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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อ

พ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant Observation) และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอผลงานวิจัยเป็น
รูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งไว้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2. ปราชญ์ชาวบ้าน 3. นักศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 4 ผู้ชมการแสดง 

ผลการวิจัย พบว่า จากการอภิปรายผลสามารถสรุปได้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของ
สื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า ความนิยม
ของผู้ชมเปลี่ยนไปเพราะรูปแบบวิถีชีวิตที่ต้องท าทุกอย่างด้วยความรวดเร็วมีเวลาเป็นตัวก าหนด ท าให้ไม่
สามารถฟ้อนร าได้ครบทั้งหมดได้ ต้องปรับการแสดงโดยเลือกบางท่ามาใช้เพ่ือให้ทันกับเวลาที่ก าหนด มี
ความเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย มีการใช้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ การ
เปลี่ยนแปลงจะไปตามการก าหนดหัว การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องประดับ โดยหลักแล้ว
จะใช้ดอกเอ้ือง แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูจะใช้ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ มาแทนการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านอุปกรณ์การแสดง ส าหรับเทียนการปรับเปลี่ยนของเทียนนั้นเนื่องจากสถานที่บางแห่งไม่
สามารถจุดเทียนได้จึงต้องใช้วัสดุที่คล้ายกันในรูปแบบไฟฉายแทน การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้าน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ดนตรี ในอดีตจะเป็นการแห่สด คือการเล่นดนตรีสดประกอบการฟ้อน ซึ่งปัจจุบันจะใช้แผ่นซีดีแทน
เนื่องจากหาคนที่มีความช านาญทางด้านดนตรียากขึ้น และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนของดนตรีโดยการใส่
เนื้อหาเพลงลงไป การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอด
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานที่ การออกแบบสร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัว การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อ
พ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนพบว่าบทบาทด้านการให้ความบันเทิงมีมากกว่าในอดีต ส าหรับบทบาทด้าน
การชี้แนวทางการปฏิบัติตน บ่งชี้การกระท าต่างๆ คือ ความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องของการก่อกุศลด้วย
การฟ้อนร าลดน้อยลงจากอดีตเนื่องจากวิถีชีวิต สังคม ค่านิยม พฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบ่งปัจจัยออกมาเป็น 3 
ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่  สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ค าส าคัญ:  การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน, สื่อพ้ืนบ้าน, อัตลักษณ์สื่อพ้ืนบ้าน 

 
Abstract 

The purposes of this research are 1) to study changes in the element of "Fawn 
Leb" (the Fingernail Dance)/ "Fawn Tian" (the Candle Dance), 2) to study changes in the 
role of "Fawn Leb/Fawn Tian", and 3) to study the factors affecting changes in "Fawn 
Leb/Fawn Tian", applying qualitative method which includes in-depth interview, non-
participant observation and documentary analysis for data collection, while the research 
findings are presented in descriptive analysis report.     

According to the mentioned purposes, the results of this research are summarized 
in following issues. The changes in the element of "Fawn Leb/Fawn Tian" as we received, 
The appearance of dance movement and The appreciation of audience are changes 
because of the hurriedly lifestyle of people. The dance cannot be shown as a full 
performance but shown in some necessary movement. The costume become more a 
modernity depend on concept situation. The changes of decorations are mainly use a 
chryso flower or in some season are use a artificial flower instead. The changes of show 
equipment, For the candle can replace by some candle flashlight in some situation that 
the stage cannot proper for light a candle. The changes of music, in a past use a live 
parade brand but in a present use a cd player because of a abbreviated to find a expert 
musician and started to modified a lyrics into a music. The changes of procession format 
depend on the location and the creativity of procession format are not fixed. The 
changes of the "Fawn Leb/Fawn Tian" role become more a entertainment tool. For the 
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conduct behavior guide, can show the action as a the believe of “lanna” people to 
perform meritorious deeds from the ways of life, popularity and the media changes 
behavior.   

The horizon element of native media compared with the tree of Cultural 
inheritance. Mostly the element of core patrimony has limited changes in the Cultural 
inheritance of northern part. The changes role of   native media communication is the 
sender, Message, Channel,  and Receiver ,The movement  from the past is not only can 
be just a receiver,  but  can be a regulator of  The show , Because of the media 
behaviorism Changes nowadays. The factors affecting changes in this Classical Thai Dance 
performance, "Fawn Leb/Fawn Tian", include socio-cultural factor, political and economic 
factor, as well as technological change factor. 

Keyword:  "Fawn Leb" (the Fingernail Dance)/ "Fawn Tian" (the Candle Dance), folk media, 
folk media identity 

 

บทน า 

การฟ้อนร าอันงดงามอ่อนช้อยเป็นลักษณะที่โดดเด่นของการฟ้อนร าทางภาคเหนือ โดยเฉพาะใน
จังหวัดเชียงใหม่ การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ถือเป็นศิลปะการฟ้อนร าแบบหนึ่งที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
ทรงน าแบบการฟ้อนร าแห่งราชส านักกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่ในคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ  โดยมีการปรับ
และผสมผสานกระบวนท่าการฟ้อนร าใหม่ให้มีความงดงามมากยิ่งขึ้น ทรงมีพระปรีชาชาญ มีพระวิริยะ
อุตสาหะในการฝึกซ้อมท่าร าให้กับช่างฟ้อนในคุ้มด้วยพระองค์เอง (นวลฉวี เสนาค า, รัชนีวรรณ วัฒนชัย, ชู
จิตต์ ศรีสุภาพ, 2556 : 78) 

พรเทพ บุญจันทร์เพชร (2538 : 91) กล่าวถึง ความเข้าใจในการแสดงฟ้อนเทียนนั้น แต่เดิมเข้าใจ
ว่าเป็นการแสดงเพ่ือสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่นิยมกันมายาวนาน แต่ต่อมาเป็นการแสดงเพ่ือ
ประกอบพิธีเฉพาะวันส าคัญในพระราชฐาน เช่น คุ้มเจ้าหลวง ผู้ฟ้อนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายเชื้อพระ
วงศ์ จึงเป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก (นวลฉวี เสนาค า และคนอ่ืนๆ , 2556 : 79) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ทรงอุปถัมภ์ลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ หรือลูกหลานข้าหลวงและมหาดเล็กที่เข้ามาถวายตัวเป็นช่างฟ้อน
ประจ าคุ้ม หากมีแววจะรับสั่งให้มาฝึกซ้อมในคุ้มเพ่ือให้ได้รับความรู้ทางศิลปะต่างๆ ที่ประทานให้เป็นวิชา
ประจ าตัวต่อไป และให้ออกแสดงในงานเฉลิมฉลองต่างๆ 
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การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท าให้มีการปรับปรุงการฟ้อนร าแบบใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาท่วงท่า ลีลาการฟ้อนร า จากราชส านักสยามขึ้นไป
เผยแพร่ และจัดระเบียบและวางแผนให้ถูกต้องตามนาฏศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจะแปลกแตกต่างไปจากของเดิม แต่ก็ยังคงเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า แบบใดเป็นของล้านนาแบบใด
เป็นแบบที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ (เรณู โกศินานนท์, 2535 : 27) 

วราลี จิรชัยศรี (2541 :143) กล่าวถึง การหลั่งไหลเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ที่ปราศจากขอบเขตและ
ทิศทาง ท าให้การเปิดรับสื่อ ส่งผลต่อสื่อประจ าชาติอย่าง สื่อนาฏศิลป์ ถูกละเลยและไม่ได้รับความสนใจ 
ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนมีระยะห่างกับศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น สื่อ ความบันเทิงใหม่ๆ ที่มีความ
หลากหลายส่งผลให้พฤติกรรมของผู้รับสารเปลี่ยนไป การเลือกรับสารจึงเลือกรับจากสื่อใหม่อย่างง่ายดาย
การขาดโอกาสในการเปิดรับจากประชาชน นาฏศิลป์อันมีคุณค่านี้อาจสูญหายไปจากสังคมได้ หากไม่มีการ
เตรียมการรองรับไว้อย่างเหมาะสม (ธวัชชัย บุญมี, 2557 : 107) กล่าวถึง ปัจจุบันการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังคงขาดการช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชนอย่างไม่เป็นรูปธรรม ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับแนวโน้มในอนาคตนั้นเห็นว่า หาก
ชุมชนหรือสังคมยังคงเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันงดงามนี้อยู่ ศิลปะพ้ืนบ้านเหล่านี้จะยังคงอยู่
ต่อไป จากการส่งเสริมและสืบสานการร่วมมือกันของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถาบันการศึกษาท่ีจะสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าลงไปในหลักสูตรการศึกษา ในวิชานาฏศิลป์ 

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน จะท าให้การแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งเป็นการแสดงที่มีคุณค่า เป็นเอกลักษณ์ของชาว
ล้านนาและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย อย่าง นาฏศิลป์ที่งดงามนี้อย่างไร  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในยุคปัจจุบันตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
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นิยามศัพท์ 

1. องค์ประกอบ หมายถึง ส่วนต่างๆที่น ามาประกอบท าให้เกิดเป็นสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน ได้แก่ กระบวนท่า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, เครื่องดนตรี, การแปรขบวน, อุปกรณ์
ประกอบการแสดง 

2. รูปแบบการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รูปแบบการแทนที่ (Substitution) เป็นวัฒนธรรมรูป
แบบเดิมแต่ถูกการแทนที่ของวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ทั้งหมด 

รูปแบบของการเพ่ิมเข้ามา (Addition) เป็นแบบแผนที่เก็บรูปแบบวัฒนธรรมเดิมไว้และรับ
วัฒนธรรมใหม่ด้วย 

 รูปแบบการปรับประสาน (Articulation/Hybridization)  เป็นแบบแผนที่มีลักษณะของการน า
คุณลักษณะบางอย่างของวัฒนธรรมเก่ามาผสมผสานกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ 

3. บทบาท หมายถึง Cognitive Dimension มิติความรู้ความเข้าใจด้วยระบบความคิด สติและ
ปัญญา เป็นการไตร่ตรอง พินิจพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Affective Dimension มิติความรู้สึก ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความรู้สึกตั้งแต่เกิดจะถูก
พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความชอบ ความสนใจ ความรัก รวมถึงความรู้สึกในทางตรงกันข้ามคือ ไม่
ชอบใจ สามารถรับรู้ได้จากประสาทรับความรู้สึกท้ัง 5 คือ การมองเห็น การรู้รส การได้ยิน และการสัมผัส 

 Conative Dimension มิติเชิงพฤติกรรม เป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติตน บ่งชี้การกระท าต่างๆ 
และการให้ค าแนะน า 

4. การฟ้อนร า หมายถึง การแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยลีลาทางนาฏศิลป์ไทย อันอ่อนช้อย
งดงาม มีความประประณีตวิจิตรงดงาม ด้วยการร้อยเรียงท่าร าไทย ให้สอดคล้องประสานกับจังหวะท านอง
ดนตรีไทย อาจจะมีการขับร้องเข้าร่วมด้วย ลักษณะท่าทางการแสดงออกอาจเกิดจากการเลียนแบบทาง
ธรรมชาติแต่จะมีความสวยงามมากว่า เนื่องจากด้วยลีลาทางนาฏศิลป์ไทยที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นความงดงามที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ลีลาท่าร่ายร าของนาฏศิลป์ไทยภาคกลางก็จะใช้ค าน าหน้าว่า “ร า” ในภาษาถิ่น
ของไทยภาคเหนือและภาคอีสานจะใช้ค าว่า “ฟ้อน” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค าว่า ร า ความหมายของ
การร่ายร าจึงมักนิยมใช้ร่วมกัน จึงกลายเป็นค าว่า “ฟ้อนร า” หรือ “ร าฟ้อน” ดังนั้นจึงเป็นค าเดียวกันและ
มีความหมายเดียวกัน 

5. การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน หมายถึง ศิลปะการฟ้อนร าของทางภาคเหนือ กระบวนการฟ้อนร าจะ
เป็นแบบเดียวกัน ต่างตรงที่การฟ้อนเล็บผู้ฟ้อนจะสวมเล็บยาวทุกนิ้ว และแสดงในตอนกลางวัน แต่การ



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   195 

ฟ้อนเทียนผู้ฟ้อนจะถือเทียนและฟ้อนในเวลากลางคืน ท่วงท่าลีลาการฟ้อนจะมีลักษณะที่เชื่องช้า และใช้
เครื่องดนตรีตึ่งโหน่งในการแสดง 

กรอบแนวคิด 

 ผู้วิจัยต้องการศึกษาความเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยการวิเคราะห์ว่ามีรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของบทบาท
ในลักษณะใด ส าหรับรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การแทนที่, การเพ่ิมเข้า
มาแทน และการปรับประสาน ซึ่งสามารถท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้ดังนี้ 

 

                                กระบวนการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน              

                     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเรื่องสื่อพื้นบ้าน 
G. C. Chu และ Ai-li Chu ได้วิเคราะห์การท าหน้าที่สื่อพ้ืนบ้านดังนี้ 

1. Cognitive Dimension เป็นหน้าที่ของสื่อพ้ืนบ้านในการให้ความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใด
ผิด                     

2. Affective Dimension การให้อารมณ์ความรู้สึก                   

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

องค์ประกอบ 

 

บทบาท 

- กระบวนท่า 

- เครื่องแต่งกาย 

- เครื่องประดับ 

- เครื่องดนตร ี

- การแปรขบวน 

- อุปกรณ์
ประกอบการแสดง 

- สังคม 

- เศรษฐกิจ 

- วัฒนธรรม 

- การให้ความรู้
ความเข้าใจ 

- การให้อารมณ์
ความรู้สึก 

- การช้ีแนวทางการ
ปฏิบัติตน บ่งชี้ถึง
ผลของการกระท า
ต่างๆ 
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3. Conative Dimension เป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติตน บ่งชี้ถึงผลของการกระท าต่างๆ และ
การให้ค าแนะน า        

 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์การท าบทบาทหน้าที่ของสื่อพ้ืนบ้านข้างต้น เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพ้ืนบ้าน การท าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ การให้
อารมณ์ความรู้สึก และการชี้แนวทางการปฏิบัติตน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและแตกต่าง
จากอดีตอย่างไร                     

แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพื้นบ้าน 

กาญจนา แก้วเทพ (2548) กล่าวถึง หลักเกณฑ์ 3 รูปแบบของการผสมผสาน ดังนี้ 

 1. การแทนที่ (Substitution) ของเก่าหรือ A จะถูกแทนที่ด้วย ของใหม่หรือ B ทั้งหมด แบบแผน
นี้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาสื่อพ้ืนบ้านของสังคมไทยที่ผ่านมา 

 2.การเพ่ิมเข้ามาแทน (Addition) เป็นแบบแผนที่เก็บท้ังของเก่าและของใหม่เอาไว้ด้วยกัน 

 3.การปรับประสาน (Articulation/Hybridization) คือ การน าเอาคุณลักษณะบางอย่างจากของ
เก่ามาผสมกับคุณลักษณะบางอย่างจากของใหม่ จึงออกมากลายเป็นลูกผสม 

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์แบบแผนทั้ง 3 แบบข้างต้นเพ่ือศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลง
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพ้ืนบ้าน การใช้รูปแบบการวิเคราะห์คุณลักษณะนี้จะช่วยให้เห็นรูปแบบความ
เปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในด้าน องค์ประกอบ ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) ศึกษาเรื่อง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัด
พระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาประวัติและรูปแบบการฟ้อนเล็บถือเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีบทบาทกับประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ มาโดยตลอด เป็นงานวิจัยที่มีข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเล็บ ศรัณยา สินสมรส (2546) ศึกษาเรื่อง 
บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อพ้ืนบ้านลิเกฮูลูที่มีต่อชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและด้านการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของลิเกฮูลูเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่ อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านทางภาคอ่ืน 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงการสื่อพ้ืนบ้านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอผลงานวิจัยจะเป็นรูปแบบของพรรณนา



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   197 

วิเคราะห์ ในงานวิจัยเรื่องนี้ได้ท าการศึกษาในพื้นที่ทางภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่มีจุดเริ่มต้น
ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีและมีการฟ้อนกันอย่างแพร่หลาย เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน
และรายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนจาก หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางออนไลน์จาก
เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือให้เข้าใจในขั้นตอน
รายละเอียดของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสังเกตเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบ
ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น กระบวนท่าในการฟ้อน เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี เป็นต้น จากการ
สังเกตจะท าให้เห็นความแตกต่างในข้ันตอนและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันมีคุณค่าของทางภาคเหนือไว้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือ การสัมภาษณ์
กลุ่มเปา้หมายกลุ่มนี้จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากท่ีสุด 

2. กลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งไว้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เนื่องจากวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าที่เป็นมาตรฐานจากคุ้มเจ้าหลวงในพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมีเป็นต้นแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ จ านวน 3 คน คือ ดร.กษมา 
ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ , นาง เพียงแข จิตรทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่, นาง จิรากัน รัตนทัศนี ครูช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 2 คน คือ นาง นงนุช งามเหลือ, นาง แสงเดือน ปันใจแก้ว นักศึกษาที่วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 5 คน ผู้ชมการแสดง จ านวน 3 คน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

น าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และน าเสนอรายงาน เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
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การเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสื่อพ้ืนบ้านทางภาคเหนือ การน าเสนอผลงานวิจัยจะเป็น
รูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยของ สรายุทธ์ อ่อนแสงคุณ 
(2550) ศึกษาเรื่อง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิห าร จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
การศึกษาประวัติการฟ้อนเล็บพบว่า มีการปรับปรุงกระบวนท่าการฟ้อนเล็บในสมัยของพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ท่าร าจะได้รับอิทธิพล
จากท่าร าของทางภาคกลาง และรูปแบบการถ่ายทอดกระบวนท่าการฟ้อนเล็บสามารถแบ่งออกได้เป็น
กลุ่มๆ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี กลุ่มที่ 2  คือ กลุ่ม
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากชาวบ้าน กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
และชาวบ้าน บทบาทการฟ้อนเล็บเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาวบ้านกับพระพุทธศาสนาเป็นการฟ้อนเพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชา ตามความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องของการก่อกุศลด้วยการฟ้อนร า   

หนังสือประวัตินาฏศิลป์ไทย: ภาคเหนือ ของดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร เป็นประวัติการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียน การฟ้อนเล็บถูกเรียกตามลักษณะของผู้ฟ้อนจากการแต่งกายแบบชาวไทยเหนือ สวมเล็บยาวทุก
นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ ส่วนการฟ้อนเทียนจะมีกระบวนท่าเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่ผู้ฟ้อนจะถือเทียนละเล่ม 
การฟ้อนที่ดีในแบบฉบับคุ้มเจ้าหลวงถูกรักษาไว้อย่างดี การฟ้อนแพร่หลายในกรุงเทพมหานครเมื่อคราว
งานสมโภชนพระเศวตเดชน์ดิลก ช้างเผือกในรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 และองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย 
คือ นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาวกรอมเท้า สวมเสื้อแขนกระบอกคอตั้งผ่าหน้าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบเฉียงท า
ด้วยกรองทอง เครื่องประดับ คือ สร้อยคอ ต่างหู ผมเกล้าสูง ทัดดอกไม้และห้อยอุบะสาย อุปกรณ์
ประกอบการแสดง คือ เล็บทองเหลือง 1 ชุด (8 เล็บ) 

ในขณะเดียวกันพบว่ามีหนังสือการแสดงพ้ืนบ้านในประเทศไทย ของ เรณู โกศินานนท์ เขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านและลักษณะทั่วไปทางสังคมภาคเหนือ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งบางอย่างจะแตกต่างออกไปตามลักษณะของภูมิภาค แต่ละประเพณีจะมี
พิธีกรรมที่ตอบสนองความมุ่งหมายนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีท้องถิ่น แม้ว่าจะ
มีความแตกต่างกันทางส่วนประกอบบางอย่างก็ตาม ชีวิตประจ าวันมีความยึดมั่นทางพระพุทธศาสนาอย่าง
มั่นคง และยังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ ซึ่งส าหรับประเพณีและวัฒนธรรมของทางล้านนา
ก่อให้เกิดศิลปะแขนงต่างๆ ที่ล้วนแต่เอ้ือให้กับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ทั้งดนตรี การเล่น ฟ้อนร า ช่วยให้
ทราบพฤติกรรมทางสังคมที่ปฏิบัติต่อกันมา การกล่าวถึงประวัติของการพัฒนาการฟ้อน พระราชชายาเจ้า
ดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงและจัดระเบียบแบบแผนให้มีความ
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ถูกต้องทางนาฏศาสตร์มากยิ่งข้ึน เป็นที่ทราบกันว่าแบบใดเป็นของดั้งเดิมและแบบใดเป็นแบบปรับปรุงขึ้น
ใหม่ การฟ้อนเล็บแม้การฟ้อนและดนตรีวงกลองตึ่งโนงจะเป็นแบบดั้งเดิม แต่การก าหนดเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับอย่างดอกไม้มีความแตกต่างจากเดิมไปบ้าง การฟ้อนเทียนนั้นมาจากการฟ้อนเล็บ 
เนื่องจากการจัดรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลากลางคืน เพ่ือถวายพระกระยาหาร
ค่ า จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนจากการฟ้อนเล็บให้มาเป็นการถือเทียนแทน เพราะความมืดจะท าให้ไม่เห็น
ความสวยงามของเล็บได้ 

จากการค้นคว้าหนังสือเรื่อง ต าราท่านาฏกรรมไทย ชุด การแสดงพ้ืนเมือง ของ พรเทพ บุญจันทร์
เพชร พบว่าความเป็นมาของการฟ้อนเทียนที่แต่เดิมนั้นเข้าใจว่าเป็นการฟ้อนเพ่ือสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา
อย่างยาวนาน ในเวลาต่อมาการฟ้อนเทียนถูกใช้ในการประกอบพิธีที่มีความส าคัญในพระราชฐาน เช่น คุ้ม
เจ้าหลวง โดยส่วนมากผู้ฟ้อนจะเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก โอกาสของ
การแสดง เช่น ฟ้อนแห่ครัวทาน ฯลฯ ซึ่งในสมัยโบราณใช้การฟ้อนเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ปัจจุบัน
นิยมฟ้อนน าการแห่ขบวนขันโตกช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังพบว่ามีหนังสือเรื่อง ฟ้อนเมืองในคุ้มเจ้า
หลวง ของนวลฉวี เสนาค า, คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย, ชูจิตต์ ศรีสุภาพ กล่าวถึงประวัติการฟ้อนเล็บไว้
ว่า คือ ศิลปะการฟ้อนที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงน าแบบอย่างการฟ้อนร าแห่งราชส านัก
กรุงเทพมหานครมาผสมผสานกระบวนท่าร าแบบใหม่ให้งดงามยิ่งขึ้น ผู้ฟ้อนจะสวมเล็บยาวที่ปลายนิ้ว
ยกเว้นหัวแม่มือ ซึ่งเล็บยาวนี้ท าจากทองเหลืองที่น ามาตีให้เป็นแผ่นบาง แล้วมาม้วนเป็นกรวยใช้สวมนิ้ว 
ท่าร าและลีลาเป็นแบบละครร า ผิดกับช่างฟ้อนเมืองทั่วไปท่ีมีลีลาการฟ้อนแบบปล่อยตัวตามสบาย ไม่ว่าจะ
ยกมือ วาดแขน ยกเท้า และการย่อตัว เพียงแต่วงดนตรีที่ใช้ประกอบนั้นยังคงเป็นวงกลองตึ่งโนงแบบเดิม 
ส าหรับยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเลอะเลือนไปตามสมัยนิยม 

ผลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

1. การสังเกตจากคุ้มขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ พบว่า การแสดงมีรูปแบบที่หลากหลายในแต่
ละวันจัดแสดงเพียงวันละ 7 ชุดเท่านั้นสลับกันไป การแสดงจะเริ่มจากการฟ้อนล้านนา (ภายในห้องอาหาร) 
เช่น ฟ้อนเล็บ, ฟ้อนเทียน, ฟ้อนสาวไหม, ฟ้อนก๋ายลาย, ฟ้อนน้อยใจยา, ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา, ร าวง, ฟ้อน
ดาบ, ระบ าซอ ฯลฯ ซึ่งการแสดงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก องค์ประกอบ
ของการแสดงทั้งหมดยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมทั้งกระบวนท่า เครื่องประดับ เครื่องดนตรี และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง แต่เครื่องแต่งกายจะเป็นแบบห่มสไบเฉียง ไม่สวมเสื้ อคอจีนแขนยาว น่งผ้าถุง มีการ
เพ่ิมเติมด้วยแสงสีเสียงเพ่ือให้การแสดงสวยงามมากยิ่งขึ้น ส าหรับการแปรขบวนนั้นลักษณะของเวทีเป็น
แบบยาวจึงต้องแปรขบวนแบบสองแถวตอนลึก นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถขึ้นไปร่วมร าวงกับช่างฟ้อนได้อีก
ด้วย ต่อมาเป็นการแสดงชาวเขา (ณ ลานชาวเขา) เช่น ม้าจกคอก, กลองสะบัดชัย, ร าดาบไฟ, เผ่าม้ง 
(แม้ว) ฯลฯ 
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2. การสังเกตจากงาน 720 ปีเชียงใหม่ พบว่า เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ โดยการ
รวมกลุ่มของหัวหน้าส่วน, เจ้านายฝ่ายเหนือ, อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และแม่บ้านจาก 25 
อ าเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่างฟ้อนทั้งหมดจ านวน 720 คน สถานที่จัดงานอยู่ที่หน้าลานอนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ องค์ประกอบของการแสดงทั้งหมดยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
นั้นๆ ทั้งเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อุปกรณ์ประกอบการแสดง (เล็บ) ส าหรับเครื่องประดับจะพบว่า จะ
ใช้ดอกเอ้ืองเป็นหลักเพราะยังอยู่ในช่วงของฤดูกาล แต่มีความแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นที่มีการห้อย
อุบะและไม่ห้อยอุบะ การใช้ปิ่นปักผม ส่วนกระบวนท่าจะเป็นแบบเดียวกันหมด ส าหรับเครื่องดนตรีจะเป็น
การเล่นดนตรีสดแต่มีการใช้เครื่องขยายเสียงช่วยเนื่องจากการจัดงานอยู่ในสถานที่ที่เปิดโล่งและมีช่างฟ้อน
เป็นจ านวนมาก การแปรขบวนนั้นไม่สามารถท าได้เพราะมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และจ านวนคนจึงต้องฟ้อนอยู่
กับท่ีแล้วใช้การหมุนตัวแทน 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามหัวข้อวัตถุประสงค์ในประเด็นที่  1. การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนที่ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย การเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ประกอบด้านเครื่องประดับ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ การแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 2. ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 3. การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทของสื่อ
พ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 

 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่าสามารถสรุปได้ดังนี้ ความเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนท่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ กระบวนท่าทั้ง 19 ท่าจะต้องเป็นแบบเดิมใช้เวลา 15-20 นาที ในอดีต
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนั้นจะใช้เวลา 15-20 นาที ส าหรับปัจจุบันความนิยมของผู้ชมเปลี่ยนไปเพราะ
รูปแบบวิถีชีวิตที่ต้องท าทุกอย่างด้วยความรวดเร็วมีเวลาเป็นตัวก าหนด ผู้จัดงานจึงต้องปรับเวลาการแสดง
ให้เหลือเพียง 3-5 นาที เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาต้องปรับให้กระชับขึ้น ท่าร าจึงไม่ได้เรียง
ตามล าดับ ซึ่งจากการสัมภาษณ์มาทั้งหมดได้ค าตอบมาในทิศทางเดียวกัน 

“การก าหนดเวลาการแสดง เวลาจึงเป็นตัวก าหนดกระบวนท่าในการแสดงขึ้น แต่ด้วย
เวลาที่กระชับขึ้น 1 ท่า จะด้านแค่ด้านเดียวพอหันมาอีกด้านจะต้องเปลี่ยนเป็นท่าร าที่ 2 
แล้ว การดัดแปลงท่าร าให้ดูแปลกตา นั้นยังคงท าไม่เพราะดนตรีจะเป็นตัวก าหนด แต่ใน
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บางครั้งการแสดงอาจจะไม่ได้เรียงล าดับตามท่าร า อาจจะไม่ได้เรียงท่าเป็น 12 3 4 คือ 
น าท่าที่ 4 มาเป็นท่าที่ 2 ท่าที่ 7 มาเป็นท่าที่ 3 เพื่อให้เห็นท่าได้ รวดเร็วขึ้น” 

(สัมภาษณ์อาจารย์เพียงแข จิตรทอง, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย พบว่า การใช้เครื่องแต่งกายมีทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบประยุกต์ การเปลี่ยนแปลงจะไปตามการก าหนดหัวข้อของงานทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
อนุญาตให้มีการสร้างสรรค์ได้ แต่ต้องมีความเหมาะสมอยู่ในกรอบการอนุรักษ์ จากการสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้านคุณแม่นงนุช งามเหลือ (สัมภาษณ์, 2559) ที่กล่าวถึง เครื่องแต่งกายประจ าหมู่บ้านไว้ว่า “การ
เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับงบประมาณ แต่โดยส่วนมากก็ยังคงอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิม เสื้อผ้าของที่นี่จะ
เป็นสีชมพูกลีบดอกบัว มีทั้งหมด 2 ชุด” และปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่แสงเดือน ปันใจแก้ว (สัมภาษณ์ , 
2559) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของทางองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายไว้ว่า“เครื่องแต่งกายจะซื้อใหม่ทุก
ปีแต่แบบจะเป็นเสื้อคอกลมแขนกระบอกอย่างเดิม ที่แตกต่างกันออกไปคือ สี บางงานก็ใช้สีสันที่ต่างกันไป 
แต่โดยหลักจะใช้สีประจ าหมู่บ้าน สีประจ าหมู่บ้านน้ าจ า คือ สีแดง” สอดคล้องกับหนังสือประวัตินาฏศิลป์
ไทย: ภาคเหนือ ของดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร ที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย คือ นุ่งผ้าซิ่น
ป้ายข้างยาวกรอมเท้า สวมเสื้อแขนกระบอกคอตั้งผ่าหน้าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบเฉียงท าด้วยกรองทอง 
และหนังสือการแสดงพ้ืนบ้านในประเทศไทย ของ เรณู โกศินานนท์ ที่กล่าวเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไว้ว่า 
การก าหนดเครื่องแต่งกายมีความแตกต่างจากเดิมไปบ้าง 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องประดับ 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องประดับ คือ ดอกเอ้ือง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็น
ดอกไม้ชนิดอ่ืนหรือการใช้ดอกไม้ปลอมแทนได้ จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่นงนุช งามเหลือ 
(สัมภาษณ,์ 2559) กล่าวไว้ว่า“ดอกไม้ประดับผมจะเป็นไปตามฤดูกาลหากฤดูกาลไหนที่ไม่มีดอกไม้สดก็ใช้
ดอกไม้แห้งหรือดอกไม้ปลอมแทนได้ แต่ไม่มีอุบะเพราะประยุกต์มาจากภาคกลาง ถือว่าไม่ใช่ของทางเหนือ 
ให้ทัดดอกไม้ธรรมดา” ส าหรับการห้อยอุบะของแต่ละพ้ืนที่จะพบว่ามีความแตกต่างกันออกไป ในหมู่บ้าน
น้ าจ าจะต้องมีอุบะ จากที่ปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่แสงเดือน ปันใจแก้ว (สัมภาษณ์, 2559) ได้กล่าวไว้ว่า
“ส าหรับดอกไม้ที่ใช้นั้นเป็นดอกเอ้ืองปลอมมีอุบะ 4 ช่อเป็นเอกลักษณ์ในหมู่บ้านน้ าจ า บางคนใส่ปิ่นปักผม
ซึ่งไม่ใช่ของภาคเหนือ เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านน้ าจ า”ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากการ
สังเกตที่ผู้วิจัยสังเกตจากคุ้มขันโตกและงานฟ้อนเล็บ 720 เชียงใหม่ พบว่าเครื่องประดับอย่างดอกไม้ยังคง
ใช้ดอกเอ้ืองแต่มีความแตกต่างของแต่ละคุ้มที่จะมีการห้อยอุบะและไม่มีอุบะ ทางวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ท าการแสดงชุดสร้างสรรค์มีการประยุกต์การใช้เครื่องประดับ ตามที่ดร. กษมา ประสงค์ เจริญ 
(สัมภาษณ,์ 2559) ได้กล่าวถึงการเลือกใช้เครื่องประดับในชุดการแสดงสร้างสรรค์ดังนี้ “ทางวิทยาลัยนาฏ
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ศิลปเชียงใหม่เองก็ท าการแสดงชุดสร้างสรรค์เหมือนกันท าให้ดูอลังการขึ้นมีดอกไม้มาประดับผมเยอะๆ” 
สอดคล้องกับหนังสือการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย ของ เรณู โกศินานนท์ ที่กล่าวเกี่ยวกับเครื่องประดับ
ไว้ว่า การก าหนดเครื่องประดับอย่างดอกไม้มีความแตกต่างจากเดิมไปบ้าง 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ 
เล็บ พยว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากเล็บเป็นเอกลักษณ์ของการฟ้อน ส่วนเทียนนั้นมีเพียง 
อาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี (สัมภาษณ์, 2559) ที่ได้กล่าวถึงการใช้เทียนในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ได้ ต้อง
เปลี่ยนเป็นไฟฉายแทน“ส าหรับเทียนนั้น ด้วยสถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้จุดเทียนจึงต้องหาวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกับเทียนเตรียมไว้คือ ไฟฉายแบบใส่ถ่าน ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย” 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี ในสมัยก่อนเป็นวงกลองตึ่งโหน่ง จะใช้การแห่สด คือ 
การเล่นดนตรีสดประกอบการฟ้อน ปัจจุบันมีเพียงบางหมู่บ้านเท่านั้นที่ยังคงอนุรักษ์การแห่สดไว้ เนื่องจาก
การขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แผ่นซีดีแทน และมีการปรับประยุกต์
โดยการใส่เนื้อหาเพลงลงไป เป็นการบอกเล่าเรื่องราวและของดีประจ าท้องถิ่น ความยาวของเพลง คือ 7 
นาที ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่แสงเดือน ปันใจแก้ว (สัมภาษณ์ , 2559) ได้ให้ความเห็น
ไว้ว่า “เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านน้ าจ า คือ การแห่สด ไม่ได้ใช้การเปิดเทป ในคณะมีทั้งหมด
ประมาณ 15 คน” ซึ่งค าตอบของปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่นงนุชและคุณแม่แสงเดือน ปันใจแก้วมีความ
สอดคล้องกัน 

 “เพลงแอ่วแม่โป่ง ได้ถูกแต่งขึ้นมาใหม่จากที่เคยฟ้อนโดยมีวงกลองตึ่งโหน่งเพียงอย่าง
เดียวแล้ว เพราะมีการเพิ่มเนื้อร้องลงไปโดยเนื้อหาจะเล่าเรื่องราวที่แม่โป่งแล้วใส่ท่าฟ้อน
เล็บลงไป ใช้เวลา 7 นาที เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเล็บของที่นี่  
นอกจากนี้สมัยก่อนยังมีการแห่สด แต่ปัจจุบันมีเพียงบางหมู่บ้านเท่านั้น เนื่องจากการหา
คนที่มีความช านาญได้รับการฝึกสอนทางด้านดนตรียากมากขึ้น” 

(สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่นงนุช งามเหลือ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน มีความเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานที่ เนื่องจากรูปแบบของสถานที่มีความแตกต่างกันออกไป การออกแบบการแปรขบวนจึงต้องค านึงถึง
บริบทของสถานที่เป็นสิ่งที่ส าคัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีรูปแบบที่ตายตัว การสร้างสรรค์การแปรขบวน
จะช่วยเพ่ิมความสวยงามให้กับสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้เป็นอย่างดี ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดร. 
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กษมา ประสงค์เจริญ (สัมภาษณ์, 2559) กล่าวไว้ว่า“การเปลี่ยนแปลงแสดงในแต่ละครั้งจะเป็น Line of 
dance คือ การจัดแถว แปรแถว ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการออกแบบแถว ขึ้นอยู่กับ
การสร้างสรรค์ของอาจารย์หรือผู้ฝึกสอน” 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนการฟ้อน คือ คน สังคม ค่านิยม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่มี
แนวคิดสร้างสรรค์มีศักยภาพสามารถผลงานต่างๆ ได้ แต่ต้องไม่ให้เกินขอบเขตอยู่ในความเหมาะสม แต่ใน
ขณะเดียวกันการฟ้อนแบบดั้งเดิมนั้นก็ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้ด้วย ตามที่ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ 
(สัมภาษณ์, 2559) ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ปัจจัยที่ท าให้เปลี่ยนคือ คน ศิลปะอยู่นิ่งๆ แต่คนที่ไป
พัฒนาและสร้างรังสรรค์ขึ้นมา ด้วยสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันรับชมอะไรนานๆไม่ได้ วิถีชีวิตใน
ยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อศิลปะเป็นอย่างมาก”   

ส าหรับค าตอบของอาจารย์เพียงแข จิตรทอง (สัมภาษณ์, 2559) ได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงดังนี้ “ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงมองว่าสังคม ค่านิยมเปลี่ยน แต่การ
แสดงไม่ได้เปลี่ยน ในด้านการเมืองหากมีความวุ่นวายมากๆ เศรษฐกิจถ้าไม่ดีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจึงไม่
ค่อยมีให้เห็น”                  

ปราชญ์ชาวบ้านคุณนงนุช งามเหลือ (สัมภาษณ์, 2559) มองว่าไม่มีปัจจัยใดที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการฟ้อนได้เลย ได้กล่าวไว้ว่า “ปัจจัยที่จะมีผลกับการเปลี่ยนแปลง เช่น สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองวิถีชีวิต มองว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น เพราะกลุ่มแม่บ้านจะเป็นก าลังส าคัญ
ขับเคลื่อนให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป” ส าหรับปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุคโลกาภิวัตน์นั้นทุกคนเลือกน าข้อดีของเทคโนโลยีมาใช้ให้ เกิดประโยชน์มากกว่า เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์งาน เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไม่มีส่วนที่จะท าให้ศิลปวัฒนธรรมเสียหายแต่
อย่างใด 

3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของบทบาทการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนที่ยังคงท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาวบ้านให้มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา  เป็น
บทบาทการชี้แนวทางการปฏิบัติตน บ่งชี้การกระท าต่างๆ คือ ความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องของการก่อ
กุศลด้วยการฟ้อนร า มีการสืบทอดความเชื่อต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าปัจจุบันจะลดน้อยลง 
เนื่องจากวิถีชีวิต สังคม ค่านิยม พฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปจากอดีต ส าหรับบทบาทหน้าที่ของการให้
ความบันเทิงการฟ้อนในงานที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงศิลปวัฒนธรรม งานต้อนรับแขกบ้านแขกเรือน 
ปัจจุบันการแสดงโดยส่วนมากจะเป็นงานรื่นเริง งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และงานแสดง



 204 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ศิลปวัฒนธรรม เป็นงานที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเพ่ิมมากขึ้นจากในอดีต ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  

“ปัจจุบันการฟ้อนในงานปอยหรืองานบุญต่างๆ นั้นก็ลดน้อยลงหรือแทบจะหายไปด้วย
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากสมัยก่อนที่ศูนย์รวมของประชาชนนั้น คือ วัด บ้าน 
โรงเรียน แต่สมัยนี้ศูนย์รวมมักจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า สิ่งเหล่านี้หายไปโดยที่เราไม่รู้ตัว 
จากเดิมที่มีการขนทรายเข้าวัด การฟ้อนครัวทาน การแห่ท าบุญรวบรวมเงินเพ่ือน ามา
สร้างวัด แต่ตอนนี้วัดจะได้จากการบริจาคเงินและได้รับการสนับสนุนจากวัดในการสร้าง
โบสถ์ หรือออะไรต่างๆ ซึ่งก าลังเงินจากชาวบ้านนั้นน้อยลง เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ความ
เชื่อทางศาสนาเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมกลายเป็นพุทธพาณิชย์โดยส่วนมาก ซึ่ง
หัวใจส าคัญที่สุดคือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนเรากลับให้คุณค่ากับทางวัตถุสูงแต่
จิตใจต่ าลง” 

(ดร. กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 “ในสมัยก่อนการฟ้อนเล็บจะฟ้อนตามหัววัดต่างๆ เวลาที่มีงานปอยงานบุญ ซึ่งจะมีช่าง
ฟ้อนประจ าวัด การฟ้อนเมืองจะเป็นที่รู้กันว่าต้องฟ้อนกันตอนแห่ครัวทานเป็นประเพณีที่
มีมานาน จ านวนคนที่มาฟ้อนในงานบุญนั้นขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาแต่ละวัด ในช่วงเย็นมีการ
ฝึกซ้อมฟ้อนร าของแต่ละวัดเมื่อได้ยินเสียงกลองตึ่งโนงจะรู้ว่าต้องฟ้อนเมืองชาวบ้านต่างก็
พาลูกหลานไปสอนฟ้อนกันที่วัด เพ่ือให้เป็นช่างฟ้อนในงานบุญใครที่ไปฟ้อนก็ได้บุญ 
เปรียบเสมือนนางฟ้าที่ไปฟ้อนในขบวน สมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ เพราะมี
ลูกหลานของชาวบ้านไปฝึกหัดฟ้อน ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มาหัดฟ้อนที่วัดน้อยลง ไม่ใช่
เพราะไม่อยากเข้าวัดแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เด็กต้องเรียนหนักขึ้น ต้องไปเรียนพิเศษในช่วงเย็น
ถึงค่ า เว้นแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่วัดมีการรณรงค์สอนธรรมะจะเห็นว่ามีเด็กเข้าวัดแต่
ไม่มีครูสอนฟ้อน ทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเอง ตรงนี้คือการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรม 
ซึ่งเมื่อก่อนจะท างานอยู่กับบ้านท าไร่ท านาพอมีเวลาว่างก็พาลูกหลานไปวัดจึงมีความ
ใกล้ชิดกับวัดมากกว่า แต่ตอนนี้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องนึกถึงอนาคตของ
ตัวเอง 

บทบาทของการฟ้อนในสมัยก่อนจะเป็นงานบุญเกี่ยวข้องกับศาสนา ส าหรับยุคปัจจุบัน
แล้ว จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยส่วนมาก เป็นงานรื่นเริง การฟ้อนดาบเมื่อก่อนก็เป็น
ฟ้อนดาบธรรมดาไม่ได้มีอะไร เดี๋ยวนี้ต้องมีพ่นไฟในการแสดงด้วยเพ่ือกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นเต้น”          

        (อาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาสรุปตามแนวคิด เพ่ือให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน  

 จากผลการวิจัยในด้านของการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
สามารถการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 6 ด้านที่ส าคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านกระบวนท่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านเครื่องประดับ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ การแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ประกอบด้านดนตรี การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน สามารถอภิปรายได้ดังนี้      

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า พบว่า กระบวนท่าทั้ง 19 ท่าจะต้องเป็น
แบบเดิม เนื่องจากรูปแบบกระบวนท่าถูกออกแบบไว้เป็นมาตรฐานเพ่ือให้การสืบทอดมีแบบแผน ความ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนท่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ ในอดีตการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนั้นจะใช้เวลา 15 -20 นาที 
ส าหรับปัจจุบันความนิยมของผู้ชมเปลี่ยนไปเพราะรูปแบบวิถีชีวิตที่ต้องท าทุกอย่างด้วยความรวดเร็วมีเวลา
เป็นตัวก าหนด ผู้จัดงานจึงต้องปรับเวลาการแสดงให้เหลือเพียง 3-5 นาที ท าให้ไม่สามารถฟ้อนร าได้ครบ
ทั้งหมด 19 ท่าได้ ต้องปรับการแสดงโดยเลือกบางท่ามาใช้เพ่ือให้ทันกับเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้าน กาญจนา แก้วเทพ (2548) เป็นรูปแบบการปรับ
ประสาน (Articulation/Hybridization) คือการน าเอาคุณลักษณะบางอย่างจากของเก่ามาผสมกับ
คุณลักษณะบางอย่างจากของใหม่ จึงออกมากลายเป็นลูกผสม ให้การกระบวนท่าการฟ้อนให้เหมาะกับ
รูปแบบการงานปัจจุบันที่มีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวก าหนด และสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมจากคุ้มขันโตก ในรูปแบบกระบวนท่าที่ยังคงใช้แบบดั้งเดิมแต่ต้องปรับให้กระชับทันต่อเวลาในการ
แสดงที่มีความหลากหลาย 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย พบว่า การใช้เครื่องแต่งกายทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบประยุกต์ การเปลี่ยนแปลงจะไปตามการก าหนดหัว แบบดั้งเดิมคือ คือ นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาว
กรอมเท้า สวมเสื้อแขนกระบอกคอตั้งผ่าหน้าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบ แบบประยุกต์คือ การเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนชุดเป็นแบบผสมผสานผ้าถุงทาง
เหนือแต่เสื้อเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเหมือนกับที่ท่านพระราชายาเจ้าดารารัศมีได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นมา 
ซึ่งจะไม่หลุดกรอบการอนุรักษ์ ในส่วนของหมู่บ้านหรืออ าเภอต่างๆ จะมีสีประจ าและยังคงใช้แบบเดิมอยู่ 
แต่ละคุ้มก็สามารถรังสรรค์การแสดงให้ดูสวยงามอลังการดูตื่นตาตื่ นใจหรือสวยต่างจากเดิมเองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้าน กาญจนา แก้วเทพ (2548) เป็น
รูปแบบการปรับประสาน (Articulation/Hybridization) คือการน าเอาคุณลักษณะบางอย่างจากของเก่า
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มาผสมกับคุณลักษณะบางอย่างจากของใหม่ จึงออกมากลายเป็นลูกผสม การแต่งกายจะมีสีสันมากขึ้นและ
มีรูปแบบที่แปลกตาจากเดิม สองคล้องกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัยที่คุ้มขันโตก เพราะเครื่อง
แต่งกายจะเป็นแบบห่มสไบเฉียง ไม่สวมเสื้อคอจีนแขนยาว นุ่งผ้าซิ่น ต่างกับที่งาน 720 ปีเชียงใหม่ที่ใช้
เครื่องแต่งกายตามแบบพระราชชายาเจ้าดารารัศมี สวมเสื้อคอจีนแขนยา ผ้าถุงลายขวางตีนจก ห่มสไบ 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องประดับ พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบ
ด้านเครื่องประดับ โดยหลักแล้วจะใช้ดอกเอ้ือง แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูจะใช้ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ มา
แทน ซึ่งในบางอ าเภอจะต้องมีอุบะและในบางอ าเภอจะไม่มีอุบะ นอกจากนี้ยังมีบางพ้ืนที่ที่ใช้ปิ่นปักผม ซึ่ง
ถือว่าเป็นของทางภาคเหนือโดยแท้จริง ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ท าการแสดงชุดสร้างสรรค์โดยมี
ดอกไม้มาประดับผมเยอะๆ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้าน 
กาญจนา แก้วเทพ (2548) เป็นรูปแบบการแทนที่ (Substitution) ของเก่าจะถูกแทนที่ด้วย ของใหม่ที่มี
การน าดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ มาใช้แทน และรูปแบบการ การเพ่ิมเข้ามาแทน (Addition) เป็นแบบแผนที่เก็บทั้ง
ของเก่าและของใหม่เอาไว้ด้วยกันเป็นการเพ่ิมจ านวนดอกไม้ประดับผมมากขึ้ น ช่วยเพ่ิมสีสันให้กับการ
แสดงได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการสังเกตจากงาน 720 ปีเชียงใหม่ พบว่า เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวาย
สามกษัตริย์ 

 การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์การแสดง  พบว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านอุปกรณ์การแสดง ส าหรับเทียนในอดีตจะใช้เป็นเทียนขี้ผึ้งซึ่งมีความแตกต่างจากเทียนไข
ที่หยดใส่มือแล้วจะไม่เจ็บ ปัจจุบันยังคงใช้เทียนขี้ผึ้งอยู่แต่ก าลังการผลิตที่ลดน้อยลงท าให้มีต้นทุนที่สูงเพ่ือ
เป็นการฝึกให้เด็กร าเก่งขึ้น การปรับเปลี่ยนของเทียนนั้นเนื่องจากสถานที่บางแห่งไม่สามารถจุดเทียนได้จึง
ต้องใช้วัสดุที่คล้ายกันในรูปแบบไฟฉายแทน แต่เล็บที่ใช้ในการฟ้อนเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงจึงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้าน กาญจนา แก้ว
เทพ (2548) เป็นรูปแบบการแทนที่ (Substitution) ของเก่าจะถูกแทนที่ด้วย ของใหม่ เป็นการใช้วัสดุอ่ืน
แทนการใช้เทียน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละแห่งที่ไม่สามารถจุดเทียนได้  

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี
ที่ใช้จะเป็นวงกลองตึ่งโนง ในอดีตจะเป็นการแห่สด คือการเล่นดนตรีสดประกอบการฟ้อน ซึ่งปัจจุบันจะใช้
แผ่นซีดีแทนเนื่องจากหาคนที่มีความช านาญทางด้านดนตรียากข้ึน และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนของดนตรีโดย
การใส่เนื้อหาเพลงลงไป ความยาวของเพลง คือ 7 นาที มีความแตกต่างจากอดีตที่ใช้เพียงวงกลองตึ่งโนง
และไม่มีเนื้อร้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้าน กาญจนา แก้ว
เทพ (2548) เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเพ่ิมเข้ามาแทน (Addition) คือ การเพ่ิมเนื้อหาลงไปใน
เพลงเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านแม่โป่ง และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการปรับประสาน 
(Articulation/Hybridization) ที่ยังมีบางหมู่บ้านอนุรักษ์การแห่สดไว้ แต่ในบางหมู่บ้านมีการปรับมาใช้
เป็นแผ่นซีดีแทน และสอดคล้องกับหนังสือเรื่อง ฟ้อนเมืองในคุ้มเจ้าหลวง ของนวลฉวี เสนาค า , คุณหญิง



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   207 

รัชนีวรรณ วัฒนชัย, ชูจิตต์ ศรีสุภาพ คือ วงดนตรีที่ใช้ประกอบนั้นยังคงเป็นวงกลองตึ่งโนงแบบเดิม ส าหรับ
ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเลอะเลือนไปตามสมัยนิยม 

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากการแปรแถวขบวนสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานที่ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสื่อ
พ้ืนบ้ าน  กาญจนา  แก้ ว เทพ ( 2548 )  เป็ นการ เปลี่ ย นแปลง ในรู ปแบบการปรั บประสาน 
(Articulation/Hybridization) คือ การออกแบบการแปรขบวนสามารถใช้รูปแบบเดิมหรือการสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับรูปแบบของสถานที่การจัดงานด้วย และสอดคล้องกับผู้วิจัยได้ไปสังเกตมาจากคุ้ม
ขันโตกมีพ้ืนที่เป็นลักษณะของเวทีที่ยาว ต้องแปรแถวตอนลึก 2 แถว แล้วฟ้อนสลับกัน และการฟ้อนเล็บ
งาน 720 ปีเชียงใหม่ที่หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่การฟ้อนที่หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะมีช่างฟ้อนอีก
หลายร้อยคนมาร่วมฟ้อนในงานพื้นที่จึงมีจ ากัดต้องฟ้อนอยู่กับที่ 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งสอดคล้องกับ (Robertson, 1992 อ้างถึงใน
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543: 68) ใช้กรอบแบบนีโอเวเบอเรียน (neo-weberian) วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของ
พลังทางวัฒนธรรมในระนาบต่างๆ ในมุมมองของเขามองว่าโลกานุวัตรท าให้ปัจเจกมีการตะหนักรู้ที่แหลม
คมมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับต าแหน่งแห่งที่ของตนเองในโลกปัจจุบัน ( inner-worldly self-reflectivity) จาก
แง่มุมประสบการณ์ของปัจเจก กล่าวคือ มุมมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะสามารถท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้าน ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของประสบการณ์ของปัจเจก
บุคคล 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ (David Harvey, 1995 อ้างถึงในอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543: 64) ชี้ให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงการผลิตทางระบบทุนนิยม ผลจากการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เรื่องเวลาและสถานที่
อย่างไร โดยสรุป ตรรกะทุนนิยมจะต้องลดขนาดของพ้ืนที่และเวลา เพ่ือให้ทุนมีการหมุนรอบที่เร็วขึ้น 
กล่าวคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อ พ้ืนบ้าน โอกาสในการจัด
งานต่างๆจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ 
(John Tomlinson, 1999, ch.1 อ้างถึงในอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543: 64) การเสนอค่านิยมทาง
วัฒนธรรมและแบบแผนชีวิตแบบใหม่ขึ้น คือ การเสนอภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโลกานุวัติและ
พลวัตทางวัฒนธรรมในระบบดังกล่าว ในด้านหนึ่งปัจจัยนี้ท าให้เกิดการสร้างภาพอัตลักษณ์กลายเป็นส่วน
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ส าคัญของระบบบริโภคนิยม กล่าวคือ เทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านในทิศทางที่ไม่ได้
ก่อให้เกิดผลเสีย แต่เป็นการน าข้อดีของเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานที่จัดขึ้นสู่สายตาผู้คนจาก
ทั่วโลก โดยปัจจัยทั้ง 3 ประเด็นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ (2553) ที่ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี คือ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี 

3. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน                                

การเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่ของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน สามารถสรุปได้ว่า มี
ความเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนที่ยั งคงท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างชาวบ้านให้มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องของการก่อกุศลด้วย
การฟ้อนร า มีการสืบทอดความเชื่อต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของการฟ้อนในงานที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาจะเป็นแบบ Conative Dimension เป็นหน้าที่ของสื่อพ้ืนบ้านในการชี้แนวทางการ
ปฏิบัติตน บ่งชี้การกระท าต่างๆ และการให้ค าแนะน า แม้ว่าปัจจุบันจะลดน้อยลง เนื่องจากวิถีชีวิต สังคม 
ค่านิยม พฤติกรรมการเสพสื่อท่ีเปลี่ยนไปจากอดีต ส าหรับบทบาทหน้าที่ของการฟ้อนในงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานแสดงศิลปวัฒนธรรม งานต้อนรับแขกบ้านแขกเรือน จะเป็นในรูปแบบ Affective Dimension การให้
อารมณ์ความรู้สึก เมื่อชมการแสดงแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน หรือตื่นตาตื่นใจ ปัจจุบันการแสดงโดยส่วนมากจะ
เป็นงานรื่นเริง งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และงานแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นงานที่ให้ความบันเทิงแ ก่
ผู้ชมเพ่ิมมากขึ้นจากในอดีต ซึ่งบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนั้นสอดคล้องกับโอกาสในการแสดงที่
ยังคงมีการฟ้อนในงานบุญและการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทางวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่มีโอกาสได้ไปแสดงยังต่างประเทศทุกปี โอกาสในการแสดงที่เพ่ิมขึ้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรัณยา สินสมรส (2546) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความน่าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงโอกาสในการ
แสดง พบว่าโอกาสในการแสดงลิเกฮูลูเปิดกว้างมากขึ้น แต่เดิมท่ีแสดงในงานรื่นเริงที่จัดในหมู่บ้าน 

สรุป 

 จากการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวน
ท่า ความนิยมของผู้ชมเปลี่ยนไปเพราะรูปแบบวิถีชีวิตที่ต้องท าทุกอย่างด้วยความรวดเร็วมีเ วลาเป็น
ตัวก าหนด ท าให้ไม่สามารถฟ้อนร าได้ครบทั้งหมดได้ ต้องปรับการแสดงโดยเลือกบางท่ามาใช้เพ่ือให้ทันกับ
เวลาที่ก าหนด มีความเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย มีการใช้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
ประยุกต์ การเปลี่ยนแปลงจะไปตามการก าหนดหัว การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านเครื่องประดับ 
โดยหลักแล้วจะใช้ดอกเอ้ือง แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูจะใช้ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ มาแทนการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์การแสดง ส าหรับเทียนการปรับเปลี่ยนของเทียนนั้นเนื่องจาก
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สถานที่บางแห่งไม่สามารถจุดเทียนได้จึงต้องใช้วัสดุที่คล้ายกันในรูปแบบไฟฉายแทน การเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านดนตรี ในอดีตจะเป็นการแห่สด คือการเล่นดนตรีสดประกอบการฟ้อน ซึ่งปัจจุบันจะใช้
แผ่นซีดีแทนเนื่องจากหาคนที่มีความช านาญทางด้านดนตรียากข้ึน และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนของดนตรีโดย
การใส่เนื้อหาเพลงลงไป การเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่
ตลอดขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานที่ การออกแบบสร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัว การเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนพบว่าบทบาทด้านการให้ความบันเทิงมีมากกว่าในอดีต ส าหรับ
บทบาทด้านการชี้แนวทางการปฏิบัติตน บ่งชี้การกระท าต่างๆ คือ ความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องของการ
ก่อกุศลด้วยการฟ้อนร าลดน้อยลงจากอดีตเนื่องจากวิถีชีวิต สังคม ค่านิยม พฤติกรรมการเสพสื่อที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบ่ง
ปัจจัยออกมาเป็น 3 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่  สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. งานวิจัยในครั้งนี้ได้น าเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสื่อพ้ืนบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีความเกี่ยวข้อกับประเพณีแห่ครัวทานผู้วิจัยจึง
เสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการสืบสานประเพณีการแห่ครัวทาน เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีอันมีคุณค่าของชาวล้านนาต่อไป 
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