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 คนึงนุช พรหมนุชานนท์: การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเชิง สู่การออกแบบศูนย์สืบสาน
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     การศึกษาฟ้อนเชิงคร้ังน้ี มีแรงบันดาลใจจาก ฟ้อนเชิงซึ่งเป็นฟ้อนต้นแบบของภาคเหนือ 
และเป็นเอกลักษณ์ประจําถ่ิน ซึ่งผู้วิจัยได้คลุกคลีต้ังแต่เด็ก จาการศึกษาได้มุ่งเน้นถึงความหมายและ
นัยสําคัญพร้อมทั้งศึกษาด้านรูปธรรม ได้แก่ แม่ลาย ผังฟ้อน ลีลาท่าทาง วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฟ้อน รวมถึงการศึกษาด้านนามธรรมที่แฝงด้วยคติความเช่ือและนัยยะแฝงของล้านนาที่มีการถ่ายทอด
อย่างมีแบบแผนรุ่นต่อรุ่น ซึ่งฟ้อนเชิงน้ีเป็นต้นแบบของฟ้อนล้านนาที่มีเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนานน้ี เปรียบดังเอกลักษณ์ต้นแบบที่ควรสืบสาน ที่นํามาสู่แนวคิดในการออกแบบศูนย์สืบสาน
นาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาประวัติความเป็นมา นัยยะแฝง รูปแบบการฟ้อน 
เครื่องแต่งกายของฟ้อนเชิง และรวมถึงศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม สถานที่ต้ังโครงการ การศึกษา
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สถานที่  
 ผลจากการศึกษาข้อมูล สู่การออกแบบศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นํา
แนวความคิดมาจากท่วงท่า ลีลา บริบทการฟ้อน พบว่า คําสําคัญที่นําไปใช้ในการออกแบบได้น่ันคือ  
วาดวน หมุนเวียน สืบสาน แสดงเชิง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดโดยพ่อครูแม่ครู สู่งาน
ออกแบบพ้ืนที่ภายในให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ ที่นําไปสู่ ความรู้ ความเข้าใจ
ด้ังเดิมของการฟ้อน อีกทั้งเพลิดเพลินในการเรียนและการชมการแสดงไปตามบริบทในการออกแบบ 
อีกทั้งยังสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์เป็นแนวความคิดในการต่อยอดจัดทําโครงการที่มี
รูปแบบหรือแนวคิดของโครงการประเภทเดียวกัน 
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 The study of Cheng dance was inspired by Cheng dance which is the template of 

Northern part of Thailand and is the signature of their local. The researchers are very familiar 

with Cheng dance since she was young through the study of meanings and importance as 

well as their concrete such as motif, moves, styles, materials that are used, the names which 

are according to the believes and the connotations that have been passed over generations 

which is the main characteristic of Cheng dance and is used to develop Lanna Performance 

Art Center 

 The research from the study of the history, connotations, ways of dancing, ways of 

dressing as well as the environment and the places, lead to the ideas and environments of 

the project.  

 From the study of the design of Lanna Performance Art Center, with the help of 

steps of dancing, the designs are circular and repeated which are based on the characteristic 

of teachers. The interior designs are constructed to make relationship of the activities of those 

to use the place to lead to knowledge and the understanding of the dance. Moreover, it helps 

to make the study and show more enjoying dur to the design. The study of the dance can also 

be used to design the place with similar project. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเชิงสู่การออกแบบภายในศูนย์สืบสานนาฏล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่ (The Study of Cheng Lanna Dance for Interior Design Lanna Performance 
Art Center)” 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจาก ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยชี้แนะข้อคิดต่างๆ อาจารย์ไพบูลย์ จิระประเสริฐกุล ที่ช่วย
ให้คําแนะนําในทุกๆ เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล ซึ่งกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารอง 
และคอยให้ข้อคิดและคําแนะนําดีเสมอ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอขอบพระคุณ คุณพ่อพิทักษ์และคุณแม่ศักดิ์ศิริน พรหมนุชานนท์ ที่ให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําวิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณ คุณยายเฉลิมศรี พรมสุวรรณ ที่เป็นแม่ครูรํา
คนแรกของผู้วิจัย และเป็นผู้สร้างแรงบรรดาลใจในการศึกษาครั้งน้ี ขอพระคุณพ่อครูแม่ครู ณ ศูนย์  
สืบสานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้ด้าน
ข้อมูลเอกสาร ให้คําปรึกษาและความคิดเห็นด้วยดีเสมอมา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความ
กรุณาตรวจแก้ไข พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นสาระประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ี  
 ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ทุกท่านภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  
 ขอบคุณ คุณคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ที่คอยดูแล ขอบคุณ คุณพูลลาภ เมธีพินิตกุล ที่ช่วย
ให้กําลังใจและแนะนําทุก ๆ อย่าง  
 ขอบคุณ คุณเข็ม และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ รุ่น 7 ที่คอยให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงพ่ี MFA 
ทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจ 
 หากแม้ว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในส่วนหน่ึงส่วนใดที่เกิดจากการวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัย
ขอน้อมรับสิ่งเหล่าน้ันไว้ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


