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งานวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงส่ือพื น้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ” มี

วตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี ้1) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียน 2) เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงบทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน       
3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน  

งานวิจยัเร่ืองนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคญัทัง้หมด 16 ท่าน ได้แก่ 
กลุ่มอาจารย์ท่ีวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมจ่ านวน 3 ท่าน ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 2 ท่าน นกัเรียน
ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มนกัท่องเท่ียวจ านวน 6 ท่าน และการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) จากงาน 720 ปี เชียงใหม่ คุ้ มขันโตกศูนย์
วฒันธรรมและวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่ 

ผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็นการ

เปล่ียนแปลงองค์ประกอบในส่วนของกระพีแ้ละเปลือกเท่านัน้ ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
เกิดในส่วนของกระพีม้ากท่ีสุด ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านกระบวนท่าท่ีต้องปรับให้ทันกับเวลา
และน าบางท่าไปพฒันาเป็นฟ้อนแบบใหม่ ด้านเคร่ืองแตง่กายเกิดจากการออกแบบโดยผู้จดังาน 
เพ่ือดึงดดูความสนใจของนักท่องเท่ียว ด้านเคร่ืองประดบั โดยหลกัแล้วจะใช้ดอกเอือ้ง แต่มีการ
ปรับใช้ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ชนิดอ่ืนแทน ด้านอปุกรณ์การแสดงเล็บและเทียนยังคงใช้แบบเดิม
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เพ่ือรักษาเอกลกัษณ์เอาไว้ แต่บางสถานท่ีไม่อนุญาตให้จุดเทียนได้จึงต้องใช้วสัดท่ีุคล้ายกับไฟ
ฉายแทนด้านดนตรี ในอดีตจะใช้วงกลองตึ่งโนงเป็นการแห่สด ซึ่งปัจจุบันจะใช้แผ่นซีดีแทน
เน่ืองจากหาคนท่ีมีความช านาญทางด้านดนตรียากขึน้ และเร่ิมมีการปรับใส่เนื อ้หาเพลงลงไป 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงในส่วนของเปลือกมีเพียงด้านเดียวคือด้านการแปรขบวน ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได้อยูต่ลอดขึน้อยูก่บัรูปแบบของสถานท่ี การออกแบบสร้างสรรค์ไมมี่รูปแบบตายตวั  

2) รูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามกระแสสงัคม ส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางบทบาทส่ือ
พืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ปัจจุบันบทบาทด้านการเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างคนกับ
พระพุทธศาสนาลดลง โอกาสในการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนส่วนมากจะเป็นงานท่ีเก่ียวกับ
การแสดงของล้านนา การให้ความบนัเทิง บทบาทด้านการเผยแพร่ทางวฒันธรรมและส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียว ส าหรับบทบาทท่ียงัคงอยูต่ลอด คือ บทบาทด้านการสร้างความสามคัคี  

3) การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเกิดจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้คือ 
คน สงัคม วฒันธรรม 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  
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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.  
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คือ ก าลังใจและแรงผลักดนั ถือเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิ่งท่ีท าให้ผู้ วิจยัก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทัง้
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ครบถ้วนสมบรูณ์ 

ขอขอบพระคณุ อาจารย์สมมิทธ์ิ ทิพยมณฑล ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีโปลีเทคนิค
ลานนา เชียงใหม ่และอาจารย์ประสิทธ์ิ ชดูวง ท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อมลูตา่งๆ และให้ความ
ชว่ยเหลือหลายประการอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์เลม่นีม้าโดยตลอด  

ขอขอบพระคุณผู้ ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านท่ีกรุณาในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาครัง้นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่
คณาจารย์วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ปราชญ์ชาวบ้าน นกัเรียนนกัศึกษาจากวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ ท่ีสละเวลาอันมีค่าให้ความร่วมมือในการสมัภาษณ์อย่างดียิ่ง ท าให้ผู้ วิจยัตระหนกัถึง
ความรักท่ีมีตอ่ศลิปวฒันธรรมอนัสวยงามและมีคณุคา่ของล้านนา 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ทกุทา่นแหง่สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ให้ความรู้แก่
ผู้ วิจัยและเจ้าหน้าท่ีของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการท่ีให้ความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาเป็นอย่างดี ขอบคณุเพ่ือนๆ ทุกคนทัง้ นิว ดาด้า โต๋เต๋ น า้หวาน สมายด์ ป๊ิก ใหม่ เบียร์ 
โจ้ พ่ีกานต์ และท่ีไมไ่ด้เอย่นาม คอยให้ก าลงัใจ ให้ความชว่ยเหลือมาโดยตลอด  

ท้ายท่ีสุดกราบขอบพระคณุ บิดา มารดา และพ่ีชายผู้ เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการเรียน 
การท างาน ความอดทน ทุ่มเทแรงกายแรงใจยอมเหน็ดเหน่ือยเพ่ือสนบัสนุนผู้วิจยัในทกุเร่ือง เป็น
ก าลงัใจ ผลกัดนั และคอยชว่ยเหลือมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

การฟ้อนร าอนังดงามอ่อนช้อยเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นของการฟ้อนร าทางภาคเหนือ การ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ถือเป็นศิลปะการฟ้อนร าแบบหนึ่งท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงน าแบบ
การฟ้อนร าแห่งราชส านกักรุงเทพมหานครมาเผยแพร่ในคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ โดยมีการปรับและ
ผสมผสานกระบวนท่าการฟ้อนร าใหม่ให้มีความงดงามมากยิ่งขึน้ ทรงมีพระปรีชาชาญ มีพระ
วิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมท่าร าให้กับช่างฟ้อนในคุ้มด้วยพระองค์เอง (นวลฉวี เสนาค า, รัชนี
วรรณ วฒันชยั, และชจูิตต์ ศรีสภุาพ, 2556) 

ความเข้าใจในการแสดงฟ้อนเทียนนัน้ แต่เดิมประชาชนเข้าใจว่าเป็นการแสดงเพ่ือ
สกัการบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิซึ่งเป็นท่ีนิยมกนัมายาวนาน แตต่อ่มาเป็นการแสดงเพ่ือประกอบพิธีเฉพาะ
วนัส าคญัในพระราชฐาน เช่น คุ้มเจ้าหลวง ผู้ ฟ้อนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายเชือ้พระวงศ์ จึงเป็น
ศิลปะท่ีหาชมได้ยาก (พรเทพ บุญจันทร์เพชร, 2538) พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงอุปถัมภ์
ลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ หรือลูกหลานข้าหลวงและมหาดเล็กท่ีเข้ามาถวายตวัเป็นช่างฟ้อน
ประจ าคุ้ม หากมีแววจะรับสัง่ให้มาฝึกซ้อมในคุ้มเพ่ือให้ได้รับความรู้ทางศลิปะตา่งๆ ท่ีประทานให้
เป็นวิชาประจ าตวัต่อไป และให้ออกแสดงในงานเฉลิมฉลองต่างๆ (นวลฉวี เสนาค า และคนอ่ืนๆ, 
2556) 

การฟ้อนเล็บท่ีได้รับการรักษาเป็นแบบฉบบัท่ีดีของการฟ้อน คือ แบบแผนในคุ้มเจ้าหลวง 
ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในกรุงเทพมหานคร เม่ือคราวสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกในสมยั
รัชกาลท่ี 7 ปีพ.ศ. 2470 ต่อมาประมาณปี 2474 เจ้าหญิงบวัทิพย์ ณ เชียงใหม่ ธิดาเจ้าแก้วนวรัฐ 
เจ้าผู้ครองเชียงใหม่องค์สุดท้าย ทรงรวบรวมเด็กๆ ในคุ้มให้ครูหล บุญจหูลงเป็นผู้ ฝึกหดัการฟ้อน
ร า พระองค์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และได้ประทานหม่อมแสเป็นผู้ก ากับและควบคุมให้
ค าแนะน าในการฝึกหดัการฟ้อน มีการปรับปรุงเคร่ืองแตง่กายและดนตรีให้เพ่ือความเหมาะสมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ต่อมาครูนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้ไปฝึกหัดการฟ้อนร าและถ่ายทอดวิชา 



2 

ไว้จนกระทัง่น ามาสอนตอ่กนัสืบมา โดยมีการแตง่กายนัน้จะสวมเสือ้แขนกระบอก คอปิด นุง่ผ้าซิ่น 
ป้ายข้าง ยาวกรอมเท้า ห่มสไบกรองทอง เคร่ืองประดบัสร้อยคอ ต่างหู สร้อยตวั ผมเกล้ามวยสูง 
ห้อยอุบะ ติดดอกไม้ทัด อุปกรณ์ประกอบการแสดง เทียนไข และเล็บทองเหลือง 1 ชุด (8 เล็บ)  
(พรเทพ บญุจนัทร์เพชร, 2538)  

บทบาทการฟ้อนเล็บในงานประเพณีตา่งๆ ของชาวเชียงใหม ่การฟ้อนชนิดนีจ้ะสอดแทรก
อยู่ในงานประเพณี เช่น ประเพณีทอดกฐิน, ประเพณีย่ีเป็ง, ประเพณีปีใหม่เมือง, ประเพณีปอย
หลวง, ประเพณีปอยล้อ, ประเพณีปอยน้อย, ประเพณีทานสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณี
ขึน้เพระธาตุหรือสรงน า้พระธาตุ, ประเพณีอินทขิล เป็นต้น นอกจากการฟ้อนเล็บถือเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นล้านนาแล้ว ยังเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างชาวบ้านกับศาสนาอีกด้วย 
โดยเฉพาะชาวบ้านฝ่ายหญิงได้เข้าถึงพระพทุธศาสนาเน่ืองจากชาวล้านนามีความเช่ือท่ีวา่การก่อ
กุศลด้วยการฟ้อนร าในงานปอยหลวง ช่างฟ้อนเล็บท่ีฟ้อนน าขบวนแห่ครัวทานเปรียบเสมือน
นางฟ้าท่ีฟ้อนอนัเชิญต้นครัวทานหรือต้นบญุเข้าสูว่ิหาร ในสว่นของช่างฟ้อนเล็บท่ีฟ้อนรับขบวนแห่
ครัวทานเปรียบเสมือนนางฟ้าก าลงัฟ้อนต้องรับขบวนผู้ประกอบบุญกศุล เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง
และยงัเป็นตวัเช่ือมโยงชาวล้านนาให้มีสว่นร่วมและเข้าถึงกบัศาสนา แสดงให้เห็นถึงความสามคัคี
ของคนในชมุชนอีกด้วย (สรายทุธ ออ่งแสงคณุ, 2550) 

ปัจจุบนัเม่ือวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง อิทธิพลของโลกาภิวตัน์จึงมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในยคุปัจจบุนัท่ีต้องก้าวให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง (วราลี จิรชัยศรี, 2541) กล่าวถึง การหลั่งไหลเข้ามาของส่ือสมัยใหม่ท่ี
ปราศจากขอบเขตและทิศทาง ท าให้การเปิดรับส่ือ ส่งผลตอ่ส่ือประจ าชาติอย่าง ส่ือนาฏศิลป์  ถูก
ละเลยและไม่ได้รับความสนใจ ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนมีระยะห่างกับศิลปวฒันธรรมมากขึน้ 
ส่ือความบนัเทิงใหม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ รับสารเปล่ียนไป การเลือกรับ
สารจึงเลือกรับจากส่ือใหมอ่ย่างง่ายดายการขาดโอกาสในการเปิดรับจากประชาชน นาฏศลิป์อนัมี
คณุคา่นีอ้าจสญูหายไปจากสงัคมได้ หากไมมี่การเตรียมการรองรับไว้อยา่งเหมาะสม  

กล่าวถึงการฟ้อนเล็บซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไว้ว่า ปัจจุบนัการ
อนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินยงัคงขาดการช่วยเหลือและสนบัสนนุจากชมุชนอยา่งไม่เป็นรูปธรรม ไม่
มีความต่อเน่ือง ขาดการประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการให้ความส าคญัต่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส าหรับ
แนวโน้มในอนาคตนัน้เห็นว่า หากชุมชนหรือสงัคมยงัคงเห็นความส าคญัของศิลปวฒันธรรมอัน
งดงามนีอ้ยู ่ศลิปะพืน้บ้านเหล่านีจ้ะยงัคงอยู่ตอ่ไป จากการส่งเสริมและสืบสานการร่วมมือกนัของ
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ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบนัการศึกษาท่ีจะสอดแทรกศิลปวฒันธรรมท่ีมี
คณุคา่ลงไปในหลกัสตูรการศกึษา ในวิชานาฏศลิป์ เป็นต้น (ธวชัชยั บญุมี, 2557) 

จากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทตอ่ชีวิตประจ าวนั
ของประชาชน จะท าให้การแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งเป็นศิลปะชัน้สูงท่ีมีต้นก าเนิดจาก
ราชวงศ์ล้านนา โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเป็นการแสดงท่ีมีคณุค่าเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวล้านนาและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานมีกระบวนการเปล่ียนแปลง ดงันัน้เพ่ือเป็นการ
อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทย อย่างนาฏศิลป์ท่ีงดงามนี ้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจต้องการศกึษาว่าการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร และมีปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบและบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน  
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงบทบาทส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

 
1.3 ปัญหาน าการวิจัย 
 

1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเปล่ียนไปอยา่งไร 
2) การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างไรตอ่ชาวเชียงใหม่ 
3) มีปัจจยัใดท่ีมีผลตอ่ความเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอยา่งไร 

 
1.4 ขอบเขตการท าวิจัย 
 

1) การวิจยันีใ้ช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม และรวบรวม
ข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ 

2) การวิจัยนีศ้ึกษาส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในเขตพืน้ท่ีจังหวัด เชียงใหม ่
เทา่นัน้ 
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3) การวิจยันีศ้ึกษาการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์
ชาวบ้าน  
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

องค์ประกอบ หมายถึง กระบวนท่า, เคร่ืองแตง่กาย, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองดนตรี, การแปร
ขบวน, อุปกรณ์ประกอบการแสดง เน่ืองจากการองค์ประกอบดงักล่าวคือสิ่งท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้เป็นอยา่งดี 

รูปแบบการเปล่ียนแปลง หมายถึง รูปแบบการแทนท่ี (Substitution) เป็นวัฒนธรรมรูป
แบบเดมิแตถ่กูการแทนท่ีของวฒันธรรมรูปแบบใหมท่ัง้หมด 

รูปแบบของการเพิ่มเข้ามา (Addition) เป็นแบบแผนท่ีเก็บรูปแบบวฒันธรรมเดิมไว้และรับ
วฒันธรรมใหมด้่วย 

รูปแบบการปรับประสาน (Articulation/Hybridization) เป็นแบบแผนท่ีมีลกัษณะของการ
น าคณุลกัษณะบางอย่างของวฒันธรรมเก่ามาผสมผสานกับคณุลกัษณะของวฒันธรรมรูปแบบ
ใหม ่

บทบาท หมายถึง มิติความรู้ความเข้าใจด้วยระบบความคิด Cognitive Dimension สติ
และปัญญา เป็นการไตร่ตรอง พินิจพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

มิติความรู้สึก Affective Dimension ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความรู้สึกตัง้แต่เกิดจะ
ถกูพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ความชอบ ความสนใจ ความรัก รวมถึงความรู้สึกในทางตรงกัน
ข้ามคือ ไม่ชอบใจ สามารถรับรู้ได้จากประสาทรับความรู้สึกทัง้ 5 คือ การมองเห็น การรู้รส การได้
ยิน และการสมัผสั 

มิติเชิงพฤติกรรม Conative Dimension เป็นการชีแ้นวทางการปฏิบตัิตน บง่ชีก้ารกระท า
ตา่งๆ และการให้ค าแนะน า 

การฟ้อนร า หมายถึง การแสดงท่าทางการเคล่ือนไหวด้วยลีลาทางนาฏศิลป์ไทย อนัอ่อน
ช้อยงดงาม มีความประประณีตวิจิตรงดงาม ด้วยการร้อยเรียงท่าร าไทย ให้สอดคล้องประสานกบั
จงัหวะท านองดนตรีไทย อาจจะมีการขบัร้องเข้าร่วมด้วย ลกัษณะท่าทางการแสดงออกอาจเกิด
จากการเลียนแบบทางธรรมชาตแิตจ่ะมีความสวยงามมากวา่ เน่ืองจากด้วยลีลาทางนาฏศลิป์ไทย
ท่ีประดิษฐ์ขึน้ เป็นความงดงามท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ลีลาท่าร่ายร าของนาฏศิลป์ไทยภาค
กลางก็จะใช้ค าน าหน้าวา่ “ร า” ในภาษาถ่ินของไทยภาคเหนือและภาคอีสานจะใช้ค าวา่ “ฟ้อน” ซึ่ง
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มีความหมายเดียวกนักบัค าว่า ร า ความหมายของการร่ายร าจงึมกันิยมใช้ร่วมกนั จึงกลายเป็นค า
วา่ “ฟ้อนร า” หรือ “ร าฟ้อน” ดงันัน้จงึเป็นค าเดียวกนัและมีความหมายเดียวกนั 

การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน หมายถึง ศลิปะการฟ้อนร าของทางภาคเหนือ กระบวนการฟ้อนร า
จะเป็นแบบเดียวกนั ตา่งตรงท่ีการฟ้อนเล็บผู้ ฟ้อนจะสวมเล็บยาวทกุนิว้ และแสดงในตอนกลางวนั 
แตก่ารฟ้อนเทียนผู้ ฟ้อนจะถือเทียนและฟ้อนในเวลากลางคืน ท่วงท่าลีลาการฟ้อนจะมีลกัษณะท่ี
เช่ืองช้า และใช้เคร่ืองดนตรีตึง่โหนง่ในการแสดง 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ได้ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบและบทบาทของส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน วา่มีปัจจยัใดท่ีมีผลตอ่ความเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เข้ากบัยคุสมยัมากย่ิงขึน้ 

2) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลท่ีสามารถน าขยายองค์ความรู้ด้านส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
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1.7 กรอบแนวคิด 
 

ผู้ วิจัยต้องการศึกษาความเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยการวิเคราะห์ว่ามี
รูปแบบการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบ บทบาท และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่ง
สามารถท าให้เห็นภาพท่ีชดัเจนได้ดงันี ้

 
 
 

                                                                                 

 
 
 
 
                                                                                            
                                                                   
                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิด 

 

การเปลีย่นแปลงของสือ่พืน้บ้านการฟ้อนเลบ็ฟ้อนเทยีน 

- แก่น 

- กระพี ้

- เปลอืก 

เนือ้หา องค์ประกอบ 

 

อดีต 

 

        ปัจจบุนั 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การเปลีย่นแปลง 

     คณุคา่ 

 

S 

 

M 

 

C 

 

R 

บทบาทผู้สบืทอด บทบาทของผู้ชม 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงการส่ือพืน้บ้านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” ผู้วิจยั
ได้อาศยัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจยัดงันี ้

2.1 แนวคิดเร่ืองส่ือพืน้บ้าน 
2.1.1 ความหมายของส่ือพืน้บ้าน 
2.1.2 ประเภทของส่ือพืน้บ้าน 
2.1.3 คณุลกัษณะของส่ือพืน้บ้าน 
2.1.4 บทบาทของส่ือพืน้บ้าน 
2.1.5 การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้าน 
2.1.6 การพฒันาส่ือพืน้บ้าน 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเร่ืองสื่อพืน้บ้าน 
 

2.1.1 ความหมายของส่ือพืน้บ้าน 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543, น. 14) ได้ให้ความหมายของส่ือพืน้บ้านไว้ว่า ส่ือ

พืน้บ้าน (Folk Media) หมายถึงส่ือท่ีอาจเป็นบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบัการแสดง กิจกรรมและวฒันธรรมการด ารงอยูท่กุประเภท โดยเป็นส่ือท่ีชาวบ้านสร้างสรรค์
ขึน้และยึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาแต่โบราณกาล อาทิ เพลง ระบ า ละคร การละเล่น กีฬา 
ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมตา่งๆ 

สมควร กวียะ (2529, น. 8 อ้างถึงใน ค าป๊อ, 2551) กล่าวว่า ส่ือพืน้บ้านคือ วฒันธรรมท่ี
ได้สร้างสรรค์และสัง่สมมาแตอ่ดีต กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส่ง รับ และเก็บข่าวสารท่ีเป็นสญัลกัษณ์
และเอกลักษณ์ปรากฏให้เห็นในรูปของค าพูด ข้อเขียน บทเพลง ดนตรี การละเล่น หัตถกรรม 
สถาปัตยกรรม พิธีการ ความคดิ ความเช่ือ คา่นิยม หรือแม้กระทัง่ชีวิต 
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สรุพล วิรุฬห์รักษ์ (2530, น. 40) ได้ให้ความหมายของส่ือพืน้บ้านไว้ว่า ส่ือพืน้บ้านหมาย 
ถึงรูปแบบของการส่ือสารระหว่างบคุคล หรือบคุคลกบักลุม่คนท่ีได้ประพฤติปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาจน
เกิดความเคยชินเป็นประเพณี และครอบคลมุถึงประเพณีเร่ืองภาษา ท่าทาง การแตง่กาย เคร่ืองใช้ 
ฯลฯ ท่ีประชาชนในสงัคมหนึง่ก าหนดความหมายท่ีแน่นอนเอาไว้ให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ส่ือพืน้บ้าน
จงึควรครอบคลมุการแสดงตา่งๆ เช่น เพลง ระบ า ละคร การละเลน่ และกีฬา ท่ีเปิดโอกาสให้มีการ
สนทนาวิสาสะ ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นปัจจยัให้เกิดการส่ือสาร 

ศรีปาน รัตติกาลชลากร (2538, น. 11) กล่าวว่า ส่ือพืน้บ้านได้แก่ บุคคล คณะบุคคล
ตลอดจนเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการแสดงและสิ่งซึ่งแสดงออกทางวฒันธรรมของชาติท่ีมีการ
สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยท่ีส่ือพืน้บ้านจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ก่อให้เกิด
การส่ือสารและการถ่ายทอดขา่วสารภายใต้ระบบวฒันธรรมนัน้ๆ 

นิธิมา ชูเมือง (2544, น. 46) กล่าวว่า ส่ือพืน้บ้าน หมายถึง รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารคนในสงัคม อนัได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม การละเลน่ตา่งๆ 

ศรัณยา สินสมรส (2546, น. 11) กล่าวถึงความหมายของส่ือพืน้บ้านไว้ดงันี ้ส่ือพืน้บ้าน 
หมายถึง รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดข่าวสารของคนในสงัคม ซึ่งได้แก่ 
ความเช่ือ คา่นิยม พิธีกรรม ประเพณี การละเลน่ตา่งๆ เป็นต้น 

จุไรรัตน์ ทองค าช่ืนวิวัฒน์ (2553, น. 24) ได้ให้ความหมายของส่ือพืน้บ้านไว้ว่า เป็นส่ือ
วฒันธรรม ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เป็นส่ือท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนในท้องถ่ินมานาน เป็นส่ือท่ี
สร้างความมีชีวิตชีวา แสดงถึงสนุทรียะสร้างสรรค์เสริมอารมณ์ สามารถดดัแปลงปรับปรุงเนือ้หา
ให้เข้ากบัท้องถ่ินและตามยุคสมยั คา่ใช้จ่ายไม่สงู ท่ีส าคญัคือ เป็นส่ือท่ีแสดงถึงการรวมกลุ่ม การ
ร่วมกนัท างาน แสดงให้เห็นถึงการมีสว่นร่วมของประชาชน     

อเนก นาวิกมูล (2539, น. 869) ได้กล่าวว่า ส่ือพืน้บ้านเป็นส่ือท่ีมีการสืบทอดด้วยวิธีมุข
ปาฐะ คือ อาศยัค าบอกเล่าจากปากตอ่ปากไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ปรากฏผู้แตง่ ผู้ ต้นคิดเดิม
เป็นใคร และเป็นส่ือท่ีมีมาแตก่่อนในสงัคมแบบเก่านัน้เอง 

อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 165) กล่าวว่า ส่ือพืน้บ้าน หมายถึง บุคคล คณะบุคคล 
ตลอดจนการละเล่นของคนในชุมชน กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั และวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนในชมุชน 
โดยเป็นสิ่งท่ีชาวบ้านสร้างสรรค์ขึน้และยดึถือปฏิบตัสืิบเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจบุนั 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548, น. 156) ได้ให้ความหมายของส่ือพืน้บ้านไว้ดังนี ้ส่ือพืน้บ้าน 
หมายถึง บุคคล คณะบุคคล ตลอดจนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ กิจกรรม พิธีกรรมและ
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วฒันธรรมการด ารงอยู่ทกุประเภทท่ีบคุคลในแตล่ะท้องถ่ินสร้างสรรค์ขึน้จนได้รับการยอมรับและ
ยดึถือปฏิบตัสืิบเน่ืองมา 

ความหมายของส่ือพืน้บ้านนัน้สามารถสรุปได้ว่า ส่ือพืน้บ้าน หมายถึง รูปแบบวิถีชีวิต
ท้องถ่ินของบคุคล คณะบคุคล เพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม มีการสืบทอดผา่นรูปแบบตา่งๆ 
เชน่ ภาษา เคร่ืองแตง่กาย อาหาร ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ความศรัทธา เป็นต้น 

 
2.1.2 ประเภทของส่ือพืน้บ้าน 
(Seal 1989 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544) จดัแบง่ประเภทของส่ือพืน้บ้านตามแบบ

แนวคดิสญัญะวิทยา (Semiology) ดงันี ้
1) รูปแบบส่ือท่ีเป็นวจนภาษา (Verb Form) เป็นการส่ือโดยใช้การพูดหรือการขบั

ร้องในการเล่าเร่ือง หรือพูดให้คติสอนใจ เช่น ค าคม ภาษิต บทกลอน เพลงพืน้บ้าน เพลงสอนเด็ก 
เร่ืองเลา่ ต านาน เป็นต้น 

2) รูปแบบส่ือท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior Form) เป็นการปฏิบตัิตามสิ่งท่ีเป็นความ
เช่ือพืน้บ้าน ประเพณี ธรรมเนียม เป็นต้น 

3) รูปแบบส่ือท่ีเป็นวตัถุ (Material Form) การผลิตเคร่ืองมือในการด ารงชีวิตข้าว
ของเคร่ืองใช้ตา่งๆ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย และการท าอาหาร ฯลฯ 

4) รูปแบบส่ือท่ีเป็นอวัจนภาษา (Non-Verbal Form) คือการใช้ร่างกายเป็นส่ือ 
โดยการเต้นร า การฟ้อนร า ฯลฯ 

เสรี วงษ์มณฑา (2546) แบง่ประเภทของส่ือพืน้บ้านไว้ 2 กลุม่ คือ 
1) ส่ือประเพณี เชน่ ลิเก เพลงพืน้บ้าน การร่ายร า 
2) ส่ือพืน้บ้านท่ีใช้กัน แต่ไม่ใช่ประเพณี เช่น หอกระจายข่าว การแห่ เพลงลูกทุ่ง     

เป็นต้น 
อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 168-177) แบง่ส่ือพืน้บ้านตามพืน้ท่ีภูมิภาคตา่งๆ ออกเป็น 4 

ภมูิภาค ดงันี ้
1) ส่ือพืน้บ้านภาคกลาง การแสดงพืน้บ้านภาคกลาง คือ ลิเก เป็นการแสดงเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล สามารถแยกออกเป็นลิเกทรงเคร่ือง และลิเกล าตดั ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทางด้านดนตรี เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ และในเนือ้หารการแสดงยังสามารถ
สอดแทรกข้อมลูขา่วสารลงไปได้อีกด้วย  
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2) ส่ือพืน้บ้านภาคอีสาน การละเล่นของส่ือพืน้บ้านภาคอีสานจะมีภาษาท่ีใช้ใน
การตอบโต้ค่อนข้างคล่องแคล้วว่องไว จึงเน้นไปท่ีการร้องร าแบบเซิง้ ท่ีมีจงัหวะดนตรีสนุกสนาน 
หมอล าจงึเป็นท่ีนิยมจนถึงปัจจบุนั เป็นมหรสพท่ีอยูคู่ก่บัคนอีสานมาอยา่งยาวนาน 

3) ส่ือพืน้บ้านภาคเหนือ การแสดงพืน้บ้านท่ีมีมาแต่โบราณ คือ ละครซอ ไม่มี
หลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึน้ในสมัยใด ชาวบ้านนิยมเล่นเพ่ือความบันเทิง ในยามว่าง การซอจะมี
หลายชนิดแล้วแต่ว่าเนือ้หาจะเก่ียวข้องกับอะไร สมารถสอดแทรกข่าวสารลงไปเนือ้หาเป็น
เร่ืองราวในการแสดงได้อีกด้วย ความอ่อนช้อยนิ่มนวลในการแสดงพืน้บ้านทางภาคเหนือถือว่า
เป็นเอกลกัษณ์ของชาวล้านนา 

4) ส่ือพืน้บ้านภาคใต้ คือ การแสดงหนงัตะลุง โดยการเชิดหนงัเล่นกับแสงไฟเกิด
เป็นเงาท่ีมีความสวยงาม พร้อมกบัการร้องการพากย์ ท่ีมีเอกลกัษณ์ในการใช้ส าเนียงเสียงร้อง เป็น
เร่ืองราวตา่งๆ ดนตรีท่ีมีจงัหวะกระตุ้นอารมณ์ ให้ความบนัเทิงสนกุสนานและยงัแทรกเนือ้หาสาระ
ความรู้ ข้อคดิตา่งๆ แก่ผู้ชม อีกด้วย 

สมควร กวียะ (2539 อ้างถึงใน อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553) แบง่ประเภทของส่ือพืน้บ้านไว้ 5 
ประเภท โดยการแบง่ประเภทนัน้จะแบง่ตามลกัษณะชอ่งทางการส่ือสาร หรือครรลอง ดงันี ้

1) ครรลองโสต ได้แก่ 
(1) เพลงและดนตรี เชน่ เพลงกลอ่มเดก็ เพลงไทย (เดมิ) เพลงลกูทุง่ 
(2) การบอกเลา่ เชน่ ค าพงัเพย นิทาน เร่ืองตลกพืน้บ้าน ค าพงัเพย 

2) ครรลองทศัน์ ได้แก่ 
(1) การอา่น เชน่ วรรณคดีไทย วรรณกรรมตา่งๆ 
(2) จิตรกรรม เชน่ ลายไทย พระพทุธรูป ภาพเขียนฝาผนงั  
(3) สถาปัตยกรรม เชน่ เรือนไทย โบสถ์ โรงหนงัตะลงุ 
(4) อปุกรณ์การแสดง เชน่ ฉากลิเก เคร่ืองแตง่ตวัร าไทย 
(5) ของเลน่ของใช้ เชน่ เช่ียนหมาก ภาชนะใบตอง กระบวยตกัน า้ 
(6) ภาษาทา่ทาง เชน่ การไปลามาไหว้ การยิม้แย้ม การโอภาปราศรัย 

3) ครรลองโสตทศัน์ ได้แก่ 
 (1) การเชิดหุน่ เชน่ หุน่กระบอก หนงัตะลงุ 
 (2) ฟ้อนร า เชน่ เซิง้กระตบิ ร าลาวกระทบไม้ ร าฉยุฉาย 
 (3) ละครและฟ้อนร า เชน่ โขน ลิเก โนรา 
 (4) การละเลน่ เชน่ เพลงเรือ เพลงฉ่อย ล าตดั 
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 (5) พิธีการและวิถีชีวิต เชน่ พิธีบวช ท าบญุลอยกระทง การสวดมนต์ 
4) ครรลองรสหรือกลิ่น ได้แก่ 
 (1) อาหารไทย 
 (2) ดอกไม้ไทย 
5) ครรลองทกัษะ ได้แก่  
การกระท าหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการผลิต ประเพณีตา่งๆ ดงัท่ีได้กล่าว

ข้างต้น เชน่ การร่วมร้องร าท าเพลง การร่วมขบวนแห่ การเขียนภาพลายไทย การเข้าพิธีหรือการใช้
ชีวิตแบบไทย เป็นต้น  

จากลกัษณะของส่ือพืน้บ้านท่ีได้จดัแบ่งตามช่องทางการส่ือสารดงักล่าวนี ้จะเห็นว่าเป็น
ส่ือท่ีมีความหลากหลายในการรับรู้โดยผ่านการฟัง การพูด การลิม้รส การดมกลิ่น การฝึกปฏิบตัิ
และเข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  

จากการท่ีได้ศึกษาประเภทของส่ือพืน้บ้านจะเห็นการจัดแบ่งกลุ่มประเภทท่ีแตกต่างกัน 
สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของตัวส่ือ ตามพืน้ท่ีท้องถ่ินนัน้ๆ หรือการสัมผัส การรับรู้ ความ
หลากหลายของส่ือพืน้บ้านท าให้เกิดการเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรม พิธีกรรม ตามความสนใจหรือ
ความถนดัของแตล่ะบคุคลได้อย่างเฉพาะเจาะจง ส่ือพืน้บ้านจึงเป็นส่ือท่ีมีช่องทางให้เข้าถึงได้ทุก
รูปแบบ     
 

2.1.3 คุณลักษณะของส่ือพืน้บ้าน 
อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 167-168) ได้กล่าวถึงคณุลักษณะท่ีดีอนัเป็นประโยชน์ของ

ส่ือพืน้บ้านในแง่มมุของการประชาสมัพนัธ์ไว้วา่ เป็นส่ือท่ีมีความใกล้ชิดและให้ความบนัเทิงกบัคน
ในท้องถ่ิน ซึ่งท าให้ได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับจากผู้คนท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเกิด
จากการให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถ่ินนัน้เอง และยงัสามารถน ามาประยกุต์หรือ
ปรับให้ เข้ากับยุคสมัยได้ดี  ช่วยให้ชุมชนหรือท้องถ่ินนัน้ เกิดการพัฒนา จึงเป็นส่ือท่ีนัก
ประชาสัมพนัธ์ขององค์กรต่างๆ ควรน ามาใช้ในการประชาสมัพันธ์หรือรณรงค์กิจกรรมโครงการ
ตา่งๆ ไปพร้อมกบัส่ืออีกหลายชนิด 

นอกจากนี ้กาญจนา แก้วเทพ (2544) ได้แบ่งประเภทคณุลกัษณะของส่ือพืน้บ้านว่า ส่ือ
พืน้บ้านมีลักษณะกระจายตัว แต่ละท้องท่ีมีความแตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งแยกย่อย
ประเภทได้หลากหลาย เช่น ค าคม ภาษิต ภาษา อุปมาอปุไมย ค าพงัเพย ข้อห้าม ปริศนาค าทาย 
ฯลฯ  และลกัษณะเดน่ของส่ือพืน้บ้านในด้านมิติตา่งๆ มีดงันี ้
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ในด้านมิตเิวลาและพืน้ท่ี ส่ือพืน้บ้านมีมิตเิวลาและพืน้ท่ีท่ีไมจ่ ากดั สามารถแสดงได้
ตลอดทัง้คืน การแสดงมีการปรับเปล่ียนไปตามพืน้ท่ีและเวลา เป้าหมายของการน าเสนอนัน้มกัจะ
เป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมให้ยาวนาน เน้นในเร่ืองของกาลเวลา (ความเป็นอมตะของผลงาน) 

ในด้านเป้าหมายของการผลิตผลงาน หวัใจส าคญัของการผลิตส่ือพืน้บ้านนัน้ขึน้อยู่
กบัผู้ผลิต ซึง่มีจดุเร่ิมต้นจากแรงบนัดาลใจ ความต้องการในการแสดงออก รูปแบบและเนือ้หาของ
ผลงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต 

ในด้านปริมาณการผลิต ส าหรับส่ือพืน้บ้านแล้วการผลิตของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเน่ืองจากศิลปินต้องประกอบอาชีพอ่ืนๆ ด้วย เช่น อาชีพเกษตรกรรม พอ
หมดฤดหูรือชว่งท่ีต้องท าแล้วจงึจะมีเวลาคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีต้องใช้จินตนาการและแรงบนัดาล
ใจ การผลิตจงึไมส่ามารถควบคมุปริมาณได้ 

ในด้านกระบวนการผลิต ส่ือพืน้บ้านมีความซบัซ้อน ไม่เป็นระบบ หวัหน้าคณะจะ
เป็นผู้แต่งเร่ืองแต่งบท ท่าร า ไปจนถึงขึน้แสดงเอง นอกจากนีย้ังต้องบริหารจัดการเงินค่าเข้าชม
กนัเอง 

ในด้านเนือ้หาและรูปแบบ ในการผลิตส่ือพืน้บ้านนัน้จะเน้นความส าคญัไปท่ีเนือ้หา
มากกว่ารูปแบบ ส่ือพืน้บ้านจะมีลกัษณะเป็นองค์รวมท่ีเช่ือมโยงในมิติต่างๆ เข้าด้วยกนั เช่น การ
น าเอาลักษณะทางโลกและทางธรรมมารวมไว้ในเนือ้หา ในเร่ืองราวของความรักจะมีข้อคิด
สอดแทรกในเนือ้หาด้วยเสมอ หรือเร่ืองจริงกบัเร่ืองแตง่จินตนาการ 

ในด้านการควบคมุ Rawlence (1979) หมายถึง 2 ด้าน คือ การควบคมุในฝ่ายผลิต
และการควบคมุฝ่ายผู้บริโภค การผลิตและการแสดงในเขตปริมณฑลจะมีรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 
จึงปลอดจากการควบคุมของรัฐ กฎหมาย การเมืองและเศรษฐกิจ เช่น จัดการแสดงภายใน
หมู่บ้าน หรือในบ้านของเจ้าภาพท่ีจดังาน เป็นต้น ผู้ชมจึงมีโอกาสมีส่วนร่วมกับการแสดงของส่ือ
พืน้ได้อยา่งมาก 

ในด้านรูปแบบการเปิดรับส่ือ ส่ือพืน้บ้านมีรูปแบบการเปิดรับส่ือส าหรับการรับชม
เป็นกลุม่หรือเป็นหมูค่ณะ (Group Oriented) 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548, น. 166) กล่าวถึงความโดดเด่นของส่ือพืน้บ้านนัน้อยู่ท่ีการแสดง
ถึงความเป็นตวัตนตามท้องถ่ิน การให้ความบนัเทิงท่ีสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมเพ่ือการพฒันา
คณุภาพชีวิต เป็นส่ือท่ีมีความใกล้ชิดกบัคนในท้องถ่ินมาตลอด ส่ือพืน้บ้านถือเป็นส่ือท่ีสร้างสรรค์
และมีประโยชน์และยงัเสริมสร้างความสามคัคีของคนในท้องถ่ิน 
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2.1.4 แนวคิดเร่ืองบทบาทของส่ือพืน้บ้าน 
กาญจนา แก้วเทพ (2557, น. 421) ได้อธิบายหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านไว้วา่ 

1) ให้ความบนัเทิง มีหลากหลายรูปแบบ สร้างความผ่อนคลาย ความสนุกสนาน 
ลงไปในเนือ้หาท่ีสอดแทรกความรู้ลงไปด้วย 

2) การแจ้งข่าวสาร ส่ือพืน้บ้านบางประเภท เช่น หมอล า หนงัตะลุง ฯลฯ สามารถ
ใช้เป็นพืน้ท่ีในการแจ้งข้อมลูขา่วสารได้ 

3) การให้การศึกษา เป็นอีกหนึ่งหน้าท่ีหลักท่ีผู้ แสดงจะต้องท าให้ผู้ ชมได้รับ
การศึกษา ซึ่งมีเนือ้หาท่ีกว้างขวาง เป็นการอบรมสั่งสอนในชีวิตประจ าวัน ให้ด ารงชีวิตตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองโดยมีศีลธรรมและจริยธรรมเป็นหลกั 

4) การวิพากษ์วิจารณ์สงัคม หรือการต่อต้านผู้ มีอ านาจ เป็นเสน่ห์ท่ีส่ือมวลชนไม่
สามารถท าได้ เป็นช่องทางในการวิพากษ์วิจารณ์สภาพสงัคมท่ีเป็นอยู่ สามารถดงึดดูความสนใจ
และเป็นท่ีนิยมของผู้คน 

5) การท าหน้าท่ีเป็นตวัประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกลุม่ตา่งๆ ให้ความส าคญั
ความเป็นสว่นรวม (Collectivity) เน่ืองจากลกัษณะทางประชากรท่ีมีความแตกตา่งกนัไม่วา่จะเป็น 
เพศ อาย ุศาสนา อาชีพ ฯลฯ ส่ือพืน้บ้านจึงท าหน้าท่ีประสานความสมัพนัธ์กนั 

6) หน้าท่ีการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมของชมุชน (Collective Identity) จดุเร่ิมต้นของส่ือ
พืน้บ้านในแตล่ะท้องถ่ินจะมีความโดดเดน่และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ซึง่จดุเดน่นีจ้ะท าให้คน
ตา่งถ่ินทราบได้ทนัทนัวา่มากจากท้องถ่ินใด 

(1) หน้าท่ีการทบทวนชีวิต (Reflection of Life) การสะท้อนความจริงของสงัคม
ของส่ือพืน้บ้าน เป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมน ากลบัไปคิดทบทวนกบัชีวิตของตนเอง ด้วยเวลาและพืน้ท่ี
ของส่ือพืน้บ้านยืดหยุน่กวา่ ส่ือมวลชนจงึไมส่ามารถท าได้ 

(2) หน้าท่ีการเป็นทางระบายสัญชาตญาณของมนุษย์ เร่ืองเพศและความ
ก้าวร้าวเป็นส่วนหนึ่งของสญัชาตญาณมนษุย์ การระบายสญัชาตญาณดงักล่าวจะแสดงออกผ่าน
การละเล่นบางประเพณีท่ีมีกฎกติกาไว้อย่างเหมาะสม เช่น การล าตดั การเล่นดึงครกดงึสาก การ
เลน่ค าผวน เป็นต้น 

(3) หน้าท่ีในการพัฒนาภูมิปัญญา ส่ือพืน้บ้านบางชนิดสร้างเพ่ือฝึกการใช้
ปัญญาในการประลองความคดิ เชน่ การเลน่ปริศนาค าทาย 
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(4) หน้าท่ีในการสร้างจิตส านึกทางการเมือง (Political Communication) การ
สอดแทรกการปลูกจิตส านึกทางการเมืองในเนือ้หาของส่ือพืน้บ้านมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น หนงั
ตะลงุ เพลงกลอ่มเดก็ ฯลฯ 

นอกจากนี ้เธียรชยั อิศรเดช (2552, น. 31) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านในมิติ
ด้านความบนัเทิงไว้ว่า การท าหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านในการแสดงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ท่ีมีความ
ชดัเจนมากท่ีสุด คือ กาใช้ภาษา เคร่ืองแต่งกาย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ส าหรับในด้านของ
การแสดงนัน้ จะมีหน้าท่ีอ่ืนประกอบไปด้วยเช่น การส่ือสาร พิธีการ พิธีกรรม การรักษาโรคภยั เป็น
ต้น การแสดงเหลา่นีท้ าให้ผู้คนจดจ าภาพการแสดงเหลา่นีไ้ด้วา่มาจากท้องถ่ินใด  

G. C. Chu และ Ai-li Chu (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2539) ได้วิเคราะห์การท าหน้าท่ี
ส่ือพืน้บ้านดงันี ้

1) Cognitive Dimension เป็นหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านในการให้ความรู้ความเข้าใจว่า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เช่น คนางค์ บุญทิพย์ (2545) ได้ศกึษาเร่ืองตวัตลกในหนงัตะลงุ พบว่า บทบาท
ของตัวตะลกหนังตะลุงนัน้มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ี
ถกูต้องและเหมาะสม โดยการน าเอาความรู้พืน้ฐานจากหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนามาใช้ใน
การประกอบการแสดง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ผู้ ชมหรือชุมชนนัน้ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่
จุดประสงค์ของนายหนังตะลุงไม่ได้แสดงออกโดยการพยายามโน้มน้าวใจ แต่ให้ผู้ ชมได้ใช้
วิจารณญาณในการตดัสินใจเอง 

2) Affective Dimension การให้อารมณ์ความรู้สึก ชญานิศา จิรสินธิปก (2553) 
ได้ศึกษาเร่ืองศิลปินพืน้บ้านโปงลางสะออน ซึ่งได้กล่าวถึง ดนตรีพืน้บ้านชนิดนีว้่าเป็นดนตรี
พืน้บ้านท่ีให้ความบนัเทิงสนกุสนานและผอ่นคลายความเครียดให้กบัในชมุชน 

3) Conative Dimension เป็นการชีแ้นวทางการปฏิบัติตน บ่งชีถ้ึงผลของการ
กระท าตา่งๆ และการให้ค าแนะน าเชน่ คนางค์ บญุทิพย์ (2545) บทบาทของตวัตลกของหนงัตะลงุ
ยงัมีการแนะน าหรือชีแ้นวทางให้เห็นคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่รอบกายเรา เน้นให้ผู้ชมตระหนกัถึง
ปัญหาของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ และผลกระทบท่ีตามมานัน้จะเป็นอยา่งไร 

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์การท าบทบาทหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านข้างต้น เพ่ือ
ศกึษาการเปล่ียนแปลงบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือพืน้บ้าน การท าหน้าท่ีให้ความรู้ความ
เข้าใจ การให้อารมณ์ความรู้สึก และการชีแ้นวทางการปฏิบตัิตน รูปแบบการเปล่ียนแปลงไปตาม
ยคุสมยัและแตกตา่งจากอดีตอยา่งไร  
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ศรีปาน รัตติกาลชลากร (2538, น. 13) ศึกษาบทบาทของส่ือพืน้บ้านตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั และสรุปออกมาทัง้หมด 8 ประการ คือ 

1) บทบาทในการผดงุรักษาวฒันธรรมและแสดงออกซึง่เอกลกัษณ์ของชาติ 
2) บทบาทในการส่งเสริมความมัน่คงทางจิตใจ รักษาความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ

และชมุชน 
3) บทบาทในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

ศลิปวฒันธรรม โดยการให้ขา่วสารท่ีโน้มน้าวใจผา่นส่ือพืน้บ้าน 
4) บทบาทในการผ่อนคลายความเครียด ความกดดันทางสังคม เศรษฐกิจ 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีอาจมีข้อห้าม เช่น เร่ืองการแสดงออกทางเพศ ความก้าวร้าว 
เป็นต้น 

5) บทบาทในการสร้างความสามคัคีในกลุม่ เกิดความภาคภมูิใจในชมุชนและชาติ 
6) บทบาทในการให้ความบนัเทิง สนกุสนานเพลิดเพลิน 
7) บทบาทในการอบรม สั่งสอนคุณธรรม ค่านิยม ความประพฤติ แก่บุคคลและ

สงัคม 
8) บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว น ามาซึ่งการแลกเปล่ียนทาง

วฒันธรรมและรายได้เข้าประเทศและท้องถ่ิน 
หน้าท่ีนิยมแบบมีพลวตั (Dynamic Functionalism) ในมมุมองนีเ้ป็นการศกึษาหน้าท่ีของ

ส่ือพืน้บ้าน ในมิติด้านเวลาและประเภทของบทบาทหน้าท่ี ศึกษาความเปล่ียนแปลงของบทบาท
หน้าท่ีของส่ือพืน้บ้าน ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้ส าคญัอยา่งไร เก่ียวข้องกบัปัจจยัอะไรบ้าง 

ในแง่มุมนี ้เราสามารถแบ่งบทบาทหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านได้เป็น 4 ประเภท คือ หน้าท่ี
สืบเน่ือง หน้าท่ีหายไป หน้าท่ีคล่ีคลาย และหน้าท่ีใหม่ (กาญจนา แก้วเทพ, สุชาดา พงศ์กิตติ
วิบลูย์, และทิพย์พธู กฤษสนุทร, 2554) 

1) หน้าท่ีสืบเน่ือง คือ หน้าท่ีในการสืบทอดมาจากอดีตอย่างไม่มีขาดช่วงขาดตอน 
เช่น ศรีปาน รัตติกาลชลากร (2538) พบว่า มีการสืบทอดและรักษาประเพณี วฒันธรรมมอญ ใน
อ าเภอพระประแดง ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัศาสนาอย่าเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้คนทกุเพศทกุวยั
สามารถเข้าร่วมได้ เช่น ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา ประเพณีแห่หงส์ธง
ตะขาบ เป็นต้น 

2) หน้าท่ีหายไป คือ หน้าท่ีท่ีหายไปของส่ือนัน้ อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมไมว่า่จะในระดบักระบวนทศัน์ สถาบนัสงัคม และวิถีชีวิต 
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3) หน้าท่ีคล่ีคลาย คือ หน้าท่ีท่ีมีการขยายตวั มีการปรับประยุกต์ แตก็่มีบางอย่าง
อิงอยูก่บัของเดมิ ทิศทางการคล่ีคลายตวัมีดงันี ้

(1) การลดขนาดลง เช่น ในงานวิจยัของ นิธิมา ชเูมือง (2544) เร่ืองส่ือพืน้บ้าน
โนรา พบว่าศกัยภาพในการโน้มน้าวใจของโนราลดลง ในอดีตจะถือว่าโนราคือผู้ รอบรู้ มีไหวพริบ
ปฏิภาณ และยังเป็นผู้น าทางความคิดในการให้คติสอนใจผู้ ชม น าข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่ แต่
ปัจจุบนั แม้ว่าบทบาทของโนราจะยังเป็นผู้ ให้การศึกษาและแจ้งข่าวสารเช่นเดิม แต่ในด้านการ
ยอมรับในความรอบรู้ลดลง เน่ืองจากการท่ีผู้ ชมได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากส่ือใหม่ จึงท าให้
ความรู้ของคนดแูละโนราอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั 

(2) การเพิ่มขนาดขึน้ เช่น ในงานวิจัยเร่ืองส่ือพืน้บ้านลิเกฮูลูของ ศรัณยา 
สินสมรส (2546) พบว่า บทบาทการให้ข้อมลูขา่วสารของลิเกฮลูมีูมากขึน้ หนว่ยงานรัฐบาลเห็นถึง
ศกัยภาพในลิเกฮลู ูจึงส่งเสริมและสนบัสนนุการให้ความรู้และการศกึษาในด้านต่างๆ ซึ่งจากเดิม
นัน้จะให้ความรู้ด้านจริยธรรมเพียงด้านเดียว 

(3) การปรับประยุกต์หรือการผสมผสาน เช่น ในงานวิจยัเร่ืองส่ือพืน้บ้านหนัง
ตะลุง รจเรศ ณรงค์ราช (2548) พบว่า มีการน าเอาดนตรีสากลเข้ามาบรรเลงเพลงลูกทุ่งท่ีเป็นท่ี
นิยม การใช้แสง สี เสียงบนเวทีมาประกอบการแสดงให้มีสีสนัมากขึน้ และยังมีการเพิ่มมุขตลก
หรือสอดแทรกเหตกุารณ์ปัจจบุนัลงไปเพ่ือดงึดดูความสนใจจากผู้ชม 

4) หน้าท่ีเพิ่มใหม ่คือหน้าท่ีท่ีส่ือนัน้ไมเ่คยแสดงบทบาทมาก่อน เชน่ บทบาทหน้าท่ี
ใหม่ของโนราในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับเสริมบารมีทางการเมืองของนกัการเมือง (เธียรชยั อิศร
เดช และคณะ, 2547) อาจเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีระบบอ่ืนของสังคมท่ีเคยท า
หน้าท่ีดงักล่าวนัน้ ไม่สามารถท่ีจะรักษาหน้าท่ีนีไ้ด้ หรืออาจท าหน้าท่ีได้ไม่ดีพอ จนท าให้ระบบอ่ืน
เข้ามาท าหน้าท่ีแทน ในส่วนของสาเหตุท่ีส่ือไม่เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเน่ืองจาก
สงัคมไมเ่คยตระหนกั ไมเ่คยมีมโนทศัน์เก่ียวกบัหน้าท่ีดงักลา่ว หรือเพราะมีระบบอ่ืนหน้าท่ีอยูแ่ล้ว 

(1) หน้าท่ีใหมข่องสงัคมหรือชมุชน 
(2) หน้าท่ีแทนท่ีระบบอ่ืน 
(3) หน้าท่ีเสริมระบบอ่ืน เช่น หน้าท่ีใหม่ของการสวดสรภญัญะ คือ การส่งเสริม

สนบัสนนุให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการสร้างเสริมจินตนาการ (มโณรส จนัทร์พิทกัษ์ , 
2550) โดยหน้าท่ีดงักล่าวนัน้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ของสงัคม และการสวดสรภัญญะไม่ได้ท าหน้าท่ีแทน
ส่ือพิธีกรรมหรือระบบอ่ืน แตเ่ปรียบเสมือนช่องทางในการให้เด็กๆ ได้มีเวทีในการแสดงออก ด้วย
รูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีตา่งจากส่ืออ่ืน 



17 

การท าหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านอนัหลากหลายล้วนเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิถีชีวิตของคน
ในท้องถ่ินให้มีความคิด ทศันะคต ิคา่นิยม รวมถึงอารมณ์ขนัท่ีได้รับจากส่ือพืน้บ้าน นอกจากคนใน
ท้องถ่ินแล้วคนตา่งถ่ินเองจึงได้เรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมตา่งๆ ส่ือพืน้บ้านจึงเป็นส่ือท่ีมี
ความใกล้ชิดกับคนในท้องถ่ินอย่างมาก การด ารงอยู่ของส่ือพืน้บ้านจึงขึน้อยู่กับคนรุ่นต่อไปเป็น
ส าคญั ผู้ วิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของบทบาทของส่ือพืน้บ้านจึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยัครัง้นี ้
 

2.1.5 แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้าน 
เธียรชยั อิศรเดช และคณะ (2548) ได้นิยามศกัยภาพการปรับตวัของส่ือพืน้บ้านไว้ว่า เป็น

ความสามารถของส่ือท่ีจะด ารงอยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงโดยการประยุกต์หรือพลิกผัน
คณุลกัษณะ (Attribute) เก่าบางประการให้สอดคล้องสภาพการณ์ใหมท่ี่เปล่ียนไปของบริบทใหม่ท่ี
รองรับส่ือ โดยด ารงอัตลักษณ์เดิมไว้เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจยอมลดทอนหรือถอดรือ้ตลอดจน
สร้างสรรค์องค์ประกอบบางประการในส่ือนัน้ เพ่ือให้อยูร่อดตอ่ไป  

จากค านิยามดงักล่าว ประยทุธ์ วรรณอดุม และคณะ (2548) ได้จดัระบบเพ่ือใช้ในการวดั
และประเมินสภาพการณ์ปรับตวั โดยแบง่เป็น 3 มิต ิดงันี ้

1) การคงไว้เหมือนเดมิ คือ คณุลกัษณะเดมิท่ีถกูเก็บรักษาไว้ 
2) การปรับเปล่ียน คือ คณุลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3) การสร้างใหม ่คือ คณุลกัษณะท่ีถกูเพิ่มเตมิขึน้มา 

กาญจนา แก้วเทพ (2542) ได้แบ่งระดบัความเข้มแข็ง-ความยืดหยุ่นตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวฒันธรรมตา่งๆ โดยการเปรียบเทียบกบัต้นไม้ไว้ดงันี ้

1) สิ่งท่ีรักษาไว้ (แก่น) หมายถึง ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคง
เดิม หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนือ้หาก็เป็นเพียงรายละ เอียดปลีกย่อยของ
องค์ประกอบนัน้ๆ 

2) สิ่งท่ีมีการปรับเปล่ียน (กระพี)้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลักแต่การ
เปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยังเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วครัง้ชั่วคราว รวมถึงการลดทอน
รายละเอียดของเนือ้หาหลกัขององค์ประกอบนัน้ๆ 

3) สิ่ ง ท่ีมักป รับเป ล่ียน (เปลือก) มีการเป ล่ียนแปลงเนื อ้หาหลัก  และการ
เปล่ียนแปลงการผสมผสานให้มีความตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 

กาญจนา แก้วเทพ (2548) กลา่วถึง หลกัเกณฑ์ 3 รูปแบบของการผสมผสาน ดงันี ้
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1) การแทนท่ี (Substitution) ของเก่าหรือ A จะถูกแทนท่ีด้วย ของใหม่หรือ B 
ทัง้หมด แบบแผนนีเ้ป็นยทุธศาสตร์หลกัในการพฒันาส่ือพืน้บ้านของสงัคมไทยท่ีผา่นมา 
 
 
                                      
                             
 
ภาพท่ี 2.1  การแทนท่ี 
แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2558, น. 44. 
 

2) การเพิ่มเข้ามาแทน (Addition) เป็นแบบแผนท่ีเก็บทัง้ของเก่าและของใหมเ่อาไว้
ด้วยกนั  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  การเพิ่มเข้ามาแทน 
แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2548, น. 44. 
 

3) การปรับประสาน (Articulation/Hybridization) คือการน าเอาคุณลักษณะ
บางอยา่งจากของเก่ามาผสมกบัคณุลกัษณะบางอยา่งจากของใหม ่จงึออกมากลายเป็นลกูผสม 

 
 
 
 
 
 
 

ของเก่า 

A 

ของใหม่ 

B 

ของเก่า 

A 

ของใหม่ 

B 

ถกูแทนท่ีด้วย 
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ภาพท่ี 2.3  การปรับประสาน 
แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2548, น. 45. 

 
การวิเคราะห์แบบแผน ทัง้ 3 แบบ จะเห็นข้อแตกตา่งท่ีเช่ือมโยงไปถึงแนวคิดท่ีเราได้กล่าว

มา คือ การวิเคราะห์คณุลกัษณะ กล่าวคือ หากใช้แบบแผนท่ี 1 และแบบแผนท่ี 2 ไม่จ าเป็นต้อท า
ต้องวิเคราะห์คณุลกัษณะส่ือทัง้ 2 ประเภท เพราะว่า การแทนท่ี และการเพิ่มเข้ามา ท าเพียงยกทิง้
หรือใสเ่ข้าไปทัง้กะบ ิแตถ้่าเลือกใช้แบบท่ี 3 ต้องแยกแยะคณุลกัษณะของส่ือทัง้ 2 ออกมาแล้วต้อง
ตดัสินใจวา่จะน าคณุลกัษณะใดจากของเก่าและของใหมม่าผสมกนั 

ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์แบบแผนทัง้ 3 แบบข้างต้นเพ่ือศึกษารูปแบบการ
เปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือพืน้บ้าน การใช้รูปแบบการวิเคราะห์คณุลกัษณะนีจ้ะ
ช่วยให้เห็นรูปแบบความเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในด้าน องค์ประกอบ ได้
ชดัเจนมากย่ิงขึน้  

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2551, น. 178) ได้ศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้านตามองค์ประกอบ
การส่ือสารไว้ดงันี ้

1) ผู้สง่สาร (Sender) 
2) สาร, เนือ้หาและข้อมลู (Message) 
3) ชอ่งทาง, ส่ือ (Channel) 
4) ผู้ รับสาร (Receiver)  
 
 
 

ของเก่า 

A 

ของใหม่ 

B 

 

A 

 

B 



20 

                          
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  องค์ประกอบของการส่ือสาร 
 

สชุาดา พงศ์กิตติวิบลูย์ (2551, น. 179-188) ได้อธิบายถึงการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน 
ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสารท่ีกลา่วมาข้างต้นไว้ ดงันี ้

1) การศกึษาผู้สง่สาร (ศลิปิน Sender) 
(1) ชีวิต/ผลงาน/ปัจจยัในการประสบความส าเร็จของศิลปิน เป็นการศกึษาชีวิต

และประวตัิผลงานตา่งๆ ของศิลปิน การฝึกฝนการเรียนรู้ทกัษะการแสดงจากครูท่ีมีความสามารถ 
สร้างผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นท่ียอมรับของกลุม่ศลิปิน 

(2) บทบาทของศิลปิน เป็นการศกึษาบทบาทของศิลปินท่ีมีตอ่สงัคมในรูปแบบ
ตา่งๆ โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นครูผู้ ให้การสนบัสนนุแก่ชมุชน 

(3) ทักษะการส่งสารของศิลปิน เป็นการศึกษาทักษะการถ่ายทอดสารต่างๆ
จากศลิปิน การท่ีเป็นศลิปินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับนัน้จะต้องมีทกัษะการสง่สารอยา่งไร 

2) การศกึษาเนือ้หา (Message) 
(1) ภาพสะท้อน/ความหมายท่ีสะท้อนจากเนือ้หา ได้รับอิทธิพลจากแนวคดิท่ีว่า 

วฒันธรรมของแต่ละสงัคมจะสะท้อนสงัคมท่ีแวดล้อมวฒันธรรมนัน้ เพราะบริบทเป็นตวัก่อเกิด
วฒันธรรมนัน้ 

(2) การสร้างสรรค์เนือ้หา เชน่ การน าเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนัมา
ประยกุต์แตง่เป็นเนือ้หาการแสดง 

(3) การศึกษาเนือ้หาตามแนวโครงสร้างนิยม เช่น เม่ือมีการวิเคราะห์นิทาน 
หรือต านาน หรือเร่ืองเล่าพืน้บ้านจะพบว่ามีส่วนประกอบย่อยๆ อยู่หนึ่งชดุ ส่วนประกอบยอ่ยนีม้า
เรียงต่อกันด้วยล าดบัขัน้ตอนท่ีมีไวยากรณ์ ซึ่งจะสะท้อนทัง้ระบบความคิดเชิงโครงสร้างท่ีเป็น 
“สากล” ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์และระบบความคิด “เชิงวฒันธรรม” จะสะท้อนลกัษณะเฉพาะของ
แตล่ะกลุม่ชนด้วย 

(4) การศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์ส่ือการแสดงพืน้บ้าน เป็นการศกึษาท่ีมกัจะอยู่
ในสาขานาฏศิลป์ คือ การทดลองการสร้างบท/สาร (Text/Message) เป็นส่ือการแสดงพืน้บ้าน

Sender Message Channel Receiver 

(ผู้สง่สาร)                     (สาร)                     (ช่องทาง)                 (ผู้ รับสาร) 
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แบบใหม่ เน้นการทดลองสร้างส่ือการแสดงพืน้บ้านและน ามาสอนในสถานศกึษาโดยส่วนมากนัน้
จะเป็นการแสดงระบ า  

3) การศึกษาพืน้ท่ี/ช่องทางในการแสดง (Channel) การศึกษาการเปล่ียน/ข้าม
พืน้ท่ีจะมีอยู ่2 ลกัษณะ ได้แก่ 

(1) การศกึษาการเปล่ียน/ ย้ายพืน้ท่ีจากตวับทมาแสดงเป็นละครและข้ามไปอยู่
โทรทศัน์ แนวทางนีเ้ป็นการศกึษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ย้าย/ข้ามไปอยู่ในส่ือมวลชนแล้วเกิดอะไร
ขึน้ ศิลปินจะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของส่ือมวลชน ซึ่งอาจท าให้ส่ือพืน้บ้านสูญเสีย       
อตัลกัษณ์บางอย่างไป ในเร่ืองการวิพากษ์วิจารณ์สงัคม บทบาทเร่ืองเพศ และอาจจะต้องปรับใน
เร่ืองรสนิยม (Taste) ให้เป็นแบบส่ือมวลชน 

(2) การศึกษาการเปล่ียน/ย้ายพืน้ท่ีของตัวบทท่ีใช้ในการแสดงส่ือพืน้บ้าน 
การศกึษาแนวทางนีม้กัจะอยู่ในสาขาคติชนวิทยาหรือภาษาไทยท่ีจะเน้นและให้ความสนใจกบัตวั
บท เม่ือวรรณกรรมท่ีเป็นวตัถดุบิของส่ือการแสดงพืน้บ้าน แม้ว่าจะมีต้นก าเนิดจากจดุเดียวกนั แต่
เม่ือถูกเผยแพร่ไปยงัพืน้ท่ีตา่งกนัออกไปแล้วจะมีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัหรือไม่อย่างไรตาม
ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทานในสาขาคตชินวิทยา 

4) การศึกษาผู้ รับสาร (Receiver) เม่ือเปรียบเทียบการศึกษาผู้ รับสารของส่ือการ
แสดงพืน้บ้านแล้วจะมีน้อยกวา่การศกึษาจากศลิปินประเดน็ในการศกึษาผู้ รับสารมีดงันี ้

(1) การเปิดรับส่ือการแสดงพืน้บ้านของผู้ รับสาร การศึกษาการเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือการแสดงพืน้บ้านนัน้พบว่า โดยสว่นมากนัน้เป็นกลุ่มผู้สงูอาย ุเน่ืองจากมีความคุ้นเคยและ
ประทบัใจในวฒันธรรมพืน้บ้าน ซึ่งหมายความว่าคนวยัหนุ่มสาวไม่คุ้นเคยกบัส่ือพืน้บ้าน แตจ่ะมี
ความคุ้นเคยกบัส่ือมวลชนมากกว่า 

(2) บทบาทของผู้ รับสารท่ีไม่ใชเ่พียงแคก่ารรับสาร ได้แก่การศกึษาบทบาทของ
แม่ยกลิเกในจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ บทบาทของแม่ยกนัน้ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ ท่ีตดิตามชมลิเกเทา่นัน้ 
แต่ยังให้ความช่วยเหลือผู้ แสดงในลักษณะของผู้ ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ น้อยแบบไม่มีเง่ือนไขอีกด้วย    
(ภทัรวรรณ ยงชยั, 2540) บทบาทดงักล่าวช่วยให้ลิเกสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนยิ่งขึน้ ส่ือการ
แสดงพืน้บ้านต้องเปิดชอ่งทางให้ผู้ชมมีสว่นร่วมกบัการแสดงให้หลากหลายช่องทาง     

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองส่ือการแสดงพืน้บ้านตามองค์ประกอบการส่ือสารข้างต้น 
เพ่ือศกึษารูปแบบการเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือพืน้บ้าน ในยคุท่ีมีส่ือสมยัใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสงัคมในปัจจุบนั ส่ือพืน้บ้านอย่างการฟ้อน
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เล็บฟ้อนเทียนจะมีการปรับประยุกต์ทางด้านองค์ประกอบอย่างไร เพ่ือความอยู่รอดของส่ือ
พืน้บ้าน    

Kidd (1992 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544) ได้ศกึษาละครพืน้บ้าน ในประเทศตา่งๆ 
โดยเฉพาะในประเทศโลกท่ีสามท่ีเคยผ่านประสบการณ์การล่าอาณานิคม พบว่า รูปแบบและ
เนือ้หาของละครพืน้บ้านจะเปล่ียนแปลงไป เชน่ 

1) ละครละครพืน้บ้านภายใต้ยุคศกัดินา จะมีทัง้การซ่อนเร้นรูปแบบการต่อต้าน
ศักดินา  แต่ในเวลาเดียวกันก็จะมี จิตส านึก ท่ียอมรับการครอบง าปะปนอยู่ ด้วย (False 
Consciousness) 

2) ละครพืน้บ้านภายใต้ยคุการล่าอาณานิคม เนือ้หาของละครจะมุง่ตอ่ต้านลทัธิล่า
อาณานิคม สร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม กระตุ้นความรู้สกึชาตนิิยม 

3) ละครพืน้บ้านยคุการท าประเทศให้ทนัสมยั เนือ้หาและรูปแบบของละครจะเข้า
มาเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมาก โดยท าหน้าท่ีคล้ายๆ เป็นการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง 
(propaganda) 

รจเรศ ณรงค์ราช (2548, น. 145) แบ่งยุคสมยัการปรับแปลงของหนงัตะลุงโดยพิจารณา
จากบริบททางสังคมคือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีส่ือสารและส่ือมวลชน สามารถแบง่ยคุหนงัตะลงุได้ดงันี ้

ยคุท่ี 1 พ.ศ. 2419-2500 ยคุตะเกียงน า้มนัววั ตะเกียงน า้มนัควาย ตะเกียงเจ้าพายุ 
ยคุท่ี 2 ยคุเคร่ืองป่ันไฟ พ.ศ. 2500-2510 
ยคุท่ี 4 ยคุหนงัตะลงุทอล์คโชว์ พ.ศ. 2530-2540 
ยคุท่ี 5 ยุคหนงัตะลุงทอล์คโชว์และคอนเสิร์ต พ.ศ. 2540-ปัจจบุนั จะเห็นได้ว่าการ

เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านจะแบ่งไปตามยุคสมัย โดยมีปัจจัยทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม เป็นตัวก าหนดให้แต่ละยุคของส่ือพืน้บ้านมีความแตกต่างกันทาง
องค์ประกอบออกไป การวิจยัครัง้นีจ้ะศึกษาในความเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้าน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอยา่งไร 
 

2.1.6 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาส่ือพืน้บ้าน 
เกศนีิ จฑุาวิจิตร (2548, น. 163-166) กล่าวถึงแนวทางการท างานด้านวฒันธรรมพืน้บ้าน

เพ่ือการพัฒนาประเทศว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับวัฒนธรรมพืน้บ้านเพ่ือน ามาใช้ด าเนินงาน
ทางด้านวฒันธรรมพืน้บ้านภายใต้บริบทของสงัคมและชุมชนซึ่งจะสมัพันธ์กับชีวิตในด้านต่างๆ 
ตามท่ีความเป็นจริงมากขึน้ สามารถจ าแนกออกมาได้ 4 ประเภท ดงันี ้
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1) การอนุรักษ์ เป็นการเก็บรักษาวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีเป็นวตัถุและมิใช่วตัถุ เป็น
สิ่งของเคร่ืองใช้ โบราณวตัถ ุค าบอกเล่า นิทาน ต านาน การละเล่นฯ ท่ีมีการท าขึน้จากส่วนกลาง
โดยราชการ และจากเอกชนหรือบุคคลท่ีสนใจซึ่งท าได้ด้วยใจรัก ถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ค้นคว้าพฒันาการของสงัคมในแตล่ะท้องถ่ินหรือชมุชน 

2) การฟืน้ฟเูป็นการน าวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีมีประโยชน์มีความเหมาะสมน ากลบัมา
ใช้ใหม่ เช่น ประเพณีการลงแขก การเล่นดนตรีบางประเภทฯ ให้ฟืน้คืนกลบัมาอีกครัง้ ต้องอาศยั
ความร่วมมือจากราชการ เอกชน และชาวบ้าน รูปแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัยุค
สมัย แต่เนือ้หาและเป้าหมายยังคงคุณค่า ประโยชน์แก่ผู้ ถือปฏิบัติ ชาวบ้านจึงมีโอกาสในการ
ถ่ายทอดและเรียนรู้เนือ้หากนัเอง เน่ืองจากชาวบ้านจะเข้าใจในสภาพความคิด ความเช่ือของเขา
เอง เป็นวิทยากร ผู้ ถ่ายทอด ผู้ รับการถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ ซึ่ง
องค์การพฒันา เอกชน และภาครัฐต้องชว่ยกนัประสาน มิใชเ่ป็นผู้ท าให้ 

3) การประยุกต์ การเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวของวัฒนธรรมไม่หยุดนิ่ง จึงมีการ
ประยุกต์วัฒนธรรมพืน้บ้านอยู่ตลอด เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เราต้องมองชาวบ้านอย่าง
เช่ือมัน่ว่าเขาจะสามารถประยุกต์วฒันธรรมได้ เช่น การท าบุญข้าวเปลือกเพ่ือจดัตัง้กองทุนข้าว
ประจ าหมู่บ้าน การทอดผ้าป่าพนัธุ์ไม้ การท านากระชบัมิตร เป็นต้น ซึ่งจะต้องให้ชาวบ้านสานต่อ
และคิดริเร่ิมกันขึน้ โดยท่ีองค์กรภายนอกอาจช่วยประสานหรือหาข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านเทา่นัน้ 

4) การสร้างใหม่ มีความคล้ายคลึงกับการประยุกต์ เพียงแต่ว่าส่วนเก่าน้อยกว่า
สว่นใหม่ แตจ่ะต้องระวงัมากในการสร้างใหมท่ี่อาจเกิดความไม่เหมาะสม ไมเ่ป็นท่ีพงึประสงค์ของ
ชาวบ้าน ดังนัน้ต้องพิจารณาถึงความต้องการท่ีแท้จริงและเกิดประโยชน์ เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถ่ินเสียก่อน 

การสร้างใหม่ทางวฒันธรรมถือเป็นพลวตัทางวฒันธรรม เพราะหากสิ่งใหม่นีเ้กิด
ประโยชน์จริงและมีความเหมาะสมกับสภาพท่ีเป็นอยู่และท้องถ่ินของชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะ
ด าเนินการตอ่ไปจนในท่ีสดุเม่ือเวลาผา่นไปก็จะกลายเป็นวฒันธรรมพืน้บ้านของท้องถ่ินนัน้ 

การสร้างใหม่จึงต้องพิจารณาและค านึงถึงชาวบ้านเป็นหลกั กล่าวคือวฒันธรรม
ใหม่นัน้มีผลในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหรือไม่ เพียงใด ชาวบ้านพร้อมและเต็มใจรับ
หรือไม่ เขามีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากน้อยแค่ไหน เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่เพียงใด 
อย่างไรก็ตามจะต้องค านึงด้วยว่าจะต้องให้ชาวบ้านเป็นตวัถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนชาวบ้านเกิด



24 

ความมัน่ใจและยินดีท่ีจะรับวฒันธรรมใหม่อย่างไม่สบัสนคลุมเครือหรือรับอย่างไม่เต็มใจ และท่ี
ส าคญัวฒันธรรมใหมนี่ ้ควรมีเป้าหมายไปสูก่ารพึง่ตนเองและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ชาวบ้าน 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศกึษาเร่ือง ส่ือมวลชนกบัการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านหนงัตะลุง  
เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ การเก็บข้อมลูจะอยู่ในพืน้ท่ี 4 จงัหวดัภาคใต้ ท่ี
มีการแสดงหนังตะลุงอย่างมาก คือ จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และนครราชศรีธรรมราช จาก
การศึกษาพบว่าจากการพิจารณาจากบริบททางสงัคม คือ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงของหนงัตะลุงนัน้สามารถแบ่งได้เป็น 5 
ยคุ คือ 

1) ยคุตะเกียงน า้มนัววั ตะเกียงน า้มนัควาย ตะเกียงเจ้าพาย ุในช่วงปี พ.ศ. 2419-
2500 

2) ยคุเคร่ืองป่ันไฟ พ.ศ. 2500-2510 
3) ยคุดนตรีสากล พ.ศ. 2510-2530 
4) ยคุหนงัตะลงุทอล์คโชว์ พ.ศ. 2530-2540 
5) ยคุหนงัตะลงุทอล์คโชว์และคอนเสิร์ต พ.ศ. 2540-ปัจจบุนั 

จากการศกึษาทัง้ 5 ยคุพบวา่การเปล่ียนแปลงในยคุท่ี 2 มีผลมาจากเทคโนโลยี ท่ีหนัมาใช้
เคร่ืองป่ันไฟ เคร่ืองขยายเสียง ส่วนการเปล่ียนแปลงในยคุท่ี 3, 4 และ5 นัน้มีผลจากสงัคมเข้าสู่ยคุ
ส่ือมวลชน ซึ่งท าให้หนังตะลุงได้น าข้อมูลข่าวสารจากส่ือมวลชนมาปรับใช้ในการแสดง หาก
พิจารณาถึงองค์ประกอบของหนังตะลุงท่ีมีความเปล่ียนแปลงทัง้หมด มี 8 ประการ คือ 1) นาย
หนงั 2) พิธีกรรมไหว้ครู 3) เนือ้หาของเร่ือง 4) ดนตรี 5) ล าดบัการแสดง 6) เทคนิคการแสดง 7) รูป
หนงัตะลงุ 8) โรงหนงัและจอ จะเห็นได้ว่าทกุองค์ประกอบของหนงัตะลงุมีการปรับแปลง สว่นใหญ่
แล้วจะเป็นการปรับแปลงเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนของเนือ้หาจะมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ บท
เจรจาท่ีมีการน าข่าวสารมาสอดแทรกลงไป การเพิ่มมขุตลกเพ่ือความบนัเทิง การวิพากษ์วิจารณ์
การเมืองในแง่มมุตา่งๆ และยงัมีการน าเอาดนตรีสากลเข้ามาบรรเลงเพลงลกูทุ่งยอดนิยม  ในส่วน
ท่ีเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด คือ พิธีกรรมการไหว้ครูและรูปหนงัตะลงุ โดยเฉพาะรูปตวัตลก  และการ
ใช้ภาษา เป็นการธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของหนงัตะลงุตอ่ไป 

ปัจจบุนัผู้ชมหนงัตะลงุมีอยู่ 2 กลุม่ด้วยกนั คือ ผู้ชมท่ีดทูกุคณะทกุแนวจะเป็นกลุม่ท่ีมีอาย ุ
50 ปีขึน้ไป ช่ืนชอบหนงัตะลงุเป็นชีวิตจิตใจ และผู้ชมท่ีเลือกดคูณะท่ีชอบ มีอายรุะหว่าง 20-50 ปี 
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โดยกลุ่มอาย ุ20-40 ปี จะช่ืนชอบหนงัตะลงุทอล์คโชว์ ท่ีมีความตลก และมีร้องเพลง สว่นกลุม่อาย ุ
40-50 ปีบางคนจะชอบหนงัตะลงุแนวอนรัุกษ์และบาคนจะชอบหนงัตะลงุแบบทอล์คโชว์  

การเปล่ียนแปลงของหนงัตะลงุทัง้หมดนัน้เป็นการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดและการได้รับ
การยอมรับจากผู้ ชม แม้รูปแบบจะมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้
ยงัคงมีให้เห็นอยู่ในส่ือพืน้บ้านชนิดนี ้คือ ภาษาและสญัลกัษณ์ทางใต้ ท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งคือ 
การประกอบพิธีกรรมท่ีมีตราประทบัของความน่าเช่ือถือ การติดตอ่กบัวิญญาณของบรรพบรุุษ ซึ่ง
ถือเป็นแก่นของหนงัตะลงุ  และเป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมพืน้บ้านท่ีมีมาอย่างยาวนานให้รุ่นลกูรุ่น
หลานได้สืบทอดกนัตอ่ไป    

ศรีปาน รัตติกาลชลากร (2538) ศกึษาบทบาทของส่ือพืน้บ้านในวฒันธรรมมอญในอ าเภอ
พระประแดง โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการสุ่มตัวอย่างจ านวน 240 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ของชาวมอญพระประแดงในอดีต
เร่ิมท ามาหากินโดยการการเกษตร ระยะแรกนัน้ได้ท าการถางป่าเพ่ือท าการเพาะปลูก และยังมี
การประกอบอาชีพอ่ืนๆด้วย คือ การขดุเรือ ซึ่งท ากนัมากในหมูบ้่านท่ีมีเรือ การท าเคร่ืองปัน้ดินเผา 
บางกลุ่มมีการเลีย้งช้างอีกด้วย จากนัน้เร่ิมมีการขยับขยายพืน้ท่ีการท ามาหากินไปแถบบางนา
และบางพลี ซึ่งบรรยากาศในยุคนัน้ค่อนข้างจะเงียบเหงา มีบ้านปิดเงียบจ านวนมาก ส่วนผู้คนท่ี
อาศยัอยู่บริเวณนัน้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ ท่ีมีฐานะร ่ารวยและผู้ ท่ีมีการศึกษา รวมถึง
ชาวต่างชาติท่ีเป็นช่างไฟหนีร้อนมาปลูกบ้านพกัในพระประแดงริมน า้ ดังปรากฏว่าสาวมอญรุ่น
คณุย่า คณุทวดหลายคนแต่งงานกับชาวตะวนัตก ตอ่มาในช่วงท่ีสอง เร่ิมมีการตดัถนนสุขสวสัดิ ์
ประมาณปี พ.ศ. 2495-2500 เสร็จถึงดาวคะนองเป็นถนนดิน หลังจากได้ยกเลิกเรือยนต์เผาหัว
กลางล าเคยใช้สญัจรไปมาระหว่างพระประแดงกับปากน า้ ตรงกับสมยัจอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์ มี
การขายท่ีดินย่านพระแดงเพ่ือท าโรงงานมากขึน้ และหันมาใช้รถยนต์ในช่วงนีเ้องท่ีเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงของประเพณีและส่ือพืน้บ้าน 

ในปี พ.ศ. 2500 การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านและความเป็นอยูข่องชาวมอญ เร่ิมมีการ
ขยายตัวของการคมนาคม อุตสาหกรรม และการย้ายถ่ินของผู้ คนทัง้คนจีนและคนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเข้าท างานในโรงงาน การท านาจึงลดลงไป ประกอบกับเร่ิมมีการย้าย
ครอบครัวไปอาศยัอยู่แถบบางพลีอย่างถาวรมากขึน้ เม่ือทางอ าเภอเข้ามาดแูลจดัการอย่างเป็น
ทางการจึงท าให้ส่ือพืน้บ้านในวัฒนธรรมมอญมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างชัดเจนยิ่ งขึน้ บาง
ประเพณีสญูหายไป บางประเพณีการปฏิบตัลิดลง บางประเพณีมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ 
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จากการศึกษาพบว่า ส่ือพืน้บ้านในวฒันธรรมมอญใน อ.พระประแดงมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพสงัคม มีการเปล่ียนแปลงเนือ้หารูปแบบวิธีการเพ่ือให้มีความน่าสนใจมากขึน้ ส่วน
ใหญ่ชาวมอญใน อ. พระประแดงยงัรู้จกัส่ือพืน้บ้านจากประสบการณ์ตรง คือ การเติบโตและใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมมอญ การเข้าร่วมพิธีกรรม งานประเพณีเป็นประจ า บทบาทของส่ือพืน้บ้านใน
วฒันธรรมมอญนัน้มีบทบาทส าคญั 6 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรม บทบาทการ
สร้างความภาคภูมิในท้องถ่ิน บทบาทในการเป็นตวัแทนท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของชาวมอญ 
บทบาทในการให้ความบันเทิงสนุกสนาน บทบาทในการสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกือ้กูล 
บทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ในด้านการรักษาส่ือพืน้บ้านในวฒันธรรมมอญ มีผู้ ระบุให้
รักษาประมาณคร่ึงหนึ่ง ส่วนส่ือท่ีเลือกให้รักษาส่วนใหญ่เป็นส่ือท่ีชาวมอญจดัให้มีอยู่ เป็นส่ือท่ีมี
พืน้ฐานมาจากความเช่ือทางศาสนาซึง่เป็นท่ีเคร่งครัดของชาวมอญ และเป็นประเพณีท่ีเปิดโอกาส
ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ ฯลฯ มีผู้ ท่ีไม่ระบุถึง
ร้อยละ 50.0 เป็นส่ือเฉพาะบุคคล หรือครอบครัวส่วนใหญ่ ต้องอาศยัความสามารถพิเศษในการ
จดัขึน้ เชน่ พิธีเสียกบาล ประเพณีร้องไห้ ประเพณีค า้โพ เป็นต้น เป็นส่ือท่ีมีพืน้ฐานความเช่ือเร่ืองผี 
ซึง่เด็กรุ่นใหมไ่มเ่ช่ือถือสกัเท่าไหร่ มองวา่ไมจ่ าเป็นต้องรักษาส่ือเหลา่นี ้จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึน้กับส่ือพืน้บ้านในวฒันธรรมมอญใน อ. พระประแดง จะเห็นการสืบทอดท่ีค่อยๆ ลดน้อยและ
หมดลงไป   

ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ (2538) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์บทบาทและค่านิยมในส่ือ
พืน้บ้าน “ละครเสภาขนุช้างขนุแผน” ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสาร 
การสมัภาษณ์แบบลึก ละครเสภาขุนช้างขนุแผนถือเป็นส่ือพืน้บ้านของภาคกลาง ตัง้แตส่มยักรุง
ศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบนั การศึกษาตามหลกัฐานนัน้เช่ือว่าละครเสภามีวิวฒันาการมาจะการขบั
เสภา ซึง่เป็นเร่ืองท านองมขุปาฐะท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา จนเป็นสว่นหนึง่องวิถีชีวิตคนไทย เป็นเร่ืองราว
ของขาวบ้านสามัญชนธรรมดามีการสอดแทรกเนือ้หาในหลายๆด้านลงไปในเนือ้หา ปัจจุบนัอยู่
ภายใต้การควบคุมของกรมศิลปากร องค์ประกอบโดยรวมของการแสดง คือการขับเสภา และ
เจรจาโต้ตอบกันของตัวละคร และยังมีการขับเสภาบรรยายโวหาร เป็นความงามของฉากและ
เนือ้หาเร่ืองราวท่ีด าเนินเร่ืองตัง้แตต้่น การแสดงละครเสภาขนุช้างขนุแผนสามารถแสดงได้ในงาน
มงคลและอวมงคล ขึน้อยูก่บัเจ้าภาพจะจ้างให้แสดงเนือ้หาตอนท่ีมีความสนกุสนาน 

พบว่าบทบาทท่ีโดดเดน่ท่ีสุดคือ กิจกรรมบนัเทิง ด้วยเหตท่ีุละครขบัเสภาขนุช้างขนุแผนมี
ความสมบูรณ์ในด้านองค์ประกอบในหลายด้าน แสง สี เสียง ฉาก เคร่ืองแต่งกาย ท าให้ดึงดูด
ความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี ตอ่มาได้มีการพฒันาปรับรูปแบบการแสดงให้มีความเก่ียวข้อง
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หรือสมัพนัธ์กับสถานการณ์ในปัจจบุนั การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดจากสภาพเศรษฐกิจการ
ปกครอง โดยมีตวัตลกเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ชม เป็นรูปแบบของการล้อเลียน เสียดสีมากกว่ามุง่กลา่ว
ร้ายโจมตี  

การวิเคราะห์เนือ้หาของบทละครเสภาขุนช้างขุนแผน เต็มไปด้วยเนือ้หาท่ีแสดงถึงความ
เช่ือ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ 5 ตอน พบว่า เนือ้หาสะท้อนถึง
ความเช่ือทางศาสนามากท่ีสุด คือ ร้อยละ 47.68 รองลงมาคือ เร่ืองการปกครอง ร้อยละ 21.85 
เร่ืองครอบครัว ร้อยละ 18.54 เร่ืองเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.62 และเร่ืองการศกึษา ร้อยละ 5.30 จะเห็น
ได้ชดัเจนว่าเนือ้หาจะมีความเช่ือเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิต เพราะการท่ีคนไทยถูกปลูกฝังให้
ใกล้ชิดกับศาสนาตัง้แต่เกิด นอกจากนัน้จะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการด าเนินชีวิต เป็นบทบาทท่ี
ชว่ยเสริมให้ละครขบัเสภาขนุช้างขนุแผนมีความโดดเดน่มากกว่ามหรสพอ่ืนๆ ซึ่งจดุเดน่คือ ความ
สนกุสนานบนัเทิง ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัผู้ชมอยา่งมาก 

ในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงความนิยมนัน้พบว่ามีปัจจัย 2 
ประการ คือ  

1) ปัจจยัทางตรง การเส่ือมความนิยม การเปล่ียนแปลงทางทศันคติของผู้ชมท่ีหนั
มาให้ความสนใจกับนกัแสดงเอกฝ่ายชายมากกว่า จึงเกิดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในตวั
บคุคลขึน้มา ซึง่ผู้ชมส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง มีอายโุดยเฉล่ีย 55 ปีขึน้ไป มีระดบั
การศกึษาและทนุทรัพย์ท่ีสงู ความพงึพอใจของผู้ชมจงึอยูท่ี่รูปลกัษณ์ของผู้แสดง 

2) ปัจจัยทางอ้อม คือ การขาดการประชาสัมพันธ์ การเอาใจใส่ของภาครัฐ ขาด
การร่วมมือในการอนรัุกษ์ และขาดจิตส านกึความเป็นไทย 

ปัจจยัการเข้ามาแทนท่ีของส่ือใหม ่เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 
ส่ือโทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุด ทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศน์ รายการเพลงเกมส์โชว์ 

ละครท่ีวี และภาพยนตร์ตา่งประเทศได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมาก ปะชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครจะมีสิทธิเสรีภาพในการรับส่ือมวลชนมากกว่าเขตชุมชนอ่ืน จดุมุ่งหมายเพ่ือการ
รับชมในด้านความบนัเทิง มีถึง ร้อยละ 70 ชมเพ่ือความรู้และข้อมูลข่าวสารร้อยละ 30 ส าหรับ
ผู้ชมกลุ่มวยัรุ่นทุกคนนิยมรับชมโทรทศัน์เพ่ือความบนัเทิง ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 70 นิยมชม
โทรทศัน์เพ่ือความรู้ และยงัมีการสอดแทรกความบนัเทิงเข้าไปพอสมควร เชน่ ละครจกัรๆ วงศ์ๆ 

วิทยุ ในกลุ่มตัวอย่างมีทุกครัวเรือน  นิยมฟังตลอด 24 ชั่วโมง จุดมุ่งหมายเพ่ือความ
บนัเทิง รายการเพลงจะได้รับความนิยมสงูสดุ ส่วนรายการอ่ืนๆ กลุ่มตวัอย่างฟังบางรายการ เช่น
รายการสารคดี และบทความตา่งๆ โดยแบง่กลุ่มผู้ ฟังเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มวยัรุ่น นิยมฟังเพลง
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เพ่ือความบนัเทิง ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นข้อมูลข่าวสารความรู้เป็นผลพลอยได้ กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มวัย
ท างาน นิยมการฟังรายการท่ีมีเนือ้หาด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น รายการข่าวสด การรายงานของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงานสภาพการจราจร สดุท้ายคือกลุ่มผู้สูงอายุ จะนิยม
ฟังรายการเพลงสมยัอดีต และรายการธรรมะ  

ภาพยนตร์ เป็นส่ือท่ีนิยมการน าเสนอในรูปแบบใหม่ คือจัดท าโรงภาพยนตร์ตาม
ศนูย์การค้า หรือ Mini Theartre พบว่าวยัรุ่นนิยมชมภาพยนตร์เฉล่ียสปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดยเฉพาะ
วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ หรือวนัหยุดพิเศษ ในส่วนของกลุ่มผู้ สูงอายุ เฉล่ียสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรือ
วนัหยดุพิเศษ  

ส่ือวีดทิศัน์ ได้รับความนิยมจากทกุเพศทกุวยั นิยมเชา่มารับชมท่ีบ้าน 
จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้อจ ากดัของส่ือพืน้บ้านละครเสภาในหลายๆ ด้าน คือ 1) ต้องใช้

แสดงจ านวนมาก ก่อให้เกิดความวุ่นวายและค่าใช้จ่ายในการแสดงสูง การจดัการคิว และปัญหา
ส่วนตวั 2) รายได้นกัแสดงน้อยลง แต่จะได้รับของก านลัจากผู้ชมมีฐานะสูง อิทธิพลของความพึง
พอใจสง่ผลตอ่กลุม่ผู้ชมสงูมาก 

วราลี จิรชัยศรี (2541) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานส่ือนาฏยศิลป์
ผ่านส่ือโทรทัศน์ เพ่ือศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติในการน าส่ือมวลชนมาใช้เพ่ือส่งเสริมส่ือ
นาฏศิลป์และได้ท าการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของส่ือนาฏศิลป์ในสังคมไทยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การวิจัยครัง้นีไ้ด้น าเสนอแนวคิดการน าส่ือมวลชนมาเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ปัญหาอีกด้วย งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์
เชิงลกึ จากการศกึษาค้นคว้าจงึสามารถสรุปดงันี ้

1) สถานภาพและศกัยภาพของนาฏศลิป์ไทยประกอบไปด้วย 
(1) ความบนัเทิงท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมประจ าชาติ ซึ่งมีความเป็น

รูปธรรมมากท่ีสดุอยา่งหนึง่  
(2) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบนัทกึความเป็นไปทางสงัคม 
(3) มีคณุสมบตัิของความเป็นส่ือ โดยมีองค์ประกอบการส่ือสารอย่างครบถ้วน

เม่ือเทียบกับส่ือประเภทอ่ืน คือ การท าหน้าท่ีเป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีใช้ในการส่ือสารในสงัคมไทย 
เป็นส่ือประเภทท่ีใช้ “ภาษาท่า” ในการส่ือความ และมีองค์ประกอบการส่ือสารครบตามหลัก
พืน้ฐานของกระบวนการส่ือสาร ซึง่จะประกอบไปด้วย ผู้สง่สาร  

(Sender)          สาร (Message)            ส่ือ (Channel )            ผู้ รับสาร (Receiver) 
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จากการท่ีได้ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของนาฏศิลป์ดังกล่าวแล้ว ท าให้
ตระหนักถึงคุณค่าของส่ือประเพณีนีค้วรจะได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป 
เน่ืองจากคณุสมบตัิของส่ือประเภทนีน้ัน้ไม่ได้มีเพียงแคใ่ห้ความบันเทิงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัมี
ศกัยภาพในการส่ือสารอีกด้วย แตส่ าหรับสงัคมไทยในยคุปัจจบุนัแล้วกลบัพบวา่ส่ือนาฏศลิป์กลบั
ได้รับความสนใจน้อยลงด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

1) ปัจจยัด้านตวันาฏศิลป์ คือ ผู้คนในยุคปัจจุบนัไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สมัผัส
กบันาฏศลิป์เทา่ท่ีควร ไมมี่ความคุ้นเคย จงึไมไ่ด้รับความสนใจและขาดความเข้าใจ 

2) ปัจจัยด้านเง่ือนไขภายนอก คือ ส่ือมวลชนไม่มีนโยบายในการน าเสนอ
รายการท่ีเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรม มุง่เน้นแตผ่ลก าไรทางธุรกิจเท่านัน้จนไม่ค านึงถึงหน้าท่ีของส่ือท่ี
ต้องให้บริการสาธารณะ ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางนโยบายของภาครัฐ รสนิยมของผู้ชมไม่ช่ืนชอบ
รายการท่ีเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรม 

3) รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของผู้คนในสงัคม คือ นบัว่าเป็นปัจจยัท่ี
ควบคมุได้ยาก เน่ืองจากสงัคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ จึง
ท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปตามสงัคม สิ่งทา่มารถท าได้คือ การให้บคุลากร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
รับผิดชอบในการดแูลศิลปวฒันธรรมซึ่งเป็นมรดกของประเทศชาติให้ยงัคงด ารงอยู่ได้ วิธีการหรือ
กลยทุธ์ท่ีจะท าให้ศลิปวฒันธรรมสามารถอยู่ในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อยา่งกลมกลืนและไม่ท า
ให้เอกลกัษณ์นัน้สญูเสียตามไปด้วยเป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งมาก 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลมีทัง้หมดสามกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มผู้ ผลิต และ
กลุ่มผู้ เผยแพร่ได้ให้ความเห็นไว้ว่าปัจจยัทัง้สามข้อท่ีกล่าวมานัน้เป็นปัญหาท่ีนาฏศิลป์ไม่ได้รับ
ความนิยมจากสงัคมในวงกว้าง ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ทัง้สามกลุ่มมีความเห็นท่ี
ตรงกนักับการให้ส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือให้การแสดงนาฏศิลป์เผยแพร่แก่ประชาชนเป็นการเปิด
โอกาสในการเปิดรับชมให้กบัประชาชนมากขึน้ 

2) แนวคดิการสง่เสริมและปรับประสานส่ือนาฏศลิป์ผา่นส่ือโทรทศัน์ 
ในความเห็นของทัง้สามกลุ่มเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปิดรับส่ือ

นาฏศิลป์นัน้ ทัง้สามกลุ่มเห็นด้วยกับการน าส่ือมวลชนมาใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ของส่ือ
นาฏศิลป์สู่สงัคมไทย โดยมีจดุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับชมส่ือนาฏศิลป์มากยิ่งขึน้ 
เป็นการสร้างความสนใจ ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ตระหนกัถึงคณุค่าและความส าคญัในการ
อนุรักษ์ส่ือประเภทนีต้่อไป ซึ่งประโยชน์ของการน าส่ือมวลชนมาใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่นัน้มี
ดงันี ้
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1) ส่ือมวลชนจะท าให้ส่ือนาฏศลิป์กลายเป็นส่ือรุก สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ 
2) ส่ือมวลชนเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้

ประชาชนได้รู้จกัส่ือนาฏศลิป์มากยิ่งขึน้ 
3) ส่ือมวลชนสามารถเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรักษาส่ือนาฏศิลป์ได้โดยไม่มี

ข้อจ ากดัทางด้านเวลา ถือเป็นการอนรัุกษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การบนัทกึการแสดง
นาฏศลิป์ไว้ในวิดทิศัน์หรือซีดีรอม 

แนวคิดด้านรูปแบบการน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์สามารถแบง่ออกเป็น 3 แนวคิด 
คือ  

1) แนวคดิเชิงอนรัุกษ์ (Producer’s Oriented) 
2) แนวคดิเชิงประยกุต์ (Audience’s Oriented) 
3) แนวคดิเชิงร่วมสมยั (Contemporary) 

ส าหรับแนวคดิทัง้ 3 แบบดงักล่าวนัน้ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้สามกลุ่มได้ให้ความเห็นว่า 
แนวคิดทัง้ 3 แบบเป็นแนวคิดท่ีประชาชนในยุคปัจจุบนัสามารถรับชมและท าความเข้าใจได้เป็น
อย่างดี โดยท่ีไมจ่ าเป็นต้องเลือกแนวคดิใดแนวคดิหนึ่งในการรับชม แตค่วรจะมีกลยทุธ์หรือวิธีการ
น าเสนอท่ีท าให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายก่อน เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชม และน าเสนอในรูปแบบท่ี
ยากขึน้ตามล าดบั 

3) แนวปฏิบตัใินการสง่เสริมและปรับประสานส่ือนาฏศลิป์ผา่นส่ือโทรทศัน์ 
เป็นการสร้างกลยุทธ์การน าเสนอส่ือนาฏศิลป์ผ่านส่ือโทรทัศน์ ถือเป็นหน้าท่ีของ

ผู้ผลิตในการจดัการความสมัพนัธ์ให้ส่ือนาฏศิลป์และส่ือโทรทศัน์มีความเหมาะสมบนพืน้ฐานของ
ความพอดี จากการศกึษาพบวา่ 

1) การใช้หลกัของวฒันธรรมการจบัเวลา (Clock Culture) เป็นแนวทางในการ
จดัเวลาการแสดง 

การรักษาเวลาการแสดงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม มีการปรับบทการแสดงให้มี
ความกระชบั ไมยื่ดเยือ้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ เหมาะสมกบัชว่งเวลาในการน าเสนอทางส่ือโทรทศัน์ 

2) การใช้หลกัเร่ืองรสนิยมของผู้ รับสาร (Taste) เป็นแนวทางการจดัรูปแบบการ
แสดง จากการศกึษาพบวา่ รูปแบบการแสดงใช้รสนิยมของผู้ชมเป็นแนวทางมีปัจจยัดงันี ้

(1) สอดแทรกความตลก 
(2) ใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงเพื่อดงึดดูความสนใจ 
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(3) การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของนาฏศิลป์ท่ีไม่เพียงแค่ให้ความบนัเทิง
เทา่นัน้ แตเ่ปรียบเสมือนกบัการออกก าลงักายหรือการฝึกบคุลิกภาพได้อีกด้วย 

3) สร้างระบบการเข้ารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode) สารตามหลัก
ของสญัญะวิทยาท่ีเป็นแนวทาง มีกลยทุธ์ดงันี ้

(1) การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ชมด้วยการอธิบายข้อมลูก่อน 
(2) การเล่าเปรียบเทียบเหตกุารณ์ปัจจุบนักับเนือ้เร่ือง เพ่ือให้เกิดความรู้สึก

วา่นาฏศลิป์นัน้ไมไ่ด้มีความหา่งไกลจากชีวิตในปัจจบุนั 
(3) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแสดงให้เกิดความสมจริง

มากยิ่งขึน้และเป็นการเสริมจินตนาการตามเนือ้เร่ืองให้เห็นภาพท่ีชดัเจน 
(4) การจดัเรียงล าดบัการแสดงโดยเร่ิมจากการแสดงแบบประยุกต์ท่ียงัคง

ลกัษณะนาฏศิลป์ไว้ จากนัน้เป็นการแสดงร่วมสมยัซึ่งสามารถน าเสนอควบคูไ่ปด้วยกนัได้ เม่ือดึง 
ความสนใจได้แล้วจงึน าเสนอในแบบอนรัุกษ์ 

4) รูปแบบตา่งๆ ของรายการแสดงนาฏศลิป์ทางโทรทศัน์ (Pattern) 
1) รูปแบบวาไรตี ้ในรายการจะมีการแสดงท่ีหลากลาย เช่น การน าเสนอและ

สาธิตท่าฟ้อนร า เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ต่างๆ การสัมภาษณ์จากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดย
ทัง้หมดจะจดัให้อยูใ่นเวลาของรายการท่ีเหมาะสม 

2) รูปแบบการให้ความส าคัญกับผู้ สนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์  เช่น 
ผู้สนบัสนนุเอือ้เฟือ้สถานท่ีในการแสดง ก็จะต้องถ่ายท าการแสดงในสถานท่ีนัน้ 

3) รูปแบบรายการท่ีมีการสร้างความน่าสนใจให้การแสดงมากขึน้คือ มีการ
บรรยายก่อนการแสดงเตม็ชดุ 

4) รูปแบบรายการโดยไม่มีการบรรยายก่อนการแสดง ใช้การบนัทึกการแสดง
แบบเตม็ชดุ น าเสนอแบบไมมี่การตดัตอ่ใดๆ 

จากการศึกษาพบว่าในกลุ่มของผู้ ชมท่ีอายุระหว่าง 15-60 ปี เข้าใจการแสดงในรูปแบบ
รายการท่ีมีการบรรยายก่อนการแสดงมากท่ีสุด ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการแสดงได้ทัง้สามรูป
แนวคิดได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากประชาชนมีความเข้าใจในเนือ้หาของการแสดงแล้วจะท าให้เกิด
ความสนใจตามมา 

นิธิมา ชูเมือง (2544) ได้วิจยัเร่ือง การปรับตวัของส่ือพืน้บ้านโนราในสังคมไทยท่ีจงัหวดั
พทัลงุ สงขลา และนครศรีธรรมราช ศกึษาจงัหวดัละ 3 คณะด้วยกนั งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิง
คณุภาพโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ และสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและไมมี่ส่วนร่วม จากการศกึษา
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เบือ้งต้นพบว่าโนราน่าจะเกิดขึน้อย่างช้าสุด คือ ในช่วงปลายศรีวิชัย หรือ พุทธศตวรรษท่ี 19 
ในช่วงนัน้โนราเป็นการแสดงการร าเพียงอย่างเดียว ตอ่มาในยุคสมยัอยุธยาตอนกลาง โนราจะมี
การเล่นเร่ืองหรือจับบท ซึ่งเป็นหลักฐานว่าโนราได้เข้ามาแสดงในภาคกลาง ในช่วงรัชกาลท่ี 1 
นอกจากนีย้ังพบว่าช่วงก่อน 2460 นักแสดงโนราจะเป็นชายล้วน การแสดงของทุกคณะจะเป็น
แบบเดียวกัน ต่อมาช่วงประมาณปี 2476 ได้มีการแสดงโนราโดยผู้หญิง โรงแสดงจึงมีลกัษณะท่ี
เปล่ียนไป  

จากการศกึษาพบว่า การแสดงโนราสามารถแบง่เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คือโนราแสดง เป็น
โนราท่ีให้ความบนัเทิง และโนราโรงครู ท่ีแสดงเพ่ือการประกอบพิธีกรรม ในปัจจบุนัยงัแบง่ได้อีก 3 
ลกัษณะ คือ  

โนราโบราณ ท่ีมีแนวคิดต่อต้านกับโนราสมยัใหม่ มีทศันคติว่าโนราสมยัใหม่ท าให้ศิลปะ
โนราเส่ือมถอยลง แตปั่จจบุนัการแสดงโนราโบราณนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ารงเอกลกัษณ์ของการ
แสดงไว้ 

โนราสมยัใหม่ เป็นโนราท่ีรับอิทธิพลของวฒันธรรมการแสดงดนตรีลกูทุ่ง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของคนด ูเป็นโนราท่ีมีรายได้ดี มีผู้ชมจ านวนมาก 

โนราประยุกต์ เป็นโนราท่ีม่ีการแสดงดนตรีลูกทุ่งผสมผสานไปด้วยกนั โดยเน้นการแสดง
โนราเป็นหลกั สว่นดนตรีลกูทุง่จะเป็นตวัเสริม เพ่ือดงึดดูความสนใจจากกลุม่ผู้ชมวยัรุ่น   

พบเหตปัุจจยัท่ีท าให้โนราต้องมีการปรับตวั 3 ประการ คือ ความนิยมของคนด ูการเข้ามา
ของส่ือสมัยใหม่ และรายได้ เม่ือพิจารณาตามกระบวนการส่ือสาร จะพบความสมัพนัธ์จากเหตุ
ปัจจยัทัง้ 3 ประการแล้วมีความเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบ ในด้านการปรับ
รูปแบบของการแสดงโนราปัจจุบันมีการตัดทอนเนือ้หาเดิมและเพิ่มเติมเนือ้หาใหม่ท่ีทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ลักษณะของการน าเสนอด้วยเนือ้หาแบบละครสมัยใหม่ และการน าเสนอ
เนือ้หาการแสดงแบบโบราณมาใช้ นอกจากนีย้งัพบบทบาทของส่ือพืน้บ้านโนราในปัจจบุนั คือการ
ให้การศึกษา การแจ้งข่าวสาร การให้ความบันเทิง และการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ผลจากการ
ปรับตัวในการแสดงโนราให้เข้ากับยุคสมัยของสังคมมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 4 ประการ 
กลุ่มเป้าหมาย ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโนรากับคนดู ความลึกซึง้ในการสั่งสอนของโนรา คณุค่าทาง
นาฏลกัษณ์ในแบบโนรา   

ในประเด็นของบทบาทหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านโนราปัจจุบนั จะเห็นได้ชัดท่ีสุด คือ การให้
ความบนัเทิง สนกุสนาน เพลิดเพลินจากการวา่กลอน การร า การท าบท การแสดงของเร่ือง และยงั
มีการโต้ตอบกับผู้ชม บทบาทของการให้การศึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร และการวิพากษ์วิจารณ์
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สงัคมนัน้ยงัคงเป็นบทบาทท่ีสอดแทรกอยู่ในการแสดงท่ีให้ความบนัเทิงไปด้วย ส่วนด้านการโน้ม
น้าวใจนัน้จะลดลงจากอดีต เน่ืองจากโนราถือเป็นผู้ มีความรอบรู้ และมีความสามารถทาง
ศิลปะการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นผู้น าทางความคิด ให้คติสอนใจ แม้ว่าในปัจจุบนัศิลปิน
โนราจะยังมีบทบาทในการให้การศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสาร แต่การยอมรับในความรอบรู้ต่างๆ
ลดลง เน่ืองจากผู้ ชมสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือใหม่ ความรู้ของผู้ ชมและโนราจึงอยู่ใน
ระดบัเดียวกนั 

ศรัณยา สินสมรส (2546) ศกึษาเร่ือง บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปของส่ือพืน้บ้านลิเกฮลููท่ีมี
ตอ่ชุมชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก 
จากการศกึษาพบวา่ ในทกุๆองค์ประกอบมีการเปล่ียนแปลงไป ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีความ
นา่สนใจคือ การเปล่ียนแปลงโอกาสในการแสดง พบวา่โอกาสในการแสดงลิเกฮลูเูปิดกว้างมากขึน้ 
แต่เดิมท่ีแสดงในงานร่ืนเริงท่ีจัดในหมู่บ้าน องค์ประกอบด้านอ่ืนๆนัน้มีการใช้ภาษาไทยในการ
แสดง มีเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงามมากขึน้ และการปรับเนือ้หาเพิ่ มให้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
สอดแทรกลงไปในการแสดง แต่ปัจจุบันได้แสดงในงานของหน่วยงานรัฐหรือการแสดงทาง
ศลิปวฒันธรรม  การเปล่ียนแปลงด้านขนบธรรมเนียมในการแสดง เดิมไมมี่บทอ าลา แตมี่การเพิ่ม
บทอ าลาเข้ามาภายหลัง ซึ่งเป็นขัน้ตอนจากการแสดงลิเกฮูลูของประเทศมาเลเซีย เป็นการ
แลกเปล่ียนท่ีพฒันาเพื่อสนองความต้องการของผู้ชม 

การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของลิเกฮูลจูะเป็นไปในลกัษณะของการประยุกต์ การ
ผสมผสานกันระหว่างของเก่ากับของใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากในเนือ้หาท่ีมีประโยชน์กับ
ชาวบ้านแล้วสอดแทรกลงไปในเพลงประกอบและกลอนสด ส่วนการเข้ามาของส่ือสมัยใหม่ส่ง
ผลกระทบต่อโอกาสในการท างานของส่ือพืน้บ้านลิเกฮลูู คือไม่มีการแสดงในลกัษณะของการจดั
รายการอีกแล้ว เน่ืองจากส่ือมวลชนมีจ านวนมากชาวบ้านจึงไมน่ิยมเสียคา่ชมส่ือพืน้บ้านอีกตอ่ไป 
แตใ่นอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีก็ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาในรูปแบบการน าเสนอ โดยมี
การบนัทึกลงในเทป ซีดี และดีวีดีออกจ าหน่ายทัว่จงัหวดัภาคใต้ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
มาเลเซียและอินโดนิเซียอีกด้วย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนีส่ื้อพืน้บ้านลิเกฮูลูยงัได้
ประโยชน์จากส่ือสมยัใหม่คือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพ่ือน ามาใช้ในการแสดง จะเห็นได้ว่ายงัมีการ
เกือ้หนุนกนัระหว่างส่ือพืน้บ้านและส่ือสมยัใหม่ ซึ่งนอกจากข้อมูลจากส่ือสมยัใหม่แล้วหน่วยงาน
รัฐยงัสนบัสนนุด้านข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เชน่กนั เป็นการประยกุต์ส่ือพืน้บ้านได้เป็นอยา่งดี  
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กระบวนการสืบทอดส่ือพืน้บ้านลิเกฮลูมีูการขยายวงกว้างมากขึน้ คือ จากในอดีตท่ีมีการ
สืบทอดกนัภายในหมู่บ้านเท่านัน้ แตปั่จจบุนัการสืบทอดได้ขยายเป็นวงกว้างมากขึน้ คือ การสอน
ส่ือพืน้บ้านลิเกฮลูใูนโรงเรียนตา่งๆ จงึเป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้ส่ือพืน้บ้านลิเกฮลูยูงัด ารงอยูไ่ด้ตอ่ไป    

กนิษฐา เทพสุด (2550) ศึกษาเร่ือง การปรับประสานส่ือพืน้บ้านลิเกผ่านทางส่ือโทรทศัน์ 
เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมูลโดยการ สมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสงัเกตการณ์ การพฒันา
ของลิเกมีการผสมสานระหว่าง ของเก่า และของใหม่ การเพิ่มเติมความทนัสมยัลงไปในการแสดง
จะต้องมีพืน้ฐานของการแสดงลิเกแบบเก่า อิทธิพลของส่ือมวลชนมีผลตอ่การพฒันาของลิเกอยา่ง
มาก จนกระทัง่ได้พฒันารูปแบบมาเป็นแบบทอล์คโชว์ แตเ่ดิมการแสดงลิเกต้องพึ่งพาอาศยัตนเอง 
รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ชมได้รู้จกัด้วยตนเอง อิทธิพลของส่ือมวลชนช่วยส่งเสริมเกือ้หนนุให้
ลิเกเป็นท่ีนิยมมากขึน้ เม่ือมีการกระจายขา่วถึงพระเอกลิเกเงินล้านออกไปท าให้ประชาชนแหแ่หน
กนัไปดลูิเกตามสถานท่ีจดังานท่ีพระเอกเงินล้านขึน้แสดง การประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ จะท า
ให้บุคคลเหล่านีมี้ ช่ือเสียงและการแสดงลิเกได้มีโอกาสแสดงผ่านส่ือมวลชนอย่างโทรทัศน์
อย่างเชน่ รายการลิเกรวมดาวดารา เม่ือมีการแสดงตามวิกตา่งๆ สามารถอ้างได้วา่มาจากรายการ
ลิเกรวมดาวดารา  

แต่ส่ือมวลชนเองท่ีท าให้ความนิยมลิเกลดลง เน่ืองจากผู้ชมมีทางเลือกในการเปิดรับส่ือ
มากขึน้ เชน่ ละครหรือรายการจากโทรทศัน์ การรับชมภาพยนตร์ เป็นต้น จึงท าให้ลิเกต้องปรับตวั
ไปตามยุคตามกระแสด้วย ความทันสมัยของเทคโนโลยียังมีส่วนช่วยให้การแสดงลิเกมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึน้ด้วยเทคนิค แสง สี เสียง สร้างบรรยากาศให้ลิเกยุคปัจจุบันมีสีสันมากขึน้ 
ส าหรับรายละเอียดการแสดงยังคงเป็นรูปแบบเก่า แต่องค์ประกอบในการแสดงได้มีการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาให้ทนัสมยัมากย่ิงขึน้ 

การปรับประสานส่ือพืน้บ้านกับส่ือมวลชนนัน้มีความเหมาะสม เน่ืองจากส่ือมวลชนเป็น
ส่ือรุกสามารถเข้าถึงผู้ ชมได้ในจ านวนมากและกระจายเป็นวงกว้าง จึงเป็นช่องทางในการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีดีของการแสดงลิเก จึงต้องมีการปรับการแสดงให้มากขึน้ด้วยเช่นกนั เช่นการใช้
ภาษาท่ีต้องระมดัระวงัค าพดูเน่ืองจากกลุ่มผู้ชมนัน้มีทกุเพศทกุวยั การแสดงจะต้องกระชบัไม่เยิ่น
เย้อ แม้วา่ในระยะแรกนกัแสดงอาจจะยงัไมคุ่้นชินแตเ่ม่ือเวลาผา่นไปนกัแสดงจะคอ่ยๆ ปรับตวัได้ 

สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) ศึกษาเร่ือง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอย่างคือ 
ช่างฟ้อนและผู้ทรงคณุวุฒิ เป็นการศึกษาประวตัิและรูปแบบการฟ้อนเล็บถือเป็นเอกลกัษณ์ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีบทบาทกับประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ มาโดยตลอด เช่น ประเพณีย่ีเป็ง 
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ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีออกพรรษา ประเพณีปอยน้อย ประเพณีหลวง ประเพณีปีใหม่เมือง 
เป็นต้น  ส าหรับจุดเร่ิมต้นการเกิดขึน้ครัง้แรกของการฟ้อนเล็บนัน้ไม่มีหลักฐานท่ีแน่นอน จาก
การศึกษาประวตัิการฟ้อนเล็บพบว่า มีการปรับปรุงกระบวนท่าการฟ้อนเล็บในสมัยของพระราช
ชายาเจ้าดารารัศมี เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสดจ็กลบัมาประทบั ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ท่าร า
จะได้รับอิทธิพลจากท่าร าของทางภาคกลาง รูปแบบการถ่ายทอดกระบวนท่าการฟ้อนเล็บสามารถ
แบง่ออกได้เป็นกลุ่มๆ ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 คือ กลุม่ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากคุ้มพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมี กลุ่มท่ี 2  คือ กลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดจากชาวบ้าน กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอด
จากคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและชาวบ้าน ความนิยมในการฟ้อนเล็บท าให้เกิดการประกวด
เพ่ือชิงรางวลั การจดังานประกวดนัน้ทางวดัจะเป็นเจ้าภาพ ส าหรับผู้ เข้าร่วมการประกวดสว่นใหญ่
จะเป็นช่างฟ้อนของคณะศรัทธาในแต่ละวดั นอกจากนีย้ังมีการจัดการประกวดของหน่วยงาน
ตา่งๆ เชน่ การประกวดการฟ้อนเล็บ ณ พิพิธภณัฑ์พระต าหนกัดาราภิรมย์ ช่างฟ้อนจะมีเคร่ืองแตง่
กายเป็นชดุพืน้เมืองซึ่งจะมีลกัษณะเป็นเสือ้แขนกระบอก นุง่ผ้าซิ่นลายขวาง ห่มสไบ เกล้าผมมวย
และเหน็บด้วยดอกเอือ้ง สวมเล็บท่ีมือ ใช้วงดนตรีพืน้เมืองในการบรรเลงเพลงประกอบการฟ้อน  
เรียกวา่ “วงกลองตึง่โหนง่”  

การอนุรักษ์และรักษารูปแบบของคณะช่างฟ้อนเล็บอาวุโสของวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 48 ปี ซึ่งเดิมจะไม่มีช่างฟ้อนเล็บ
ประจ าวดัเหมือนวดัอ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ นางจนัทร์เพ็ญ รอดเครือทอง (ปัจจุบนัถึงแก่กรรม) 
เป็นผู้ก่อตัง้ช่างฟ้อนเล็บประจ าวดัพระสิงห์ โดยมีการชกัชวนชาวบ้าน คณะศรัทธาในแตล่ะวดั จดั
กลุ่มเป็นช่างฟ้อน โดยมีการฝึกหดัการฟ้อน กระบวนท่าการฟ้อนมีทัง้หมด 15 ท่า ซึ่งจะมีท่าท่ีซ า้
กนัจ านวน 25 ท่า การย ่าเท้าตามจงัหวะเสียงดนตรี เสียงโหน่ง เสียงฉาบ ช่างฟ้อนจะเร่ิมก้าวเท้า
ซ้าย ในจังหวะแรก การย ่าเท้าจะย ่าจนถึงบริเวณท่ีจะต้องเปล่ียนท่าฟ้อนจะเร่ิมการนับหนึ่งใหม ่
เป็นการเร่ิมต้นท่าฟ้อนไปตามล าดบั โดยการย ่าเท้าและเดิน ส าหรับการเดินจะเดินจากขวาหนัมือ
ไปด้านซ้ายมือ การหมุนตวัจะหมุนไปในทางด้านหน้าของเวที ประมาณ 180 องศา เม่ือหมุนตวั
ตามก าหนดก้าวเท้าได้ครบ 5 จงัหวะ จึงจะเปล่ียนท่าฟ้อนในกระบวนท่าต่อไป การแปรแถวการ
ฟ้อนเล็บจะใช้ในโอกาสฟ้อนบนเวที รูปแบบแถวจะเป็นแถวตอนลึกสองแถว รูปแบบการแปรแถว
บนเวทีนัน้จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 แบบแถวตอนลกึ แบบท่ี 2 แบบวงกลมเล็กสองวง แบบท่ี 
3 แบบวงกลมใหญ่หนึง่วง 

จากการศึกษาพบว่า การฟ้อนเล็บเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างชาวบ้านกับพระพุทธศาสนา
เป็นการฟ้อนเพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา ตามความเช่ือของชาวล้านนาในเร่ืองของการก่อกศุลด้วยการ
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ฟ้อนร า  การฟ้อนในงานปอยหลวงช่างท่ีฟ้อนน าขบวนแห่ครัวทานนัน้เปรียบเสมือนกับนางฟ้าท่ี
ฟ้อนเชิญต้นครัวทานเข้าสู่วิหาร ในส่วนของช่างฟ้อนท่ีฟ้อนรับขบวนแห่ครัวทานนัน้เปรียบเสมือน
กบันางฟ้าท่ีก าลงัฟ้อนต้อนรับขบวนผู้ประกอบบญุกศุล ความศรัทธาของชาวบ้านทางฝ่ายหญิงจึง
เป็นตวัเช่ือมโยงให้ถึงพระพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี    

สชุาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2551) ได้วิจยัเร่ือง การสืบทอดส่ือพืน้บ้านเท่งตุ๊ก จ.จนัทบุรีเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปินเท่งตุ๊ ก กลุ่มผู้ น าความคิดในชุมชน กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มผู้ ชม พืน้ท่ีใน
การศกึษาคือ พืน้ท่ีหมู่ 5 บ้านจ้าวหลาว และพืน้ท่ีหมู่ 6 บ้านจ้าวหลาวหวัแหลม เน่ืองจากเคยเป็น
หมู่บ้านเดียวกันมาก่อนแต่ภายหลังได้แยกออกจากกัน บริบทชุมชนมีปัจจัยท่ีเอือ้และปัจจัยท่ี
อุปสรรคต่อการสืบทอดส่ือพืน้บ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจในการต่อรองของศิลปินพืน้บ้าน 
จากอดีตท่ีมีความรุ่งเรือง ศิลปินจะมีอ านาจในการตอ่รองมาก แต่ยคุของการตอ่รองจะค่อยๆ  ลด
น้อยลงไปเร่ือยๆ ยุคดัง้เดิมถือเป็นยุคท่ีเอือ้อ านวยต่อการสืบทอดอย่างมากเน่ื องจากชุมชนมี
ภูมิศาสตร์ท่ีด้านหน้าติดทะเล ด้านหลงัเป็นภูเขา การคมนาคมจึงยากล าบาก  ชมุชนจึงเป็นสงัคม
ปิดซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยให้การสืบทอดได้อย่างเข้มแข็ง ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้หญิงมาสืบทอดส่ือ
พืน้บ้านเพ่ือใช้เป็นส่ือเดินทางไปเรียนรู้นอกชุมชน ส่วนคนในชุมชนคนอ่ืนๆ ไม่มีโอกาสเช่นนัน้ 
ศลิปินจงึเป็นได้เพียงผู้สร้างความสนกุสนานบนัเทิง แตย่งัเป็นผู้น าความคิด เป็นท่ีปรึกษาและเป็น
ครูของคนในชมุชนด้วย การท่ีมีพืน้ท่ีสาธารณะในชมุชนรองรับส่ือพืน้บ้าน ในงานวดั งานประเพณี 
งานบวช งานแก้บน โดยเฉพาะการบนเจ้าพ่อหวัแหลม ท าให้ส่ือพืน้บ้านเท่งตุ๊กมีความรุ่งเรืองจาก
ช่องทางหรือโอกาสในการแสดง ประกอบกับการผูกขาดของส่ือกบัชุมชนจึงส่งผลต่อการสืบทอด
ส่ือพืน้บ้าน  จากการท่ีส่ือพืน้บ้านมีบทบาทหน้าท่ีในการเสริมความเข้มแข็งของคนในชมุชนได้ใน
หลายมิตด้ิวยกนั เช่น มิติด้าน สงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน ความสมัพนัธ์
เป็นแบบซึ่งกันและกัน ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือมีความสงบสุขในชุมชน คือ การท าบทบาทหน้าท่ีใน
ฐานะพืน้ท่ีสาธารณะ  

เม่ือถึงยุคต่อสู้  ภูมิศาสตร์ของชมุชนมีความเปล่ียนแปลงเร่ิมจากการตดัถนนผ่ากลางเข้า
มาในหมู่บ้านและยงัพาความทันสมยัอ่ืนๆเข้ามาอีก ทัง้ส่ือมวลชน ส่ือสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจ
แบบทนุนิยม พร้อมกบัแนวคิดการพฒันาชมุชนเพ่ือเป็นเมืองท่องเท่ียว คา่นิยมของคนในชมชนจึง
เปล่ียนไปจนกลายเป็นสงัคมเปิดในเวลาไม่ถึง 10 ปี ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงประการแรก 
คือ การตดัถนน การเข้ามาของนักท่องเท่ียว ประการต่อมา คือ การแพร่หลายของส่ือใหม่ คนใน
ชุมชนจึงมีแหล่งความรู้ความบันเทิงแหล่งใหม่ อ านาจของศิลปินจึงลดลง ประการสุดท้ายคือ 
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คา่นิยมในการศกึษาทัง้ระบบโรงเรียนและระบบมหาวิทยาลยั จากการเปิดสงัคมนัน้ส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่การสืบทอดส่ือพืน้บ้าน  

ในยุค สพส. บริบททางสังคมยังเป็นเช่นเดิมแต่หน่วยงานต่างๆจากภายนอกได้ให้การ
สนบัสนุนกับศิลปิน เช่น สพส.เพิ่มต้นทุนทางปัญญา ศิลปินจึงมีการปรับมุมมอง คือมองเห็นทัง้
สองด้าน ทัง้ด้านท่ีเป็นข้อจ ากดัและด้านท่ีเป็นศกัยภาพ ศลิปินเร่ิมตระหนกัถึงอ านาจและศกัยภาพ
ของตนเองซึ่งช่วยปรับความสมัพันธ์ระหว่างตนเองกับปัจจัยภายนอก เพราะหากศิลปินมองว่า
ตนเองมีอ านาจมากกว่าปัจจยัภายนอกแล้ว ปัจจยัภายนอกจะไม่ใช้อุปสรรคอีกต่อไป เ ม่ือคู่แข่ง
อย่างส่ือสมัยใหม่เข้ามาศิลปินจึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างส่ือพืน้บ้านกับส่ือสมัยใหม่แล้ว ศิลปินจะเข้าใจในข้อจ ากัดของส่ือสมยัใหม่และมองเห็น
โอกาสในการสืบทอดส่ือพืน้บ้านเท่งตุ๊กได้ทนัที ศิลปินควรมองถึงการด ารงอยู่เพราะพืน้ท่ีของการ
แสดงอตัลกัษณ์ชมุชนลดน้อยลงไปทกุที ส่ือพืน้บ้านจงึต้องสร้างพืน้ท่ีใหมเ่พ่ือการฝึกซ้อมและพืน้ท่ี
เพ่ือการแสดง 

กนกพร จิตร์มานะโรจน์ (2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา 
เป็นงานวิจยัท่ีผสมกันระหว่างงานวิจยัเชิงคณุภาพและงานวิจยัเชิงปริมาณ ผู้ วิจยัเลือกใช้ข้อมูล
หลักแบบเจาะจง โดยมีกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีแซนโฎนตา 4 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ น าท้องถ่ินและสมาชิกภายในครอบครัว การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก ประเพณีแซนโฎนตามีความส าคญัตอ่ชาวไทยเชือ้สายเขมรสริุนทร์อย่างมาก ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ หรือผู้ ท่ีล่วงลับไปแล้ว เป็นการท าบุญให้แก่
บรรพบุรุษหรือผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้ว  โดยไม่มีการเจาะจงว่าเป็นใคร เป็นเหมือนการอวยพรให้แก่ผู้ ท่ี
ล่วงลบัไปแล้วได้ไปสู่สุคติ และอ านวยชยัให้แก่ผู้ ท่ียงัอยู่เบือ้งหลงั ให้ท ามาหากินได้อย่างร ่ารวย 
เป็นการท าเพ่ือให้หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกัน และเป็นการปลูกฝังค าสอนให้แก่ลูกหลานใน
เร่ืองของความกตญัญรูู้คณุ ให้ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัตอนท่ีทา่นเหลา่นัน้ยงัมีชีวิตอยู่ 

ประเพณีแซนโฎนตาจะเกิดขึน้ตรงกับเดือนกันยายนของทุกปี กระท าขึน้ในเดือน 10 นับ
ตามจันทรคติ จะเร่ิมในวนัขึน้ 14 ค ่า เดือน 10 เป็นวนัแรกของสารทเล็ก และกระท าการเซ่นไหว้
ใหญ่ในวันแรม 14 ค ่า เดือน 10 รุ่งขึน้ในวันแรม 15 ค ่า เดือน 10 คือวนัสุดท้ายเรียกว่าวันสารท
ใหญ่ ในช่วงระหว่างวนัสารทเล็กและวนัสารทใหญ่ชาวบ้านจะต้องท าบุญถวายจังหันพระทุกวนั
ห้ามขาดและรักษาศีล 5 เป็นเทศกาลท่ีเรียกว่า “กันซง” การจดัเซ่นไหว้บรรพบุรุษจะท าตอนก่อน
เท่ียงหรือตอนบา่ยก็ได้ ต้องจดัท่ีลานโถงบ้านหรือระเบียงบ้านขึน้อยู่กบัความเหมาะสม แตล่ะบ้าน
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จะท าขนมข้าวต้ม ข้าวกระยาสารท ข้าวปลาอาหารตา่งๆ พร้อมกบัเบียร์ เหล้า น า้เปล่า ใส่ในถาด
เคร่ืองเซน่ไหว้เพ่ือประกอบพิธีเซน่ไหว้  

เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางสงัคมท าให้พิธีแซนโฎนตามีความแตกต่างไปจากอดีต 
เชน่ เคร่ืองเซน่ไหว้ ในอดีตจะมีการใช้เหล้าใช้สาโทท่ีชาวไทยเชือ้สายเขมรจงัหวดัสริุนทร์เป็นผู้ผลิต
เอง แตห่นว่ยงานราชการอยา่งกระทรวงสาธารณสขุและส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้ค านึงถึงสุขภาพของประชาชนจึงมีการรณรงค์ให้ใช้น า้มะพร้าว น า้เปล่าหรือ
น า้หวานแทน แม้ว่าจะเป็นการขดัตอ่ความเช่ือของประเพณีก็ตาม แตป่ระชาชนบางส่วนก็ยอมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงและยังมีประชาชนบางส่วนท่ียังคงไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
ปัจจบุนัได้รับการสนบัสนนุจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสริุนทร์ และส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
สุรินทร์ในด้านการคมนาคม เน่ืองจากปัจจุบนัมีการใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางท าให้มี
ความสะดวกสบายยิ่งขึน้ 

ในส่วนของการประยกุต์ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัด้านเวลาจึงท าให้มีการลดขัน้ตอนบางอย่าง
ออกไป เช่น การไม่น ากระเชอโฎนตาไปท่ีวดั เป็นต้น  ในส่วนท่ีไมไ่ด้แตกตา่งจากอดีตนัน้ได้แก่วนัท่ี
ปฏิบตัิของประเพณีแซนโฎนตา การไปเซ่นไหว้ตามครัวเรือนท่ีอยู่ในละแวกเดียวกนั ท่ียงัคงด ารง
อยู่ไม่สญูหายหายไป แม้ว่าในอนาคตประเพณีนีจ้ะมีโอกาสสูญหายไปไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม 
ชาวไทยเช่ือสายเขมรในจงัหวดัสุรินทร์จะยงัคงยึดมัน่ในค าสัง่สอนและยึดถือปฏิบตัิประเพณีแซน
โฎนตาตอ่ไป 

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบและกระบวนการส่ือสารแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ การส่ือสาร
ชว่งเตรียมงานประเพณี  การส่ือสารชว่งจดังานประเพณี และการส่ือสารชว่งหลงัจดังานประเพณี 

รูปแบบและกระบวนการส่ือสารช่วงเตรียมงานประเพณี  จะเป็นการส่ือสารแบบทางการ
(Formal Communication) เน่ืองจากเป็นการพูดคุยกันในท่ีประชุมระหว่างกลุ่มราชการ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสริุนทร์ กบัปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าท้องถ่ิน ทิศทางการส่ือสารจึงเป็น
แบบสองทาง (Two-way Communication) ในท่ีประชุมจะมีการปรึกษาหารือกันวางแผนการจัด
งาน นอกจากนีย้งัมีการประชาสมัพนัธ์งานประเพณีแซนโฎนตาซึ่งมีทิศทางการส่ือสารในทิศทาง
เดียว (One-way Communication) ซึง่ได้ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆด้วยกนัทัง้วิทยโุทรทศัน์ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ชว่ยสร้างการรับรู้และเป็นการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมประเพณีอีกด้วย  

รูปแบบและกระบวนการส่ือสารชว่งจดังานประเพณี การส่ือสารมีทัง้ทิศทางเดียวและแบบ
สองทาง รูปแบบจะไม่ เป็นทางการ โดยจะมีการบอกเล่าความเป็นมาของประเพณีและ
วตัถุประสงค์การจดังาน และกิจกรรมต่างๆ ส่วนตวักิจกรรมจะเป็นการส่ือสารแบบทิศทางเดียว 
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ผู้ รับสารไม่สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆท่ีสนใจระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การท าพิธีบูชา
บรรพบรุุษของปราชญ์ชาวบ้านบริเวณอนสุาวรีย์พระยาสริุนทรภกัดีศรีณรงค์จางวาง การแสดงของ
ศลิปินพืน้บ้าน เป็นต้น  

รูปแบบและกระบวนการส่ือสารช่วงหลงัจดังานประเพณี การส่ือสารจะเป็นแบบทางการ
เน่ืองจากจะมีการประชุมจะมีการสรุปการจัดงานประเพณีระหว่างกลุ่มราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทิศทางการส่ือสารเป็นแบบสองทาง (Two-way Communication) เพราะมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัในท่ีประชมุ จากนัน้น าความคิดเห็นทัง้หมดมาสรุปร่วมกนัว่าควรปรับเปล่ียนแก้ไข
อะไรบ้าง โดยใช้หลกัการเหตแุละผล เพ่ือพฒันางานในครัง้ตอ่ไป 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา ได้แก่ ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยั
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ดงันี ้

ปัจจยัด้านสงัคม สภาพสงัคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ลกัษณะของประเพณีแซน
โฎนตามีเปล่ียนไปบางประการ เช่น การจัดให้มีการประกวดเคร่ืองจูนโฎนตา การจัดการแห่
เคร่ืองเซ่นไหว้เป็นต้น แตส่ิ่งเปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชดัเจนคือ การมุ่งเน้นความสนกุสนาน จนไม่ได้
ค านงึถึงคณุคา่ของประเพณี เชน่การด่ืมสรุาในงานจนก่อเหตคุวามวุน่วาย 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีประชาชนกลับมาสู่ภูมิล าเนาเดิมเน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจมีความคล่องตวั ซึ่งปัจจยัด้านนีส้่งผลตอ่เคร่ืองเซ่นไหว้ท่ีน ามาบชูาบรรพบุรุษ แต่
สิ่งท่ีส าคญัเหนือกวา่เศรษฐกิจคือ การแสดงออกถึงความกตญัญท่ีูอยูเ่หนือเร่ืองของเซน่ไหว้ 

ปัจจยัด้านเทคโนโลยี การท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของประชาชน ชว่ย
ส่งผลไปในทิศทางท่ีดีท าให้การจัดงานมีความสะดวกสบายมากขึน้เช่น การใช้รถยน ต์บรรทุก
เคร่ืองเซน่ ไหว้ ชว่ยให้ประหยดัเวลา และเคร่ืองมือตา่งๆ ชว่ยในการผลิตขนมในปริมาณมากท่ีมาก
ขึน้ มีการใช้กล้องบนัทึกภาพในการประกอบพิธีการ และยงัใช้ในการประชาสมัพนัธ์งานประเพณี
แซนโฎนตาได้อีกด้วย 

ชญานิศา จิรสินธิปก (2553) ได้วิจัยเร่ือง พัฒนาการส่ือสารและการปรับประยุกต์ส่ือ
พืน้บ้านของศิลปินโปงลางสะออน เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากตวัแทน
วงโปงลางสะออน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มแฟนคลับและผู้ ชมทั่วไปท่ีมีและไม่มี
ภมูิล าเนาในภาคอีสาน เน่ืองจากปัจจบุนักระแสความนิยมการแสดงและวฒันธรรมตา่งชาตเิข้ามา
มีอิทธิพลต่อผู้ ชมอย่างมาก ท าให้ส่ือพืน้บ้านบ้านอย่างโปงลางสะออนต้องปรับตัวให้มีความ
ทนัสมยัน่าสนใจและเพ่ือความอยูร่อด การพฒันาของการแสดงพืน้บ้านโปงลางสะออนแบง่ได้เป็น 
3 ยคุด้วยกนั 
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1) ยคุครูเปลือ้ง ฉายรัศมี (พ.ศ. 2505-2553) 
2) ยคุโปงลางสะออนในชว่งท่ีเป็นศลิปินอิสระ (พ.ศ. 2542-2548) 
3) ยคุโปงลางสะออนเป็นศลิปินในสงักดับริษัทอาร์เอสฯ (พ.ศ. 2548-2553) 

จากยุคครูเปลือ้ง ฉายรัศมี จนถึงยุคโปงลางสะออนศิลปินในสังกัดบริษัท อาร์เอสฯ 
สามารถสรุปได้ว่า ต้นก าเนิดของศิลปินโปงลางสะออนนัน้เกิดจากการรวมตวักันของชาวบ้านท่ี
ต้องการหากิจกรรมท าร่วมกนั เพ่ือผอ่นคลายความตรึงเครียดความเหน่ือยล้าจากการท างาน สร้าง
ความบนัเทิงสนกุสนานร่วมกนั จนกระทัง่มีการท าพิธีไหว้ครูและเชิญโปงลางเข้าไปเลน่ในงานบญุ
งานประเพณีต่างๆ มีการปรับประยุกต์เคร่ืองดนตรีให้มีเคร่ืองดนตรีสากลผสมผสานกับดนตรี
พืน้บ้าน รวมถึงการบรรเลงเพลงตามสมยันิยม ในด้านการน าเสนอมีการขยายฐานผู้ชมในวงกว้าง
ไม่ได้จ ากดัเพียงภาคอีสานเท่านัน้ เน่ืองจากโปงลางสะออนได้เกิดในยคุกระแสของส่ือมวลชน ส่ือ
พืน้บ้านโปงลางสะออนจึงได้ประโยชน์จากส่ือมวลชนในการเผยแพร่ส่ือพืน้บ้านนีอ้อกไป แตเ่วลา
ในการแสดงมีจ ากดัเน่ืองจากมีคา่ใช้จา่ยในการออกอากาศ นอกจากนีผู้้ชมยงัสามารถเลือกรับส่ือ
พืน้บ้านในส่ือมวลชนหรือส่ือสมยัใหม่ได้อีกด้วย เช่น ซีดีบนัทึกภาพการแสดงสด และอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น แตข้่อเสียก็มีเช่นกนัคือคณุค่าในตวัของส่ือพืน้บ้านนัน้กลบัลดลงไปเพราะหาชมได้ง่ายขึน้  
มีการเพิ่มชุดการแสดงสากลและชดุแสดงศิลปะพืน้บ้าน การเพิ่มมุขตลกและตดัทอนเวลาในการ
ไหว้ครูก่อนการแสดง ลดทา่ร าให้มีความกระชบั การปรับแปลงทัง้หมดจงึเป็นการแสดงในลกัษณะ
ไทยประยกุต์ ซึ่งเป็นการปรับตวัไปตามกระแสส่ือมวลชน ในด้านทศันคติตอ่การน าเสนออตัลกัษณ์
ของโปงลางสะออนนัน้ พบว่า ผู้ชมทัว่ไปมองว่าอตัลกัษณ์ท่ีเดน่ชดัท่ีสดุคือเคร่ืองแตง่กาย ในส่วน
ของเคร่ืองดนตรี ศิลปะพืน้บ้าน และการจดับรรยากาศในการแสดงเป็นการดึงดูดความสนใจ ท่ี
ยงัคงมีความเป็นพืน้บ้านให้เห็น ส่วนภาษาและมขุตลกนัน้ช่ืนชอบในคาแร็กเตอร์และมขุตลกท่ีเข้า
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั แฟนคลบัและผู้ชมทัว่ไปท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอีสานต้องการให้โปงลาง
สะออนใช้ภาษาอีสานในการแสดงเพราะเข้าใจง่ายและมีความเป็นกนัเอง แตเ่ม่ือโปงลางสะออนมี
การแสดงในภาคกลางจะสังเกตได้ว่าจะมีการใช้ภาษากลางในการแสดงมากขึน้ จะเห็นถึงการ
ปรับตวัทางอตัลกัษณ์ในการใช้ภาษาในลกัษณะท่ีเป็นอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมได้อยา่งชดัเจน 

ชิโนรส ถ่ินวิไลสกุล (2554) ศึกษาเร่ืองส่ือพืน้บ้านกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
ศาลายา โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม ชาวชมุชนศาลายามีวิถีชีวิตท่ีมีความผกูพนักบัสายน า้ เน่ืองจากจะต้องใช้น า้ใน
การเพาะปลูก ท าไร่ ท านา ท าสวน รวมถึงใช้สัญจรไปมา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างแม่น า้
เจ้าพระยาและแม่น า้ท่าจีน ตัง้แตมี่ขดุคลองมหาสวสัดิ์ท าให้มีคนตา่งถ่ินย้ายเข้ามาอยู่เป็นจ านวน
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มาก โดยเฉพาะชาวบ้านจากริมแม่น า้ท่าจีน เน่ืองจากชมุชนศาลายาเคยเป็นส่วนหนึ่งของ อ าเภอ 
นครไชยศรี จังหวัดนครปฐม จึงท าให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจังหวัด นครปฐม ส่ือ
พืน้บ้านส าคญัของชมุชนศาลายาสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ นิทานพืน้บ้าน, เพลง
พืน้บ้าน และประเพณีท้องถ่ิน  

การด ารงอยู่ของส่ือพืน้บ้านของชาวชุมชนศาลายามีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาทางด้าน
นิทานพืน้บ้านและนิทานร่วมสมัยท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ต่างๆ เช่น ชาวนากับงูเห่า , กระต่ายกับเต่า 
เป็นต้น ส่วนเพลงพืน้บ้านจะน ามาใช้ประกอบกบัพิธีกรรม เช่น ท าขวญันาค, งานแตง่งาน เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัมีเพลงร าวงท่ีมีการสืบทอดตอ่กันมาใช้ในงานขบวนแห่งประกอบพิธีกรรม เพ่ือสร้าง
ความบนัเทิงสนกุสนาน ชาวศาลายาโดยสว่นมากจะนบัถือศาสนาพทุธ จึงมีความเช่ือในเร่ืองของ
บาปบญุ ประเพณีทางศาสนาตา่งๆ จงยงัมีให้เห็นอยู ่

การสูญหายของส่ือพืน้บ้านจากการท่ีสภาพสงัคม เศรษฐกิจมีการแข่งขนักนัมากขึน้ชาว
ชมุชนศาลายาจึงหนัไปให้ความสนใจตอ่การท ามาหากินเพ่ือเลีย้งชีพเป็นส่วนใหญ่ ส่ือพืน้บ้านจึง
ไมไ่ด้มีการดแูลเอาใจใส ่และเยาวชนยงัให้ความสนใจกบัส่ือสมยัใหมม่ากกว่า เช่น วิทยุ, โทรทศัน์, 
อินเตอร์เน็ตเป็นต้น การสร้างสรรค์ความบนัเทิงในยคุปัจจบุนัสามารถดงึดดูความสนใจได้มากกว่า 
เยาวชนจึงเกิดความรู้สึกว่าไม่มีแล้วจะตกยคุ นอกจากนีผู้้คนกิจกรรมากขึน้กว่าในอดีตท าให้การ
สนทนากันในบ้านลดน้อยลง การสืบทอดส่ือพืน้บ้านอย่างนิทานพืน้บ้านหรือเพลงพืน้บ้านจึง
เกิดขึน้ไม่บ่อยนกั การสงัเกตและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเยาวชนท าให้พบว่า เยาวชนหลายคนไม่
รู้จกัการละเล่นพืน้บ้านเพราะส่วนใหญ่จะเล่นเกมส์ในอินเตอร์เน็ตหรือของเล่นจากการ์ตนูท่ีได้รับ
ความนิยมอยูใ่นปัจจบุนั จงึสรุปปัจจยัการสญูหายของส่ือพืน้บ้านได้ดงันี ้

1) การขาดผู้ถ่ายทอดส่ือพืน้บ้าน เน่ืองจากชาวชุมชนสาลายามีกิจกรรมในแต่ละ
วนัมากขึน้ ต้องประกอบอาชีพในสภาพเศรษฐกิจ สงัคมท่ีมีการแขง่ขนัสงู จงึขาดการดแูลเอาใจใส่ 

2) การเข้ามาของส่ือสมยัใหม ่ท่ีมีรูปแบบความบนัเทิงอนัหลากหลาย 
3) ค่านิยมท่ีมองว่าส่ือพืน้บ้านเป็นของคนแก่ เยาวชนจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ

เทา่ท่ีควร 
4) สภาพการแข่งขนัของเยาวชนทางการศกึษา ต้องแข่งกนัเรียน แข่งกันสอบ แข่ง

กนัสมคัรงาน ยามวา่งจงึสนใจในความบนัเทิงของสมยัใหมม่ากกวา่ 
ส่ือพืน้บ้านกับอัตลกัษณ์ของชุมชนศาลายา แม้ว่าส่ือพืน้บ้านจะไม่มีความโดดเด่นหรือ

แตกต่างจากส่ือพืน้บ้านภาคกลาง แต่ส่ือพืน้บ้านสามารถสะท้อนความเป็นตวัตนของชาวชมุชน
ศาลายาได้ดงันี ้
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1) ความศรัทธาในพทุธศาสนาท าให้ยงัมีประเพณีท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาอยู่ 
2) ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เม่ือมีการจัดงานประเพณีชาวชุมชน

ศาลายาจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
3) ความอารมณ์ดีของชาวชมุชนศาลายา จะเห็นได้จากการจดังานประเพณีตา่งๆ

จะมีความสนกุสนานบนัเทิงรวมอยูด้่วย 
ส่ือพืน้บ้านกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว จุดเด่นของการส่งเสริมการท่องเท่ียวคือ ความ

สนุกสนานบันเทิง ช่วยผ่อนคลายความเครียดความกังวลใจ และอาจจะเป็นกิจกรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ ประเพณีการแข่งเรือจะได้ความสนใจอย่างมาก เน่ืองจาก
ชาวชุมชนศาลายามีความผกูพนักบัสายน า้และเรือจึงเป็นการสะท้อนวิถีของชาวชุมชนแก่สายตา
นกัท่องเท่ียว สร้างความสนกุสนาน ตลกขบขนั และยงัได้เห็นถึงความสามคัคีของชาวชมุชนซึ่งหา
ชมได้ยากในสงัคมเมือง การแขง่เรือนัน้จะมีชมุชนหลายชมุชนตา่งพากนัมาแข่งและมาเชียร์ท าให้
บรรยากาศไม่เงียบเหงา มีความคกึคกักันตลอดเวลา ยงัมีการจ าหน่ายสินค้าแก่นกัท่องเท่ียวและ
ผู้ เข้าร่วมงานอีกด้วย 

พงศ์กฤษฏ์ิ พละเลิศ (2554) ศกึษาบทบาทการใช้ส่ือพืน้บ้านในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของชมุชนตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพเก็บข้อมลูโดย
การสมัภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลเอกสารต่างๆ จากการศึกษาตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดเก่าแก่แห่ง
หนึ่งของอ าเภอบางปลาม้า ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้ท่าจีน จงัหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับตวัตลาดนัน้
สร้างตัง้แตรั่ชสมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นเส้นทางสญัจรทางน า้ท่ีส าคญัอีกเส้นหนึ่ง
ของอดีต ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

สภาพพืน้ท่ีทางกายภาพของตลาดเก้าห้อง ประกอบด้วย 3 พืน้ท่ี ได้แก ่
1) ตลาดบน มีอายุประมาณ  74 ปี  ลักษณะจะเป็นห้องแถวไม้  2 ชัน้  แบบ

สถาปัตยกรรมของจีนปนไทย มีร้านอยู่ 20 ห้อง พระชาญสุวรรณเขตเป็นผู้สร้าง สิ่งท่ีน่าสนใจคือ 
“ฮู้” ใหญ่โบราณ ในบ้านจะมีม่านแบบชกัรอกซึ่งถือเป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นท่ีเป็นเสน่ห์ดึงดูด
ความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียว 

2) ตลาดกลาง สภาพเดิมของตัวตลาดเป็นโรงสีต่อมาได้สร้างเพิ่มอีก 10 ห้อง 
รูปแบบสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบของจีน มีท่าเรือขนส่งสินค้าและรับส่งชาวบ้านรวมถึงผู้คนใน
หมู่บ้านใกล้เคียงท่ีต้องการเดินทางไปยงัตวัเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ และกรุงเทพมหานคร ฯลฯ สิ่ง
หนึ่งท่ีน่าสนใจคือ สมยัก่อนเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ และยงัมีการแสดงเคร่ืองพิมพ์สมยั
โบราณ มีบ้านท่ีสะสมเหล้าเก่าให้ได้ชมกนั  
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3) ตลาดล่าง มีอายุประมาณ 104 ปี จุดเด่น คือ เป็นห้องแถวเรือนไม้สองชัน้
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีความงดงามและเรียบง่ายในมีคณุคา่ของเรือนไม้เก่า สร้าง
โดย นายบุญรอด เหลืองพาณิช หรือเถ้าแก่ฮง เป็นผู้สร้างร้านขายของจาก “แพ” อยู่บริเวณริมน า้
หน้าบ้านเก้าห้อง ต่อมาได้ย้ายร้านมาตัง้อยู่บนบก และได้น าช่ือเก้าห้องมาตัง้เป็นช่ือตลาดจน
กลายมาเป็นช่ือตลาดเก้าห้องจนถึงทกุวนันี ้อดีตตลาดแห่งนีมี้ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก แตส่ิ่ง
ท่ีนา่สนใจอีกอยา่งหนึง่คือ หอดโูจร และพิพิธภณัฑ์บ้านเก้าห้องท่ีตัง้อยูใ่นสถานท่ีแหง่นี  ้

บทบาทของส่ือพืน้บ้านในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดเก้าห้อง พบว่า มี
ประเด็น ท่ี เป็นคุณค่าความหมายแฝงเร้นอยู่  3 ประเด็น   ประการแรก คือ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ ประการท่ีสอง คือ คุณค่าวัฒนธรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลง และประการสุดท้าย คือ 
คณุคา่ทางสงัคม ทัง้สามแนวคิดนัน้มีความเช่ือมโยงตอ่การท่องเท่ียวอยา่งมาก เน่ืองจาก เนือ้หาท่ี
ปรากฏในส่ือพืน้บ้านมีประเด็นท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดของการท่องเท่ียว  คือ “จดุขาย” ท่ีดงึดคูวาม
สนใจจากนกัทอ่งเท่ียวได้  

คณุคา่ความหมายท่ีปรากฏให้เห็นจากสญัญะในส่ือพืน้บ้าน ทัง้ 3 ประการ พบว่า แต่ละ
ประเด็นจะมีองค์ประกอบย่อยท่ีมีความหมายแฝงในตัวส่ือ เช่น ร่องรอยทางประวัติศาสตร์จะ
มีสญัญะของความงามท่ีมีคณุคา่ของโบราณสถานและโบราณวตัถ ุในสว่นคณุคา่วฒันธรรมท่ีไม่มี
การเปล่ียนแปลงจะมีสญัญะท่ีเก่ียวข้องกับวิถีการผลิตแบบดัง้เดิม และสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่
เป็นองค์ประกอบในการส่ือความหมาย ส าหรับคณุคา่ทางสงัคมเป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีสะท้องผ่าน
รูปแบบวฒันธรรมไทย-จีน จารีตประเพณีการยึดถือปฏิบตัิกนัตอ่ๆมา ถือเป็นสญัญะท่ีส าคญัเป็น
การแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชมุชนเก้าห้อง วิถีปฏิบตัจิะเน้นความเป็นอยู่อยา่งเรียบง่าย สมถะ เช่น 
การท าขนมของร้านค้าท่ียงัคงใช้วิธีการ “ท ามือ” แทนเคร่ืองจกัร 

ประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมจากแนวคิด 3 ประการ เม่ือพิจารณาจากกรอบทฤษฎีสญัญะ
วิทยา พบว่า แนวคิดเกิดจากสัญญะต่างๆรวมตัวเข้าด้วยกันในลักษณะกระบวนทัศน์ หรือ 
Paradigmatic เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ของสญัญะย่อยๆ ท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกัน ให้
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน  รวมตัวเป็นโครงร่างของความคิดท่ีส่ือสารกันได้ เช่น คุณค่า
วฒันธรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลงจะมีชุดสญัญะย่อยๆ ได้แก่ วิถีการผลิตแบบดัง้เดิมและความเก่าแก่
ของโบราณสถานเป็นองค์ประกอบในการส่ือความหมาย เชน่เดียวกบัคณุคา่ทางสงัคมท่ีมีภาพของ
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างวฒันธรรมไทย-จีน  รวมถึงการปฏิบตัิตามจารีตประเพณี ซึ่งทัง้สองถือ
เป็นสญัญะท่ีอยูภ่ายใต้บริบทของแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัคณุคา่ทางสงัคม 
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ปรากฏการณ์เก่ียวกบัสญัญะโดยปกติจะมีความสามารถในการส่ือความหมายท่ีลึกซึง้ได้
มักเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ จากส่ือท่ีเป็นวจนภาษาและอวจนภาษา รวมทัง้ในมิติต่างๆ เช่น 
ต านาน เร่ืองเล่า ความหมายของสัญญะมีความละเอียดและลึกซึง้ สัญญะบางตัวสามารถให้
ความหมายได้หลายอย่าง ทัง้ทางตรงและโดยนัย เช่น หอดูโจร นอกจากจะมองได้ว่าเป็น
สิ่งก่อสร้างเก่าแก่โบราณแล้ว ยงัต้องพิจารณาบริบทรอบๆว่ามีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงการ
ปรากฏการณ์ใดบ้าง ทัง้หมดสามารถน ามาวิเคราะห์ความหมายได้ทัง้สิน้  

วิธีการส่ือความหมายเชิงสัญญะในสิ่งพิมพ์  มีการผสมผสานรูปแบบของการส่ือ
ความหมายท่ีหลากหลายลกัษณะ ทัง้การส่ือความหมายโดยตรงเน้นไปท่ีรูปสญัญะ ได้แก่ สถานท่ี
ท่องเท่ียว เร่ืองราวเด่นๆ เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ปรากฏการณ์นีม้องได้ว่าเป็นการส่ือสารโดยการ
ใช้สว่นยอ่ยแทนความหมายถึงสว่นใหญ่ คือการหยิบยกเอาบางสว่นมาน าเสนอให้เห็นในภาพรวม 

แนวคิดท่ีถกูค้นพบ เม่ือเปรียบเทียบสงัคมสมยัเก่าและสมยัใหม่จะเห็นความแตกตา่งของ
ขัว้ตรงข้าม อย่างสิน้เชิง เชน่ สมยัก่อนท าขนมด้วยวิธีการท ามือ แตส่มยัใหมจ่ะใช้เคร่ืองจกัรท่ีผลิต
ได้จ านวนมาก ส่วนแรงงานจะพึ่งพิงการบริหารระบบอุตสาหกรรมมากกว่าแรงงานภายใน
ครัวเรือน ถือเป็นความแตกตา่งระหวา่งสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบทท่ีชดัเจน 

ปรีดา อัครจนัทโชติ (2557) ศึกษาการข้ามพ้นวัฒนธรรมของส่ือการแสดงงิว้ในประเทศ
ไทย เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตการณ์และการวิเคราะห์ตวับท 
ส าหรับการแสดงงิว้ในสมัยโบราณนัน้ถือเป็นนาฏกรรมนานาชาติในสมัยราชวงศ์ถังช่วงปี ค.ศ.
618-907 เป็นช่วงท่ีแผนดินจีนเป็นศนูย์รวมของชาวต่างชาติและต่างศาสนา ศิลปะการแสดงและ
ดนตรีนัน้มีการถ่ายเทกันไปมาระหว่างชนชาติ หลงัจากท่ีราชวงศ์ถังถูล้มล้างไป การคุกคามทาง
อ านาจในแผ่นดินจีนจึงเร่ิมขึน้ ซึ่งในแง่มุมทางการเมืองสามารถมองได้ว่าการคุกคามท่ีเกิดขึน้นี ้
อาจเป็นภัยต่อแผ่นดินจีนและอาจมีผลตอ่ความมัน่คง แต่หากมองในมุมของศิลปวัฒนธรรมแล้ว 
เหตกุารณ์ดงักล่าวช่วยสร้างความร ่ารวยให้แก่ละครจีน มีการน าละครซนัจวินซ่ีมาผสมกับการขบั
ร้องสีซอบนหลังม้าของกิมก๊ก กลายเป็นละคร จ๋าจวี ถือเป็นตัวแทนนาฏกรรมของจีนทาง
ภาคเหนือ ส าหรับทางภาคใต้ มีหนานซ่ี ท่ีถกูพฒันาจากละครชาวบ้านกบัศิลปะการแสดงอ่ืนๆ ทัง้
การร้องร าประกอบเร่ือง การเล่านิทาน และเพลงกวี ถูกพัฒนามาเร่ือยๆ จนกลายเป็นงิว้อย่าง
สมบรูณ์  

จากการวิจยัพบว่า ความหมายของงิว้มีหลายมิติซึ่งสมัพนัธ์กับการข้ามพ้นวฒันธรรมใน
ประเทศไทยดงันี ้
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1) งิว้กบัความเช่ือทางศาสนา การเข้ามาของงิว้ในประเทศไทยนัน้เช่ือว่ามาแสดงท่ี
ศาลเจ้า เพ่ือท าพิธี “ป่วงเซียง” ถือเป็นการแสดงงิว้ให้เทพเจ้าได้ชม ศาลเจ้าจึงกลายเป็นท่ีแสดง
ของงิว้เป็นหลักจนถึงปัจจุบนั งิว้แบบขนบมีอีกช่ือหนึ่งว่า “งิว้ไหว้เจ้า” แต่ปัจจุบนัหลายศาลเจ้า
เชิญงิว้มาเพ่ือท าพิธี “ป่วงเซียง”  แต่ไม่ให้ท าการแสดงงิว้ อาจจ้างให้มีการแสดงอ่ืนมาทดแทน 
หรือจ้างให้ภาพยนตร์มาฉาย เน่ืองจากการแสดงงิว้มีราคาสงูและผู้ชมบางสว่นอาจดกูารแสดงไม่รู้
เร่ือง ส าหรับความหมายของงิว้ในทางศาสนาเร่ืองการประกอบพิธีกรรมก าลงัถกูท้าทาย 

2) งิว้กบัสถาบนักษัตริย์และราชส านกั พบวา่มีหลกัฐานในสมยัอยธุยาท่ีงิว้เป็นสว่น
หนึ่งของการแสดงเพ่ือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ในยคุกรุงธนบรีุงิว้ได้ยกระดบัขึน้คือประกอบพิธี
ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้านายต่างๆ และประกอบพระราชพิ ธีสมโภช ต่อมาสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ การแสดงงิว้ยงัคงน ามาใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระศพและพิธีพระราช
สมโภชอยู่เร่ือยๆ แต่ไม่บ่อยเท่ากบัสมยักรุงธนบุรี ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ได้ถูกยกเลิกการแสดงงิว้ไป
เน่ืองจากความหมายของ “จีน” ไม่ใช่ความหมายในแง่บวกอย่างสมัยก่อน  เพราะไทยได้รับคติ
เร่ืองงานศพมาจากประเทศตะวนัตก ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมางิว้ไม่ได้รับความหมายของการประกอบ
พิธีพระเพลิงศพเป็นต้นมา ในยุคสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เชือ้พระวงศ์และขนุนาง
ชัน้สงูได้มีส่วนร่วมในการจดัการแสดงงิว้ ส าหรับบางคนอาจมีคณะเป็นของตนเอง นอกจากนีย้งัมี
การทดลองน างิว้มาผสมกบัการแสดงอ่ืนๆ โดยการใช้ภาษาไทยในการขบัร้องและเจรจา เป็นแบบ 
“งิว้ไทย”  

จากนัน้บริบทของงิว้ในราชส านักได้หายไปนานราว 80 ปี จนกระทัง่คราวสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 รางส านกัจึงมีบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ให้กับ
การแสดงงิว้อีกครัง้ เม่ือมีการจดัแสดงงิว้ เร่ือง “เปาบุ้นจิน้” ตอน ประหารเปาเหม่ียน ณ โรงละคร
แห่งชาติ โดยสมาคมอุปรากรไทย-จีน เขียนบทและก ากับโดย อ าพัน เจริญสุขลาภ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารี ได้เสดจ็มาทอดพระเนตรในการแสดงครัง้นีอี้กด้วย 

การข้ามพ้นวฒันธรรมของงิว้ทัง้ 2 แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบคุลากรงิว้ใน
การสร้างความหมายใหม่โดยการพึ่งสถาบนักษัตริย์ หลงัจากท่ีความหมายถกูรือ้ในสมยัรัชกาลท่ี 6  
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ เป็นทรงอุปถัมภ์กิจกรรมทางวฒันธรรม
นานาแขนง และมีความสนพระทยัในวฒันธรรมจีนอยา่งสงู 

3) งิว้กับความเช่ือมโยงกับประเทศจีน เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการปกครอง
ของจีนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย และเปล่ียนช่ือเป็น 
“สาธารณรัฐจีน” ในปี พ.ศ. 2455 ท าให้ความหมายของ “จีน” เปล่ียนไป คือ จีนไม่ใชม่หาอ านาจท่ี
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ไทยควรเอาเย่ียงอย่างตอ่ไป ซึ่งส่งผลตอ่ความหมายของงิว้เช่นกนั บุคลากรงิว้จ านวนมากอพยพ
มายงัประเทศไทย เพ่ือหนีภยัการเมืองและสงคราม และสร้างความพฒันาให้แก่งิว้ในประเทศไทย  
นอกจากนีก้ารข้ามวฒันธรรมของงิว้ในประเทศชีใ้ห้เห็นว่าฝ่ายท่ีรับอิทธิพลจากวฒันธรรมอ่ืนยัง
สามารถสง่อิทธิพลกลบัไปยงัต้นก าเนิดทางวฒันธรรมนัน้ด้วย  

4) งิว้กบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ในยคุสมยัท่ีโรงบอ่นเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยนัน้
ต้องมีอากรบ่อนเบีย้ ส าหรับในกรุงเทพฯมีโรงบ่อนมากกว่า 400 แห่ง จะมีมหรสพท่ีโรงบ่อนสอง
ช่วงคือ ช่วงบ่ายและช่วงค ่า หากเป็นบ่อนท่ีอยู่ในย่านของคนจีนจะมีการแสดงงิว้ ทัง้หมด 3 ชนิด 
คือ งิว้ลัน่ถนั งิว้ตุ้งขง่ และงิว้เด็ก แตถ้่าเป็นบอ่นท่ีอยู่ในยา่นของคนไทยจะเป็นการแสดงลิเก ละคร
ร า เป็นต้น งิว้กับบ่อนมีความส าคัญต่อกันอย่างมาก เพราะต้องการดึงดูดให้คนมาเท่ียวบ่อน
จ านวนมาก ซึง่เป็นตวัแปรในการก าหนดรายได้ของบอ่น  ท าให้บอ่นได้รับความนิยมจนสามารถตัง้
อากรบอ่นได้ จงึเป็นชว่งท่ีงิว้เฟ่ืองฟคูวบคูไ่ปกบับอ่น  

ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเล็งเห็นการพนนัท าให้ราษฎร
หมกมุ่น จึงโปรดให้ทยอยยบุบอ่น ในกรุงเทพฯและหวัเมืองตา่งๆ  ช่องทางการแสดงจึงลดน้อยลง  
ภายหลงัจากยคุของงิว้ในโรงบอ่นแล้ว งิว้ต้องปรับตวัอยา่งตอ่เน่ืองกบัเศรษฐกิจท่ีไมมี่โรงบอ่น การ
แสดงจงึมีท่ีศาลเจ้าเป็นหลกั ผู้ชมงิว้มีจ านวนลดน้อยลงเน่ืองจากกฎหมายควบคมุการศกึษาท่ีต้อง
สง่ให้ลกูหลานเข้าเรียนท่ีโรงเรียนของไทย จงึมีผลให้รุ่นลกูรุ่นหลานไมรู้่ภาษาจีน  

เม่ือมีการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ของคนจีน ท่ีเรียกวา่ “คนไทยเชือ้สายจีน” ท่ีเข้ามาท า
ธุรกิจในหลายๆอย่างจนเป็นมหาเศรษฐีใหม่หรือชนชัน้กลางก็มีมากขึน้ เม่ือฐานะทางการเงินของ
คนจีนดีขึน้จึงบริจาคเงินให้ศาลเจ้าได้ในจ านวนมาก งิว้ศาลเจ้าจึงสามารถเลีย้งตวัเองได้ ตอ่มาจึง
ได้มีการฝึกงิว้ให้กับคนไทยจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการข้ามพ้นวฒันธรรมในแง่ของ
บคุลากร 

5) งิว้กับการเมืองการปกครอง ในแง่ของการเมืองยงัคงแยกไม่ออกจากปัจจยัด้าน
สถาบันกษัตริย์ เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางของการเมืองและการปกครอง พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงใช้วิธีการปกครองคนจีนท่ีเข้ามาอยู่ในระบบ โดยการแตง่ตัง้ให้มีนายอ าเภอจีน
ในหวัเมืองท่ีมีชาวจีนไปอยูต่ัง้หลกัแหล่ง เพื่อให้ความชว่ยเหลือและดแูลสอดส่องพฤตกิรรมชาวจีน
ไม่ให้ท าผิดกฎหมาย ต่อมามีการก่อตัง้สมาคมชาวจีน ในช่วงปี พ.ศ.2440-2450 มีเป้าหมายเพ่ือ
สงัคมและธุรกิจ 

ในสมยัท่ีจอมพล ป. พิบลูสงครามได้เดนิทางไปรอบโลก แล้วเกิดความประทบัใจใน
วัฒนธรรมการอภิปรายทางการเมืองของอังกฤษ จึงน ากลับมาใช้กับประเทศไทย ซึ่งการเปิด
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เสรีภาพในการวิจารณ์นัน้ท าได้ไมน่าน ต้องสัง่ห้ามการรวมกลุ่มทางการเมืองทกุรูปแบบ จบักมุผู้ ท่ี
ตอ่ต้านรัฐบาล การปิดกัน้ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ท าให้เกิดเป็น “งิว้ธรรมศาสตร์” หรือ “งิว้การเมือง” 
ซึง่ในขณะนัน้การเมืองมีการแบง่ฝักแบง่ฝ่าย กลุ่มนกัศกึษาต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึง
ได้จดัแสดงงิว้เพ่ือล้อเลียนและเสียดสีทางการเมือง 

6) งิว้กับการศึกษา เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง ชาวจีนท่ีมีเงินต่างพา
ลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคริสต์ ความผูกพนักับการเรียนภาษาจีนจึงคลายลง ผลท่ีตมมาคือ 
ชาวจีนไม่รู้ภาษาของชาติพนัธุ์ตนเอง ต่อมาเกิดการสร้างความหมายใหม่แก่ตนเอง คือ “คนไทย
เชือ้สายจีน” งิว้จึงต้องปรับตวัให้เข้ากับผู้ ชมท่ีเปล่ียนแปลงไป การน าภาษาไทยเข้ามาใช้ในการ
แดงงิว้ท าให้เกิดงิว้แขนงใหมข่ึน้ คือ “งิว้ไทย”  

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ
ได้ ทางกระทรวงศกึษาธิการจึงได้จดัท าหลกัสตูรวิชาภาษาจีน จึงได้เห็นวิสยัทศัน์ของรัฐบาลไทย
ตอ่การเรียนภาษาจีนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

7) งิว้กับส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับส่ือมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศนัน้มีความหมายตอ่งิว้เป็นอย่างมาก เชน่ หนงัสือพิมพ์ ละคร โทรทศัน์ ภาพยนตร์ เพลง
ร่วมสมยั และอินเตอร์เน็ต การตีพิมพ์ยทุธจกัรนิยายของหนงัสือพิมพ์จีนนัน้ได้รับความนิยมอย่าง
มาก และมีการน าไปดดัแปลงเป็นละครงิว้อีกด้วย ส่วนโทรทศัน์ได้เผยแพร่ภาพรายการพงศาวดาร
จีนแตเ่ป็นบทภาษาไทย ใช้นกัแสดงไทย เป็นการแสดงแบบละครร้อง  

ความสัมพันธ์ระหว่างการข้ามพ้นวฒันธรรมและบทบาทหน้าท่ีงิว้ พบว่าบทบาท
หน้าท่ีของงิว้มี 3 แบบ คือ งิว้แบบขนบ งิว้ไทย และ งิว้การเมือง จากการเปรียบเทียบกับบทบาท
หน้าท่ีของงิว้เม่ือสมยัอยู่ในประเทศจีน การข้ามพ้นวฒันธรรมของงิว้มีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนั
ทัง้ 3 แบบ   

ส าหรับหน้าท่ีคล่ีคลาย งิว้ไทยจะมีบทบาทเชิงพลวัตมากท่ีสุด รองลงมาคือ งิว้
การเมืองและงิว้แบบขนบ เน่ืองจากการเมืองจดัแสดงเป็นภาษาไทยจึงท าให้งิว้ไทยมีบทบาทมาก
ท่ีสุด และยังมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสรรค์งิว้ส าหรับผู้ ชมท่ีไม่รู้ภาษาจีนเป็นหลัก เพราะฉะนัน้การ
คล่ีคลายจากหน้าท่ีเดมิจงึมีโอกาสสงูมาก  

ส าหรับหน้าท่ีท่ีหายไป พบว่า งิว้ขนบ สูญเสียบทบาทหน้าท่ีเม่ือสมัยตอนท่ีอยู่
ประเทศจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือ งิว้ไทย และตามด้วยงิว้การเมือง การจดัแสดงของงิว้ขนบนัน้จะ
เน้นจดัแสดงเร่ืองงิว้ตามท่ีแสดงกนัในประเทศจีน 
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ในส่วนของหน้าท่ีใหม่ พบว่า งิว้ไทยและงิว้ขนบมีหน้าท่ีใหม่เพิ่มขึน้คือ การท า
หน้าท่ีสง่เสริมการขาย  

ส่วนด้านเนือ้หาท่ีสูญหายไปนัน้ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทย 
สถาบันการศึกษาและสถาบันส่ือมวลชนขัดเกลาคนได้ดีกว่างิว้ ท่ีให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ตา่งๆ ทนัตอ่ยคุสมยั 
                             



บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

งานวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงการส่ือพืน้บ้านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” ผู้ วิจัย
ต้องการศึกษาการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในองค์ประกอบ บทบาท 
และอตัลกัษณ์ ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างไร  เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสงัเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การน าเสนอ
ผลงานวิจยัจะเป็นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียดดงันี ้ 

ในงานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้ท าการศกึษาในพืน้ท่ีทางภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ี
เป็นจุดเร่ิมต้นของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมี  โดยมีรายละเอียด
ระเบียบวิธีวิจยัและการเก็บข้อมลูดงันี ้

3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.2.1 การวิจยัเชิงเอกสาร 
3.2.2 การสงัเกต 
3.2.3 สมัภาษณ์เชิงลกึ 

3.3 การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
3.4 การตรวจสอบความถกูต้องของงานวิจยั 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอ 
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง “การเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือพืน้บ้านทางภาคเหนือ” เป็น
การวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) เพ่ื อศึกษาการเป ล่ียนแปลงทางรูปแบบ
องค์ประกอบ บทบาท และอตัลกัษณ์ ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ ผู้วิจยัได้เลือกใช้ 
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วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การน าเสนอผลงานวิจยัจะเป็นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์  
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)  
เป็นค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงแนวความคิด จากเอกสาร หนังสือ 

วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับส่ือพืน้บ้าน อัตลักษณ์ และการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน  เพ่ือ
ศกึษาประวตัิความเป็นมาว่ามีความส าคญัอย่างไรตอ่ทางประเพณีวฒันธรรมทางภาคเหนือ และ
รูปแบบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือของแบบเดิมเป็นอย่างไร  ซึ่งข้อมลูจากเอกสารท่ีได้
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมไว้จากเอกสารจะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้การลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลจะเห็น
ความแตกตา่งในทางองค์ประกอบได้อยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

1) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา  
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนจาก หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
นอกจากนีย้งัมีข้อมลูทางออนไลน์จากเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีมีความนา่เช่ือถือ 

2) วิธีการด าเนินการวิจยั 
ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นจากเอกสาร หนังสือ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการฟ้อน

เล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ เป็นการรวบรวมข้อมลูเพ่ือท าความเข้าใจในรายละเอียดของการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ 

3) การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
รวบรวมข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้าจากห้องสมดุ เว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีมีความนา่เช่ือถือ 

 
3.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) 
เพ่ือให้เข้าใจในขัน้ตอนรายละเอียดของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมากยิ่งขึน้ เป็นการสงัเกต

เพ่ือดคูวามเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น กระบวนท่าในการฟ้อน 
เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองดนตรี เป็นต้น  จากการสังเกตจะท าให้เห็นความแตกต่างในขัน้ตอนและ
รายละเอียดตา่งๆ ซึง่จะชว่ยให้เห็นภาพได้ง่ายขึน้ 
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1) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกบัทางวิทยาลยัเทคนิคนาฏศิลป์เชียงใหม่เม่ือมี

การฝึกสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2) วิธีการด าเนินการวิจยั 
ติดต่อทางวิทยาลัยเทคนิคนาฏศิลป์เชียงใหม่เพ่ือขอเข้ามาสงัเกตการณ์แบบไม่มี

สว่นร่วมในการฝึกสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3) การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
สงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในขณะท่ีมีการฝึกสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน มีการ

บนัทกึภาพบรรยากาศด้วยกล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอ 
 
3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ียงัคงอนรัุกษ์ประเพณีวฒันธรรมอนัมีคณุคา่ของทางภาคเหนือ
ไว้ และมีการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ืองทัง้ในและนอกสถานศึกษา การท่ีได้สัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายนีจ้ะชว่ยให้ได้ข้อมลูของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างโดยตรง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มท่ีมีความนา่เช่ือถือ การสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนีจ้ะท าให้ได้ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องมาก
ท่ีสุด การสัมภาษณ์จะอยู่ในประเด็นของการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบองค์ประกอบ บทบาท 
และอตัลกัษณ์ ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางภาคเหนือ 

1) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญเก่ียวกับการฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเทียนเป็น 4 กลุม่ โดยแบง่ไว้ดงันี ้
(1) สมัภาษณ์กลุม่อาจารย์หรือผู้ ฝึกสอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ท่ีวิทยาลยันาฏ

ศลิปเชียงใหม ่ดงันี ้
ก) ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่ 
ข) นางเพียงแข จิตรทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปะเชียงใหม่ 
ค) นางจิรากัน  รัตนทัศนี ย์  ค รูผู้ ช านาญการพิ เศษปฏิบัติหน้าท่ีรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันาฏศลิปะเชียงใหม ่
(2) ปราชญ์ชาวบ้าน 
 ก) นางนงนชุ งามเหลือ 
 ข) นางแสงเดือน ปันใจแก้ว 
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(3) นกัศกึษาท่ีวิทยาลยัเทคนิคนาฏศลิปะเชียงใหม่ 
(4) ผู้ชมการแสดง  

2) วิธีการด าเนินการวิจยั 
ตดิตอ่ประสานไปยงัจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทาง

ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์และให้ทางสถาบนับณัฑิต   
พฒันบริหารศาสตร์ท าหนงัสือขอสมัภาษณ์ต่อไป 

3) การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับบุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ผู้วิจยัได้เตรียมแนวค าถามไว้ล่วงหน้าและมีการบนัทึกเสียง
ของผู้ให้สมัภาษณ์ บนัทึกข้อมลูด้วยสมดุบนัทกึข้อมลูและอปุกรณ์เคร่ืองเขียน การบนัทกึภาพด้วย
กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอ น าข้อมูลท่ีจากการรวบรวมค้นคว้าศึกษาจากเอกสาร การ
สมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วมมาวิเคราะห์และน าเสนอในแบบรูปเลม่ตอ่ไป 
 
3.3 การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
 

การศึกษาภาคสนามจะเร่ิมการเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีตัง้แต่ เดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม พ.ศ. 
2559 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) แนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบไม่ตายตวั รูปแบบค าถามจะมีการ
เปล่ียนไปตามสถานการณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมาจากประสบการณ์ของแต่ละคนอย่างครบถ้วน 
นอกจากนีจ้ะมีการจดบนัทึกและมีการบนัทกึเสียงและกล้องถ่ายรูปในการเก็บข้อมลู แนวค าถามมี
ดงันี ้

1) ค าถามเก่ียวกับความรู้เร่ืองการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น ประวตัิความเป็นมาของการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็นอยา่งไร วตัถปุระสงค์ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนคืออะไร 

2) ค าถามเก่ียวบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น การฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียนมี
ความส าคญัอยา่งไร บทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีอะไรบ้าง แตกตา่งจากอดีตอยา่งไร  

3) ค าถามเก่ียวกับรูปแบบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น การแสดงมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบ้าง 

4) ค าถามเก่ียวกบัองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น กระบวนท่าในการ
ฟ้อนร ามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การแต่งกายมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร เคร่ืองดนตรี
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ประกอบการแสดงมีอะไรบ้าง เพลงท่ีใช้ในการแสดงเป็นเพลงอะไร มีการเปล่ียนแปลงจากอดีต
อยา่งไร 

5) ค าถามเก่ียวกบัโอกาสในการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น โอกาสในการแสดงมี
โอกาสในงานใดบ้าง มีการเปล่ียนแปลงโอกาสในการแสดงจากอดีตอย่างไร เคยได้ร่วมงาน
หนว่ยงานรัฐหรือไม ่มีงานใดบ้าง 

6) ค าถามการเก่ียวกับอตัลกัษณ์ของฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น มีความรู้สึกอย่างไรท่ีได้มี
สว่นในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คดิวา่ผู้ อ่ืนหรือคนตา่งถ่ินจะมองการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็นอยา่งไร 

7) ค าถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เช่น คิดว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ค่านิยม มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
หรือไม่ อย่างไร ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีเทคโนโลยีอนัก้าวหน้าเป็นตวัก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตจะส่งผล
ตอ่การเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนหรือไมอ่ยา่งไร 
 
3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย  
 

ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยชิน้นี ้โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Mothodological Triangulation) ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูล
ทางด้านเอกสาร การสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์ทัง้แบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือรวบรวมข้อมูลใน
เร่ืองเดียวกนั มาตรวจสอบควบคูก่บัสภาพของความเป็นจริง  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 

น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์และน าเสนอรายงาน เพ่ือ
ชีใ้ห้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือพืน้บ้านทางภาคเหนือ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยจะเป็นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ ขัน้ตอนการวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลมี
ดงันี ้

1) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือพืน้บ้าน 
ทาง องค์ประกอบ บทบาท และปัจจยั 



54 

2) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในส่ือ
พืน้บ้าน ทาง องค์ประกอบ บทบาท และปัจจยั 

 



บทที่ 4 
 

ผลการศกึษาวจิัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และศึกษา
จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีวตัถปุระสงค์งานวิจยัดงันี ้

1) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางบทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
ทัง้นีผู้้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการวิจยัเป็น 4 สว่นดงันี ้
1) ข้อมลูพืน้ฐาน คือ ประวตัคิวามเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางบทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
4) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

 
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

การวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” ได้ศึกษา
ประวัติความเป็นมาการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือสร้างความเข้าใจพืน้ฐาน
เก่ียวกับประวตัิความเป็นมาการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนวฒันธรรม วิถีชีวิต รูปแบบประเพณี ท าให้มี
ความเช่ือมโยงตอ่การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบ บทบาท และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

การน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน โดยข้อมลูท่ีได้มาจากการค้นคว้าทางเอกสารและจากการสมัภาษณ์อาจารย์ท่ีวิทยาลยันาฏ
ศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า จุดเร่ิมต้นของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน มี
พืน้ฐานมาจากการฟ้อนเมืองหรือการฟ้อนแหค่รัวทาน โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาท 
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สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงปรับปรุงและจดัระเบียบแบบแผนให้มีความถกูต้องทางนาฏ
ศาสตร์มากยิ่งขึน้ เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของส่ือการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ ลีลาการฟ้อนร าท่ีอ่อน
ช้อย งดงาม การฟ้อนเล็บมีการสวมเล็บเรียวยาวท าจากทองเหลือง และแสงเทียนของการฟ้อน
เทียนน าขบวนขันโตกยามค ่าคืน มีความเช่ือทางศาสนาของชาวล้านนาในเร่ืองของการก่อกุศล
ด้วยการฟ้อนร า เป็นการฟ้อนเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาในประเพณีการแห่ครัวทาน งานทอดกฐิน 
งานทอดผ้าป่า ฯลฯ  ยคุปัจจบุนัส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีการสืบทอดโดยทางวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากครูสมพันธ์ โชตนา ช่างฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวงนคร
เชียงใหม่ ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ถือเป็นแม่แบบเพ่ือการเผยแพร่ไปยงัคุ้มตา่งๆ  ของจงัหวดั
เชียงใหม ่

ผลจากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับประวตัิความเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียน พบวา่ การเกิดขึน้ของการฟ้อนเล็บไม่พบหลกัฐานการก าเนิดท่ีแนน่อน แตพ่บความ
เปล่ียนแปลงในสมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสด็จกลับมาประทับ ณ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ความเป็นมาแตเ่ดมินัน้นิยมเรียกกนัในท้องถ่ินวา่ “การฟ้อนเมือง” เพราะเป็นการ
ฟ้อนท่ีเป็นศิลปะในท้องถ่ินพืน้เมือง ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั จนกระทัง่เร่ิมมีการปรับปรุงการฟ้อนใน
สมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีให้เป็นระเบียบแบบแผน โดยน าแบบการฟ้อนในราชส านัก
สยามไปเผยแพร่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ท าให้เกิดความแตกต่างกัน การฟ้อนเล็บเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายเม่ือคราวงานสมโภชพระเศวตคชเดชดิลก ในสมยัรัชกาลท่ี 7 เม่ือปีพุทธศกัราช 2470 
ตามความเช่ือของชาวล้านนาในเร่ืองของการก่อกศุลด้วยการฟ้อนร า เป็นการฟ้อนเพ่ือถวายเป็น
พทุธบูชา การถ่ายทอดกระบวนท่าการฟ้อนเล็บสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 คือ 
กลุม่ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จาก นางสมพนัธ์ โชตนา ท่ีมีโอกาส
ได้สอนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดจากชาวบ้าน กลุ่มท่ี 3 
คือ กลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดจากคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและชาวบ้าน เป็นช่างฟ้อนท่ีได้รับ
การถ่ายทอดจากครอบครัวในวยัเด็กเม่ือถึงเกณฑ์จะถกูส่งไปเรียนในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
จากงานวิจยัของ สรายทุธ์ ออ่นแสงคณุ (2550) ศกึษาเร่ือง ฟ้อนเล็บ : คณะชา่งฟ้อนอาวโุสวดัพระ
สิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

การแสดงพืน้บ้านและลักษณะทั่วไปทางสังคมภาคเหนือ ชีวิตความเป็นอยู่ท่ียึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งบางอย่างจะแตกต่างออกไปตามลกัษณะของภูมิภาค แต่ละประเพณี
จะมีพิธีกรรมท่ีตอบสนองความมุ่งหมายนัน้ๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณี
ท้องถ่ิน แม้วา่จะมีความแตกตา่งกนัทางสว่นประกอบบางอย่างก็ตาม ชีวิตประจ าวนัมีความยึดมัน่
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ทางพระพทุธศาสนาอย่างมัน่คง และยงัมีความเช่ือในเร่ืองของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอยู ่ซึ่งส าหรับประเพณี
และวฒันธรรมของทางล้านนาก่อให้เกิดศิลปะแขนงต่างๆ ท่ีล้วนแต่เอือ้ให้กับพระพุทธศาสนา
ทัง้สิน้ ทัง้ดนตรี การเล่น ฟ้อนร า ช่วยให้ทราบพฤติกรรมทางสงัคมท่ีปฏิบตัิต่อกนัมา การกล่าวถึง
ประวัติของการพัฒนาการฟ้อน พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั ทรงปรับปรุงและจดัระเบียบแบบแผนให้มีความถกูต้องทางนาฏศาสตร์มากยิ่งขึน้ เป็นท่ี
ทราบกนัว่าแบบใดเป็นของดัง้เดิมและแบบใดเป็นแบบปรับปรุงขึน้ใหม่ หนงัสือการแสดงพืน้บ้าน
ในประเทศไทย ของ เรณ ูโกศนิานนท์  

การฟ้อนเล็บถกูเรียกตามลกัษณะของผู้ ฟ้อนจากการแตง่กายแบบชาวไทยเหนือ สวมเล็บ
ยาวทุกนิว้ยกเว้นหวัแม่มือ ส่วนการฟ้อนเทียนจะมีกระบวนท่าเดียวกัน แต่ต่างกนัตรงท่ีผู้ ฟ้อนจะ
ถือเทียนละเล่ม การฟ้อนท่ีดีในแบบฉบบัคุ้มเจ้าหลวงถูกรักษาไว้อย่างดี หนงัสือประวตัินาฏศิลป์
ไทย: ภาคเหนือ ของดร.พรเทพ บญุจนัทร์เพ็ชร  

ความเป็นมาของการฟ้อนเทียนท่ีแต่เดิมนัน้เข้าใจว่าเป็นการฟ้อนเพ่ือสักการบูชาสิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิมาอย่างยาวนาน ในเวลาตอ่มาการฟ้อนเทียนถกูใช้ในการประกอบพิธีท่ีมีความส าคญัใน
พระราชฐาน เช่น คุ้มเจ้าหลวง โดยส่วนมากผู้ ฟ้อนจะเป็นเจ้านายเชือ้พระวงศ์ ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็น
ศลิปะท่ีหาชมได้ยาก โอกาสของการแสดง เชน่ ฟ้อนแหค่รัวทาน ฯลฯ ซึง่ในสมยัโบราณใช้การฟ้อน
เพ่ือบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพ ปัจจบุนันิยมฟ้อนน าการแห่ขบวนขนัโตกช่วงเวลากลางคืนจากการ
ค้นคว้าหนงัสือเร่ือง ต าราทา่นาฏกรรมไทย ชดุ การแสดงพืน้เมือง ของ พรเทพ บญุจนัทร์เพชร 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกบัผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก พบว่า จาก
ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัทัง้หมด 5 ท่าน เกือบทัง้หมดได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับประวตัิความเป็นมาการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไปในทิศทางเดียวกนั คือการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีพืน้ฐานมาจากการฟ้อนเมือง 
ได้รับการปรับปรุงในสมยัพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากการน ารูปแบบของศิลปวฒันธรรมของ
สองแผ่นดินมาผสมผสานกนั ซึ่งมีความเช่ือว่าการฟ้อนในงานบุญถือเป็นการท าบุญไปด้วย แต่มี
เพียงผู้ ให้ข้อมูลส าคญัท่านเดียวท่ีไม่ได้ อธิบายประวตัิความเป็นมาของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
โดยผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ได้กล่าวถึ งประวตัิความ
เป็นมาของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในสมยัพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ไว้ดงันี ้

การฟ้อนเล็บจะมีพืน้ฐานมาจากการฟ้อนเมืองหรือการฟ้อนแห่ครัวทาน ซึ่งเป็นการฟ้อนท่ี
น ารูปแบบของศิลปวัฒนธรรมของสองแผ่นดินมาผสมผสานกัน คือ ล้านนากับ
รัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหวั
รัชกาลท่ี 5 ทรงน ารูปแบบการฟ้อนเมืองมาผสมผสานเข้าด้วยกันกับนาฏศิลป์ของภาค
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กลาง แต่เดิมนัน้การฟ้อนแห่ครัวทานถือเป็นประเพณีของชาวล้านนา เป็นงานบญุท่ีเรียก
กนัว่า “งานปอย”  มีการจดัขบวนแห่ และเคร่ืองไทยทานท่ีเรียกว่า “ครัวทาน” ซึ่งมีความ
เช่ือว่าหากต้องการได้บญุกุศลอย่างเต็มเป่ียมจะต้องให้ผู้หญิงมาฟ้อนน าขบวนประมาณ 
8-10 คน ลกัษณะการฟ้อนจะเป็นคู่ๆ ในแต่ละจุดท่ีขบวนเดินผ่าน เม่ือถึงวดัก็จะมีฟ้อน
ของช่างฟ้อนท่ีวดัออกมาฟ้อนต้อนรับ ซึ่งปัจจบุนัจะเห็นการฟ้อนในงานบุญหรืองานปอย
ลดน้อยลง ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม งานต้อนรับแขกบ้านแขก
เมือง หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ อย่างเช่น งาน 720 ปี ท่ีก าลังจะจัดขึน้ใน
วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ ทัง้หมด 720 คน
ครัง้สุดท้ายท่ีฟ้อนเล็บถวายรับเสด็จและส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ทรงเสด็จมาเชียงใหม่ เปิดงานหม่อนไหมโลก กลางลานสนามบิน 300 คน จากการฟ้อน
งานบุญท่ีใช้คนฟ้อนแห่ครัวทานประมาณ 10-20 คน เช่น งานปอย งานออกพรรษา งาน
เข้าพรรษา และท่ีฟ้อนกันเป็นประจ าคือ ฟ้อนเทียนน าโตกต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ครัง้
ลา่สดุ รัฐมนตรี วีรโรจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวฒันธรรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เม่ือวนัท่ี 24-25 มกราคม พ.ศ. 2559 และเป็นประธาน
จดัเลีย้งขนัโตกท่ีลานสนามวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ การฟ้อนเทียนน าโตกคือการฟ้อน
น าโตกอาหารมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือผู้ ใหญ่ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมการต้อนรับของ
ทางล้านนา จึงได้เห็นศิลปะอันงดงามอ่อนช้อยของทางภาคเหนือ ส าหรับความเป็นมา
ต้องกราบพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่ีท่านน าศิลปะทางภาคเหนือมาผสมผสานกับภาค
กลางท าให้เห็นถึงความกลมกลืนสอดคล้องกันระว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเป็น
กศุโลบายท่ีดีอย่างหนึ่งท่ีท าให้เห็นว่าบ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นเพราะมีผู้ น าท่ีดีเพราะ
พระราชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าหญิงของเชียงใหม่แล้วลงไปแตง่งานกบัรัชกาลท่ี 5 พอกลบั
ขึน้มาท่านก็ได้น าเอาศิลปวฒันธรรมของภาคกลางกบัภาคเหนือมาผสมผสานกนั (กษมา 
ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
ซึ่งในเวลาต่อมามีการเผยแพร่การฟ้อนออกไปจึงท าให้ได้รับความนิยมไปยงัคุ้มหัวเมือง

ต่างๆ จึงมีรูปแบบขบวนของชาวบ้านเกิดขึน้ ตามท่ี อาจารย์เพียงแข จิตรทองรอง ผู้ อ านวยการ
วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมไ่ด้อธิบายไว้วา่  

เร่ิมจากการฟ้อนเมืองท่ีจะมีหลายลกัษณะคือ ฟ้อนเมืองท่ีเป็นของพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมี ฟ้อนเมืองท่ีเป็นของชาวบ้านได้รับอิทธิพลมา ตอ่มาก็จะมีฟ้อนเมืองตามหวัวดัตา่งๆ 
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และฟ้อนเมืองของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ได้รับการจดัระบบระเบียบกนัมาแล้ว แตใ่น
สมยัพระราชชายาเจ้าดารารัศมีท่านน าการฟ้อนเมืองมาแสดงเม่ือชาวบ้านเห็น ก็จะมีรูป
ขบวนของชาวบ้านท่ีเข้าวัดในงานบุญต่างๆ เช่น งานปอย เม่ือมีการฟ้อนก็จะท าตาม
(เพียงแข จิตรทอง, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะเดียวกันการฟ้อนเล็บในงานบุญยงัมีความเช่ือทางพุทธศาสนาได้สอนลูกหลาน

ชาวล้านนา เก่ียวกับท าบุญก่อกุศลด้วยการฟ้อนดงัท่ีอาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี ครูผู้ช านาญการ
พิเศษปฏิบตัหิน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันาฏศลิปะเชียงใหม ่

ในสมัยก่อนการฟ้อนเล็บจะฟ้อนตามหัววัดต่างๆ เวลาท่ีมีงานปอยงานบุญ ซึ่งจะมีช่าง
ฟ้อนประจ าวดั การฟ้อนเมืองจะเป็นท่ีรู้กนัวา่ต้องฟ้อนกนัตอนแหค่รัวทานเป็นประเพณีท่ีมี
มานาน จ านวนคนท่ีมาฟ้อนในงานบุญนัน้ขึน้อยู่กบัแรงศรัทธาแต่ละวดั ในช่วงเย็นมีการ
ฝึกซ้อมฟ้อนร าของแตล่ะวดัเม่ือได้ยินเสียงกลองตึ่งโนงจะรู้วา่ต้องฟ้อนเมืองชาวบ้านตา่งก็
พาลูกหลานไปสอนฟ้อนกันท่ีวัด เพ่ือให้เป็นช่างฟ้อนในงานบุญใครท่ีไปฟ้อนก็ได้บุญ 
เปรียบเสมือนนางฟ้าท่ีไปฟ้อนในขบวน สมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นสาวบริสุทธ์ิ เพราะมี
ลกูหลานของชาวบ้านไปฝึกหดัฟ้อน (จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยงัได้อธิบายถึงการฟ้อนตามหวัวดัต่างๆ  ท่ีมีลกัษณะการสืบ

ทอดโดยการใช้ความจ าเป็นหลกั จึงท าให้รูปแบบท่าท่ีเป็นมาตรฐานบางอย่างขาดหายไปหรือถูก
ประยกุต์ไปตามความถนดั ซึง่ตอ่มาทาวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ได้สง่ตวัแทนของครูอาจารย์มา
ท าการสอนกระบวนทา่ร าท่ีถกูต้องดงันี ้

การฟ้อนในสมยัก่อนเปรียบเสมือนมวยวดัท่ีไมไ่ด้มีทา่มาตรฐานลกัษณะจะเป็นแบบครูพกั
รักจ า ซึง่อาจจะท าให้บางอยา่งขาดหาย ตกหลน่ไปบ้าง หรือมีการเพิ่มเติม ประยกุต์กนัไป 
คนท่ีไปฝึกหัดการฟ้อนถือเป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้านประมาณ 3-4 คน แล้วกลับมา
สอนในหมู่บ้าน ต่อมาได้มีการส่งครูมาเพ่ือสอนการฟ้อนให้มีรูปแบบเหมือนกันไปใน
ทิศทางเดียวกันหมดทัง้จงัหวดัเชียงใหม่” (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 
2559) 
 
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานประวัติความเป็นมา 

เป็นไปตามการศกึษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศกึษาผู้ส่งสาร 
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(Sender) คือ ชีวิต/ผลงาน/ปัจจัยในการประสบความส าเร็จของศิลปิน เป็นการศึกษาชีวิตและ
ประวัติผลงานต่างๆ ของศิลปิน การฝึกฝนการเรียนรู้ทักษะการแสดงจากครูท่ีมีความสามารถ 
สร้างผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นท่ียอมรับของกลุม่ศิลปิน การใช้ทกัษะการส่งสารของศลิปิน เป็น
การศกึษาทกัษะการถ่ายทอดสารตา่งๆ จากศิลปิน กล่าวคือ เม่ือครัง้ท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
เสด็จกลบัมาประทับ ณ จังหวดัเชียงใหม่ ทรงน าศิลปวฒันธรรมของภาคกลางกับภาคเหนือมา
ผสมผสานกัน คือ รูปแบบการฟ้อนล้านนามาผสมผสานเข้าด้วยกันกับนาฏศิลป์ของภาคกลาง 
ทรงปรับกระบวนท่าให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึน้ และท าการฝึกหดัช่างฟ้อนในคุ้มเจ้าหลวงท่ี
เป็นเชือ้พระวงศ์  

การศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศึกษาผู้ส่งสาร 
(Sender) คือ ทกัษะการส่งสารของศิลปิน เป็นการศกึษาทกัษะการถ่ายทอดสารต่างๆจากศิลปิน 
การท่ีเป็นศลิปินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับนัน้จะต้องมีทกัษะการสง่สารอยา่งไร กล่าวคือ การส่ง
ตวัแทนของคุ้มต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่ไปฝึกหดัการฟ้อนในคุ้ มเจ้าหลวงเพ่ือน ามาเผยแพร่ในคุ้ม
ของตวัเอง โดยอาศยัการจ าเป็นหลกักระบวนการถ่ายทอดจึงมีความผิดเพีย้นไปจากรูปแบบเดิม 
จงึท าให้แตล่ะคุ้มมีกระบวนท่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง การฟ้อนร่วมกนัของแตล่ะคุ้มมีทิศทาง
ท่ีต่างกัน และการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศึกษาผู้ส่ง
สาร (Sender) คือ บทบาทของศลิปิน ท่ีมีตอ่สงัคมในรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะบทบาทของการเป็น
ครูผู้ ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน คือ มีการส่งตวัแทนจากวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ไปฝึกหัดการ
ฟ้อนในท่ามาตรฐานท่ีถกูต้อง เพ่ือให้ทกุคุ้มในจงัหวดัเชียงใหม่มีกระบวนท่าท่ีเหมือนกนัเม่ือมีการ
รวมตวัจะได้ฟ้อนกนัอยา่งพร้อมเพรียงและสวยงามขึน้    
 
4.2 ส่วนที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางด้านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทยีน 
 

การเป ล่ียนแปลงของวิ ถี ชี วิต ท่ี เป็น ไปตามยุคสมัยส่ งผลต่อการท าห น้าท่ีของ
ศิลปวฒันธรรม นอกเหนือจากการให้ความบนัเทิงแล้ว การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็นตวัเช่ือมโยง
ระหว่างประชาชนกบัศาสนาให้มีความใกล้ชิดกนัมากขึน้ เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัอย่างมากในปัจจบุนั 
เพราะการจัดงานบุญนัน้ลดลงจากเดิม ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ การจดังานบุญงานประเพณียงัคงมีอยู่แตจ่ านวนน้อยลง เน่ืองจาก สภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม  และวิถีชีวิตเป็นตวัก าหนด   
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ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ชาวล้านนามีความเช่ือในเร่ืองของการก่อกศุลด้วยการฟ้อนร า 
การฟ้อนเล็บเป็นการฟ้อนเพ่ือถวายเป็นพุทธบชูา จึงเป็นตวัเช่ือมโยงศรัทธาระหว่างชาวบ้านฝ่าย
หญิงให้เข้าถึงพระพุทธศาสนา จากงานวิจัยของสรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เร่ือง ฟ้อนเล็บ : 
คณะชา่งฟ้อนอาวโุสวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้องกับผลจากการสมัภาษณ์ พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส าคญั
กลุ่มอาจารย์ ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มนกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ ทัง้หมด 10 ท่าน ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัเกือบทัง้หมดได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไปในทิศทางเดียวกนั คือ มีความเปล่ียนแปลงทางบทบาทของ
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน บทบาทการท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างศาสนาลดน้อยลง
จากอดีต ซึ่งปัจจุบนับทบาทในด้านการท าหน้าท่ีให้ความบนัเทิงมีเพิ่มมากขึน้ และมีผู้ ให้ข้อมูล
หลกัเพียง 2 ทา่นท่ีไมไ่ด้ให้ความคดิเห็นเก่ียวกบัประเด็นนี ้

ความเช่ือทางศาสนามีความเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคม ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงด้านบทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในมุมมองของดร. กษมา 
ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่ให้ความเห็นไว้ดงันี ้ 

ปัจจุบนัการฟ้อนในงานปอยหรืองานบุญต่างๆ นัน้ก็ลดน้อยลงหรือแทบจะหายไปด้วย
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม จากสมยัก่อนท่ีศนูย์รวมของประชาชนนัน้ คือ วดั บ้าน 
โรงเรียน แต่สมัยนีศ้นูย์รวมมกัจะอยู่ท่ีห้างสรรพสินค้า สิ่งเหล่านีห้ายไปโดยท่ีเราไม่รู้ตวั 
จากเดิมท่ีมีการขนทรายเข้าวัด การฟ้อนครัวทาน การแห่ท าบุญรวบรวมเงินเพ่ือน ามา
สร้างวดั แต่ตอนนีว้ดัจะได้จากการบริจาคเงินและได้รับการสนบัสนุนจากวดัในการสร้าง
โบสถ์ หรือออะไรต่างๆ ซึ่งก าลงัเงินจากชาวบ้านนัน้น้อยลง เม่ือเทียบกับสมยัก่อน ความ
เช่ือทางศาสนาเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมกลายเป็นพุทธพาณิชย์โดยส่วนมาก ซึ่ง
หวัใจส าคญัท่ีสดุคือ ค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแตค่นเรากลบัให้คณุคา่กบัทางวตัถสุงูแต่
จิตใจต ่าลง” (กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
อาจารย์ เพียงแข จิตรทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ได้อธิบายการให้

ความส าคญัของคนรุ่นใหมท่ี่สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนว่า 
จะขึน้อยู่กับโอกาสการแสดงของงานต่างๆ ก็จะเป็นงานประเพณี เช่น งานบวงสรวง งาน
สงกรานต์ งาน 720 ปีเชียงใหม่ งานเวียงกุมกาม เป็นงานท่ียิ่งใหญ่ประชาสมัพันธ์เมือง
เวียงกมุกามให้เป็นเมืองเก่าแก่ของจงัหวดัเชียงใหม ่การฟ้อนในงานบญุถึงแม้วา่จะยงัคงมี
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การจดัอยู่เป็นประจ าทุกปี แต่ไม่ได้มาเหมือนกับเม่ือสมัยก่อน เพราะสมัยนีมี้การแสดง
อ่ืนๆ มากมายอาจใช้การฟ้อนท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่แทน เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความส าคัญ
น้อยลง แต่ก็ขึน้อยู่กับว่าแต่ละโรงเรียนจะให้ความส าคัญต่อศิลปวัฒนธรรมแค่ไหน 
ส าหรับสถาบนัครอบครัวถ้าเป็นเด็กท่ีอยู่ตามหวัเมือง หมู่บ้าน รอบนอกก็ยงัมีการฝึกการ
ฟ้อนอยู่แต่คงจะไม่มากอย่างสมัยก่อนแล้วจะลดน้อยลงไปเร่ือยๆ (เพียงแข จิตรทอง
สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะท่ี อาจารย์จิรากัน รัตนทศันี ครูผู้ช านาญการพิเศษปฏิบตัิหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางบทบาทการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนท่ีมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมว่า 

ในสมัยก่อนการฟ้อนเล็บจะฟ้อนตามหัววัดต่างๆ เวลาท่ีมีงานปอยงานบุญ ซึ่งจะมีช่าง
ฟ้อนประจ าวดั การฟ้อนเมืองจะเป็นท่ีรู้กนัวา่ต้องฟ้อนกนัตอนแหค่รัวทานเป็นประเพณีท่ีมี
มานาน จ านวนคนท่ีมาฟ้อนในงานบุญนัน้ขึน้อยู่กบัแรงศรัทธาแต่ละวดั ในช่วงเย็นมีการ
ฝึกซ้อมฟ้อนร าของแตล่ะวดัเม่ือได้ยินเสียงกลองตึง่โนงจะรู้วา่ต้องฟ้อนเมืองชาวบ้านตา่งก็
พาลูกหลานไปสอนฟ้อนกันท่ีวัด เพ่ือให้เป็นช่างฟ้อนในงานบุญใคร ท่ีไปฟ้อนก็ได้บุญ 
เปรียบเสมือนนางฟ้าท่ีไปฟ้อนในขบวน สมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นสาวบริสุทธ์ิ เพราะมี
ลูกหลานของชาวบ้านไปฝึกหัดฟ้อน ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มาหัดฟ้อนท่ีวัดน้อยลง ไม่ใช่
เพราะไม่อยากเข้าวดัแตด้่วยวิถีชีวิตท่ีเด็กต้องเรียนหนกัขึน้ ต้องไปเรียนพิเศษในช่วงเย็น
ถึงค ่า เว้นแตว่นัเสาร์และวนัอาทิตย์ท่ีวดัมีการรณรงค์สอนธรรมะจะเห็นว่ามีเด็กเข้าวดัแต่
ไม่มีครูสอนฟ้อน ทกุคนตา่งมีภาระหน้าท่ีของตวัเอง ตรงนีคื้อการเปล่ียนไปของวฒันธรรม 
ซึ่งเม่ือก่อนจะท างานอยู่กับบ้านท าไร่ท านาพอมีเวลาว่างก็พาลูกหลานไปวดัจึงมีความ
ใกล้ชิดกับวดัมากกว่า แต่ตอนนีว้ฒันธรรมเปล่ียนไปเพราะว่าเด็กต้องนึกถึงอนาคตของ
ตวัเอง บทบาทของการฟ้อนในสมัยก่อนจะเป็นงานบุญเก่ียวข้องกับศาสนา ส าหรับยุค
ปัจจบุนัแล้ว จะเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจโดยส่วนมาก เป็นงานร่ืนเริง การฟ้อนดาบเม่ือก่อนก็
เป็นฟ้อนดาบธรรมดาไม่ได้มีอะไร เด๋ียวนีต้้องมีพ่นไฟในการแสดงด้วยเพ่ือกระตุ้นให้
นกัทอ่งเท่ียวเกิดความต่ืนเต้น” (จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
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นอกจากนีก้ารจดังานหรือกิจกรรมทางศาสนาท่ีมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเข้ามาเก่ียวข้อง
ต้องเป็นงานท่ีได้รับความร่วมมือจากคนในชมุชน ชีใ้ห้เห็นถึงความสามคัคีของคนในชมุชน ตามท่ี
ผู้ให้ข้อมลูส าคญัปราชญ์ชาวบ้าน คณุแมน่งนชุ งามเหลือ ได้อธิบายเพิ่มเตมิดงันี  ้

ในสมยัพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงจดัให้มีการฟ้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองน่ีคือภาพ
ในสมยัก่อน ปัจจบุนัการฟ้อนเล็บจะได้ใช้ในงานบญุ งานท่ีโชว์ศิลปวฒันธรรม การจดังาน
ท่ีไปฟ้อนในห้างคนจะไม่ค่อยสนใจโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟ้อนต้อนรับหัววดั ต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง หากมีกิจกรรมทางพทุธศาสนาก็จะมีการน าศิลปวฒันธรรมออกมาโชว์
มาใช้แสดง นอกจากนีกิ้จกรรมภายในหมู่บ้านยงัสามารถน าการฟ้อนไปแสดงได้อีกด้วย 
เช่น งานเทศกาล งานส่วนรวมของอ าเภอ เป็นต้น ส าหรับการประกวดท่ีดอยสะเก็ด
ในตอนนีย้งัไม่มีส่วนมากแล้วจะเป็นการโชว์ กบัการอนุรักษ์ไว้ ช่วงท่ีปิดเทอมยงัคงมีเด็ก
วยัรุ่นมารวมตวักันฝึกซ้อมฟ้อนเล็บอยู่ตลอด เพราะกิจกรรมของแม่บ้านกับเยาวชนจะมี
สว่นเก่ียวพนักนัเสมอ ในกรณีท่ีมีการส่งเสริมปัจจบุนัเพ่ือสขุภาพและพลานามยัก็จะมีการ
ฟ้อนร าวงย้อนยุค เพราะวิถีชีวิตเปล่ียนไปเม่ือก่อนอาจจะท าอะไรเช่ืองช้าการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนจึงไม่เหมาะกับเร่ืองสุขภาพ การฟ้อนเล็บจะฟ้อนในงานทัว่ไปหรืองานส่วนตวั
เช่น ขึน้บ้านใหม่ เป็นต้น แบบนีไ้ม่สามารถใช้ได้เพราะการแสดงจะไม่สมดลุกบังาน ต้อง
เป็นงานสว่นรวมท่ีชาวบ้านหลายๆ คนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นงานปอยหลวง ต้อนรับแขก
บ้านแขกเมืองท่ียงัคงอนรัุกษ์อยู่ แตง่านปอยหลวงท่ีวดัก็ไม่ได้มีทุกปี ถ้าวดัต้องการความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มแม่บ้านก็จะไปแตไ่ม่ใช่ทุกวนั เพราะวิถีชีวิตของแม่บ้านยังต้องท างาน
ของตนเองอยู่ ถ้าต้องไปช่วยทุกวนัคงไม่ไหว” (นงนุช งามเหลือ, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 
2559) 

 
ซึง่ปราชญ์ชาวบ้าน คณุแมแ่สงเดือน ปันใจแก้ว มีความเห็นในลกัษณะท่ีคล้ายกนัเก่ียวกบั

การให้ความร่วมมือของคนในชมุชนวา่  
งานบญุในอดีตพอมีงานบญุก็เลีย้งขนัโตกและมีการฟ้อนแสดงหลายแบบแตเ่ป็นการฟ้อน
พืน้เมือง เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนน้อยใจยา ฟ้อนไทยพวน ฟ้อนแม้ว เป็นต้น แต่
ปัจจบุนัเป็นการน ามาประยกุต์ คือ ร าวง เพราะผู้สงูอายจุะย่างเท้าล าบาก ต้องเปล่ียนเป็น
ร าวงแทน แตล่ะงานการเลือกใช้การฟ้อนไม่เหมือนกันขึน้อยู่กบัความเหมาะสม โดยหลกั
แล้วจะเป็นงานปอยหลวงท่ีใช้เยอะหากหมู่บ้านใดต้องการความช่วยเหลือก็จะแห่กันไป
ช่วย แต่ถ้าหมู่บ้านเราต้องการความช่วยเหลือคนจากหมู่บ้านอ่ืนจะเข้ามาช่วยเหลือ
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เช่นกัน การฟ้อนจะฟ้อนในงานปอยหลวง งานกฐิน งานผ้าป่า ในบางครัง้มีการเชิญไป
ฟ้อนในงานสตรีสากล เป็นงานท่ีรวมพลงัสตรีโดยจะให้ทุกอ าเภอมารวมกันท่ีสันก าแพง
(แสงเดือน ปันใจแก้ว, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

 
แม้ว่าการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในงานบุญจะมีน้อยลง แต่ยังคงท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมโยง

ระหว่างชาวบ้านและศาสนาได้เป็นอย่างดี และเป็นช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติม ดังท่ีนกัเรียน
วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมไ่ด้กลา่วไว้วา่  

การฟ้อนในงานบุญยงัคงมีอยู่แต่ขึน้อยู่กับว่าจะมาขอให้ไปช่วยงานหรือไม่ ต้องเป็นงาน
ของคนท่ีรู้จกักนัชกัชวนไปช่วยงาน แตถ้่าอยู่บ้านแล้วมีงานบุญก็ไปกันเป็นประจ าอยู่แล้ว 
เพราะเช่ือว่าท าแล้วได้บุญ บางครัง้เป็นงานข้างนอกจะมีการจ้างให้ไปฟ้อนเป็นรายได้
เสริมหลังเลิกเรียนท่ีคุ้มขันโตก การจัดงานบุญเกิดขึน้บ่อยแต่เป็นรอบๆ เมืองเชียงใหม่
(จนัทร์ฉาย เฟ่ืองฟู, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
โดยน.ส.สุกานดา สุวรรณประภา นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อธิบายเพิ่มเติม

เก่ียวกบังานบญุท่ีได้รับความส าคญัจากคนรุ่นใหมว่่า 
เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองวดัมีวดัจ านวนมากจึงมีงานบุญเยอะ ถ้าเป็นนอกเมืองเม่ือกลบั
บ้านแล้วมีงานบญุก็ยงัคงไปฝึกซ้อมฟ้อนท่ีวดัชาวบ้านจะพาลกูหลานมาหดัฟ้อนกนัตัง้แต่
เด็กๆ รุ่นพ่ีก็จะชวนน้องๆ เป็นทอดๆ ตอ่กนัไป แต่ถ้าเป็นในเมืองทางวิทยาลยัจะเร่ิมสอน
ตัง้แต่มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งยังมีกลุ่มวัยรุ่นท่ีให้ความส าคัญกับการฟ้อนอยู่ไม่น้อย (สุ
กานดา สวุรรณประภา, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบนัการเล็บฟ้อนเทียนจะเป็นช่องทางในการหารายได้ส าหรับ

เด็กนกัเรียนแล้ว แต่มีการปลูกฝังจากอาจารย์ทางวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ท่ีให้เห็นถึงจุดยืน
ของตนเอง โดยเงินท่ีได้มาไมใ่ชต่วัแปรท่ีส าคญั ตามท่ี น.ส.แอ๊ปเปิล้ กหุลาบ นกัเรียนวิทยาลยันาฏ
ศลิปเชียงใหม ่กลา่วไว้วา่ 

หากเป็นงานบุญถ้ามีคนโทรศพัท์ตามก็จะพากันไปช่วยงานส่วนมากทุกคนจะไม่ได้แปล
ค่าด้วยตัวเงิน ถ้าเป็นพ่ีน้องกัน หรือคนรู้จักกันก็พากันไปช่วยหมด เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ี
อาจารย์สอนเสมอว่าการท่ีเราได้เงินจากงานเป็นเหมือนกับสินน า้ใจท่ีผู้ จดังานต้องการ
ตอบแทน แต่ไม่ใช่ตัวแปลท่ีจะท าให้ต้องไปงาน เป็นรางวัลท่ีได้จากความเหน็ดเหน่ือย 
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อย่าให้เงินเป็นตวัตัง้หากงานไหนเงินน้อยจะไม่ไปแบบนีไ้ม่ได้ ต้องรู้ว่ากวา่จะมายืนอยู่จดุ
นีไ้ด้วิทยาลยันาฏศลิปให้อะไรไปบ้าง” (แอ๊ปเปิล้ กหุลาบ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ด าเนินการสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วมในชว่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จาก

คุ้มขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ และในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหม่เป็น
การเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลจากการ
สมัภาษณ์มีความสอดคล้องกบัการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้อน
ของคนรุ่นใหมมี่จ านวนน้อย ส่วนมากจะเป็นผู้ ท่ีมีอาย ุสว่นท่ีคุ้มขนัโตกผู้แสดงสว่นมากแล้วจะเป็น
เดก็นาฏศลิป์รุ่นใหม่ 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี ้การเปล่ียนแปลงบทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
เป็นไปตามแนวคิดการท าหน้าท่ีของส่ือพืน้บ้านแบบ Cognitive Dimension เป็นหน้าท่ีของส่ือ
พืน้บ้านในการให้ความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด กล่าวคือ การเป็นตวัเช่ือมระหว่างพุทธ
ศาสนากับชาวบ้านลดน้อยลง เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของยุคสมัยท าให้ชาวบ้านมีความ
ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาแตกตา่งจากในอดีตท่ีมีจุดศนูย์รวมคือ วดั สถานท่ีท่ีให้ความรู้ความเข้าใจ 
อบรมสัง่สอนให้มีคณุธรรมจริยธรรมแก่ผู้คนในชมุชน จะเห็นได้ว่างานบญุยงัคงมีให้เห็นอยู่แต่ไม่
มากเท่ากับในอดีต ซึ่งปัจจุบันงานท่ีมีบทบาทเพิ่ มมากขึน้  คืองานท่ี เก่ียวกับการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้นอกเมืองและในเมือง ตามแนวคิดการท าหน้าท่ีของพืน้บ้านแบบ Affective 
Dimension การให้อารมณ์ความรู้สึก และ Conative Dimension เป็นการชีแ้นวทางการปฏิบตัิตน 
บง่ชีถ้ึงผลของการกระท าตา่งๆ และการให้ค าแนะน า คือ การชีใ้ห้เห็นถึงความสามคัคีท่ีเกิดขึน้ใน
ชุมชน จากการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนเพ่ือให้การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีความสวยงาม
พร้อมเพรียงกัน ซึ่งปัจจุบนัมีการปลูกฝังท่ีชีใ้ห้เห็นถึงจุดยืนของตนเอง การได้รับเงินค่าตอบแทน
จากการจ้างงานไม่ใช่ตวัแปรท่ีส าคญั แต่การให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกันเป็นสิ่งท่ีส าคญั
กวา่  
 
4.3 ส่วนที่  3 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อน

เทยีน 
 

ส าหรับการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบง่ออกเป็น 6 
ประเดน็ด้วยกนั คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 2) การเปล่ียนแปลงทาง
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องค์ประกอบด้านเคร่ืองแต่งกาย 3) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั 4) การ
เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 5) การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
ดนตรี 6) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 
 

4.3.1 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า กระบวนท่าทัง้ 19 ท่า 7-9 จงัหวะ เป็น
รูปแบบเดิมตามท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงปรับปรุงเป็นมาตรฐานอย่างมีระเบียบ 
เน่ืองจากรูปแบบกระบวนท่าถูกออกแบบไว้เป็นมาตรฐานเพ่ือให้การสืบทอดมีแบบแผน จึงไม่
สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบกระบวนท่าได้ มีความแตกตา่งกบักระบวนท่าของชาวบ้านจะเป็น 5 
จงัหวะ การถ่ายทอดอาศยัการจ าเป็นหลกัความเปล่ียนแปลงทางด้านความนิยมของผู้ชม วิถีชีวิต
ท่ีมีเวลาเป็นตวัก าหนด ผู้ จดังานจึงต้องปรับเวลาการแสดงให้สัน้ลง ท าให้ไม่สามารถฟ้อนร าได้
ครบทัง้หมด 19 ทา่ได้ ต้องเลือกใช้เพียงบางท่าเท่านัน้ ทัง้นีก้ระบวนท่าทัง้ 19 ท่านัน้สามารถน าไป
พฒันาเป็นฟ้อนแบบอ่ืนได้เชน่กนั 

ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจยัได้ศกึษาองค์ประกอบด้านกระบวนท่าของคณะช่าง
ฟ้อนเล็บอาวโุสวดัพระสิงห์  กระบวนท่าของคณะช่างฟ้อนเล็บอาวโุสวดัพระสิงห์ มีทัง้หมด 15 ท่า 
5 จงัหวะ ได้รับการถ่ายทอดแบบสอนท่าให้จ า ซึ่งช่างฟ้อนไม่มีการจดบนัทึกกระบวนท่าการฟ้อน
ไว้ จึงท าให้ช่างฟ้อนไม่ทราบช่ือท่าต่างๆ ได้ อย่างทางวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่มีการจดบนัทึก
ท่าร าไว้อย่างเป็นแบบแผน การฟ้อนในขบวนแห่บางครัง้ต้องปรับเปล่ียนให้ตัดกระบวนท่าให้
น้อยลงตามความเหมาะสม จากงานวิจยัของ สรายทุธ อ่อนแสงคณุ (2550) เร่ือง ฟ้อนเล็บ : คณะ
ชา่งฟ้อนอาวโุสวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ ให้ข้อมูล
ส าคัญกลุ่มอาจารย์ ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน ทัง้หมด 5 ท่าน มีผู้ ให้
ข้อมลูส าคญั 3 ท่านได้อธิบาย การปรับกระบวนท่าให้ทนักับเวลา ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบกระบวนท่าได้  แต่สามารถปรับให้ทันกับเวลาได้ 
ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคัญปราชญ์ชาวบ้านคุณแม่แสงเดือน ปันใจแก้ว (สัมภาษณ์ , 22 มีนาคม 
2559) ได้อธิบายไว้ดงันี ้“การประยกุต์ทา่ร าให้เร็วทนักบัเวลาและไมเ่นิบนาบช้าจนเกินไป”  

จากการท่ีมีก าหนดเวลาการแสดงส่งผลให้ผู้ชมไม่สามารถรับชมการแสดงในรูปแบบเต็ม
ชุดได้ เน่ืองจากบางกระบวนท่าต้องถูกตัดออกไปเพ่ือให้ทันต่อเวลา ดงัท่ีครูช านาญการพิเศษ
ปฏิบตัิหน้าท่ี รองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า “แทนท่ีจะได้ชมการฟ้อนเมือง
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ในรูปแบบเต็มนัน้ไมค่อ่ยมีให้เห็นแล้ว ด้วยข้อจ ากดัของเวลาจึงต้องมีการปรับการแสดงในส่วนของ
ทา่ร า ต้องตดัออก” อาจารย์จิรากนั รัตนทศันี (สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

การก าหนดกระบวนท่าเพ่ือปรับให้การแสดงมีความกระชับและทันต่อเวลา มีเพียง
อาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ได้อธิบายขัน้ตอนการ
ก าหนดกระบวนทา่ไว้วา่ 

การก าหนดเวลาการแสดง เวลาจงึเป็นตวัก าหนดกระบวนทา่ในการแสดง โดยปกตแิล้วท่า
ร า 1 ท่าจะร าทัง้ด้านซ้ายและขวา แตด้่วยเวลาท่ีกระชบัขึน้ 1 ท่า จะด้านแค่ด้านเดียวพอ
หนัมาอีกด้านจะต้องเปล่ียนเป็นท่าร าท่ี 2 แล้ว การดดัแปลงท่าร าให้ดแูปลกตานัน้ยงัคง
ท าไมเ่พราะดนตรีจะเป็นตวัก าหนด แตใ่นบางครัง้การแสดงอาจจะไม่ได้เรียงล าดบัตามท่า
ร า อาจจะไม่ได้เรียงท่าเป็น 1 2 3 4 คือ น าท่าท่ี 4 มาเป็นท่าท่ี 2 ท่าท่ี 7 มาเป็นท่าท่ี 3 
เพ่ือให้เห็นท่าได้รวดเร็วขึน้ โดยปกติแล้วการฟ้อนเมืองสามารถฟ้อนได้เป็นชัว่โมง แตด้่วย
เวลาท่ีก าหนดให้กระชบัขึน้ก็จะมีการปรับกระบวนท่าให้การฟ้อนสามารถเห็นได้ทุกท่า 
(เพียงแข จิตรทอง, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากนีมี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจาก 2 ทา่นจากกลุม่อาจารย์วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหมแ่ละ

ปราชญ์ชาวบ้าน ได้ให้ความคิดเห็น เก่ียวกบัการน ากระบวนท่าแบบดัง้เดิมพฒันาให้เป็นการฟ้อน
แบบอ่ืน ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัปราชญ์ชาวบ้านคณุแม่นงนชุ งามเหลือ กล่าวถึง การใช้กระบวนท่า
การฟ้อนแบบล้านนาในเพลงแอ่วแม่โป่งท่ีแต่งขึน้ใหม่ “โดยปกติฟ้อนล้านนาจะใช้เวลา 14 นาที 
แตส่ าหรับฟ้อนเพลงนีแ้ล้วใช้เวลา 7 นาที ทา่ร าจงึต้องประยกุต์ให้อยูภ่ายในเวลาท่ีก าหนด สว่นท่า
ร าของฟ้อนล้านนาจะมีท่าบังคับของอาจารย์ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นจุดเร่ิมต้นของการ
เปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บของท่ีน่ี” (สัมภาษณ์, 2559) และตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัผู้อ านวยการ
วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมไ่ด้อธิบายถึงการใช้กระบวนทา่พฒันาเป็นการฟ้อนในรูปแบบอ่ืนดงันี  ้

การพัฒนาการแสดงให้ดูทันสมัยขึน้นัน้ ฟ้อนเมืองก็จะเป็นต้นแบบของการแสดงท่ีเป็น
สร้างสรรค์อยู่แล้ว เช่น อรุณเบิกฟ้าห้าเชียง การฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง เป็นต้น ซึ่งน าท่า19 
ท่าจากการฟ้อนเมืองไปใช้ได้หมด ทางภาคเหนือจะมีแม่ท่าท่ีไม่ต่างไปจากฟ้อนเมืองท่ี
เป็นมาตรฐาน แต่การเปล่ียนจากฟ้อนเมืองมาเป็นฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนัน้จะเป็นการน า
วสัดอุปุกรณ์เข้ามาเพิ่มในการแสดง ถ้าในวนัข้างหน้าจะพฒันาเป็นฟ้อนอ่ืนๆ นัน้กระบวน
ท่าเหล่านีจ้ะเป็นต้นแบบขึน้อยู่กบัครูจะสร้างสรรค์ (กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 
มีนาคม 2559) 
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ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม
ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ และในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหมเ่ป็นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ พบว่า มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยองค์ประกอบของการแสดงด้านกระบวนท่ายังคงอนุรักษ์แบบดัง้เดิมใช้
กระบวนท่าตามแบบของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีท่ีเป็นมาตรฐาน แตท่ี่คุ้มขนัโตกมีข้อจ ากดัของ
เวลาเน่ืองจากการแสดงมีรูปแบบท่ีหลากหลายในแต่ละวันจัดแสดงเพียงวันละ 7 ชุดเท่านัน้
สลบักนัไป เพ่ือให้ผู้ชมได้ชมการแสดงท่ีหลากหลายของทางภาคเหนือ   

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 
เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ ในลกัษณะการรักษาแก่น 
คือ ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดิม การรักษารูปแบบกระบวนท่าแบบดัง้เดิม
ตามท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงปรับปรุงเป็นมาตรฐาน การปรับเปล่ียนกระพี ้หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลกัแต่การเปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่
ครัง้ชั่วคราว รวมถึงการลดทอนรายละเอียดของเนือ้หาหลักขององค์ประกอบนัน้ๆ เป็นการปรับ
กระบวนทา่ให้ทนักบัเวลา และการพฒันากระบวนทา่แบบเดมิให้เป็นการฟ้อนแบบอ่ืน 
 

4.3.2 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแต่งกาย 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กายผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผล

การสมัภาษณ์เชิงลึก และผลการสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม พบวา่ ทางวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่มี
การใช้เคร่ืองแต่งกายแบบดัง้เดิม คือ นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาวกรอมเท้า สวมเสือ้แขนกระบอกคอตัง้
ผา่หน้าติดกระดมุ 5 เม็ด ห่มสไบ ส าหรับเคร่ืองแตง่กายในแบบประยกุต์นัน้จะมาจากการจ้างงาน
ของผู้จดังานตา่งๆ ซึ่งมีความแตกตา่งทางหวัข้อของงาน ส่วนตามคุ้มหวัเมืองยงัคงอนรัุกษ์เคร่ือง
แตง่กายในแบบดัง้เดมิประจ าท้องถ่ิน  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารด้านเคร่ืองแตง่กายในแบบพืน้เมืองดัง้เดิมของชาวล้านนา คือ 
การใช้ผ้านุง่หรือผ้าซิ่นแบบพืน้เมืองดัง้เดมิ ทอด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย อาจเป็นผ้าซิ่นตีนตอ่หรือตีน
จกก็ได้ เสือ้เป็นแขนกระบอกคอกลมหรือคอจีนก็ได้ สามารถทอหรือตดัเย็บด้วยผ้าไหมเนือ้ดีเอง 
การแต่งกายของสตรีล้านนาด้วยการห่มสไบนุ่งซิ่นมีมานานแล้ว ต่อมาในสมยัพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี ทรงก าหนดให้ห่มสไบทับเสือ้ใช้สีเข้ากับชุดหรือตัดกับชุดล้านนา จากงานวิจัยของ     
สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เร่ือง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
จงัหวดัเชียงใหม ่
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ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญักลุ่มอาจารย์ ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน ทัง้หมด
จ านวน 5 ท่าน ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนในแบบดัง้เดิมยงัได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงทุกวนันี ้มองว่าสามารถเคร่ืองแต่งกายสามารถ
ประยกุต์แตต้่องอยูบ่นพืน้ฐานของความเหมาะสม และมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัอาจารย์ท่ีวิทยาลยันาฏ
ศิลปเชียงใหม่เพียงท่านเดียวท่ีไม่ได้อธิบายการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กาย 
ตามท่ีรองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ได้อธิบายไว้ดงันี ้“การดดัแปลงรูปแบบเคร่ือง
แต่งกายให้มีลักษณะท่ีโป๊มากขึน้ การเปล่ียนแปลงตรงนีก็้ไม่สามารถท าให้เป็นเอกลักษณ์ได้ ” 
(เพียงแข จิตรทอง, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

การพัฒนาเคร่ืองแต่งกายสามารถสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้ แต่ต้องอยู่บน
พืน้ฐานของความเหมาะสม ซึ่งการเลือกใช้เคร่ืองแต่งกายนัน้ส าหรับปัจจุบนัต้องค านึงถึงบริบท
ของงานเป็นหลกั ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่กลา่วไว้วา่  

การพฒันาก็จะต้องไม่หนีกรอบจากการอนุรักษ์ เช่น บางคนมองว่าเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่มีการ
เปิดเผยมากขึน้หรือโชว์พงุมากจนเกินไป ก็ได้ถามหลายคนเหมือนกนัว่า ถ้าให้ย้อนไปถึง
สมยัท่ีไม่ได้มีการสวมใสเ่สือ้ทอ่นบนเลยถามวา่รับได้หรือก็รับไม่ได้อีกอยู่ดี การท่ีสมยัก่อน
ท าได้ก็เพราะวา่คนเรามีจิตใจสงูไมใ่ชว่า่เห็นผู้หญิงแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศกนัอย่างเดียว 
คนสมยัก่อนจะมองว่าเป็นภาพปกติท่ีเห็นกนัทัว่ไป เสือ้ผ้าก็จะปรับเปล่ียนไปตามฤดกูาล 
แตถ้่าเปิดมากไปถามวา่เป็นภาพท่ีน่ามองหรือไม่ มนัควรจะเปิดมากขนาดนัน้หรือ อะไรท่ี
มากเกิดไปก็อยู่ไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดี ด้วยท่าร าท่ีอ่อนช้อยและชุดท่ีไม่ได้
เปิดเผยมากจนเกินไปท าให้เกิดเป็นความสวยงามท่ีเรียกว่า ศิลปะ ท่ีพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
ไม่หยดุนิ่ง ส าหรับการอนรัุกษ์ก็ยงัคงอยู่ควบคูไ่ปด้วยกนั คือ ยงัคงมีการแสดงแบบดัง้เดิม
หรือแบบอนรัุกษ์อยู่และการแสดงแบบสร้างสรรค์ จะขึน้อยู่กบับริบทของงาน ปัจจบุนัต้อง
ดปัูจจยัเหล่านีเ้พ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงการพฒันาการแสดงเป็นการสร้างความประหลาดใจ
และความประทับใจให้แก่ผู้ ชมอีกด้วย” (กษมา ประสงค์เจริญ, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 
2559) 

 
ซึ่งในขณะท่ีอาจารย์จิรากัน  รัตนทัศนี  ค รูผู้ ช านาญการพิ เศษปฏิบัติห น้าท่ี รอง 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่ได้ให้ความคดิเห็นท่ีคล้ายกนัดงันี ้ 
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การน าไปประยกุต์หรือคดิสร้างสรรค์การแสดงก็สามารถท าได้แตใ่ห้อยูบ่นความเหมาะสม 
บางครัง้ก็จัดเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายออกมาดูเปิดเผยมากจนเกินไป งานท่ีคนนอกจ้าง
จะต้องค านึงถึงสิ่งท่ีผู้จดังานต้องการ ในบางครัง้สิ่งท่ีผู้จดัต้องการอาจลดทอนของดัง้เดิม
ลงไปบ้างขึน้ยู่กับว่าผู้ จัดงานออกแบบการแสดงมาอย่างไร ก็ต้องท าในส่วนหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีต้องรับผิดชอบไป (จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
แตอ่ยา่งไรก็ตามมีมมุมองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายท่ีไมส่ามารถท าได้ จาก

ปราชญ์ชาวบ้าน คณุแม่นงนุช งามเหลือ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “การเปล่ียนแปลงเสือ้ผ้าเคร่ือง
แต่งกายของแต่ละงานจะเปล่ียนไปไม่มากขึน้อยู่กับงบประมาณ แต่โดยส่วนมากการฟ้อนเล็บก็
ยงัคงอนรัุกษ์ไว้แบบเสือ้คอกลม ทรงกระบอก เสือ้ผ้าของท่ีน่ีจะเป็นสีชมพกูลีบดอกบวั มีทัง้หมด 2 
ชดุ ผ้าซิ่นสีชมพ ูสไบสีขาว ชดุท่ีสองจะเป็นของอ าเภอจะเป็นผ้าซิ่นสีน า้เงินสไบสีขาว” (นงนชุ งาม
เหลือ, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

นอกจากนีก้ารเลือกใช้เคร่ืองแต่งกายท่ีต้องค านึงถึงบริบทของงานแล้ว การเลือกใช้สีเป็น
สิ่งท่ีส าคญัอีกเช่นกนั เน่ืองจากแตล่ะหมู่บ้านจะมีสีประจ าเป็นของตนเอง การปรับเปล่ียนประยกุต์
แม้ว่าจะสามารถเพิ่มสีสันลงไปได้ แต่ยังคงต้องอยู่ในความเหมาะสมเป็นหลัก ตามท่ีปราชญ์
ชาวบ้านคณุแมแ่สงเดือน ปันใจแก้ว ได้อธิบายไว้ว่า  

การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบในการฟ้อนเล็บอย่างเคร่ืองแตง่กายจะซือ้ใหม่ทุกปีแต่
แบบจะเป็นเสือ้คอกลมแขนกระบอกอย่างเดิม ท่ีแตกต่างกันออกไปคือ สี บางงานก็ใช้
สีสนัท่ีต่างกันไป แต่โดยหลกัจะใช้สีประจ าหมู่บ้าน สีประจ าหมู่บ้านน า้จ า คือ สีแดง ส่วน
ผ้าสไบจะมีสองสี คือ สีขาว และ สีด า ถ้าเป็นงานบุญจะเป็นสไบสีขาว ถ้าเป็นงานปอย
หลวงจะใช้สีด า เคร่ืองแต่งกายสามารถประยุกต์ให้มีสีสันได้ รูปแบบจะต้องเป็นไปตาม
ความเหมาะสม (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ และในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหมเ่ป็นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ พบว่า มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า คุ้มขนัโตกใช้เคร่ืองแต่งกายในแบบพืน้เมืองล้านนา คือ นุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบ 
แต่การฟ้อนในงาน 720 ปีเชียงใหม่ช่างฟ้อนเลือกใช้เคร่ืองแต่งกายตามแบบพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมีท่ีก าหนดไว้ คือ เสือ้คอกลมแขนกระบอก นุง่ผ้าซิ่น หม่สไบ 
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จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กาย 
เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ ในลกัษณะการรักษาแก่น 
คือ ความเช่ือหรือหลักการขององค์ประกอบนัน้ยังคงเดิม  การอนุรักษ์เคร่ืองแต่งกายตามแบบ
ดัง้เดิมประจ าท้องถ่ินของตนเอง และการปรับเปล่ียนกระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลกัแตก่าร
เปล่ียนแปลงยังเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วครัง้ชั่วคราว ต้องการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายแบบ
ประยุกต์ส าหรับผู้ จดังานหรือคุ้มขันโตกต่างๆ เพ่ือปรับให้เข้ากับยุคสมยัและเป็นไปตามก าหนด
หวัข้อของงาน สามารถท าได้แตต้่องอยู่ในความเหมาะสมไมเ่ปิดเผยมากจนท าลายความสวยงาม
ของศิลปวฒันธรรม ภายใต้การควบคมุดแูลของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือไม่ให้การออกแบบหลดุกรอบหรือ
เกินขอบเขตของความพอดีมากจนเกินไป 
 

4.3.3 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดับ 
ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบัด้วยการใช้สิ่งท่ีเป็นของดีประจ าพืน้ท่ี 
โดยขึน้อยู่กับฤดกูาลของดอกไม้ และการก าหนดหวัข้อของงาน สามารถเลือกใช้ดอกไม้ชนิดอ่ืน
หรือดอกไม้ปลอมมาประดบัแทนกันได้เพ่ือให้มีความสะดวกมากยิ่งขึน้ แต่ยังคงมีการเลือกใช้
เคร่ืองประดับประจ าท้องถ่ินอย่างดอกเอือ้ง ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับแบบดัง้เดิมมาโดยตลอด 
นอกจากนีมี้การใช้อุบะและป่ินปักผมซึ่งถือเป็นเคร่ืองประดบัประจ าท้องถ่ินในแต่ละพืน้ท่ีการ
เลือกใช้มีความแตกตา่งกนัออกไปซึง่ยงัได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจบุนั 

ผลจากการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยัได้ศกึษาการใช้เคร่ืองประดบัของช่างฟ้อนเพ่ือเป็นการ
เพิ่มสีสนัให้มีความสวยงามและดอู่อนช้อย การเหน็บดอกไม้ โดยแบง่เป็น 3 วยัดงันี ้ในวยัเด็ก วยั
สาวแรกรุ่น และวยัชรา ทัง้หมดจะใช้ดอกไม้พืน้เมืองท่ีออกดอกตามฤดกูาลประดบัผม ส าหรับวยั
สาวแรกรุ่นและวยัชราอาจจะประดบัด้วยเคร่ืองประดบัโลหะมีค่า คือ ป่ิน หรือทองค า ตามฐานะ
ของผู้สวมใส่ในงานวิจยัของ สรายุทธ อ่อนแสงคณุ (2550) เร่ือง  ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวโุส
วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนีผู้้วิจยัได้ศกึษาการเลือกใช้เคร่ืองประดบัผมท่ี
มีการปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของงาน ปัจจุบนัหากมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนถวายการ
ต้อนรับกษัตริย์  หรือแขกผู้ ทรงเกียรติ ท่ีตามเสด็จเชือ้พระวงศ์ชัน้สูง ช่างฟ้อนจะเปล่ียน
เคร่ืองประดบัเป็นดอกกล้วยไม้เทียม ท าจากทองเหลืองตีบางๆ สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะดอก
เอือ้งหายากขึน้ ควรอนรัุกษ์ไว้บนต้นไม้มากกว่า จากหนงัสือ “ฟ้อนเมืองในคุ้มเจ้าหลวง” ของนวล
ฉวี เสนาค า, รัชนีวรรณ วฒันชยั, และชจูิตต์ ศรีสภุาพ (2556)  
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ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึมีความสอดคล้องกบัผลวิจยัเชิงเอกสาร โดยพบวา่ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคญักลุ่มอาจารย์ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน 5 ท่าน เกือบทัง้หมดได้ให้
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน การให้ความส าคญัในการเลือกใช้เคร่ืองประดบัประจ าท้องถ่ิน 
โดยการใช้ดอกไม้ชนิดอ่ืนท่ีสามารถหาได้มาใช้ประดบัแทนดอกเอือ้ง มีเพียง อาจารย์ ท่ีวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ เพียงท่านเดียวท่ีไม่มีการอธิบายการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
เคร่ืองประดบั ตามท่ีผู้ให้ข้อมลูส าคญัได้ให้ความเห็นไว้ดงันี ้ปราชญ์ชาวบ้าน คณุแม่แสงเดือน ปัน
ใจแก้ว “ส าหรับดอกไม้ท่ีใช้นัน้เป็นดอกเอือ้งปลอมมีอบุะ 4 ชอ่เป็นเอกลกัษณ์ในหมูบ้่านน า้จ า บาง
คนใส่ป่ินปักผมแต่มนัไม่ใช่ของเหนือ การใช้ดอกไม้ของแต่ละหมู่บ้านมีความแตกต่างกันออกไป 
คือใช้เท่าท่ีหมู่บ้านตนเองมี” (สัมภาษณ์ , 2559) ผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้
อธิบายเร่ืองการจดัหาเคร่ืองประดบัไปในทิศทางเดียวกนัวา่ 

อย่างงานท่ีเพิ่งจัดไปก็คือพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เด็กนกัเรียนของวิทยาลยันาฏศิลปก็สามารถ
รังสรรค์การแสดงเองได้ ทรงผมของชาวบ้านก็จะสบายๆ ติดดอกเอือ้งไว้ท่ีผม แตถ้่าในชว่ง
ท่ีฟ้อนไม่มีดอกเอือ้งก็จะใช้ดอกกล้วยไม้มาประดบัแทนหรือบางท่ีก็จะเป็นดอกเก็ดถะวา 
(พดุซ้อน) แล้วแตต่ามพืน้ท่ีด้วยวา่ในชว่งนัน้มีดอกไม้อะไรออก ซึง่ส่วนใหญ่นัน้จะเป็นดอก
กล้วยไม้ ทรงผมนัน้ก็พอเปล่ียนได้แต่ไม่ต่างจากเดิมมากนัก (กษมา ประสงค์เจริญ 
สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากการเลือกใช้ดอกไม้ในพืน้ท่ีแล้ว ยังมีการเลือกใช้ดอกไม้ตามฤดูกาลตามท่ี

ปราชญ์ชาวบ้านอีกท่าหนึ่งได้กลา่วไว้ว่า “ดอกไม้ประดบัผมจะเป็นไปตามฤดกูาลหากมีดอกไม้สด
ก็ใช้ดอกไม้สด เม่ืออยูน่อกฤดกูาลจะใช้ดอกไม้ชนิดอ่ืนหรือดอกไม้ปลอมแทนได้ ซึง่ปกตจิะใช้ดอก
เอือ้งผึง้แตไ่ม่มีอบุะ เพราะอบุะนัน้ถกูประยกุต์มาจากภาคกลาง ถือว่าไม่ใช่ของพืน้บ้านทางเหนือ 
ให้ทัดดอกไม้ธรรมดา ช่วงท่ีดอกเอือ้งผึง้ออกช่วงนัน้จะมีงานปอยหลวงเยอะ” (นงนุช งามเหลือ, 
สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

ถึงแม้ว่าผู้จดังานท่ีหลายท่ีจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ดแูปลกใหม่แตใ่นวิทยาลยันาฏ
ศิลปเชียงใหม่ ยังคงไม่มีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองประดับจากอดีตนัก ดังท่ีครูช านาญการพิเศษ
ปฏิบตัิหน้าท่ี รองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า “ถ้าเป็นงานของทางวิทยาลยั
นาฏศิลปยงัคงรักษามาตรฐานเดิมไว้ตลอด และมีชุดการแสดงสร้างสรรค์ของทางวิทยาลยันาฏ
ศลิปเชน่กนั แตไ่มไ่ด้มีความอลงัการขนาดนัน้ (จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
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ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม
ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ และในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหมเ่ป็นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ พบว่า มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชิงลึก พบว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบัเน่ืองจากการใช้
เคร่ืองประดบัยงัคงเป็นแบบดัง้เดมิ คือ ดอกเอือ้ง ในงาน 720 ปีเชียงใหม่ใช้เคร่ืองประดบัเป็นแบบ
ดัง้เดมิประจ าของแตล่ะอ าเภอ การใช้อบุะและป่ินปักผมมีความแตกตา่งกนัไปของแตล่ะท้องถ่ิน 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั 
เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ ในลกัษณะการรักษาแก่น 
คือ ความเช่ือหรือหลักการขององค์ประกอบนัน้ยังคงเดิม ดอกเอือ้ง อุบะและป่ินปักผมท่ีเป็น
เคร่ืองประดบัประจ าท้องถ่ิน ถกูเลือกใช้มาโดยตลอดตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และการปรับเปล่ียน
กระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลักแต่การเปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยังเป็นเพียง
ปรากฏการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั จะเปล่ียนไปตาม
ฤดกูาลและการก าหนดหัวข้อของงาน การเลือกใช้เคร่ืองประดบัสามารถเลือกดอกไม้ชนิดอ่ืนใน
ท้องถ่ินหรือดอกไม้ปลอมมาประดบัเพ่ือให้มีความสะดวกมากย่ิงขึน้และอยู่ได้นานกว่าดอกไม้จริง 
มาประดบัแทนได้ 

 
4.3.4 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร การ

เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอปุกรณ์ พบว่า ส าหรับเล็บท่ีใช้สวมในการฟ้อนเล็บไม่พบการ
เปล่ียนแปลง เพราะเล็บถือเป็นเอกลกัษณ์ของการฟ้อน ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส าคญัให้ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทัง้หมด แตส่ าหรับเทียนยงัคงใช้เทียนขีผ้ึง้เหมือนเดิม  และมีการพฒันามาใช้ผาง
กลายเป็นฟ้อนผางเพ่ือไม่ให้เทียนหยดใส่มือ นอกจากนีพ้บว่ามีการปรับเปล่ียนการใช้เทียนเป็น
อปุกรณ์ในลกัษณะท่ีเป็นไฟฉายเน่ืองจากสถานท่ีจดังานบางสถานท่ีไม่อนญุาตให้จดุเทียนได้ จงึมี
การประยกุต์ใช้เป็นไฟฉายแทน  

ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารเก่ียวกบัอปุกรณ์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ส าหรับ
เล็บเรียวงามท่ีช่างฟ้อนสวมใส่ในการฟ้อนเล็บ เป็นวสัดท่ีุท าจากแผ่นทองเหลืองทรงกรวย สวมใส่
นิว้ทัง้หมด 8 นิว้ เว้นหัวแม่มือ  การถือเทียนจะถือด้วยนิว้มือ 3 นิว้ ระหว่างนิว้ชีก้ับนิว้กลางเป็น
ฐานจบัเทียน จากหนงัสือ เร่ือง ประวตันิาฏศลิป์ไทย : ภาคเหนือ ของดร.พรเทพ บญุจนัทร์เพ็ชร์ 

ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกบัการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยพบวา่ ผู้ ให้
ข้อมลูส าคญักลุม่อาจารย์ ท่ีวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่และปราชญ์ชาวบ้าน 5 ทา่น เกือบทัง้หมด
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ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ได้อธิบายเก่ียวกบัอปุกรณ์การแสดงไปในทิศทางเดียวกนั 
เล็บและเทียน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากจะท าให้เสียเอกลกัษณ์ของการฟ้อนได้ แต่มี
อาจารย์ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เพียงท่านเดียวท่ีไม่ได้อธิบายการปรับเปล่ียนอุปกรณ์
ประกอบการแสดง 

การเปล่ียนแปลงทางอุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ เล็บ และ เทียน ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดง และยงัเป็นการฝึกฝนให้เด็กมีความอดทน
และมีการพฒันาด้านการฟ้อนร าให้เก่งขึน้ ซึ่งการพฒันาของการฟ้อนเทียนมีการใช้ผาง คือ ท่ีรอง
เทียนเป็นการแสดงอีกแบบหนึ่งท่ีเรียกว่า “ฟ้อนผาง” ดงัท่ีดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการ
วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมไ่ด้ให้ความเห็นไว้วา่ 

ส าหรับการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่าง “เทียน” การปรับเปล่ียนจะท าให้
ไม่เหมือนของดัง้เดิม และเป็นการฝึกความอดทนของเด็ก ถ้าเด็กท่ีร าเก่งจะมีเทคนิคท่ีท า
ให้เทียนไม่หยดใส่มือได้ ซึ่งจะเป็นเทคนิคของแต่ละคนอยู่ท่ีความสามารถของเด็ก แต่ถ้า
เป็นการแสดงฟ้อนเทียนจะไม่ให้เปิดไฟ ต้องหร่ีไฟให้จางท่ีสุดเพราะต้องการให้ผู้ชมได้ใช้
จินตนาการและเพลิดเพลินไปกับการแสดง เพราะอยากให้เห็นไฟจากแสงเทียนท่ีมี
ความหมายทางพระพุทธศาสนาเปรียบเปลวเทียนเหมือนกับชีวิตของคนเรา  การพฒันา
อปุกรณ์ตา่งๆ ในการฟ้อนอย่างเช่น ผาง ท่ีผลิตจากดนิเผาธรรมดาได้มีการให้เด็กนกัเรียน
สร้างสรรค์โดยการใช้วสัดอ่ืุนมาท าเป็นผางแทนการใช้ดนิเผา การปรับเปล่ียนวสัดอุปุกรณ์
ก็จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ ความยากง่าย ความสะดวก เพราะฟ้อนผางก็เป็นพุทธ
บูชาท่ีวิวัฒนาการมาจากการฟ้อนเทียนนัน้เอง การฟ้อนเทียนท่ีมีเทียนหยดใส่มือก็
เปล่ียนเป็นผางคือการน าเทียนมาใส่ในผางแล้วฟ้อนร าเทียนจะไม่หยดใส่มือ  (กษมา 
ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
อย่างไรก็ตามการฟ้อนเทียนในบางสถานท่ีท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้จุดเทียนได้ จึงต้องมีการ

เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ท่ีเป็นวัสดุท่ีคล้ายกับเทียน คือ ไฟฉาย ดงัท่ีอาจารย์จิรากัน รัตนทัศนี ครู
ผู้ช านาญการพิเศษปฏิบตัิหน้าท่ีรองผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ได้
อธิบายไว้ดงันี ้

ส าหรับเทียนนัน้โดยปกติแล้วจะใช้เทียนขีผ้ึง้ท่ีหยดใส่มือแล้วจะไม่เจ็บและร้อนนิดๆ ไม่
นานก็เย็นลง ซึ่งต่างจากเทียนไขท่ีหยดใส่มือแล้วจะรู้สึกเจ็บ การเลือกเทียนเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัเพราะเทียนขีผ้ึง้หายากมากขึน้และมีราคาสงู ให้ใช้เทียนอย่างอ่ืนคงไม่ได้เพราะเด็ก
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ต้องทนเจ็บ แต่ด้วยสถานท่ีบางแห่งไม่อนุญาตให้จุดเทียนจึงต้องหาวสัดอุุปกรณ์อ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกับเทียนเตรียมไว้คือ ไฟฉายแบบใส่ถ่าน ต้องปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย  
(จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ และในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหมเ่ป็นการ
เฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสมัภาษณ์เชิงลึก 
มีความสอดคล้องกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมไม่มีการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
อปุกรณ์การแสดง คือ เล็บ   

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอปุกรณ์ เป็นไป
ตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น คือ 
ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
อปุกรณ์ทัง้เล็บและเทียน ยงัคงพยายามรักษาเอกลกัษณ์ของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเอาไว้ให้มาก
ท่ีสุด การใช้เทียนขีผ้ึง้อย่างเดิมเพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กฟ้อนร าเก่งขึน้ท าให้มีเทคนิคในการฟ้อนร า
ไม่ให้เทียนหยดใส่มือ แม้ว่าทกุวนันีก้ารหาเทียนขีผ้ึง้มาใช้จะยากขึน้ทกุวนั เพราะผู้ประกอบการท่ี
ผลิตเทียนขีผ้ึง้ลดน้อยลงจากอดีตและมีต้นทนุการผลิตสงูมากขึน้ทกุวนั และการปรับเปล่ียนกระพี ้
คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลกัแต่การเปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์
ชัว่ครัง้ชัว่คราว การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบด้านอปุกรณ์ท่ีต้องปรับเปล่ียนเป็นวสัดอุปุกรณ์อ่ืนท่ี
มีลกัษณะคล้ายกบัเทียนเตรียมไว้คือ ไฟฉายแบบใส่ถ่าน ต้องปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั เน่ืองจาก
บางสถานท่ีไมอ่นญุาตให้จดุเทียนได้ 
 

4.3.5 การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี 
ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร การ

เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี พบว่า มีความเปล่ียนแปลงซึง่แตเ่ดมิจะใช้วงกลองตึง่โนง
เป็นดนตรีประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งจะใช้การแห่สด คือ มีผู้ ท่ีมีความสามารถทางดนตรี
มาเล่นประกอบการฟ้อน ต่อมามีการพัฒนาเปล่ียนเป็นการใช้ซีดีเพลงแทนการเล่นดนตรีสด 
เน่ืองจากการขาดแคลนผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรี นอกจากนีย้งัมีการประยกุต์น าเพลงอ่ืน
ท่ีมีลกัษณะเป็นดนตรีของทางภาคเหนือมาใช้แทนอีกด้วย  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารผู้ วิจยัได้ศึกษาการเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในสมยัพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี ท่ีใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เรียกว่า “วงตึ่งโนง” พระราชชายาเจ้า
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ดารารัศมีทรงรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นล้านเอาไว้อยา่งดี ซึง่ประกอบไปด้วย กลองแอว, กลองตะ
โลดโป๊ด, โหม่ง, หุ่ย, ฉาบใหญ่, แนหลวง (ป่ีแนใหญ่) และแนหน้อย (ป่ีแนเล็ก) จากหนงัสือ “ฟ้อน
เมืองในคุ้มเจ้าหลวง” ของนวลฉวี เสนาค า, รัชนีวรรณ วฒันชยั, และชจูิตต์ ศรีสภุาพ (2556)  

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัทัง้หมด 5 ท่านกลุ่มอาจารย์ท่ีวิทยาลยันาฏ
ศลิปเชียงใหม ่และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัดนตรีประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ไปในทิศทางเดียวกนั คือ การใช้วงกลองตึง่โนงประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน มีเพียงอาจารย์ ท่ี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ท่านเดียวท่ีไม่ได้อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
ดนตรี ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูส าคญัรองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหมไ่ด้อธิบายไว้ว่า “ปกตแิล้ว
ฟ้อนเมืองจะใช้วงกลองแอวหรือวงกลองตึ่งโนงประกอบ แต่ผู้ จัดงานสมัยใหม่เลือกเพลงท่ีใช้
สมยัใหมท่ี่มีเอกลกัษณ์ในแบบภาคเหนือแทน” (เพียงแข จิตรทอง, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

มีการสร้างสรรค์การใช้เคร่ืองดนตรีในการชุดต่างๆ ตามท่ีดร.กษมา ประสงค์เจริญ 
ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่ ได้ให้ความคดิเห็นไว้ดงันี ้

มีการน ากลองสะบดัชัย กลองชยัมงคล กลองปู่ เจ่ จากเดิมจะเล่นกันทีละชิน้แต่ในระยะ
หลงัมารวมกนัเป็นจตเุภรี ไตรเภรี เป็นการสร้างสรรค์ผสมผสานกนั โดยให้การแสดงท่ีอยู่
ในกลองชยัมงคลเป็นชุดฟ้อนผาง พุทธบูชา การแสดงท่ีอยู่ในกลองสะบดัชยัคือฟ้อนเจิง 
การแสดงท่ีอยู่ในกลองปู่ เจ่คือฟ้อนก๋ายลาย น าการแสดงทัง้ 3 มารวมกันสามารถแห่ครัว
ทาน (กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากนี ้มีการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี คือ การเพิ่มเนือ้ร้องลงไปเพ่ือ

เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวและของดีท่ีต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด ซึ่งตามปกติการฟ้อนจะต้อง
ใช้วงกลองตึง่โนงแบบไมมี่เนือ้ร้อง  

เพลงแอ่วแม่โป่ง ได้ถกูแตง่ขึน้มาใหม่จากท่ีเคยฟ้อนโดยมีวงกลองตึง่โนงเพียงอย่างเดียว
แล้ว เพราะมีการเพิ่มเนือ้ร้องลงไปโดยเนือ้หาจะเล่าเร่ืองราวในต าบลแม่โป่งแล้วใส่ท่า
ฟ้อนเล็บลงไป โดยปกติฟ้อนล้านนาจะใช้เวลา 14 นาที แตส่ าหรับฟ้อนเพลงนีแ้ล้วใช้เวลา 
7 นาที ทา่ร าจงึต้องประยกุต์ให้อยูภ่ายในเวลาท่ีก าหนด ส่วนทา่ร าของฟ้อนล้านนาจะมีท่า
บงัคบัของอาจารย์ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บ
ของท่ีน่ี นอกจากนีส้มยัก่อนยงัมีการแห่สดเข้าวดัในงานปอยหลวง คือ การเล่นดนตรีสด
และฟ้อนเล็บแห่ขบวนเข้าวดั แต่ปัจจบุนัมีเพียงบางหมู่บ้านเท่านัน้ท่ียงัคงอนุรักษ์การแห่
สดเอาไว้อยู่ ท่ีแม่โป่งโดยส่วนมากจะใช้แผ่นซีดีเปิดเพลงแทน เน่ืองจากการหาคนท่ีมี
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ความช านาญได้รับการฝึกสอนทางด้านดนตรียากมากขึน้และการเดินทางมีอุปสรรคการ
เคล่ือนย้ายเคร่ืองดนตรีคอ่นข้างจะล าบากและใช้งบประมาณในแตล่ะครัง้สงูท่ีแมโ่ป่งโดย
สว่นมากจะใช้แผน่ซีดีเปิดเพลงแทน (นงนชุ งามเหลือ, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

 
มีการอนรัุกษ์การแห่สดท่ีหมู่บ้านน า้จ า เพราะยงัมีผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรีจึงไม่

มีการใช้ซีดีเพลงแตอ่ย่างใด ตามท่ีผู้ ให้ข้อมลูส าคญั คือ ปราชญ์ชาวบ้าน คณุแม่แสงเดือน ปันใจ
แก้ว ได้ให้ความคดิเห็นไว้ดงันี ้

ส่วนเพลงยงัคงใช้การแห่สดอย่างเดิมมาโดยตลอด แตจ่ะท าออกมาให้ยิ่งใหญ่อลงัการมี
ทุกอย่างพร้อม ทัง้กลองสะบดัชยั กลองตึ่งโนง กลองปู่ เจ่ ฯลฯ การแสดงศิลปวฒันธรรม
ไทยท่ีอ่ืนมีอะไรท่ีน่ีก็มีเช่นกัน เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านน า้จ า คือ การแห่สด 
ไม่ได้ใช้การเปิดเทปเด็กและผู้ ใหญ่เล่นดนตรีให้เข้ากบัจงัหวะการฟ้อน ในคณะมีทัง้หมด
ประมาณ 15 คน (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมการแสดงพืน้บ้านและอาหารท้องถ่ิน และ
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหม่เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ 
พบว่า  ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสมัภาษณ์เชิงลึก มีความสอดคล้องกับการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม มีการเลน่ดนตรีสดประกอบการฟ้อน แตต้่องใช้เคร่ืองขยายเสียงเพ่ือให้ได้ยินกนั
อย่างทั่วถึง เน่ืองจากการจัดงานจะอยู่ท่ีหน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพืน้ท่ีกว้าง และมี
นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากให้ความสนใจ 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี เป็นไป
ตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ ในลักษณะการรักษาแก่น คือ 
ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดมิ กล่าวคือ การใช้วงกลองตึง่โนงและการแหส่ด
แบบดัง้เดิม การปรับเปล่ียนกระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลักแต่การเปล่ียนแปลงและ
ผสมผสานนัน้ยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว เป็นการแตง่เพลงแอ่วแมโ่ป่งเพิ่มเนือ้ร้องลง
ไปโดยเนือ้หาบอกเล่าเร่ืองราวในต าบลแม่โป่ง และการปรับเปล่ียนเปลือก มีการเปล่ียนแปลง
เนือ้หาหลกั และการเปล่ียนแปลงการผสมผสานให้มีความตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เป็นการเปล่ียนจาก
การแหส่ดมาใช้เป็นแผน่ซีดีแทน 
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4.3.6 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 
ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร การ

เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน พบว่า มีความเปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ี 
เน่ืองจากรูปแบบของสถานท่ีมีความแตกต่างกันออกไป การออกแบบการแปรขบวนจึงต้อง
ค านึงถึงบริบทของสถานท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว การ
สร้างสรรค์การแปรขบวนจะชว่ยเพิ่มความสวยงามให้กบัส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้เป็น
อยา่งดี  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารการศึกษารูปแบบการแปรแถวของช่างฟ้อน พบว่ามี 3 
ลกัษณะด้วยกนั กล่าวคือ แบบท่ี 1 เป็นแถวตอนลึก แบบท่ี 2 เป็นแบบวงกลมเล็กสองวง แบบท่ี 3 
เป็นแบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง จากงานวิจัยของ สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เร่ือง  ฟ้อนเล็บ : 
คณะชา่งฟ้อนอาวโุสวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกันกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ ใ ห้
ข้อมูลส าคัญกลุ่มอาจารย์ ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปราชญ์ชาวบ้านทัง้หมด 5 ท่าน 
พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญทัง้หมด 5 ท่านท่ีได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการแปรขบวนไปในทิศทาง
เดียวกัน การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวนท่ีสามารถปรับได้หลากหลายแบบ 
ขึน้อยู่กับรูปแบบของสถานท่ี ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัปราชญ์ชาวบ้านอธิบายไว้ดงันี  ้“หากมีการ
ประกวดจะเป็นในลกัษณะท่ีเป็นประยกุต์ มีการพฒันาการแสดงฟ้อนเล็บ การแปรแถวในรูปขบวน
ตา่งๆ แตก่ระบวนท่าจะต้องเป็นไปตามท่ีถกูก าหนดมา” (นงนชุ งามเหลือ, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 
2559) 

การแปรขบวนสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มท่ี เพราะการแปรขบวนเป็นสิ่งท่ีสร้างเสน่ห์
ให้กบัการแสดงได้เป็นอย่างดี จึงไม่มีการห้ามการออกแบบการแปรขบวน เพราะถือว่าศิลปะหาก
ไม่มีการพฒันาเป็นศิลปะท่ีตายไปแล้ว หากมีการพฒันาศิลปะจึงต้องพฒันาตอ่ยอดไปถึงจดุท่ีลง
ตวัท่ีสดุ ดงัท่ีดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่ได้อธิบายไว้วา่ 

การเปล่ียนแปลงแสดงในแต่ละครัง้จะเป็น Line of dance คือ การจัดแถว แปรแถว ใน
การประกวดท่าร าจะไม่ตา่งกนัทา่ร าจะอยูใ่น 19 ท่า จงัหวะจะอยูใ่น 5 7 หรือ 9 จะตา่งกนั
ตรงท่ีการแปรแถว การสลับกันแบบฟันปลา หน้ากระดาน หรือแถวตอนลึก ขนาดของ
สถานท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการออกแบบแถว เสน่ห์จะอยู่ท่ีตรงนีว้่า Line of dance สวย
หรือไม ่ขึน้อยูก่บัการสร้างสรรค์ของอาจารย์หรือผู้ ฝึกสอน อย่างรูปแบบการแห่ขบวนมีการ
น าดอกไม้ต่างๆมาโปรยสร้างสีสันให้กับการแสดง การท่ีจะสร้างสรรค์การแสดงได้นัน้
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ขึน้อยู่กบับริบทของงานด้วย เพราะงานแตล่ะงานจะมีการก าหนดรูปแบบงานแตกตา่งกนั
ออกไป จึงไม่ห้ามท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์การแสดง เพราะงานศิลปะถ้าหยุดนิ่งก็จะเป็น
ศิลปะท่ีตายแล้ว ศิลปะจึงต้องพฒันาตอ่ไปเร่ือยๆ หาจดุท่ีลงตวัท่ีสุด คือ ความสวยงามท่ี
หาดท่ีูไหนไมไ่ด้อีกแล้ว น่ีคือศลิปะ (กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
อาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้ อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  ได้ให้ความเห็น

เก่ียวกบัการแปรขบวนไว้วา่ 
รูปแบบการเดินเป็นแถวตรง หรือโอกาสในการแสดงท่ีผู้ ชมจะอยู่ทางด้านขวาวิธีการ
น าเสนอจะเดินไปทางด้านขวาแล้วก็หนัหน้าตรง ขึน้อยู่กับโอกาสและสถานท่ี ท่าร าฟ้อน
เมืองอย่างเต็มจะร าครบทกุกระบวนท่า ท่าร าอย่างตดัจะมีการแปรแถวให้เป็นวงกลมเล็ก
สองวงกลมและมีวงกลมใหญ่ มีคนอยูต่รงกลาง เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการน าเสนอ
(เพียงแข จิตรทอง, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
การออกแบบการแปรขบวนจะขึน้อยู่กบัรูปแบบของสถานท่ีจดังาน ซึ่งอาจารย์จิรากนั รัตน

ทศันี ครูผู้ช านาญการพิเศษปฏิบตัหิน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
ได้กลา่วว่า “การแปรแถวหรือขบวนฟ้อนรูปแบบขึน้อยู่กบัสถานท่ีว่ามีพืน้ท่ีเป็นแบบใด แตใ่นขบวน
ฟ้อนเมืองจะต้องอยู่แถวหน้าของขบวนเพ่ือฟ้อนน าส่วนข้างหลงัก็จะมีเคร่ืองไทยทานหรือกลอง
อ่ืนๆ มีการฟ้อนดาบได้” (จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

นอกจากนีก้ารมีข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีของการแปรขบวนท าให้ไม่สามารถการฟ้อนแปรขบวน
ไปในทิศทางอ่ืนได้ แต่ใช้การย ่าเท้าอยู่กับท่ีแล้วใช้การหมุนตัวไปทางซ้ายหรือขวาแทน ตามท่ี
ปราชญ์ชาวบ้าน คณุแมแ่สงเดือน ปันใจแก้ว ให้ความคดิเห็นไว้วา่ 

สว่นรูปแบบการแปรขบวนนัน้ขึน้อยู่ท่ีความกว้างของเวทีหรือสถานท่ี ถ้ามีงานขนัโตกต้อง
ดรููปแบบการจดังานว่าเป็นรูปแบบใดแล้วแปรขบวนไปตามพืน้ท่ี เพราะการฟ้อนเล็บต้อง
เดินฟ้อนไปในทิศทางใดก็ได้ท่ีเราก าหนด ตามทางเดิน ตามขบวน หรือถ้าฟ้อนอยู่กบัท่ีก็
แค่หมุนไปหมุนมาบนเวทีท่ีแคบก็พอได้ ให้มีพืน้ท่ีพอท่ีจะกางแขนได้ รูปแบบการแปร
ขบวนจงึเปล่ียนแปลงไปได้ตลอด (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559)       

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมการแสดงพืน้บ้านและอาหารท้องถ่ิน และ
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ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหม่เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ 
พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสมัภาษณ์เชิงลึก มีความสอดคล้องกับการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม ส าหรับการแปรขบวนในคุ้มขนัโตกนัน้ลกัษณะของเวทีเป็นแบบยาวจึงต้องแปร
ขบวนแบบสองแถวตอนลึก งาน 720 ปีเชียงใหม่ ไม่สามารถแปรขบวนได้เพราะมีข้อจ ากัดด้าน
พืน้ท่ีและมีผู้ ฟ้อนจ านวนมากจงึต้องฟ้อนอยูก่บัท่ีแล้วใช้การหมนุตวัแทน        

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 
เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ ในลกัษณะปรับเปล่ียน
เปลือก มีการเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลัก และการเปล่ียนแปลงการผสมผสานให้มีความต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ กล่าวคือ เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบขบวนไปตามสถานท่ี สามารถสร้างสรรค์รูปแบบ
การแปรแถวได้ตลอด 
 
4.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน

เทยีน 
  

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้มี
การเปล่ียนการฟ้อน คือ คน สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถกูพฒันาอย่างตอ่เน่ือง คนรุ่นใหม่มีแนวคิดสร้างสรรค์มีศกัยภาพสามารถ
ผลงานตา่งๆ ได้ แตต้่องไมใ่ห้เกินขอบเขตอยู่ในความเหมาะสม แตใ่นขณะเดียวกนัส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนแบบดัง้เดิมนัน้ก็ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้ด้วย กล่าวคือการอนุรักษ์และการ
สร้างสรรค์ต้องอยูค่วบคูก่นั  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารผู้ วิจยัได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีท าให้ส่ือนาฏศิลป์กลบัได้รับความ
สนใจน้อยลงจากสงัคมไทยในยุคปัจจุบนั ดงันี ้ปัจจยัด้านตวันาฏศิลป์ คือ ผู้คนในยุคปัจจุบนัไม่
ค่อยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนาฏศิลป์เท่าท่ีควร  ปัจจัยด้านเง่ือนไขภายนอก คือ ส่ือมวลชนไม่มี
นโยบายในการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม ไม่ได้รับการสนบัสนุนทางนโยบายของ
ภาครัฐ รสนิยมของผู้ ชมไม่ช่ืนชอบรายการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
เปล่ียนไปของผู้คนในสังคม เน่ืองจากสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของ
โลกาภิวัตน์ จากงานวิจัยของวราลี จิรชัยศรี (2541) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมและปรับ
ประสานส่ือนาฏยศลิป์ผา่นส่ือโทรทศัน์ 
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ผลจากการการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้องกบัผลจากการสมัภาษณ์ พบว่า ตามท่ีผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัทัง้หมด 5 ท่านกลุ่มอาจารย์ ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน ส่วน
ใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อส่ือ
พืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ คน สงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี แตมี่ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัปราชญ์ชาวบ้านทา่นเดียวได้ให้ความเห็นไว้วา่ไมมี่ปัจจยัใดท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏ
ศลิปเชียงใหมก่ลา่วถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไว้ว่า  

ปัจจยัท่ีท าให้เปล่ียนคือ คน ศิลปะอยู่นิ่งๆ แตค่นท่ีไปพฒันาและสร้างรังสรรค์ขึน้มา ด้วย
สงัคมและคา่นิยมท่ีเปล่ียนไป การเสพส่ือความบนัเทิงเปล่ียนไป ปัจจบุนัรับชมอะไรนานๆ
ไม่ได้ เม่ือก่อนฟ้อนเล็บกัน 10-20 นาที เหลือเพียงแค่ 5 นาทีเท่านัน้ ยุคโลกาภิวัตน์บีบ
ศลิปวฒันธรรมให้คนขาดความรัก ความเอือ้เฟือ้ ความจริงใจ ความละเอียดอ่อน ทกุอยา่ง
กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมด คนแตล่ะรุ่นก็มีความแตกตา่งกนั วิถีชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์
จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบตอ่ศิลปะเป็นอย่างมาก คนแต่ละรุ่นก็มีความแตกตา่ง
กนั วิถีชีวิตในยคุโลกาภิวตัน์จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบตอ่ศิลปะเป็นอย่างมาก แต่
ก็ยงัมีกลุ่มท่ีโหยหา ร าวงย้อนยคุ สงกรานต์ย้อนยคุ ตลาดย้อนยุค อะไรท่ีสดุโตง่แล้วคนก็
เร่ิมกลับมาโหยหาและอนุรักษ์ยุคเดิมท่ีมีชีวิตท่ีเรียบง่าย สูงสุดคืนสู่สามัญ การ ท่ียังคง
อนุรักษ์รักษาของดัง้เดิมและการสร้างสรรค์ไปด้วยกัน จะต้องมีพืน้ท่ีอยู่ในทุกงานของ
เชียงใหม่ เด็กนกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ทกุคนจะได้รับการสอนการปลกูฝังใน
เร่ืองการรับงานการแสดงด้วยตนเอง เพราะเด็กบางคนยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอจึงต้อง
สอนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นประสบการณ์ของชีวิต จะเอาเร่ืองเงินเป็นตวัตัง้ไม่ได้ แต่ถ้ามอง
ในแบบเหรียญสองด้านในด้านท่ีดี คือเดก็มีคณุภาพ มีมาตรฐาน มีความสามารถด้านการ
แสดงสูง ในทุกงานของเชียงใหม่จะมีเด็กนักเรียนของท่ีน่ีอยู่บนเวที เป็นท่ีต้องการของ
ตลาด แต่ในด้านลบ คือ คนพวกนีไ้ม่ใช่คนท่ีมาสอนให้เด็กร าเป็น ใช้เงินจ้างเด็กท าการ
แสดงให้ได้แบบท่ีต้องการแต่ไม่ค านึงถึงเร่ืองความเหมาะสม และท าลายความสวยงาม
ของศลิปะลงไปเร่ือยๆ เร่ืองนีท้ าให้เดก็หลงลืมตวัว่าเก่งแล้ว หาเงินได้เอง ไมมี่ครูก็ได้ น่ีคือ
เหตผุลท่ีต้องสอดแทรกเร่ืองคณุธรรมจริยธรรมให้กบัเด็กนกัเรียนว่าเงินไม่ใช่ตวัตัง้ แตก่าร
รักษาสิ่งท่ีเป็นมรดกของชาติคือสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ ยคุปัจจบุนัมีกิจกรรมมากมายให้ท าคนท่ี
จะไปวดัมีเพียงผู้สงูอายเุทา่นัน้ ซึง่โอกาสท่ีผู้สงูอายจุะมารวมตวักนัเพ่ือจดังานแหค่รัวทาน 
งานปอยนัน้ยงัมีอยู่แตน้่อยมาก การส่งตอ่ของพ่อแม่สูรุ่่นลกูหลานนัน้ไม่มีเพราะส่วนใหญ่
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พ่อแม่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่างจงัหวดัหรือไปเรียนท่ีกรุงเทพมหานคร การส่งต่อจะต้อง
เป็นผู้ มีฐานะและมีอ านาจมากพอจะรวบรวมคนมาท าบญุ สว่นลกูหลานของชาวไร่ชาวนา
หรือรับจ้างทัว่ไปท่ีไมค่อ่ยมีฐานะจะให้มาท าบญุก็ล าบากเพราะไมมี่เงินและอ านาจในการ
ชกัชวนคนมาท าบญุกนั ลกูหลานผู้ มีฐานะปัจจบุนัจะถูกส่งไปเรียนในต่างประเทศ ปัจจยั
ทางด้านเศรษฐกิจจึงมีส่วนส าคญัเพราะปัญหาคือผู้คนต้องเลีย้งปากเลีย้งท้องเป็นหลัก 
(กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
อาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ได้อธิบายถึงปัจจยั

ด้านสังคมไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน แต่ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง 

ปัจจยัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงในการแสดงมองว่าสังคม ค่านิยมเปล่ียน แต่การแสดง
ไม่ได้เปล่ียน ขึน้อยู่กบัวา่น าไปใช้อย่างไร งานท่ีเป็นการอนรัุกษ์กบัการสร้างสรรค์ยงัคงอยู่
คู่กันได้แต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสองอย่างนี ้ส าหรับการอนุรักษ์นัน้ยงัคงอยู่และไม่ได้
หายไปไหนเพราะมี เคร่ืองดนตรี ทา่ร าเคร่ืองแตง่กาย การท าผม ในแบบเฉพาะของตนเอง 
หากจะสร้างสรรค์การแสดงก็สามารถท าได้เช่นกนั ขึน้อยูก่บัว่าจะสร้างสรรค์อย่างไรให้อยู่
ในความพอดี ในด้านการเมืองหากมีความวุ่นวายมากๆ เศรษฐกิจถ้าไม่ดีการแสดง
ศิลปวฒันธรรมจึงไม่ค่อยมีให้เห็น ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีการเปล่ียนแปลงทางสังคม
หลั่งไหลเข้ามา ค่านิยม การให้ความสนใจของคนรุ่นใหม่ การให้ความส าคัญกับ
ศลิปวฒันธรรม การปลกูฝังปลกูจิตส านึกให้มีการช่ืนชอบมีสนุทรีย์ในการชมน้อยลง แม้ว่า
สงัคมมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปแต่สิ่งเหล่านีจ้ะไม่ถูกทอดทิง้อย่างแน่นอน การน าเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์งานต่างๆ น าจดุเดน่ หรือสิ่งท่ีน่าสนใจน าเสนอ
ในส่ือใหมท่นัทีถือเป็นข้อดีท่ีท าให้ผู้คนเห็นการแสดงได้รวดเร็วขึน้เป็นตวัช่วยเสริม และท า
ให้เห็นความแตกต่างของการฟ้อนในแตล่ะท่ีทัง้เคร่ืองแต่งกาย การแปรแถว กระบวนท่า
เป็นต้น กลุ่มผู้ เสพส่ือสมัยใหม่ก็จะแบ่งกลุ่มออกไปแต่ละกลุ่มคน  (เพียงแข จิตรทอง, 
สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
อาจารย์จิรากัน รัตนทัศนีย์ ครูผู้ ช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้ อ านวยการฝ่าย

วิชาการ วิทยาลยันาฏศลิปะเชียงใหมม่องวา่ 
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ปัจจยัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการฟ้อนเมืองนัน้ขึน้อยู่กบัคนท่ีคิดสร้างสรรค์การ
แสดงเป็นเร่ืองท่ีคาดเดาได้ยากว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดได้อีก แต่ตราบใดท่ียังมี
วิทยาลัยนาฏศิลปอยู่ก็ยังคงรักษารูปแบบดัง้เดิมไว้ให้คงอยู่ตลอดไป การสร้างสรรค์
ผลงานต่างๆสามารถท าได้แต่ให้อยู่ขอบเขตของความเหมาะสมต้องค านึงถึงรากเหง้าท่ี
ส าคัญท่ีสุด และด้วยทางเลือกของส่ือท่ีมีมากขึน้ การเสพส่ือก็เปล่ียนไป ทุกคนต้องมี
โทรศพัท์ติดตวัซึง่เทคโนโลยีสมยัใหม่มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ส าหรับข้อดีนัน้ก็ช่วยในเร่ืองของ
การประชาสัมพันธ์งานประเพณีต่างๆ การเสพส่ือขึน้อยู่กับแต่ละคนจะเลือกเสพอะไร      
(จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
อย่างไรก็ตามปราชญ์ชาวบ้าน คณุแมน่งนชุ งามเหลือ มองว่าไม่มีปัจจยัใดท่ีสง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงต่อส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เน่ืองจากการการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมมีกลุ่มแม่บ้านท าหน้าท่ีนีไ้ว้แล้ว และเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์
มากกวา่ให้ผลเสีย 

ปัจจยัท่ีจะมีผลกบัการเปล่ียนแปลง เช่น สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองวิถีชีวิต มองว่าไม่มีผล
ตอ่การเปล่ียนแปลงใดๆ ทัง้สิน้ เพราะกลุ่มแม่บ้านจะเป็นก าลงัส าคญัขบัเคล่ือนให้มีการ
สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมต่อไป ในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและ
ทันสมัยเป็นเร่ืองท่ีดีในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ผู้ คน
สามารถรับรู้ได้ไวขึน้จากส่ือสมัยใหม่ การออกข่าวทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต ถือเป็น
ตวัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้แก่จงัหวดัเชียงใหม่ ประชาชนคนไทยและตา่งประเทศได้รับ
ชมพร้อมๆ กัน ในงาน 720 ปี ของจังหวดัเชียงใหม่ แม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่สามารถ
เห็นภาพนิ่ง หรือ วีดีโอท่ีส่งตอ่กันมาทางไลน์ได้เช่นกนั” (นงนชุ งามเหลือ, สมัภาษณ์, 22 
มีนาคม 2559) 

 
ขณะท่ีปราชญ์ชาวบ้าน คณุแมแ่สงเดือน ปันใจแก้ว ได้ให้ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ สงัคม คา่นิยม และเศรษฐกิจ ซึง่
มองวา่เทคโนโลยีสง่ผลดีมากกวา่ผลเสียเช่นเดียวกนั 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการฟ้อน คือ สังคม ค่านิยมของวัยรุ่น เด็กรุ่นใหม่จะมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การประยกุต์ท่าร าให้เร็วทนักับเวลาและไม่เนิบนาบช้าจนเกินไป 
เคร่ืองแต่งกายสามารถประยุกต์ให้มีสีสันได้ รูปแบบจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม 
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และในด้านของเศรษฐกิจเองก็มีผลถ้าหากมีงบประมาณก็สามารถจดัหาเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่
กาย อปุกรณ์ประกอบการแสดง หรือการโดยสารของช่างฟ้อนและคณะดนตรีไปแสดงยงั
สถานท่ีตา่งๆ ได้อยู่เสมอ หากไมมี่งบการปรับเปล่ียนคงท าไม่ได้มากนกั เทคโนโลยีเป็นตวั
ช่วยเสริมให้การประชาสมัพันธ์การฟ้อนของหมู่บ้านน า้จ าได้เป็นอย่างดี การน าข้อดีของ
เทคโนโลยีมาใช้มากกว่าจะเป็นข้อเสีย เม่ือใครเห็น ก็จะรู้ทันทีว่าการฟ้อนเล็บท่ีมี
เอกลกัษณ์ของหมู่บ้านน า้จ าเป็นอย่างไร (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 
2559) 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมการแสดงพืน้บ้านและอาหารท้องถ่ิน และ
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหม่เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยปกติจะมีคณะ
ทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเย่ียมชมการแสดงท่ีคุ้ มขนัโตกเป็นประจ า 
ซึ่งรายได้หลักของคุ้ มขันโตกมาจากคณะทัวร์ และมีในงาน 720 ปีเชียงใหม่มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ท่ีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือออนไลน์ 
เป็นต้น   

จากผลการวิจยัข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้าน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ คน สงัคมวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความคิด คา่นิยม และพฤติกรรมการเสพส่ือของคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากการเปิดรับส่ือของคน
รุ่นใหม่ขยายเป็นวงกว้าง ท าให้การสร้างผลงานจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการแสดง
ทัง้เคร่ืองแตง่กาย ดนตรี แสงสีเสียงปรับให้มีความทนัสมยัมากย่ิงขึน้ เพ่ือสร้างความบนัเทิง ต่ืนตา
ต่ืนใจสามารดงึดดูความสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ได้มากท่ีสดุ ส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้องมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบเพ่ือให้เข้ากับหัวข้อของงานและมีความ
สวยงามตามยุคสมัยในบางครัง้ ซึ่งผู้ จัดงานต้องค านึงถึงการปรับเปล่ียนโดยไม่ท าลาย
ศลิปวฒันธรรมล้านนาอนัมีคณุคา่ 

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเมือง ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนมีภาระคา่ใช้จา่ยท่ีสงูขึน้
ทุกวัน การเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีความแตกต่างกันไปตามสภาวะเศรษฐกิจ การจัดงาน
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและหากลยทุธ์ในการใช้งบประมาณโดยอาศยัการสร้างสรรค์เพ่ือให้งานท่ี
จดัขึน้มีความสวยงามตามแผนท่ีวางไว้ ส าหรับคุ้มตามหวัวดัต้องอาศยังบประมาณจากทางวดัใน
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การจดัเตรียมสิ่งของจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ในด้านการเมืองมีผล
ต่อการด ารงชีวิตของประชนท่ีต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดงานจึงต้อง
ค านงึถึงสถานการณ์ทางการเมืองเป็นหลกั  

ปัจจยัทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือส่ือสารตา่งๆ สามารถน ามาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้เป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ประชาม
สมัพนัธ์งานหรือกิจกรรมท่ีจดัขึน้ได้หลากหลายช่องทาง เป็นการหยิบยกข้อดีของเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้อย่างเหมาะสม แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจ าวนั ซึ่งส่งผลให้
ศลิปวฒันธรรมมีความเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั แตท่างวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมแ่ละปราชญ์
ชาวบ้านยงัคงอนุรักษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนตามแบบเดิมไว้ ในขณะเดียวกันคนรุ่น
ใหม่ก็สามารถปรับประยุกต์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้เช่นกัน ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การ
อนรัุกษ์และการสร้างสรรค์สามารถอยู่ควบคูก่นัได้ 
 
4.5 รูปแบบการแสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทยีน 
 

การเปล่ียนแปลงทางรูปแบบการแสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ผลจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า มีความ
เปล่ียนแปลงของค่านิยมการรับชมมีส่วนท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียน การฟ้อนในท่ามาตรฐานทัง้ 19 ท่า 7-9 จงัหวะ และ จงัหวะในแบบของชาวบ้าน 5  
ซึ่งการฟ้อนแบบล้านนาดัง้เดิมจะใช้เวลาถึง 15 นาทีขึน้ไป ปัจจบุนัการด ารงชีวิตจะมีเง่ือนไขของ
เวลาเป็นตัวก าหนด การรับชมการแสดงไม่สามารถใช้เวลานานได้ และช่องทางในการเสพส่ือ
บนัเทิงมีช่องทางให้เลือกหลากหลายมากขึน้ ผู้ชมยคุปัจจบุนัจึงมีโอกาสน้อยท่ีจะได้เห็นการแสดง
ในรูปแบบเต็มครบทัง้ 19 กระบวนท่า เพราะการแสดงถูกก าหนดเวลามาเพียงแค่ 3-5 นาที แล้ว
ต้องเปล่ียนชดุการแสดงอ่ืนๆ ท่ีมีความต่ืนเต้นเร้าใจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจยัได้ศกึษาการใช้กลยทุธ์การน าเสนอส่ือนาฏศิลป์ผ่านส่ือ
โทรทศัน์ มีการใช้หลกัการจบัเวลา เพ่ือรักษาเวลาการแสดงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และใช้หลกั
เร่ืองรสนิยมของผู้ รับสาร เพ่ือปรับแนวทางการแสดง จากงานวิจัยของวราลี จิรชัยศรี (2541) 
ศกึษาเร่ือง แนวทางการสง่เสริมและปรับประสานส่ือนาฏยศลิป์ผ่านส่ือโทรทศัน์ 

ผลจากการการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญักลุม่อาจารย์ ท่ีวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน ทัง้หมด 5 ท่าน พบว่า ผู้ให้
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ข้อมูลส าคญัทัง้หมดให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
แสดงท่ีมีเวลาเป็นตวัก าหนด จึงต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงให้กระชบัทนัตอ่เวลา และ
รูปแบบการแสดงท่ีมีความต่ืนเต้นเร้าใจ ซึง่มีความสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบ
ด้านกระบวนท่า ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคัญผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ให้ความ
คดิเห็นดงันี ้

พระราชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าหญิงของเชียงใหมไ่ด้น าเอาศิลปวฒันธรรมของภาคกลางกบั
ภาคเหนือมาผสมผสานกนั ในสว่นของท่าฟ้อนเมืองท่ีเป็นมาตรฐาน 19 ท่า 7-9 จงัหวะได้
นัน้ก็เพราะพระองค์ท่าน  แต่ถ้าเป็นของชาวบ้านจะมีเพียงแค่ 5 จงัหวะเท่านัน้ การฟ้อน
แบบมาตรฐานจึงมีความยากมากยิ่งขึน้ มีความเนิบนาบมากกว่าเม่ือดแูล้วจะเหมือนกับ
ลอยมาในอากาศ ด้วยเวลาท่ีมีจ ากดัจงึต้องลดกระบวนทา่ลงจากเดมิ 19 ทา่เหลืออยู่เพียง
ไม่ก่ีท่าเน่ืองจากคนยคุใหม่จะรับชมอะไรนานๆ ไม่ได้ ซึ่งบางคนท่ีไม่เคยฟ้อนก็จะต้องมา
หดัใหม่ ถือเป็นเกียรตปิระวตัิแก่ผู้ ฟ้อน ตอ่มาภายหลงัจะเป็นลักษณะของการฟ้อนท่ีใช้คน
จ านวนมาก (กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
ในขณะท่ี อาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้

อธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการแสดงท่ีมีผลตอ่การปรับกระบวนทา่ไว้วา่ 
งานท่ีต้องการให้เห็นถึงศลิปวฒันธรรมของทางภาคเหนือ โดยมีการก าหนดเวลาการแสดง 
เวลาจึงเป็นตวัก าหนดกระบวนท่าในการแสดง โดยปกติแล้วท่าร า 1 ท่าจะร าทัง้ด้านซ้าย
และขวา  แต่ด้วยเวลาท่ีกระชับขึน้ 1 ท่า จะด้านแค่ด้านเดียวพอหันมาอีกด้านจะต้อง
เปล่ียนเป็นทา่ร าท่ี 2 แล้ว การดดัแปลงท่าร าให้ดแูปลกตานัน้ยงัคงท าไมไ่ด้เพราะดนตรีจะ
เป็นตวัก าหนด แตใ่นบางครัง้การแสดงอาจจะไม่ได้เรียงล าดบัตามทา่ร า อาจจะไม่ได้เรียง
ทา่เป็น 1 2 3 4 คือ น าท่าท่ี 4 มาเป็นท่าท่ี 2 ท่าท่ี 7 มาเป็นท่าท่ี 3 เพ่ือให้เห็นทา่ได้รวดเร็ว
ขึน้ โดยปกตแิล้วการฟ้อนเมืองสามารถฟ้อนได้เป็นชัว่โมง แตด้่วยเวลาท่ีก าหนดให้กระชบั
ขึน้ก็จะมีการปรับกระบวนท่าให้การฟ้อนสามารถเห็นได้ทุกท่า เม่ือมีการประกวดฟ้อน
เมืองต้องมีการก าหนดท่าร าว่ามีท่าอะไรบ้างมีการก าหนดเวลาด้วย กลุ่มใดท่ีจะประกวด
ต้องร าตามทา่ท่ีก าหนดมาให้ (เพียงแข จิตรทอง, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
จากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมส่งผลให้ปัจจุบนัผู้ชมไม่ได้รับชมการแสดงแบบเต็ม

รูปแบบของทางภาคเหนือ ด้วยข้อจ ากัดของเวลาในการแสดง ดงัท่ีครูผู้ ช านาญการพิเศษปฏิบตัิ
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หน้าท่ีรองผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางรูปแบบการแสดงไว้วา่ 

ผู้ จัดงานการแสดงต่างๆ ต้องการเอาใจผู้ ชมจัดการแสดงท่ีมีความเป็นภาคเหนือเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งการฟ้อนเต็มๆ จะไม่มีแล้ว ในสมยัก่อนผู้ชมสามารถนัง่ชมการแสดงได้ 
3-5 ชั่วโมง หรือตลอดคืนแต่ในยุคนีไ้ม่มีอีกแล้วเพราะมีส่ืออ่ืนๆ เข้ามา คือ โทรทัศน์ 
โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การฟ้อนเมืองจึงแสดงได้เพียงช่วงเวลาสัน้ๆ ได้แค ่1-2 ท่า
ก็ต้องเปล่ียนเป็นการแสดงชุดต่อไปแล้ว เพราะมองว่าเสียเวลาต้องการให้เห็นการแสดง
หลากหลายชุด จึงมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาในการแสดงท่ีกระชับขึน้ น่ีคือสิ่งท่ีท าให้
วฒันธรรมเปล่ียนไป แทนท่ีจะได้ชมการฟ้อนเมืองในรูปแบบเต็มนัน้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว 
ด้วยข้อจ ากัดของเวลาจึงต้องมีการปรับการแสดงในส่วนของท่าร า เพลง ค าร้องหรือเนือ้
ร้องในเพลงก็ต้องตดัออก เม่ือก่อนฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาผู้ชมสามารถดไูด้ 1 ชัว่โมง หรือ 1 
ชัว่โมงคร่ึง เพราะไม่มีมหรสพอย่างอ่ืนให้ด ูปัจจบุนัจาก 1 ชัว่โมง หรือ 1 ชัว่โมงคร่ึง เหลือ
เพียง 3-8 นาที แต่ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จะสอนหลักสูตรแบบเต็มเป็นการ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย แตเ่ด็กท่ีเรียนในระดบัชัน้ปริญญาตรีสามารถรับงานจากข้าง
นอกแล้วน าไปประยกุต์ใช้ได้ แตเ่ด็กหยิบสิ่งท่ีสอนไปใช้น้อยอีกไม่นานก็คงจะเลือนหายไป 
ถ้าอนาคตเด็กไม่มาท าอาชีพของครูนาฏศิลป์แล้วมาสอนตรงนี ้ไม่ถ่ายทอดวิชาต่อไป สิ่ง
เหล่านีก็้จะหายไป เพราะการแสดงท่ีจดัขึน้ต้องการให้ความเป็นภาคเหนือเพียงเล็กน้อย 
(จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
แม้ว่าจะมีความเปล่ียนแปลงของรูปแบบการแสดงและมีการปรับด้านกระบวนท่าให้มี

ความกระชบัทนัตอ่เวลา แตก่ารแสดงยงัคงต้องรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของทางภาคเหนือเอาไว้ 
ตามท่ีปราชญ์ชาวบ้าน คณุแมแ่สงเดือน ปันใจแก้ว กลา่วไว้วา่ 

ปัจจบุนัการแสดงใช้เวลานานถึง 14 นาที คอ่นข้างเนิบนาบไม่เร้าใจ บางงานมีเวลาจ ากดั
ต้องตดับางส่วนออก หากมีเวลาเหลือก็ฟ้อนตอ่ไปอีกเร่ือยๆ จนถึงเวลา หรืออาจจะต้องใช้
เวลาในการฟ้อนทัง้วนัทัง้คืน เวลามีงานปอยหลวงท่ีหวัวดั เช่น ตัง้แต่ 3 โมงเย็นจนถึง 4 
ทุ่ม ต้องใช้คน 2 ชุดผลัดกันฟ้อน เพราะถ้าหัววัดอ่ืนๆ เข้าร่วมท าบุญด้วยจะมีขบวนมา 
กลุม่แม่บ้านน า้จ าต้องฟ้อนต้อนรับให้ครบทกุวดัท่ีมีขบวน ซึง่มีวดัท่ีมาร่วมท าบญุมีจ านวน
มากขบวนฟ้อนจึงเข้ามาอย่างต่อเน่ืองโดยการสลับกันฟ้อน ถ้าเป็นรูปแบบการฟ้อนไม่
สามารถเปล่ียนได้ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดัง้เดิมเอาไว้ การจะเปล่ียนได้นัน้คือเวลาท่ีไม่พอ
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ต้องตัดต่อท่าร าให้เหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนด (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สัมภาษณ์ , 22 
มีนาคม 2559)  

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมการแสดงพืน้บ้านและอาหารท้องถ่ิน พบว่า 
ผลการการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึมีความสอดคล้องกบัจากการสงัเกตแบบไม่มี
สว่นร่วม การเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงท่ีคุ้มขนัโตกมีการปรับให้การแสดงมีความกระชบัมาก
ขึน้เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รับชมการแสดงท่ีหลากหลาย และมีความต่ืนเต้นเร้าใจ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชม 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการแสดงเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 3 รูปแบบของการผสมผสาน  ในรูปแบบของการปรับประสาน (Articulation/ 
Hybridization) คือ การน าเอาคณุลกัษณะบางอย่างจากของเก่ามาผสมกบัคณุลกัษณะบางอย่าง
จากของใหม่ จึงออกมากลายเป็นลูกผสม เป็นการปรับการแสดงโดยท่ียงัคงรักษาเป็นเอกลกัษณ์
ของชาวล้านนาเอาไว้ได้อย่างดี แตมี่การปรับรูปแบบการแสดงให้เข้ากบัยคุสมยัและตอบสนองตอ่
ความต้องการของผู้ชมท่ีมีความนิยมในการรับชมเปล่ียนไป                 
 
4.6 โอกาสในการแสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทยีน 
 

เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวล้านนามีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน โดยมี
ความเช่ือทางศาสนาเก่ียวกับการฟ้อนเป็นการก่อกุศล ท าให้ประเพณีวฒันธรรมของชาวล้านนา
โดยส่วนมากต้องมีการฟ้อนร า ส าหรับปัจจบุนัการฟ้อนในงานบญุยงัคงมีให้เห็นอยู่แตใ่นจ านวนท่ี
น้อยลงจากอดีต จะมีการฟ้อนเฉพาะในงานส าคญั ซึ่งงานท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ คือ งานท่ี
ให้ความบนัเทิง  การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานร่ืนเริงต่างๆ เป็นการฟ้อนน าขบวนขันโตกท่ี
สร้างสีสันของบรรยากาศในช่วงค ่าพร้อมกับการรับประทานอาหารพืน้เมือง นอกจากนีท้าง
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่มีโอกาสท าการแสดงเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในตา่งประเทศและสร้าง
ความประทบัใจให้แก่ชาวตา่งชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงบทบาท
ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจยัได้ศกึษาเก่ียวกบัโอกาสในการแสดงของส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ใช้ในโอกาสท่ีมีความส าคญั เช่น การฟ้อนแห่ครัวทาน ฯลฯ ในสมัยโบราณ
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ฟ้อนเพ่ือสกัการบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพ ปัจจบุนันิยมฟ้อนน าขบวนขนัโตกในเวลากลางคืน จาก
หนงัสือ ต าราทา่ร านาฏกรรมไทย ชดุ การแสดงพืน้เมือง ของพรเทพ บญุจนัทร์เพชร (2547)  

ผลจากการการวิเคราะห์เชิงเอกสารสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญักลุม่อาจารย์ ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน ทัง้หมด 5 ท่าน พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญทัง้หมดให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับโอกาสในการแสดงของส่ือ
พืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน การฟ้อนในงานบญุยงัคงมีให้เห็นอยู่แตใ่นจ านวนท่ีน้อยลง แตง่าน
ท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ คือ งานท่ีให้ความบนัเทิง  การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานร่ืนเริง
ตา่งๆ เป็นการฟ้อนน าขบวนขนัโตก และมีผู้ให้ข้อมลูส าคญั ครูผู้ช านาญการพิเศษปฏิบตัหิน้าท่ีรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เพียงท่านเดียวท่ีได้อธิบายถึงโอกาสการ
แสดงเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมในตา่งประเทศของทางวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่ 

โอกาสได้ไปแสดงท่ีตา่งประเทศเป็นการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในตา่งแดน ซึ่งรูปแบบจะ
ขึน้อยู่กบัเวลาถ้ามีระยะเวลาในการแสดงสัน้มากจะต้องรีบเปล่ียนเสือ้ผ้าเพ่ือแสดงในชุด
ตอ่ไป เม่ือก่อนยงัมีความเช่ือทางศาสนาเป็นพทุธบชูาโดยแท้จริง ท าแล้วจะได้บญุ อ่ิมบญุ 
แตปั่จจบุนัเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจโดยส่วนมาก เช่น การน าเสนอเพ่ือการท่องเท่ียว เป็นต้น 
(จิรากนั รัตนทศันี, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
การเลือกงานท่ีใช้แสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้องเป็นงานท่ีมีความส าคญั

เทา่นัน้ ดงัท่ี ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศลิปะเชียงใหม่อธิบายวา่ 
โอกาสในการแสดงจะเป็นการแสดงในงานบุญ การประกวด งานแสดงศิลปวัฒนธรรม 
การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหมจ่ะได้รับโอกาสในการแสดงเป็น
ประจ า ปัจจุบันโดยส่วนมากจะเป็นงานแสดงศิลปวัฒนธรรม การสร้างความบันเทิ ง 
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่ในงานบุญนัน้จะเห็นได้น้อยมาก ซึ่งการฟ้อนจะมีในงาน
ส าคญัเท่านัน้ซึ่งไม่ใช่แค่ในเชียงใหม่แต่ยังมีงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด โดยหลัก
ร้านอาหารต่างๆ ท่ีมีขนัโตกอาหารพืน้เมืองจะต้องมีการแสดงชุดนีใ้ห้ชาวต่างชาติได้ชม 
(กษมา ประสงค์เจริญ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
 
โดยอาจารย์เพียงแข จิตรทอง รองผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ให้ความ

คิดเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในปัจจบุนัไว้ว่า “ปัจจบุนั
ฟ้อนเมืองจะใช้ในโอกาสการท าบญุ งานวดั งานประเพณีตา่งๆ อยา่งเชน่ งานสงกรานต์จะฟ้อนน า
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ขบวน การฟ้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง พิธีงานเปิดตา่งๆ เป็นต้น สามารถใช้ได้หลายโอกาสอยู่
ท่ีจะไปใช้ในงานท่ีต้องการให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมของทางภาคเหนือ” อาจารย์เพียงแข จิตรทอง 
(สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) ซึ่งมีความสอดคล้องกบัความเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน คณุแม่นง
นุช งามเหลือ “ถ้ามีงานท่ีชาวบ้านใช้ในการฟ้อนเล็บก็จะมีงานวดั เช่น งานปอยหลวง งานผ้าป่า 
งานกฐิน ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่จะใช้ในกิจกรรมไหน โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟ้อนต้อนรับหวัวดั ต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง หากมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็จะมีการน าศิลปวฒันธรรมออกมาโชว์มาใช้
แสดง นอกจากนีกิ้จกรรมภายในหมู่บ้านยังสามารถน าการฟ้อนไปแสดงได้อีกด้วย เช่น งาน
เทศกาล งานส่วนรวมของอ าเภอ เป็นต้น  ส าหรับการประกวดท่ีดอยสะเก็ดในตอนนีย้ังไม่มี
สว่นมากแล้วจะเป็นการโชว์” (สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

อย่างไรก็ตามการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินซึ่งคนในชุมชนมีความใกล้ชิดและคุ้นเคย 
ได้รับชมอยู่บ่อยครัง้จึงท าให้การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินไม่ได้รับความสนใจ แต่ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวหรือผู้คนต่างถ่ินให้ความสนใจกบัการแสดงมากกว่า ตามท่ีปราชญ์ชาวบ้าน คณุแม่
แสงเดือน ปันใจแก้ว ได้กลา่วไว้วา่ 

โอกาสในการแสดงให้นกัท่องเท่ียวได้ชม คือ งานกฐิน งานทอดผ้าป่า เป็นต้น เม่ือมีงาน
บุญนักท่องเท่ียวหรือผู้คนต่างถ่ินเข้ามาท าบุญจะมานอนท่ีวดัแล้วไปเท่ียวตามสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตา่งๆ พอถึงเวลาก็กลบัมาท าบญุท่ีวดั ตอนเย็นมีเลีย้งขนัโตกจงึมีการฟ้อนโชว์ให้
นกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีอยู่ตา่งจงัหวดัได้ชม ถ้าเป็นคนท้องถ่ินด้วยกนัเองจะไม่คอ่ยดเูพราะ
เห็นกันอยู่บ่อยครัง้ ในงานประกวดมีโอกาสได้เข้าร่วมรับเชิญให้ไปโชว์ แต่ไม่ได้ประกวด
ด้วย (แสงเดือน ปันใจแก้ว, สมัภาษณ์, 22 มีนาคม 2559) 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้ ม

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมการแสดงพืน้บ้านและอาหารท้องถ่ิน และ
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหม่เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวายสามกษัตริย์ 
พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารและผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความสอดคล้องกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม การแสดงในคุ้มขนัโตกจะมีการจดัแสดงเป็นประจ าทุกวนัเน่ืองจากได้รับความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติและคณะทวัร์จากหลากหลายประเทศ คุ้มขนัโตกจึงเป็นท่ีนิยม
อย่างมาก ส าหรับการฟ้อนท่ีเก่ียวข้องกับงานประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาจะเป็นไปตาม
ก าหนดการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดงานประจ าปีของวัดแต่ละท้องถ่ินมีความ
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แตกต่างกันเพราะต้องค านึงถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของชาวบ้าน
เป็นสิ่งส าคญั  

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า โอกาสการแสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เป็นการศกึษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศกึษาพืน้ท่ี/ ช่องทาง
ในการแสดง (Channel) การศึกษาการเปล่ียน/ ย้ายพืน้ท่ีของตวับทท่ีใช้ในการแสดงส่ือพืน้บ้าน 
กล่าวคือ ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนท่ีเป็นการแสดงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวล้านนา ได้มี
โอกาสในการแสดงเพิ่มขึน้ท่ีนอกเหนือจากงานบญุงานประเพณีและฟ้อนน าขบวนขนัโตกแล้ว ยงัมี
โอกาสการแสดงศลิปวฒันธรรมท่ีตา่งประเทศด้วย                
 
4.7 นักเรียน: การมีส่วนร่วมในการออกแบบการแสดง 
 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการออกแบบการแสดง พบว่า วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่มี
การเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานการแสดงได้อย่างเต็มท่ีทุกปี โดยมีการ
ก าหนดหัวข้อและเง่ือนไขของงาน ซึ่งจะมีการควบคุมดูแลก ากับการออกแบบจากอาจารย์ทาง
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหมเ่พ่ือไมใ่ห้การแสดงหลดุกรอบหรือเข้าข่ายความไม่เหมาะสม การแสดง
จงึออกมาอยา่งสร้างสรรค์และมีคณุคา่  

ผลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร รูปแบบการสืบทอดการฟ้อนเล็บถูกแบ่งกลุ่มของผู้ สืบ
ทอดออกเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ได้รับการถ่ายทอดจากคุ้ มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี         
2) กลุ่มผู้ ได้รับการถ่ายทอดจากชาวบ้าน 3) กลุ่มผู้ ท่ีได้รับทัง้แบบคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
และชาวบ้าน โดยกลุ่มนกัเรียนวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นผู้ ท่ีได้รับทัง้แบบคุ้มพระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมีและชาวบ้าน ซึ่งมีการผสมผสานท่าฟ้อนเล็บขึน้มาใหม่ ปรับประยกุต์ท่าร า
จากวิทยาลยันาฏศิลปกบัทา่ฟ้อนเดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดจากแม่กลายเป็นท่าฟ้อนรูปแบบใหม ่ใน
งานวิจัยของ สรายุทธ อ่อนแสงคุณ (2550) เร่ือง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม ่

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารไม่สอดคล้องกบัผลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั
ทัง้หมด 5 ท่าน กลุ่มนักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทัง้หมดได้ให้ความคิดเห็นไว้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบการแสดงได้ แต่ต้องภายใต้การ
ควบคมุดแูลของอาจารย์วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ เพ่ือไมใ่ห้หลุดกรอบความเหมาะสม ดงัท่ีผู้ให้
ข้อมูลหลักนักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้อธิบายไว้ดังนี ้ “ได้มีส่วนร่วมในการคิด
สร้างสรรค์การแสดงในบางครัง้ ขึน้อยู่กับการก าหนดหัว” น.ส.อัญชิสา ช่ือหลาย (สัมภาษณ์ , 



92 

2559) มีความสอดคล้องกบั น.ส.สุกานดา สุวรรณประภา นักเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
ได้กล่าวว่า “เน่ืองจากมีการก าหนดหวัข้อการแสดงและให้เพลงประกอบมาอย่างเช่น เชียงใหม่ใน
อนาคต แล้วให้เด็กนักเรียนคิดท่าร าออกมาตามเร่ืองราวท่ีวางไว้ เคร่ืองแต่งกาย ท่าร า อุปกรณ์
ประกอบการแสดง ทัง้หมดนีส้ามารถออกแบบกันเองได้เลย ” น.ส.สุกานดา สุวรรณประภา
(สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

แม้ว่าจะได้รับโอกาสในการออกแบบการแสดง แต่ส าหรับงานท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่จะต้องอยู่ในกรอบของการอนรัุกษ์และอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์ท่ีวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักนักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ น.ส.จันทร์ฉาย 
เฟ่ืองฟ ูกลา่ววา่ 

ในบางครัง้ก็มีโอกาสในการออกแบบ ปรับรูปแบบและสร้างสรรค์การแสดงเอง เพราะงาน
ของทางวิทยาลัยนาฏศิลปทุกปีจะมีการส่งผลงานชุดการแสดงสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวกับ
วิทยาลยัแต่จะเป็นแนวอนุรักษ์ จะเป็นงานส่ีภาคท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปทัว่ประเทศจะต้อง
ส่งผลงานนี ้จึงมีโอกาสช่วยกันคิดสร้างสรรค์การแสดงภายใต้การดูแลของอาจารย์ เพ่ือ
ไมใ่ห้หลดุกรอบมากจนเกินไป (จนัทร์ฉาย เฟ่ืองฟ,ู สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

 
น.ส.แอ๊ปเปิล้ กุหลาบ นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

โอกาสการออกแบบการแสดงไว้ว่า  “โอกาสท่ีได้ออกแบบการแสดงในช่วงมธัยมจะยังไม่ค่อยได้
แสดงความคิดเห็นอะไรเพราะครูต้องการให้ร าแบบมาตรฐานได้ก่อน จากนัน้เม่ือเรียนปริญญาตรี
ก็ได้มีโอกาสแสดงความคิดการออกแบบสร้างสรรค์การแสดงร่วมกบัอาจารย์เยอะขึน้ ถ้าในช่วงท่ี
อาจารย์ติดงานเยอะจะดึงให้รุ่นพ่ีไปช่วยสอนน้องแล้วครูจะลงมาตรวจงานอีกครัง้ ” (แอ๊ปเปิ้ล 
กหุลาบ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

ซึ่งการเปิดโอกาสให้เด็กนกัเรียนได้มีโอกาสในการออกแบบการแสดง ท าให้เด็กสามารถ
แก้ปัญหาของงานท่ีความไม่เหมาะสมในบางประการได้เป็นอย่างดี ตามท่ี น.ส.ช่อเอือ้ง รัตนชัย 
นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า “การแสดงความคิดสร้างสรรค์การแสดงจะเป็น
รูปแบบการแปรแถว รูปแบบการแสดง ท านองเพลงท่ีจะเอามาใส่ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้จดั
งาน เน่ืองจากงานท่ีติดตอ่เข้ามาจะมีการก าหนดหวัข้อท่ีตา่งกนั บางงานท่ีมีความไม่เหมาะสมใน
เร่ืองเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายต้องหาวิธีแก้ไขปัญหากันเองว่าจะปรับอย่างไรไม่ให้ดโูป๊เพราะรับงาน
มาแล้วจงึไมส่ามารถปฏิเสธได้” (ชอ่เอือ้ง รัตนชยั, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
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ผลจากการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการออกแบบการแสดง
เป็นการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศึกษาผู้ รับสาร 
(Receiver) บทบาทของผู้ รับสารท่ีไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร กล่าวคือ นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่สามารถมีบทบาทในการออกแบบการแสดงเองได้ ไมใ่ชแ่คผู่้ รับสารท่ีรับการถ่ายทอดวิชา
จากอาจารย์ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เพียงอย่างเดียว มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความคดิสร้างสรรค์ออกแบบและพฒันาการแสดง ภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์  
 
4.8 การเปล่ียนแปลงการฟ้อนเล็บฟ้อนเทยีน 
 

การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน พบวา่ สามารถเปล่ียนแปลงได้อยู่
เสมอ เพราะปัจจบุนัต้องมีการปรับเปล่ียนการแสดงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเพ่ือให้
เหมาะสมกบัยคุสมยัและตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ได้มากท่ีสดุ การสร้างสรรค์จะช่วยให้
ได้รับความสนใจมากยิ่งขึน้ แตส่ าหรับอนาคตนัน้ไม่สามารถตอบได้เลยว่าส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนจะเปล่ียนไปในทิศทางใด  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร แนวปฏิบตัิในการส่งเสริมและปรับประสานส่ือนาฏศิลป์ผ่าน
ส่ือโทรทศัน์ การสร้างกลยทุธ์การน าเสนอส่ือนาฏศิลป์ผ่านส่ือโทรทศัน์ ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ผลิตใน
การจัดการความสัมพันธ์ให้ส่ือนาฏศิลป์และส่ือโทรทัศน์มีความเหมาะสมบนพืน้ฐานของความ
พอดี โดยการใช้หลกัของวฒันธรรมการจบัเวลา (Clock Culture) เป็นแนวทางในการจดัเวลาการ
แสดง การใช้หลักเร่ืองรสนิยมของผู้ รับสาร (Taste) เป็นแนวทางการจัดรูปแบบการแสดง ใน
งานวิจัยของ วราลี จิรชัยศรี (2541) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานส่ือ
นาฏยศลิป์ผา่นส่ือโทรทศัน์ 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมลูส าคญั
ทัง้หมด 5 ท่าน กลุ่มนักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทั ง้หมดได้ให้ความคิดเห็นไว้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การแสดงสามารถเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เข้ากับยุคสมยั ไม่ให้
เกิดความน่าเบื่อและตอบโจทย์กับความนิยมของผู้ชม โดยการแสดงแบบดัง้เดิมนัน้จะต้องได้รับ
การอนุรักษ์ให้อยู่ควบคู่ไปกับการแสดงแบบประยุกต์ของปัจจุบนัด้วยกัน ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญั
ทัง้หมดได้อธิบายไว้ดงันี ้ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัทัง้หมด น.ส.อญัชิสา ช่ือหลาย นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏ
ศิลปเชียงใหม่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “คิดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงไปในหลายรูปแบบ ”  
(สัมภาษณ์ , 2559) มีความสอดคล้องกับ น.ส.ช่อเอือ้ง รัตนชัย นักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป
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เชียงใหม่ ท่ีมีมุมมองเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนว่า “มองว่า
ในอนาคตจะมีอะไรท่ีแปลกใหมเ่พิ่มขึน้อีกเยอะ” (สมัภาษณ์, 2559) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน  แต่
ส าหรับท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่นัน้ยงัคงมีการอนุรักษ์การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนแบบดัง้เดิมไว้ 
ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัน.ส.จนัทร์ฉาย เฟ่ืองฟู นักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า
“การปรับเปล่ียนในการแสดงสามารถท าได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นงานของทางวิทยาลัยจะตายตัว
ปรับเปล่ียนทา่ร าไมไ่ด้ หากเป็นงานข้างนอกท่ีไมใ่ช่ของวิทยาลยัจะต้องมีการปรับเปล่ียนการแสดง
อย่างแน่นอน เช่น ปรับแถว ปรับท่าร า ปรับเพลงให้เร็วขึน้เพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ” (จนัทร์ฉาย 
เฟ่ืองฟ,ู สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

นอกจากนีมี้การปรับประยุกต์ให้มีความทนัสมยัขึน้เม่ือมีการแสดงทัง้ในและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยน.ส.สกุานดา สวุรรณประภา นกัเรียนท่ีวิทยาลยั
นาฏศลิปเชียงใหม ่ได้ให้ความคดิเห็นไว้วา่ “สามารถปรับเปล่ียนการแสดงได้อยูแ่ล้ว การจดังานใน
ตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศบางครัง้ต้องออกแบบให้ดทูนัสมยัขึน้ เพราะแบบดัง้เดิมอาจจะไมต่อบ
โจทย์ของผู้ชมนกั หรือผู้ชมดแูล้วเกิดความไม่เข้าใจ ต้องสร้างความน่าสนใจส าหรับการแสดงใน
บางชดุ รวมถึงแสง สี เสียงด้วย” (สกุานดา สวุรรณประภา, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

การพฒันาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้องค านึงถึงความคา่นิยมท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชม น.ส.แอ๊ปเปิล้ กหุลาบ นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ได้อธิบายไว้
ว่า“ในอนาคตการพัฒนาการฟ้อนสามารถพัฒนาไปได้อีก แต่ขึน้อยู่กับสังคมยอมรับได้หรือไม ่
ขึน้อยู่กบัคนดแูละคา่นิยมด้วย เพราะค าวา่ศิลปะมนัไมผ่ิดไมมี่ถกู จะให้เป็นไปในทิศทางใดก็ได้แต่
ต้องดวู่าเหมาะสมหรือไม่ บางครัง้ความคิดของคนไทยไม่เหมือนกับท่ีอ่ืน จึงต้องอยู่ในกรอบและ
ความสวยงามของศลิปะนัน้ด้วย” (แอ๊ปเปิล้ กหุลาบ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

ผลจากการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการออกแบบการแสดง
เป็นการศกึษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร พบว่า การศกึษาผู้ รับสาร 
(Receiver) การเปิดรับส่ือการแสดงพืน้บ้านของผู้ รับสาร การศกึษาการเปิดรับข่าวสารจากส่ือการ
แสดงพืน้บ้านนัน้ กล่าวคือ กลุ่มนักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ให้ความสนใจกับการ
เปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในอนาคตท่ีขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
สงัคมคา่นิยมของผู้ชม ซึง่ไมส่ามารถบอกได้วา่จะเปล่ียนไปในทิศทางใด 
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4.9 การอนุรักษ์การไหว้ครู 
 

การอนุรักษ์การไหว้ครู ถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนนาฏศิลป์ทุกคน การ
เรียนจะต้องมีความเคารพต่อครูอาจารย์ ความเช่ือและความศรัทธาถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและถูก
ปลูกฝังในตวันกัเรียนทุกคน  ก่อนขึน้แสดงจึงต้องมีการไหว้ครูทุกครัง้เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความกตญัญูกตเวทีของลูกศิษย์ท่ีมีต่อครูอาจารย์ การเรียนด้วยความลบหลู่ครูอาจารย์จะไม่มี
ความเจริญ  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การปรับแปลงของส่ือพืน้บ้านหนังตะลุงแม้ว่าจะมีการ
ปรับเปล่ียนองค์ประกอบของหนงัตะลุงทัง้หมด มี 8 ประการ คือ 1) นายหนงั 2) พิธีกรรมไหว้ครู    
3) เนือ้หาของเร่ือง 4) ดนตรี 5) ล าดบัการแสดง 6) เทคนิคการแสดง 7) รูปหนังตะลุง 8) โรงหนัง
และจอ แตใ่นส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ คือ พิธีกรรมการไหว้ครูและรูปหนงัตะลงุ เพราะเป็นส่วนท่ีมี
ความส าคญักบัจิตใจอย่างมาก จากงานวิจยัของ รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศกึษาเร่ือง ส่ือมวลชน
กบัการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านหนงัตะลงุ   

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร มีความสอดคล้องกบั ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญัทัง้หมด 5 ท่าน กลุ่มนกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ทัง้หมดได้ให้ความคิดเห็นไว้ไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ การไหว้ครูเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักเรียนทุกคนต้องรู้เพราะถูกปลูกฝังตัง้แต่
แรกเร่ิมท่ีได้เรียน และมีการถ่ายทอดปฏิบตัิตอ่กนัมาเร่ือยๆ ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกันกัเรียนท่ีวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ น.ส.จันทร์ฉาย เฟ่ืองฟู ได้ให้ความเห็นไว้ดงันี ้“ในเร่ืองของการไหว้ครูนัน้ถูก
ปลกูฝังกันมาตลอด เป็นประเพณีท่ีถูกถ่ายทอดส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น เม่ือตอนเข้ามาใหม่ๆ ครูจะ
บอกและสอนอยูแ่ล้ววา่ต้องท า พออยูไ่ปสกัพกัเห็นครูอาจารย์ท าเด็กก็ท าตามเป็นไปเองโดยนิสยั” 
(สัมภาษณ์ , 2559) มีความสอดคล้องกับ น.ส.อัญชิสา ช่ือหลาย นักเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ กล่าวถึงความส าคญัของการไหว้ครูไว้ว่า  “การไหว้ครูเป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัอย่าง
มาก ยงัคงให้ความเคารพอยู่ตลอด อาจารย์ได้ปลกูฝังไว้ว่า เพลงทกุเพลง ท่าร าทกุท่า มีครูอยู่เรา
เป็นศษิย์เราก็ต้องมีครูถ้าไมมี่ครูก็ไมมี่วนันี ้ต้องไหว้ก่อนเรียนทกุครัง้” (สมัภาษณ์, 2559) 

สิ่งท่ีท าให้การไหว้ครูได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่ รุ่นได้คือ ความเช่ือ น.ส.        
สกุานดา สวุรรณประภา ได้ให้ความคดิเห็นวา่ “เป็นเร่ืองท่ีต้องท า ต้องรู้ เป็นความเคยชิน เห็นสิ่งท่ี
ครูท าแล้วจะเป็นไปเอง ความเช่ือมีส่วนท่ีท าให้เราปฏิบตัิสืบต่อกันมา” (สมัภาษณ์, 2559) แม้ว่า
ความเปล่ียนแปลงของยุคสมยัมีผลต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดง แตก็่ไม่ท าให้การไหว้ครู
หรือสญูหายหรือเปล่ียนไปตามยคุสมยั น.ส.ชอ่เอือ้ง รัตนชยั นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
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กล่าวว่า “การไปแสดงนอกสถานท่ีก็ต้องไหว้ก่อนเป็นสิ่งท่ีอนุรักษ์กันมานานมากแล้ว แม้ว่าการ
แสดงนัน้จะถูกปรับเปล่ียนหรือประยุกต์ในรูปแบบใดก็ตาม” (สัมภาษณ์, 2559) ในขณะท่ี น.ส.
แอ๊ปเปิล้ กหุลาบ นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงการไหว้ครูดงันี ้ “การ
ไหว้ครูยังคงถูกปลูกฝังไว้เพราะการไหว้ครูของท่ีน่ีไม่เหมือนกับท่ีอ่ืน ทุกคนจะต้องกันเป็นเวลา
หลายสปัดาห์ ตัง้แตก่ารล้างของ เย็บใบตอง ให้ท าทกุอย่างด้วยตวัเองทัง้หมด ไม่ใช่แค่การไหว้ครู
สามัญเท่านัน้ จะมีการไหว้ครูทางศิลปะต่อ ต้องรู้ว่าครูแต่ละด้านแต่ละสายมีไม่เหมือนกัน ” 
(แอ๊ปเปิล้ กหุลาบ, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การไหว้ครูได้รับการถ่ายทอดและอนุรักษ์ เป็น
การศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร พบว่า การศึกษาผู้ รับสาร 
(Receiver) บทบาทของผู้ รับสารท่ีไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร กล่าวคือ กลุ่มนกัเรียนวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ รับสารเท่านัน้ แต่สามารถเป็นผู้ ส่งสาร (sender) ได้อีกด้วย
เน่ืองจากเป็นผู้ถ่ายทอดการไหว้ครูและความรู้เก่ียวกบัส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสู่คนรุ่น
ตอ่ไป 
 
4.10 นักท่องเที่ยว: ความรู้สึกหลังจากชมการแสดง 
 

ความ รู้สึกของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติหลักจากรับชมการแสดง  
นกัทอ่งเท่ียวทกุคนมีความช่ืนชอบในการแสดง ต่ืนตาต่ืนใจกบัการฟ้อนเล็บท่ีมีผู้คนมาร่วมกนัฟ้อน
เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นงานครบ 720 ปีเชียงใหม่จึงมีการรวบรวมช่างฟ้อนแต่ละอ าเภอมา
ร่วมกนัฟ้อน 720 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามคัคีของชาวเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี การแสดงมี
ความยิ่งใหญ่ตระการตา ท าให้นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตท่ีิมาเชียงใหม่ครัง้แรกและ
เคยมาแล้วตา่งให้ความสนใจและช่ืนชมในความสวยงามของศลิปวฒันธรรมไทย 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร สถานภาพและศกัยภาพของนาฏศิลป์ไทย การสร้างความ
บนัเทิงท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมประจ าชาติ ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุอย่างหนึ่ง  
ให้ตระหนกัถึงคุณค่าของส่ือประเพณีนีค้วรจะได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับสงัคมไทยต่อไป  ใน
งานวิจัยของ วราลี จิรชัยศรี (2541) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานส่ือ
นาฏยศลิป์ผา่นส่ือโทรทศัน์  

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกับ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัทัง้หมด 6 ท่าน นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาติ ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัทัง้หมดได้ให้
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ความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกันหลงัจากรับชมการฟ้อนในงาน 720 ปีเชียงใหม่ ดงันี ้การแสดงมี
ความสวยงามยิ่งใหญ่และอลังการเน่ืองจากมีผู้ มาร่วมฟ้อนจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความ
สามัคคีของชาวเชียงใหม่ ดังท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคัญนักท่องเท่ียวชาวไทยคนท่ี 1 ได้อธิบายไว้ว่า 
(สมัภาษณ์, 2559) “เม่ือได้ชมการแสดงนีเ้สร็จแล้วรู้สึกว่ามีความอลงัการมาก เพราะมีคนมาฟ้อน
เป็นจ านวนมาก ไม่เคยเห็นคนเยอะแบบนีม้าก่อน” และนกัท่องเท่ียวชาวไทยคนท่ี 3 (สมัภาษณ์, 
2559) “การแสดงมีความสวยงาม การฟ้อน 700 กวา่คนเป็นอะไรท่ียิ่งใหญ่มาก” 

นอกเหนือจากความสวยงามในการแสดงแล้ว ยงัมีมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวไทยกับ
การแสดงท่ีท าให้เห็นถึงความสามัคคีของผู้ ฟ้อน ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัได้ให้ความเห็นไว้ดงันี  ้
“จากการท่ีได้ชมการแสดงไปแล้วรู้สึกว่าชาวเชียงใหม่มีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ”  
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยคนท่ี 2 (สมัภาษณ์, 2559) 

ความประทบัใจตอ่การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปีเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมา
ประเทศไทยครัง้แรก ตามท่ีให้ข้อมลูหลกันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตคินท่ี 2 “เป็นการแสดงท่ีน่าสนใจ
อย่างมาก เป็นครัง้แรกท่ีได้มาเมืองไทย วันแรกท่ีได้มาเชียงใหม่ มาเปิดประสบการณ์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ท าให้เห็นสีสนัมากมาย” (สมัภาษณ์, 2559) 

ความสวยงามของการฟ้อนเล็บในงาน 720 ปีเชียงใหม่ ยงัแสดงให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรม
ของไทย ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูส าคญันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติคนท่ี 3 “ชมการแสดงแล้วรู้สึกว่าสวยงาม 
ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ มีผู้ คนมากมายมาร่วมกิจกรรม” (สัมภาษณ์, 2559) และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติคนท่ี 1 (สมัภาษณ์, 2559) “การแสดงมีความสวยงาม รู้สึกช่ืนชอบการ
แสดงนี”้  

ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี ้เป็นการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์
องค์ประกอบการส่ือสาร การศึกษาผู้ รับสาร (Receiver) การเปิดรับส่ือการแสดงพืน้บ้านของผู้ รับ
สาร การศกึษาการเปิดรับข่าวสารจากส่ือการแสดงพืน้บ้าน   กล่าวคือ การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี
เชียงใหม่ ได้รับความสนใจและช่ืนชมจากนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ แสดงให้เห็นถึง
ศิลปวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวล้านนานกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยครัง้
แรกจงึสามารถเรียนรู้วฒันธรรมของไทยผา่นส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
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4.11 จุดเด่นของการแสดง 
 

ในมุมมองของนกัท่องเท่ียวตอ่จดุเดน่การแสดง จดุเด่น คือ ความสามคัคีของชาวบ้านใน
การรักษาศิลปวฒันธรรม การให้ความร่วมมือด้วยความตัง้ใจของคนจ านวนมากท่ีมาจากต่าง
อ าเภอมาร่วมฟ้อนกนัอยา่งพร้อมเพรียง 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การปรับประยุกต์ส่ือพืน้บ้านของศิลปินโปงลางสะออน ผู้ชม
ทัว่ไปมองวา่การจดับรรยากาศในการแสดงเป็นการดงึดดูความสนใจและยงัคงมีความเป็นพืน้บ้าน
ให้เห็น จากงานวิจยัของชญานิศา จิรสินธิปก (2553) ได้วิจยัเร่ือง พฒันาการส่ือสารและการปรับ
ประยกุต์ส่ือพืน้บ้านของศลิปินโปงลางสะออน 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกับ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัทัง้หมด 6 ท่าน นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาติ ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัเกือบทัง้หมด
ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เก่ียวกับความโดดเด่นของการฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี
เชียงใหม่ คือ ได้เห็นความสามคัคีของชาวเชียงใหม่ในการมาร่วมฟ้อนกันอย่างพร้อมเพรียง โดย
บรรยากาศของงานท่ีมีความอลังการ มีผู้ มาร่วมฟ้อนจ านวนมา จึงท าให้การแสดงได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก และมีเพียงผู้ ให้ข้อมูลส าคญั 2 ท่านท่ีไม่ได้อธิบายในประเด็นนี ้ ตามท่ีผู้ ให้
ข้อมลูส าคญั นกัท่องเท่ียวชาวไทยคนท่ี 1 ได้ให้ความคิดเห็นไว้ดงันี ้“จดุเดน่ของการแสดง คือ การ
รักษาวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ” (สัมภาษณ์ , 2559) และผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ คนท่ี 3 ได้อธิบายไว้ว่า “ความโดดเด่นของการแสดง คือ การฟ้อนร า” (สัมภาษณ์, 
2559) 

การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปีเชียงใหม่เป็นการรวบรวมช่างฟ้อนจากทุกอ าเภอของจงัหวัด
เชียงใหม่ ในจ านวน 720 คน ซึ่งเป็นจ านวนคนท่ีมาก จึงท าให้จุดเด่นของการแสดงอยู่ท่ี “ความ
ตัง้ใจของทกุคนท่ีร่วมมือร่วมใจกนัมาฟ้อนในวนันี ้เพราะทกุคนมากนัตา่งอ าเภอแตล่ะท่ีก็คอ่นข้าง
ไกล” นักท่องเท่ียวชาวไทยคนท่ี 2 (สัมภาษณ์, 2559) และตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญันักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ คนท่ี 1 ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “จุดเด่นของการแสดงคือ ผู้คนมากมายมาแสดงกัน
อยา่งพร้อมเพรียง” (สมัภาษณ์, 2559) 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี  ้ ความโดดเด่นของการฟ้อนเล็บในงาน 720 ปี
เชียงใหม่ เป็นการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศึกษา
เนือ้หา (Message) ภาพสะท้อน/ความหมายท่ีสะท้อนจากเนือ้หา ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดท่ีว่า 
วฒันธรรมของแต่ละสงัคมจะสะท้อนสงัคมท่ีแวดล้อมวฒันธรรมนัน้ เพราะบริบทเป็นตวัก่อเกิด
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วฒันธรรมนัน้ กล่าวคือ การฟ้อนเล็บในงาน 720 ปีเชียงใหม่ การให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ด้วยความตัง้ใจท่ีมาร่วมฟ้อนด้วยความสามัคคี สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาว
เชียงใหมไ่ด้เป็นอยา่งดี 
 
4.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดง 
 

ข้อเสนอแนะในการแสดง นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความสนใจต้องการร่วมฟ้อนร าด้วย ถ้ามี
โอกาสจะมาเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยส่งเสริมการจัดงานด้วยการประชาสัมพันธ์ ส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตมีิความต้องการข้อมลูประวตัคิวามเป็นมาของการแสดง 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ทศันคตติอ่การแสดงนาฏศิลป์ทางโทรทศัน์ จากกลุ่มผู้ชมสว่น
ใหญ่มองว่า ควรมีการอธิบาย บรรยาย หรือสาธิตก่อนการแสดงเพ่ือสร้างความเข้าใจในเนือ้หา ใน
งานวิจัยของ วราลี จิรชัยศรี (2541) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานส่ือ
นาฏยศลิป์ผา่นส่ือโทรทศัน์ 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้
ข้อมูลส าคญัทัง้หมด 6 ท่าน นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ เก่ียวกับข้อเสนอแนะในการ
แสดง มีเพียงผู้ให้ข้อมลูส าคญั 2 ท่าน ได้ให้ความคดิเห็นไว้ดงันี ้ผู้ให้ข้อมลูส าคญันกัท่องเท่ียวชาว
ไทย คนท่ี 1 “คิดว่าถ้ามีโอกาสจะมาร่วมฟ้อนร าและช่วยส่งเสริมด้วยการประชาสมัพนัธ์งานท่ีจดั
ขึน้” (สัมภาษณ์, 2559) และผู้ ให้ข้อมูลส าคญันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คนท่ี 2 “คิดว่าควรจะมี
ข้อมลูเก่ียวกบัการแสดงให้ด้วย เพราะไมรู้่วา่ท่ีมาของการแสดง” (สมัภาษณ์, 2559) 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการแสดง เป็นการศกึษาส่ือการ
แสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร การศกึษาผู้ รับสาร (Receiver) บทบาทของผู้ รับ
สารท่ีไม่ใช่เพียงแค่การรับสาร กล่าวคือ การให้ความสนใจร่วมฟ้อนด้วยจึงเป็นบทบาทของผู้ส่ง
สาร (Sender) และการเปิดรับส่ือการแสดงพืน้บ้านของผู้ รับสาร ท่ีนอกเหนือจากการรับชมการ
แสดงแล้วยงัมีความต้องการข้อมลูด้านประวตัิความเป็นมาของการฟ้อนซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือ
สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องประกอบกบัการแสดง  
 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และศึกษา
จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีวตัถปุระสงค์งานวิจยัดงันี ้ 

1) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางบทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

ทัง้นีผู้้วิจยัแบง่การน าเสนอการสรุปผลการวิจยัเป็น 4 สว่นได้แก่ 
1) ข้อมลูประวตัคิวามเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
2) เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงทางบทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
3) การศกึษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
4) การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
การวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงส่ือพื น้ บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบ บทบาท และปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

การวิจัยในครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษาประวตัิความเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อน
เล็บฟ้อนเทียน การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่ม
อาจารย์ท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่3 ทา่น ปราชญ์ชาวบ้าน 2 ท่าน นกัเรียนท่ีวิทยาลยันาฏศลิป
เชียงใหม่ 5 ท่าน และกลุ่มนกัท่องเท่ียว 6 ท่าน ทัง้หมด 16 ท่าน และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant Observation) ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากคุ้มขันโตกศูนย์วฒันธรรม
เชียงใหม ่และในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 งาน 720 ปีเชียงใหม่เป็นการเฉลิมฉลองฟ้อนถวาย
สามกษัตริย์ การน าเสนอผลงานวิจยัจะเป็นรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ ในงานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้ท า 
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การศึกษาในพืน้ท่ีทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนหนาแน่นท่ีสุด คือ 
จงัหวดัเชียงใหม ่
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลประวัตคิวามเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนแตเ่ดิมมีพืน้ฐานมาจากการฟ้อนเมือง หรือการฟ้อนแห่

ครัวทาน เป็นศิลปะในท้องถ่ินพืน้เมืองท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั ตอ่มามีการจดัระเบียบแบบแผนการ
ฟ้อนให้มีความถูกต้องตามนาฏศาสตร์ โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั น าแบบการฟ้อนในราชส านกัสยามไปเผยแพร่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
น าศิลปวฒันธรรมของภาคกลางกับภาคเหนือมาผสมผสานกัน คือ รูปแบบการฟ้อนล้านนามา
ผสมผสานเข้าด้วยกนักบันาฏศิลป์ของภาคกลาง ด้วยทว่งทา่ลีลาท่ีออ่นช้อย สวยงาม การย่างเท้า
ราวกบัลอยมาในอากาศ เล็บเรียวยาวท าจากทองเหลืองของการฟ้อนเล็บ และมีแสงเทียนท่ีสว่าง
ไสวยามค ่าคืนของการฟ้อนเทียนน าขบวนขนัโตกของการฟ้อนเทียน เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดยส่วนมากผู้ ฟ้อนจะเป็นเจ้านายเชือ้พระวงศ์ ด้วยเหตนีุ ้
จึงเป็นศิลปะท่ีหาชมได้ยาก  ต่อมาเร่ิมมีการส่งตวัแทนของคุ้มต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่ไปฝึกหัด
การฟ้อนในคุ้มเจ้าหลวง โดยอาศยัการจ ากระบวนท่าทัง้หมดมาเผยแพร่ในคุ้มของตนเอง จากการ
ใช้ความจ าจึงท าให้มีความผิดเพีย้นของกระบวนท่าไปบ้างจึงท าให้แต่ละคุ้มตามหัววัดมีความ
แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันการสืบทอดวิชาเป็นแบบมาตรฐานจากช่างฟ้อนคุ้มเจ้าหลวงนคร
เชียงใหม ่โดยครูสมพนัธ์ โชตนา ให้กบัทางวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่และเพ่ือให้ทกุคุ้มในจงัหวดั
เชียงใหม่สามารถฟ้อนร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียงเหมือนกันทัง้หมดได้ จึงส่งตัวแทนของ
วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมไ่ปฝึกหดัการฟ้อน  
 

5.1.2 ส่วนที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางด้านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
การด าเนิน ชีวิตท่ีแตกต่างกันตามยุคสมัยโดยในอดีตวิ ถี ชีวิตมีความใกล้ชิดกับ

พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีมีความส าคัญเป็นอย่างมากตามความเช่ือของชาว
ล้านนา การจดักิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัจะต้องมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเพ่ือถวายเป็นพทุธ
บชูา วดัจึงเป็นจดุศนูย์รวมท่ีอบรมสัง่สอนให้มีคณุธรรม จริยธรรม ของคนในท้องถ่ิน และการฟ้อน
น าขบวนขนัโตกในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสร้างสีสนัให้กบับรรยากาศชว่งรับประทานอาหาร
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ยามค ่าคืน การให้ความร่วมมือในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอยา่งพร้อมเพรียงกนันัน้ ท าให้เห็นความ
สามคัคีของคนในชมุชน โดยมีการปลกูฝังคา่นิยมท่ีมุง่เน้นให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เป็น
ตวัก าหนดวิถีชีวิตให้เป็นไปตามกระแสสงัคม การเป็นตวัเช่ือมระหว่างคนกบัพระพุทธศาสนาลด
น้อยลง เน่ืองจากคนในยคุปัจจุบนัมีจุดศนูย์รวมท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ห้างสรรพสินค้า  
ส าหรับบทบาทการให้ความบนัเทิง ท่ีเพิ่มมากขึน้จากในอดีตเน่ืองจากส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนมีโอกาสในการแสดงศิลปวัฒนธรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าให้บทบาทของส่ือ
พืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนท่ีเพิ่มขึน้ คือ บทบาทการเผยแพร่ทางวฒันธรรม และการฟ้อนน า
ขบวนขนัโตก เพ่ือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสร้างสีสนักบับรรยากาศยามค ่าคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว 
บทบาทท่ีเพิ่มขึน้มาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ  บทบาทในการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียว ซึ่งในขณะเดียวกนับทบาทการสร้างความสามคัคีของคนในชมุชนยงัคงอยูม่าโดยตลอด 
เน่ืองจากการให้ความร่วมมือในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน โดยมีการ
ปลกูฝังคา่นิยมท่ีเน้นการให้ความชว่ยเหลือกนัในสงัคมส าคญัท่ีสดุ   
 
ตารางท่ี 5.1  สรุปการเปล่ียนแปลงบทบาทส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
 

 
 
 
 

ตารางสรุปการเปล่ียนแปลงบทบาทส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
บทบาท บทบาทเดมิ บทบาทใหม่ 

1. Cognitive Dimension การให้ความรู้
ความเข้าใจวา่สิ่งใดถกูสิ่งใดผิด 

จดุเชื่อมโยงระหวา่งคนกบั
ศาสนา 

จดุเชื่อมโยงระหวา่งคนกบัศาสนาลดลง 

2. Affective Dimension การให้อารมณ์
ความรู้สกึ 

สร้างความบนัเทิง ในคุ้มขนัโตก บทบาทเผยแพร่วฒันธรรมและบทบาท
สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเพ่ิมขึน้ 

3. Conative Dimension การชีแ้นวทางการ
ปฏิบตัิตน บง่ชีถ้ึงผลของการกระท าตา่งๆ 
และการให้ค าแนะน า 

การสร้างความสามคัคีให้กบัคน
ในชมุชน 

การสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชมุชน

ยงัคงอยู่ 
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5.1.3 ส่วนที่  3 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน 

ส าหรับการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบ่งออกเป็น 6 
ประเดน็ด้วยกนั คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 2) การเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านเคร่ืองแต่งกาย 3) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั 4) การ
เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 5) การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
ดนตรี 6) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 

1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า มีการรักษารูปแบบกระบวนท่า

แบบดัง้เดิมตามท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงปรับปรุงเป็นมาตรฐาน 19 ทา่ 7-9 จงัหวะ และ
กระบวนท่าของชาวบ้านเป็นแบบ 5 จังหวะ เพ่ือให้การสืบทอดมีแบบแผน เป็นไปตามแนวคิด
องค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการรักษาแก่น 
คือ ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดิม ส าหรับการแสดงท่ีมีการก าหนดเวลาท า
ให้ไม่สามารถฟ้อนร าได้ครบทัง้หมด 19 ท่าได้ ต้องเลือกใช้กระบวนท่าเพียงบางท่า และการ
พฒันาการฟ้อนแบบใหมโ่ดยใช้กระบวนทา่ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนบางสว่นมาใช้   

2) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กาย 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเค ร่ืองแต่งกาย โดยส่วนใหญ่การ

เปล่ียนแปลงทางเคร่ืองแต่งกายเกิดขึน้จากคุ้มขนัโตกหรือการจดังานของบริษัทออแกไนซ์ท่ีมีการ
ก าหนดหวัข้อ เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ชม ซึง่การปรับประยกุต์และสร้างสรรค์เคร่ืองแตง่กายให้
สวยงามขึน้สามารถท าได้ โดยจะต้องอยู่ในความเหมาะสมไม่เปิดเผยมากจนเกินขอบเขตของ
ความพอดี ในด้านการอนุรักษ์การใช้เคร่ืองแต่งกายแบบดัง้เดิมประจ าท้องถ่ินของตนเอง ทาง
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่และตามคุ้มหวัเมืองตา่งๆ ยงัเลือกใช้เคร่ืองแตง่กายในแบบดัง้เดิม คือ 
นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาวกรอมเท้า สวมเสือ้แขนกระบอกคอตัง้ผ่าหน้าติดกระดุม 5 เม็ด ห่มสไบ ซึ่ง
เคร่ืองแตง่กายจะมีสีประจ าของแตล่ะท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

3) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดับ การปรับเปล่ียนขึน้อยู่กับ

ฤดูกาลของดอกไม้ และการก าหนดหัวข้อของงาน สามารถเลือกใช้ดอกไม้ชนิดอ่ืนหรือดอกไม้
ปลอมมาประดบัเพ่ือให้มีความสะดวกมากยิ่งขึน้และอยู่ได้นานกว่าดอกไม้จริง ซึ่งคุ้มขนัโตกและ
การจดังานของบริษัทจดังานต่างๆนัน้มีการประดบัผมด้วยดอกไม้ในจ านวนมากเพ่ือดึงดดูความ
สนใจจากผู้ชม ในส่วนของ ดอกเอือ้ง ถือเป็นเคร่ืองประดบัประจ าท้องถ่ิน ถกูเลือกใช้มาโดยตลอด
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ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ทางวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหมแ่ละตามคุ้มหวัเมืองตา่งๆ ยงัเลือกใช้เป็น
ประจ า นอกจากนีมี้การใช้อบุะและป่ินปักผมซึ่งถือเป็นเคร่ืองประดบัประจ าท้องถ่ินในแต่ละพืน้ท่ี
การเลือกใช้มีความแตกตา่งกนัออกไปซึง่ยงัได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจบุนั  

4) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอปุกรณ์ 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์  ส าหรับการฟ้อนเล็บยังคงใช้เล็บ

เรียวยาวท่ีท ามาจากแผ่นทองเหลืองแบบดัง้เดิมเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ เอาไว้ให้มากท่ีสุด 
เช่นเดียวกนักบัการฟ้อนเทียนซึ่งเป็นเทียนขีผ้ึง้ เพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กฟ้อนร าเก่งขึน้ท าให้มีเทคนิค
ในการฟ้อนร าไม่ให้เทียนหยดใส่มือ แม้ว่าทุกวนันีผู้้ประกอบการท่ีผลิตเทียนขีผ้ึง้ลดน้อยลงจาก
อดีตและมีต้นทนุการผลิตสงูมากขึน้ทกุวนั อย่างไรก็ตามสถานท่ีบางแห่งไม่อนญุาตให้จดุเทียนได้
จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เป็นไฟฉายแทน และมีการพัฒนามาใช้ผางเพ่ือไม่ให้เทียนหยดใส่มือ
กลายเป็นการฟ้อนผาง  

5) การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี 
การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี ในอดีตส่ือพืน้บ้านการฟ้อน

เล็บฟ้อนเทียน ใช้การแห่สดโดยให้ผู้ ท่ีมีความสามารถทางดนตรีเล่นวงกลองตึ่งโนงเป็นดนตรี
ประกอบการฟ้อน ซึง่ปัจจบุนัมีบางหมู่บ้านท่ียงัอนรัุกษ์การแห่สดไว้ ตอ่มามีการเปล่ียนจากการแห่
สดมาใช้เป็นแผ่นซีดีแทน เน่ืองจากการขาดแคลนผู้ ท่ีมีความช านาญได้รับการฝึกสอนทางด้าน
ดนตรียากมากขึน้ และการแห่สดจะต้องใช้งบประมาณในการเดินทางคอ่นข้างสงู ท าให้การแห่สด
ในปัจจบุนัหาชมได้ยาก นอกจากนีท่ี้ต าบลแม่โป่งมีการปรับประยกุต์ด้วยการแตง่เพลงท่ีมีเนือ้ร้อง
บอกเลา่เร่ืองราวในต าบลแมโ่ป่ง ช่ือเพลงแอ่วแม่โป่ง และหากเป็นงานของบริษัทจดังานจะเลือกใช้
เพลงอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นดนตรีของทางภาคเหนือมาประกอบการฟ้อนแทน  

6) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 
การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน แตเ่ดมิรูปแบบการแปรแถวมี 

3 ลักษณะด้วยกัน แบบท่ี 1 เป็นแถวตอนลึก แบบท่ี 2 เป็นแบบวงกลมเล็กสองวง แบบท่ี 3 เป็น
แบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง ปัจจบุนัด้วยรูปแบบของสถานท่ีการจดังานมีความแตกตา่งกนัออกไป ท า
ให้การแปรแถวจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ี การออกแบบการแปรขบวนจึงต้องค านึงถึงบริบท
ของสถานท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคญั ซึ่งสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการแปรแถวเพ่ือเพิ่มความสวยงามให้กบั
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้เป็นอยา่งดี  

การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน โดย
ส่วนมากจะเป็นการปรับเปล่ียนตามบริบทของงานท่ีต้องมีการควบคมุดแูลไม่ให้เกินขอบเขตของ
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ความเหมาะสม ไมส่ามารถปรับเปล่ียนในลกัษณะของรูปแบบดัง้เดิมของคุ้มเจ้าหลวงได้ เน่ืองจาก
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีความแตกต่างกับส่ือพืน้บ้านชนิดอ่ืนท่ีเกิดจากสามัญชน 
เพราะมีต้นก าเนิดจากราชวงศ์ล้านนาโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ท าให้การเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนจึงเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก ดงันัน้จึงมีการอนรัุกษ์
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอยา่งเข้มงวด 
 
ตารางท่ี 5.2  สรุปการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
 

ตารางสรุปการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

  
แก่น 

 
กระพี ้

 
เปลือก 

ด้านกระบวนทา่ 

19 ทา่ 7-9 จงัหวะ และของชาวบ้านเป็น
แบบ 5 จงัหวะ 

การก าหนดเวลาต้องใช้
กระบวนทา่เพียงบางทา่ มี
การพฒันาการฟ้อนแบบใหม่
น าบางทา่มาใช้ 

 

ด้านเคร่ืองแตง่กาย 

นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาวกรอมเท้า สวมเสือ้
แขนกระบอกคอตัง้ผ่าหน้าติดกระดุม 5 
เม็ด หม่สไบ มีสีประจ าของแตล่ะท้องถ่ิน 

เกิดขึน้จากคุ้มขันโตกหรือการ
จดังานของบริษัทออแกไนซ์ที่
มีการก าหนดหัวข้อของงาน 
ท าให้สวยงามมากขึน้ 

 

ด้านเคร่ืองประดบั 
ดอกเอือ้ง  แตก่ารใช้อบุะและป่ินปักผม
แตล่ะทีใ่ช้ตา่งกนั 

ดอกไม้ชนิดอ่ืนหรือดอกไม้
ปลอมมาประดบั 

 

ด้านอปุกรณ์ 

เล็บเรียวยาวที่ท ามาจากแผ่นทองเหลือง 
และเทียนขีผ้ึง้  

ใช้เป็นไฟฉายแทน และมีการ
พัฒนามาใช้ผางกลายเป็น
การฟ้อนผาง  

 

ด้านดนตรี 

ใช้การแหส่ด มีวงกลอง 
ตึง่โนงเป็นดนตรีประกอบการฟ้อน ซึง่
ปัจจบุนัมีบางหมูบ้่านที่ยงัอนรัุกษ์การแห่
สดไว้  

ใช้แผ่นซีดีและใส่เนือ้เพลงชื่อ
เพล งแอ่วแม่ โป่ งบ อก เล่ า
เร่ืองราว บริษัทออแกไนซ์ใช้
เพลงอ่ืนแทน  

 

ด้านการแปรขบวน 

แถวตอนลึก แบบวงกลมเล็กสองวง และ
แบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง 

 สร้างสรรค์การแปรขบวน
ได้อย่างหลากหลายไม่
จ ากดัรูปแบบ  

 

องค์ประกอบ 

แนวคิดองค์ประกอบแนว 
นอนเทยีบกับต้นไม้  
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5.1.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ คน สังคม
วฒันธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง ปัจจยัเหลา่นีส้่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตท่ีต้องเปล่ียนตามยคุสมยั แนวความคดิ คา่นิยม และ
พฤติกรรมการเสพส่ือของคนรุ่นใหม่ถูกถ่ายทอดผ่านการสร้างผลงานจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การจดังานของผู้จดังานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่พยายามสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือสร้างความ
บนัเทิง ต่ืนตาต่ืนใจสามารดึงดูดความสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ชม การก าหนด
รูปแบบการแสดงทัง้เคร่ืองแต่งกาย ดนตรี แสงสีเสียงต้องมีความทนัสมัยมากยิ่งขึน้ จึงท าให้ใน
บางครัง้ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้องมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบเพ่ือให้เข้ากบัหวัข้อ
ของงานและมีความสวยงามตามยุคสมัย ซึ่งผู้จดังานต้องค านึงถึงการปรับเปล่ียนโดยไม่ท าลาย
ศลิปวฒันธรรมล้านนาอนัมีคณุคา่  

ผู้ จัดงานจึงต้องค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งส าคัญ การท่ีประชาชนมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัท่ีสูงส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น การบริจาคเงินเพ่ือ
ท าบุญ เป็นต้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากยอดเงินบริจาคท่ีมีความแตกต่างกันไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันผู้จดังานต้องมีการวางแผนและหากลยุทธ์จดังานอย่างสร้างสรรค์โดยใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลทางด้านบวกกบั
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนทางธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้นกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสักบั
ศิลปวฒันธรรมล้านนา สร้างรายได้ให้แก่นกัเรียนนาฏศิลป์สามารถหาเลีย้งตนเองและครอบครัว 
ซึ่งผลทางด้านลบนัน้ก่อให้เกิดการท าลายศิลปวฒันธรรมโดยการจ้างงานท่ีต้องใช้เคร่ืองแต่งกาย
ไมเ่หมาะสมเกินขอบเขต 

ปัจจยัทางการเมืองส่งผลต่อการด ารงอยู่ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน จากการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐบาล โดยการก าหนดนโยบายในการอนรัุกษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อน
เทียน ให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา และการจดังานเพ่ือเปิดโอกาสในการ
แสดงเพิ่มมากขึน้นอกจากนีส้ถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองมีผลต่อการด ารงชีวิตของ
ประชนท่ีต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจดังานจึงต้องอยู่ในช่วงท่ีบ้านเมืองมี
ความสงบสขุ  

ในยุคปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ มี
บทบาทอย่างมากตอ่ชีวิตประจ าวนั ท าให้ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ถกูเผยแพร่ออกไป
ได้หลากหลายช่องทาง ถือเป็นการหยิบยกข้อดีของเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็
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ตามแม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆท่ีท าให้ศิลปวัฒนธรรมมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ทาง
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้านยงัคงอนรัุกษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตามแบบราชส านกัคุ้มเจ้าหลวง ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไว้ดงัเดิม กล่าวคือ การอนรัุกษ์และ
การสร้างสรรค์สามารถอยูค่วบคูก่นัได้ 
 
ตารางท่ี 5.3  สรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
 

ตารางสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

ด้านคน สงัคม
วฒันธรรม 

แนวความคิด คา่นิยม และพฤติกรรมการเสพสือ่ของคนรุ่นใหม ่การจดังานพยายาม
สร้างสรรค์ให้ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ บางครัง้ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อให้
เข้ากบัหวัข้อของงานและมีความสวยงามตามยคุสมยั 

ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีภาระคา่ใช้จา่ยในชีวติประจ าวนัท่ีสงูสง่ผลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในงาน แตท่างธุรกิจด้านการทอ่งเที่ยวชว่ยสร้างรายได้ให้แกน่กัเรียน 

ด้านการเมือง สง่เสริมและสนบัสนนุของภาครัฐบาล การก าหนดหลกัสตูรการเรียนการสอนใน

สถาบนัการศกึษา การจดังานอยูใ่นช่วงที่บ้านเมืองมีความสงบสขุ 

ด้านเทคโนโลยี หยิบยกข้อดขีองเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งาน 

 
5.2 อภปิรายผล 
 

งานวิจยัเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงการส่ือพืน้บ้านฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” เป็นงานวิจยั
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์เนือ้หาจากผลการวิจยัด้านข้อมลูประวตัิความ
เป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน การเปล่ียนแปลงทางบทบาทของส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

 
5.2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลประวัตคิวามเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงจดัระเบียบ

ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนให้มีแบบแผนถูกต้องตามนาฏศาสตร์โดยน าแบบการฟ้อนใน
ราชส านักสยามไปเผยแพร่ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมนัน้ผู้ ฟ้อนโดยส่วนมากเป็นเจ้านายฝ่าย
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เหนือหรือเชือ้พระวงศ์ ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นศิลปะท่ีหาชมได้ยาก โอกาสของการแสดง เช่น ฟ้อนแห่
ครัวทาน ฯลฯ ซึง่ในสมยัโบราณใช้การฟ้อนเพ่ือบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเคารพ ตามความเช่ือเร่ืองการก่อ
กุศลด้วยการฟ้อน มีความสอดคล้องกับการศึกษาผู้ ส่งสาร (Sender) สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 
(2551, น. 179-188) ได้อธิบายถึงการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการ
ส่ือสาร คือ ชีวิต/ผลงาน/ปัจจยัในการประสบความส าเร็จของศิลปิน เป็นการศกึษาชีวิตและประวตัิ
ผลงานต่างๆ ของศิลปิน การฝึกฝนการเรียนรู้ทักษะการแสดงจากครูท่ีมีความสามารถ สร้าง
ผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นท่ียอมรับของกลุ่มศิลปิน เน่ืองจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงน า
รูปแบบการฟ้อนล้านนามาผสมผสานเข้าด้วยกันกับนาฏศิลป์ของภาคกลาง สร้างเอกลกัษณ์ให้
ศิลปวฒันธรรมล้านนามีความสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึน้ ด้วยท่วงท่าลีลาท่ีอ่อนช้อย การใช้เล็บ
เรียวยาว และเสียงเทียนยามค ่าคืนเม่ือฟ้อนน าขบวนขนัโตก ท าให้ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการช่ืนชมจากผู้ ชมทั่วโลก โดยมีความเช่ือมโยงกับ
งานวิจยัของ สรายทุธ ออ่นแสงคณุ (2550) ศกึษาเร่ือง ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวโุสวดัพระสิงห์
วรมหาวิหาร จังหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาประวตัิและรูปแบบการฟ้อนเล็บถือเป็นเอกลักษณ์
ของจงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีมีบทบาทกบัประเพณีและวฒันธรรมตา่งๆ มาโดยตลอด เชน่ ประเพณีย่ีเป็ง 
ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีออกพรรษา ประเพณีปอยน้อย ประเพณีหลวง ประเพณีปีใหม่เมือง 
เป็นต้น และพบว่ามีการปรับปรุงกระบวนท่าการฟ้อนเล็บในสมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสดจ็กลบัมาประทบั ณ จงัหวดัเชียงใหม ่ 

การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนตามหวัวดัมีความแตกต่างจากคุ้มเจ้าหลวง จากการสืบทอดโดย
การใช้ความจ าเป็นหลัก จึงท าให้มีความผิดเพีย้นของกระบวนท่าบางอย่างขาดหายไปหรือถูก
ประยุกต์ตามความถนัดและไม่มีการจดบันทึกเอาไว้ มีความสอดคล้องกับการศึกษาผู้ ส่งสาร 
(Sender) สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2551, น. 179-188) ได้อธิบายถึงการศึกษาส่ือการแสดง
พืน้บ้าน ตามเกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร ด้านทกัษะการสง่สารของศลิปิน เป็นการศกึษาทกัษะ
การถ่ายทอดสารตา่งๆ จากศิลปิน การท่ีเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับนัน้จะต้องมีทกัษะ
การส่งสารอย่างไร การใช้ทกัษะในการส่ือสารเพ่ือสืบทอดส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนโดย
อาศยัการจ าท าให้เนือ้หาสารมีความคลาดเคล่ือนไปจากเดิม ดงันัน้การจดบนัทึกจึงเป็นส่ือท่ีช่วย
ให้การเรียนการสอนมีมาตรฐานมากยิ่งขึน้  ส่งผลให้กระบวนการสืบทอดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิธิมา ชเูมือง (2544) เร่ือง การปรับตวัของส่ือ
พืน้บ้านโนราในสงัคมไทยท่ีจงัหวดัพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เน่ืองจากโนราถือเป็นผู้ มี
ความรอบรู้ และมีความสามารถทางศิลปะการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นผู้น าทางความคิด ให้
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คติสอนใจ แม้ว่าในปัจจุบนัศิลปินโนราจะยงัมีบทบาทในการให้การศกึษา แจ้งข้อมูลข่าวสาร แต่
การยอมรับในความรอบรู้ต่างๆ ลดลง ซึ่งปัจจุบันผู้ ชมสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือใหม ่ 
ความรู้ของผู้ชมและโนราจึงอยู่ในระดบัเดียวกัน จะเห็นได้ว่าผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนและ
พฒันาทกัษะการส่ือสาร หาความรู้เพ่ือพฒันาผลงานอยา่งสร้างสรรค์เป็นท่ียอมรับของผู้ชม  

ส าหรับการสืบทอดแบบมาตรฐานในปัจจุบนั โดยทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้รับ
การถ่ายทอดวิชาจาก ครูสมพนัธ์ โชตนา ช่างฟ้อนคุ้มเจ้าหลวง และเผยแพร่องค์ความรู้เสริมสร้าง
ทักษะการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนไปยังทุกคุ้มในจังหวดัเชียงใหม่ ให้มีความสามารถในการฟ้อนได้
อยา่งสวยงาม มีความพร้อมเพรียงเหมือนกนัทัง้หมด ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาผู้สง่สาร (Sender) 
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2551, น. 179-188) ได้อธิบายถึงการศึกษาส่ือการแสดงพืน้บ้าน ตาม
เกณฑ์องค์ประกอบการส่ือสาร ด้านบทบาทของศิลปิน ท่ีมีต่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
บทบาทของการเป็นครูผู้ให้การสนบัสนนุแก่ชมุชน การท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ได้ถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้กับนกัเรียนนกัศึกษาเท่านัน้ แต่ยงัเผยแพร่สู่สงัคมและชุมชนต่างๆ เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คนในชุมชนสามารถน าความรู้ท่ีได้มา
ปลูกฝังลูกหลานของตนเองให้เห็นคณุค่าและสืบสานศิลปวฒันธรรมอนังดงามของล้านนาต่อไป 
นอกจากนีบ้ทบาทของศิลปินท่ีมีต่อสังคมสามารถเช่ือมโยงกับงานวิจัยของศรัณยา สินสมรส 
(2546) ศึกษาเร่ือง บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปของส่ือพืน้บ้านลิเกฮูลู กระบวนการสืบทอดส่ือ
พืน้บ้านลิเกฮลูมีูการขยายวงกว้างมากขึน้ คือ จากในอดีตท่ีมีการสืบทอดกนัภายในหมู่บ้านเท่านัน้ 
แตปั่จจบุนัการสืบทอดได้ขยายเป็นการสอนส่ือพืน้บ้านลิเกฮลููในโรงเรียนต่างๆ จึงเป็นอีกปัจจยัท่ี
ท าให้ส่ือพืน้บ้านลิเกฮูลยูงัด ารงอยู่ได้ต่อไป ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการสืบทอดนัน้ไม่ได้จ ากดัให้อยู่ใน
วงแคบหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ แตส่ามารถเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างและเข้าถึง
กลุม่เยาวชนท่ีจ าเป็นต้องมีการปลกูฝังจิตส านกึการอนรัุกษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
  

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานประวัติความเป็นมาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ก่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ขัน้พืน้ฐาน จุดเร่ิมต้นของศิลปวฒันธรรมอนังดงามมีคณุค่า
ของชาวล้านนาจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยให้เห็นถึงรายละเอียดท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัได้อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ และการใช้ทกัษะด้านการส่ือสารของผู้ส่งสารเพ่ือ
การสืบทอดของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนท่ีมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
สง่ผลให้มีการสง่เสริมเป็นหลกัสตูรการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษา นอกจากนีท้กุชมุชนหรือ
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คุ้มหวัเมืองตา่งๆ ยงัได้รับการถ่ายทอดวิชาจากวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่เพ่ือสืบสานส่ือพืน้บ้าน
การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสูค่นรุ่นตอ่ไปได้อยา่งถกูต้อง   

 
5.2.2 ส่วนที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางด้านบทบาทของการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
ในอดีตรูปแบบการด ารงชีวิตของชาวล้านนาท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นหลกัส าคญัมาอย่าง

ยาวนาน โดยมีบทบาท 3 ด้าน คือ 1) จุดเช่ือมระหว่างคนกับศาสนา 2) สร้างความบนัเทิง และ   
3) สร้างความสามคัคี อยา่งไรก็ดีเม่ือยคุสมยัเปล่ียนแปลงไป ท าให้บทบาทการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
เปล่ียนแปลงไป โดยศาสนาเร่ิมมีบทบาทน้อยลง แตจ่ะมีบทบาทอ่ืนๆ ได้แก่ 1) บทบาทด้านความ
บนัเทิง 2) บทบาทด้านการเผยแพร่วฒันธรรม และ 3) บทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ 
4) บทบาทด้านความสามคัคี ซึง่ผู้วิจยัอธิบายรายละเอียดดงันี ้

ในอดีตจดุเช่ือมระหว่างคนกบัศาสนา คือ วดั เพราะเป็นจดุศนูย์รวมของคนในชมุชนผู้คน
ให้ความส าคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก วิถีชีวิตมีความ
ใกล้ชิดกับวดัสถานท่ีอบรมสั่งสอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นจุดศูนย์รวมของคนในท้องถ่ิน 
การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัจะต้องมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
ตามความเช่ือของชาวล้านนาในการก่อกุศลด้วยการฟ้อน บทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนจึงถกูสอดแทรกอยูใ่นประเพณีทางพระพทุธศาสนา เพ่ือให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงได้
มีความใกล้ชิดกบัพระพุทธศาสนาท่ีมีวดัเป็นแหล่งอบรมสัง่สอนให้มีคณุธรรมจริยธรรมในชุมชน 
โดยมีความเช่ือเร่ืองการก่อกศุลด้วยการฟ้อน และการฟ้อนน าขบวนขนัโตกในการต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมืองสร้างสีสนัให้กบับรรยากาศช่วงรับประทานอาหารยามค ่าคืน การให้ความร่วมมือในการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกนั แสดงให้เห็นถึงความสามคัคีของคนในชมุชน ซึ่ง
มาจากการปลกูฝังคา่นิยมท่ีเน้นการให้ความชว่ยเหลือกนัในสงัคมส าคญั  
แต่ส าหรับคนในยุคปัจจุบันมีปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เข้ามามี
บทบาทในชีวิตมากขึน้ ท าให้ความสนใจมุง่เน้นไปท่ีการหาเลีย้งชีพ สภาพสงัคมมีการแข่งขนัสงูขึน้ 
การให้ความส าคัญทางศาสนาจึงลดน้อยลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันศิลปวัฒนธรรมของ
ล้านนาอย่างส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีบทบาทท่ีโดดเด่นมากขึน้ คือ ด้านการให้ความ
บนัเทิง ท่ีชว่ยสร้างสีสนัให้บรรยากาศการรับประทานอาหารเย็นในคุ้มขนัโตกมีความอลงัการต่ืนตา
ต่ืนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยคนจ านวนมากในการมาร่วมฟ้อนเป็นการแสดงออกถึงความ
สามคัคีของคนจ านวนมากในการฟ้อนคือ การให้ความบนัเทิง ท่ีเพิ่มมากขึน้จากในอดีต เพราะ
โอกาสในการฟ้อนส่วนมากจะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม อย่างไร ก็ตามโอกาส
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การแสดงศิลปวฒันธรรมไม่ได้มีเพียงในประเทศเท่านัน้ แต่ยงัมีโอกาสได้แสดงในตา่งประเทศ ซึ่ง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดงันัน้บทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนท่ีเพิ่มขึน้ คือ 
บทบาทการเผยแพร่ทางวฒันธรรม การฟ้อนน าขบวนขนัโตกทัง้นอกเมืองและในเมือง เพ่ือต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองสร้างบรรยากาศยามค ่าคืนมีสันท าให้นักท่องเทียวเกิดความประทบัใจ ท าให้
บทบาทท่ีเพิ่มขึน้มาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ  บทบาทในการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียว  

ปัจจุบันส่ือพืน้บ้านแบบฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีบทบาทการท าหน้าท่ีแบบ Affective 
Dimension คือ การให้อารมณ์ความรู้สึก ตามแนวคิดการท าหน้าท่ีส่ือพืน้บ้านของ G. C. Chu 
(อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2539)  และ ให้ความบนัเทิง ตามแนวคิดของ Ai-li Chu (อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ , 2539) เพราะโอกาสในการฟ้อนส่วนมากจะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการแสดง
ศิลปวฒันธรรม ปัจจบุนัการแสดงศิลปวฒันธรรมไม่ได้มีเพียงในประเทศเท่านัน้ แต่ยงัมีโอกาสได้
แสดงในตา่งประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดงันัน้บทบาทของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเทียนท่ีเพิ่มขึน้ คือ บทบาทการเผยแพร่ทางวฒันธรรม การฟ้อนน าขบวนขนัโตกทัง้นอกเมือง
และในเมือง เพ่ือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสร้างบรรยากาศยามค ่าคืนมีสนัท าให้นกัท่องเทียวเกิด
ความประทบัใจ ท าให้บทบาทท่ีเพิ่มขึน้มาของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ  บทบาทใน
การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว  

นอกจากนีบ้ทบาทท่ียงัคงอยู่มาโดยตลอด คือ การสร้างความสามคัคีของคนใน
ชมุชน จากการให้ความร่วมมือในการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอยา่งสวยงามพร้อมเพรียงกนั ซึ่งเป็นการ
ท าหน้าท่ีของพืน้บ้านแบบ Conative Dimension เป็นการชีแ้นวทางการปฏิบตัิตน บ่งชีถ้ึงผลของ
การกระท าต่างๆ และการให้ค าแนะน า ซึ่งมาจากการปลูกฝังค่านิยมท่ีเน้นการให้ความช่วยเหลือ
กนัในสงัคมส าคญัท่ีสดุ ตามแนวคิดการท าหน้าท่ีส่ือพืน้บ้านของ G. C. Chu และ Ai-li Chu (อ้าง
ถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2539) และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรีปาน รัตติกาลชลากร (2538) 
ศกึษาเร่ือง บทบาทของส่ือพืน้บ้านในวฒันธรรมมอญในอ าเภอพระประแดง พบวา่ บทบาทของส่ือ
พืน้บ้านในวัฒนธรรมมอญนัน้มีบทบาทส าคญั 6 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรม 
บทบาทการสร้างความภาคภูมิในท้องถ่ิน บทบาทในการเป็นตวัแทนท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ชาวมอญ บทบาทในการให้ความบนัเทิงสนุกสนาน บทบาทในการสร้างความสามคัคีช่วยเหลือ
เกือ้กูล บทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นส่ือท่ีมีพืน้ฐานมาจากความเช่ือทางศาสนามี
ความเคร่งครัดของชาวมอญ และเป็นประเพณีท่ีเปิดโอกาสให้ทกุคนสามารถเข้าร่วมได้                   
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5.2.3 ส่วนที่  3 การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบการแสดงการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน 

ส าหรับการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนสามารถแบง่ออกเป็น 6 
ประเดน็ด้วยกนั คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 2) การเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านเคร่ืองแต่งกาย 3) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั 4) การ
เปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 5) การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้าน
ดนตรี 6) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 

1) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่า 
กระบวนท่าตามแบบพระราชชายาเจ้าดารารัศมีท่ีได้ทรงปรับปรุงเป็นมาตรฐาน 19

ท่า 7-9 จังหวะ ปัจจุบนัยงัคงเลือกใช้มาโดยตลอด และในส่วนของกระบวนท่าของชาวบ้านเป็น
แบบ 5 จังหวะ  เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ มีการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะการรักษาแก่น คือ ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดิม 
ส าหรับการแสดงท่ีมีการก าหนดเวลาท าให้ไมส่ามารถฟ้อนร าได้ครบทัง้หมด 19 ท่าได้ ต้องเลือกใช้
กระบวนท่าเพียงบางท่า และการพัฒนาการฟ้อนแบบใหม่โดยใช้กระบวนท่าของส่ือพืน้ บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนบางส่วนมาใช้ เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบ
กับต้นไม้ มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการปรับเปล่ียนกระพี ้หมายถึง การเปล่ียนแปลงเนือ้หา
หลกัแต่การเปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว รวมถึงการ
ลดทอนรายละเอียดของเนือ้หาหลักขององค์ประกอบนัน้ๆ มีความเช่ือมโยงกับ กนิษฐา เทพสุด 
(2550) ศึกษาเร่ือง การปรับประสานส่ือพืน้บ้านลิเกผ่านทางส่ือโทรทัศน์ การปรับประสานส่ือ
พืน้บ้านกบัส่ือมวลชนนัน้มีความเหมาะสม การแสดงจะต้องกระชบัทนัตอ่เวลา แม้วา่ในระยะแรก
นักแสดงอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่เม่ือเวลาผ่านไปนักแสดงจะค่อยๆปรับตวัได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ (2553) ศกึษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือสืบทอดประเพณีแซนโฎน
ตา ในส่วนของการประยุกต์ เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาจึงท าให้มีการลดขัน้ตอนบางอย่าง
ออกไป เช่น การไม่น ากระเชอโฎนตาไปท่ีวดั เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชญานิศา จิรสินธิปก (2553) ได้วิจยัเร่ือง พฒันาการส่ือสารและการปรับประยุกต์ส่ือพืน้บ้าน
ของศิลปินโปงลางสะออน พบว่า มีการปรับแปลงเป็นการแสดงในลกัษณะไทยประยกุต์ คือ ลดท่า
ร าให้มีความกระชบั ซึง่เป็นการปรับตวัไปตามกระแสส่ือมวลชน  

2) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กาย 
การปรับประยกุต์และสร้างสรรค์เคร่ืองแตง่กายโดยส่วนใหญ่เกิดขึน้จากคุ้มขนัโตก

หรือการจัดงานของบริษัทออแกไนซ์ท่ีมีการก าหนดหวัข้อของงาน เป็นการปรับเพ่ือให้เกิดความ
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สวยงามตามยุคสมัยและตอบสนองกับความต้องการของผู้ ชม ซึ่งการเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กายเป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบั
ต้นไม้ มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะ การปรับเปล่ียนกระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลกัแตก่าร
เปล่ียนแปลงยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว การปรับประยกุต์และสร้างสรรค์เคร่ืองแต่ง
กายให้สวยงามขึน้สามารถท าได้ โดยจะต้องอยู่ในความเหมาะสมไม่เปิดเผยมากจนเกินขอบเขต
ของความพอดี ในส่วนของแบบดัง้เดิมประจ าท้องถ่ิน คือ นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาวกรอมเท้า สวมเสือ้
แขนกระบอกคอตัง้ผา่หน้าติดกระดมุ 5 เม็ด ห่มสไบ ได้รับการอนรัุกษ์ไว้โดยทางวิทยาลยันาฏศลิป
เชียงใหม่และตามคุ้มหวัเมืองตา่งๆ ส าหรับสีประจ าของแตล่ะท้องถ่ินจะมีความแตกตา่งกนัออกไป 
ซึ่งมีความสอดคล้องตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ มีการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะการรักษาแก่น คือ ความเช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดิม 
โดยมีความเช่ือมโยงกบังานวิจยัของ ศรัณยา สินสมรส (2546) ศกึษาเร่ือง บทบาทท่ีเปล่ียนแปลง
ไปของส่ือพืน้บ้านลิเกฮูลูท่ีมีต่อชุมชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า มีความเปล่ียนแปลง
ทางองค์ประกอบเคร่ืองแตง่กายท่ีปรับให้มีความสวยงามมากขึน้ 

3) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองประดบัมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้มีความสะดวกต่อผู้ ฟ้อนมากขึน้ เน่ืองจาก

การก าหนดหวัข้อของงานและฤดกูาลของดอกไม้ท่ีจะใช้ เพราะมีความแตกตา่งกนัออกไปจึงต้องมี
การปรับเลือกใช้ดอกไม้ชนิดอ่ืนหรือดอกไม้ปลอมมาประดบัซึ่งสามารถอยู่ได้นานกว่าดอกไม้จริง 
ดังนัน้การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดับมีความสอดคล้องตามแนวคิด
องค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการปรับเปล่ียน
กระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลักแต่การเปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยังเป็นเพียง
ปรากฏการณ์ชั่วครัง้ชั่วคราว ส าหรับดอกไม้ประจ าท้องถ่ินอย่าง ดอกเอือ้ง ท่ีทางวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่และตามคุ้มหัวเมืองต่างๆ ถูกเลือกใช้มาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และยังมีการใช้
อบุะและป่ินปักผมท่ีแตล่ะท้องถ่ินใช้ไม่เหมือนกนั ได้รับการอนรัุกษ์เอาไว้เป็นอย่างดี จึงเป็นไปตาม
แนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ ในลกัษณะการรักษาแก่น คือ ความ
เช่ือหรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดมิ 

4) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอปุกรณ์ 
อุปกรณ์ส าหรับการฟ้อนเล็บ คือ เล็บเรียวยาวท่ีท ามาจากแผ่นทองเหลือง และ

อุปกรณ์ส าหรับการฟ้อนเทียน คือ เทียนขีผ้ึง้ ยังคงใช้อุปกรณ์แบบดัง้เดิมเพ่ือรักษาเอกลักษณ์
เอาไว้ให้มากท่ีสดุ และเพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กฟ้อนร าเก่งขึน้มีเทคนิคในการฟ้อนร าโดยเทียนจะไม่
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หยดใส่มือ การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านอุปกรณ์เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบ
แนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ การเปล่ียนแปลงในลกัษณะการรักษาแก่น คือ ความเช่ือ
หรือหลกัการขององค์ประกอบนัน้ยงัคงเดิม อยา่งไรก็ตามสถานท่ีบางแหง่ไมอ่นญุาตให้จดุเทียนได้
จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เป็นไฟฉายแทน และมีการพัฒนามาใช้ผางเพ่ือไม่ให้เทียนหยดใส่มือ
กลายเป็นการฟ้อนผาง เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ 
การเปล่ียนแปลงในลักษณะการปรับเปล่ียนกระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลักแต่การ
เปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว 

5) การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี 
การแสดงการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านดนตรี ในอดีตส่ือพืน้บ้านการฟ้อน

เล็บฟ้อนเทียน ใช้การแห่สดโดยให้ผู้ ท่ีมีความสามารถทางดนตรีเล่นวงกลองตึ่งโนงเป็นดนตรี
ประกอบการฟ้อน  ซึ่งปัจจุบันมีบางหมู่ บ้านท่ียังอนุรักษ์การแห่สดไว้  เป็นไปตามแนวคิด
องค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกบัต้นไม้ ในลกัษณะการรักษาแก่น คือ ความเช่ือหรือ
หลักการขององค์ประกอบนัน้ยังคงเดิม ต่อมามีการเปล่ียนจากการแห่สดมาใช้เป็นแผ่นซีดีแทน 
เน่ืองจากการขาดแคลนผู้ ท่ีมีความช านาญได้รับการฝึกสอนทางด้านดนตรียากมากขึน้ และการแห่
สดจะต้องใช้งบประมาณในการเดินทางค่อนข้างสูง ท าให้การแห่สดในปัจจุบันหาชมได้ยาก 
นอกจากนีท่ี้ต าบลแมโ่ป่งมีการปรับประยกุต์ด้วยการแตง่เพลงท่ีมีเนือ้ร้องบอกเลา่เร่ืองราวในต าบล
แม่โป่ง ช่ือเพลงแอว่แม่โป่ง และหากเป็นงานของบริษัทจดังานจะเลือกใช้เพลงอ่ืนท่ี มีลกัษณะเป็น
ดนตรีของทางภาคเหนือมาประกอบการฟ้อนแทน เป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของ
ส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ ในลกัษณะการปรับเปล่ียนกระพี ้คือ การเปล่ียนแปลงเนือ้หาหลกัแต่
การเปล่ียนแปลงและผสมผสานนัน้ยงัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว มีความสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศกึษาเร่ือง ส่ือมวลชนกบัการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านหนงั
ตะลงุ มีการน าเอาดนตรีสากลเข้ามาบรรเลงเพลงลกูทุง่ยอดนิยม  

6) การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวน 
การแปรขบวนในรูปแบบเดิมนัน้จะมีทัง้หมด 3 ลกัษณะ คือ แบบท่ี 1 เป็นแถวตอน

ลึก แบบท่ี 2 เป็นแบบวงกลมเล็กสองวง แบบท่ี 3 เป็นแบบวงกลมใหญ่หนึ่งวง ซึ่งการแปรแถวใน
แตล่ะครัง้ต้องค านงึถึงบริบทของสถานท่ีเป็นหลกั ส าหรับปัจจบุนัสามารถสร้างสรรค์การแปรขบวน
ได้อย่างหลากหลายไมจ่ ากดัรูปแบบ ชว่ยให้การแสดงมีความสวยงามอลงัการเป็นการดงึดูดความ
สนใจจากผู้ชม การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปรขบวนมีความสอดคล้องกบัแนวคิด
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องค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ ในลักษณะปรับเปล่ียนเปลือก มีการ
เปล่ียนแปลงเนือ้หาหลกั และการเปล่ียนแปลงการผสมผสานให้มีความตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 

จากการศกึษาการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียน โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดองค์ประกอบแนวนอนของส่ือพืน้บ้านเทียบกับต้นไม้ มีความ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะ แก่น กระพี ้และเปลือก โดยสว่นมากมีความเปล่ียนแปลงในลกัษณะการ
ปรับเปล่ียนกระพี ้กบั เปลือก แตไ่ม่ได้มีการปรับเปล่ียนในลกัษณะของแก่นท่ีเป็นองค์ประกอบใน
รูปแบบดัง้เดิม เพราะการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมีต้นก าเนิดจากราชวงศ์ล้านนา โดยพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี ซึง่มีความแตกตา่งกบัส่ือพืน้บ้านชนิดอ่ืนท่ีเกิดจากสามญัชน ท าให้การเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในระดบัแก่นเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก จงึต้องมีการ
อนรัุกษ์ไว้อยา่งเข้มงวดโดยมีผู้ เช่ียวชาญคอยควบคมุดแูลมาโดยตลอด 

 
5.2.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน

เทียน 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน คือ คน สังคม

วฒันธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง ปัจจยัเหลา่นีส้่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตท่ีต้องเปล่ียนตามยคุสมยั แนวความคดิ คา่นิยม และ
พฤติกรรมการเสพส่ือของคนรุ่นใหม่ถูกถ่ายทอดผ่านการสร้างผลงานจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การจดังานของผู้จดังานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่พยายามสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือสร้างความ
บนัเทิง ต่ืนตาต่ืนใจสามารดึงดูดความสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ชม การก าหนด
รูปแบบการแสดงทัง้เคร่ืองแต่งกาย ดนตรี แสงสีเสียงต้องมีความทนัสมัยมากยิ่งขึน้ จึงท าให้ใน
บางครัง้ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนต้องมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบเพ่ือให้เข้ากบัหวัข้อ
ของงานและมีความสวยงามตามยุคสมัย ซึ่งผู้จัดงานต้องค านึงถึงการปรับเปล่ียนโดยไม่ท าลาย
ศิลปวฒันธรรมล้านนาอนัมีคณุค่า ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ 
(2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา พบว่า ปัจจัยด้านสังคม สภาพ
สงัคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ลกัษณะของประเพณีแซนโฎนตามีเปล่ียนไปบางประการ 
เช่น การจดัให้มีการประกวดเคร่ืองจนูโฎนตา การจดัการแห่เคร่ืองเซ่นไหว้เป็นต้น แตส่ิ่งเปล่ียนไป
อย่างเห็นได้ชดัเจนคือ การมุ่งเน้นความสนุกสนาน จนไม่ได้ค านึงถึงคณุค่าของประเพณี เช่น การ
ด่ืมสรุาในงานจนก่อเหตคุวามวุน่วาย 

ผู้ จัดงานจึงต้องค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งส าคัญ การท่ีประชาชนมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัท่ีสูงส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น การบริจาคเงินเพ่ือ
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ท าบุญ เป็นต้น ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากยอดเงินบริจาคท่ีมีความแตกต่างกันไปตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลทางด้านบวกกบัส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนทางธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้นกัท่องเท่ียวได้สมัผสักบัศิลปวฒันธรรมล้านนา สร้าง
รายได้ให้แก่นกัเรียนนาฏศลิป์สามารถหาเลีย้งตนเองและครอบครัว ซึ่งผลทางด้านลบนัน้ก่อให้เกิด
การท าลายศิลปวัฒนธรรมโดยการจ้างงานท่ี ต้องใช้เคร่ืองแต่งกายไม่เหมาะสมเกินขอบเขต 
ส าหรับคุ้มตามหวัวดัปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของส่ือพืน้บ้านการ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน เน่ืองจากต้องอาศยังบประมาณจากทางวดัในการจดัเตรียมองค์ประกอบของ
ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ 
(2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา พบว่า ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ถือ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีประชาชนกลบัมาสู่ภูมิล าเนาเดิมเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจมีความคล่องตวั ซึ่ง
ปัจจัยด้านนีส้่งผลต่อเคร่ืองเซ่นไหว้ท่ีน ามาบูชาบรรพบุรุษ แต่สิ่งท่ีส าคญัเหนือกว่าเศรษฐกิจคือ 
การแสดงออกถึงความกตญัญูท่ีอยู่เหนือเร่ืองของเซ่นไหว้  และมีความเช่ือมโยงกับงานวิจยัของ 
ชิโนรส ถ่ินวิไลสกลุ (2554) ศกึษาเร่ืองส่ือพืน้บ้านกับการสร้างอตัลกัษณ์ของชมุชนศาลายา  จาก
การวิจยัพบวา่ จากการท่ีสภาพสงัคม เศรษฐกิจมีการแข่งขนักนัมากขึน้ชาวชมุชนศาลายาจงึหนัไป
ให้ความสนใจตอ่การท ามาหากินเพ่ือเลีย้งชีพเป็นสว่นใหญ่ ส่ือพืน้บ้านจงึไม่ได้มีการดแูลเอาใจใส ่
และเยาวชนยงัให้ความสนใจกบัส่ือสมยัใหมม่ากกวา่ เชน่ วิทยุ, โทรทศัน์, อินเตอร์เน็ตเป็นต้น 

ปัจจัยทางการเมืองส่งผลต่อการด ารงอยู่ของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน จากการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐบาล โดยการก าหนดนโยบายในการอนรัุกษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อน
เทียน ให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา และการจดังานเพ่ือเปิดโอกาสในการ
แสดงเพิ่มมากขึน้นอกจากนีส้ถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองมีผลต่อการด ารงชีวิตของ
ประชนท่ีต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจดังานจึงต้องอยู่ในช่วงท่ีบ้านเมืองมี
ความสงบสุข ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรีดา อคัรจนัทโชติ (2557) ศึกษาการข้ามพ้น
วัฒนธรรมของส่ือการแสดงงิว้ในประเทศไทย จากการวิจัยพบว่า ในสมัยท่ีจอมพล ป. พิบูล
สงครามได้เดินทางไปรอบโลก แล้วเกิดความประทบัใจในวฒันธรรมการอภิปรายทางการเมืองของ
องักฤษ จึงน ากลบัมาใช้กบัประเทศไทย ซึ่งการเปิดเสรีภาพในการวิจารณ์นัน้ท าได้ไม่นาน ต้องสัง่
ห้ามการรวมกลุ่มทางการเมืองทุกรูปแบบ จับกุมผู้ ท่ีต่อต้านรัฐบาล การปิดกัน้ทางการเมืองท่ี
เกิดขึน้ท าให้เกิดเป็น “งิว้ธรรมศาสตร์” หรือ “งิว้การเมือง” ซึ่งในขณะนัน้การเมืองมีการแบง่ฝักแบง่
ฝ่าย กลุ่มนักศึกษาต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงได้จัดแสดงงิว้เพ่ือล้อเลียนและเสียดสี
ทางการเมือง 
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ในยุคปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ มี
บทบาทอย่างมากตอ่ชีวิตประจ าวนั ท าให้ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนได้ถกูเผยแพร่ออกไป
ได้หลากหลายช่องทาง ถือเป็นการหยิบยกข้อดีของเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็
ตามแม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆท่ีท าให้ศิลปวัฒนธรรมมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ทาง
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่และปราชญ์ชาวบ้านยงัคงอนรัุกษ์ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน
ตามแบบราชส านกัคุ้มเจ้าหลวง ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไว้ดงัเดิม กล่าวคือ การอนรัุกษ์และ
การสร้างสรรค์สามารถอยู่ควบคู่กันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ 
(2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา พบว่า กับ ปัจจยัด้านเทคโนโลยี 
การท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของประชาชน ช่วยส่งผลไปในทิศทางท่ีดีท าให้
การจัดงานมีความสะดวกสบายมากขึน้เช่น การใช้รถยนต์บรรทุกเคร่ืองเซ่น ไหว้ ช่วยให้
ประหยัดเวลา และเคร่ืองมือต่างๆ ช่วยในการผลิตขนมในปริมาณมากท่ีมากขึน้ มีการใช้กล้อง
บนัทึกภาพในการประกอบพิธีการ และยงัใช้ในการประชาสมัพนัธ์งานประเพณีแซนโฎนตาได้อีก
ด้วย 

 
ภาพท่ี 5.1  โมเดลกระบวนการเปล่ียนแปลงส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
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5.3 สรุปและข้อเสนอแนะ  
 

รูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามกระแสสังคม ส่งผลต่อการให้ความส าคญักับประเพณี
วฒันธรรมทางพระพทุธศาสนาลดน้อยลง โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการหาเลีย้งชีพท่ามกลางสภาพ
สงัคมท่ีมีการแข่งขนัสงู ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางบทบาทส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 
เน่ืองจากมีโอกาสในการฟ้อนส่วนมากจะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการแสดงศิลปวฒันธรรมของล้านนา  
การให้ความบันเทิงท่ีมีเพิ่มมากขึน้จากในอดีต การเปิดรับส่ือใหม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการรับชมของคนในยคุปัจจบุนัท่ีมีเวลาเป็นตวัก าหนด ส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อน
เทียนมีการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านกระบวนท่าโดยเลือกบางท่ามาใช้เพ่ือให้ทนักบัเวลา 
จงึไม่สามารถฟ้อนร าได้ครบทัง้หมดได้ การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองแตง่กาย เกิด
จากผู้จดังานให้เป็นไปตามรูปแบบของงาน ในขณะเดียวกันคุ้มขนัโตกมีการปรับประยุกต์เคร่ือง
แต่งกายเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ช่วยให้บรรยากาศยามค ่าคืนมีสีสันและความ
อลงัการ การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านเคร่ืองประดบั โดยหลกัแล้วจะใช้ดอกเอือ้ง แต่มี
การปรับใช้ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ชนิดอ่ืนแทน เพ่ือความสะดวกตอ่ผู้ ฟ้อน การเปล่ียนแปลงทาง
องค์ประกอบด้านอุปกรณ์การแสดง ส าหรับเทียนการปรับเปล่ียนของเทียนนัน้เน่ืองจากสถานท่ี
บางแห่งไม่สามารถจุดเทียนได้จึงต้องใช้วสัดท่ีุคล้ายกันในรูปแบบไฟฉายแทน การเปล่ียนแปลง
ทางองค์ประกอบด้านดนตรี ในอดีตจะเป็นการแห่สด คือการเล่นดนตรีสดประกอบการฟ้อน ซึ่ง
ปัจจุบนัจะใช้แผ่นซีดีแทนเน่ืองจากหาคนท่ีมีความช านาญทางด้านดนตรียากขึน้ และเร่ิมมีการ
ปรับเปล่ียนของดนตรีโดยการใส่เนือ้หาเพลงลงไป การเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบด้านการแปร
ขบวน สามารถปรับเปล่ียนได้อยู่ตลอดขึน้อยู่กับรูปแบบของสถานท่ี การออกแบบสร้างสรรค์ไม่มี
รูปแบบตายตัว โดยการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเกิดจากปัจจัย
ดงัตอ่ไปนี ้คือ สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
1) ผู้จัดงานท่ีมีการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนควรมีการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย

แบบสด เช่น กลองตึ่งโนงแทนท่ีการเปิดซีดี ซึ่งจะท าให้ผู้ ชมการแสดงมีโอกาสท่ีชมการแสดง
ต้นแบบท่ีมีดนตรีไทยประกอบ  
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2) ควรมีการพัฒนาด้านการปลูกฝังค่านิยมให้มีความเหมาะสมกับคนรุ่นใหม ่
เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ท่ีนอกเหนือจากนกัเรียนนาฏศลิป์หนัมาให้ความส าคัญกบัศลิปวฒันธรรมมากขึน้ 
เพราะการปลูกฝังแบบเดิมนัน้อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป จากการท่ี
บทบาทด้านการเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งคนกบัศาสนาลดน้อยลง 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1) งานวิจยัในครัง้นีไ้ด้น าเสนอเก่ียวกับกระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้าน

การฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนในจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ วิจยัเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษา
เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านชนิดอ่ืนทางภาคเหนือว่าเปล่ียนไปอย่างไร คณุค่าของ
ส่ือพืน้บ้านยงัคงอยูห่รือไม่  

2) ควรศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาการฟ้อนร าในรูปแบบใหม่ของทางภาคเหนือ จาก
การน าองค์ประกอบบางประการของส่ือพืน้บ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนมาสร้างสรรค์ปรับประยกุต์
เป็นการฟ้อนแบบใหม ่เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาให้ส่ือพืน้บ้านประเภทอ่ืนๆตอ่ไป 
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