเชื่อทางพุทธศาสนาได้ สอนลูกหลาน
ชาวล้ านนา เกี่ยวกับทาบุญก่อกุศลด้ วยการฟ้อนดังที่อาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี ครู ผ้ ชู านาญการ
พิเศษปฏิบตั หิ น้ าที่รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
ในสมัยก่อนการฟ้อนเล็บจะฟ้ อนตามหัววัดต่างๆ เวลาที่มีงานปอยงานบุญ ซึ่งจะมีช่าง
ฟ้อนประจาวัด การฟ้อนเมืองจะเป็ นที่ร้ ูกนั ว่าต้ องฟ้อนกันตอนแห่ครัวทานเป็ นประเพณีที่มี
มานาน จานวนคนที่มาฟ้อนในงานบุญนันขึ
้ ้นอยู่กบั แรงศรัทธาแต่ละวัด ในช่วงเย็นมีการ
ฝึ กซ้ อมฟ้อนราของแต่ละวัดเมื่อได้ ยินเสียงกลองตึ่งโนงจะรู้วา่ ต้ องฟ้อนเมืองชาวบ้ านต่างก็
พาลูกหลานไปสอนฟ้ อนกันที่ วัด เพื่ อให้ เป็ นช่างฟ้ อนในงานบุญ ใครที่ ไปฟ้ อนก็ได้ บุญ
เปรี ย บเสมื อ นนางฟ้ าที่ ไปฟ้ อนในขบวน สมัยก่ อนเรี ยกได้ ว่าเป็ นสาวบริ สุท ธิ์ เพราะมี
ลูกหลานของชาวบ้ านไปฝึ กหัดฟ้อน (จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้ปราชญ์ ชาวบ้ านยังได้ อธิบายถึงการฟ้อนตามหัววัดต่างๆ ที่มีลกั ษณะการสืบ
ทอดโดยการใช้ ความจาเป็ นหลัก จึงทาให้ รูปแบบท่าที่เป็ นมาตรฐานบางอย่างขาดหายไปหรื อถูก
ประยุกต์ไปตามความถนัด ซึง่ ต่อมาทาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ สง่ ตัวแทนของครูอาจารย์มา
ทาการสอนกระบวนท่าราที่ถกู ต้ องดังนี ้
การฟ้อนในสมัยก่อนเปรี ยบเสมือนมวยวัดที่ไม่ได้ มีทา่ มาตรฐานลักษณะจะเป็ นแบบครูพกั
รักจา ซึง่ อาจจะทาให้ บางอย่างขาดหาย ตกหล่นไปบ้ าง หรื อมีการเพิ่มเติม ประยุกต์กนั ไป
คนที่ ไปฝึ กหัดการฟ้อนถื อเป็ นตัวแทนของคนในหมู่บ้านประมาณ 3-4 คน แล้ วกลับมา
สอนในหมู่บ้าน ต่อมาได้ มี การส่ง ครู ม าเพื่ อสอนการฟ้ อนให้ มี รูป แบบเหมื อนกัน ไปใน
ทิศทางเดียวกันหมดทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่ ” (แสงเดือน ปั นใจแก้ ว , สัมภาษณ์ , 22 มีนาคม
2559)
จากผลการวิจัยข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า การศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานประวัติความเป็ นมา
เป็ นไปตามการศึกษาสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร การศึกษาผู้ส่งสาร
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(Sender) คือ ชี วิต/ผลงาน/ปั จจัยในการประสบความส าเร็ จ ของศิลปิ น เป็ นการศึกษาชีวิตและ
ประวัติผ ลงานต่างๆ ของศิล ปิ น การฝึ กฝนการเรี ยนรู้ ทักษะการแสดงจากครู ที่มีความสามารถ
สร้ างผลงานที่เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที่ยอมรับของกลุม่ ศิลปิ น การใช้ ทกั ษะการส่งสารของศิลปิ น เป็ น
การศึกษาทักษะการถ่ายทอดสารต่างๆ จากศิลปิ น กล่าวคือ เมื่อครัง้ ที่พระราชชายาเจ้ าดารารัศมี
เสด็จกลับมาประทับ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงนาศิลปวัฒ นธรรมของภาคกลางกับภาคเหนือมา
ผสมผสานกัน คือ รู ปแบบการฟ้ อนล้ านนามาผสมผสานเข้ าด้ วยกันกับนาฏศิลป์ของภาคกลาง
ทรงปรับกระบวนท่าให้ มีความเป็ นมาตรฐานมากขึ ้น และทาการฝึ กหัดช่างฟ้อนในคุ้มเจ้ าหลวงที่
เป็ นเชื ้อพระวงศ์
การศึกษาสื่อการแสดงพืน้ บ้ าน ตามเกณฑ์ องค์ประกอบการสื่ อสาร การศึกษาผู้ส่งสาร
(Sender) คือ ทักษะการส่งสารของศิลปิ น เป็ นการศึกษาทักษะการถ่ายทอดสารต่างๆจากศิลปิ น
การที่เป็ นศิลปิ นที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับนันจะต้
้ องมีทกั ษะการส่งสารอย่างไร กล่าวคือ การส่ง
ตัวแทนของคุ้มต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ไปฝึ กหัดการฟ้อนในคุ้ มเจ้ าหลวงเพื่อนามาเผยแพร่ในคุ้ม
ของตัวเอง โดยอาศัยการจาเป็ นหลักกระบวนการถ่ายทอดจึงมีความผิดเพี ้ยนไปจากรูปแบบเดิม
จึงทาให้ แต่ละคุ้มมีกระบวนท่าที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง การฟ้อนร่วมกันของแต่ละคุ้มมีทิศทาง
ที่ต่างกัน และการศึกษาสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร การศึกษาผู้ส่ง
สาร (Sender) คือ บทบาทของศิลปิ น ที่มีตอ่ สังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะบทบาทของการเป็ น
ครู ผ้ ใู ห้ การสนับสนุนแก่ชุมชน คือ มีการส่งตัวแทนจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไปฝึ กหัดการ
ฟ้อนในท่ามาตรฐานที่ถกู ต้ อง เพื่อให้ ทกุ คุ้มในจังหวัดเชียงใหม่มี กระบวนท่าที่เหมือนกันเมื่อมีการ
รวมตัวจะได้ ฟ้อนกันอย่างพร้ อมเพรี ยงและสวยงามขึ ้น

4.2 ส่ วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การเปลี่ ย นแปลงของวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นไปตามยุ ค สมั ย ส่ ง ผลต่ อ การท าหน้ าที่ ข อง
ศิลปวัฒ นธรรม นอกเหนือจากการให้ ความบันเทิ งแล้ ว การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็ นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนกับศาสนาให้ มีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น เป็ นหน้ าที่ที่สาคัญอย่างมากในปั จจุบนั
เพราะการจัดงานบุญ นัน้ ลดลงจากเดิม ตามที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การจัดงานบุญงานประเพณี ยงั คงมีอยู่ แต่จานวนน้ อยลง เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเป็ นตัวกาหนด

61
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ชาวล้ านนามีความเชื่อในเรื่ องของการก่อกุศลด้ วยการฟ้อนรา
การฟ้อนเล็บเป็ นการฟ้อนเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา จึงเป็ นตัวเชื่อมโยงศรัทธาระหว่างชาวบ้ านฝ่ าย
หญิ งให้ เข้ าถึงพระพุทธศาสนา จากงานวิจัยของสรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เรื่ อง ฟ้อนเล็บ :
คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มอาจารย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ปราชญ์ชาวบ้ าน และกลุ่มนักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ทังหมด
้
10 ท่าน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญเกือบทังหมดได้
้
ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของ
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน บทบาทการทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างศาสนาลดน้ อยลง
จากอดีต ซึ่งปั จจุบนั บทบาทในด้ านการทาหน้ าที่ให้ ความบันเทิงมีเพิ่มมากขึ ้น และมีผ้ ูให้ ข้อมูล
หลักเพียง 2 ท่านที่ไม่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี ้
ความเชื่ อ ทางศาสนามี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ททางสั ง คม ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นบทบาทของสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น ในมุม มองของดร. กษมา
ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
ปั จจุบนั การฟ้ อนในงานปอยหรื องานบุญต่างๆ นัน้ ก็ลดน้ อยลงหรื อแทบจะหายไปด้ วย
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากสมัยก่อนที่ศนู ย์รวมของประชาชนนัน้ คือ วัด บ้ าน
โรงเรี ยน แต่สมัยนีศ้ นู ย์รวมมักจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้ า สิ่งเหล่านีห้ ายไปโดยที่เราไม่ร้ ู ตวั
จากเดิม ที่มี การขนทรายเข้ าวัด การฟ้ อนครัวทาน การแห่ทาบุญ รวบรวมเงินเพื่ อนามา
สร้ างวัด แต่ตอนนี ้วัดจะได้ จากการบริ จาคเงินและได้ รับการสนับสนุนจากวัดในการสร้ าง
โบสถ์ หรื อออะไรต่างๆ ซึ่งกาลังเงินจากชาวบ้ านนันน้
้ อยลง เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ความ
เชื่อทางศาสนาเปลี่ยนไปตามบริ บททางสังคมกลายเป็ นพุทธพาณิ ชย์โดยส่วนมาก ซึ่ง
หัวใจสาคัญที่สดุ คือ คาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ าแต่คนเรากลับให้ คณ
ุ ค่ากับทางวัตถุสงู แต่
จิตใจต่าลง” (กษมา ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อาจารย์ เพียงแข จิตรทอง รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ อธิบายการให้
ความสาคัญของคนรุ่นใหม่ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนว่า
จะขึ ้นอยู่กับโอกาสการแสดงของงานต่างๆ ก็จะเป็ นงานประเพณี เช่น งานบวงสรวง งาน
สงกรานต์ งาน 720 ปี เชียงใหม่ งานเวียงกุมกาม เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ ประชาสัมพันธ์ เมือง
เวียงกุมกามให้ เป็ นเมืองเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ การฟ้อนในงานบุญถึงแม้ วา่ จะยังคงมี

62
การจัดอยู่เป็ นประจาทุกปี แต่ไม่ได้ มาเหมือนกับเมื่อสมัยก่อน เพราะสมัยนีม้ ีการแสดง
อื่นๆ มากมายอาจใช้ การฟ้อนที่สร้ างสรรค์ขึน้ มาใหม่แทน เด็กรุ่ นใหม่ก็ให้ ความส าคัญ
น้ อ ยลง แต่ก็ ขึน้ อยู่กับ ว่า แต่ล ะโรงเรี ย นจะให้ ค วามส าคัญ ต่อ ศิ ล ปวัฒ นธรรมแค่ไ หน
สาหรับสถาบันครอบครัวถ้ าเป็ นเด็กที่อยู่ตามหัวเมือง หมู่บ้าน รอบนอกก็ยงั มีการฝึ กการ
ฟ้ อนอยู่แต่คงจะไม่ม ากอย่างสมัยก่อ นแล้ วจะลดน้ อยลงไปเรื่ อยๆ (เพี ยงแข จิ ต รทอง
สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ในขณะที่ อาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี ครูผ้ ชู านาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้ าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่า
ในสมัยก่อนการฟ้อนเล็บจะฟ้ อนตามหัววัดต่างๆ เวลาที่มีงานปอยงานบุญ ซึ่งจะมีช่าง
ฟ้อนประจาวัด การฟ้อนเมืองจะเป็ นที่ร้ ูกนั ว่าต้ องฟ้อนกันตอนแห่ครัวทานเป็ นประเพณีที่มี
มานาน จานวนคนที่มาฟ้อนในงานบุญนันขึ
้ ้นอยู่กบั แรงศรัทธาแต่ละวัด ในช่วงเย็นมีการ
ฝึ กซ้ อมฟ้อนราของแต่ละวัดเมื่อได้ ยินเสียงกลองตึง่ โนงจะรู้วา่ ต้ องฟ้อนเมืองชาวบ้ านต่างก็
พาลูกหลานไปสอนฟ้ อนกันที่ วัด เพื่ อให้ เป็ นช่างฟ้ อนในงานบุญ ใครที่ ไปฟ้ อนก็ได้ บุญ
เปรี ย บเสมื อ นนางฟ้ าที่ ไปฟ้ อนในขบวน สมัยก่ อนเรี ยกได้ ว่าเป็ นสาวบริ สุท ธิ์ เพราะมี
ลูกหลานของชาวบ้ านไปฝึ กหัดฟ้ อน ปั จจุบันเด็กรุ่ น ใหม่ม าหัดฟ้ อนที่ วัดน้ อยลง ไม่ใช่
เพราะไม่อยากเข้ าวัดแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เด็กต้ องเรี ยนหนักขึ ้น ต้ องไปเรี ยนพิเศษในช่วงเย็น
ถึงค่า เว้ นแต่วนั เสาร์ และวันอาทิตย์ที่วดั มีการรณรงค์สอนธรรมะจะเห็นว่ามีเด็กเข้ าวัดแต่
ไม่มีครูสอนฟ้อน ทุกคนต่างมีภาระหน้ าที่ของตัวเอง ตรงนี ้คือการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรม
ซึ่งเมื่อก่อนจะทางานอยู่กับบ้ านทาไร่ ทานาพอมีเวลาว่างก็พาลูกหลานไปวัดจึงมีความ
ใกล้ ชิดกับวัดมากกว่า แต่ตอนนี ้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้ องนึกถึงอนาคตของ
ตัวเอง บทบาทของการฟ้อนในสมัยก่อนจะเป็ นงานบุญเกี่ ยวข้ องกับศาสนา สาหรับยุค
ปั จจุบนั แล้ ว จะเกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจโดยส่วนมาก เป็ นงานรื่ นเริง การฟ้อนดาบเมื่อก่อนก็
เป็ นฟ้ อนดาบธรรมดาไม่ได้ มี อะไร เดี๋ ยวนี ต้ ้ องมี พ่นไฟในการแสดงด้ วยเพื่ อ กระตุ้น ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นเต้ น” (จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
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นอกจากนี ้การจัดงานหรื อกิจกรรมทางศาสนาที่มีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ต้ องเป็ นงานที่ได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ชี ้ให้ เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ตามที่
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่นงนุช งามเหลือ ได้ อธิบายเพิ่มเติมดังนี ้
ในสมัยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีทรงจัดให้ มีการฟ้อนต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมืองนี่คือภาพ
ในสมัยก่อน ปั จจุบนั การฟ้อนเล็บจะได้ ใช้ ในงานบุญ งานที่โชว์ศิลปวัฒนธรรม การจัดงาน
ที่ไปฟ้อนในห้ างคนจะไม่ค่อยสนใจโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็ นการฟ้อนต้ อนรับหัววัด ต้ อนรับ
แขกบ้ านแขกเมือง หากมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็จะมีการนาศิลปวัฒนธรรมออกมาโชว์
มาใช้ แสดง นอกจากนี ้กิจกรรมภายในหมู่บ้านยังสามารถนาการฟ้อนไปแสดงได้ อีกด้ วย
เช่น งานเทศกาล งานส่ว นรวมของอ าเภอ เป็ นต้ น ส าหรั บ การประกวดที่ ด อยสะเก็ ด
ในตอนนี ้ยังไม่มีส่วนมากแล้ วจะเป็ นการโชว์ กับการอนุรักษ์ ไว้ ช่วงที่ปิดเทอมยังคงมีเด็ก
วัยรุ่นมารวมตัวกันฝึ กซ้ อมฟ้อนเล็บอยู่ตลอด เพราะกิจกรรมของแม่บ้านกับเยาวชนจะมี
ส่วนเกี่ยวพันกันเสมอ ในกรณีที่มีการส่งเสริ มปั จจุบนั เพื่อสุขภาพและพลานามัยก็จะมีการ
ฟ้อนราวงย้ อนยุค เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอาจจะทาอะไรเชื่องช้ าการฟ้ อนเล็บ
ฟ้อนเทียนจึงไม่เหมาะกับเรื่ องสุขภาพ การฟ้อนเล็บจะฟ้อนในงานทัว่ ไปหรื องานส่วนตัว
เช่น ขึ ้นบ้ านใหม่ เป็ นต้ น แบบนี ้ไม่สามารถใช้ ได้ เพราะการแสดงจะไม่สมดุลกับงาน ต้ อง
เป็ นงานส่วนรวมที่ชาวบ้ านหลายๆ คนเข้ ามามีส่วนร่วมจะเป็ นงานปอยหลวง ต้ อนรับแขก
บ้ านแขกเมืองที่ยงั คงอนุรักษ์ อยู่ แต่งานปอยหลวงที่วดั ก็ไม่ได้ มีทุกปี ถ้ าวัดต้ องการความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มแม่บ้านก็จะไปแต่ไม่ใช่ทุกวัน เพราะวิถีชีวิตของแม่บ้านยั งต้ องทางาน
ของตนเองอยู่ ถ้ าต้ องไปช่วยทุกวันคงไม่ไหว” (นงนุช งามเหลือ , สัมภาษณ์ , 22 มีนาคม
2559)
ซึง่ ปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่แสงเดือน ปั นใจแก้ ว มีความเห็นในลักษณะที่คล้ ายกันเกี่ยวกับ
การให้ ความร่วมมือของคนในชุมชนว่า
งานบุญในอดีตพอมีงานบุญก็เลี ้ยงขันโตกและมีการฟ้อนแสดงหลายแบบแต่เป็ นการฟ้อน
พื ้นเมือง เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนน้ อยใจยา ฟ้อนไทยพวน ฟ้อนแม้ ว เป็ นต้ น แต่
ปั จจุบนั เป็ นการนามาประยุกต์ คือ ราวง เพราะผู้สงู อายุจะย่างเท้ าลาบาก ต้ องเปลี่ยนเป็ น
ราวงแทน แต่ละงานการเลือกใช้ การฟ้อนไม่เหมือนกันขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสม โดยหลัก
แล้ วจะเป็ นงานปอยหลวงที่ใช้ เยอะหากหมู่บ้านใดต้ องการความช่วยเหลือก็จะแห่กันไป
ช่วย แต่ถ้ าหมู่บ้ านเราต้ องการความช่วยเหลื อ คนจากหมู่บ้ านอื่ น จะเข้ ามาช่วยเหลื อ
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เช่นกัน การฟ้อนจะฟ้อนในงานปอยหลวง งานกฐิ น งานผ้ าป่ า ในบางครัง้ มี การเชิญ ไป
ฟ้อนในงานสตรี สากล เป็ นงานที่รวมพลังสตรี โดยจะให้ ทุกอาเภอมารวมกันที่สันกาแพง
(แสงเดือน ปั นใจแก้ ว, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
แม้ ว่าการฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียนในงานบุญจะมีน้อยลง แต่ยังคงทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างชาวบ้ านและศาสนาได้ เป็ นอย่างดี และเป็ นช่องทางในการหารายได้ เพิ่มเติม ดั งที่นกั เรี ยน
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ กล่าวไว้ วา่
การฟ้อนในงานบุญยังคงมีอยู่แต่ขึ ้นอยู่กับว่าจะมาขอให้ ไปช่วยงานหรื อไม่ ต้ องเป็ นงาน
ของคนที่ร้ ูจกั กันชักชวนไปช่วยงาน แต่ถ้าอยู่บ้านแล้ วมีงานบุญก็ไปกันเป็ นประจาอยู่แล้ ว
เพราะเชื่ อว่าทาแล้ วได้ บุญ บางครัง้ เป็ นงานข้ างนอกจะมีการจ้ างให้ ไปฟ้ อนเป็ นรายได้
เสริ ม หลังเลิกเรี ยนที่ ค้ มุ ขันโตก การจัดงานบุญเกิดขึน้ บ่อยแต่เป็ นรอบๆ เมื องเชียงใหม่
(จันทร์ ฉาย เฟื่ องฟู, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
โดยน.ส.สุกานดา สุวรรณประภา นักเรี ยนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อธิบายเพิ่ม เติม
เกี่ยวกับงานบุญที่ได้ รับความสาคัญจากคนรุ่นใหม่ว่า
เพราะเชียงใหม่เป็ นเมืองวัดมีวดั จานวนมากจึงมีงานบุญเยอะ ถ้ าเป็ นนอกเมืองเมื่อกลับ
บ้ านแล้ วมีงานบุญก็ยงั คงไปฝึ กซ้ อมฟ้อนที่วดั ชาวบ้ านจะพาลูกหลานมาหัดฟ้อนกันตังแต่
้
เด็กๆ รุ่นพี่ก็จะชวนน้ องๆ เป็ นทอดๆ ต่อกันไป แต่ถ้าเป็ นในเมืองทางวิทยาลัยจะเริ่ มสอน
ตัง้ แต่มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งยัง มี ก ลุ่ม วัยรุ่ น ที่ ให้ ความส าคัญ กับ การฟ้ อนอยู่ไม่น้ อย (สุ
กานดา สุวรรณประภา, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามแม้ ว่าในปั จจุบนั การเล็บฟ้อนเทียนจะเป็ นช่องทางในการหารายได้ สาหรับ
เด็กนักเรี ยนแล้ ว แต่มีการปลูกฝั งจากอาจารย์ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ที่ให้ เห็นถึงจุดยืน
ของตนเอง โดยเงินที่ได้ มาไม่ใช่ตวั แปรที่สาคัญ ตามที่ น.ส.แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ นักเรี ยนวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ กล่าวไว้ วา่
หากเป็ นงานบุญถ้ ามีคนโทรศัพท์ตามก็จะพากันไปช่วยงานส่วนมากทุกคนจะไม่ไ ด้ แปล
ค่า ด้ วยตัว เงิ น ถ้ า เป็ นพี่ น้ อ งกัน หรื อ คนรู้ จัก กัน ก็ พ ากัน ไปช่ว ยหมด เป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่
อาจารย์สอนเสมอว่าการที่เราได้ เงินจากงานเป็ นเหมือนกับสินนา้ ใจที่ผ้ ูจดั งานต้ องการ
ตอบแทน แต่ไม่ใช่ตัวแปลที่จะทาให้ ต้องไปงาน เป็ นรางวัลที่ ได้ จากความเหน็ดเหนื่อย
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อย่าให้ เงินเป็ นตัวตังหากงานไหนเงิ
้
นน้ อยจะไม่ไปแบบนี ้ไม่ได้ ต้ องรู้ว่ากว่าจะมายืนอยู่จดุ
นี ้ได้ วิทยาลัยนาฏศิลปให้ อะไรไปบ้ าง” (แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จาก
คุ้มขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ น
การเฉลิ ม ฉลองฟ้ อนถวายสามกษั ต ริ ย์ พบว่า ผลการวิ เคราะห์ เชิ ง เอกสารและผลจากการ
สัมภาษณ์มีความสอดคล้ องกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการเข้ ามามีส่วนร่วมในการฟ้อน
ของคนรุ่นใหม่มีจานวนน้ อย ส่วนมากจะเป็ นผู้ที่มีอายุ ส่วนที่ค้ มุ ขันโตกผู้แสดงส่วนมากแล้ วจะเป็ น
เด็กนาฏศิลป์รุ่นใหม่
จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ ดังนี ้ การเปลี่ ยนแปลงบทบาทการฟ้ อนเล็บ ฟ้ อนเที ยน
เป็ นไปตามแนวคิด การทาหน้ าที่ ของสื่ อพื น้ บ้ านแบบ Cognitive Dimension เป็ นหน้ าที่ ของสื่ อ
พื ้นบ้ านในการให้ ความรู้ความเข้ าใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด กล่าวคือ การเป็ นตัวเชื่อมระหว่างพุทธ
ศาสนากับชาวบ้ านลดน้ อยลง เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลงของยุคสมัยทาให้ ช าวบ้ านมี ความ
ใกล้ ชิดกับพุทธศาสนาแตกต่างจากในอดีตที่มีจุดศูนย์รวมคือ วัด สถานที่ที่ให้ ความรู้ความเข้ าใจ
อบรมสัง่ สอนให้ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมแก่ผ้ คู นในชุมชน จะเห็นได้ ว่างานบุญยังคงมีให้ เห็นอยู่แต่ไม่
มากเท่ า กั บ ในอดี ต ซึ่ ง ปั จจุ บั น งานที่ มี บ ทบาทเพิ่ ม มากขึ น้ คื อ งานที่ เกี่ ย วกั บ การแสดง
ศิลปวัฒ นธรรม ทัง้ นอกเมืองและในเมือง ตามแนวคิดการทาหน้ าที่ของพืน้ บ้ านแบบ Affective
Dimension การให้ อารมณ์ความรู้สึก และ Conative Dimension เป็ นการชี ้แนวทางการปฏิบตั ิตน
บ่งชี ้ถึงผลของการกระทาต่างๆ และการให้ คาแนะนา คือ การชี ้ให้ เห็นถึงความสามัคคีที่เกิดขึ ้นใน
ชุมชน จากการให้ ความร่ วมมื อของคนในชุมชนเพื่ อให้ การฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียนมี ความสวยงาม
พร้ อมเพรี ยงกัน ซึ่งปั จจุบนั มีการปลูกฝั งที่ชี ้ให้ เห็นถึงจุดยืนของตนเอง การได้ รับเงินค่าตอบแทน
จากการจ้ างงานไม่ใช่ตวั แปรที่สาคัญ แต่การให้ ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกันเป็ นสิ่งที่สาคัญ
กว่า

4.3 ส่ วนที่ 3 การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ ป ระกอบการแสดงการฟ้อนเล็ บฟ้อน
เทียน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบ่งออกเป็ น 6
ประเด็นด้ วยกัน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า 2) การเปลี่ยนแปลงทาง
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องค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย 3) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ 4) การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ 5) การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ าน
ดนตรี 6) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน
4.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบด้ านกระบวนท่ า
การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ป ระกอบด้ านกระบวนท่า ผลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า กระบวนท่าทัง้ 19 ท่า 7-9 จังหวะ เป็ น
รู ป แบบเดิ ม ตามที่ พ ระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี ไ ด้ ท รงปรั บ ปรุ ง เป็ นมาตรฐานอย่า งมี ระเบี ย บ
เนื่ องจากรู ปแบบกระบวนท่ าถูกออกแบบไว้ เป็ นมาตรฐานเพื่ อให้ การสื บทอดมี แบบแผน จึงไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนท่าได้ มีความแตกต่างกับกระบวนท่าของชาวบ้ านจะเป็ น 5
จังหวะ การถ่ายทอดอาศัยการจาเป็ นหลักความเปลี่ยนแปลงทางด้ านความนิยมของผู้ชม วิถีชีวิต
ที่มีเวลาเป็ นตัวกาหนด ผู้จดั งานจึงต้ อ งปรับเวลาการแสดงให้ สนลง
ั ้ ทาให้ ไม่สามารถฟ้อนราได้
ครบทังหมด
้
19 ท่าได้ ต้ องเลือกใช้ เพียงบางท่าเท่านัน้ ทังนี
้ ้กระบวนท่าทัง้ 19 ท่านันสามารถน
้
าไป
พัฒนาเป็ นฟ้อนแบบอื่นได้ เช่นกัน
ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบด้ านกระบวนท่าของคณะช่าง
ฟ้อนเล็บอาวุโสวัดพระสิงห์ กระบวนท่าของคณะช่างฟ้อนเล็บอาวุโสวัดพระสิงห์ มีทงหมด
ั้
15 ท่า
5 จังหวะ ได้ รับการถ่ายทอดแบบสอนท่าให้ จา ซึ่งช่างฟ้อนไม่มีการจดบันทึกกระบวนท่าการฟ้อน
ไว้ จึงทาให้ ช่างฟ้อนไม่ทราบชื่อท่าต่างๆ ได้ อย่างทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มีการจดบันทึ ก
ท่าราไว้ อย่างเป็ นแบบแผน การฟ้ อนในขบวนแห่บางครัง้ ต้ องปรับเปลี่ ยนให้ ตัดกระบวนท่าให้
น้ อยลงตามความเหมาะสม จากงานวิจยั ของ สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เรื่ อง ฟ้อนเล็บ : คณะ
ช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการวิเคราะห์ เชิงเอกสารสอดคล้ องกับ ผลจากการสัม ภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญ กลุ่ม อาจารย์ ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่และปราชญ์ ชาวบ้ าน ทัง้ หมด 5 ท่าน มี ผ้ ูให้
ข้ อมูลสาคัญ 3 ท่านได้ อธิบาย การปรับกระบวนท่าให้ ทนั กับเวลา ได้ ให้ ความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คื อ ไม่ส ามารถเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบกระบวนท่าได้ แต่สามารถปรับให้ ทันกับ เวลาได้
ตามที่ ผ้ ูให้ ข้อมูล ส าคัญ ปราชญ์ ช าวบ้ านคุณ แม่แสงเดือน ปั น ใจแก้ ว (สัม ภาษณ์ , 22 มี น าคม
2559) ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้ “การประยุกต์ทา่ ราให้ เร็วทันกับเวลาและไม่เนิบนาบช้ าจนเกินไป”
จากการที่มีกาหนดเวลาการแสดงส่งผลให้ ผ้ ชู มไม่สามารถรับชมการแสดงในรูปแบบเต็ม
ชุดได้ เนื่ องจากบางกระบวนท่าต้ องถูกตัดออกไปเพื่ อให้ ทันต่อเวลา ดังที่ ครู ช านาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า “แทนที่จะได้ ชมการฟ้อนเมือง
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ในรูปแบบเต็มนันไม่
้ คอ่ ยมีให้ เห็นแล้ ว ด้ วยข้ อจากัดของเวลาจึงต้ องมีการปรับการแสดงในส่วนของ
ท่ารา ต้ องตัดออก” อาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
การก าหนดกระบวนท่ า เพื่ อ ปรั บ ให้ ก ารแสดงมี ค วามกระชับ และทัน ต่อ เวลา มี เพี ย ง
อาจารย์ เพี ยงแข จิตรทอง รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ ได้ อธิ บายขัน้ ตอนการ
กาหนดกระบวนท่าไว้ วา่
การกาหนดเวลาการแสดง เวลาจึงเป็ นตัวกาหนดกระบวนท่าในการแสดง โดยปกติแล้ วท่า
รา 1 ท่าจะราทังด้
้ านซ้ ายและขวา แต่ด้วยเวลาที่กระชับขึ ้น 1 ท่า จะด้ านแค่ด้านเดียวพอ
หันมาอีกด้ านจะต้ องเปลี่ยนเป็ นท่าราที่ 2 แล้ ว การดัดแปลงท่าราให้ ดแู ปลกตานัน้ ยังคง
ทาไม่เพราะดนตรี จะเป็ นตัวกาหนด แต่ในบางครัง้ การแสดงอาจจะไม่ได้ เรี ยงลาดับตามท่า
รา อาจจะไม่ได้ เรี ยงท่าเป็ น 1 2 3 4 คือ นาท่าที่ 4 มาเป็ นท่าที่ 2 ท่าที่ 7 มาเป็ นท่าที่ 3
เพื่อให้ เห็นท่าได้ รวดเร็ วขึ ้น โดยปกติแล้ วการฟ้อนเมืองสามารถฟ้อนได้ เป็ นชัว่ โมง แต่ด้วย
เวลาที่กาหนดให้ กระชับขึน้ ก็จะมีการปรับกระบวนท่ าให้ การฟ้ อนสามารถเห็นได้ ทุกท่า
(เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจาก 2 ท่านจากกลุม่ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และ
ปราชญ์ชาวบ้ าน ได้ ให้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการนากระบวนท่าแบบดังเดิ
้ มพัฒนาให้ เป็ นการฟ้อน
แบบอื่น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญปราชญ์ชาวบ้ านคุณแม่นงนุช งามเหลือ กล่าวถึง การใช้ กระบวนท่า
การฟ้อนแบบล้ านนาในเพลงแอ่วแม่โป่ งที่แต่งขึ ้นใหม่ “โดยปกติฟ้อนล้ านนาจะใช้ เวลา 14 นาที
แต่สาหรับฟ้อนเพลงนี ้แล้ วใช้ เวลา 7 นาที ท่าราจึงต้ องประยุกต์ให้ อยูภ่ ายในเวลาที่กาหนด ส่วนท่า
ร าของฟ้ อนล้ านนาจะมี ท่ า บัง คับ ของอาจารย์ ที่ วิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ป เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการ
เปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บของที่นี่ ” (สัมภาษณ์ , 2559) และตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญผู้อานวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ อธิบายถึงการใช้ กระบวนท่าพัฒนาเป็ นการฟ้อนในรูปแบบอื่นดังนี ้
การพัฒ นาการแสดงให้ ดูทันสมัยขึน้ นัน้ ฟ้ อนเมืองก็จะเป็ นต้ นแบบของการแสดงที่เป็ น
สร้ างสรรค์อยู่แล้ ว เช่น อรุณเบิกฟ้าห้ าเชียง การฟ้อนสาวไหมแมงบ้ ง เป็ นต้ น ซึ่งนาท่า19
ท่าจากการฟ้อนเมืองไปใช้ ได้ หมด ทางภาคเหนือจะมีแม่ท่าที่ไม่ต่างไปจากฟ้อนเมืองที่
เป็ นมาตรฐาน แต่การเปลี่ยนจากฟ้อนเมืองมาเป็ นฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนัน้ จะเป็ นการนา
วัสดุอปุ กรณ์เข้ ามาเพิ่มในการแสดง ถ้ าในวันข้ างหน้ าจะพัฒนาเป็ นฟ้อนอื่นๆ นันกระบวน
้
ท่าเหล่านี ้จะเป็ นต้ นแบบขึ ้นอยู่กบั ครูจะสร้ างสรรค์ (กษมา ประสงค์เจริญ , สัมภาษณ์ , 21
มีนาคม 2559)
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ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์ พบว่า มีความสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการ
สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก โดยองค์ป ระกอบของการแสดงด้ านกระบวนท่ายัง คงอนุรักษ์ แบบดัง้ เดิม ใช้
กระบวนท่าตามแบบของพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีที่เป็ นมาตรฐาน แต่ที่ค้ มุ ขันโตกมีข้อจากัดของ
เวลาเนื่ อ งจากการแสดงมี รูป แบบที่ ห ลากหลายในแต่ล ะวัน จัดแสดงเพี ย งวัน ละ 7 ชุด เท่านัน้
สลับกันไป เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ ชมการแสดงที่หลากหลายของทางภาคเหนือ
จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า
เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่ อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น
คือ ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม การรักษารูปแบบกระบวนท่าแบบดังเดิ
้ ม
ตามที่พระราชชายาเจ้ าดารารัศมีได้ ทรงปรับปรุ งเป็ นมาตรฐาน การปรับเปลี่ยนกระพี ้ หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาหลักแต่การเปลี่ยนแปลงและผสมผสานนันยั
้ งเป็ นเพียงปรากฏการณ์ ชวั่
ครัง้ ชั่วคราว รวมถึงการลดทอนรายละเอียดของเนือ้ หาหลักขององค์ประกอบนัน้ ๆ เป็ นการปรับ
กระบวนท่าให้ ทนั กับเวลา และการพัฒนากระบวนท่าแบบเดิมให้ เป็ นการฟ้อนแบบอื่น
4.3.2 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบด้ านเครื่องแต่ งกาย
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกายผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผล
การสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม พบว่า ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มี
การใช้ เครื่ องแต่งกายแบบดังเดิ
้ ม คือ นุ่งผ้ าซิ่นป้ายข้ างยาวกรอมเท้ า สวมเสื ้อแขนกระบอกคอตัง้
ผ่าหน้ าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบ สาหรับเครื่ องแต่งกายในแบบประยุกต์นนจะมาจากการจ้
ั้
างงาน
ของผู้จดั งานต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างทางหัวข้ อของงาน ส่วนตามคุ้มหัวเมืองยังคงอนุรักษ์ เครื่ อง
แต่งกายในแบบดังเดิ
้ มประจาท้ องถิ่น
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารด้ านเครื่ องแต่งกายในแบบพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของชาวล้ านนา คือ
การใช้ ผ้านุง่ หรื อผ้ าซิ่นแบบพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม ทอด้ วยผ้ าไหมหรื อผ้ าฝ้าย อาจเป็ นผ้ าซิ่นตีนต่อหรื อตีน
จกก็ได้ เสื ้อเป็ นแขนกระบอกคอกลมหรื อคอจีนก็ได้ สามารถทอหรื อตัดเย็บด้ วยผ้ าไหมเนื ้อดีเอง
การแต่งกายของสตรี ล้านนาด้ วยการห่มสไบนุ่งซิ่นมี มานานแล้ ว ต่อมาในสมัยพระราชชายาเจ้ า
ดารารัศ มี ทรงก าหนดให้ ห่ม สไบทับ เสื อ้ ใช้ สี เข้ ากับชุดหรื อตัดกับชุด ล้ านนา จากงานวิจัยของ
สรายุท ธ อ่อ นแสงคุณ (2550) เรื่ อง ฟ้ อนเล็ บ : คณะช่างฟ้ อนอาวุโสวัด พระสิ ง ห์ วรมหาวิห าร
จังหวัดเชียงใหม่
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ผลจากการวิเคราะห์ เชิ งเอกสารมี ความสอดคล้ องกับ ผลการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก พบว่า
ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญกลุ่มอาจารย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ ชาวบ้ าน ทังหมด
้
จานวน 5 ท่าน ได้ ให้ ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนในแบบดังเดิ
้ มยังได้ รับการอนุรักษ์ มาจนถึงทุกวันนี ้ มองว่าสามารถเครื่ องแต่งกายสามารถ
ประยุกต์แต่ต้องอยูบ่ นพื ้นฐานของความเหมาะสม และมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญอาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่เพียงท่านเดียวที่ไม่ได้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย
ตามที่รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้ “การดัดแปลงรู ปแบบเครื่ อง
แต่งกายให้ มี ลักษณะที่ โป๊ มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงตรงนี ก้ ็ไม่สามารถทาให้ เป็ นเอกลักษณ์ ได้ ”
(เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
การพัฒ นาเครื่ องแต่งกายสามารถสร้ างสรรค์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ได้ แต่ต้องอยู่บน
พื ้นฐานของความเหมาะสม ซึ่งการเลือกใช้ เครื่ องแต่งกายนันส
้ าหรับปั จจุบนั ต้ องคานึงถึงบริ บท
ของงานเป็ นหลัก ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวไว้ วา่
การพัฒนาก็จะต้ องไม่หนีกรอบจากการอนุรักษ์ เช่น บางคนมองว่าเสื ้อผ้ าที่สวมใส่มีการ
เปิ ดเผยมากขึ ้นหรื อโชว์พงุ มากจนเกินไป ก็ได้ ถามหลายคนเหมือนกันว่า ถ้ าให้ ย้อนไปถึง
สมัยที่ไม่ได้ มีการสวมใส่เสื ้อท่อนบนเลยถามว่ารับได้ หรื อก็รับไม่ได้ อีกอยู่ดี การที่สมัยก่อน
ทาได้ ก็เพราะว่าคนเรามีจิตใจสูงไม่ใช่วา่ เห็นผู้หญิงแล้ วจะมีอารมณ์ทางเพศกันอย่างเดียว
คนสมัยก่อนจะมองว่าเป็ นภาพปกติที่เห็นกันทัว่ ไป เสื ้อผ้ าก็จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
แต่ถ้าเปิ ดมากไปถามว่าเป็ นภาพที่น่ามองหรื อไม่ มันควรจะเปิ ดมากขนาดนันหรื
้ อ อะไรที่
มากเกิดไปก็อยู่ไม่ได้ ทุกอย่ างต้ องอยู่บนความพอดี ด้ วยท่าราที่อ่อนช้ อยและชุดที่ไม่ได้
เปิ ดเผยมากจนเกินไปทาให้ เกิดเป็ นความสวยงามที่เรี ยกว่า ศิลปะ ที่พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง สาหรับการอนุรักษ์ ก็ยงั คงอยู่ควบคูไ่ ปด้ วยกัน คือ ยังคงมีการแสดงแบบดังเดิ
้ ม
หรื อแบบอนุรักษ์ อยู่และการแสดงแบบสร้ างสรรค์ จะขึ ้นอยู่กบั บริ บทของงาน ปั จจุบนั ต้ อง
ดูปัจจัยเหล่านี ้เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เห็นถึงการพัฒนาการแสดงเป็ นการสร้ างความประหลาดใจ
และความประทับใจให้ แก่ผ้ ูชมอีกด้ วย” (กษมา ประสงค์เจริ ญ , สัมภาษณ์ , 21 มี นาคม
2559)
ซึ่ ง ในขณ ะที่ อ าจารย์ จิ ร ากั น รั ต นทั ศ นี ครู ผ้ ู ช านาญ ก ารพิ เ ศษปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร อง
ผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความคิดเห็นที่คล้ ายกันดังนี ้

70
การนาไปประยุกต์หรื อคิดสร้ างสรรค์การแสดงก็สามารถทาได้ แต่ให้ อยูบ่ นความเหมาะสม
บางครัง้ ก็ จัด เสื อ้ ผ้ าเครื่ องแต่งกายออกมาดูเปิ ดเผยมากจนเกิ น ไป งานที่ ค นนอ กจ้ าง
จะต้ องคานึงถึงสิ่งที่ผ้ จู ดั งานต้ องการ ในบางครัง้ สิ่งที่ผ้ จู ดั ต้ องการอาจลดทอนของดังเดิ
้ ม
ลงไปบ้ างขึน้ ยู่กับว่าผู้จัดงานออกแบบการแสดงมาอย่างไร ก็ ต้องทาในส่วนหน้ าที่ของ
ตนเองที่ต้องรับผิดชอบไป (จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
แต่อย่างไรก็ตามมีมมุ มองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่ องแต่งกายที่ไม่สามารถทาได้ จาก
ปราชญ์ ชาวบ้ าน คุณแม่นงนุช งามเหลือ ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ว่า “การเปลี่ยนแปลงเสื ้อผ้ าเครื่ อง
แต่งกายของแต่ละงานจะเปลี่ยนไปไม่มากขึ ้นอยู่กับงบประมาณ แต่โดยส่วนมากการฟ้อนเล็บก็
ยังคงอนุรักษ์ ไว้ แบบเสื ้อคอกลม ทรงกระบอก เสื ้อผ้ าของที่นี่จะเป็ นสีชมพูกลีบดอกบัว มีทงหมด
ั้
2
ชุด ผ้ าซิ่นสีชมพู สไบสีขาว ชุดที่สองจะเป็ นของอาเภอจะเป็ นผ้ าซิ่นสีน ้าเงินสไบสีขาว” (นงนุช งาม
เหลือ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้การเลือกใช้ เครื่ องแต่งกายที่ต้องคานึ งถึงบริ บทของงานแล้ ว การเลือกใช้ สีเป็ น
สิ่งที่สาคัญอีกเช่นกัน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านจะมีสีประจาเป็ นของตนเอง การปรับเปลี่ยนประยุกต์
แม้ ว่าจะสามารถเพิ่ ม สี สันลงไปได้ แต่ยังคงต้ องอยู่ในความเหมาะสมเป็ นหลัก ตามที่ ป ราชญ์
ชาวบ้ านคุณแม่แสงเดือน ปั นใจแก้ ว ได้ อธิบายไว้ ว่า
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบในการฟ้อนเล็บอย่างเครื่ องแต่งกายจะซื ้อใหม่ทุกปี แต่
แบบจะเป็ นเสือ้ คอกลมแขนกระบอกอย่างเดิม ที่ แตกต่างกันออกไปคือ สี บางงานก็ใช้
สีสนั ที่ต่างกันไป แต่โดยหลักจะใช้ สีประจาหมู่บ้าน สีประจาหมู่บ้านน ้าจา คือ สีแดง ส่วน
ผ้ าสไบจะมีสองสี คื อ สีขาว และ สีดา ถ้ าเป็ นงานบุญจะเป็ นสไบสีขาว ถ้ าเป็ นงานปอย
หลวงจะใช้ สีดา เครื่ องแต่งกายสามารถประยุกต์ให้ มีสีสันได้ รูปแบบจะต้ องเป็ นไปตาม
ความเหมาะสม (แสงเดือน ปั นใจแก้ ว, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์ พบว่า มีความสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า คุ้มขันโตกใช้ เครื่ องแต่งกายในแบบพื ้นเมืองล้ านนา คือ นุ่งผ้ าซิ่น ห่มสไบ
แต่การฟ้ อนในงาน 720 ปี เชี ยงใหม่ช่างฟ้ อนเลื อกใช้ เครื่ องแต่งกายตามแบบพระราชชายาเจ้ า
ดารารัศมีที่กาหนดไว้ คือ เสื ้อคอกลมแขนกระบอก นุง่ ผ้ าซิ่น ห่มสไบ
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จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย
เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น
คือ ความเชื่ อหรื อหลักการขององค์ป ระกอบนัน้ ยังคงเดิม การอนุรักษ์ เครื่ องแต่งกายตามแบบ
ดังเดิ
้ มประจาท้ องถิ่นของตนเอง และการปรับเปลี่ยนกระพี ้ คือ การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาหลักแต่การ
เปลี่ยนแปลงยังเป็ นเพี ยงปรากฏการณ์ ชั่วครัง้ ชั่วคราว ต้ องการสร้ างสรรค์เครื่ องแต่งกายแบบ
ประยุกต์สาหรับผู้จดั งานหรื อคุ้มขันโตกต่างๆ เพื่อปรับให้ เข้ ากับยุคสมัยและเป็ นไปตามกาหนด
หัวข้ อของงาน สามารถทาได้ แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมไม่เปิ ดเผยมากจนทาลายความสวยงาม
ของศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อไม่ให้ การออกแบบหลุดกรอบหรื อ
เกินขอบเขตของความพอดีมากจนเกินไป
4.3.3 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบด้ านเครื่องประดับ
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับด้ วยการใช้ สิ่งที่เป็ นของดีประจาพืน้ ที่
โดยขึ ้นอยู่กับฤดูกาลของดอกไม้ และการกาหนดหัวข้ อของงาน สามารถเลือกใช้ ดอกไม้ ชนิดอื่น
หรื อดอกไม้ ปลอมมาประดับแทนกันได้ เพื่ อให้ มีความสะดวกมากยิ่งขึน้ แต่ยังคงมี การเลื อกใช้
เครื่ อ งประดับ ประจ าท้ องถิ่ น อย่ า งดอกเอื อ้ ง ซึ่ง เป็ นเครื่ อ งประดับ แบบดัง้ เดิ ม มาโดยตลอด
นอกจากนีม้ ี การใช้ อุบะและปิ่ นปั กผมซึ่งถื อเป็ นเครื่ องประดับประจ าท้ องถิ่ นในแต่ละพื น้ ที่ การ
เลือกใช้ มีความแตกต่างกันออกไปซึง่ ยังได้ รับความนิยมมาจนถึงปั จจุบนั
ผลจากการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาการใช้ เครื่ องประดับของช่างฟ้อนเพื่อเป็ นการ
เพิ่มสีสนั ให้ มีความสวยงามและดูอ่อนช้ อย การเหน็บดอกไม้ โดยแบ่งเป็ น 3 วัยดังนี ้ ในวัยเด็ก วัย
สาวแรกรุ่น และวัยชรา ทังหมดจะใช้
้
ดอกไม้ พื ้นเมืองที่ ออกดอกตามฤดูกาลประดับผม สาหรับวัย
สาวแรกรุ่นและวัยชราอาจจะประดับด้ วยเครื่ องประดับโลหะมีค่า คือ ปิ่ น หรื อทองคา ตามฐานะ
ของผู้สวมใส่ในงานวิจยั ของ สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เรื่ อง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโส
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี ้ผู้วิ จยั ได้ ศกึ ษาการเลือกใช้ เครื่ องประดับผมที่
มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน ปั จจุบนั หากมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนถวายการ
ต้ อนรั บ กษั ต ริ ย์ หรื อ แขกผู้ ทรงเกี ย รติ ที่ ต ามเสด็ จ เชื อ้ พระวงศ์ ชั น้ สู ง ช่ า งฟ้ อนจะเปลี่ ย น
เครื่ องประดับเป็ นดอกกล้ วยไม้ เทียม ทาจากทองเหลืองตีบางๆ สามารถเก็บไว้ ได้ นานเพราะดอก
เอื ้องหายากขึ ้น ควรอนุรักษ์ ไว้ บนต้ นไม้ มากกว่า จากหนังสือ “ฟ้อนเมืองในคุ้มเจ้ าหลวง” ของนวล
ฉวี เสนาคา, รัชนีวรรณ วัฒนชัย, และชูจิตต์ ศรี สภุ าพ (2556)
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ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความสอดคล้ องกับผลวิจยั เชิงเอกสาร โดยพบว่า ผู้ให้ ข้อมู ล
สาคัญกลุ่มอาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ ชาวบ้ าน 5 ท่าน เกือบทังหมดได้
้
ให้
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน การให้ ความสาคัญในการเลือกใช้ เครื่ องประดับประจาท้ องถิ่น
โดยการใช้ ดอกไม้ ชนิดอื่นที่สามารถหาได้ มาใช้ ประดับแทนดอกเอื ้อง มีเพียง อาจารย์ ที่วิท ยาลัย
นาฏศิล ปเชี ย งใหม่ เพี ย งท่ านเดี ย วที่ ไม่ มี ก ารอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบด้ า น
เครื่ องประดับ ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้ ปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่แสงเดือน ปั น
ใจแก้ ว “สาหรับดอกไม้ ที่ใช้ นนเป็
ั ้ นดอกเอื ้องปลอมมีอบุ ะ 4 ช่อเป็ นเอกลักษณ์ในหมูบ่ ้ านน ้าจา บาง
คนใส่ปิ่นปั กผมแต่มนั ไม่ใช่ของเหนือ การใช้ ดอกไม้ ของแต่ละหมู่บ้านมีความแตกต่างกันออกไป
คือ ใช้ เท่าที่ ห มู่บ้ านตนเองมี ” (สัม ภาษณ์ , 2559) ผู้อ านวยการวิท ยาลัย นาฏศิล ปเชี ย งใหม่ ได้
อธิบายเรื่ องการจัดหาเครื่ องประดับไปในทิศทางเดียวกันว่า
อย่างงานที่ เพิ่ งจัดไปก็ คือพิ ธีเปิ ดงานมหกรรมศิลปวัฒ นธรรมเฉลิม พระเกี ยรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เด็กนักเรี ยนของวิทยาลัยนาฏศิลปก็สามารถ
รังสรรค์การแสดงเองได้ ทรงผมของชาวบ้ านก็จะสบายๆ ติดดอกเอื ้องไว้ ที่ผม แต่ถ้าในช่วง
ที่ฟ้อนไม่มีดอกเอื ้องก็จะใช้ ดอกกล้ วยไม้ มาประดับแทนหรื อบางที่ก็จะเป็ นดอกเก็ดถะวา
(พุดซ้ อน) แล้ วแต่ตามพื ้นที่ด้วยว่าในช่วงนันมี
้ ดอกไม้ อะไรออก ซึง่ ส่วนใหญ่นนจะเป็
ั้
นดอก
กล้ ว ยไม้ ทรงผมนัน้ ก็ พ อเปลี่ ย นได้ แ ต่ไ ม่ต่า งจากเดิม มากนัก (กษมา ประสงค์ เจริ ญ
สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
นอกจากการเลื อ กใช้ ด อกไม้ ในพื น้ ที่ แ ล้ ว ยัง มี ก ารเลื อ กใช้ ด อกไม้ ต ามฤดูก าลตามที่
ปราชญ์ชาวบ้ านอีกท่าหนึ่งได้ กล่าวไว้ ว่า “ดอกไม้ ประดับผมจะเป็ นไปตามฤดูกาลหากมีดอกไม้ สด
ก็ใช้ ดอกไม้ สด เมื่ออยูน่ อกฤดูกาลจะใช้ ดอกไม้ ชนิดอื่นหรื อดอกไม้ ปลอมแทนได้ ซึง่ ปกติจะใช้ ดอก
เอื ้องผึ ้งแต่ไม่มีอบุ ะ เพราะอุบะนันถู
้ กประยุกต์มาจากภาคกลาง ถือว่าไม่ใช่ของพื ้นบ้ านทางเหนือ
ให้ ทัดดอกไม้ ธรรมดา ช่วงที่ดอกเอื ้องผึ ้งออกช่วงนันจะมี
้
งานปอยหลวงเยอะ” (นงนุช งามเหลือ ,
สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
ถึงแม้ ว่าผู้จดั งานที่หลายที่จะพยายามสร้ างสรรค์ผลงานให้ ดแู ปลกใหม่แต่ในวิทยาลัยนาฏ
ศิล ปเชี ยงใหม่ ยังคงไม่มี การเปลี่ ยนแปลงเครื่ องประดับจากอดีตนัก ดังที่ ครู ชานาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า “ถ้ าเป็ นงานของทางวิทยาลัย
นาฏศิลปยังคงรักษามาตรฐานเดิมไว้ ตลอด และมีชุดการแสดงสร้ างสรรค์ของทางวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเช่นกัน แต่ไม่ได้ มีความอลังการขนาดนัน้ (จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
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ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์ พบว่า มีความสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับเนื่องจากการใช้
เครื่ องประดับยังคงเป็ นแบบดังเดิ
้ ม คือ ดอกเอื ้อง ในงาน 720 ปี เชียงใหม่ใช้ เครื่ องประดับเป็ นแบบ
ดังเดิ
้ มประจาของแต่ละอาเภอ การใช้ อบุ ะและปิ่ นปั กผมมีความแตกต่างกันไปของแต่ละท้ องถิ่น
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ
เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น
คือ ความเชื่ อหรื อ หลักการขององค์ ป ระกอบนัน้ ยังคงเดิม ดอกเอื อ้ ง อุบ ะและปิ่ นปั กผมที่ เป็ น
เครื่ องประดับประจาท้ องถิ่น ถูกเลือกใช้ มาโดยตลอดตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และการปรับเปลี่ยน
กระพี ้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาหลัก แต่ก ารเปลี่ ย นแปลงและผสมผสานนัน้ ยัง เป็ นเพี ย ง
ปรากฏการณ์ ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ จะเปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาลและการกาหนดหัวข้ อของงาน การเลือกใช้ เครื่ องประดับสามารถเลือกดอกไม้ ชนิดอื่นใน
ท้ องถิ่นหรื อดอกไม้ ปลอมมาประดับเพื่อให้ มีความสะดวกมากยิ่งขึ ้นและอยู่ได้ นานกว่าดอกไม้ จริ ง
มาประดับแทนได้
4.3.4 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบด้ านอุปกรณ์
ผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ พบว่า สาหรับเล็บที่ใช้ สวมในการฟ้อนเล็บไม่พบการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเล็บถือเป็ นเอกลักษณ์ของการฟ้อน ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลสาคัญให้ ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทังหมด
้
แต่สาหรับเทียนยังคงใช้ เทียนขี ้ผึ ้งเหมือนเดิม และมีการพัฒนามาใช้ ผาง
กลายเป็ นฟ้อนผางเพื่อไม่ให้ เทียนหยดใส่มือ นอกจากนี ้พบว่ามีการปรับเปลี่ยนการใช้ เทียนเป็ น
อุปกรณ์ในลักษณะที่เป็ นไฟฉายเนื่องจากสถานที่จดั งานบางสถานที่ไม่อนุญาตให้ จดุ เทียนได้ จึงมี
การประยุกต์ใช้ เป็ นไฟฉายแทน
ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน สาหรับ
เล็บเรี ยวงามที่ช่างฟ้อนสวมใส่ในการฟ้อนเล็บ เป็ นวัสดุที่ทาจากแผ่นทองเหลืองทรงกรวย สวมใส่
นิ ้วทัง้ หมด 8 นิว้ เว้ นหัวแม่มือ การถื อเทียนจะถื อด้ วยนิว้ มือ 3 นิ ้ว ระหว่างนิว้ ชี ้กับนิว้ กลางเป็ น
ฐานจับเทียน จากหนังสือ เรื่ อง ประวัตนิ าฏศิลป์ไทย : ภาคเหนือ ของดร.พรเทพ บุญจันทร์ เพ็ชร์
ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยพบว่า ผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญกลุม่ อาจารย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ชาวบ้ าน 5 ท่าน เกือบทังหมด
้
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ได้ ให้ ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์การแสดงไปในทิศทางเดียวกัน
เล็บและเทียน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากจะทาให้ เสียเอกลักษณ์ ของการฟ้อนได้ แต่มี
อาจารย์ ที่ วิท ยาลัย นาฏศิล ปเชี ย งใหม่ เพี ย งท่ านเดี ย วที่ ไม่ ได้ อ ธิ บ ายการปรั บ เปลี่ ย นอุป กรณ์
ประกอบการแสดง
การเปลี่ ย นแปลงทางอุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดง คื อ เล็ บ และ เที ย น ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเป็ นเอกลักษณ์ของการแสดง และยังเป็ นการฝึ กฝนให้ เด็กมีความอดทน
และมีการพัฒนาด้ านการฟ้อนราให้ เก่งขึ ้น ซึ่งการพัฒนาของการฟ้อนเทียนมีการใช้ ผาง คือ ที่รอง
เทียนเป็ นการแสดงอีกแบบหนึ่งที่เรี ยกว่า “ฟ้อนผาง” ดังที่ดร. กษมา ประสงค์เจริ ญ ผู้อานวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่
สาหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่าง “เทียน” การปรับเปลี่ยนจะทาให้
ไม่เหมือนของดังเดิ
้ ม และเป็ นการฝึ กความอดทนของเด็ก ถ้ าเด็กที่ราเก่งจะมีเทคนิคที่ทา
ให้ เทียนไม่หยดใส่มือได้ ซึ่งจะเป็ นเทคนิคของแต่ละคนอยู่ที่ความสามารถของเด็ก แต่ถ้า
เป็ นการแสดงฟ้อนเทียนจะไม่ให้ เปิ ดไฟ ต้ องหรี่ ไฟให้ จางที่สุดเพราะต้ องการให้ ผ้ ชู มได้ ใช้
จิ น ตนาการและเพลิ ด เพลิ น ไปกับ การแสดง เพราะอยากให้ เห็ น ไฟจากแสงเที ย นที่ มี
ความหมายทางพระพุทธศาสนาเปรี ยบเปลวเทียนเหมือนกับชีวิตของคนเรา การพัฒนา
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฟ้อนอย่างเช่น ผาง ที่ผลิตจากดินเผาธรรมดาได้ มีการให้ เด็กนักเรี ยน
สร้ างสรรค์โดยการใช้ วสั ดุอื่นมาทาเป็ นผางแทนการใช้ ดนิ เผา การปรับเปลี่ยนวัสดุอปุ กรณ์
ก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ความยากง่าย ความสะดวก เพราะฟ้อนผางก็เป็ นพุทธ
บูช าที่ วิ วัฒ นาการมาจากการฟ้ อนเที ย นนัน้ เอง การฟ้ อนเที ย นที่ มี เที ย นหยดใส่มื อ ก็
เปลี่ ย นเป็ นผางคือการนาเที ย นมาใส่ในผางแล้ วฟ้ อนราเที ยนจะไม่ห ยดใส่มื อ (กษมา
ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามการฟ้อนเทียนในบางสถานที่ที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ จุดเทียนได้ จึงต้ องมีการ
เปลี่ ยนแปลงอุปกรณ์ ที่เป็ นวัส ดุที่คล้ ายกับเที ยน คือ ไฟฉาย ดังที่ อาจารย์ จิรากัน รัตนทัศนี ครู
ผู้ชานาญการพิเศษปฏิบตั ิหน้ าที่รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ได้
อธิบายไว้ ดงั นี ้
สาหรับเทียนนัน้ โดยปกติแล้ วจะใช้ เทียนขี ้ผึ ้งที่หยดใส่มือแล้ วจะไม่เจ็บและร้ อนนิดๆ ไม่
นานก็ เย็ นลง ซึ่ง ต่างจากเที ยนไขที่ ห ยดใส่มื อแล้ วจะรู้ สึกเจ็ บ การเลื อ กเที ยนเป็ นสิ่ง ที่
สาคัญเพราะเทียนขี ้ผึ ้งหายากมากขึ ้นและมีราคาสูง ให้ ใช้ เทียนอย่างอื่น คงไม่ได้ เพราะเด็ก
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ต้ องทนเจ็บ แต่ด้วยสถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้ จุดเทียนจึงต้ องหาวัสดุอุปกรณ์ อื่นที่มี
ลักษณะคล้ ายกับเทียนเตรี ยมไว้ คือ ไฟฉายแบบใส่ถ่าน ต้ องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
(จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ผู้วิจัยได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่มี ส่วนร่ วมในช่วงเดื อนมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์ พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
มี ความสอดคล้ องกับ การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วมไม่มี การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ป ระกอบด้ าน
อุปกรณ์การแสดง คือ เล็บ
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ เป็ นไป
ตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพืน้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น คือ
ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ าน
อุปกรณ์ทงเล็
ั ้ บและเทียน ยังคงพยายามรักษาเอกลักษณ์ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเอาไว้ ให้ มาก
ที่สุด การใช้ เทียนขี ้ผึ ้งอย่างเดิมเพื่อเป็ นการฝึ กให้ เด็กฟ้อนราเก่งขึ ้นทาให้ มีเทคนิคในการฟ้ อนรา
ไม่ให้ เทียนหยดใส่มือ แม้ ว่าทุกวันนี ้การหาเทียนขี ้ผึ ้งมาใช้ จะยากขึ ้นทุกวัน เพราะผู้ประกอบการที่
ผลิตเทียนขี ้ผึ ้งลดน้ อยลงจากอดีตและมีต้นทุนการผลิตสูงมากขึ ้นทุกวัน และการปรับเปลี่ยนกระพี ้
คือ การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาหลักแต่การเปลี่ยนแปลงและผสมผสานนันยั
้ งเป็ นเพียงปรากฏการณ์
ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็ นวัสดุอปุ กรณ์อื่นที่
มีลกั ษณะคล้ ายกับเทียนเตรี ยมไว้ คือ ไฟฉายแบบใส่ถ่าน ต้ องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เนื่องจาก
บางสถานที่ไม่อนุญาตให้ จดุ เทียนได้
4.3.5 การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบด้ านดนตรี
ผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงซึง่ แต่เดิมจะใช้ วงกลองตึง่ โนง
เป็ นดนตรี ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งจะใช้ การแห่สด คือ มีผ้ ทู ี่มีความสามารถทางดนตรี
มาเล่น ประกอบการฟ้ อน ต่อ มามี ก ารพัฒ นาเปลี่ ย นเป็ นการใช้ ซี ดีเพลงแทนการเล่น ดนตรี ส ด
เนื่องจากการขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถทางด้ านดนตรี นอกจากนี ้ยังมีการประยุกต์นาเพลงอื่น
ที่มีลกั ษณะเป็ นดนตรี ของทางภาคเหนือมาใช้ แทนอีกด้ วย
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารผู้วิจยั ได้ ศึกษาการเลือกใช้ เครื่ องดนตรี ในสมัยพระราชชายา
เจ้ าดารารัศมี ที่ใช้ บรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เรี ยกว่า “วงตึ่งโนง” พระราชชายาเจ้ า
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ดารารัศมีทรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็ นล้ านเอาไว้ อย่างดี ซึง่ ประกอบไปด้ วย กลองแอว, กลองตะ
โลดโป๊ ด, โหม่ง, หุ่ย, ฉาบใหญ่, แนหลวง (ปี่ แนใหญ่) และแนหน้ อย (ปี่ แนเล็ก) จากหนังสือ “ฟ้อน
เมืองในคุ้มเจ้ าหลวง” ของนวลฉวี เสนาคา, รัชนีวรรณ วัฒนชัย, และชูจิตต์ ศรี สภุ าพ (2556)
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทังหมด
้
5 ท่านกลุ่มอาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ชาวบ้ าน ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับดนตรี ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การใช้ วงกลองตึง่ โนงประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน มีเพียงอาจารย์ ที่
วิทยาลัยนาฏศิล ปเชี ยงใหม่ท่านเดียวที่ไม่ได้ อธิ บายถึงการเปลี่ ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ าน
ดนตรี ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญรองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ อธิบายไว้ ว่า “ปกติแล้ ว
ฟ้ อนเมื องจะใช้ วงกลองแอวหรื อวงกลองตึ่งโนงประกอบ แต่ผ้ ูจัดงานสมัยใหม่เลื อกเพลงที่ ใช้
สมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์ในแบบภาคเหนือแทน” (เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
มี ก ารสร้ างสรรค์ ก ารใช้ เครื่ อ งดนตรี ใ นการชุด ต่า งๆ ตามที่ ด ร.กษมา ประสงค์ เจริ ญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
มีการนากลองสะบัดชัย กลองชัยมงคล กลองปู่ เจ่ จากเดิมจะเล่นกันทีละชิ ้นแต่ในระยะ
หลังมารวมกันเป็ นจตุเภรี ไตรเภรี เป็ นการสร้ างสรรค์ผสมผสานกัน โดยให้ การแสดงที่อยู่
ในกลองชัยมงคลเป็ นชุดฟ้อนผาง พุทธบูชา การแสดงที่อยู่ในกลองสะบัดชัยคือฟ้อนเจิง
การแสดงที่อยู่ในกลองปู่ เจ่คือฟ้อนก๋ายลาย นาการแสดงทั ง้ 3 มารวมกันสามารถแห่ครัว
ทาน (กษมา ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้ มีการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี คือ การเพิ่มเนื ้อร้ องลงไปเพื่อ
เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวและของดีที่ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด ซึ่งตามปกติการฟ้อนจะต้ อง
ใช้ วงกลองตึง่ โนงแบบไม่มีเนื ้อร้ อง
เพลงแอ่วแม่โป่ ง ได้ ถกู แต่งขึ ้นมาใหม่จากที่ เคยฟ้อนโดยมีวงกลองตึง่ โนงเพียงอย่างเดียว
แล้ ว เพราะมีการเพิ่มเนือ้ ร้ องลงไปโดยเนื อ้ หาจะเล่าเรื่ องราวในตาบลแม่โป่ งแล้ วใส่ท่า
ฟ้อนเล็บลงไป โดยปกติฟ้อนล้ านนาจะใช้ เวลา 14 นาที แต่สาหรับฟ้อนเพลงนี ้แล้ วใช้ เวลา
7 นาที ท่าราจึงต้ องประยุกต์ให้ อยูภ่ ายในเวลาที่กาหนด ส่วนท่าราของฟ้อนล้ านนาจะมีท่า
บังคับของอาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บ
ของที่นี่ นอกจากนี ้สมัยก่อนยังมีการแห่สดเข้ าวัดในงานปอยหลวง คือ การเล่นดนตรี สด
และฟ้อนเล็บแห่ขบวนเข้ าวัด แต่ปัจจุบนั มีเพียงบางหมู่บ้านเท่านันที
้ ่ยงั คงอนุรักษ์ การแห่
สดเอาไว้ อยู่ ที่ แม่โป่ งโดยส่วนมากจะใช้ แผ่นซีดีเปิ ดเพลงแทน เนื่ องจากการหาคนที่ มี
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ความชานาญได้ รับการฝึ กสอนทางด้ านดนตรี ยากมากขึ ้นและการเดินทางมีอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ ายเครื่ องดนตรี คอ่ นข้ างจะลาบากและใช้ งบประมาณในแต่ละครัง้ สูงที่แม่โป่ งโดย
ส่วนมากจะใช้ แผ่นซีดีเปิ ดเพลงแทน (นงนุช งามเหลือ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
มีการอนุรักษ์ การแห่สดที่หมู่บ้านน ้าจา เพราะยังมีผ้ ทู ี่มีความสามารถทางด้ านดนตรี จึงไม่
มีการใช้ ซีดีเพลงแต่อย่างใด ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ คือ ปราชญ์ ชาวบ้ าน คุณแม่แสงเดือน ปั นใจ
แก้ ว ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
ส่วนเพลงยังคงใช้ การแห่สดอย่างเดิมมาโดยตลอด แต่จะทาออกมาให้ ยิ่งใหญ่อลังการมี
ทุกอย่างพร้ อม ทังกลองสะบั
้
ดชัย กลองตึ่งโนง กลองปู่ เจ่ ฯลฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่อื่นมี อะไรที่นี่ก็มีเช่นกัน เอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านนา้ จา คือ การแห่สด
ไม่ได้ ใช้ การเปิ ดเทปเด็กและผู้ใหญ่เล่นดนตรี ให้ เข้ ากับจังหวะการฟ้อน ในคณะมีทงหมด
ั้
ประมาณ 15 คน (แสงเดือน ปั นใจแก้ ว, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ เป็ นสถานที่ที่รวบรวมการแสดงพื ้นบ้ านและอาหารท้ องถิ่น และ
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์
พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก มีความสอดคล้ องกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม มีการเล่นดนตรี สดประกอบการฟ้อน แต่ต้องใช้ เครื่ องขยายเสียงเพื่อให้ ได้ ยินกัน
อย่างทั่วถึง เนื่ องจากการจัดงานจะอยู่ที่ห น้ าลานอนุสาวรี ย์สามกษั ตริ ย์เป็ นพื น้ ที่ กว้ าง และมี
นักท่องเที่ยวจานวนมากให้ ความสนใจ
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี เป็ นไป
ตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพืน้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น คือ
ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม กล่าวคือ การใช้ วงกลองตึง่ โนงและการแห่สด
แบบดัง้ เดิม การปรั บ เปลี่ ยนกระพี ้ คือ การเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาหลัก แต่ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
ผสมผสานนันยั
้ งเป็ นเพียงปรากฏการณ์ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว เป็ นการแต่งเพลงแอ่วแม่โป่ งเพิ่มเนื ้อร้ องลง
ไปโดยเนือ้ หาบอกเล่าเรื่ องราวในตาบลแม่โป่ ง และการปรับเปลี่ยนเปลื อก มี การเปลี่ ยนแปลง
เนื ้อหาหลัก และการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานให้ มีความต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็ นการเปลี่ยนจาก
การแห่สดมาใช้ เป็ นแผ่นซีดีแทน
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4.3.6 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบด้ านการแปรขบวน
ผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร การ
เปลี่ ยนแปลงทางองค์ป ระกอบด้ านการแปรขบวน พบว่า มี ความเปลี่ ย นแปลงไปตามสถานที่
เนื่ อ งจากรู ป แบบของสถานที่ มี ค วามแตกต่างกัน ออกไป การออกแบบการแปรขบวนจึง ต้ อ ง
ค านึ ง ถึ ง บริ บ ทของสถานที่ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน ไม่ มี รูป แบบที่ ต ายตัว การ
สร้ างสรรค์การแปรขบวนจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้ กบั สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ เป็ น
อย่างดี
ผลการวิ เคราะห์ เชิ ง เอกสารการศึก ษารู ป แบบการแปรแถวของช่ า งฟ้ อน พบว่ า มี 3
ลักษณะด้ วยกัน กล่าวคือ แบบที่ 1 เป็ นแถวตอนลึก แบบที่ 2 เป็ นแบบวงกลมเล็กสองวง แบบที่ 3
เป็ นแบบวงกลมใหญ่ หนึ่งวง จากงานวิจัยของ สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เรื่ อง ฟ้ อนเล็บ :
คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์ เชิ งเอกสารมี ความสอดคล้ องกัน กับ ผลการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก โดยผู้ใ ห้
ข้ อมูล ส าคัญ กลุ่ม อาจารย์ ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ และปราชญ์ ช าวบ้ านทัง้ หมด 5 ท่าน
พบว่า ผู้ให้ ข้ อมูล ส าคัญ ทัง้ หมด 5 ท่านที่ ได้ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การแปรขบวนไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวนที่สามารถปรับได้ หลากหลายแบบ
ขึ ้นอยู่กับรู ปแบบของสถานที่ ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญปราชญ์ ชาวบ้ านอธิบายไว้ ดงั นี ้ “หากมีการ
ประกวดจะเป็ นในลักษณะที่เป็ นประยุกต์ มีการพัฒนาการแสดงฟ้อนเล็บ การแปรแถวในรูปขบวน
ต่างๆ แต่กระบวนท่าจะต้ องเป็ นไปตามที่ถกู กาหนดมา” (นงนุช งามเหลือ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม
2559)
การแปรขบวนสามารถสร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่ เพราะการแปรขบวนเป็ นสิ่งที่สร้ างเสน่ห์
ให้ กบั การแสดงได้ เป็ นอย่างดี จึงไม่มีการห้ ามการออกแบบการแปรขบวน เพราะถือว่าศิลปะหาก
ไม่มีการพัฒนาเป็ นศิลปะที่ตายไปแล้ ว หากมีการพัฒนาศิลปะจึงต้ องพัฒนาต่อยอดไปถึงจุดที่ลง
ตัวที่สดุ ดังที่ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ อธิบายไว้ วา่
การเปลี่ยนแปลงแสดงในแต่ละครัง้ จะเป็ น Line of dance คือ การจัดแถว แปรแถว ใน
การประกวดท่าราจะไม่ตา่ งกันท่าราจะอยูใ่ น 19 ท่า จังหวะจะอยูใ่ น 5 7 หรื อ 9 จะต่างกัน
ตรงที่ การแปรแถว การสลับกันแบบฟั นปลา หน้ ากระดาน หรื อแถวตอนลึก ขนาดของ
สถานที่เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ในการออกแบบแถว เสน่ห์จะอยู่ที่ตรงนี ว้ ่า Line of dance สวย
หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั การสร้ างสรรค์ของอาจารย์หรื อผู้ฝึกสอน อย่างรูปแบบการแห่ขบวนมีการ
นาดอกไม้ ต่างๆมาโปรยสร้ างสี สันให้ กับการแสดง การที่ จ ะสร้ างสรรค์การแสดงได้ นัน้
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ขึ ้นอยู่กบั บริ บทของงานด้ วย เพราะงานแต่ละงานจะมีการกาหนดรูปแบบงานแตกต่างกัน
ออกไป จึงไม่ห้ามที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์การแสดง เพราะงานศิลปะถ้ าหยุดนิ่งก็จะเป็ น
ศิลปะที่ตายแล้ ว ศิลปะจึงต้ องพัฒนาต่อไปเรื่ อยๆ หาจุดที่ลงตัวที่สุด คือ ความสวยงามที่
หาดูที่ไหนไม่ได้ อีกแล้ ว นี่คือศิลปะ (กษมา ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อาจารย์เพี ยงแข จิตรทอง รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับการแปรขบวนไว้ วา่
รู ป แบบการเดิน เป็ นแถวตรง หรื อโอกาสในการแสดงที่ ผ้ ูช มจะอยู่ท างด้ านขวาวิธี ก าร
นาเสนอจะเดินไปทางด้ านขวาแล้ วก็หนั หน้ าตรง ขึ ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่ ท่าราฟ้อน
เมืองอย่างเต็มจะราครบทุกกระบวนท่า ท่าราอย่างตัดจะมีการแปรแถวให้ เป็ นวงกลมเล็ก
สองวงกลมและมีวงกลมใหญ่ มีคนอยูต่ รงกลาง เป็ นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเสนอ
(เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
การออกแบบการแปรขบวนจะขึ ้นอยู่กบั รูปแบบของสถานที่จดั งาน ซึ่งอาจารย์จิรากัน รัตน
ทัศนี ครูผ้ ชู านาญการพิเศษปฏิบตั หิ น้ าที่รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ได้ กล่าวว่า “การแปรแถวหรื อขบวนฟ้อนรูปแบบขึ ้นอยู่กบั สถานที่ว่ามีพื ้นที่เป็ นแบบใด แต่ในขบวน
ฟ้อนเมืองจะต้ องอยู่แถวหน้ าของขบวนเพื่อฟ้อนนาส่วนข้ างหลังก็จะมีเครื่ องไทยทานหรื อกลอง
อื่นๆ มีการฟ้อนดาบได้ ” (จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้การมีข้อจากัดด้ านพื น้ ที่ของการแปรขบวนทาให้ ไม่สามารถการฟ้อนแปรขบวน
ไปในทิศทางอื่ นได้ แต่ใช้ การย่ าเท้ าอยู่กับที่ แล้ วใช้ การหมุนตัวไปทางซ้ ายหรื อขวาแทน ตามที่
ปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่แสงเดือน ปั นใจแก้ ว ให้ ความคิดเห็นไว้ วา่
ส่วนรูปแบบการแปรขบวนนันขึ
้ ้นอยู่ที่ความกว้ างของเวทีหรื อสถานที่ ถ้ ามีงานขันโตกต้ อง
ดูรูปแบบการจัดงานว่าเป็ นรูปแบบใดแล้ วแปรขบวนไปตามพื ้นที่ เพราะการฟ้อนเล็บต้ อง
เดินฟ้อนไปในทิศทางใดก็ได้ ที่เรากาหนด ตามทางเดิน ตามขบวน หรื อถ้ าฟ้อนอยู่กบั ที่ก็
แค่หมุนไปหมุนมาบนเวที ที่ แคบก็ พ อได้ ให้ มี พื น้ ที่ พ อที่ จ ะกางแขนได้ รู ปแบบการแปร
ขบวนจึงเปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอด (แสงเดือน ปั นใจแก้ ว, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ เป็ นสถานที่ที่รวบรวมการแสดงพื ้นบ้ านและอาหารท้ องถิ่น และ
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ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์
พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก มีความสอดคล้ องกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม สาหรับการแปรขบวนในคุ้มขันโตกนันลั
้ กษณะของเวทีเป็ นแบบยาวจึงต้ องแปร
ขบวนแบบสองแถวตอนลึก งาน 720 ปี เชียงใหม่ ไม่สามารถแปรขบวนได้ เพราะมีข้อจากัดด้ าน
พื ้นที่และมีผ้ ฟู ้ อนจานวนมากจึงต้ องฟ้อนอยูก่ บั ที่แล้ วใช้ การหมุนตัวแทน
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน
เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื น้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะปรับเปลี่ยน
เปลื อก มี การเปลี่ ยนแปลงเนื อ้ หาหลัก และการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานให้ มีความต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ กล่าวคือ เป็ นการปรับเปลี่ยนรูปแบบขบวนไปตามสถานที่ สามารถสร้ างสรรค์รูปแบบ
การแปรแถวได้ ตลอด

4.4 ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ มี
การเปลี่ ย นการฟ้ อน คื อ คน สัง คมวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อง และการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถกู พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่มีแนวคิดสร้ างสรรค์มีศกั ยภาพสามารถ
ผลงานต่างๆ ได้ แต่ต้องไม่ให้ เกินขอบเขตอยู่ในความเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันสื่อพื ้นบ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนแบบดังเดิ
้ มนัน้ ก็ยังคงมีการอนุรักษ์ เอาไว้ ด้วย กล่าวคือการอนุรักษ์ และการ
สร้ างสรรค์ต้องอยูค่ วบคูก่ นั
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารผู้วิจยั ได้ ศึกษาถึงปั จจัยที่ทาให้ สื่อนาฏศิลป์กลับได้ รับความ
สนใจน้ อยลงจากสังคมไทยในยุคปั จจุบนั ดังนี ้ ปั จจัยด้ านตัวนาฏศิลป์ คือ ผู้คนในยุคปั จจุบนั ไม่
ค่อยได้ มีโอกาสได้ สัม ผัสกับนาฏศิลป์เท่าที่ควร ปั จจัยด้ านเงื่อนไขภายนอก คือ สื่ อมวลชนไม่มี
นโยบายในการนาเสนอรายการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางนโยบายของ
ภาครัฐ รสนิยมของผู้ช มไม่ชื่ นชอบรายการที่ เกี่ ยวกับศิลปวัฒ นธรรม รู ปแบบการดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปของผู้คนในสังคม เนื่องจากสังคมมี การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วด้ วยอิทธิพ ลของ
โลกาภิ วัตน์ จากงานวิจัยของวราลี จิ รชัยศรี (2541) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่งเสริ ม และปรั บ
ประสานสื่อนาฏยศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
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ผลจากการการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ตามที่ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลสาคัญทังหมด
้
5 ท่านกลุ่มอาจารย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ ชาวบ้ าน ส่วน
ใหญ่ ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับปั จจัยที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสื่ อ
พื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ คน สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญปราชญ์ชาวบ้ านท่านเดียวได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่ ไม่มีปัจจัยใดที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสื่อพื น้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไว้ ว่า
ปั จจัยที่ทาให้ เปลี่ยนคือ คน ศิลปะอยู่นิ่งๆ แต่คนที่ไปพัฒนาและสร้ างรังสรรค์ขึ ้นมา ด้ วย
สังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป การเสพสื่อความบันเทิงเปลี่ยนไป ปั จจุบนั รับชมอะไรนานๆ
ไม่ได้ เมื่อก่อนฟ้อนเล็บกัน 10-20 นาที เหลือเพี ยงแค่ 5 นาทีเท่านัน้ ยุคโลกาภิวัตน์บีบ
ศิลปวัฒนธรรมให้ คนขาดความรัก ความเอื ้อเฟื อ้ ความจริงใจ ความละเอียดอ่อน ทุกอย่าง
กลายเป็ นเงินเป็ นทองไปหมด คนแต่ละรุ่นก็มีความแตกต่างกัน วิถีชีวิตในยุคโลกาภิวตั น์
จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อศิลปะเป็ นอย่างมาก คนแต่ละรุ่นก็มี ความแตกต่าง
กัน วิถีชีวิตในยุคโลกาภิวตั น์จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อศิลปะเป็ นอย่างมาก แต่
ก็ยงั มีกลุ่มที่โหยหา ราวงย้ อนยุค สงกรานต์ย้อนยุค ตลาดย้ อนยุค อะไรที่สดุ โต่งแล้ วคนก็
เริ่ ม กลับมาโหยหาและอนุรักษ์ ยุคเดิมที่มี ชีวิตที่เรี ยบง่าย สูงสุดคืนสู่สามัญ การที่ยังคง
อนุรักษ์ รักษาของดัง้ เดิม และการสร้ างสรรค์ไปด้ วยกัน จะต้ องมี พื น้ ที่ อยู่ในทุกงานของ
เชียงใหม่ เด็กนักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ทกุ คนจะได้ รับการสอนการปลูกฝั งใน
เรื่ องการรับงานการแสดงด้ วยตนเอง เพราะเด็กบางคนยังไม่มีวุฒิ ภ าวะมากพอจึงต้ อง
สอนให้ ร้ ู ว่าสิ่งเหล่านี ้เป็ นประสบการณ์ของชีวิต จะเอาเรื่ องเงินเป็ นตัวตังไม่
้ ได้ แต่ถ้ามอง
ในแบบเหรี ยญสองด้ านในด้ านที่ดี คือเด็กมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน มีความสามารถด้ านการ
แสดงสูง ในทุกงานของเชียงใหม่จ ะมีเด็กนักเรี ยนของที่ นี่อยู่บนเวที เป็ นที่ต้องการของ
ตลาด แต่ในด้ านลบ คือ คนพวกนีไ้ ม่ใช่คนที่มาสอนให้ เด็กราเป็ น ใช้ เงินจ้ างเด็กทาการ
แสดงให้ ได้ แบบที่ต้องการแต่ไม่คานึงถึงเรื่ องความเหมาะสม และทาลายความสวยงาม
ของศิลปะลงไปเรื่ อยๆ เรื่ องนี ้ทาให้ เด็กหลงลืมตัวว่าเก่งแล้ ว หาเงินได้ เอง ไม่มีครูก็ได้ นี่คือ
เหตุผลที่ต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมจริย ธรรมให้ กบั เด็กนักเรี ยนว่าเงินไม่ใช่ตวั ตัง้ แต่การ
รักษาสิ่งที่เป็ นมรดกของชาติคือสิ่งที่สาคัญที่สดุ ยุคปั จจุบนั มีกิจกรรมมากมายให้ ทาคนที่
จะไปวัดมีเพียงผู้สงู อายุเท่านัน้ ซึง่ โอกาสที่ผ้ สู งู อายุจะมารวมตัวกันเพื่อจัดงานแห่ครัวทาน
งานปอยนันยั
้ งมีอยู่แต่น้อยมาก การส่งต่อของพ่อแม่สรู่ ุ่นลูกหลานนันไม่
้ มีเพราะส่วนใหญ่
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พ่อแม่จะส่งลูกหลานไปเรี ยนต่างจังหวัดหรื อไปเรี ยนที่กรุงเทพมหานคร การส่งต่อจะต้ อง
เป็ นผู้มีฐานะและมีอานาจมากพอจะรวบรวมคนมาทาบุญ ส่วนลูกหลานของชาวไร่ชาวนา
หรื อรับจ้ างทัว่ ไปที่ไม่คอ่ ยมีฐานะจะให้ มาทาบุญก็ลาบากเพราะไม่มีเงินและอานาจในการ
ชักชวนคนมาทาบุญกัน ลูกหลานผู้มีฐานะปั จจุบนั จะถูกส่งไปเรี ยนในต่างประเทศ ปั จจัย
ทางด้ านเศรษฐกิจจึงมีส่วนสาคัญเพราะปั ญหาคือผู้คนต้ องเลี ้ยงปากเลี ้ยงท้ องเป็ นหลัก
(กษมา ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ อธิบายถึงปั จจัย
ด้ า นสัง คมไม่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงต่อ สื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น แต่ปั จ จัย ด้ า น
เศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงมองว่าสังคม ค่านิยมเปลี่ยน แต่การแสดง
ไม่ได้ เปลี่ยน ขึ ้นอยู่กบั ว่านาไปใช้ อย่างไร งานที่เป็ นการอนุรักษ์ กบั การสร้ างสรรค์ยงั คงอยู่
คู่กันได้ แต่ต้องแยกให้ ออกระหว่างสองอย่างนี ้ สาหรับการอนุรักษ์ นนั ้ ยังคงอยู่และไม่ได้
หายไปไหนเพราะมี เครื่ องดนตรี ท่าราเครื่ องแต่งกาย การทาผม ในแบบเฉพาะของตนเอง
หากจะสร้ างสรรค์การแสดงก็สามารถทาได้ เช่นกัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะสร้ างสรรค์อย่างไรให้ อยู่
ในความพอดี ในด้ า นการเมื อ งหากมี ค วามวุ่น วายมากๆ เศรษฐกิ จ ถ้ า ไม่ ดี ก ารแสดง
ศิลปวัฒ นธรรมจึงไม่ค่อยมีให้ เห็น ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หลั่ ง ไหลเข้ า มา ค่ า นิ ย ม การให้ ความสนใจของคนรุ่ น ใหม่ การให้ ความส าคัญ กั บ
ศิลปวัฒนธรรม การปลูกฝั งปลูกจิตสานึกให้ มีการชื่นชอบมีสนุ ทรี ย์ในการชมน้ อยลง แม้ ว่า
สังคมมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านี ้จะไม่ถูกทอดทิ ้งอย่างแน่นอน การนาเทคโนโลยี
เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ นาจุดเด่น หรื อสิ่งที่ น่าสนใจนาเสนอ
ในสื่อใหม่ทนั ทีถือเป็ นข้ อดีที่ทาให้ ผ้ คู นเห็นการแสดงได้ รวดเร็ วขึ ้นเป็ นตัวช่วยเสริม และทา
ให้ เห็นความแตกต่างของการฟ้อนในแต่ละที่ทงเครื
ั ้ ่ องแต่งกาย การแปรแถว กระบวนท่า
เป็ นต้ น กลุ่ม ผู้เสพสื่ อสมัยใหม่ ก็จ ะแบ่งกลุ่ม ออกไปแต่ละกลุ่ม คน (เพี ยงแข จิ ตรทอง,
สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อาจารย์ จิ รากัน รั ต นทัศนี ย์ ครู ผ้ ูช านาญการพิ เศษปฏิ บัติห น้ าที่ รองผู้อ านวยการฝ่ าย
วิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่มองว่า
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ปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฟ้อนเมืองนันขึ
้ ้นอยู่กบั คนที่คิดสร้ างสรรค์การ
แสดงเป็ นเรื่ อ งที่ ค าดเดาได้ ยากว่า จะออกมาเป็ นรู ป แบบใดได้ อี ก แต่ต ราบใดที่ ยัง มี
วิท ยาลัย นาฏศิล ปอยู่ก็ยังคงรัก ษารู ป แบบดัง้ เดิม ไว้ ให้ ค งอยู่ตลอดไป การสร้ างสรรค์
ผลงานต่างๆสามารถทาได้ แต่ให้ อยู่ขอบเขตของความเหมาะสมต้ องคานึงถึงรากเหง้ าที่
สาคัญ ที่ สุด และด้ วยทางเลื อกของสื่ อที่ มี ม ากขึน้ การเสพสื่ อก็เปลี่ ยนไป ทุกคนต้ องมี
โทรศัพท์ติดตัวซึง่ เทคโนโลยีสมัยใหม่มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย สาหรับข้ อดีนนก็
ั ้ ช่วยในเรื่ องของ
การประชาสัม พันธ์ งานประเพณี ต่างๆ การเสพสื่ อขึน้ อยู่กับแต่ละคนจะเลื อกเสพอะไร
(จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่นงนุช งามเหลือ มองว่าไม่มีปัจจัยใดที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงต่ อ สื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น เนื่ อ งจากการการสื บ สานและอนุ รั ก ษ์
ศิล ปวัฒ นธรรมมี กลุ่ม แม่บ้ านท าหน้ าที่ นี ไ้ ว้ แล้ ว และเทคโนโลยี ส่ง ผลดี ต่อการประชาสัม พัน ธ์
มากกว่าให้ ผลเสีย
ปั จจัยที่จะมีผลกับการเปลี่ยนแปลง เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองวิถีชีวิต มองว่าไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทังสิ
้ ้น เพราะกลุ่มแม่บ้านจะเป็ นกาลังสาคัญขับเคลื่อนให้ มีการ
สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมต่อไป ในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าและ
ทัน สมัย เป็ นเรื่ อ งที่ ดี ในการเผยแพร่ และประชาสัม พัน ธ์ ศิล ปวัฒ นธรรมของไทย ผู้ค น
สามารถรับรู้ ได้ ไวขึ ้นจากสื่อสมัยใหม่ การออกข่าวทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์ เน็ต ถือเป็ น
ตัวช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ แก่จงั หวัดเชียงใหม่ ประชาชนคนไทยและต่างประเทศได้ รับ
ชมพร้ อมๆ กัน ในงาน 720 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ แม้ ว่าจะไม่ได้ ไปร่ วมงานแต่สามารถ
เห็นภาพนิ่ง หรื อ วีดีโอที่ส่งต่อกันมาทางไลน์ได้ เช่นกัน ” (นงนุช งามเหลือ, สัมภาษณ์ , 22
มีนาคม 2559)
ขณะที่ปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่แสงเดือน ปั นใจแก้ ว ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ สังคม ค่านิยม และเศรษฐกิจ ซึง่
มองว่าเทคโนโลยีสง่ ผลดีมากกว่าผลเสียเช่นเดียวกัน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการฟ้อน คือ สังคม ค่านิยมของวัยรุ่ น เด็กรุ่ นใหม่จะมี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การประยุกต์ท่าราให้ เร็ วทันกับเวลาและไม่เนิบนาบช้ าจนเกินไป
เครื่ องแต่งกายสามารถประยุกต์ให้ มีสีสันได้ รู ปแบบจะต้ องเป็ นไปตามความเหมาะสม
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และในด้ านของเศรษฐกิจเองก็มีผลถ้ าหากมีงบประมาณก็สามารถจัดหาเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่ง
กาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง หรื อการโดยสารของช่างฟ้อนและคณะดนตรี ไปแสดงยัง
สถานที่ตา่ งๆ ได้ อยู่เสมอ หากไม่มีงบการปรับเปลี่ยนคงทาไม่ได้ มากนัก เทคโนโลยีเป็ นตัว
ช่วยเสริ มให้ การประชาสัมพันธ์การฟ้อนของหมู่บ้านน ้าจาได้ เป็ นอย่างดี การนาข้ อดีของ
เทคโนโลยี ม าใช้ มากกว่ า จะเป็ นข้ อเสี ย เมื่ อ ใครเห็ น ก็ จ ะรู้ ทั น ที ว่ า การฟ้ อนเล็ บ ที่ มี
เอกลักษณ์ ของหมู่บ้านนา้ จาเป็ นอย่างไร (แสงเดือน ปั นใจแก้ ว, สัมภาษณ์ , 22 มีนาคม
2559)
ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วม ในช่วงเดือ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ เป็ นสถานที่ที่รวบรวมการแสดงพื ้นบ้ านและอาหารท้ องถิ่น และ
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์
พบว่า มีความสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยปกติจะมีคณะ
ทัวร์ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ ความสนใจเข้ ามาเยี่ยมชมการแสดงที่ค้ ุ มขันโตกเป็ นประจา
ซึ่ ง รายได้ ห ลัก ของคุ้ม ขัน โตกมาจากคณะทัว ร์ และมี ในงาน 720 ปี เชี ย งใหม่ มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็ น สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
เป็ นต้ น
จากผลการวิจยั ข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้ ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพืน้ บ้ าน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ คน สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมการเสพสื่อของคนรุ่นใหม่ เนื่องจากการเปิ ดรับสื่อของคน
รุ่นใหม่ขยายเป็ นวงกว้ าง ทาให้ การสร้ างผลงานจากการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ออกแบบการแสดง
ทังเครื
้ ่ องแต่งกาย ดนตรี แสงสีเสียงปรับให้ มีความทันสมัยมากยิ่งขึ ้น เพื่อสร้ างความบันเทิง ตื่นตา
ตื่นใจสามารดึงดูดความสนใจและตอบสนองความต้ องการของผู้ชมให้ ได้ มากที่สดุ สื่อพื ้นบ้ านการ
ฟ้อนเล็ บฟ้ อนเทียนต้ องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่ อให้ เข้ ากับหัวข้ อของงานและมี ความ
สวยงามตามยุ ค สมั ย ในบางครั ง้ ซึ่ ง ผู้ จั ด งานต้ องค านึ ง ถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นโดยไม่ ท าลาย
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนาอันมีคณ
ุ ค่า
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ในชีวิตประจาวันของประชาชนมีภาระค่าใช้ จา่ ยที่สงู ขึ ้น
ทุกวัน การเข้ าร่ วมกิจกรรมภายในงานมี ความแตกต่ างกันไปตามสภาวะเศรษฐกิจ การจัดงาน
จาเป็ นต้ องมีการวางแผนและหากลยุทธ์ในการใช้ งบประมาณโดยอาศัยการสร้ างสรรค์เพื่อให้ งานที่
จัดขึ ้นมีความสวยงามตามแผนที่วางไว้ สาหรับคุ้มตามหัววัดต้ องอาศัยงบประมาณจากทางวัดใน
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การจัดเตรี ยมสิ่งของจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในด้ านการเมืองมีผล
ต่อการดารงชี วิตของประชนที่ ต้องการความปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ย์ สิน การจัดงานจึงต้ อง
คานึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองเป็ นหลัก
ปั จจัยทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือสื่อสารต่างๆ สามารถนามาปรับ
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์กับสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ เป็ นอย่างดี ในการเผยแพร่ ประชาม
สัมพันธ์งานหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ ้นได้ หลากหลายช่องทาง เป็ นการหยิบยกข้ อดีของเทคโนโลยีเข้ ามา
ใช้ อย่างเหมาะสม แม้ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจาวัน ซึ่งส่งผลให้
ศิลปวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์
ชาวบ้ านยังคงอนุรักษ์ สื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนตามแบบเดิมไว้ ในขณะเดียวกันคนรุ่ น
ใหม่ก็สามารถปรับประยุกต์สื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ เ ช่นกัน ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การ
อนุรักษ์และการสร้ างสรรค์สามารถอยู่ควบคูก่ นั ได้

4.5 รู ปแบบการแสดงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการแสดงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ผลจากการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มและการวิ เ คราะห์ เอกสาร พบว่ า มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมการรับชมมีส่วนที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแสดงการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียน การฟ้อนในท่ามาตรฐานทัง้ 19 ท่า 7-9 จังหวะ และ จังหวะในแบบของชาวบ้ าน 5
ซึ่งการฟ้อนแบบล้ านนาดังเดิ
้ มจะใช้ เวลาถึง 15 นาทีขึ ้นไป ปั จจุบนั การดารงชีวิตจะมีเงื่อนไขของ
เวลาเป็ นตัวกาหนด การรับชมการแสดงไม่สามารถใช้ เวลานานได้ และช่องทางในการเสพสื่ อ
บันเทิงมีช่องทางให้ เลือกหลากหลายมากขึ ้น ผู้ชมยุคปั จจุบนั จึงมีโอกาสน้ อยที่จะได้ เห็นการแสดง
ในรู ปแบบเต็มครบทัง้ 19 กระบวนท่า เพราะการแสดงถูกกาหนดเวลามาเพียงแค่ 3-5 นาที แล้ ว
ต้ องเปลี่ยนชุดการแสดงอื่นๆ ที่มีความตื่นเต้ นเร้ าใจ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ชม
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาการใช้ กลยุทธ์การนาเสนอสื่อนาฏศิลป์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ มีการใช้ หลักการจับเวลา เพื่อรักษาเวลาการแสดงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และใช้ หลัก
เรื่ อ งรสนิ ยมของผู้รับ สาร เพื่ อปรั บ แนวทางการแสดง จากงานวิจัยของวราลี จิ รชัย ศรี (2541)
ศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏยศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ผลจากการการวิเคราะห์ เชิงเอกสารสอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญกลุม่ อาจารย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้ าน ทังหมด
้
5 ท่าน พบว่า ผู้ให้
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ข้ อมูลสาคัญ ทัง้ หมดให้ ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
แสดงที่มีเวลาเป็ นตัวกาหนด จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้ กระชับทันต่อเวลา และ
รูปแบบการแสดงที่มีความตื่นเต้ นเร้ าใจ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบ
ด้ านกระบวนท่า ตามที่ ผ้ ูให้ ข้อมูล ส าคัญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิล ปเชี ยงใหม่ได้ ให้ ค วาม
คิดเห็นดังนี ้
พระราชายาเจ้ าดารารัศมีเจ้ าหญิงของเชียงใหม่ได้ นาเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคกลางกับ
ภาคเหนือมาผสมผสานกัน ในส่วนของท่าฟ้อนเมืองที่เป็ นมาตรฐาน 19 ท่า 7-9 จังหวะได้
นันก็
้ เพราะพระองค์ท่าน แต่ถ้าเป็ นของชาวบ้ านจะมีเพียงแค่ 5 จังหวะเท่านัน้ การฟ้อน
แบบมาตรฐานจึงมีความยากมากยิ่งขึ ้น มีความเนิบนาบมากกว่าเมื่อดูแล้ วจะเหมือนกับ
ลอยมาในอากาศ ด้ วยเวลาที่มีจากัดจึงต้ องลดกระบวนท่าลงจากเดิม 19 ท่าเหลืออยู่เพียง
ไม่กี่ท่าเนื่องจากคนยุคใหม่จะรับชมอะไรนานๆ ไม่ได้ ซึ่งบางคนที่ไม่เคยฟ้อนก็จะต้ องมา
หัดใหม่ ถือเป็ นเกียรติประวัติแก่ผ้ ฟู ้ อน ต่อมาภายหลังจะเป็ นลักษณะของการฟ้อนที่ใช้ คน
จานวนมาก (กษมา ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ในขณะที่ อาจารย์ เพี ยงแข จิ ตรทอง รองผู้อ านวยการวิท ยาลัยนาฏศิลปเชี ย งใหม่ ได้
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแสดงที่มีผลต่อการปรับกระบวนท่าไว้ วา่
งานที่ต้องการให้ เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ โดยมีการกาหนดเวลาการแสดง
เวลาจึงเป็ นตัวกาหนดกระบวนท่าในการแสดง โดยปกติแล้ วท่ารา 1 ท่าจะราทังด้
้ านซ้ าย
และขวา แต่ด้วยเวลาที่ กระชับ ขึน้ 1 ท่า จะด้ านแค่ด้านเดียวพอหัน มาอี กด้ านจะต้ อง
เปลี่ยนเป็ นท่าราที่ 2 แล้ ว การดัดแปลงท่าราให้ ดแู ปลกตานันยั
้ งคงทาไม่ได้ เพราะดนตรี จะ
เป็ นตัวกาหนด แต่ในบางครัง้ การแสดงอาจจะไม่ได้ เรี ยงลาดับตามท่ารา อาจจะไม่ได้ เรี ยง
ท่าเป็ น 1 2 3 4 คือ นาท่าที่ 4 มาเป็ นท่าที่ 2 ท่าที่ 7 มาเป็ นท่าที่ 3 เพื่อให้ เห็นท่าได้ รวดเร็ ว
ขึ ้น โดยปกติแล้ วการฟ้อนเมืองสามารถฟ้อนได้ เป็ นชัว่ โมง แต่ด้วยเวลาที่กาหนดให้ กระชับ
ขึ ้นก็จะมีการปรับกระบวนท่าให้ การฟ้ อนสามารถเห็นได้ ทุกท่า เมื่ อมีการประกวดฟ้อน
เมืองต้ องมีการกาหนดท่าราว่ามีท่าอะไรบ้ างมีการกาหนดเวลาด้ วย กลุ่มใดที่จะประกวด
ต้ องราตามท่าที่กาหนดมาให้ (เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรมส่งผลให้ ปัจจุบนั ผู้ชมไม่ได้ รับชมการแสดงแบบเต็ม
รูปแบบของทางภาคเหนือ ด้ วยข้ อจากัดของเวลาในการแสดง ดังที่ครูผ้ ูชานาญการพิเศษปฏิบตั ิ
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หน้ าที่รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการแสดงไว้ วา่
ผู้จัดงานการแสดงต่างๆ ต้ องการเอาใจผู้ช มจัดการแสดงที่ มี ความเป็ นภาคเหนื อเพี ยง
เล็กน้ อยเท่านัน้ ซึ่งการฟ้อนเต็มๆ จะไม่มีแล้ ว ในสมัยก่อนผู้ชมสามารถนัง่ ชมการแสดงได้
3-5 ชั่ว โมง หรื อ ตลอดคื น แต่ในยุค นี ไ้ ม่ มี อี ก แล้ วเพราะมี สื่ อ อื่ น ๆ เข้ ามา คื อ โทรทัศ น์
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น การฟ้อนเมืองจึงแสดงได้ เพียงช่วงเวลาสันๆ
้ ได้ แค่ 1-2 ท่า
ก็ต้องเปลี่ยนเป็ นการแสดงชุดต่อไปแล้ ว เพราะมองว่าเสียเวลาต้ องการให้ เห็นการแสดง
หลากหลายชุด จึงมี ข้อ จ ากัดในเรื่ องของเวลาในการแสดงที่ กระชับขึน้ นี่ คือสิ่งที่ ทาให้
วัฒนธรรมเปลี่ยนไป แทนที่จะได้ ชมการฟ้อนเมืองในรูปแบบเต็มนันไม่
้ ค่อยมีให้ เห็นแล้ ว
ด้ วยข้ อจากัดของเวลาจึงต้ องมีการปรับการแสดงในส่วนของท่ารา เพลง คาร้ องหรื อเนือ้
ร้ องในเพลงก็ต้องตัดออก เมื่อก่อนฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาผู้ชมสามารถดูได้ 1 ชัว่ โมง หรื อ 1
ชัว่ โมงครึ่ง เพราะไม่มีมหรสพอย่างอื่นให้ ดู ปั จจุบนั จาก 1 ชัว่ โมง หรื อ 1 ชัว่ โมงครึ่ง เหลือ
เพี ย ง 3-8 นาที แต่ข องวิท ยาลัย นาฏศิล ปเชี ย งใหม่ จ ะสอนหลัก สูต รแบบเต็ม เป็ นการ
ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย แต่เด็กที่เรี ยนในระดับชันปริ
้ ญญาตรี สามารถรับงานจากข้ าง
นอกแล้ วนาไปประยุกต์ใช้ ได้ แต่เด็กหยิบสิ่งที่สอนไปใช้ น้อยอีกไม่นานก็คงจะเลือนหายไป
ถ้ าอนาคตเด็กไม่มาทาอาชีพของครูนาฏศิลป์แล้ วมาสอนตรงนี ้ ไม่ถ่ายทอดวิชาต่อไป สิ่ง
เหล่านี ้ก็จะหายไป เพราะการแสดงที่จดั ขึ ้นต้ องการให้ ความเป็ นภาคเหนือเพียงเล็กน้ อย
(จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
แม้ ว่าจะมี ความเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการแสดงและมี การปรับด้ านกระบวนท่าให้ มี
ความกระชับทันต่อเวลา แต่การแสดงยังคงต้ องรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือเอาไว้
ตามที่ปราชญ์ชาวบ้ าน คุณแม่แสงเดือน ปั นใจแก้ ว กล่าวไว้ วา่
ปั จจุบนั การแสดงใช้ เวลานานถึง 14 นาที ค่อนข้ างเนิบนาบไม่เร้ าใจ บางงานมีเวลาจากัด
ต้ องตัดบางส่วนออก หากมีเวลาเหลือก็ฟ้อนต่อไปอีกเรื่ อยๆ จนถึงเวลา หรื ออาจจะต้ องใช้
เวลาในการฟ้อนทัง้ วันทัง้ คืน เวลามีงานปอยหลวงที่หวั วัด เช่ น ตังแต่
้ 3 โมงเย็นจนถึง 4
ทุ่ม ต้ องใช้ คน 2 ชุดผลัดกันฟ้ อน เพราะถ้ าหัววัดอื่นๆ เข้ าร่ วมทาบุญด้ วยจะมีขบวนมา
กลุม่ แม่บ้านน ้าจาต้ องฟ้อนต้ อนรับให้ ครบทุกวัดที่มีขบวน ซึง่ มีวดั ที่มาร่วมทาบุญมีจานวน
มากขบวนฟ้ อนจึงเข้ ามาอย่างต่อเนื่องโดยการสลับกันฟ้อน ถ้ าเป็ นรู ปแบบการฟ้อนไม่
สามารถเปลี่ยนได้ ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มเอาไว้ การจะเปลี่ยนได้ นนคื
ั ้ อเวลาที่ไม่พอ
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ต้ อ งตัด ต่อ ท่าราให้ เหมาะสมกับ เวลาที่ ก าหนด (แสงเดื อน ปั น ใจแก้ ว , สัม ภาษณ์ , 22
มีนาคม 2559)
ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ เป็ นสถานที่ที่รวบรวมการแสดงพื ้นบ้ านและอาหารท้ องถิ่น พบว่า
ผลการการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกมีความสอดคล้ องกับจากการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงที่ค้ มุ ขันโตกมีการปรับให้ การแสดงมีความกระชับมาก
ขึ ้นเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้ รับชมการแสดงที่หลากหลาย และมีความตื่นเต้ นเร้ าใจ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ชม
จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ ยนแปลงของรู ปแบบการแสดงเป็ นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ 3 รู ป แบบของการผสมผสาน ในรู ป แบบของการปรั บ ประสาน (Articulation/
Hybridization) คือ การนาเอาคุณลักษณะบางอย่างจากของเก่ามาผสมกับคุณลักษณะบางอย่าง
จากของใหม่ จึงออกมากลายเป็ นลูกผสม เป็ นการปรับการแสดงโดยที่ยงั คงรักษาเป็ นเอกลักษณ์
ของชาวล้ านนาเอาไว้ ได้ อย่างดี แต่มีการปรับรูปแบบการแสดงให้ เข้ ากับยุคสมัยและตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้ชมที่มีความนิยมในการรับชมเปลี่ยนไป

4.6 โอกาสในการแสดงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวล้ านนามีความใกล้ ชิดกับพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน โดยมี
ความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับการฟ้อนเป็ นการก่อกุศล ทาให้ ประเพณี วฒ
ั นธรรมของชาวล้ านนา
โดยส่วนมากต้ องมีการฟ้อนรา สาหรับปั จจุบนั การฟ้อนในงานบุญยังคงมีให้ เห็นอยู่แต่ในจานวนที่
น้ อยลงจากอดีต จะมีการฟ้อนเฉพาะในงานสาคัญ ซึ่งงานที่ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น คือ งานที่
ให้ ความบันเทิง การต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง งานรื่ นเริ งต่างๆ เป็ นการฟ้อนนาขบวนขันโตกที่
สร้ างสี สัน ของบรรยากาศในช่วงค่ า พร้ อมกับ การรั บ ประทานอาหารพื น้ เมื อ ง นอกจากนี ท้ าง
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มีโอกาสทาการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศและสร้ าง
ความประทับใจให้ แก่ชาวต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงของสื่อพื ้นบ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ใช้ ในโอกาสที่มีความสาคัญ เช่น การฟ้ อนแห่ครัวทาน ฯลฯ ในสมัยโบราณ
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ฟ้อนเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ปั จจุบนั นิยมฟ้อนนาขบวนขันโตกในเวลากลางคืน จาก
หนังสือ ตาราท่ารานาฏกรรมไทย ชุด การแสดงพื ้นเมือง ของพรเทพ บุญจันทร์ เพชร (2547)
ผลจากการการวิเคราะห์ เชิงเอกสารสอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญกลุม่ อาจารย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้ าน ทังหมด
้
5 ท่ าน พบว่า ผู้ให้
ข้ อมูล ส าคัญ ทัง้ หมดให้ ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ ยวกับ โอกาสในการแสดงของสื่ อ
พื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน การฟ้อนในงานบุญยังคงมีให้ เห็นอยู่แต่ในจานวนที่น้อยลง แต่งาน
ที่ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น คือ งานที่ให้ ความบันเทิง การต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง งานรื่ นเริ ง
ต่างๆ เป็ นการฟ้อนนาขบวนขันโตก และมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ ครูผ้ ชู านาญการพิเศษปฏิบตั หิ น้ าที่รอง
ผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เพี ยงท่านเดียวที่ได้ อธิบายถึงโอกาสการ
แสดงเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมในต่างประเทศของทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
โอกาสได้ ไปแสดงที่ตา่ งประเทศเป็ นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน ซึ่งรูปแบบจะ
ขึ ้นอยู่กบั เวลาถ้ ามีระยะเวลาในการแสดงสันมากจะต้
้
องรี บเปลี่ยนเสื ้อผ้ าเพื่อแสดงในชุด
ต่อไป เมื่อก่อนยังมีความเชื่อทางศาสนาเป็ นพุทธบูชาโดยแท้ จริ ง ทาแล้ วจะได้ บญ
ุ อิ่มบุญ
แต่ปัจจุบนั เป็ นเรื่ องของเศรษฐกิจโดยส่วนมาก เช่น การนาเสนอเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
(จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
การเลือกงานที่ใช้ แสดงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้ องเป็ นงานที่มีความสาคัญ
เท่านัน้ ดังที่ ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่อธิบายว่า
โอกาสในการแสดงจะเป็ นการแสดงในงานบุญ การประกวด งานแสดงศิลปวัฒ นธรรม
การต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จะได้ รับโอกาสในการแสดงเป็ น
ประจ า ปั จ จุบันโดยส่วนมากจะเป็ นงานแสดงศิล ปวัฒ นธรรม การสร้ างความบัน เทิ ง
ต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง แต่ในงานบุญนัน้ จะเห็นได้ น้อยมาก ซึ่งการฟ้ อนจะมีในงาน
สาคัญ เท่านัน้ ซึ่งไม่ใช่แค่ในเชียงใหม่แต่ยังมี งานในกรุ งเทพฯ หรื อต่างจังหวัด โดยหลัก
ร้ านอาหารต่างๆ ที่มีขนั โตกอาหารพื ้นเมืองจะต้ องมีการแสดงชุดนีใ้ ห้ ชาวต่างชาติได้ ชม
(กษมา ประสงค์เจริ ญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
โดยอาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในปั จจุบนั ไว้ ว่า “ปั จจุบนั
ฟ้อนเมืองจะใช้ ในโอกาสการทาบุญ งานวัด งานประเพณีตา่ งๆ อย่างเช่น งานสงกรานต์จะฟ้อนนา
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ขบวน การฟ้อนต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง พิธีงานเปิ ดต่างๆ เป็ นต้ น สามารถใช้ ได้ หลายโอกาสอยู่
ที่จะไปใช้ ในงานที่ต้องการให้ เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ ” อาจารย์เพียงแข จิตรทอง
(สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) ซึ่งมีความสอดคล้ องกับความเห็น ของปราชญ์ ชาวบ้ าน คุณแม่นง
นุช งามเหลือ “ถ้ ามีงานที่ชาวบ้ านใช้ ในการฟ้อนเล็บก็จะมีงานวัด เช่น งานปอยหลวง งานผ้ าป่ า
งานกฐิ น ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้ ในกิจกรรมไหน โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็ นการฟ้อนต้ อนรับหัววัด ต้ อนรับ
แขกบ้ านแขกเมือง หากมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็จะมีการนาศิ ลปวัฒ นธรรมออกมาโชว์มาใช้
แสดง นอกจากนี ก้ ิ จ กรรมภายในหมู่บ้ านยัง สามารถน าการฟ้ อนไปแสดงได้ อีกด้ วย เช่น งาน
เทศกาล งานส่ว นรวมของอ าเภอ เป็ นต้ น ส าหรั บ การประกวดที่ ด อยสะเก็ ด ในตอนนี ย้ ัง ไม่ มี
ส่วนมากแล้ วจะเป็ นการโชว์” (สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นซึ่งคนในชุมชนมีความใกล้ ชิดและคุ้นเคย
ได้ รับ ชมอยู่บ่อยครัง้ จึงท าให้ ก ารแสดงศิลปวัฒ นธรรมท้ องถิ่ นไม่ได้ รับ ความสนใจ แต่ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวหรื อผู้คนต่างถิ่นให้ ความสนใจกับการแสดงมากกว่า ตามที่ปราชญ์ ชาวบ้ าน คุณแม่
แสงเดือน ปั นใจแก้ ว ได้ กล่าวไว้ วา่
โอกาสในการแสดงให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม คือ งานกฐิ น งานทอดผ้ าป่ า เป็ นต้ น เมื่อมีงาน
บุญ นักท่องเที่ ยวหรื อผู้คนต่างถิ่นเข้ ามาทาบุญ จะมานอนที่ วดั แล้ วไปเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ พอถึงเวลาก็กลับมาทาบุญที่วดั ตอนเย็นมีเลี ้ยงขันโตกจึงมีการฟ้อนโชว์ให้
นักท่องเที่ยวคนไทยที่อยู่ตา่ งจังหวัดได้ ชม ถ้ าเป็ นคนท้ องถิ่นด้ วยกันเองจะไม่คอ่ ยดูเพราะ
เห็นกันอยู่บ่อยครัง้ ในงานประกวดมีโอกาสได้ เข้ าร่วมรับเชิญให้ ไปโชว์ แต่ไม่ได้ ประกวด
ด้ วย (แสงเดือน ปั นใจแก้ ว, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)
ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ วมในช่ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ม
ขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ เป็ นสถานที่ที่รวบรวมการแสดงพื ้นบ้ านและอาหารท้ องถิ่น และ
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริ ย์
พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกมีความสอดคล้ องกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม การแสดงในคุ้มขันโตกจะมีการจัดแสดงเป็ นประจาทุกวันเนื่องจากได้ รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคณะทัวร์ จากหลากหลายประเทศ คุ้มขันโตกจึงเป็ นที่นิยม
อย่า งมาก ส าหรั บ การฟ้ อนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ งานประเพณี วัฒ นธรรมและศาสนาจะเป็ นไปตาม
กาหนดการวันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดงานประจ าปี ของวัดแต่ละท้ องถิ่นมี ความ
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แตกต่างกันเพราะต้ องคานึงถึงปั จจัยด้ านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของชาวบ้ าน
เป็ นสิ่งสาคัญ
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ว่า โอกาสการแสดงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เป็ นการศึกษาสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร การศึกษาพื ้นที่/ ช่องทาง
ในการแสดง (Channel) การศึกษาการเปลี่ยน/ ย้ ายพืน้ ที่ของตัวบทที่ใช้ ในการแสดงสื่อพืน้ บ้ าน
กล่าวคือ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนที่เป็ นการแสดงอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวล้ านนา ได้ มี
โอกาสในการแสดงเพิ่มขึ ้นที่นอกเหนือจากงานบุญงานประเพณีและฟ้อนนาขบวนขันโตกแล้ ว ยังมี
โอกาสการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ตา่ งประเทศด้ วย

4.7 นักเรี ยน: การมีส่วนร่ วมในการออกแบบการแสดง
การมีส่วนร่วมของนักเรี ยนในการออกแบบการแสดง พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มี
การเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ผลงานการแสดงได้ อย่างเต็มที่ทุกปี โดยมี การ
กาหนดหัวข้ อและเงื่อนไขของงาน ซึ่งจะมี การควบคุม ดูแลกากับการออกแบบจากอาจารย์ทาง
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เพื่อไม่ให้ การแสดงหลุดกรอบหรื อเข้ าข่ายความไม่เหมาะสม การแสดง
จึงออกมาอย่างสร้ างสรรค์และมีคณ
ุ ค่า
ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร รู ปแบบการสื บทอดการฟ้ อนเล็บถูกแบ่งกลุ่มของผู้สืบ
ทอดออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ม ผู้ได้ รับ การถ่ ายทอดจากคุ้ม พระราชชายาเจ้ าดารารั ศ มี
2) กลุ่มผู้ได้ รับการถ่ายทอดจากชาวบ้ าน 3) กลุ่มผู้ที่ได้ รับทังแบบคุ
้
้ มพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี
และชาวบ้ าน โดยกลุ่มนักเรี ยนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีลกั ษณะเป็ นผู้ที่ได้ รับทังแบบคุ
้
้ มพระ
ราชชายาเจ้ าดารารัศมีและชาวบ้ าน ซึ่งมีการผสมผสานท่าฟ้อนเล็บขึ ้นมาใหม่ ปรับประยุกต์ท่ารา
จากวิทยาลัยนาฏศิลปกับท่าฟ้อนเดิมที่ได้ รับการถ่ายทอดจากแม่กลายเป็ นท่าฟ้อนรูปแบบใหม่ ใน
งานวิจัยของ สรายุทธ อ่อ นแสงคุณ (2550) เรื่ อง ฟ้ อนเล็บ : คณะช่างฟ้ อนอาวุโสวัด พระสิง ห์
วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารไม่สอดคล้ องกับผลจากการสัม ภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ทัง้ หมด 5 ท่าน กลุ่ม นักเรี ยนที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ ทัง้ หมดได้ ให้ ความคิด เห็นไว้ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ นักเรี ยนสามารถมีส่วนร่ วมในการออกแบบการแสดงได้ แต่ต้องภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ หลุดกรอบความเหมาะสม ดังที่ผ้ ใู ห้
ข้ อ มูล หลัก นัก เรี ย นที่ วิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ปเชี ย งใหม่ ได้ อ ธิ บ ายไว้ ดัง นี ้ “ได้ มี ส่ว นร่ ว มในการคิ ด
สร้ างสรรค์การแสดงในบางครัง้ ขึน้ อยู่กับ การก าหนดหัว ” น.ส.อัญ ชิ สา ชื่ อหลาย (สัม ภาษณ์ ,
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2559) มีความสอดคล้ องกับ น.ส.สุกานดา สุวรรณประภา นักเรี ย นที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ได้ กล่าวว่า “เนื่องจากมีการกาหนดหัวข้ อการแสดงและให้ เพลงประกอบมาอย่างเช่น เชียงใหม่ใน
อนาคต แล้ วให้ เด็กนักเรี ยนคิดท่าราออกมาตามเรื่ องราวที่วางไว้ เครื่ องแต่งกาย ท่ารา อุปกรณ์
ประกอบการแสดง ทัง้ หมดนี ส้ ามารถออกแบบกัน เองได้ เลย” น.ส.สุ ก านดา สุวรรณประภา
(สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
แม้ ว่า จะได้ รับ โอกาสในการออกแบบการแสดง แต่ ส าหรั บ งานที่ วิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ป
เชียงใหม่จะต้ องอยู่ในกรอบของการอนุรักษ์ และอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่วิทยาลัย
นาฏศิล ปเชียงใหม่ ตามที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักนักเรี ยนที่วิทยาลั ยนาฏศิลปเชียงใหม่ น.ส.จันทร์ ฉาย
เฟื่ องฟู กล่าวว่า
ในบางครัง้ ก็มีโอกาสในการออกแบบ ปรับรูปแบบและสร้ างสรรค์การแสดงเอง เพราะงาน
ของทางวิท ยาลัย นาฏศิล ปทุก ปี จะมี การส่ง ผลงานชุด การแสดงสร้ างสรรค์ ที่ เกี่ ยวกับ
วิทยาลัยแต่จะเป็ นแนวอนุรักษ์ จะเป็ นงานสี่ภาคที่วิทยาลัยนาฏศิ ลปทัว่ ประเทศจะต้ อง
ส่งผลงานนี ้ จึงมีโอกาสช่วยกันคิดสร้ างสรรค์การแสดงภายใต้ การดูแลของอาจารย์ เพื่ อ
ไม่ให้ หลุดกรอบมากจนเกินไป (จันทร์ ฉาย เฟื่ องฟู, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
น.ส.แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
โอกาสการออกแบบการแสดงไว้ ว่า “โอกาสที่ได้ ออกแบบการแสดงในช่วงมัธยมจะยังไม่ค่อยได้
แสดงความคิดเห็นอะไรเพราะครูต้องการให้ ราแบบมาตรฐานได้ ก่อน จากนันเมื
้ ่อเรี ยนปริญญาตรี
ก็ได้ มีโอกาสแสดงความคิดการออกแบบสร้ างสรรค์การแสดงร่วมกับอาจารย์เยอะขึ ้น ถ้ าในช่วงที่
อาจารย์ติดงานเยอะจะดึงให้ รุ่นพี่ ไปช่วยสอนน้ องแล้ วครู จะลงมาตรวจงานอีกครัง้ ” (แอ๊ ป เปิ ้ล
กุหลาบ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ซึ่งการเปิ ดโอกาสให้ เด็กนักเรี ยนได้ มีโอกาสในการออกแบบการแสดง ทาให้ เด็กสามารถ
แก้ ปัญ หาของงานที่ความไม่เหมาะสมในบางประการได้ เป็ นอย่างดี ตามที่ น.ส.ช่อเอื ้อง รัตนชัย
นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวไว้ ว่า “การแสดงความคิดสร้ างสรรค์การแสดงจะเป็ น
รูปแบบการแปรแถว รูปแบบการแสดง ทานองเพลงที่จะเอามาใส่ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของผู้จดั
งาน เนื่องจากงานที่ติดต่อเข้ ามาจะมีการกาหนดหัวข้ อที่ตา่ งกัน บางงานที่มีความไม่เหมาะสมใน
เรื่ องเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายต้ องหาวิธีแก้ ไขปั ญหากันเองว่าจะปรับอย่างไรไม่ให้ ดโู ป๊ เพราะรับงาน
มาแล้ วจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ ” (ช่อเอื ้อง รัตนชัย, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
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ผลจากการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ การมีส่วนร่วมของนักเรี ยนในการออกแบบการแสดง
เป็ นการศึก ษาสื่ อ การแสดงพื น้ บ้ าน ตามเกณฑ์ อ งค์ ป ระกอบการสื่ อ สาร การศึก ษาผู้รับ สาร
(Receiver) บทบาทของผู้รับสารที่ไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร กล่าวคือ นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่สามารถมีบทบาทในการออกแบบการแสดงเองได้ ไม่ใช่แค่ผ้ รู ับสารที่รับการถ่ายทอดวิชา
จากอาจารย์ ที่ วิท ยาลัย นาฏศิล ปเชี ย งใหม่เพี ย งอย่างเดี ย ว มี ก ารเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นได้ ใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ออกแบบและพัฒนาการแสดง ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์

4.8 การเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบว่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อยู่
เสมอ เพราะปั จจุบนั ต้ องมีการปรับเปลี่ยนการแสดงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเพื่อให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและตอบสนองความต้ องการของผู้ชมให้ ได้ มากที่สดุ การสร้ างสรรค์จะช่วยให้
ได้ รับความสนใจมากยิ่งขึ ้น แต่สาหรับอนาคตนันไม่
้ สามารถตอบได้ เลยว่าสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร แนวปฏิบตั ิในการส่งเสริ มและปรับประสานสื่อนาฏศิลป์ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ การสร้ างกลยุทธ์การนาเสนอสื่อนาฏศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศ น์ ถือเป็ นหน้ าที่ของผู้ผลิตใน
การจัดการความสัมพันธ์ ให้ สื่อนาฏศิลป์และสื่อโทรทัศน์มีความเหมาะสมบนพืน้ ฐานของความ
พอดี โดยการใช้ หลักของวัฒนธรรมการจับเวลา (Clock Culture) เป็ นแนวทางในการจัดเวลาการ
แสดง การใช้ ห ลัก เรื่ องรสนิ ย มของผู้รับ สาร (Taste) เป็ นแนวทางการจัด รู ป แบบการแสดง ใน
งานวิ จัย ของ วราลี จิ ร ชัย ศรี (2541) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม และปรั บ ประสานสื่ อ
นาฏยศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ทัง้ หมด 5 ท่าน กลุ่ม นักเรี ยนที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ ทั ง้ หมดได้ ให้ ความคิด เห็นไว้ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การแสดงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ เข้ ากับยุคสมัย ไม่ให้
เกิดความน่าเบื่อและตอบโจทย์กับความนิยมของผู้ชม โดยการแสดงแบบดังเดิ
้ มนันจะต้
้
องได้ รับ
การอนุรักษ์ ให้ อยู่ควบคู่ไปกับการแสดงแบบประยุกต์ของปั จจุ บนั ด้ วยกัน ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ
ทังหมดได้
้
อธิบายไว้ ดงั นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทังหมด
้
น.ส.อัญชิสา ชื่อหลาย นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏ
ศิ ล ปเชี ย งใหม่ ไ ด้ ให้ ความคิ ด เห็ น ไว้ ว่ า “คิ ด ว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในหลายรู ป แบบ ”
(สัม ภาษณ์ , 2559) มี ค วามสอดคล้ อ งกับ น.ส.ช่อ เอื อ้ ง รั ต นชัย นัก เรี ย นที่ วิท ยาลัย นาฏศิ ล ป
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เชียงใหม่ ที่มีมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนว่า “มองว่า
ในอนาคตจะมีอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มขึ ้นอีกเยอะ” (สัมภาษณ์, 2559)
อย่างไรก็ ต ามแม้ ว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสื่ อ พื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น แต่
สาหรับที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่นนยั
ั ้ งคงมีการอนุรักษ์ การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนแบบดังเดิ
้ มไว้
ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญน.ส.จันทร์ ฉาย เฟื่ องฟู นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวไว้ ว่า
“การปรับ เปลี่ ยนในการแสดงสามารถทาได้ อยู่แล้ ว แต่ถ้าเป็ นงานของทางวิทยาลั ยจะตายตัว
ปรับเปลี่ยนท่าราไม่ได้ หากเป็ นงานข้ างนอกที่ไม่ใช่ของวิทยาลัยจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนการแสดง
อย่างแน่นอน เช่น ปรับแถว ปรับท่ารา ปรับเพลงให้ เร็ วขึ ้นเพื่อไม่ให้ เกิดความน่าเบื่อ ” (จันทร์ ฉาย
เฟื่ องฟู, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้มีการปรับประยุกต์ให้ มีความทันสมัยขึ ้นเมื่อมีการแสดงทังในและต่
้
างประเทศ
เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้ องการของผู้ชม โดยน.ส.สุกานดา สุวรรณประภา นักเรี ยนที่วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ วา่ “สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงได้ อยูแ่ ล้ ว การจัดงานใน
ต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศบางครัง้ ต้ องออกแบบให้ ดทู นั สมัยขึ ้น เพราะแบบดังเดิ
้ มอาจจะไม่ตอบ
โจทย์ของผู้ชมนัก หรื อผู้ชมดูแล้ วเกิดความไม่เข้ าใจ ต้ องสร้ างความน่าสนใจสาหรับการแสดงใน
บางชุด รวมถึงแสง สี เสียงด้ วย” (สุกานดา สุวรรณประภา, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
การพัฒนาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้ องคานึงถึงความค่านิยมที่ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ชม น.ส.แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ อธิบายไว้
ว่า“ในอนาคตการพัฒ นาการฟ้อนสามารถพัฒ นาไปได้ อีก แต่ขึน้ อยู่กับสังคมยอมรับได้ หรื อไม่
ขึ ้นอยู่กบั คนดูและค่านิยมด้ วย เพราะคาว่าศิลปะมันไม่ผิดไม่มีถกู จะให้ เป็ นไปในทิศทางใดก็ได้ แต่
ต้ องดูว่าเหมาะสมหรื อไม่ บางครัง้ ความคิดของคนไทยไม่เหมือนกับที่อื่น จึงต้ องอยู่ในกรอบและ
ความสวยงามของศิลปะนันด้
้ วย” (แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
ผลจากการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ การมีส่วนร่วมของนักเรี ยนในการออกแบบการแสดง
เป็ นการศึกษาสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร พบว่า การศึกษาผู้รับสาร
(Receiver) การเปิ ดรับสื่อการแสดงพื ้นบ้ านของผู้รับสาร การศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อการ
แสดงพื น้ บ้ านนัน้ กล่าวคื อ กลุ่ ม นักเรี ยนที่ วิท ยาลัยนาฏศิล ปเชี ย งใหม่ ให้ ความสนใจกับ การ
เปลี่ ยนแปลงของสื่อพื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็บฟ้ อนเที ยนในอนาคตที่ ขึน้ อยู่กับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สังคมค่านิยมของผู้ชม ซึง่ ไม่สามารถบอกได้ วา่ จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด
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4.9 การอนุรักษ์ การไหว้ ครู
การอนุรักษ์ การไหว้ ครู ถื อเป็ นสิ่งที่ส าคัญ อย่างยิ่งสาหรับนักเรี ยนนาฏศิลป์ทุกคน การ
เรี ยนจะต้ องมีความเคารพต่อครูอาจารย์ ความเชื่อและความศรัทธาถูกส่งต่อจากรุ่ นสู่รุ่นและถูก
ปลูกฝั งในตัวนักเรี ยนทุกคน ก่อนขึ ้นแสดงจึงต้ องมีการไหว้ ครูทุกครัง้ เพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็ นถึง
ความกตัญ ญูกตเวทีของลูกศิษย์ที่มีต่อครู อาจารย์ การเรี ยนด้ วยความลบหลู่ครู อาจารย์จะไม่มี
ความเจริญ
ผลการวิ เคราะห์ เชิ ง เอกสาร การปรั บ แปลงของสื่ อ พื น้ บ้ า นหนัง ตะลุง แม้ ว่า จะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของหนังตะลุงทังหมด
้
มี 8 ประการ คือ 1) นายหนัง 2) พิธีกรรมไหว้ ครู
3) เนื ้อหาของเรื่ อง 4) ดนตรี 5) ลาดับการแสดง 6) เทคนิคการแสดง 7) รู ปหนังตะลุง 8) โรงหนัง
และจอ แต่ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ คือ พิธีกรรมการไหว้ ครูและรูปหนังตะลุง เพราะเป็ นส่วนที่มี
ความสาคัญกับจิตใจอย่างมาก จากงานวิจยั ของ รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศึกษาเรื่ อง สื่อมวลชน
กับการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านหนังตะลุง
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร มีความสอดคล้ องกับ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญทังหมด
้
5 ท่าน กลุ่มนักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทังหมดได้
้
ให้ ความคิดเห็นไว้ ไป
ในทิศ ทางเดี ยวกัน คือ การไหว้ ครู เป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ นัก เรี ยนทุกคนต้ องรู้ เพราะถูกปลูก ฝั ง ตัง้ แต่
แรกเริ่ มที่ได้ เรี ยน และมีการถ่ายทอดปฏิบตั ิตอ่ กันมาเรื่ อยๆ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักนักเรี ยนที่วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ น.ส.จันทร์ ฉาย เฟื่ องฟู ได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้ “ในเรื่ องของการไหว้ ครู นัน้ ถูก
ปลูกฝั งกันมาตลอด เป็ นประเพณี ที่ถูกถ่ายทอดส่งต่อกันมารุ่ นต่อรุ่น เมื่อตอนเข้ ามาใหม่ๆ ครู จะ
บอกและสอนอยูแ่ ล้ วว่าต้ องทา พออยูไ่ ปสักพักเห็นครูอาจารย์ทาเด็กก็ทาตามเป็ นไปเองโดยนิสยั ”
(สัม ภาษณ์ , 2559) มี ความสอดคล้ องกับ น.ส.อัญ ชิ สา ชื่ อหลาย นักเรี ยนที่ วิท ยาลัยนาฏศิล ป
เชียงใหม่ กล่าวถึงความสาคัญ ของการไหว้ ครู ไว้ ว่า “การไหว้ ครู เป็ นเรื่ องที่ให้ ความสาคัญ อย่าง
มาก ยังคงให้ ความเคารพอยู่ตลอด อาจารย์ได้ ปลูกฝั งไว้ ว่า เพลงทุกเพลง ท่าราทุกท่า มีครูอยู่เรา
เป็ นศิษย์เราก็ต้องมีครูถ้าไม่มีครูก็ไม่มีวนั นี ้ ต้ องไหว้ ก่อนเรี ยนทุกครั ง้ ” (สัมภาษณ์, 2559)
สิ่ ง ที่ ท าให้ ก ารไหว้ ครู ได้ รับ การอนุรัก ษ์ และถ่ ายทอดจากรุ่ น สู่รุ่น ได้ คื อ ความเชื่ อ น.ส.
สุกานดา สุวรรณประภา ได้ ให้ ความคิดเห็นว่า “เป็ นเรื่ องที่ต้องทา ต้ องรู้ เป็ นความเคยชิน เห็นสิ่งที่
ครู ทาแล้ วจะเป็ นไปเอง ความเชื่อมีส่วนที่ทาให้ เราปฏิบตั ิสืบต่อกันมา” (สัมภาษณ์ , 2559) แม้ ว่า
ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมีผลต่อการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการแสดง แต่ก็ไม่ทาให้ การไหว้ ครู
หรื อสูญหายหรื อเปลี่ยนไปตามยุคสมัย น.ส.ช่อเอื ้อง รัตนชัย นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
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กล่าวว่า “การไปแสดงนอกสถานที่ก็ต้องไหว้ ก่อนเป็ นสิ่งที่อนุรักษ์ กันมานานมากแล้ ว แม้ ว่าการ
แสดงนัน้ จะถูกปรับเปลี่ยนหรื อประยุกต์ในรู ปแบบใดก็ตาม” (สัมภาษณ์ , 2559) ในขณะที่ น.ส.
แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ อธิบายเพิ่มเติมถึงการไหว้ ครูดงั นี ้ “การ
ไหว้ ครู ยังคงถูกปลูกฝั งไว้ เพราะการไหว้ ครู ของที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่น ทุกคนจะต้ องกันเป็ นเวลา
หลายสัปดาห์ ตังแต่
้ การล้ างของ เย็บใบตอง ให้ ทาทุกอย่างด้ วยตัวเองทังหมด
้
ไม่ใช่แค่การไหว้ ครู
สามัญ เท่านัน้ จะมี ก ารไหว้ ค รู ท างศิล ปะต่อ ต้ องรู้ ว่าครู แต่ล ะด้ านแต่ล ะสายมี ไม่ เหมื อนกัน ”
(แอ๊ ปเปิ ล้ กุหลาบ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
จากผลการวิ จัย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การไหว้ ค รู ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดและอนุ รั ก ษ์ เป็ น
การศึกษาสื่ อการแสดงพื น้ บ้ าน ตามเกณฑ์ องค์ประกอบการสื่อสาร พบว่า การศึกษาผู้รับสาร
(Receiver) บทบาทของผู้รับสารที่ไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร กล่าวคือ กลุ่มนักเรี ยนวิทยาลัยนาฏ
ศิล ปเชี ยงใหม่ไม่ได้ เป็ นเพี ยงแค่ผ้ ูรับ สารเท่านัน้ แต่สามารถเป็ นผู้ส่งสาร (sender) ได้ อีกด้ วย
เนื่องจากเป็ นผู้ถ่ายทอดการไหว้ ครูและความรู้เกี่ยวกับสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสู่ คนรุ่ น
ต่อไป

4.10 นักท่ องเที่ยว: ความรู้ สึกหลังจากชมการแสดง
ความรู้ สึ ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ห ลั ก จากรั บ ชมการแสดง
นักท่องเที่ยวทุกคนมีความชื่นชอบในการแสดง ตื่นตาตื่นใจกับการฟ้อนเล็บที่มีผ้ คู นมาร่วมกันฟ้อน
เป็ นจานวนมาก เนื่องจากเป็ นงานครบ 720 ปี เชียงใหม่จึงมีการรวบรวมช่างฟ้อนแต่ละอาเภอมา
ร่วมกันฟ้อน 720 คน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสามัคคีของชาวเชียงใหม่ได้ เป็ นอย่างดี การแสดงมี
ความยิ่งใหญ่ตระการตา ทาให้ นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติที่มาเชียงใหม่ครัง้ แรกและ
เคยมาแล้ วต่างให้ ความสนใจและชื่นชมในความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร สถานภาพและศักยภาพของนาฏศิลป์ไทย การสร้ างความ
บันเทิงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมประจาชาติ ซึ่งมีความเป็ นรูปธรรมมากที่สดุ อย่างหนึ่ง
ให้ ตระหนักถึงคุณค่าของสื่อประเพณี นี ้ควรจะได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ ให้ อยู่ค่กู ับสังคมไทยต่อไป ใน
งานวิ จัย ของ วราลี จิ ร ชัย ศรี (2541) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม และปรั บ ประสานสื่ อ
นาฏยศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ผลการวิเคราะห์ เชิงเอกสารมีความสอดคล้ องกับ ผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญทังหมด
้
6 ท่าน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทังหมดได้
้
ให้
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ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากรับชมการฟ้อนในงาน 720 ปี เชียงใหม่ ดังนี ้ การแสดงมี
ความสวยงามยิ่งใหญ่ และอลังการเนื่ องจากมี ผ้ ูม าร่ วมฟ้ อนจ านวนมาก แสดงให้ เห็นถึงความ
สามัค คี ข องชาวเชี ย งใหม่ ดัง ที่ ผ้ ูให้ ข้ อมูล ส าคัญ นัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยคนที่ 1 ได้ อธิ บ ายไว้ ว่า
(สัมภาษณ์, 2559) “เมื่อได้ ชมการแสดงนี ้เสร็จแล้ วรู้สึกว่ามีความอลังการมาก เพราะมีคนมาฟ้อน
เป็ นจานวนมาก ไม่เคยเห็นคนเยอะแบบนี ้มาก่อน” และนักท่องเที่ยวชาวไทยคนที่ 3 (สัมภาษณ์ ,
2559) “การแสดงมีความสวยงาม การฟ้อน 700 กว่าคนเป็ นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก”
นอกเหนือจากความสวยงามในการแสดงแล้ ว ยังมีมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
การแสดงที่ทาให้ เห็นถึงความสามัคคีของผู้ฟ้ อน ตามที่ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญ ได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
“จากการที่ ได้ ช มการแสดงไปแล้ วรู้ สึกว่าชาวเชี ย งใหม่มี ความสามัค คี รั กใคร่ กลมเกลี ยวกัน ”
นักท่องเที่ยวชาวไทยคนที่ 2 (สัมภาษณ์, 2559)
ความประทับใจต่อการฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี เชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ประเทศไทยครัง้ แรก ตามที่ให้ ข้อมูลหลักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่ 2 “เป็ นการแสดงที่น่าสนใจ
อย่างมาก เป็ นครัง้ แรกที่ ได้ ม าเมื องไทย วันแรกที่ ได้ ม าเชี ย งใหม่ มาเปิ ดประสบการณ์ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ทาให้ เห็นสีสนั มากมาย” (สัมภาษณ์, 2559)
ความสวยงามของการฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี เชียงใหม่ ยังแสดงให้ เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม
ของไทย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่ 3 “ชมการแสดงแล้ วรู้สึกว่าสวยงาม
ได้ เห็ นศิล ปวัฒ นธรรมของเชี ยงใหม่ มี ผ้ ูค นมากมายมาร่ วมกิ จ กรรม” (สัม ภาษณ์ , 2559) และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่ 1 (สัมภาษณ์ , 2559) “การแสดงมีความสวยงาม รู้ สึกชื่นชอบการ
แสดงนี ้”
ผลจากการวิ จัยสามารถสรุ ป ได้ ดัง นี ้ เป็ นการศึก ษาสื่ อ การแสดงพื น้ บ้ าน ตามเกณฑ์
องค์ประกอบการสื่อสาร การศึกษาผู้รับสาร (Receiver) การเปิ ดรับสื่อการแสดงพื ้นบ้ านของผู้รับ
สาร การศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อการแสดงพื ้นบ้ าน กล่าวคือ การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี
เชียงใหม่ ได้ รับความสนใจและชื่นชมจากนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ แสดงให้ เห็นถึง
ศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวล้ านนานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยครัง้
แรกจึงสามารถเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมของไทยผ่านสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
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4.11 จุดเด่ นของการแสดง
ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่อจุดเด่นการแสดง จุดเด่น คือ ความสามัคคีของชาวบ้ านใน
การรักษาศิลปวัฒ นธรรม การให้ ความร่ วมมื อด้ วยความตังใจของคนจ
้
านวนมากที่ มาจากต่าง
อาเภอมาร่วมฟ้อนกันอย่างพร้ อมเพรี ยง
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การปรับประยุกต์สื่อพื ้นบ้ านของศิลปิ นโปงลางสะออน ผู้ชม
ทัว่ ไปมองว่าการจัดบรรยากาศในการแสดงเป็ นการดึงดูดความสนใจและยังคงมีความเป็ นพื ้นบ้ าน
ให้ เห็น จากงานวิจยั ของชญานิศา จิรสินธิปก (2553) ได้ วิจยั เรื่ อง พัฒนาการสื่อสารและการปรับ
ประยุกต์สื่อพื ้นบ้ านของศิลปิ นโปงลางสะออน
ผลการวิเคราะห์ เชิงเอกสารมีความสอดคล้ องกับ ผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญทังหมด
้
6 ท่าน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญเกือบทังหมด
้
ได้ ให้ ค วามเห็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เกี่ ย วกับ ความโดดเด่น ของการฟ้ อนเล็ บ ในงาน 720 ปี
เชียงใหม่ คือ ได้ เห็นความสามัคคีของชาวเชียงใหม่ในการมาร่วมฟ้อนกันอย่างพร้ อมเพรี ยง โดย
บรรยากาศของงานที่ มี ความอลังการ มี ผ้ ูมาร่ วมฟ้ อนจานวนมา จึงทาให้ การแสดงได้ รับความ
สนใจเป็ นอย่างมาก และมีเพียงผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ 2 ท่านที่ไม่ได้ อธิบายในประเด็นนี ้ ตามที่ผ้ ูให้
ข้ อมูลสาคัญ นักท่องเที่ยวชาวไทยคนที่ 1 ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้ “จุดเด่นของการแสดง คือ การ
รั ก ษาวัฒ นธรรมของทางภาคเหนื อ ” (สัม ภาษณ์ , 2559) และผู้ให้ ข้ อ มูล ส าคัญ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ คนที่ 3 ได้ อธิ บายไว้ ว่า “ความโดดเด่นของการแสดง คือ การฟ้อนรา” (สัมภาษณ์ ,
2559)
การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการรวบรวมช่างฟ้อนจากทุกอาเภอของจังหวัด
เชียงใหม่ ในจานวน 720 คน ซึ่งเป็ นจานวนคนที่มาก จึงทาให้ จุดเด่นของการแสดงอยู่ที่ “ความ
ตังใจของทุ
้
กคนที่ร่วมมือร่วมใจกันมาฟ้อนในวันนี ้ เพราะทุกคนมากันต่างอาเภอแต่ละที่ก็คอ่ นข้ าง
ไกล” นักท่องเที่ยวชาวไทยคนที่ 2 (สัมภาษณ์ , 2559) และตามที่ผ้ ูให้ ข้อมูลส าคัญ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ คนที่ 1 ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ว่า “จุดเด่นของการแสดงคือ ผู้คนมากมายมาแสดงกัน
อย่างพร้ อมเพรี ยง” (สัมภาษณ์, 2559)
จากผลการวิ จัย สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี ้ ความโดดเด่น ของการฟ้ อนเล็ บ ในงาน 720 ปี
เชี ยงใหม่ เป็ นการศึกษาสื่ อการแสดงพื น้ บ้ าน ตามเกณฑ์ องค์ป ระกอบการสื่ อสาร การศึก ษา
เนื ้อหา (Message) ภาพสะท้ อน/ความหมายที่สะท้ อนจากเนือ้ หา ได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดที่ว่า
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะสะท้ อนสังคมที่แวดล้ อมวัฒ นธรรมนัน้ เพราะบริ บทเป็ นตัวก่อเกิด
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วัฒนธรรมนัน้ กล่าวคือ การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี เชียงใหม่ การให้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ด้ วยความตัง้ ใจที่ ม าร่ วมฟ้ อนด้ วยความสามัคคี สามารถสะท้ อนให้ เห็ นถึงวัฒ นธรรมของชาว
เชียงใหม่ได้ เป็ นอย่างดี

4.12 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดง
ข้ อเสนอแนะในการแสดง นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสนใจต้ องการร่วมฟ้อนราด้ วย ถ้ ามี
โอกาสจะมาเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมและช่ ว ยส่ ง เสริ ม การจัด งานด้ ว ยการประชาสัม พั น ธ์ ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความต้ องการข้ อมูลประวัตคิ วามเป็ นมาของการแสดง
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ทัศนคติตอ่ การแสดงนาฏศิลป์ทางโทรทัศน์ จากกลุ่มผู้ชมส่วน
ใหญ่มองว่า ควรมีการอธิบาย บรรยาย หรื อสาธิตก่อนการแสดงเพื่อสร้ างความเข้ าใจในเนื ้อหา ใน
งานวิ จัย ของ วราลี จิ ร ชัย ศรี (2541) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม และปรั บ ประสานสื่ อ
นาฏยศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ผลการวิเคราะห์ เชิงเอกสารมี ความสอดคล้ องกับผลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึกจากผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญทัง้ หมด 6 ท่าน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เกี่ ยวกับข้ อเสนอแนะในการ
แสดง มีเพียงผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ 2 ท่าน ได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญนักท่องเที่ยวชาว
ไทย คนที่ 1 “คิดว่าถ้ ามีโอกาสจะมาร่วมฟ้อนราและช่วยส่งเสริ มด้ วยการประชาสัมพันธ์งานที่จดั
ขึ ้น” (สัม ภาษณ์ , 2559) และผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ คนที่ 2 “คิดว่าควรจะมี
ข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงให้ ด้วย เพราะไม่ร้ ูวา่ ที่มาของการแสดง” (สัมภาษณ์, 2559)
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดง เป็ นการศึกษาสื่อการ
แสดงพื ้นบ้ าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร การศึกษาผู้รับสาร (Receiver) บทบาทของผู้รับ
สารที่ไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร กล่าวคือ การให้ ความสนใจร่วมฟ้อนด้ วยจึงเป็ นบทบาทของผู้ส่ง
สาร (Sender) และการเปิ ดรับสื่อการแสดงพื น้ บ้ านของผู้รับสาร ที่นอกเหนื อจากการรับชมการ
แสดงแล้ วยังมีความต้ องการข้ อมูลด้ านประวัติความเป็ นมาของการฟ้อนซึ่งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อ
สร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องประกอบกับการแสดง

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่ อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพืน้ บ้ านการฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียน”
เป็ นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วม (Non-participant Observation) และศึก ษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีวตั ถุประสงค์งานวิจยั ดังนี ้
1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอการสรุปผลการวิจยั เป็ น 4 ส่วนได้ แก่
1) ข้ อมูลประวัตคิ วามเป็ นมาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
3) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
4) การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการเปลี่ ย นแปลงสื่ อ พื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น ” มี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทางองค์ประกอบ บทบาท และปั จจัยที่ ทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การวิจัย ในครั ง้ นี ใ้ ช้ ระเบี ยบวิธี วิจัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิธี ก ารเก็ บ
ข้ อมูลด้ วยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง โดยศึกษาประวัติความเป็ นมาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อน
เล็ บฟ้ อนเที ยน การสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่ม
อาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 ท่าน ปราชญ์ชาวบ้ าน 2 ท่าน นักเรี ยนที่วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 5 ท่าน และกลุ่มนักท่องเที่ยว 6 ท่าน ทังหมด
้
16 ท่าน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant Observation) ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้มขันโตกศูนย์วฒ
ั นธรรม
เชียงใหม่ และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปี เชียงใหม่เป็ นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวาย
สามกษัตริย์ การนาเสนอผลงานวิจยั จะเป็ นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ ในงานวิจยั เรื่ องนี ้ได้ ทา
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การศึกษาในพืน้ ที่ทางภาคเหนือ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่มีการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนหนาแน่นที่สุด คือ
จังหวัดเชียงใหม่

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลประวัตคิ วามเป็ นมาของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนแต่เดิมมีพื ้นฐานมาจากการฟ้อนเมือง หรื อการฟ้อนแห่
ครัวทาน เป็ นศิลปะในท้ องถิ่นพื ้นเมืองที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ต่อมามีการจัดระเบียบแบบแผนการ
ฟ้อนให้ มีความถูกต้ องตามนาฏศาสตร์ โดยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั นาแบบการฟ้อนในราชสานักสยามไปเผยแพร่ที่จงั หวัดเชียงใหม่ จากการ
นาศิลปวัฒ นธรรมของภาคกลางกับภาคเหนือมาผสมผสานกัน คือ รู ปแบบการฟ้อนล้ านนามา
ผสมผสานเข้ าด้ วยกันกับนาฏศิลป์ของภาคกลาง ด้ วยท่วงท่าลีลาที่ออ่ นช้ อย สวยงาม การย่างเท้ า
ราวกับลอยมาในอากาศ เล็บเรี ยวยาวทาจากทองเหลืองของการฟ้อนเล็บ และมีแสงเทียนที่สว่าง
ไสวยามค่าคืนของการฟ้อนเทียนนาขบวนขันโตกของการฟ้อนเทียน เป็ นเอกลักษณ์ อันโดดเด่น
ของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยส่วนมากผู้ฟ้อนจะเป็ นเจ้ านายเชื ้อพระวงศ์ ด้ วยเหตุนี ้
จึงเป็ นศิลปะที่หาชมได้ ยาก ต่อมาเริ่ มมีการส่งตัวแทนของคุ้มต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ไปฝึ กหัด
การฟ้อนในคุ้มเจ้ าหลวง โดยอาศัยการจากระบวนท่าทังหมดมาเผยแพร่
้
ในคุ้มของตนเอง จากการ
ใช้ ความจาจึงทาให้ มีความผิดเพีย้ นของกระบวนท่าไปบ้ างจึงทาให้ แต่ละคุ้มตามหัววัดมีความ
แตกต่างกันออกไป ปั จ จุบันการสื บทอดวิชาเป็ นแบบมาตรฐานจากช่างฟ้ อนคุ้ม เจ้ าหลวงนคร
เชียงใหม่ โดยครูสมพันธ์ โชตนา ให้ กบั ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และเพื่อให้ ทกุ คุ้มในจังหวัด
เชี ย งใหม่ ส ามารถฟ้ อนร่ วมกัน ด้ วยความพร้ อมเพรี ยงเหมื อ นกัน ทัง้ หมดได้ จึง ส่ง ตัวแทนของ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไปฝึ กหัดการฟ้อน
5.1.2 ส่ วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามยุ ค สมั ย โดยในอดี ต วิ ถี ชี วิ ต มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี มี ความส าคัญ เป็ นอย่างมากตามความเชื่ อของชาว
ล้ านนา การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญจะต้ องมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเพื่อถวายเป็ นพุทธ
บูชา วัดจึงเป็ นจุดศูนย์รวมที่อบรมสัง่ สอนให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ของคนในท้ องถิ่น และการฟ้อน
นาขบวนขันโตกในการต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมืองสร้ างสีสนั ให้ กบั บรรยากาศช่วงรับประทานอาหาร
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ยามค่าคืน การให้ ความร่วมมือในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน นัน้ ทาให้ เห็นความ
สามัคคีของคนในชุมชน โดยมีการปลูกฝั งค่านิยมที่มงุ่ เน้ นให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เนื่ อ งจากความเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม และเทคโนโลยี เป็ น
ตัวกาหนดวิถีชีวิตให้ เป็ นไปตามกระแสสังคม การเป็ นตัวเชื่อมระหว่างคนกับพระพุทธศาสนาลด
น้ อยลง เนื่องจากคนในยุคปั จจุบนั มีจุดศูนย์รวมที่ได้ รับความนิยมอย่างมาก คือ ห้ างสรรพสินค้ า
สาหรับบทบาทการให้ ความบันเทิง ที่เพิ่มมากขึ ้นจากในอดีตเนื่องจากสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนมีโอกาสในการแสดงศิลปวัฒ นธรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ บทบาทของสื่ อ
พื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนที่เพิ่มขึ ้น คือ บทบาทการเผยแพร่ ทางวัฒนธรรม และการฟ้อนนา
ขบวนขันโตก เพื่อต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมืองสร้ างสีสนั กับบรรยากาศยามค่าคืนให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
บทบาทที่ เพิ่ ม ขึน้ มาของสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น คื อ บทบาทในการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ซึ่งในขณะเดียวกันบทบาทการสร้ างความสามัคคีของคนในชุมชนยังคงอยูม่ าโดยตลอด
เนื่องจากการให้ ความร่ วมมือในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างสวยงามพร้ อมเพรี ยงกัน โดยมี การ
ปลูกฝั งค่านิยมที่เน้ นการให้ ความช่วยเหลือกันในสังคมสาคัญที่สดุ
ตารางที่ 5.1 สรุปการเปลี่ยนแปลงบทบาทสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงบทบาทสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
บทบาท
บทบาทเดิม
บทบาทใหม่
1. Cognitive Dimension การให้ ความรู้
ความเข้ าใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
2. Affective Dimension การให้ อารมณ์
ความรู้สกึ

จุดเชื่อมโยงระหว่างคนกับ
ศาสนา
สร้ างความบันเทิง ในคุ้มขันโตก

จุดเชื่อมโยงระหว่างคนกับศาสนาลดลง

3. Conative Dimension การชี ้แนวทางการ
ปฏิบตั ิตน บ่งชี ้ถึงผลของการกระทาต่างๆ
และการให้ คาแนะนา

การสร้ างความสามัคคีให้ กบั คน
ในชุมชน

การสร้ างความสามัคคีให้ กบั คนในชุมชน

บทบาทเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและบทบาท
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น

ยังคงอยู่
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5.1.3 ส่ วนที่ 3 การเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบการแสดงการฟ้ อนเล็บ ฟ้ อน
เทียน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบ่ งออกเป็ น 6
ประเด็นด้ วยกัน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า 2) การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย 3) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ 4) การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ 5) การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ าน
ดนตรี 6) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน
1) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า มีการรักษารูปแบบกระบวนท่า
แบบดังเดิ
้ มตามที่พระราชชายาเจ้ าดารารัศมีได้ ทรงปรับปรุงเป็ นมาตรฐาน 19 ท่า 7-9 จังหวะ และ
กระบวนท่าของชาวบ้ านเป็ นแบบ 5 จังหวะ เพื่ อให้ การสื บทอดมี แบบแผน เป็ นไปตามแนวคิด
องค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื น้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการรักษาแก่น
คือ ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม สาหรับการแสดงที่มีการกาหนดเวลาทา
ให้ ไม่ส ามารถฟ้ อนราได้ ค รบทัง้ หมด 19 ท่าได้ ต้ อ งเลื อกใช้ กระบวนท่าเพี ย งบางท่า และการ
พัฒนาการฟ้อนแบบใหม่โดยใช้ กระบวนท่าของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนบางส่วนมาใช้
2) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย
การเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบด้ านเครื่ อ งแต่ ง กาย โดยส่ ว นใหญ่ การ
เปลี่ยนแปลงทางเครื่ องแต่งกายเกิดขึ ้นจากคุ้มขันโตกหรื อการจัดงานของบริ ษัทออแกไนซ์ที่มีการ
กาหนดหัวข้ อ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ซึง่ การปรับประยุกต์และสร้ างสรรค์เครื่ องแต่งกายให้
สวยงามขึน้ สามารถทาได้ โดยจะต้ องอยู่ในความเหมาะสมไม่เปิ ดเผยมากจนเกินขอบเขตของ
ความพอดี ในด้ านการอนุรักษ์ การใช้ เครื่ องแต่งกายแบบดัง้ เดิม ประจ าท้ องถิ่นของตนเอง ทาง
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และตามคุ้มหัวเมืองต่างๆ ยังเลือกใช้ เครื่ องแต่งกายในแบบดังเดิ
้ ม คือ
นุ่งผ้ าซิ่นป้ายข้ างยาวกรอมเท้ า สวมเสื ้อแขนกระบอกคอตังผ่
้ าหน้ าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบ ซึ่ง
เครื่ องแต่งกายจะมีสีประจาของแต่ละท้ องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป
3) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ
การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ การปรับเปลี่ ยนขึน้ อยู่กับ
ฤดูกาลของดอกไม้ และการกาหนดหัวข้ อของงาน สามารถเลื อกใช้ ดอกไม้ ชนิดอื่นหรื อดอกไม้
ปลอมมาประดับเพื่อให้ มีความสะดวกมากยิ่งขึ ้นและอยู่ได้ นานกว่าดอกไม้ จริ ง ซึ่งคุ้มขันโตกและ
การจัดงานของบริ ษัทจัดงานต่างๆนันมี
้ การประดับผมด้ วยดอกไม้ ในจานวนมากเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผู้ชม ในส่วนของ ดอกเอื ้อง ถือเป็ นเครื่ องประดับประจาท้ องถิ่น ถูกเลือกใช้ มาโดยตลอด
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ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และตามคุ้มหัวเมืองต่างๆ ยังเลือกใช้ เป็ น
ประจา นอกจากนี ้มีการใช้ อบุ ะและปิ่ นปั กผมซึ่งถือเป็ นเครื่ องประดับประจาท้ องถิ่นในแต่ละพื ้นที่
การเลือกใช้ มีความแตกต่างกันออกไปซึง่ ยังได้ รับความนิยมมาจนถึงปั จจุบนั
4) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ สาหรับการฟ้อนเล็บยั งคงใช้ เล็บ
เรี ย วยาวที่ ท ามาจากแผ่ น ทองเหลื อ งแบบดัง้ เดิ ม เพื่ อ รั ก ษาเอกลั ก ษณ์ เอาไว้ ให้ มากที่ สุ ด
เช่นเดียวกันกับการฟ้อนเทียนซึ่งเป็ นเทียนขี ้ผึ ้ง เพื่อเป็ นการฝึ กให้ เด็กฟ้อนราเก่งขึ ้นทาให้ มีเทคนิค
ในการฟ้อนราไม่ให้ เทียนหยดใส่มือ แม้ ว่าทุกวันนีผ้ ้ ปู ระกอบการที่ผลิตเที ยนขี ้ผึ ้งลดน้ อยลงจาก
อดีตและมีต้นทุนการผลิตสูงมากขึ ้นทุกวัน อย่างไรก็ตามสถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้ จดุ เทียนได้
จึงต้ องมี การประยุกต์ใช้ เป็ นไฟฉายแทน และมี การพัฒ นามาใช้ ผางเพื่ อไม่ให้ เที ยนหยดใส่มื อ
กลายเป็ นการฟ้อนผาง
5) การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี
การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี ในอดีตสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อน
เล็ บฟ้ อนเที ยน ใช้ การแห่ส ดโดยให้ ผ้ ูที่มี ความสามารถทางดนตรี เล่นวงกลองตึ่งโนงเป็ นดนตรี
ประกอบการฟ้อน ซึง่ ปั จจุบนั มีบางหมู่บ้านที่ยงั อนุรักษ์การแห่สดไว้ ต่อมามีการเปลี่ยนจากการแห่
สดมาใช้ เป็ นแผ่นซีดีแทน เนื่องจากการขาดแคลนผู้ที่มีความชานาญได้ รับการฝึ กสอนทางด้ าน
ดนตรี ยากมากขึ ้น และการแห่สดจะต้ องใช้ งบประมาณในการเดินทางค่อนข้ างสูง ทาให้ การแห่สด
ในปั จจุบนั หาชมได้ ยาก นอกจากนี ้ที่ตาบลแม่โป่ งมีการปรับประยุกต์ด้วยการแต่งเพลงที่มีเนื ้อร้ อง
บอกเล่าเรื่ องราวในตาบลแม่โป่ ง ชื่อเพลงแอ่วแม่โป่ ง และหากเป็ นงานของบริษัทจัดงานจะเลือกใช้
เพลงอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นดนตรี ของทางภาคเหนือมาประกอบการฟ้อนแทน
6) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน แต่เดิมรูปแบบการแปรแถวมี
3 ลักษณะด้ วยกัน แบบที่ 1 เป็ นแถวตอนลึก แบบที่ 2 เป็ นแบบวงกลมเล็กสองวง แบบที่ 3 เป็ น
แบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง ปั จจุบนั ด้ วยรูปแบบของสถานที่การจัดงานมีความแตกต่างกันออกไป ทา
ให้ การแปรแถวจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ การออกแบบการแปรขบวนจึงต้ องคานึงถึงบริ บท
ของสถานที่เป็ นสิ่งที่สาคัญ ซึ่งสามารถสร้ างสรรค์รูปแบบการแปรแถวเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ กบั
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ เป็ นอย่างดี
การเปลี่ ยนแปลงทางองค์ ป ระกอบของสื่ อ พื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็บ ฟ้ อนเที ย น โดย
ส่วนมากจะเป็ นการปรับเปลี่ยนตามบริ บทของงานที่ต้องมีการควบคุมดูแลไม่ให้ เกินขอบเขตของ
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ความเหมาะสม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในลักษณะของรูปแบบดังเดิ
้ มของคุ้มเจ้ าหลวงได้ เนื่องจาก
สื่ อพื น้ บ้ านการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ยนมี ความแตกต่างกับ สื่ อพื น้ บ้ านชนิด อื่น ที่ เกิ ดจากสามัญ ชน
เพราะมีต้นกาเนิดจากราชวงศ์ล้านนาโดยพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ทาให้ การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนจึงเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก ดังนันจึ
้ งมีการอนุรักษ์
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างเข้ มงวด
ตารางที่ 5.2 สรุปการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงทางองค์ ประกอบสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
แนวคิดองค์ ประกอบแนว
นอนเทียบกับต้ นไม้

แก่ น

กระพี ้

เปลือก

องค์ ประกอบ

19 ท่า 7-9 จังหวะ และของชาวบ้ านเป็ น
แบบ 5 จังหวะ

การกาหนดเวลาต้ องใช้
กระบวนท่าเพียงบางท่า มี
ด้ านกระบวนท่า
การพัฒนาการฟ้อนแบบใหม่
นาบางท่ามาใช้
นุ่งผ้ าซิ่นป้ายข้ างยาวกรอมเท้ า สวมเสือ้ เกิดขึน้ จากคุ้มขันโตกหรื อการ
แขนกระบอกคอตัง้ ผ่า หน้ าติ ดกระดุม 5 จัดงานของบริ ษัทออแกไนซ์ที่
ด้ านเครื่ องแต่งกาย
เม็ด ห่มสไบ มีสีประจาของแต่ละท้ องถิ่น มี ก ารก าหนดหัว ข้ อ ของงาน
ทาให้ สวยงามมากขึ ้น
ดอกเอื ้อง แต่การใช้ อบุ ะและปิ่ นปั กผม
ดอกไม้ ชนิ ด อื่ น หรื อ ดอกไม้
ด้ านเครื่ องประดับ แต่ละทีใ่ ช้ ตา่ งกัน
ปลอมมาประดับ

ด้ านอุปกรณ์

ด้ านดนตรี

ด้ านการแปรขบวน

เล็บเรี ยวยาวที่ทามาจากแผ่นทองเหลือง ใช้ เป็ นไฟฉายแทน และมีการ
และเทียนขี ้ผึ ้ง
พั ฒ นามาใช้ ผางกลายเป็ น
การฟ้อนผาง
ใช้ การแห่สด มีวงกลอง
ใช้ แผ่นซีดีและใส่เนือ้ เพลงชื่อ
ตึง่ โนงเป็ นดนตรีประกอบการฟ้อน ซึง่
เพ ล งแอ่ ว แม่ โ ป่ งบ อกเล่ า
ปั จจุบนั มีบางหมูบ่ ้ านที่ยงั อนุรักษ์ การแห่ เรื่ อ งราว บริ ษั ท ออแกไนซ์ ใ ช้
สดไว้
เพลงอื่นแทน
แถวตอนลึก แบบวงกลมเล็กสองวง และ
สร้ างสรรค์การแปรขบวน
แบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง
ได้ อย่ า งหลากหลายไม่
จากัดรูปแบบ
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5.1.4 ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น คื อ คน สัง คม
วัฒ นธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนตามยุคสมัย แนวความคิด ค่านิยม และ
พฤติ ก รรมการเสพสื่ อ ของคนรุ่ น ใหม่ ถูก ถ่ า ยทอดผ่ า นการสร้ างผลงานจากการใช้ ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ การจัดงานของผู้จดั งานที่เป็ นคนรุ่นใหม่พยายามสร้ างสรรค์การแสดงเพื่อสร้ างความ
บันเทิง ตื่นตาตื่นใจสามารดึงดูดความสนใจ และตอบสนองความต้ องการของผู้ชม การกาหนด
รูปแบบการแสดงทังเครื
้ ่ องแต่งกาย ดนตรี แสงสีเสียงต้ องมีความทันสมัยมากยิ่งขึน้ จึงทาให้ ใน
บางครัง้ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้ องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อให้ เข้ ากับหัวข้ อ
ของงานและมีความสวยงามตามยุคสมัย ซึ่งผู้จดั งานต้ องคานึงถึงการปรับเปลี่ยนโดยไม่ทาลาย
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนาอันมีคณ
ุ ค่า
ผู้จัด งานจึง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ การที่ ป ระชาชนมี ภ าระ
ค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันที่สูงส่งผลต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น การบริ จาคเงินเพื่อ
ท าบุญ เป็ นต้ น ซึ่ง สามารถสัง เกตได้ จ ากยอดเงิ น บริ จ าคที่ มี ความแตกต่างกัน ไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันผู้จดั งานต้ องมีการวางแผนและหากลยุทธ์ จดั งานอย่างสร้ างสรรค์โดยใช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสมที่สดุ ในขณะเดียวกันปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมีผลทางด้ านบวกกับ
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวที่ม่งุ เน้ นให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสกับ
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา สร้ างรายได้ ให้ แก่นกั เรี ยนนาฏศิลป์สามารถหาเลี ้ยงตนเองและครอบครัว
ซึ่งผลทางด้ านลบนันก่
้ อให้ เกิดการทาลายศิลปวัฒนธรรมโดยการจ้ างงานที่ต้องใช้ เครื่ องแต่งกาย
ไม่เหมาะสมเกินขอบเขต
ปั จจัยทางการเมืองส่งผลต่อการดารงอยู่ของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน จากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ บาล โดยการกาหนดนโยบายในการอนุรักษ์ สื่อพื ้นบ้ า นการฟ้อน
เทียน ให้ มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษา และการจัดงานเพื่อเปิ ดโอกาสในการ
แสดงเพิ่ ม มากขึน้ นอกจากนี ส้ ถานการณ์ ความรุ น แรงทางการเมื อ งมี ผลต่อ การด ารงชี วิต ของ
ประชนที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดงานจึงต้ องอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองมี
ความสงบสุข
ในยุคปั จจุบนั วิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือสื่อสารต่างๆ มี
บทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจาวัน ทาให้ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ ถกู เผยแพร่ออกไป
ได้ หลากหลายช่องทาง ถือเป็ นการหยิบยกข้ อดีของเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็
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ตามแม้ ว่าจะมี ปัจ จัยต่างๆที่ ทาให้ ศิลปวัฒ นธรรมมี ความเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ทาง
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ ชาวบ้ านยังคงอนุรักษ์ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตามแบบราชสานักคุ้มเจ้ าหลวง ในพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีไว้ ดงั เดิม กล่าวคือ การอนุรักษ์ และ
การสร้ างสรรค์สามารถอยูค่ วบคูก่ นั ได้
ตารางที่ 5.3 สรุปปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตารางสรุปปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ด้ านคน สังคม
วัฒนธรรม
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านการเมือง

แนวความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมการเสพสือ่ ของคนรุ่นใหม่ การจัดงานพยายาม
สร้ างสรรค์ให้ ทนั สมัยมากยิ่งขึ ้น บางครัง้ ต้ องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อให้
เข้ ากับหัวข้ อของงานและมีความสวยงามตามยุคสมัย
ประชาชนมีภาระค่าใช้ จา่ ยในชีวติ ประจาวันที่สงู ส่งผลต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม
ภายในงาน แต่ทางธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่นกั เรี ยน
ส่งเสริ มและสนับสนุนของภาครัฐบาล การกาหนดหลักสูตรการเรี ยนการสอนใน
สถาบันการศึกษา การจัดงานอยูใ่ นช่วงที่บ้านเมืองมีความสงบสุข

ด้ านเทคโนโลยี

หยิบยกข้ อดีของเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

5.2 อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงการสื่อพื ้นบ้ านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” เป็ นงานวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์เนื ้อหาจากผลการวิจยั ด้ านข้ อมูลประวัติความ
เป็ นมาของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของสื่อพืน้ บ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน และปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
5.2.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลประวัตคิ วามเป็ นมาของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
พระราชชายาเจ้ าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงจัดระเบียบ
สื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนให้ มีแบบแผนถูกต้ องตามนาฏศาสตร์ โดยนาแบบการฟ้อนใน
ราชสานักสยามไปเผยแพร่ ที่จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่งแต่เดิมนัน้ ผู้ฟ้อนโดยส่วนมากเป็ นเจ้ านายฝ่ าย
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เหนือหรื อเชื ้อพระวงศ์ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงเป็ นศิลปะที่หาชมได้ ยาก โอกาสของการแสดง เช่น ฟ้อนแห่
ครัวทาน ฯลฯ ซึง่ ในสมัยโบราณใช้ การฟ้อนเพื่อบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่เคารพ ตามความเชื่อเรื่ องการก่อ
กุศลด้ วยการฟ้ อน มี ความสอดคล้ องกับการศึกษาผู้ส่งสาร (Sender) สุช าดา พงศ์ กิตติวิบูล ย์
(2551, น. 179-188) ได้ อธิ บายถึงการศึกษาสื่อการแสดงพื น้ บ้ าน ตามเกณฑ์ องค์ประกอบการ
สื่อสาร คือ ชีวิต/ผลงาน/ปั จจัยในการประสบความสาเร็จของศิลปิ น เป็ นการศึกษาชีวิตและประวัติ
ผลงานต่างๆ ของศิล ปิ น การฝึ กฝนการเรี ยนรู้ ทักษะการแสดงจากครู ที่ มี ความสามารถ สร้ าง
ผลงานที่เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มศิลปิ น เนื่องจากพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีทรงนา
รูปแบบการฟ้อนล้ านนามาผสมผสานเข้ าด้ วยกันกับนาฏศิลป์ของภาคกลาง สร้ างเอกลักษณ์ ให้
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนามีความสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ ้น ด้ วยท่วงท่าลีลาที่อ่อนช้ อย การใช้ เล็บ
เรี ยวยาว และเสียงเทียนยามค่าคืนเมื่อฟ้อนนาขบวนขันโตก ทาให้ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เที ยนเป็ นที่ ร้ ู จักอย่างแพร่ ห ลายและได้ รับ การชื่ น ชมจากผู้ช มทั่วโลก โดยมี ความเชื่ อ มโยงกับ
งานวิจยั ของ สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) ศึกษาเรื่ อง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการศึกษาประวัติและรู ปแบบการฟ้อนเล็บถื อเป็ นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีบทบาทกับประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ มาโดยตลอด เช่น ประเพณียี่เป็ ง
ประเพณี ทอดกฐิ น ประเพณี ออกพรรษา ประเพณี ปอยน้ อย ประเพณี หลวง ประเพณี ปีใหม่เมือง
เป็ นต้ น และพบว่ามีการปรับปรุงกระบวนท่าการฟ้อนเล็บในสมัยของพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี
เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับ ณ จังหวัดเชียงใหม่
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนตามหัววัดมีความแตกต่างจากคุ้มเจ้ าหลวง จากการสืบทอดโดย
การใช้ ความจาเป็ นหลัก จึงทาให้ มีความผิดเพี ย้ นของกระบวนท่าบางอย่างขาดหายไปหรื อถูก
ประยุกต์ตามความถนัดและไม่มี การจดบันทึกเอาไว้ มี ความสอดคล้ องกับ การศึกษาผู้ส่งสาร
(Sender) สุ ช าดา พงศ์ กิ ต ติ วิ บู ล ย์ (2551, น. 179-188) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง การศึก ษาสื่ อ การแสดง
พื ้นบ้ าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร ด้ านทักษะการส่งสารของศิลปิ น เป็ นการศึกษาทักษะ
การถ่ายทอดสารต่างๆ จากศิลปิ น การที่เป็ นศิลปิ นที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับนันจะต้
้ องมีทกั ษะ
การส่งสารอย่างไร การใช้ ทกั ษะในการสื่อสารเพื่อสืบทอดสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนโดย
อาศัยการจาทาให้ เนื ้อหาสารมีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ดังนันการจดบั
้
นทึกจึงเป็ นสื่อที่ช่วย
ให้ การเรี ย นการสอนมี ม าตรฐานมากยิ่ ง ขึ น้ ส่ ง ผลให้ กระบวนการสื บ ทอดเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นิธิมา ชูเมือง (2544) เรื่ อง การปรับตัวของสื่อ
พื ้นบ้ านโนราในสังคมไทยที่จงั หวัดพัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช เนื่องจากโนราถื อเป็ นผู้มี
ความรอบรู้ และมีความสามารถทางศิลปะการแสดง มีไหวพริ บปฏิภาณ เป็ นผู้นาทางความคิด ให้
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คติสอนใจ แม้ ว่าในปั จจุบนั ศิลปิ นโนราจะยังมีบทบาทในการให้ การศึกษา แจ้ งข้ อมูลข่าวสาร แต่
การยอมรับในความรอบรู้ ต่างๆ ลดลง ซึ่งปั จจุบันผู้ชมสามารถรับ รู้ ข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่ อใหม่
ความรู้ของผู้ชมและโนราจึงอยู่ในระดับเดียวกัน จะเห็นได้ ว่าผู้ส่งสารจาเป็ นต้ องมีการฝึ กฝนและ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร หาความรู้เพื่อพัฒนาผลงานอย่างสร้ างสรรค์เป็ นที่ยอมรับของผู้ชม
สาหรับการสืบทอดแบบมาตรฐานในปั จจุบนั โดยทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ รับ
การถ่ายทอดวิชาจาก ครูสมพันธ์ โชตนา ช่างฟ้อนคุ้มเจ้ าหลวง และเผยแพร่องค์ความรู้เสริ มสร้ าง
ทักษะการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไปยังทุกคุ้มในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ มีความสามารถในการฟ้อนได้
อย่างสวยงาม มีความพร้ อมเพรี ยงเหมือนกันทังหมด
้
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาผู้สง่ สาร (Sender)
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูล ย์ (2551, น. 179-188) ได้ อธิ บายถึงการศึกษาสื่อการแสดงพื น้ บ้ าน ตาม
เกณฑ์องค์ประกอบการสื่อสาร ด้ านบทบาทของศิลปิ น ที่มีต่อสังคมในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
บทบาทของการเป็ นครูผ้ ใู ห้ การสนับสนุนแก่ชมุ ชน การที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ได้ ถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้ กับนักเรี ยนนักศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั เผยแพร่ส่สู งั คมและชุมชนต่างๆ เป็ นการส่งเสริ ม
สนับสนุนการอนุรักษ์ สื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้ อนเทียน คนในชุมชนสามารถนาความรู้ ที่ได้ ม า
ปลูกฝั งลูกหลานของตนเองให้ เห็นคุณค่าและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของล้ านนาต่อไป
นอกจากนี บ้ ทบาทของศิล ปิ นที่ มี ต่อสังคมสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยของศรัณ ยา สินสมรส
(2546) ศึก ษาเรื่ อ ง บทบาทที่ เปลี่ ย นแปลงไปของสื่ อ พื น้ บ้ านลิ เกฮูลู กระบวนการสื บ ทอดสื่ อ
พื ้นบ้ านลิเกฮูลมู ีการขยายวงกว้ างมากขึ ้น คือ จากในอดีตที่มีการสืบทอดกันภายในหมู่บ้านเท่านัน้
แต่ปัจจุบนั การสืบทอดได้ ขยายเป็ นการสอนสื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลูในโรงเรี ยนต่างๆ จึงเป็ นอีกปั จจัยที่
ทาให้ สื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลยู งั ดารงอยู่ได้ ต่อไป ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการสืบทอดนันไม่
้ ได้ จากัดให้ อยู่ใน
วงแคบหรื อกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ แต่สามารถเผยแพร่ออกไปเป็ นวงกว้ างและเข้ าถึง
กลุม่ เยาวชนที่จาเป็ นต้ องมีการปลูกฝั งจิตสานึกการอนุรักษ์สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
การศึก ษาข้ อ มูล พื น้ ฐานประวัติค วามเป็ นมาของสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจในองค์ความรู้ ขนพื
ั ้ ้นฐาน จุดเริ่ มต้ นของศิลปวัฒ นธรรมอันงดงามมีคณ
ุ ค่า
ของชาวล้ านนาจากความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา ช่ ว ยให้ เห็ น ถึ ง รายละเอี ย ดที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น และการใช้ ทกั ษะด้ านการสื่อสารของผู้ส่งสารเพื่อ
การสืบทอดของสื่ อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้ อนเทียนที่มีการพัฒ นาให้ มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ มีการส่งเสริ มเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษา นอกจากนี ้ทุกชุมชนหรื อ
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คุ้มหัวเมืองต่างๆ ยังได้ รับการถ่ายทอดวิชาจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เพื่อสืบสานสื่อพื ้นบ้ าน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสูค่ นรุ่นต่อไปได้ อย่างถูกต้ อง
5.2.2 ส่ วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ในอดีตรูปแบบการดารงชีวิตของชาวล้ านนาที่มีพระพุทธศาสนาเป็ นหลักสาคัญมาอย่าง
ยาวนาน โดยมีบทบาท 3 ด้ าน คือ 1) จุดเชื่อมระหว่างคนกับศาสนา 2) สร้ างความบันเทิง และ
3) สร้ างความสามัคคี อย่างไรก็ดีเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ บทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เปลี่ยนแปลงไป โดยศาสนาเริ่ มมีบทบาทน้ อยลง แต่จะมีบทบาทอื่นๆ ได้ แก่ 1) บทบาทด้ านความ
บันเทิง 2) บทบาทด้ านการเผยแพร่วฒ
ั นธรรม และ 3) บทบาทด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว และ
4) บทบาทด้ านความสามัคคี ซึง่ ผู้วิจยั อธิบายรายละเอียดดังนี ้
ในอดีตจุดเชื่อมระหว่างคนกับศาสนา คือ วัด เพราะเป็ นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนผู้คน
ให้ ความสาคัญ กับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทางพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก วิถีชีวิตมีความ
ใกล้ ชิดกับวัดสถานที่อบรมสั่งสอนให้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จึงเป็ นจุดศูนย์รวมของคนในท้ องถิ่น
การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญจะต้ องมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
ตามความเชื่อของชาวล้ านนาในการก่อกุศลด้ วยการฟ้อน บทบาทของสื่อพื น้ บ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนจึงถูกสอดแทรกอยูใ่ นประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ ชาวบ้ านโดยเฉพาะผู้หญิงได้
มีความใกล้ ชิดกับพระพุทธศาสนาที่มีวดั เป็ นแหล่งอบรมสัง่ สอนให้ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในชุมชน
โดยมีความเชื่อเรื่ องการก่อกุศลด้ วยการฟ้อน และการฟ้อนนาขบวนขันโตกในการต้ อนรับแขกบ้ าน
แขกเมืองสร้ างสีสนั ให้ กบั บรรยากาศช่วงรับประทานอาหารยามค่าคืน การให้ ความร่วมมือในการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างสวยงามพร้ อมเพรี ยงกัน แสดงให้ เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่ง
มาจากการปลูกฝั งค่านิยมที่เน้ นการให้ ความช่วยเหลือกันในสังคมสาคัญ
แต่ส าหรับ คนในยุคปั จ จุบัน มี ปั จ จัยด้ านสังคม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี เข้ ามามี
บทบาทในชีวิตมากขึ ้น ทาให้ ความสนใจมุง่ เน้ นไปที่การหาเลี ้ยงชีพ สภาพสังคมมีการแข่งขันสูงขึ ้น
การให้ ความส าคัญ ทางศาสนาจึงลดน้ อยลงตามไปด้ วย ในขณะเดี ยวกัน ศิลปวัฒ นธรรมของ
ล้ านนาอย่างสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ น้ คือ ด้ านการให้ ความ
บันเทิง ที่ชว่ ยสร้ างสีสนั ให้ บรรยากาศการรับประทานอาหารเย็นในคุ้มขันโตกมีความอลังการตื่นตา
ตื่นใจได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งต้ องอาศัยคนจานวนมากในการมาร่ วมฟ้ อนเป็ นการแสดงออกถึงความ
สามัคคีของคนจานวนมากในการฟ้อนคือ การให้ ความบันเทิง ที่เพิ่มมากขึ ้นจากในอดีต เพราะ
โอกาสในการฟ้อนส่วนมากจะเป็ นงานที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามโอกาส
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมไม่ได้ มีเพียงในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั มีโอกาสได้ แสดงในต่างประเทศ ซึ่ง
ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ดังนันบทบาทของสื
้
่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนที่เพิ่มขึ ้น คือ
บทบาทการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม การฟ้อนนาขบวนขันโตกทังนอกเมื
้
องและในเมือง เพื่อ ต้ อนรับ
แขกบ้ านแขกเมืองสร้ างบรรยากาศยามค่าคืนมีสันทาให้ นักท่องเทียวเกิดความประทับใจ ทาให้
บทบาทที่ เพิ่ ม ขึน้ มาของสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น คื อ บทบาทในการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว
ปั จ จุ บัน สื่ อ พื น้ บ้ านแบบฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย นมี บ ทบาทการท าหน้ าที่ แ บบ Affective
Dimension คือ การให้ อารมณ์ ความรู้ สึก ตามแนวคิดการทาหน้ าที่ สื่ อพื น้ บ้ านของ G. C. Chu
(อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2539) และ ให้ ความบันเทิง ตามแนวคิดของ Ai-li Chu (อ้ างถึงใน
กาญจนา แก้ วเทพ, 2539) เพราะโอกาสในการฟ้ อนส่วนมากจะเป็ นงานที่ เกี่ ยวกับ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ปั จจุบนั การแสดงศิลปวัฒนธรรมไม่ได้ มีเพียงในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั มีโอกาสได้
แสดงในต่างประเทศ ซึ่งได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ดังนันบทบาทของสื
้
่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนที่เพิ่มขึ ้น คือ บทบาทการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม การฟ้อนนาขบวนขันโตกทังนอกเมื
้
อง
และในเมือง เพื่อต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมืองสร้ างบรรยากาศยามค่าคืนมีสนั ทาให้ นกั ท่องเทียวเกิด
ความประทับใจ ทาให้ บทบาทที่เพิ่มขึ ้นมาของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ บทบาทใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
นอกจากนีบ้ ทบาทที่ยงั คงอยู่มาโดยตลอด คือ การสร้ างความสามัคคีของคนใน
ชุมชน จากการให้ ความร่วมมือในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างสวยงามพร้ อมเพรี ยงกัน ซึ่งเป็ นการ
ทาหน้ าที่ของพื ้นบ้ านแบบ Conative Dimension เป็ นการชี ้แนวทางการปฏิบตั ิตน บ่งชี ้ถึงผลของ
การกระทาต่างๆ และการให้ คาแนะนา ซึ่งมาจากการปลูกฝั งค่านิยมที่เน้ นการให้ ความช่วยเหลือ
กันในสังคมสาคัญที่สดุ ตามแนวคิดการทาหน้ าที่สื่อพื ้นบ้ านของ G. C. Chu และ Ai-li Chu (อ้ าง
ถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2539) และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศรี ปาน รัตติกาลชลากร (2538)
ศึกษาเรื่ อง บทบาทของสื่อพื ้นบ้ านในวัฒนธรรมมอญในอาเภอพระประแดง พบว่า บทบาทของสื่อ
พื ้นบ้ านในวัฒนธรรมมอญนันมี
้ บทบาทสาคัญ 6 ด้ าน ได้ แก่ บทบาทในการถ่ายทอดวัฒ นธรรม
บทบาทการสร้ างความภาคภูมิในท้ องถิ่น บทบาทในการเป็ นตัวแทนที่ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ
ชาวมอญ บทบาทในการให้ ความบันเทิงสนุกสนาน บทบาทในการสร้ างความสามัคคีช่วยเหลือ
เกือ้ กูล บทบาทในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นสื่อที่มีพืน้ ฐานมาจากความเชื่อทางศาสนามี
ความเคร่งครัดของชาวมอญ และเป็ นประเพณีที่เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนสามารถเข้ าร่วมได้
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5.2.3 ส่ วนที่ 3 การเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบการแสดงการฟ้ อนเล็บ ฟ้ อน
เทียน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบ่งออกเป็ น 6
ประเด็นด้ วยกัน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า 2) การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย 3) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ 4) การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ 5) การแสดงการเปลี่ ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ าน
ดนตรี 6) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน
1) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่า
กระบวนท่าตามแบบพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีที่ได้ ทรงปรับปรุงเป็ นมาตรฐาน 19
ท่า 7-9 จังหวะ ปั จจุบนั ยังคงเลือกใช้ มาโดยตลอด และในส่วนของกระบวนท่าของชาวบ้ านเป็ น
แบบ 5 จังหวะ เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื น้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้ มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการรักษาแก่น คือ ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม
สาหรับการแสดงที่มีการกาหนดเวลาทาให้ ไม่สามารถฟ้อนราได้ ครบทังหมด
้
19 ท่าได้ ต้ องเลือกใช้
กระบวนท่าเพียงบางท่า และการพัฒนาการฟ้อนแบบใหม่โดยใช้ กระบวนท่าของสื่อพื ้นบ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนบางส่วนมาใช้ เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบ
กับต้ นไม้ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปรับเปลี่ยนกระพี ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหา
หลักแต่การเปลี่ยนแปลงและผสมผสานนันยั
้ งเป็ นเพียงปรากฏการณ์ ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว รวมถึงการ
ลดทอนรายละเอียดของเนือ้ หาหลักขององค์ประกอบนัน้ ๆ มีความเชื่อมโยงกับ กนิษฐา เทพสุด
(2550) ศึกษาเรื่ อง การปรับ ประสานสื่ อพื น้ บ้ านลิเกผ่านทางสื่ อโทรทัศน์ การปรับประสานสื่ อ
พื ้นบ้ านกับสื่อมวลชนนันมี
้ ความเหมาะสม การแสดงจะต้ องกระชับทันต่อเวลา แม้ วา่ ในระยะแรก
นักแสดงอาจจะยังไม่ค้ นุ ชินแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักแสดงจะค่อยๆปรับตัวได้ และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กนกพร จิตร์ มานะโรจน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีแซนโฎน
ตา ในส่วนของการประยุกต์ เนื่ องจากมี ข้อจากัดด้ านเวลาจึงทาให้ มี การลดขัน้ ตอนบางอย่าง
ออกไป เช่น การไม่นากระเชอโฎนตาไปที่วดั เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของชญานิศา จิรสินธิปก (2553) ได้ วิจยั เรื่ อง พัฒนาการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื ้นบ้ าน
ของศิลปิ นโปงลางสะออน พบว่า มีการปรับแปลงเป็ นการแสดงในลักษณะไทยประยุกต์ คือ ลดท่า
ราให้ มีความกระชับ ซึง่ เป็ นการปรับตัวไปตามกระแสสื่อมวลชน
2) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย
การปรับประยุกต์และสร้ างสรรค์เครื่ องแต่งกายโดยส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากคุ้มขันโตก
หรื อการจัดงานของบริ ษัทออแกไนซ์ที่มีการกาหนดหัวข้ อของงาน เป็ นการปรับเพื่อให้ เกิดความ
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สวยงามตามยุ ค สมั ย และตอบสนองกั บ ความต้ องการของผู้ ชม ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
องค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกายเป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับ
ต้ นไม้ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ การปรับเปลี่ยนกระพี ้ คือ การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาหลักแต่การ
เปลี่ยนแปลงยังเป็ นเพียงปรากฏการณ์ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว การปรับประยุกต์และสร้ างสรรค์เครื่ องแต่ง
กายให้ สวยงามขึ ้นสามารถทาได้ โดยจะต้ องอยู่ในความเหมาะสมไม่เปิ ดเผยมากจนเกินขอบเขต
ของความพอดี ในส่วนของแบบดังเดิ
้ มประจาท้ องถิ่น คือ นุ่งผ้ าซิ่นป้ายข้ างยาวกรอมเท้ า สวมเสื ้อ
แขนกระบอกคอตังผ่
้ าหน้ าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบ ได้ รับการอนุรักษ์ไว้ โดยทางวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่และตามคุ้มหัวเมืองต่างๆ สาหรับสีประจาของแต่ละท้ องถิ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป
ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งตามแนวคิดองค์ป ระกอบแนวนอนของสื่ อพื น้ บ้ านเที ย บกับ ต้ น ไม้ มี การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการรักษาแก่ น คือ ความเชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม
โดยมีความเชื่อมโยงกับงานวิจยั ของ ศรัณยา สินสมรส (2546) ศึกษาเรื่ อง บทบาทที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสื่อพื ้นบ้ านลิเกฮูลูที่มีต่อชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีความเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ประกอบเครื่ องแต่งกายที่ปรับให้ มีความสวยงามมากขึ ้น
3) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ
เครื่ องประดับมีการปรับเปลี่ยนเพื่ อให้ มี ความสะดวกต่อผู้ฟ้อนมากขึน้ เนื่องจาก
การกาหนดหัวข้ อของงานและฤดูกาลของดอกไม้ ที่จะใช้ เพราะมีความแตกต่างกันออกไปจึงต้ องมี
การปรับเลือกใช้ ดอกไม้ ชนิดอื่นหรื อดอกไม้ ปลอมมาประดับซึ่งสามารถอยู่ได้ นานกว่าดอกไม้ จริ ง
ดัง นัน้ การเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบด้ า นเครื่ อ งประดับ มี ค วามสอดคล้ องตามแนวคิ ด
องค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปรับเปลี่ยน
กระพี ้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาหลัก แต่ก ารเปลี่ ย นแปลงและผสมผสานนัน้ ยัง เป็ นเพี ย ง
ปรากฏการณ์ ชั่วครัง้ ชั่วคราว สาหรับดอกไม้ ประจาท้ องถิ่นอย่าง ดอกเอือ้ ง ที่ทางวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่และตามคุ้มหัวเมืองต่างๆ ถูกเลือกใช้ มาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังมีการใช้
อุบะและปิ่ นปั กผมที่แต่ละท้ องถิ่นใช้ ไม่เหมือนกัน ได้ รับการอนุรักษ์ เอาไว้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นไปตาม
แนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น คือ ความ
เชื่อหรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม
4) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านอุปกรณ์
อุป กรณ์ ส าหรับการฟ้ อนเล็บ คือ เล็บ เรี ยวยาวที่ ทามาจากแผ่นทองเหลื อง และ
อุปกรณ์ สาหรับการฟ้ อนเที ยน คือ เที ยนขีผ้ ึง้ ยังคงใช้ อุปกรณ์ แบบดังเดิ
้ ม เพื่ อรักษาเอกลักษณ์
เอาไว้ ให้ มากที่สดุ และเพื่อเป็ นการฝึ กให้ เด็กฟ้อนราเก่งขึ ้นมีเทคนิคในการฟ้อนราโดยเทียนจะไม่
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หยดใส่มื อ การเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ป ระกอบด้ า นอุ ป กรณ์ เป็ นไปตามแนวคิ ด องค์ ป ระกอบ
แนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการรักษาแก่น คือ ความเชื่อ
หรื อหลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม อย่างไรก็ตามสถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้ จดุ เทียนได้
จึงต้ องมี การประยุกต์ใช้ เป็ นไฟฉายแทน และมี การพัฒ นามาใช้ ผ างเพื่ อไม่ให้ เที ยนหยดใส่มื อ
กลายเป็ นการฟ้อนผาง เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของสื่อพืน้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้
การเปลี่ ย นแปลงในลัก ษณะการปรั บ เปลี่ ย นกระพี ้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาหลัก แต่ก าร
เปลี่ยนแปลงและผสมผสานนันยั
้ งเป็ นเพียงปรากฏการณ์ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว
5) การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี
การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านดนตรี ในอดีตสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อน
เล็ บฟ้ อนเที ยน ใช้ การแห่ส ดโดยให้ ผ้ ูที่มี ความสามารถทางดนตรี เล่นวงกลองตึ่งโนงเป็ นดนตรี
ประกอบการฟ้ อน ซึ่ ง ปั จจุ บัน มี บ างหมู่ บ้ านที่ ยัง อนุ รั ก ษ์ ก ารแห่ ส ดไว้ เป็ นไปตามแนวคิ ด
องค์ประกอบแนวนอนของสื่อพื ้นบ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น คือ ความเชื่อหรื อ
หลักการขององค์ประกอบนันยั
้ งคงเดิม ต่อมามีการเปลี่ยนจากการแห่สดมาใช้ เป็ นแผ่นซีดีแทน
เนื่องจากการขาดแคลนผู้ที่มีความชานาญได้ รับการฝึ กสอนทางด้ านดนตรี ยากมากขึน้ และการแห่
สดจะต้ องใช้ ง บประมาณในการเดิน ทางค่อนข้ างสูง ท าให้ การแห่สดในปั จ จุบันหาชมได้ ย าก
นอกจากนี ้ที่ตาบลแม่โป่ งมีการปรับประยุกต์ด้วยการแต่งเพลงที่มีเนื ้อร้ องบอกเล่าเรื่ องราวในตาบล
แม่โป่ ง ชื่อเพลงแอ่วแม่โป่ ง และหากเป็ นงานของบริษัทจัดงานจะเลือกใช้ เพลงอื่นที่ มีลกั ษณะเป็ น
ดนตรี ของทางภาคเหนือมาประกอบการฟ้อนแทน เป็ นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของ
สื่อพืน้ บ้ านเทียบกับต้ นไม้ ในลักษณะการปรับเปลี่ยนกระพี ้ คือ การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาหลักแต่
การเปลี่ยนแปลงและผสมผสานนันยั
้ งเป็ นเพียงปรากฏการณ์ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว มีความสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศึกษาเรื่ อง สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านหนัง
ตะลุง มีการนาเอาดนตรี สากลเข้ ามาบรรเลงเพลงลูกทุง่ ยอดนิยม
6) การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวน
การแปรขบวนในรูปแบบเดิมนันจะมี
้
ทงหมด
ั้
3 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 เป็ นแถวตอน
ลึก แบบที่ 2 เป็ นแบบวงกลมเล็กสองวง แบบที่ 3 เป็ นแบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง ซึ่งการแปรแถวใน
แต่ละครัง้ ต้ องคานึงถึงบริบทของสถานที่เป็ นหลัก สาหรับปั จจุบนั สามารถสร้ างสรรค์การแปรขบวน
ได้ อย่างหลากหลายไม่จากัดรูปแบบ ช่วยให้ การแสดงมีความสวยงามอลังการเป็ นการดึงดู ดความ
สนใจจากผู้ชม การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปรขบวนมีความสอดคล้ องกับแนวคิด
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องค์ ป ระกอบแนวนอนของสื่ อ พื น้ บ้ า นเที ย บกับ ต้ น ไม้ ในลัก ษณะปรั บ เปลี่ ย นเปลื อ ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาหลัก และการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานให้ มีความต่อเนื่องสม่าเสมอ
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เที ยน โดยวิเคราะห์ ตามแนวคิดองค์ป ระกอบแนวนอนของสื่ อพื น้ บ้ านเที ยบกับ ต้ น ไม้ มี ความ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะ แก่น กระพี ้ และเปลือก โดยส่วนมากมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการ
ปรับเปลี่ยนกระพี ้ กับ เปลือก แต่ไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนในลักษณะของแก่นที่เป็ นองค์ประกอบใน
รูปแบบดังเดิ
้ ม เพราะการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีต้นกาเนิดจากราชวงศ์ล้านนา โดยพระราชชายาเจ้ า
ดารารัศมี ซึง่ มีความแตกต่างกับสื่อพื ้นบ้ านชนิดอื่นที่เกิดจากสามัญชน ทาให้ การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในระดับแก่นเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก จึงต้ องมีการ
อนุรักษ์ไว้ อย่างเข้ มงวดโดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลมาโดยตลอด
5.2.4 ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย น คื อ คน สัง คม
วัฒ นธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนตามยุคสมัย แนวความคิด ค่านิยม และ
พฤติ ก รรมการเสพสื่ อ ของคนรุ่ น ใหม่ ถูก ถ่ า ยทอดผ่ า นการสร้ างผลงานจากการใช้ ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ การจัดงานของผู้จดั งานที่เป็ นคนรุ่นใหม่พยายามสร้ างสรรค์การแสดงเพื่อสร้ างความ
บันเทิง ตื่นตาตื่นใจสามารดึงดูดความสนใจ และตอบสนองความต้ องการของผู้ชม การกาหนด
รูปแบบการแสดงทังเครื
้ ่ องแต่งกาย ดนตรี แสงสีเสียงต้ องมีความทันสมัยมากยิ่งขึน้ จึงทาให้ ใน
บางครัง้ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้ องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อให้ เข้ ากับหัวข้ อ
ของงานและมีความสวยงามตามยุคสมัย ซึ่งผู้จัดงานต้ องคานึงถึงการปรับเปลี่ยนโดยไม่ทาลาย
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนาอันมีคณ
ุ ค่า ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กนกพร จิตร์ มานะโรจน์
(2553) ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณี แซนโฎนตา พบว่า ปั จจัยด้ านสังคม สภาพ
สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ ลกั ษณะของประเพณีแซนโฎนตามีเปลี่ยนไปบางประการ
เช่น การจัดให้ มีการประกวดเครื่ องจูนโฎนตา การจัดการแห่เครื่ องเซ่นไหว้ เป็ นต้ น แต่สิ่งเปลี่ยนไป
อย่างเห็นได้ ชดั เจนคือ การมุ่งเน้ นความสนุกสนาน จนไม่ได้ คานึงถึงคุณค่าของประเพณี เช่น การ
ดื่มสุราในงานจนก่อเหตุความวุน่ วาย
ผู้จัด งานจึง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ การที่ ป ระชาชนมี ภ าระ
ค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันที่สูงส่งผลต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น การบริ จาคเงินเพื่อ
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ทาบุญ เป็ นต้ น ซึ่งสามารถสังเกตได้ จากยอดเงินบริ จาคที่ มีความแตกต่างกันไปตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมีผลทางด้ านบวกกับสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนทางธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวที่ม่งุ เน้ นให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสกับศิลปวัฒนธรรมล้ านนา สร้ าง
รายได้ ให้ แก่นกั เรี ยนนาฏศิลป์สามารถหาเลี ้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งผลทางด้ านลบนันก่
้ อให้ เกิด
การท าลายศิล ปวัฒ นธรรมโดยการจ้ า งงานที่ ต้ อ งใช้ เครื่ องแต่งกายไม่ เหมาะสมเกิ น ขอบเขต
สาหรับคุ้มตามหัววัดปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพื ้นบ้ านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เนื่องจากต้ องอาศัยงบประมาณจากทางวัดในการจัดเตรี ยมองค์ประกอบของ
สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กนกพร จิตร์ มานะโรจน์
(2553) ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณี แซนโฎนตา พบว่า ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ถื อ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ประชาชนกลับมาสู่ภูมิลาเนาเดิมเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีความคล่องตัว ซึ่ง
ปั จจัยด้ านนีส้ ่งผลต่อเครื่ องเซ่นไหว้ ที่นามาบูชาบรรพบุรุษ แต่สิ่งที่สาคัญเหนือกว่าเศรษฐกิจคือ
การแสดงออกถึงความกตัญ ญูที่อยู่เหนือเรื่ องของเซ่นไหว้ และมีความเชื่อมโยงกับงานวิจยั ของ
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล (2554) ศึกษาเรื่ องสื่อพื ้นบ้ านกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของชุมชนศาลายา จาก
การวิจยั พบว่า จากการที่สภาพสังคม เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันมากขึ ้นชาวชุมชนศาลายาจึงหันไป
ให้ ความสนใจต่อการทามาหากินเพื่อเลี ้ยงชีพเป็ นส่วนใหญ่ สื่อพื ้นบ้ านจึงไม่ได้ มีการดูแลเอาใจใส่
และเยาวชนยังให้ ความสนใจกับสื่อสมัยใหม่มากกว่า เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, อินเตอร์ เน็ตเป็ นต้ น
ปั จจัยทางการเมืองส่งผลต่อการดารงอยู่ของสื่อพืน้ บ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน จากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐบาล โดยการกาหนดนโยบายในการอนุรักษ์ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อน
เทียน ให้ มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษา และการจัดงานเพื่อเปิ ดโอกาสในการ
แสดงเพิ่ ม มากขึน้ นอกจากนี ส้ ถานการณ์ ความรุ น แรงทางการเมื อ งมี ผลต่อ การด ารงชี วิต ของ
ประชนที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดงานจึงต้ องอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองมี
ความสงบสุข ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปรี ดา อัครจันทโชติ (2557) ศึกษาการข้ ามพ้ น
วัฒ นธรรมของสื่ อ การแสดงงิ ว้ ในประเทศไทย จากการวิจัย พบว่า ในสมัย ที่ จ อมพล ป. พิ บูล
สงครามได้ เดินทางไปรอบโลก แล้ วเกิดความประทับใจในวัฒนธรรมการอภิปรายทางการเมืองของ
อังกฤษ จึงนากลับมาใช้ กบั ประเทศไทย ซึ่ง การเปิ ดเสรี ภาพในการวิจารณ์นนท
ั ้ าได้ ไม่นาน ต้ องสัง่
ห้ ามการรวมกลุ่ม ทางการเมื องทุกรู ปแบบ จับกุม ผู้ที่ต่อต้ านรัฐ บาล การปิ ดกัน้ ทางการเมื องที่
เกิดขึ ้นทาให้ เกิดเป็ น “งิ ้วธรรมศาสตร์ ” หรื อ “งิ ้วการเมือง” ซึ่งในขณะนันการเมื
้
องมีการแบ่งฝั กแบ่ง
ฝ่ าย กลุ่มนักศึกษาต้ องการประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ ง จึงได้ จัดแสดงงิว้ เพื่อล้ อเลียนและเสียดสี
ทางการเมือง
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ในยุคปั จจุบนั วิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือสื่อสารต่างๆ มี
บทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจาวัน ทาให้ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ ถกู เผยแพร่ออกไป
ได้ หลากหลายช่องทาง ถือเป็ นการหยิบยกข้ อดีของเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็
ตามแม้ ว่าจะมี ปัจ จัยต่างๆที่ ทาให้ ศิลปวัฒ นธรรมมี ความเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ทาง
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ ชาวบ้ านยังคงอนุรักษ์ สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตามแบบราชสานักคุ้มเจ้ าหลวง ในพระราชชายาเจ้ าดารารัศมีไว้ ดงั เดิม กล่าวคือ การอนุรักษ์ และ
การสร้ างสรรค์ ส ามารถอยู่ควบคู่กันได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กนกพร จิ ต ร์ ม านะโรจน์
(2553) ศึกษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณี แซนโฎนตา พบว่า กับ ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี
การที่เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของประชาชน ช่วยส่งผลไปในทิศทางที่ดีทาให้
การจัด งานมี ค วามสะดวกสบายมากขึ น้ เช่ น การใช้ รถยนต์ บ รรทุ ก เครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ช่ ว ยให้
ประหยัดเวลา และเครื่ องมือต่างๆ ช่วยในการผลิตขนมในปริ มาณมากที่มากขึ ้น มีการใช้ กล้ อง
บันทึกภาพในการประกอบพิธีการ และยังใช้ ในการประชาสัมพันธ์งานประเพณี แซนโฎนตาได้ อีก
ด้ วย

ภาพที่ 5.1 โมเดลกระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
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5.3 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
รู ปแบบวิถีชี วิตที่ เปลี่ ยนไปตามกระแสสังคม ส่งผลต่อการให้ ความส าคัญ กับประเพณี
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาลดน้ อยลง โดยมุ่งความสนใจไปที่การหาเลี ้ยงชีพท่ามกลางสภาพ
สังคมที่มีการแข่งขันสูง ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบทบาทสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เนื่องจากมีโอกาสในการฟ้อนส่วนมากจะเป็ นงานที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้ านนา
การให้ ความบัน เทิ งที่ มี เพิ่ ม มากขึน้ จากในอดี ต การเปิ ดรับ สื่ อใหม่ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมในการรับชมของคนในยุคปั จจุบนั ที่มีเวลาเป็ นตัวกาหนด สื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนมีการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านกระบวนท่าโดยเลือกบางท่ามาใช้ เพื่อให้ ทนั กับเวลา
จึงไม่สามารถฟ้อนราได้ ครบทังหมดได้
้
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องแต่งกาย เกิด
จากผู้จดั งานให้ เป็ นไปตามรูปแบบของงาน ในขณะเดียวกันคุ้มขันโตกมีการปรับประยุกต์เครื่ อง
แต่งกายเพื่ อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ ยว ช่วยให้ บรรยากาศยามค่าคืนมี สีสันและความ
อลังการ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านเครื่ องประดับ โดยหลักแล้ วจะใช้ ดอกเอือ้ ง แต่มี
การปรับใช้ ดอกไม้ ปลอมหรื อดอกไม้ ชนิดอื่นแทน เพื่อความสะดวกต่อผู้ฟ้อน การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้ านอุปกรณ์ การแสดง สาหรับเทียนการปรับเปลี่ยนของเทียนนัน้ เนื่องจากสถานที่
บางแห่งไม่สามารถจุดเทียนได้ จึงต้ องใช้ วสั ดุที่คล้ ายกันในรู ปแบบไฟฉายแทน การเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ประกอบด้ านดนตรี ในอดีตจะเป็ นการแห่สด คือการเล่นดนตรี สดประกอบการฟ้อน ซึ่ง
ปั จจุบนั จะใช้ แผ่นซีดีแทนเนื่องจากหาคนที่มีความชานาญทางด้ านดนตรี ยากขึ ้น และเริ่ มมีการ
ปรับเปลี่ยนของดนตรี โดยการใส่เนื ้อหาเพลงลงไป การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้ านการแปร
ขบวน สามารถปรับเปลี่ยนได้ อยู่ตลอดขึ ้นอยู่กับรูปแบบของสถานที่ การออกแบบสร้ างสรรค์ไม่มี
รู ป แบบตายตัว โดยการเปลี่ ย นแปลงของสื่ อ พื น้ บ้ า นการฟ้ อนเล็ บ ฟ้ อนเที ย นเกิ ด จากปั จ จัย
ดังต่อไปนี ้ คือ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลวิจัยไปใช้
1) ผู้จัดงานที่มีการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนควรมีการส่งเสริ มการเล่นดนตรี ไทย
แบบสด เช่น กลองตึ่ง โนงแทนที่ การเปิ ดซี ดี ซึ่ง จะท าให้ ผ้ ูช มการแสดงมี โอกาสที่ ช มการแสดง
ต้ นแบบที่มีดนตรี ไทยประกอบ
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2) ควรมี การพัฒ นาด้ านการปลูก ฝั ง ค่านิ ยมให้ มี ค วามเหมาะสมกับ คนรุ่ น ใหม่
เพื่อให้ คนรุ่นใหม่ที่นอกเหนือจากนักเรี ยนนาฏศิลป์หันมาให้ ความสาคัญกับศิลปวัฒนธรรมมากขึ ้น
เพราะการปลูกฝั งแบบเดิม นัน้ อาจมี ประสิทธิ ภ าพไม่เพี ยงพอต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จากการที่
บทบาทด้ านการเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างคนกับศาสนาลดน้ อยลง
5.3.2 ข้ อเสนอแนะการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) งานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ นาเสนอเกี่ ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสื่อพืน้ บ้ าน
การฟ้ อนเล็บฟ้อนเทียนในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจยั เสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสื่อพื ้นบ้ านชนิดอื่นทางภาคเหนือ ว่าเปลี่ยนไปอย่างไร คุณค่าของ
สื่อพื ้นบ้ านยังคงอยูห่ รื อไม่
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการฟ้อนราในรูปแบบใหม่ของทางภาคเหนือ จาก
การนาองค์ประกอบบางประการของสื่อพื ้นบ้ านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมาสร้ างสรรค์ปรับประยุกต์
เป็ นการฟ้อนแบบใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ สื่อพื ้นบ้ านประเภทอื่นๆต่อไป
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