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นาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาประวัติความเป็นมา นัยยะแฝง รูปแบบการฟ้อน
เครื่องแต่งกายของฟ้อนเชิง และรวมถึงศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม สถานที่ตั้งโครงการ การศึกษา
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สถานที่
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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
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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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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ฟ้อนเชิง เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่ง ซึ่งมีหลายอย่างในล้านนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่า ศิลปะแขนงนี้นั้นสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่น ๆ โดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ที่นํามาจาก
รากเหง้า วิถีชีวิต ดั้งเดิมของชาวล้านนา ที่ถ่ายทอดออกมา เสมือนการเรียงร้อยเรื่องราวของวัฒนธรรม
ในอดีต และเป็นการศึกษาศิลปะร่วม (Compositional Art) ซึ่งประกอบไปด้วย ดุริยาคศิลป์ วรรณศิลป์
และนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหลักของฟ้อนโดยทั่วไป เชิงเป็นฟ้อนชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบการแสดงที่ชัดเจน
มีแบบแผน และมีอิทธิพลที่นําไปเปลี่ยนแปลง ผสมผสานทั้งรูปแบบและเนื้อหาออกมาเป็นฟ้อนต่าง ๆ
ของล้านนา ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือ ฟ้อนสาวไหมและฟ้อนก๋ายลาย หรือไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บที่ล้วนนํา
แม่ลายมาจากการฟ้อนเชิงทั้งสิ้น
ฟ้อนเชิงและการฟ้อนอื่น ๆ ที่นําแม่ลายมาจากเชิงนั้น ถือได้ว่ามีคุณค่าทางภูมิปัญญา
และมีรูปแบบเฉพาะ มีแบบแผนที่ถ่ายทอดโดยพ่อครูแม่ครูที่สร้างสรรค์ท่ารําขึ้นมาจากการรวบรวม
ประสบการณ์ แตกแขนงกลยุทธพิสดารออกไปรุ่นต่อรุ่น ทั้งลวดลาย ท่วงท่า จังหวะ สืบต่อกันมา
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นดังอีกมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา
ที่แฝงไปด้วยนัยยะต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ หรือแม้แต่พิธีกรรม
ได้เป็นอย่างดี เสมือนเป็นการรวบรวมชั้นเชิงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงสู่
สายตาผู้ชมที่ได้พบเห็น
ด้วยการสืบทอดรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของฟ้อนเชิง รวมทั้งฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อน
สาวไหม และฟ้อนเล็บ ที่มีแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของล้านนา ที่ผู้ศึกษาได้ให้
ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งขุมเชิง แม่ลาย ลีลา ล้วนแต่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาที่มีนัยยะของพ่อครูแม่ครู
ถ่ายทอดสู่ศิษย์ ล้วนเป็นศิลปะเฉพาะตัวล้านนาซึ่งปัจจุบันนี้กําลังจะสูญหายลงไปทุกที แต่ด้วยยุคสมัย
ที่ปรับเปลี่ยน การดําเนินชีวิตในวิถีเดิม ๆ เปลี่ยนไป วัฒนธรรมเดิม ๆ เริ่มจางหาย การสืบทอดศิลปะ
การฟ้อนเก่า ๆ ของล้านนาได้ลดลง และเกือบจะกลืนหายไปตามยุคสมัย ฟ้อนที่สวยงามกลับถูกคน
รุ่นหลังมองว่าเป็นสิ่งล้าสมัย ศิลปะที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัว ท่วงท่า การร่ายรํา จึงเริ่มหายไปอย่างไม่
รู้ตัว เพราะเยาวชนที่ไม่รู้จกั คุณค่าที่มากพอ
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2
ศูนย์สืบสานนาฎล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรวมกลุ่ มจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่
ถ่ายทอด ชั้นเชิงนาฏศิลป์ล้านนา หรือการฟ้อนของล้านนาจากแม่ครู พ่อครู และปราชญ์ท้องถิ่นต่างๆ
สืบต่อสู่รุ่นเยาวชน เป็นการสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะการฟ้อนล้านนา อาทิ การฟ้อน ดนตรี
พื้นบ้านล้านนา องค์ความรู้ ศิลปะการฟ้อน หลากหลายแขนง ที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่เยาวชน และผู้ที่
สนใจ อนึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะนาฏศิลป์ล้านนาไว้ไม่ให้กลืนหายไปพร้อมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
การนําเชิงฟ้อนล้านนา ที่นําเอาศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่รวมอยู่ใน ฟ้อนประเภทต่าง ๆ ที่
แตกลายมาจากฟ้อนเชิงนั้น เป็นแรงบันดาลใจ นําไปสู่การ ศึกษาเบื้องลึก รูปแบบ ลวดลาย ลีลา
ศิลปะ การข้องเกี่ยว ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนา โดยถ่ายทอดผ่านพ่อครู แม่ครู สู่การ
ออกแบบภายในสถาบันนาฏล้านนา เพื่อการสอดคล้องต่อบริบทต่าง ๆ ออกแบบ และศึกษาตรงตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีชั้นเชิง เสมือนดั่งเช่นฟ้อนเชิงของล้านนา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภูมิปัญญาฟ้อนเชิง สู่การออกแบบภายในศูนย์สืบสานนาฏ
ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่” มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาฟ้อนเชิงและฟ้อนที่นําแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย
ฟ้อนสาวไหม
2. ศึกษาความต้องการของศูนย์สืบสานนาฏล้านนา
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการการศึกษานํามาเป็นแนวคิดสู่การออกแบบภายใน
ศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
สมมติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมได้กําหนดกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ภูมิปัญญาฟ้อนเชิงสู่การออกแบบภายในศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งนี้ มีกรอบ
แนวความคิดหลักที่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
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การศึกษาฟ้อนเชิง
รูปธรรม
1. แม่ลาย ผังฟ้อน
2. ลีลาท่าทาง
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฟ้อน
4. เครื่องดนตรี
นามธรรม
1. ประวัติความเป็นมา
2. ปรัชญาวิธีคิดและความเชื่อ
3. ความหมาย นัยยะแฝง

SITELOCATION
1. ทิศทาง
2. สภาพแวดล้อม
3. การเข้าถึงอาคาร
4. พื้นที่การใช้งานปัจจุบัน
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ศูนย์สืบสาน
นาฏล้านนา
จ.เชียงใหม่

1. เยาวชน ผู้สนใจ
2. พ่อครู แม่ครู ปราชญ์ท้องถิ่น
3. เจ้าหน้าที่

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด
สมมติฐานของการศึกษา
กระบวนการออกแบบภายใน ที่ใช้แนวความคิดของ เชิงฟ้อนล้านนา ในศูนย์สืบสานนาฏ
ล้านนา จ.เชียงใหม่ ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์และนัยยะแฝง ทั้งในเรื่องรูปแบบ สัญลักษณ์ และคติ
ความเชื่อ ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรพื้นที่ภายใน โครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้
ออกมามีรูปธรรมที่มีประโยชน์ใ ช้สอยที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืน ในรูปแบบร่วมสมัยที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของภูมิปัญญาล้านนาได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้อง สามารถนํามาใช้เป็นหลัก
ในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ ปลูกฝังคุณค่าของศิลปะพื้นถิ่น อีกทั้งปลูกจิตสํานึกให้รักษา
และอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมมิให้กลืนหายไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการศึกษา
ด้านเนื้อหา
ศึกษาฟ้อนเชิง และฟ้อนที่นําแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง นั่นคือ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย และ
ฟ้อนสาวไหม เท่านั้น
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ศึกษานัยยะแฝง พิธีกรรม ความเชื่อ ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม แล้วนําองค์ความรู้ที่
ได้นั้น มาตีความและนําไปสู่การออกแบบ
ด้านพื้นที่ศึกษา
ศึกษากรณีศึกษาโครงการปะเภทเดียวกัน (Case Study) เพื่อเป็นข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การออกแบบ
ศึกษาที่ตั้งและบริบทโดยรอบของโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
ด้านประชากรที่ศึกษา
กลุ่มประชากรหลัก นั่นคือกลุ่มเยาวชน และบุคคลทั่วไป
พ่อครู แม่ครู ปราชญ์พื้นถิ่น เจ้าหน้าที่ ศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
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ขั้นตอนการศึกษา
ขั้น ตอนการศึก ษาฟ้อ นเชิง เพื่อ นํา มาเป็น แนวความคิด ในการออกแบบศูน ย์สืบ สาน
นาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (ภาคสนาม)
รวบรวมข้ อ มู ล โดยการลงพื้ น ที่ สอบถาม สั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการสร้ า ง
เครื่องมือและแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาหาข้อมูลได้จากวรรณกรรม เอกสารต่าง ๆ เช่น บทความจากเวปไซต์ วารสาร
หนังสือ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยต่าง ๆ แล้วนํามาทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการทบทวนวรรณกรรม แล้ ว นํ า มาประมวล วิ เ คราะห์
แยกแยะ แล้วสรุปผลที่ได้จากการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ จากนั้นนํามาแยกประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูล โดยทําสถิติและสรุปผลที่ได้จาก
การศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาโครงการประเภทเดียวกัน แล้วนํามาวิเคราะห์ถึงพื้นที่ใช้
สอยภายในของโครงการนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกแบบ
การสรุปผลการศึกษา
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จาก
การศึกษามาเรียบเรียงเพื่อนํามากําหนดกิจกรรม และความต้องการพื้นที่ภายในเพื่อนํามาใช้งาน
ออกแบบภายในโครงการ
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ขั้นตอนการออกแบบ
สรุปภูมิปัญญาจนค้นพบแนวความคิด ความเชื่อ คําสําคัญ (Key word) และนํามาแปรรูป
เพื่อการออกแบบศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนการทําแบบจําลอง
ทําการขึ้นรูปร่างและรูปทรง ภายในและภายนอก ตามผลงานการแปรรูปสู่การออกแบบ
ภายในศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ
ข้อจํากัดของการศึกษา
ด้วยการศึกษาฟ้อนเชิง มีข้อจํากัดบางประการต่อการศึกษา ดังนี้
ด้วยการฟ้อนเชิงและฟ้อนที่นําแม่ลายมาจากฟ้อนเชิง อันได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนก๋ายลาย เป็นศิลปะพื้นถิ่นที่ถ่ายทอดกันโดยพ่อครูแม่ครู ผู้ที่สืบทอดก็เริ่มมีน้อยลงทุกที ฟ้อนเชิง
บางประเภทเริ่มสูญหายไปพร้อมกับพ่อครูแม่ครู อีกทั้งบ้างก็นําไปดัดแปลงไปตามการแสดงต่าง ๆ ทํา
ให้เชิงที่มาตามแม่ลายดั้นเดิมนั้นถูกดัดแปลงไปมาก
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นําเนื้อหาที่เกี่ยวกับฟ้อนเชิงไปเป็นแนวความคิดในการออกแบบ บริบทต่าง ๆ ในการ
ออกแบบ
2. เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการแปรรูปของโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่
3. เป็นแนวทางให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ ในโครงการประเภทเดียวกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ฟ้อนเชิง คือ นาฏศิลป์ล้านนาประเภทฟ้อนเชิง ทั้งนี้หมายรวมถึงนาฏศิลป์ที่นําแม่ลายมา
จากฟ้อนเชิง อันได้แก่ ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนสาวไหม ซึ่งเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนาที่มีรากเดิมมาจาก
ที่เดียวกัน
ศูนย์สืบสานนาฏล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง สถานที่ที่รวบรวมพ่อครู แม่ครู มาให้
ความรู้ และอบรม สั่งสอน ในเรื่องของชั้นเชิงศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ล้านนา ให้กับเยาวชน และผู้ที่
สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจ และเป็นศูนย์เผยแพร่และจัดแสดงนาฏศิลป์ล้านนา ตลอดจนสามารถสืบ
ทอดศิลปะภูมิปัญญานาฏศิลป์ดั้งเดิมของล้านนาให้คงอยู่ต่อไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ความนํา
การฟ้อนในล้านนานั้น เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีการสืบต่อกันมาช้านาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่
คนกล่าวถึง ทั้งท่วงท่า จังหวะ ลีลา ท่าทาง นพคุณ ตันติกุล (2548) กล่าวว่าลักษณะลีลาท่าทางของ
การฟ้อนรําของชนพื้นเมืองที่อยู่ในดินแดนล้านนาและตอนเหนือของประเทศขึ้นไปนั้นจะไม่เข้มงวด
ในการใช้มือเป็นการสื่อความหมายมากเหมือนกับกุ่มชนทางภาคใต้และภาคกลาง ซึ่งลีลาท่าทางจะ
เข้มงวดกับการใช้มือสื่อความหมาย ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากอินเดียค่อนข้างมาก ฟ้อนรําของ
ล้า นนานั ้น จึง เป็น ลัก ษณะดั ้ง เดิม ที่ม ีอ ยู่ใ นพื้น ถิ่น และสืบ ทอดกัน มาตามลํา ดับ การฟ้อ นรํ า จะมี
ลัก ษณะเป็น ระบํ า ซึ ่ง มีล ีล าท่า ทางเลีย นแบบและดัด แปลงมจากอากัป กิร ิย าของมนุษ ย์ การ
เคลื่อนไหว การเชื่อมต่อท่ารําจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง และท่าทางที่ฟ้อนออกมานั้นจะแตกต่างกัน
ออกไปตามเผ่าพันธุ์และความเชื่อของชนแต่ละกลุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ในอดีตนั้น การฟ้อนรําที่
ปรากฏอยู่ในแต่ละกลุ่มชนในดินแดนแถบนี้เป็นเรื่องของการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับประเพณี พิธี
การ ซึ่งสัมพันธ์กับลัทธิความเชื่อทางศาสนา และเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในงานในงาน
บุญของชุมชน สอดคล้องกับ ครูคํา กาไวย์ (2538) ที่ได้กล่าวว่า ฟ้อน ในสมัยโบราณเป็นศิลปะที่หา
ดูได้ยาก ของดีไม่มีมากนักกว่าจะได้ดูกันปีสองปี จะเห็นครั้งหนึ่ง แต่เมื่อได้ดูแล้วไม่เสียเงินดูฟรี จะ
ได้ดูตามวัดที่มีงานประเพณีต่าง ๆ ที่จะนํา ศิลปะการฟ้อนออกมา “เปี๊ยะ” มา “อวด” กัน โดยไม่มี
ค่าจ้างรางวัล
ศิลปะการฟ้อนพื้นเมืองของล้านนา ที่แสดงกันให้เห็นในทุกวันนี้ เชื่อกันว่ามีพื้นฐานและ
พัฒนาการมาจากการฟ้อนรําในพิธีกรรมทางความเชื่อ และท่ารําในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เรียกว่า
ฟ้อนเจิง หรือฟ้อนเชิง ของกลุ่มชนต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันลักษณะของการฟ้อนในพิธีกรรมแบบ
ดั้งเดิม และการฟ้อนเจิงบางอย่างยังหลงเหลือให้ศึกษาอยู่บ้าง (นพคุณ ตันติกุล, 2548) แต่การ ฟ้อน
เชิงหรือฟ้อนเจิงนั้น การเรียนและการถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องง่าย ดังเช่น ครูคํา กาไวย์ (2538) ได้กล่าว
ไว้ว่า การที่จะเรียนฟ้อนเชิงของสมัยโบราณนั้น ต้องสืบเสาะแสวงหาคนที่เก่งจริง ๆ ตามบ้านนอก ของ
ดีมีอยู่บ้านนอกกับของในคุ้มในวังมันต่างกัน ของดีมีอยู่บ้านนอกนั่นคือ ศิลปะทั้งหลาย รวมทั้งของใช้
อื่นๆ ฟ้อนเชิงก็เช่นเดียวกัน สมัยก่อนพอเจ้านายฝ่ายเหนือทราบข่าวจาก นาย ก. นาย ข. ก็ดี มาเล่าให้
ฟังว่ามีคนเก่งด้านเชิงและอื่น ๆ อยู่ที่บ้านโน้นบ้านนี้ เขาก็จัดการส่งมาให้อยู่ในวัง ให้เป็นผู้สอนสืบทอด
กันต่อ ๆ ไป แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ของดีบ้านนอกก็หายไปโดยปริยาย
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ฟ้อนเชิง
เชิง หรือ เจิง คือ ชั้นเชิงนั่นเอง หมายถึง ศิลปะการแสดงที่ดัดแปลงมาจากศิลปะกรต่อสู้
ของล้านนาที่ถูกร้างสรรค์ขึ้นเป็นแบบอย่าง และรวบรวมจากประสบการณ์ แตกแขนงกลยุทธโดย
พิสดารออกไป แล้วถ่ายทอดศิลปะดังกล่าวสืบต่อกันมา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ
อย่างต่อเนื่อง (สนั่น ธรรมธิ, 2544) ร่องรอยในอดีตที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารโบราณ
เรายังมีข้อมูลจํากัด เพราะยังไม่มีการศึกษาเชิงวิชาการอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ชื่อท่ารํา อาวุธ
ของล้านนาก็มีตัวอย่างให้เห็นดังปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งจารึกด้วยอักษรล้านนาเรื่องมหาชาติ
ฉบับพู่ชมดวง กัณฑ์มหาราช ตอนที่พระยาสัญชัยส่งเสนาให้เตรียมทหารกองเกียรติยศไปรับพระยา
เวสสันดรที่ไปบวชเป็นพระฤๅษี ณ เขาวงกต ความตอนหนึ่งกล่าวถึงท่ารําอาวุธของล้านนาว่า
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คนฝูงช่างเชิงลา

ไปแทงสามสุ้ม พลิกหลังหงายเชิงชายลายถี่ ถอยหาที่จักแทง อันนึ่งชื่อ นางหยื้อ เหยี้ยมป่อง
ผ่อเล็งหาที่จักแทง พลิกมาเร็วแรงยืนบ่ตั้ง บ่เฟือนฟั่ง กวนลาย ตามเชิงชายอันฉลาด แม่นึ่ง
ชื่อชะดาองอาจรุมแสน เป็นเชิงแมว แมนลายถี่ อันนึ่งช้องนางหยุ้งขะแจขํา…

ดังเช่นคัมภีร์ใบลานเรื่องมหาชาติฉบับ “อินทร์ลงเหลา” กัณฑ์มหาราช ตอนที่พระเจ้า
สัญชัยสั่งเสนาให้เตรียมทหารกองเกียรติยศไปรับพระเวสสันดรที่ไปบวชเป็นพระฤๅษี ณ เขาวงกต
ความตอนหนึ่งกล่าวถึง อาวุธล้านนาว่า
ฝูงเชิงกินออกดูแว่น ครุบคราบตะริงทะราย ชะเลยดายเจิ้งจ้าน แม่สี่ด้านเลยไป เชิงชายไว
ถ้วนแถบ เชิงหอกอันหนึ่งชื่อว่า แม่หมัดนอนแกลบก้องกองวาง เสือลากหางเหินหอก ช้างงา
ทอกตวงเต็ก กําแพงเพ็กดินแตก พาดพกแวดไวเวียน อินทร์ทือเทียนถ่อมถ้าเกินก่ายฟ้าสวัก
พระยาอินทร์ ชิดชินเกี้ยวเกล้าเชิงถี่ ช้องนางควี่เกล้าพน ฝนแสนห่า ฟ้าผ่าเวียงหิน ปีนเมก
เข้า ไก่เลียบเล้าคุมเวียง สะเมียงตาบ่ทันพรับ นับถริตาย พระญาลืมงายเหล้านดาบ ยักษ์
สาบฅนดิบ สามสิบรุมบ่ท่าว ง่าวร้ายเทเรือน เบินสามท่า ผ่าพลแสน แขวนอากาศ น้ําน้อย
ขาดสายตา หงส์เสด็จลีลาแอ่นฟ้อน ซ้อนฅอนาง เสือลากหางเหลียวเหล่า…

ลักษณะการถ่ายทอด
1. รับจ้างสอนโดยผู้มีฝีมือจะเดินทางไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ แล้วแต่ตั้งสํานักสอนชั่วคราว
ในบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งสํานักที่สอนมักตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ เช่น วัด ป่าช้า เป็นต้น เมื่อสอนจบ
กระบวนวิชาก็จะเดินทางไปสอนหมู่บ้านอื่นต่อไป
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2. ถ่ายทอดกันในแวดวงผู้ใกล้ชิด เช่น สมภารสอนให้ลูกวัด ปู่หรือตาสอนให้ลูกหลาน
และผู้อยู่ในละแวกเดียวกัน
ด้านพิธีกรรม
การขึ้นครู
ผู้มีความประสงค์จะรับการถ่ายทอดเชิง จะต้องมีการตั้งขันครูที่เรียก “ขึ้นของขึ้นขัน”
ตามธรรมเนียมก่อน และก่อนจะมีการตั้งขันครูบางท่านอาจมีการทดสอบนิสัยใจคอก่อนรับเป็นศิษย์
หรือบางท่านอาจมีพิธีกรรมเสี่ยงทายตามความเชื่อ เช่น ผู้เป็นครูให้ผู้ที่จะเรียนเชิงไปหาไก่เป็น ๆ มา
คนละตัว ครูจะขีดวงกลมกลางลานบ้านแล้วให้หงายคมดาบ เชือดคอไก่ ปล่อยไก่ให้ดิ้นทุรนทุรายไป
หากไก่ของใครตายในวงกลมผู้นั้นจะได้เรียน แต่หากไก่ของใครดิ้นไปตายนอกวงกลมก็จะไม่ได้เรียน
โดยเชื่อว่าผีครูไม่อนุญาตให้สืบทอด
พิธีกรรมในการขึ้นครู
เมื่อตกลงที่จะมีการเยนการสอนกัน แล้วทุกคนจะช่วยกันแผ้วถางบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
สําหรับเป็นลานฝึกที่เรียกว่า “ข่วงเชิง” จากนั้นจะขัดราชวัตรกั้นล้อมบริเวณมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยว
ของเข้าไปในบริเวณนั้น สําหรับในส่วนของครู จะสร้างแท่นสูงระดับเพียงตา สําหรับเป็นหอผีครู
ชั่วคราวไว้ และเมื่อหา “มื้อจั๋นวันดี” หมายถึงฤกษ์งามยามดีได้แล้ว ผู้สืบทอดจะเตรียมขันครูของ
ใครของมัน ซึ่งขันครูอาจเป็นถาด ชาม หรือกะละมังขนาดเขื่องบรรจุเครื่องบูชา ดังนี้
1. กรวยดอกไม้ 12 กรวย กรวยหมากพลู 12 กรวย
2. เทียนเล่มบาท (เทียนที่มีน้ําหนัก 1 บาท) 1 คู่ เทียนเล่มเฟื้อง (เทียนที่มีน้ําหนัก 1
เฟื้อง) 1 คู่
3. เทียนน้อย (เทียนเล่มเล็ก) 4 คู่
4. ผ้าขาว 1 ผืน ผ้าแดง 1 ผืน
5. ข้าวเปลือก 1 กระทง ข้าวสาร 1 กระทง
6. หมากหัว พลูมัด กล้วยเครือ มะพร้าวเครือ อ้อยเหล้ม เหล้า 1 ขวด
7. อาวุธจําลอง เช่น หอก ดาบ ไม้ค้อน อย่างละ 1 คู่
8. เงิน 12 บาท น้ําส้มป่อย
ขันครูที่กล่าวมานี้ บางครูอาจมีเครื่องบูชาต่างจากนี้บ้าง ตามแต่ครูผู้สอนจะกําหนด
เมื่อการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ต้องมีพิธี “ปลงครู” ซึ่งเป็น
ธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับการ “ขึ้นขอบขึ้นขัน” เมื่อมีการขึ้นขอบขึ้นขัน ต้องมีการปลงครู ถึงจะ
เรียกได้ว่า “ศิษย์มีครู”
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พิธีกรรมในการปลงครู
อันดับแรกของการปลงครู ศิษย์ทุกคนจะขออนุญาต นําขันครูที่ตั้งค้างไว้ เมื่อแรกเริ่ม
เรียนมาจัดเครื่องบูชาใส่ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเครื่องบูชาดังกล่าวได้กล่าวรายละเอียดไว้ใน
พิธีกรรมในการขึ้นครูแล้ว ส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมนอกจากนี้ ได้แก่
1. ไก่ต้ม 1 คู่ อาหารหวานคาว
2. ผลไม้
3. บุหรี่ หมาก เมี่ยง พลู
ขั้นตอนพิธีกรรม
เมื่ อศิ ษ ย์ เตรีย มขันตั้งมาพร้อ มแล้ว จะนํา ขันตั้งไปรวมกั นที่หน้ าแท่ นผีค รูที่ เดิม แล้ ว
ประกอบพิธี โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้นําตามขั้นตอนดังนี้ (กิติ แก่นจําปี, 2525)
1. ครูยกขันครู กล่าวคํานมัสการผีครู พร้อมเสกน้ําส้มป่อยประพรมขันครู
2. ครูกล่าวคําเรียกผีครู โดยมีเนื้อหาเชิญผีครูลงมารับเครื่องบูชา พร้อมทั้งมาประสิทธิ์
ประสาทวิชา รวมถึงมาสถิตปกป้องรักษาทุกคน
3. ครูรินเหล้า ประเคนเครื่องบูชา (ช่วงนี้เป็นช่วงเลี้ยงผีครู อาจใช้เวลาระยะหนึ่ง เพื่อให้
ผีครูเสวยเครื่องบูชา
4. ครูกล่าวคําปลดขันตั้ง
5. ครูเรียกศิษย์ไปรับขันครูทีละคน เพื่อปลงครูให้โดยมีพิธีดังนี้
5.1 ครูกล่าวคําอนุญาตให้นําวิชาไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
5.2 ครูกล่าวคําอัญเชิญครูอาจารย์ให้ไปสถิตปกป้องรักษาศิษย์
5.3 ครูให้ดื่มเหล้าที่ได้จากเครื่องบูชาที่เรียก “เหล้าขี้ซากครู” โดยเชื่อว่าจะทําให้มีสติ
ปัญญา และถือครูขึ้น
5.4 ครูเสกน้ําส้มป่อยประพรมศิษย์พร้อมกล่าวคําอวยชัยให้พร
6. ครูถ่ายทอดบทเรียกครู หรือบางครูมีการสอนคาถาอาคมต่าง ๆ ที่ศิษย์พึงมีไว้ เป็น
เสร็จพิธี
ขุมเชิง
สนั่น ธรรมธิ (2544) ได้กล่าวว่า พื้นฐานการต่อสู้ที่สําคัญอย่างหนึ่งของการต่อสู้ที่สําคัญ
เป็นอย่างมาก คือ ผังการเดินเท้าที่เรียก ขุม หรือ ขุมเชิง การฝึกเชิงชั้นแรกต้องฝึก ย่างขุม คือ ฝึกย่าง
ย้ายไปตามผังที่กําหนด ซึ่งการย่างย้ายหรือการเดินเท้าจะเดินตามขุมทั้งในจังหวะรุก จังหวะรับ และ
จังหวะหนี พร้อมกันนั้นการวาดมือออกไปต้องให้สัมพันธ์กนกับเท้าที่เดิน ไม่ว่าจะมีอาวุธอยู่ในมือ
หรือไม่กต็ าม
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ในสมัยโบราณ ผังการเดินเท้าจะใช้ตอไม้ฝังดิน โดยฝังโผล่เหนือพื้นดิน ประมาณ 1 คืบ
เวลาฝึกฝนครูจะเหยียบย่างบนตอไม้ไปตามผังที่ครูกําหนด ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะเป็นการฝึกตามกระบวน
ยุทธวิธีแล้ว ยังเป็นการฝึกความแม่นยํา และความระมัดระวัง การวางนี้หนักตัว รวมไปถึงความมานะ
อดทนอีกด้วย ต่อมาการฝึกบนตอไม้ไม่เป็นที่นิยม เพราะมักมีการเหยียบพลาด และได้รับบาดเจ็บถึง
ขั้นพิการ จึงเปลี่ยนมาใช้หลุมหรือขุดหลุมแทนตอไม้ กล่าวคือ ขุดหลุมลึกประมาณ 1 นิ้ว พอให้เห็น
เป็นตําแหน่ง แล้ววางตําแหน่งแต่ละขุมให้ได้ระยะห่างกันขนาดช่วงก้าวเท้าเดิน
ขุม สําหรับเป็นผังการเดินเท้าของครูแต่ละคนก็มีมากบ้างน้อยบ้าง อย่างน้อยก็ตั้งแต่ 3
ขุมขึ้นไป ถึงมากที่สุด 32 ขุม

ภาพที่ 1 แสดงขุมเชิง ขุมสิบสอง ขุมสิบหก ขุมสิบเจ็ด
ที่มา: บีคอม-ซีเอ็มอาร์ยู, การก้าวขุมเดิน, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.bcom-cmru.com/3501b/54134327/page/p17.php
การฝึกใช้อาวุธ
เมื่ อฝึ กย่างขุมจนคล่ องแคล่วแล้ว ครูผู้ถ่ ายทอดจะฝึ กใช้ อาวุธ ซึ่งอาจจะเป็ นมือ เท้า
ศีรษะ หอก ดาบ ไม้ค้อน(พลอง) โดยให้มือสัมพันธ์กับเท้าที่ยกย่างไปตามขุม พร้อมกับโยกหรือย่อตัว
ให้ได้จังหวะ โดยอาจแบ่งตามลักษณะการฝึกได้ดังนี้
1. เชิงรุก การรุกคือการเข้าโรมรันคู่ต่อสู้ โดยใช้อาวุธจู่โจม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าหากเดินหน้า
ด้วยเท้าซ้าย จะต้องใช้อาวุธมือซ้าย หากเดินหน้าด้วยเท้าขวา ข้องใช้อาวุธมือขวา ไม่ว่าจะชก เตะ ถีบ
แทง ฟัน หรือตี การโยกตัวจะโยกโถมแรงไปหับอาวุธเพื่อความรุนแรงและมีประสิทธิภาพ
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2. เชิงรั บ การรั บ คือการป้องปัดอาวุธของคู่ต่อสู้ ขณะตั้งรับหรือถอยรอโอกาส และ
จังหวะ ซึงมีหลักเกณฑ์ คือ หากรับหรือป้องกันแนวขนาน (ตั้งรับ) จะย่อตัวลง น้ําหนักอยู่ที่ท้าทั้งสอง
เสมอกัน หากรับหรือป้องกันด้วยมือซ้าย (ถอย) จะถอยด้วยเท้าขวา น้ําหนักตัวอยู่เท้าขวา โยกตัวไป
ด้านขวา หากรับหรือป้องด้วยมือขวา จะถอยด้วยเท้าซ้าย น้ําหนักตัวอยู่เท้าซ้าย โยกตัวไปด้านซ้าย
3. เชิงหนี การหนีคือการเลี่ยงหลบอาวุธไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมิให้ถูกอาวุธ
หรือไม่ก็มีการป้องกันไว้แล้วอย่างรัดกุม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ คือ หากหมุนซ้าย ย้ายเท้าขวา อาวุธมือขวา
จะกันเทาซ้าย อาวุธมือขวาจะกันศีรษะและหลังไปอย่างต่อเนื่อง
การฝึกสายตา
ผู้ที่เรียนเชิงนั้น จะต้องมีสายตาดี ว่องไว สามารถมองเห็นอาวุธทุกทิศทางที่จะมาปะทะ
และสามารถรับ หรือหลบหลีกได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องฝึกสายตา โดยที่ครูแต่ละคนอาจมีวิธีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น แขวนลูกส้มโอตามผังของขุมแต่ละประเภท แล้วครูจะแกว่งลูกส้มโอเข้าใส่ศิษย์ ฝึกปะทะ
กับลูกส้มโอ เมื่อรับมือได้ดีแล้วจึงลดขนาดลูกส้มโอลงจนท้ายสุดจะใช้ลูกมะนาวแทนลูกส้มโอ การฝึก
จะเริ่มจังหวะช้าและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนครูเห็นว่าแม่นยําดีแล้วจึงจะยุติ
การฝึกสายตานี้ครูบางครู อาจใช้วิธีขว้างปา ซึ่งวัตถุที่มักเป็นวัตถุที่ไม่มีความแข็ง และ
เป็นอันตรายต่อศิษย์ เช่น ก้านกล้วย เศษผ้าที่ม้วนเป็นก้อนกลมเป็นต้น
การบํารุงสายตานั้นเป็นเรื่องสําคัญ ครูบางคนมีวิธีบํารุงสายตา เช่น ใช้น้ําส้มป่อยหยอด
ตา หรือบางคนให้นําฝักส้มป่อยไปจี่ (วางบนถ่านไฟร้อน พอให้เกรียม) แล้วเอาฝักส้มป่อยที่กําลังร้อน
ไปจุ่มน้ําหยอดตาทันที จากนั้นให้เพ่งมองดวงอาทิตย์ ปฏิบัติอย่างนี้ทุก ๆ เช้า เชื่อว่าจะทําให้สายตาดี
และนอกจากนี้จะทําให้แววตามีอํานาจอีกด้วย (สนั่น ธรรมธิ, 2544)
การฝึกทักษะ
ทักษะของชั้นเชิง จะเกิดขึ้นได้มากต้องอาศัยประสบการณ์จาการต่อสู้ ฉะนั้นครูจะให้จับคู่
ต่อสู้กัน แรก ๆ จะให้ฝึกตามขุมที่เรียนมา จากนั้นจะให้ศิษย์ จดจําขุมไว้ในสมอง ไม่ว่าจะอยู่ทิศทาง
ใด ขุมทุกประเภทจะสลายรวมอยู่ในความทรงจํา ใครจะใช้ขุมใดก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อสอนตาม
วิธีหลักจนเกิดทักษะแล้วครูจะสอนเทคนิควิธี ทั้งการรุก รับ หนี และกลแก้เชิง เป็นขั้นสุดท้าย
การถ่ายทอดไม้ตาย
เมื่อเห็นว่าศิษย์เรียนรู้วิชาจนใช้งานได้แล้วก็จะสอนแม่ป็อดให้ โดยครูจะพิจารณาดูว่า
ศิษย์คนใดมีอุปนิสัยเช่นไรก็จะสอนแม่ป็อดให้ต่างกันไป โดยถือคติว่าจะไม่ถ่ายทอดให้ศิษย์จนหมด
(เชียงใหม่, 2555) ดังเช่น สนั่น ธรรมธิ (2544) ได้กล่าวว่าเทคนิควิธาการรุก รับ หนี และกลแก้เชิง
ของครู บางประการมักสงวนไว้ เป็นไม้ตายของครู เพื่อป้องกันศิษย์ที่คิดล้างครูภายหลัง ไม้ตาย
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ดังกล่าว เรียกว่า “แม่ป็อด” ซึ่งจะถ่ายทอดให้ศิษย์บางคนที่ครูพิจารณาเห็นว่า ควรถ่ายทอดให้ โดย
การถ่ายทอดมักอยู่ในรูปแบบไม่เปิดเผย อาจจะแอบถ่ายทอดกันในป่าหรือสถานที่ที่ไม่มีใครรู้เห็น
ประเภทของเชิง
เนื่องด้วยฟ้อนเชิงนั้นดัดแปลง นําท่าทาง การร่ายรํามาจากการต่อสู้ของล้านนา จึงนํา
อาวุธของการต่อสู้มาประกอบในท่ารํา ในสมัยก่อนมีอาวุธโบราณหลายประเภท เช่น ดาบ หอก ไม้
ค้อน (พลอง) อาวุธ ทุกอย่างต้องมียุทธวิธีในการใช้ บางอย่างสูญหายไปแล้ว เช่น เชิงหอก ที่ยัง
หลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันฟ้อนเจิง หรือฟ้อนเชิง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เชิงมือที่ใช้
อาวุธ นั่นคือ เชิงหอก เชิงดาบ เชิงไม้ค้อน และเชิงมือเปล่า
1. เชิงมือที่ใช้อาวุธ
1.1 ฟ้อนหอก ชั้นเชิงในการใช้หอกโบราณของล้านนาก็มีชื่อแม่ท่าที่มักจะปรากฏใน
คัมภีร์ใบลานล้านนาเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอู่ในกัณฑ์ 11 ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง ได้
พรรณนาชื่อท่ารําหรือแม่ท่าไว้ดังนี้
“…เชิง อันนึ่งชือ่ ว่า
เปนโคมคลองหมากเต้า
นางเหยีย้ มปล่องลงแทง
พอฟ้อนเฟื่องสว่างสงวน
ชาวแม่มาดสมแสน
ช้องนางควีข่ ะแจขํา
ขุนใหม่หม้าเช็กคาย
ขุนใหม่หม้าด่วนเสด็จ
ท่านหื้อรางวัลเมียนาง
ศักดิ์ใหม่หม้าปรากฏ
แม่มอมเกี้ยวปราสาทโรงทอง
สามสุมเส้าคระชินชิดช่อง
แม่ปราบฟองแรงรีบร้อน
เกล้ากลางพลสักสวาด
ตาแหลวแมนเชิงถี่
พวกพลจําช้างม้า
ขุนแสนสายเชื้อฟ้า
อาสาการพระบรพิตรเข้มข้น
กินเมืองขวางเขีย่ งฟ้า
เมื่อนั้นแลนา…”
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นอกจากนี้ก็ยังมีปรากฏในวรรณกรรมไทยเขินเรื่องกาลาซาเครือดอก ซึ่งปริวรรตโดย
ดร. อนาโตล เป็ลติเยร์ (2533) ได้มีการกล่าวถึงเชิงหอกว่า“ตนท่านเจ้าฤาษี สอนชายมีหากได้ ลาย
หอกไม้แหลมยาว แม่สาวมือทาววักลูบ ซัดเข้าหูบคืนมา วืนไปหาตําศอก ซัดเข้าออกหนคืน ลุกจุกยืน
แล้วนั่ง ดูคัดคั่งเร็วไว” ชื่อแม่ท่าดังกล่าวทําให้เราได้ทราบถึงความสําคัญของอาวุธชนิดนี้ จากความ
หลากหลายของกระบวนยุทธที่ปรากฏ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า เราไม่สามารถชมภาพท่าทางนั้นได้
เพราะการใช้หอกได้หมดสมัยไป อย่างไรก็ตามยังมีผู้สืบทอดไว้ได้บ้าง เช่น พอครูมานพ ญาระณะ
(พัน) ซึ่งปัจจุบันท่านยังถ่ายทอดให้ศิษย์เป็นปกติ แต่ออกมาในรูปแบบของการฟ้อนเป็นหลัก

ภาพที่ 2 แสดงลีลาการฟ้อนหอก
ที่มา: บอร์ดโพสจัง, ฟ้อนเจิง, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://board.postjung.
com/534442.html
การฟ้อนหอกของพ่อครูมานพ มีทั้งการใช้หอกเล่มเดียวและหอกคู่ซึ่งมีท่าฟ้อน ดังนี้
1. สางหลวง
2. ปรมะ
3. หลดศอกข้ามหอก
4. คีมไฮ
5. ช้างงาหลั่ง
6. สนส้นสนปลาย
7. หมอกมุงเมือง
เมื่อการฟ้อนหอกอยู่ในรูปแบบของการแสดง จึงมักมีการกําหนดรูปแบบของการแต่ง
การ และจังหวะดนตรีให้เหมาะสมกับการแสดงด้วย
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การแต่งกาย การแต่งกายฟ้อนหอกก็เช่นเดียวกับฟ้อนดาบ คือ สมัยก่อนอาจใส่ชุด
นักรบโบราณ แต่ปัจจุบันนี้มักแต่งกายเหมือน ๆ กัน คือ นุ่งกางเกงสะดอ และสวมเสื้อหม้อห้อมคาด
ด้วยผ้าขาวม้า
ดนตรีประกอบ เครื่องประโคมสําหรับการฟ้อนหอก อาจใช้วงปี่พาทย์ล้านนา (เต่งถิ้ง)
หรือวงกลองปูเจ่ สิ้งหม้อง สะบัดชัยตามแต่สะดวก การฟ้อนหอกปัจจุบันมีให้เห็นน้อยมาก ยิ่งการ
แสดงยิ่งหาดูได้ยาก นอกจากจะมีการฟ้อนในพิธีฟ้อนผี เช่นฟ้อนผีมต มีเม็ง ผีเจ้านาย เป็นต้น ศิลปะ
การฟ้อนหอกหากไม่รีบอนุรักษ์ไว้ อาจสูญหายไปในเวลาไม่ช้านี้
1.2 ฟ้อนดาบ
ฟ้อนดาบ คือ การร่ายรําด้วยลีลาหรือชั้นเชิงในการต่อสู้ด้วยดาบ ในตํานานสิง
หนวัติ(ประชุมพงศาวดารภาคที่ 6) กล่าวถึง ช่างฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ ไว้ว่า
พระเจ้าสามฝั่งแกน ได้ให้เจ้าขุนแสง ผู้หลานไปตีเมืองเมืองยอง ซึ่งถูกพวกฮ่อยึดครองไว้
เมื่อขุนแสงขับไล่พวกฮ่อออกไป แล้วก็รั้งให้พระยายองให้รักษาพระมหาธาตุจอมยองตาม
ประเพณี ที่พระยาโศกราชได้ตั้งไว้ว่า เมืองยองเป็นเมืองข้าพระธาตุ ไม่ต้องไปเสียส่วยแต่
อย่างใด แต่เมื่อถึงปี ให้ไปคารวะเจ้าขุนแสงซึ่งครองเมืองเชียงแสนและพระเจ้าสามฝั่งแกนยัง
เมืองเชียงใหม่ และให้นําเอา ช่างฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ ลงไปฟ้อนถวายต่อพระพักตร์ด้วย และ
ถือให้เป็นประเพณีอย่างนั้นตลอดมา…

จากข้อความนี้ แสดงว่า การฟ้อนดาบนั้นเป็นที่นิยมของชาวล้านนามาเป็นเวลานาน
แล้ว ผู้เรียนจะต้องเรียนฟ้อนเชิงมือเปล่าให้คล่องแคล่วเสียก่อนจึงจะเรียน ฟ้อนดาบ หรือฟ้อน
ประกอบอาวุธอื่น ๆ ต่อไป แม่ลายฟ้อนของฟ้อนดาบจะคล้ายกับแม่ลายฟ้อนของฟ้อนเชิง แม่ลาย
ฟ้อนของแต่ละครูก็จะแตกต่างกันไป แต่พ่อครูคํา กาไวย์ และอาจารย์ธีรยุทธ ยวงศรี ได้ร่วมกันสืบค้น
และเรียบเรียงแม่ลายฟ้อนไว้ให้สอดคล้องกันเพื่อง่ายต่อการจดจํา
โดยอาศัยแนวจากการพรรณนาชื่อแม่ลายในการร่ายรําอาวุธจากมหาชาติฉบับสร้อย
สังกรกัณฑ์มหาราช เพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ไหว้ครูและขอขมา
อภัย เริ่มจากวางดาบ ไขว้กัน เอาสันดาบเข้าหากันดาบทั้งสองเล่มนั้นห่างกันพอประมาณ จากนั้น
หากผู้ฟ้อนเป็นผู้ชายให้เดินตีวงรอบดาบ 1 รอบ แล้วเริ่มตบบะผาบหรือฟ้อนสาวไหมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จบแล้วจึงนั่งลงไหว้หากผู้ฟ้อนเป็นผู้หญิงให้นั่งไหว้ 3 ครั้ง จากนั้นจับดาบ ไขว้ดาบจรดหน้าผาก
แล้วเงยหน้าขึ้น ก้มหน้าลง แล้วชักดาบลงไว้ข้างหลังทั้งสองข้าง แล้วซุยขึ้นเป็นท่าบวกดาบโดยเริ่ม
จากด้านหน้าตรงก่อนแล้วหันไปทางขวาแล้วบิด ไปทางซ้าย จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่แม่ลายที่ได้เรียบเรียง
ไว้ 32 ท่า ในที่นี้ขอนําเสนอ การฟ้อนดาบของ ครูคํา กาไวย์ (2535) ดังนี้
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1. บิดบัวบาน มือทั้งสองจับดาบอยู่ ข้อมือทั้งสองประกบชิดกัน แล้วหมุนรอบเป็น
วงกลมโดยที่เล่มดาบเป็นรัศมี ข้อมือเป็นจุดศูนย์กลาง จังหวะที่ด้านหน้าของข้อมือแนบชิดกัน เรียกว่า
บาน จังหวะที่ด้านหลังข้อมือ ชิด เรียกกันว่าบิด การบิดบัวบานจะหมุนเป็นวงกลมต่อเนื่อง มีการ
เหวี่ยงไปด้าน ซ้าย-ขวา บนและล่าง สัมพันธ์กับการย่างของเท้าและลีลาการหมุนตัวขณะร่ายรํา
2. เกี้ยวเกล้า เกี้ยว คือ อาการที่หมุนรอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความหมายใกล้เคียงกับ
เลี้ยว เกล้า หมายถึงศีรษะ หรือการที่มวยผม ซึ่งภาษาล้านนาว่า เกล้าผม เกี้ยวเกล้า คือ ท่ารําที่ใช้
ดาบในมือทั้งสองฟ้อนผ่า นรอบ ๆ ศี ร ษะ ท่านี้เ ป็ นท่าป้องกั นอาวุธจากศัตรูที่อาจฟาดฟัน มายั ง
ส่วนบนของร่างกาย เช่น คอ และเป็นท่าที่พร้อมที่จะฟันคู่ต่อสู้ทุกเวลาเมื่อศัตรู เพรี่ยงพร้ํา ในขณะที่
เกี้ยวเกล้านั้นก็จะสัมพันธ์กับเท้าที่จะเยี้ยงย่างหาโอกาสรุกหรือถอยหนีเพื่อหลบหลีก
3. ล้วงใต้เท้ายกแหลก คือ ใช้ดาบที่ถือข้างหนึ่งกันส่วนบนของร่างกายไว้ อีกข้างหนึ่ง
ล้วงใต้เท้า แล้วฟันปัดออกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นท่าต่อสู้ที่คู่ต่อสู้ฟันเข้าส่วนล่าง ได้แก่ แข้ง
ขา จึงต้องปัดอาวุธที่จู่โจมส่วนล่างอย่างรวดเร็ว พร้อมกับยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นให้พ้นจากอันตรายที่จะ
ได้รับจากการฟันของศัตรู ดาบเลยต้องล้วงอยู่ใต้เท้า ขณะเดียวกันดาบในมืออีกข้างหนึ่งก็กันส่วนบน
เอาไว้ และพร้อมที่จะฟันคู่ต่อสู้ทันทีที่มีโอกาส
4. มัดแกบก้องลงวาง คําว่า แกบก้อง เป็นภาษาของกวีที่ต้องการจะว่าให้คล้องจอง
กับ คําว่า ล้วงใต้เท้ายกแหลก ที่จริงคือ เครือก้องแกบ เป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยภาคกลาง
เรียกว่า เถาวัลย์เปรียง มัดแกมก้องลงวางคือ ท่าฟ้อนที่ต่อเนื่องจาก แม่ล้วงใต้เท้ายกแหลก ดาบทั้ง
สองจะร่ายรําเป็นเกี้ยวเกล้า แต่ขาจะไป่กัน พร้อมกับหมุนเอี้ยวตัวคล้ายกับการมัดตอก หรือคล้ายกับ
การใช้เถาวัลย์มัดฟืนหลาย ๆ ดุ้น รวมกัน การฟ้อนจะเอี้ยวตัวหมุนไปทางขวาก่อน แล้ววางปลายดาบ
ที่ไขว้กันที่ปลายเท้า จากนั้นก็หมุนไปทางซ้ายอีกครั้ง ในลีลาแบบเดิม
5. เสือลากหางเหล้นรอก เป็นแม่ท่าที่เลียนแบบลักษณะของเสือ โดยสมมุติเอาดาบ
ทั้งสองเป็นหนวดเสือ เท้าซ้ายเป็นหางเสือ เท้าขวารับน้ําหนักตัวไว้ ลําตัวต้องพยายามให้อยู่ในท่าที่
ขนานกับพื้นดินให้มากที่สุดถึงจะงดงามและคล้ายลักษณะของเสือ พร้อมกับขยับเท้าหมุนไปรอบ ๆ
ในลักษณะเวียนซ้าย จากนั้นก็กลับเปลี่ยนเท้าซ้ายรับน้ําหนักตัว ยกเท้าขวาเป็นหางเสือบ้าง แล้วหมุน
ในลักษณะเวียนขวา
6. ช้างงาทอกต๋งเต๊ก งาทอก คือ งาสั้น, ตวงเต็ก คือ กระโดดประชิดจู่โจมทันทีแม่
ลายนี้ต่อเนื่องจากเสือลากหาง คือเมื่อศัตรูหลงกลถลําเข้าหา ก็จะก้าวเท้าขวาที่ยกเป็นหางเสืออยู่ไป
เบื้องหลัง พร้อมกับยกดาบที่มือซ้ายถืออยู่ปิดป้องอวัยวะส่วนบนดาบที่อยู่ในมือซ้ายจะแทงสวน
ออกไปในแนวต่ําอย่างฉับพลัน และรุนแรง ประดุจช้างงาสั้นเข้าถึงคู่ปรปักษ์ และขณะเดียวกันเพื่อ
ความไม่ประมาทก็จะใช้ดาบตั้งไว้ ป้องกันอวัยวะส่วนล่าง และส่วนบนไว้ ในการฟ้อนจะฟ้อนอย่าง
รวดเร็วสมจริง สมจัง เมื่อแสดงดังกล่าวแล้วจะตอกส้นดาบลงกับพื้น ปกติจะตอกดาบมือขวาก่อน
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ดาบมือซ้ายจะเสียบรักแร้ไว้ แทนที่จะปิดด้านบน ทั้งนี้เพื่อพลิกแพลงในการฟ้อนให้น่าชมยิ่งขึ้น
จากนั้นจะหมุนตัวยกดาบขึ้นฟ้อนเหมือนเกี้ยวเกล้า เปลี่ยนเป็นดาบมือซ้ายตอก ดาบมือขวาเสียบ
รักแร้
7. ก่ําแปงเป๊กดินแตก ในท่านี้ ผู้ฟ้อนจะก้าวเท้าขวาเหยียบ มั่นคง ด้านหน้า เท้าซ้าย
ยก เหยียดขาไปข้างหน้าเหมือนท่าที่5 มือทั้งสองถือดาบไขว้ แล้วฉีดออกขนานไปข้าง ๆ การถือดาบ
จะอยู่ในท่าคว่ํามือ ท่านี้จะใช้เมื่อคู่ต่อสู้รุกเข้ามาด้วยอาวุธ จึงใช้ดาบไขว้รับไว้ แล้วดันให้ถอย หรือ
ไม่อย่างนั้นก็บุกปะทะด้วยความเร็ว และรุนแรง ถึงขั้นที่ “กําแพงที่สร้างด้วยเพชร (เป๊ก) ก็มิอาจ
ต้านทานได้”
8. ฟ้าแมบบ่ตันหัน ฟ้าแมบ คือ ฟ้าแลบ บ่ทันหัน คือ ไม่ทันเห็น เป็นการบุกเข้าจู่โจม
คู่ต่อสู้อย่างกะทันหัน รวดเร็วดุจสายฟ้าแลบ แต่ในที่นี้บัญญัติชื่อแม่ลาย เพื่อเสริมความว่องไวว่า
ขนาดฟ้าแลบก็ยังไม่ทันเห็น
9. จ๊างงานบานเดินอาจ แม่ลายนี้ใช้สันดาปทั้งสองจ่อไว้ที่สะเอว ปลายดาบทั้งสอง
บานออกดุจงาช้าง ย่องเดินด้วยลีลาเหมือนที่ทะนงองอาจ เตรียมท่าพร้อมที่จะรับมือคู่ต่อสู้ ไม่ว่าจะ
มาไม้ไหนกลใด
10. ป๋าต้อนหาดเหินเหียน แม่ลายนี้ผู้ฟ้อนจะนั่งยอง ๆ ขย่มตัวตามจังหวะดนตรี ดาบ
ทั้งสองหมุนไล่ตามกันดังปลาที่กําลังลอยใกล้ ๆ หาดน้ําตื้น ท่ารํานี้ดัดแปลงจากการฟันคู่ปรปักษ์ใน
แนวต่ําด้วยดาบทั้งสองมือ
11. อินทร์ตือเตียนถ่อมถ้า อินทร์ คือ พระอินทร์ ทือเทียน คือ ถือเทียน ถ่อมถ้า คือ
คอยท่า แม่ลายนี้เป็นการปิดป้องอาวุธของคู่ต่อสู้ทางด้านหน้าและด้านข้าง สลับกันไปทั้งด้านซ้าย
และ ขวา ดังพระอินทร์กําลังถือเทียนอยู่ และคอยท่าหาโอกาสโต้ตอบ
12. เกิ๋นก่ายฟ้า เกิ๋น คือ บันได ก่าย คือ การพาด เกิ๋นก่ายฟ้า คือ บันไดที่พาดขึ้นไป
บนฟ้า แม่ลายนี้ดาบในมือซ้าย จะยกขึ้นป้องส่วนบน ทําลักษณะของดาบคล้ายซี่บันได ขณะเดียวกัน
ดาบในมือขวาก็เตรียมพร้อมที่จะแทงเสยขึ้น ซึ่งจะเป็นท่าที่ต่อเนื่องกับแม่ลายสวักก้นพระยาอินทร์ต่อไป
13. สวกก้นพญาอินทร์ ดาบในมือขวาจะแทงเสยขึ้น และเปลี่ยนเป็นการป้องแทน
ดาบมือซ้าย และดาบในมือซ้ายก็แทงเสยขึ้นบ้าง ทําอาการอย่างนี้สลับกันประมาณ 4-5 ครั้ง ดู ๆ
แล้วแม่ลายเกิ๋นก่ายฟ้ากับซวกพญาอินทร์เป็นแม่ลายที่ผสมกัน
14. แซวซูดน้ําบินเหิน แซว มีความหมาย 2 ประการ ความหมายแรก คือลักษณะ
แหลมของปลายดาบ เช่น มีดปลายแหลม ภาษาล้านนาว่า มีดป๋ายแซว ในที่นี้คงเป็นดาบที่มีปลาย
แหลม ความหมายหลัง หมายถึง นกแซงแซว ซึ่งจะรับกับคําว่า บินเหิรมากกว่า แม่ลายนี้เป็นการใช้
ดาบทั้งสองมือฟันพร้อมกันในแนวล่าง แล้วปัดขึ้นแนวบนแนวบน ถ้าฟันไปแนวขวา ขาซ้ายจะยกขึ้น
ถ้าฟันไปแนวซ้าย ขาขวาก็จะยกขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความรุนแรง และหนักหน่วงจากการโถมตัวเข้า
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จู่โจม การฟ้อนจะเลียนแบบ การฟันนี้ ลีลา ท่าทีนุ่มนวล ปลายดาบจะมีลักษณะคล้าย ๆ หางของนก
แซงแซว ซึ่ง อยู่ในแนวสู ง และลดระดับบิ นเหิ ร ลงใช้ ห างจุ่ม พื้ นน้ํานิ ด หนึ่ งเพื่อหากิ น ปลา ซึ่งตรง
ความหมายกับคําว่า “ซูด” คือ เสยลงแตะพื้นนิดหนึ่ง
15. สางลานเดินเกี้ยวก่อม ใช้ส่วนส้นของดาบทั้งสองสวนกัน แล้วสางคมดาบออก
สลับกันไป ขณะที่เท้าเดินไปมารอบ ๆ ท่านี้เป็นการใช้ดาบปิดป้องตนเองตลอด ทําให้คู่ต่อสู้ไม่มั่นใจ
ว่าจะจู่โจมส่วนไหน
16. กิมไฮฮ่อม อ่านว่า กีมไฮ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า “กรรไกร” การไขว้ดาบเป็น
รูปกรรไกรเพื่อกอดอาวุธของคู่ต่อสู้ลงสู้แนวต่ํา เพื่อให้พ้นตัว เรียกว่า แม่คีมไฮ ท่านี้ผู้ฟ้อนจะไขว้ดาบ
ลงด้านข้างส่วนล่าง แล้วเดินไปมา เสมือนจะกด ประคองอาวุธคู่ค่อสู้มิให้หลุดไปได้
17. ถีบโฮ้ง ท่านี้ผู้ฟ้อนจะใช้เท้าถีบ ผ่าลงตรงกลางดาบที่ไขว้ ให้แยกออกจากกัน โดย
อาจถีบเท้าซ้ายก่อน หรือขวาก่อนก็ได้ นัยว่า เป็นการใช้แรงจากเท้าถีบดาบที่ถดอาวุธของคู่ต่อสู้อยู่
ให้อาวุธหลุดออกไป สําหรับคําว่า โฮ้ง หมายถึง ต่ํา ล่าง ถีบช่วงล่าง จึงเรียกถีบโฮ้ง
18. ควงโค้งไหล่สองแขน ควงดาบทั้งสองแขนโดยรอบแล้วเหยาะย่องเดินไปมา ท่านี้
ใช่สําหรับปัดป้องอาวุธที่จะมาด้านข้าง
19. วนแวนล้วงหนีบ เป็นท่าฟ้อนต่อเนื่องจากควง โค้งไหล่ สองแขน คือ ควงดาบแล้ว
พักดาบโดยหนีบไว้ที่รักแร้
20. ชักรีบแทงสวน เมื่อพักดาบไว้เพื่อหลอกคู่ต่อสู้ให้ตายใจ และเผลอเข้าไปประชิด
ตัว ก็จะชักดาบออกจากรักแร้ อย่างรวดเร็ว แล้วแทงในลักษณะปลายดาบสวนทางกัน โดยหมุนตัวไป
รอบ ๆ เหมือนกําลังแทงพันตูคู่ต่อสู้
21. มนม้วนสีไคล ท่านี้เป็นท่าอวดว่าตนหนังเหนียว ขนาดที่ว่าเอาคมดาบขัดสีขี้ไคล
ยังไม่ระคายผิว ผู้ฟ้อนจะจับดาบถูไถไปตามร่างกาย โดยถูหน้าอกบ้าง ไหล่บ้าง หรืออ้อมไปด้านหลังบ้าง
22. แทงสวนใหม่ถือสัน เมื่อสีไคลแล้วจะพักดาบที่รักแร้อีกครั้ง โดยแทงดาบเข้ารักแร้
แล้วดึงดาบทั้งสองออกในลักษณะจับสันดาปไว้
23. จ๊างตกมันหมุนวงลวงรอบ จับดาบด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ยื่นดาบออกไปให้
ปลายดาบหันเข้าหากัน ในขณะที่ผู้ฟ้อนทรงตัวด้วยขาเดียวอีกข้างหนึ่งไปข้างหลัง แล้วขยับหมุนตัว
เข้าไปรอบ ๆ ท่านี้เป็นการโชว์การทรงตัวเท่านั้น
24. เสือคาบรอกลายแสง ผู้ฟ้อนรวบดาบทั้งสองในลักษณะปลายดาบสวนทางกัน
และซ้อนทับกันอยู่ แล้วคาบดาบพักไว้ในปาก มือทั้งสองยกขึ้นเหนือศีรษะ ทําอาการเหมือนกวักเรียก
หลอกล่อ และโยกตัวไปมาเพื่อยั่วยุโทสะคู่ต่อสู้
25. สินส้น ผู้ฟ้อนนั่งยอง ๆ ชันเข่าขวาขึ้น มือซ้ายจับด้ามดาบ วางบนเข่าขวา ฟัน
ดาบขวาเฉียด ๆ ส่วนส้นของดาบที่วางอยู่บนเข่าขวา
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26. สินป๋าย ก้าวเท้าซ้าย นั่งลงยอง ๆ ชันเข่าซ้าย วางปลายดาบบนเข่าซ้าย ฟันดาบ
ขวาเฉียด ๆ ส่วนปลายของดาบที่วางอยู่บนเข่าซ๊าย
27. ลายแทง แทงดาบคู่ คือ แทงดาบทั้งสองพุ่งตรงไปข้างหน้า แล้วแทงดาบซ้าย
เอี้ยวไปทางขวา ดาบขวายกขึ้นกันท้ายทอย แทงดาบขวา เอี้ยวไปทางซ้าย ดาบซ้ายยกขึ้นกันท้ายทอย
28. กอดแยง มือทั้งสองกําดาบไว้ ทําท่าเหมือนกอดอก ให้ปลายดาบตั้งขึ้น แล้วย่อง
เดินโดยใช้สายตาเล็งหรือชําเลืองคู่ต่อสู้
29. แทงวัน ยกดาบซ้ายขึ้นป้องแนวขวาง แล้วแทงดาบขวาเสยขึ้นดุจแทงตะวัน (พระ
อาทิตย์)
30. ฟันโข่ ต่อเนื่องจากท่าแทงวัน คือนั่งลงซ่อนดาบซ้ายไว้ใต้รักแร้ขวา ดาบขวาฟัน
แนวต่ําเหมือนฟันโข่ (สวะ) ที่รกรุงรังขวางหน้า
31. บัวบานโล่ ท่านี้คล้ายท่าบิดบัวบาน เพียงแต่ข้อมือทั้งสองโล่ (ไม่ติดกัน ออกไม่ได้
ประกบชิดกัน
32. ลายสาง ใช้ส่วนส้นของดาบสวนกันแล้วสางคมออกสลับกันไปเหมือนท่า “สาง
ลายเดินเกี้ยวกล่อม” เพียงแต่สาดาบบนบ้าง ล่างบ้าง
ขอนอบขอกราบก้มลงวาง จบท่าลายสางแล้ววางดาบไขว้ให้ปลายดาบชี้ไปหน้าประธาน
นั่งดูอยู่ แล้วไหว้ให้ความเคารพ
ท่าฟ้อนดาบทั้ง 32 ท่านี้ บางท่าใช้ชื่อที่ปรากฏมาแต่เดิม บางท่าแต่งเติมให้คล้องจอง
และบางท่าแต่งขึ้นใหม่โดยอาศัยแนวจากการพรรณนา ท่าร่ายรําอาวุธที่ปรากฏในมหาชาติ ภาคพายัพ
ฉบับสร้อยสังกร ซึ่งสอบทานโดยพระธรรมราชานุวัตร (ฟู อัตตสิโว) ที่ว่า
…ดาบกับลานี้กูถือเอาหอก ด้ามยาวปลายสามฝูงเชิงกลิ้งดูไววะวาด คระครุบครุคราบ
เยียะทะลิงทะลาย ชะเลยดายเชิงจ้าน แม้สี่ด้านเลยไป เชิงชายไวทรงแทบ เชิงหอกอันหนึ่งชื่อ
ว่าแม่หมัดนอนแกลบกองวาง แม่เสือลากหางเหินหอกช้างงาทอกตวงเต็ก กําแพงเพ็กดิ้นตาย
พาดพิกแวดไวเวียน อินท์ทือเทียนถ่อมถ้า เกินก่ายฟ้าเอพระยาอินท์ นางเกี้ยวเกล้าชิดชินเชิง
ถี่ ช้องนางควีเวียนวน อีเพ็กชายสนกินหยาบใจเคริงขาบปานไฟ ดีนมือไวเที่ยงเท้า เขานัน
ละเล้าจากันว่าจักบิดเบี่ยงฟ้าเอาอินท์...

2. เชิงมือเปล่า
การ ฝึกฟ้อนเจิงจะเริ่มจากการหัดเดินเท้า คือย่างเท้าให้มีกระบวนท่าเสียก่อน โดยฝึก
ย่างไปตามขุมเจิงคือผังหรือตําแหน่งที่กําหนด ซึ่งมักจะปักไม้ ฝังก้อนอิฐหรือหินไว้ตามตําแหน่งที่
ถูกต้อง การย่างจะต้องไปตามขุมทั้งในจังหวะรับและหนี พร้อมนั้นจะต้องวาดมือออกไปให้สัมพันธ์กับ
เท้าที่ก้าวอยู่ให้สมดุลและเพื่อ ความสวยงาม
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ขุม สําหรับการหัดย่างหรือ เดินของครูแต่ละสํานักนั้น มีจํานวนต่างกันไป นับตั้งแต่ 3
ถึง 32 ขุม เช่น การฝึกย่างเท้าให้สัมพันธ์กับมือ ถือเป็นความรู้พื้นฐานหรือแม่ลายหลักที่เรียก “แม่
ไม้” ซึ่งเมื่อฝึกแม่ไม้ได้ครูจะเริ่มสอนลีลา ที่เห็นว่าเหมาะกับบุคลิกของผู้ฟ้อน ลีลาดังกล่าวเรียกว่า
“ลูกไม้” และลีลาการฟ้อนเจิงของแต่ละสํานัก ก็มีลวดลายต่างกันออกไป แต่ก็ให้อรรถรสที่เร้าใจใน
ลีลาท่วงท่า ในการต่อสู้ไม่ยิ่งหย่อนกัน ดังจะเห็นได้จากลีลาของ “พ่อครูเจิง” ท่านหนึ่ง ชื่อ คําปวน
คํามาแดง (เสียชีวิต) ได้บัญญัติท่าฟ้อนเจิงของท่านไว้ว่า
ตีน ซ้ายเข้าจิ หยุด ลางซ้าย ฅวัดตาตีนซ้าย หงายอ้งทั่งออก ตบมือตบขนาบ ตีมะผาบ
วิดขึ้นฟ้อน ยกขาขวาสันขาตาตีน ตบมือฮูดเข้าหาตาศอก ขาซ้ายไปแป็บ ปัดสันขาไว้แอว ไส
ผายมือขึ้นชืดชืด ทืบตีนลง ควักบนตบบน ตบมือตบมะผาบวิด-ขึ้นฟ้อน ซ้ายเข้าหาแอว ผาย
มือไปหื้อจอด ตบมือนอกอุ่มอก ซ้ายเกี้ยวก้น ตีเจ หลังมือหล่อ เหลียว แป็บตาตีนซ้าย สาง
ฟ้อน เขิง แทงมือไล่ศอก ยุ่มเอาตาศอกออก- ผ็อกปลายมือ ค้อมขึ้นค้อมลง ซ้ายเข้าอกก่อง
ขวา ขวาเข้าอกก่องซ้าย ยุ่มสามในอก ขึ้นหน้าผาก นิ้วก้อยลวาดตีนผม ซ้ายเข้าอกขวาปลด
เข้าง่อน ขวาเข้าอกซ้ายปลดเข้า-ง่อน ยกขาขวาในอ้งนอกหลัง บิดบัวบานหน้าแฅ่ง ฉีก สาว
ไหม เข้าแม่บ่ากอก งมปลา ตีตาตีนขวาคว่างเข้าไป

ซึ่ ง มี คํ า อธิ บ ายท่ า ฟ้ อ นเชิ ง ต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว พร้ อ มภาพประกอบเรี ย งไปตามลํ า ดั บ
โดยสังเขปดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงท่าทางการฟ้อนเชิงมือเปล่า
ที่มา: บีคอม-ซีเอ็มอาร์ยู, ฟ้อนเจิง, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
bcom-cmru.com/3501b/54134327/page/p17.php
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ตีนซ่ายเข้าจิ หยุดยื่นเท้าซ้ายไปข้างหน้า แตะพื้นแล้วหยุด ชักกลับ
ลางซ้าย ยกเท้าซ้าย หงายหรือผายมือปลายเท้าซ้าย
ควัดตาตีนซ้าย ตวัดข้อมือซ้าย บริเวณตาตุ่มเท้าซ้าย
หงายอ้งทั่งออก หงายอ้งมือ พุ่งลําแขนออก โดยปลายนิ้วทั้งหมดชี้เข้าหาลําตัว
ตบมือ ตบมือด้านหน้า
ตบมือ ตบมือด้านหลัง
ตบขนาบ มือทั้งสองตบหัวไหล่ ลักษณะไขว้กันและตบหน้าอกอีกครั้ง ให้ปลาย

นิ้วมือชนกัน
2.8 ตีบ่าผาบ ตบมือหน้าหลังตบลอดใต้ขาทั้งสองให้มีเสียงดัง
2.9 วิดงั้นฟ้อน กระโดขึ้นแล้วฟ้อน
2.10 ยกขาขวา ยกขาข้างขวา ตั้งไว้ครู่หนึ่ง
2.11 ส้นขาตาตีน (1) ตบที่หน้าขาด้านในด้วยหลังมือขวา
2.12 ส้นขาตาตีน (2) ตบตาตุ่มเท้าขวาด้วยฝ่ามือ
2.13 ตบมือฮูดเข้าหาตาศอก (1) ตบมือแล้วใช้มือขวาลูบแขนซ้ายมาถึงหัวไหล่
2.14 ตบมือฮูดเข้าหาตาศอก (2) โน้มตัวพับศอกขวาตีที่ฝ่ามือซ้าย
2.15 ขาซ้ายไปแป็บ (1) ยกขาซ้ายขึ้น ตบขาด้านในด้วยหลังมือซ้าย
2.16 ขาซ้ายไปแป็บ (2) ยกขาซ้ายขึ้นตบขาด้านนอกด้วยหลังมือซ้าย
2.17 ปัดสันขาไว้แอว ปัดสันขา หน้าขาขวาด้วยหลังมือขวา แล้วพักมือขวาที่สะเอว
2.18 ไส ผายมือขึ้นชืด ชืด ผายมือซ้ายขึ้น ขณะที่มือขวายังพักที่สะเอว ท่านี้อาจสลับ
ซ้ายขวากันไป ขณะที่เหยาะย่างฟ้อนอย่างต่อเนื่อง
2.19 ทืบตีนลง, ควักบน, ตบบน กระทืบขวาลง ยกขาซ้ายขึ้น มือขวาพักที่เอว ขณะที่
มือซ้ายวักด้านบน ตามด้วยตบมือด้านบน
2.20 ซ้ายเข้าหาเอว ผายมือไปหื้อจอด วาดมือ ซ้ายเข้าหาสะเอว วาดมือขวาจาก
ด้านหน้าไปซ้าย
2.21 ตบมือนอกอุ่มอก ตบมือด้านหน้าแล้วใช้มือทั้งสองกุมที่อก
2.22 ซ้ายเกี้ยวก้น ยกขาซ้ายไปด้านหลัง แล้วตวัดปลายเท้าไปด้านขวา
2.23 ตีเจ หลังมือหล่อ ฝ่ามือขวาตบหลังเท้าซ้าย แล้วใช้หลังมือขวากระทบฝ่ามือซ้าย
ที่ยกรออยู่ด้านหน้า
2.24 แป็บตาตีนซ้าย ยกเท้าซ้ายตบที่ตาตุ่มซ้าย ด้วยหลังมือซ้าย
2.25 สางฟ้อน ฟ้อนมือในท่วงท่าธรรมดา เดินวนเหยาะย่างคอยที
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2.26 แทงมือไล่ศอก ยื่นมือทั้งสองในลักษณะแทงออกไปด้านหน้าสลับกัน
2.27 ยุ่มเอาตาศอก มือขวาหรือมือซ้าย ขยุ้มใต้ศอก
2.28 ออกผ็อกปลายมือ ทําท่าซัดฝุ่นไหทางปลายมือ
2.29 ค้อมขึ้น ยกมือทั้งสองฟ้อนขึ้นเหนือศีรษะ
2.30 ค้อมลง ฟ้อนมือลงด้านหลังต่อเนื่องกับค้อมขึ้น ทั้งนี้ค้อมขึ้นกับค้อมลงจะฟ้อน
สลับกันไป
2.31 ซ้ายเข้าอกก่องขวา ยกมือขวา วาดขึ้นเหนือศีรษะ ในขณะที่มือซ้ายจีบเข้าที่
หน้าอก
2.32 ขวาเข้าอกก่องซ้าย ยกมือซ้ายวาดขึ้นเหนือศีรษะ ในขณะที่มือขวาจีบเข้าที่
หน้าอก ทั้งขวาเข้าอกก่อขวา และขวาเข้าอกก่อซ้าย จะฟ้อนสลับต่อเนื่องกัน และลักษณะการเดินมัก
เดินเหยาะย่องทําหลังค่อมตามลีลา
2.33 ยุ่มสามในอก ขึ้นหน้าผาก จีบนิ้วมือในลักษณะขยุ้มบริเวณหน้าอก โดยใช้หัวแม่
มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลาง จากนั้นวาดมือขวาขึ้นหน้าผาก
2.34 ควิดก้อยลวาดตีนผม วาดมือขวาผ่านขึ้นเหนือศีรษะ โดยให้ปลายนิ้วก้อยเฉียด
ผ่านตีนผม
2.35 ซ้ายเข้าอก ขวาปลดเข้าง่อน จีบมือซ้ายที่หน้าอก วาดมือขวาขึ้นอ้อมศีรษะจาก
หลังไปหน้า
2.36 ขวาเข้าอก ซ้ายปลดเข้าง่อน จีบมือขวาที่หน้าอก วาดมือซ้ายขึ้นอ้อมศีรษะจาก
หลังไปหน้า
2.37 ยกขาขวา ในอ้งนอกหลัง ยกขาขวาขึ้น ตวัดมือขวาเข้าออกบริเวณหน้าแข้งขวา
2.38 บิดบัวบานหน้าแข้ง ยกขาซ้ายแล้วทําท่าบิดบัวบานบริเวณหน้าแข้ง
2.39 ฉีก แยกมือทั้งสองที่บิดบัวบานออกจากกัน
2.40 สาวไหม ทําท่าผูกเส้นด้ายบริเวณหัวแม่เท้าซ้ายที่ยกรออยู่ แล้วสาวออกมาด้วย
มือขวา
2.41 เข้าแม่บ่ากอก ก้าวเท้าขวากํามือให้หัวแม่มือยื่นออก แล้ววนหัวแม่มือรอบกัน
เป็นวงกลม
2.42 งมปลา ทําอาการเหมือนงมปลาในน้ํา
2.43 ตีตาตีนขวาขว้างเข้าไป ใช้หลังมือขวาฟาดตาตุ่มเท้าขวา ก้าวขวาไปพร้อมกับ
ตวัดมือขวา ทํากิริยาเหมือนฉวยเอาวัตถุขว้างออกไป
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นอกจากกระบวนท่าที่เสนอมานี้ อาจมีการเพิ่มเติมลีลาท่าทางอื่น ๆ เข้าไปเช่นแสดง
อากัปกิริยาในการประกอบกิจกรรมบางอย่างเช่น ทอดแห ทําอาหาร หรือหลอกล่อ ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ฟ้อน
จะมีวิธีปฏิบัติแต่ละคนไป
ฟ้อนที่ใช้แม่ลาย และดัดแปลงมาจากฟ้อนเชิง
ถือได้ว่าฟ้อนเชิง เป็นแม่แบบ ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งแม่ลาย และลีลาการฟ้อนในท่าต่าง ๆ
ต่อมาจึงมีการใช้ผังแม่ลาย และท่ารํา ดัดแปลง พัฒนาไปยังฟ้อนต่าง ๆ ของล้านนา ซึ่งนั่นก็คือ ฟ้อน
สาวไหม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนก๋ายลาย นั่นเอง
ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนคือการร่ายรํา, สาวไหม หมายถึงการดึงเส้นด้ายออกเป็นเส้น เพื่อนําไปทอเป็น
เครื่องนุ่งห่มต่อไป คําว่าไหม ในภาษาล้านนา หมายถึง เส้นด้าย เรียกวัวที่มีสีขาวขุ่นคล้ายสีของด้าย
ดิบว่า งัวไหม กิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวล้านนาส่วนใหญ่ผูกพันกับด้ายที่มาจากฝ้าย เพราะทําไร่
ฝ้ายซึ่งเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ มิได้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเหมือนภาคอื่น ดังนั้น
คําว่า สาวไหม จึงมิได้หมายถึง การสาวหรือดึงเส้นไหม ที่เป็นเส้นใยของตัวไหมแต่ประการใด (สนั่น
ธรรมธิ, 2550) ซึ่งคล้องกับ ข้อมูลของ http://www.fonsaomai.com ที่กล่าวว่า การที่เรียกชื่อว่า
ฟ้อนสาวไหม มีเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 คนเมืองหรือคนภาคเหนือ เรียกด้ายเย็บผ้าว่า “ไหมเย็บผ้า”
ประการที่ 2 คําว่าสาวไหมเป็นกระบวนท่าหนึ่งในการฟ้อนเชิงของชาวล้านนา
ประการที่ 3 เพื่อสวยงามตามรูปภาษา นางบัวเรียว ได้กล่าวว่า “บิดาเลือกชื่อนี้เพราะ
คําว่า ฟ้อนสาวไหม มีความสวยงามมากกว่าคําว่าฟ้อนสาวฝ้าย หรือฟ้อนปั่นฝ้าย”
ฟ้อนสาวไหม เป็นศิลปะการฟ้อนรําประเภทหนึ่งของชาวล้านนา ที่มีพัฒนาการ รูปแบบ
มาจากการเลียนแบบอากัปกิริยาการสาวไหม ผู้ฟ้อนที่เห็นส่วนใหญ่มักเป็นหญิงสาว ลีลาในการฟ้อนดู
อ่อนช้อยและงดงามยิ่ง และลีลาอันน่าดูชมนี้เองเป็นผลมาจากมายาวิวัฒน์แห่งศิลปะการต่อสู้ของชาย
ชาตรีในล้านนาแต่อดีต
ประวัติฟ้อนสาวไหม
พบว่าการฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นโดย พ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ ชาวบ้าน
ตําบลแม่ก๊ะ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเรียนเชิงมาจากพ่อครูปวน คํามาแดง บ้านร้องวัว
แดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ ได้เป็นครูเชิง หรือผู้สอนฟ้อนเชิง คือ
การฟ้อนด้วยมือเปล่าของผู้ชายในลีลาท่ารําในเชิงต่อสู้ ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2495 "พ่อครูกุย" ได้
ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ละแวกวัดศรีทรายมูล ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และพ่อครูกุย
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ได้ถ่ายทอดการฟ้อนให้แก่บุตรสาว คือ แม่ครูบัวเรียว (สุภาวสิทธิ์) รัตนมณีภรณ์ เมื่อแม่ครูอายุราว
7 ขวบ
ต่อมาพ่อครูโม ใจสม ชาวมอญพระประแดงซึ่งเป็นนักดนตรีนาฏศิลป์ไทยจากเชียงใหม่
ได้อพยพไปอยู่ในละแวกเดียวกันด้วย ซึ่งพ่อครูโมก็ได้ช่วยฟื้นฟู "วงกลองเต่งถิ้ง" ของวัด สอนนาฏศิลป์
และดนตรีไทยจนมีนักดนตรีไทยฝีมือดีหลายคน ในช่วงเวลานั้นแม่ครูบัวเรียวได้ฝึกนาฏศิลป์กับพ่อ
ครูโมด้วย เมื่อมีงานฉลองในวัดที่เกี่ยวข้องกับวัดศรีทรายมูลแล้ว เจ้าอาวาสและคณะศรัทธาก็มักจะ
นําดนตรีและช่างฟ้อนมาร่วมในงาน ซึ่งแม่ครูบัวเรียวก็ได้ไปร่วมฟ้อนด้วย โดยเฉพาะแม่ครูมักจะ
ฟ้อนสาวไหมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแม่ครูได้ดัดแปลงลีลาการฟ้อนสาวไหมเชิงต่อสู้แบบชายให้เข้ากับ
บุคลิกของสตรี คือให้อ่อนช้อยงดงามและให้ลงจังหวะดนตรี แบบนาฏศิลป์ไทย ขณะเดียวกันดนตรี
ประกอบการฟ้อนแต่เดิมใช้ดนตรีพื้นเมืองประเภทใดก็ได้นั้น ก็เริ่มใช้วงกลองเต่งถิ้ง บรรเลงเพลง
พื้นเมือง เช่น ปราสาทไหว และฤๅษีหลงถ้ํา ซึ่งต่อมาเห็นว่าไม่กระชับ จึงเลือกใช้เพลง "สาวไหม"
แทนซึ่งเพลงนี้ ท่านผู้รู้บางท่าน ก็ว่าเป็นเพลงที่พ่อครูโมดัดแปลงจากเพลง"ลาวสมเด็จ"เพื่อใช้
ประกอบการฟ้อนสาวไหม
ประมาณ พ.ศ. 2503 คณะศรัทธาจากวัดศรีทรายมูลได้ไปช่วยการฟ้อนที่วัดถ้ําปุ่มถําปลา
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ครั้งนั้น นายอินทร์หล่อ สรรพศรี ซึ่งเป็นนักดนตรีไทยชั้นครูของ
เชียงรายได้ไปเห็นการฟ้อนของแม่ครูบัวเรียวด้วย ต่อมานายอินทร์หล่อ ได้ชมการฟ้อนของแม่ครูบัว
เรียวที่งานวัดพระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้เชิญให้พบกับภรรยาของตนคือ แม่ครู
พลอยศรี สรรพศรี ซึ่งเป็นช่างฟ้อนในคุ้มของเจ้าแก้วนวรัฐฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอด
จากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีด้วย "แม่ครูพลอยศรี" ได้ปรับปรุงแก้ไขท่าฟ้อนของแม่บัวเรียว จาก
เดิม มี 13 ท่าฟ้อนให้เป็น 21 ท่าฟ้อน แต่ถึงกระนั้นการฟ้อนแบบต้นฉบับของแม่ครูบัวเรียวยังเป็นที่
นิยมถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์อยู่อย่างต่อเนื่อง
บทสรุปความเป็นมาของฟ้อนสาวไหมได้กล่าวไว้ว่า พ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ และพ่อครูคําสุข
ช่างสาร เป็นศิษย์ของพ่อครูปวน คํามาแดง โดยพ่อครูกุยเป็น "ศิษย์ผู้พี่" พ่อครูคําสุข เป็น "ศิษย์
ผู้น้อง" หลักฐานที่สนับสนุนสรุปนี้ คือ
1. คําเรียกครู
2. ขุมเจิง (ผังการเดินเท้า)
3. แม่ลาย (ท่ารํา) โดยเฉพาะแม่ลายฟ้อนเจิงสาวไหม
ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะหลักฐานดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน ด้านความเหมือนและคล้ายคลึง
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คําเรียกครู
คําเรียกครูหรือบทเรียกครูเมื่อตรวจสอบจาก
1. เอกสารประเภทพับสาเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาของนายปุก สุรวงศ์ (เสียชีวิต) ซึ่ง
เป็นศิษย์คนหนึ่งของพ่อครูปวน
2. เอกสารบันทึกของนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
3. ประสบการณ์ตรงของผู้เขียน หลังได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพ่อครูคําสุข
เมื่อเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าค่อนข้างจะตรงกันในที่นี้จะขอนําเอาตัวอย่างบางส่วนมา
แสดงประกอบดังนี้
1. คําเรียกครูต้นฉบับพับสา
คําเรียกครูนี้ปรากฏในเอกสารโบราณประเภทพับสา เดิมเป็นของนายปุก สุรวงศ์
เมื่อนายปุกเสียชีวิต บุตรชายคือ นายคําคง สุรวงศ์ เก็บรักษาไว้ ต่อมาผู้เขียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์นาย
คําคง จึงได้รับการถ่ายทอดและขอนุญาตถ่ายเอกสารจากต้นฉบับไว้จากตัวอย่างปริวรรต เป็น
อักษรไทยภาคกลาง ว่า
โอมพระกุมภ์ พระกัณฑ์ พระจิตพระจอด พระนารอทหื้อแก่กู พระพิสนู (พิษณุ) หื้อแก่
กู มากินเหล้าแพ่งหนา มากินสุราแพ่งหน้อย ทังพ่อหมอหลวง มาปลงไว้หื้อแก่กู โอมทรงทรง
กูเฮย โอมสามสิบพ่อหมอกูเป็นเคล้า เก้าสิบพ่อหมอเถ้าก็มาเป็นครูกู มีทังเชิงชายลายฅ้อนแล
หอกดาบ หน้าไม้ปราบปืนไฟ ครูกูหื้อแก่กู โอมทรงทรงหื้อแก่กูไว

2. คําเรียกครูจากเอกสารบันทึกของนางบัวเรียว
คําเรียกครูนี้ เดิมปรากฏในเอกสารประเภทพับสาของพ่อครูกุย เมื่อพ่อครูกุยเสียชีวิต
น้องชายคือ นายใหม่ สุภาวสิทธิ์ เก็บรักษาไว้ ต่อมานางบัวเรียวได้ขอร้องให้นายใหม่อ่านให้ฟัง แล้ว
บันทึกเป็นอักษรไทยภาคกลาง ส่วนต้นฉบับเดิมได้สูญหายไปหลังจากที่นายใหม่เสียชีวิต
3. คําเรียกครูของพ่อครูคําสุข
คําเรียกครูของผู้เขียนที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูคําสุข เหมือนกันกับฉบับของ
นายปุกทุกประการ เพียงแต่เพิ่มบทสุดท้าย ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับของนางบัวเรียว ซึ่งสามารถปริวรรต
เป็นภาษาไทยกลางคือ
หมอเฮย หมอเฮย ลงแท้ลงท่า ลงมาสอนตูข้า ค่าปั่นมนสนฅ้อน คูพ่าคูล่า ทังเหนอโห
เส็งโขโมลั่น เพิงพ่อโมอ่อนย่อง หมอหลงหงฮ่าง หมู่แสนทางปิ้นอย่า พระเพ็งกําผา เมิงมัง
เหกอังอ้อ ฟั่งฮ้างวังต่อได้ทังเพ็ง เพิงในเจ ๆ ช้อย เมนางไฮ่ว่า เข่วเอาไม้ปวยชว่า ปวยฅิงฅบ
พ่ายว่าย แท้เฮาเฮยหมอเฮย
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ขุมเจิง
กล่าวถึงหลักฐานที่ส นับสนุนข้อสรุปว่า พ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ (บิดาของนางบัวเรียว
รัตนมณีภรณ์) และพ่อครูคําสุข ช่างสาร เป็นศิษย์ของพ่อครูปาน คํามาแดง นั้น ผู้เขียนได้นําเอา
"คําเรียกครู" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทไหว้ครูมาเปรียบเทียบให้ดู ในฉบับวันอังคารที่ผ่านมา ฉบับนี้มา
ต่อกันที่เรื่องของ "ขุมเจิง" และ "แม่ลาย"

ภาพที่ 4 แสดงขุมเชิง ขุมสิบสอง ขุมสิบหก ขุมสิบเจ็ด
ที่มา: บีคอม-ซีเอ็มอาร์ยู, การก้าวขุมเดิน, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.bcom-cmru.com/3501b/54134327/page/p17.php
คําว่า "ขุม" หมายถึงหลุม "เจิง" คือ ชั้นเชิง คนโบราณเวลาถ่ายทอดชั้นเชิงการต่อสู้ จะ
ขุดหน้าดินให้เป็นหลุมลึกพอให้เห็น เพื่อกําหนดจุดหรือตําแหน่งการวางเท้า และเมื่อจะย้ายเท้าให้มี
ชั้นเชิง ก็ต้องเพิ่มจํานวนขุมให้มากขึ้น ขุมที่มากขึ้นจะมีหลักกําหนดในการย้ายเท้าตามตํารา จึงเกิด
ผังการเดินเท้า เรียกว่า "ขุมเจิง" การย่างย้ายเท้าต้องถูกต้องทั้งเชิงรุก เชิงรับและเชิงถอย อีกทั้งต้อง
กะระยะจังหวะการเหยาะย่างให้ถูกกระบวนยุทธ ที่เรียกว่า "ย่างขุม" การได้ฝึกฝนให้เกิดทักษในการ
ย่างขุม จะทําให้เกิดลักษณาการที่สง่างามในเชิง ยุทธลีลา ขุมเจิงที่พ่อครูทั้งสามใช้เป็นประจํามี 3
ขุมเจิงได้ขุมสิบสอง ขุมสิบหกและขุมสิบเจ็ด
จากการที่ได้ศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ จากนายคําคง สุระวงศ์ (บุตรของนายปุก
สุรวงศ์ ซึ่งเป็นศิษย์พ่อครูปวน) พ่อครูคําสุข ช่างสารและนางบัวเรียว รัตน-มณีภรณ์ ปรากฏว่าใช้
หลักการตรงกัน แสดงว่ามาจากครูเดียวกัน
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แม่ลาย
สําหรับแม่ล ายนั้น เป็นสิ่งสําคัญ ควบคู่กับขุมเจิง กล่าวคือ ขุมเจิงเป็นทฤษฎีของการ
เดินเท้า ส่วนแม่ลายจะเป็นทฤษฎีของการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบน โดยเฉพาะลําแขนและมือ
คําว่า "แม่" คือ แบบฉบับ "ลาย" คือลวดลายหรือลีลา (ชาวไทใหญ่เรียกการฟ้อนเจิงด้วยมือเปล่าว่า
"ก้าลาย" ก้า หมายถึง ฟ้อน ลาย คือลวดลายหรือชั้นเชิง) แม่ลาย หมายถึง แบบฉบับของศิลปะ
ใช้กับศิลปการฟ้อนเจิงโดยเฉพาะ และถ้าจะอนุมานเข้ากับภาษาไทยภาคกลางก็น่าจะหมายถึง
"ท่ารํา"
แม่ลายของการฟ้อนเจิงสาวไหมที่มีส่วนคล้ายคลึงกันมากมี 2 ฉบับ คือ ของพ่อครูกุย
และของพ่อครูคําสุข ในที่นี้จะยกตัวอย่างที่เป็นลายมือของพ่อครูกุย เขียนด้วยอักษรล้านนา สามารถ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยกลาง ได้ว่า สางฟ้อน ยกขาซ้ายเข้าจิ ลางซ้าย ควักตาตีนซ้ายหงายอ้งทั่งออก
ตบมือตบขนาบ กําสามติดหน้าผาก ฅิดก้อยลวาดตีนผม ปัดสันขาไว้แอว หย่อนซ้ายลงทืบพึด (อ่าน
ตื้บปึ๊ด) ตบมืออุ่มอก ยกขาซ้ายผัด ไสเข้าตาศอก แป็บขาซ้ายย่ําลง ปัดสันขาไว้แอว ตบพึด ผายมือขึ้น
ทวยกันจื้ด ๆ ตบพึด ตบมืออุ่มอก ตีตาตีนซ้ายย่ําออกไป เหลียวซ้าย ยกขาขวา ไล่สันขาตาตีน ตบมือ
ฮูดเข้าหาศอก ตีสันขาซ้ายแป็บ ๆ กําสามติดหน้าผาก ฅิดก้อยลวาดตีนผม ปัดสันขาไว้แอว ย่อตัว
นั่งลง ยกขาขวาสันขาตาตีน ย่ํา…
ส่ว นแม่ล ายของพ่ อ ครู คํ าสุข ที่ ผู้เขี ย นได้รั บ การถ่ ายทอด ขอยกตั ว อย่า งมาประกอบ
ซึ่งปริวรรตเป็นอักษรกลาง ได้ว่า ตีนซ้ายเข้าจิ หยุด ลางซ้าย คัวดตาตีนซ้ายหงายอ้งทั่งออก ตบมือ
ตบขนาบ ตีมะผาบวิดขึ้นฟ้อนยกขาขวา สันขาตาตีน ตบมือฮูดเข้าหาตาศอก ขาซ้ายไปแป็บ ปัดสันขา
ไว้แอว…
แม่ลายดังกล่าวเป็นลวดลายหรือท่วงท่าที่จะต้องสัมพันธ์กับขุมเจิงที่กล่าว ถึงตอนต้น
การที่จะออกลีลาในแง่นาฏศิลป์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนเกิดทักษะจน
สามารถนําเสนอในเชิงศิลปะได้อย่างงดงาม และที่สําคัญการฟ้อนเจิงสาวไหมที่สง่างามนั้น มีข้อยืนยัน
ที่อ้างมาว่า เป็นต้นแบบหรือที่มาของฟ้อนสาวไหมในปัจจุบัน ในบรรดาผู้ ที่ ฟ้ อ นเจิ ง เป็ น ทั้ ง หลาย
น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักคําว่า “สาวไหม” ช่างฟ้อนเจิง หรือที่เรียกว่า “สล่าเจิง” ทราบกันดีว่า สาวไหม
เป็นลายเจิง (ท่ารํา) ที่งดงาม มีความเข้มแข็งและอ่อนช้อยสลับกันอย่างต่อเนื่องด้วยลีลาการหลอกล่อ
รับและอย่างฉับพลันเมื่อศัตรูชะล่าใจ
ปัจจุบันการฟ้อนสาวไหมลายเจิงยังเห็นอยู่ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยฟ้อนสมัยหนุ่ม ๆ
และมีการถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นใหม่บ้าง ในรูปแบบของฟ้อนเจิง เรียกว่า เจิงสาวไหม ดังเช่น สนั่น
ธรรมธิ (2550) ได้กล่าวว่า ฟ้อนสาวไหมที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า ต้นฉบับมาจากนางบัวเรียว รัตนมณีกรณ์
ช่างฟ้อนของวัดศรีทรายมูล ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฟ้อนสาวไหมของนางบัวเรียว
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ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลงท่ า รํ า ดั ด แปลงท่ า รํ า จากเจิ ง สาวไหม ที่ บิ ด าคื อ นายกุ ย สุ ภ าวสิ ท ธิ์
ถ่ายทอดให้จนพัฒนามาเป็นฟ้อนสาวไหมแบบฉบับของนาฏศิลป์ปัจจุบัน ดังนั้นจึงสามารถแบ่งการ
ฟ้อนสาวไหมออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ฟ้อนสาวไหมแบบเก่าที่มีลีลาการต่อสู้คือ เจิงสาวไหม
2. ฟ้อนสาวไหมแบบนาฏศิลป์ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีลีลาอ่อนช้อย นิ่มนวล
ท่ารํา
ท่าฟ้อนต้นฉบับของแม่ครูบัวเรียว โดยท่าฟ้อนของแม่ครูบัวเรียวที่เป็นมาตรฐาน มี 16
ท่าฟ้อน ดังนี้
1. ไหว้ (เทพนม) เป็นท่าที่ให้ความหมายถึงการไหว้บูชาครู-อาจารย์ รวมถึงเป็นการขอ
ขมาทั้งครู-อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติที่กําลังชมการแสดงอยู่ เพื่อที่จะได้แสดงอิริยาบถต่าง ๆ ตามท่าฟ้อน
2. บิดบัวบาน เป็นท่าเสริมต่อจากการไหว้ ก่อนที่จะฟ้อนสาวไหมต่อไป
3. พญาครุฑบิน เป็นท่าที่ตั้งวงก่อนที่จะฟ้อนสาวไหมท่าสาวไหม ช่วงยาว
4. สาวไหมช่วงยาว เป็นท่าฟ้อนที่ให้ความหมายว่า กําลังเก็บดอกฝ้ายที่บานแล้วจากต้น
ฝ้าย เพื่อเอามาแกะเมล็ดออกแล้วนําไปตาก ซึ่งท่านี้เป็นท่าหลักในการฟ้อนสาวไหม
5. ม้วนไหมซ้าย เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า กําลังเก็บดอกฝ้ายไว้ในกระด้ง
6. ม้วนไหมขวา เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า กําลังเก็บดอกฝ้ายไว้ในกระด้ง
7. ตากฝ้าย (เป็นท่าใหม่ที่แม่ครูบัวเรียว ได้เพิ่มเติม ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔)
8. ม้วนไหมใต้เข่า เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า กําลังก้มเก็บดอกฝ้ายที่ตากแห้งแล้วใส่
ภาชนะเพื่อเอาไปตีให้แตกฟู หรือพองตัว แล้วนํามาพันเป็นแท่งเพื่อเอาใส่ในกวงแล้วปั่นเป็นเส้นฝ้าย
9. ม้วนไหมใต้ศอก เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า เมื่อปั่นฝ้ายเป็นเส้นแล้ว ดึงฝ้ายเป็นเส้นนั้น
มาพันที่ศอกให้เป็นระเบียบ กันเส้นฝ้ายพันกันยุ่งเหยิง ก่อนที่จะเอาไปใส่บนกี่ทอผ้าเพื่อทอเป็นผืนผ้า
ต่อไป
10. พุ่งหลอดไหม เป็นท่าที่ให้ความหมายถึง กําลังทอเป็นผืนผ้า
11. สาวไหมรอบตัว เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า กําลังสาละวนอยู่กับการเอาเส้นฝ้ายใส่บน
กี่ หรือจัดเส้นฝ้ายให้เข้าในฟืมขณะที่มีการทอเป็นผืนผ้า
12. คลี่ปมไหม เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้ว ก็นํามาคลี่เพื่อเก็บปม
หรือเศษฝ้ายที่ติดมากับผืนผ้าสะบัดส่วนเกินออกให้หมด
13. ปูเป็นผืนผ้า เป็นท่าที่ให้ความหมายว่ากําลังชื่นชมผ้า เมื่อทอเป็นผืนผ้าเสร็จแล้ว และ
นํามาปูกับพื้นสํารวจดูว่าเรียบร้อยดีหรือไม่
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14. พับผ้า เป็นท่าที่ให้ความหมายว่า เมื่อตรวจดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็พับเก็บไว้
15. พญาครุฑบิน เป็นท่าที่ตั้งวงก่อนที่จะฟ้อนสาวไหมท่าสาวไหม ช่วงยาว
16 .ไหว้ ตอนจบ
ท่าฟ้อนของแม่ครูพลอยศรี โดยท่าฟ้อนของแม่ครูพลอยศรี มี 21 ท่าฟ้อน ดังนี้
1. ไหว้
2. บิดบัวบาน
3. บังสุริยา
4. ม้วนไหมศอซ้าย
5. ม้วนไหมศอกขวา
6. ม้วนไหมซ้ายล่าง
7. ม้วนไหมขวาล่าง
8. สาวไหมกับเข่าซ้าย
9. ม้วนไหมวงศอก
10. สาวไหมช่วงสั้นรอบตัว
11. วนไหมซ้าย
12. สาวไหมช่วงยาวรอบตัว
13. คลี่ปมไหม
14. พุ่งกระสวยเล็ก
15. สาวขึ้นข้างหน้า
16. ขึงไหมข้างหน้า
17. ม้วนไหมเป็นขดโดยใช้ศอกซ้าย
18. ม้วนไหมเป็นขดโดยใช้ศอกขวา
19. สาวรอบตัวอีกครั้ง
20. เอามาม้วนใต้ศอกซ้ายอีก
21. ไหว้
ดนตรีประกอบการฟ้อน ดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อน จะใช้วงดนตรีพื้นเมืองซึ่งมีสะล้อ
ซอ ซึง เพลงร้องมักไม่นิยมมี จะมีแต่เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบ แต่เดิมที่บิดาของคุณบัวเรียวใช้นั้น
เป็นเพลงปราสาทไหว ส่วนคุณบัวเรียวจะใช้เพลงลาวสมเด็จ เมื่อมีการถ่ายทอดมาครูนาฏศิลป์ได้
เลือกสรรใช้เพลง "ซอปั่นฝ้าย" ซึ่งมีท่วงทํานองเป็นเพลงซอทํานองหนึ่งที่นิยมกันในจังหวัดน่าน และมี
ลีลาที่สอดคล้องกับการฟ้อนสาวไหมอย่างงดงามยิ่ง
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ภาพที่ 5 เครื่องแต่งกายฟ้อนสาวไหม
ที่มา: เดโม, ฟ้อนสาวไหม, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.demo.
finearts.zgo.th/performing/parameters/km/item
การแต่งกาย ผ้าผ้านุ่งซิ่นป้ายยาวกรอมเท้า สวมเสื้อแขนกระบอกปล่อยชายอยู่ด้านนอก
ห่มสไบ เครื่องประดับ สร้อยคอ สร้อยตัว ต่างหู ผมเกล้ามวยติดดอกไม้
ฟ้อนเล็บ
ความเป็นมา
ฟ้อนเล็บ แต่เดิมเรียก "ฟ้อนเล็บ" ด้วยเห็นว่าเป็นการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของ "คนเมือง"
ซึ่งหมายถึงคนในถิ่นล้านนาที่มีเชื้อสายไทยวน และเนื่องจากการเป็นการแสดงที่มักปรากฏ ในขบวน
แห่ ค รั ว ทานของวั ด จึ ง มี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า "ฟ้ อ นแห่ ค รั ว ทาน" ต่ อ มามี ก ารสวมเล็ บ ที่ ทํ า ด้ ว ย
ทองเหลืองทั้ง 8 นิ้ว (ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ) จึงได้ชื่อว่า "ฟ้อนเล็บ"
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ภาพที่ 6 ฟ้อนเล็บ
ที่มา: เดโม, ฟ้อนเล็บ, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.demo.finearts.
go.th/performing/parameters/km/item
ท่าฟ้อน
การฟ้อนชนิดนี้มีม าแต่ดั้ง เดิม คณะศรัท ธาของแต่ล ะวัดมักมีค รูฝึกสืบทอดต่อ กัน มา
เมื่อถึงฤดูกาลที่จะมีงานปอยหลวง ซึ่งเป็นงานฉลองศาสนสถาน มักมีการฝึกซ้อม เด็กสาวในหมู่บ้าน
เพื่อแสดงในงานดังกล่าวเสมอ โดยที่รูปแบบกระบวนและลีลาท่าฟ้อนไม่ได้กําหนดตายตัว แต่ละครู
หรือแต่ละวัดอาจแตกต่างกันไป ในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้มีการปรับปรุงและประดิษฐ์
ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้น และ บุคคล ผู้หนึ่งซึ่งเคยได้รับการถ่ายทอดจากคุ้มเจ้าหลวง ได้แก่
ครูสัมพันธ์ โชตนา ในโอกาสที่ครูสัมพันธ์ได้เข้าไปถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนชนิดนี้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์
เชียงใหม่
ท่านได้กําหนดท่าฟ้อนไว้ 17 ท่า ดังนี้
1. จีบส่งหลัง
2. กลางอัมพร
3. บิดบัวบาน
4. จีบสูงส่งหลัง
5. บัวชูฝัก
6. สะบัดจีบ
7. กราย
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8. ผาลาเพียงไหล่
9. สอดสร้อย
10. ยอดตอง
11. กินนรรํา
12. พรหมสี่หน้า
13. กระต่ายต้องแร้ว
14. หย่อนมือ
15. จีบคู่งอแขน
16. ตากปีก
17. วันทาบัวบาน
ท่ารําต่าง ๆ ดังกล่าว อาจมีการเพิ่มท่า ตัดตอน หรือลําดับท่าก่อนหลังตามที่ครูจะกําหนด
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะในการฟ้อน จะใช้วงกลอง “ตึ่งนง” ซึ่งประกอบด้วย
1. กลองแอว เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทหนึ่ง ตัวกลองทํามาจากไม้เนื้อแข็ง เช่น
ไม้ประดู่ ไม่ขนุน นํามากลึง และคว้าน ผึ่งให้แห้งขัวผิดให้เรียบขึงหน้ากลองด้วยหนังวัวหนุ่ม หรือวัว
ตัวเมียที่ตกลูกไม่เกิน 2 คอก มีสายโยงเร่งเสียง และเวลาตีกลองต้องติดจ่ากลอง (ขนมจีนผสมขี้เถ้า
บดให้ละเอียด) เพื่อถ่วงให้ไดเสียงตามระดับเสียงที่ถูกต้อง
กลองแอว มีชื่อเรียกตามรูปลักษณะที่พบเห็น คือ มีลักษณะคอดกี่ว ตรงกลางคล้าย
สะเอว ซึ่งภาษาล้านนา เรียกว่าแอว จึงได้ชื่อว่ากลองแอว ชื่อนี้นิยมเรียกกันในจังหวัดเชียงใหม่ ใน
อดีตใช้ละเล่นในพิธีฟ้อนเล็บของเจ้าหน้าผ่ายเหนือ เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และงานบุญต่าง ๆ
เช่น ปอยหลวง งานกฐิน ฯลฯ โดยกลองแองต้องใช้ร่วมกับเครื่องดนตรี ต่าง ๆ เช่น สว่า (ฉาบ) กลอง
ตะหลดปด ค้องอุ้ย คองโหย้ง เป็นต้น
2. กลองตะหลดปด เป็นกลองที่ขึงด้วยหนังสองหน้า ลักษณะการหุ้มหน้ากลองใช้สายเร่ง
เสียงดึง โดยโยงเสียงสอดสลับกันไปมาระหว่างหูหิ่งทั้งสองหน้า ตัวกลองมีลักษณะยาวคล้ายกลอง
แขก ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ขุดเจาะโพรงภายในทั้งสองหน้าอยู่ในลักษณะบัวคว่ําและบัวหงาย มีท่อนํา
เสียงตรงกลาง
3. ฆ้องอุ้ย (ขนาดใหญ่) คือ ฆ้องขนาดใหญ่ที่สุด เทียบได้กับฆ้องหุ่ย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 20 - 25 นิ้ว มักตีคู่กับฆ้องโหย้ง เมื่อประสมกับวงกลองหลวง หรือ วงตึ่งนง
4. ฆ้องโหย้ง (ขนาดกลาง) คือ ฆ้องขนาดใหญ่ เทียบได้กับฆ้องชัย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 16 - 18 นิ้ว มักตีคู่กับฆ้องอุ้ย เมื่อประสมวงกับวงกลองหลวงหรือวงกลองตึ่งนง
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5. ฉาบใหญ่
6. แนหน้อย เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของล้านนาที่ใช้บรรเลงคู่กับแนหลวง ซึ่ง
ใช้ประสมวงกับวงกลองตึ่งนง และวงกลองเต่งถิ้ง
7. แนหลวง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของล้านนาที่ใช้บรรเลงคู่กับแนหน้อย ใช้
ประสมวงกับวงกลองตึ่งนง และวงกลองเต่งถิ้ง แนหลวงมีขนาดใหญ่กว่าแนหน้อย
เพลงที่ใช้บรรเลง
สําหรับเพลงที่ใช้บรรเลงก็แล้วแต่ผู้แต่ผู้เป่าแนจะกําหนดอาจใช้เพลงแหย่ง เพลงเชียง
แสน เพลงหริภุญชัยหรือ ลาวเสี่ยงเทียน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพลง แหย่ง เพราะช่างฟ้อนคุ้นกับเพลงนี้
มากกว่าเพลงอื่น
เครื่องแต่งกาย
จะแต่งกายแบบไทยชาวภาคเหนือสมัยโบราณ คือ เกล้าผมทัดดอกไม้และอุบะ นุ่งผ้าตาม
แบบชาวเหนือ สวมเสื้อทรงกระบอกแขนยาว คอกลมห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าซิ่นลายขวาง และ สวมเล็บ
มือยาวทั้ง 8 นิ้ว เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือ

ภาพที่ 7 เครื่องแต่งกายฟ้อนเล็บ
ที่มา: เดโม, ฟ้อนเล็บ, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.demo.finearts.
go.th/performing/parameters/km/item
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โอกาสที่แสดง
เดิมจะฟ้อนในงานฉลองสมโภช เพื่อนําขบวนทานหรือเป็นมหรสพในงาน ปัจจุบันมีการ
แสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม จึงมีปรากฏให้เห็นตามโรงแรม ห้องอาหารโดยทั่วไป อนึ่งการฟ้อนใน
ลักษณะเดียวกันนี้ ถ้าถอดเล็บออกและขณะที่ฟ้อนก็ถือเทียนไปด้วย เรียกว่า "ฟ้อนเทียน" การฟ้อน
โดยลักขณาการนี้มีความเป็นมาว่าในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีการแสดงถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์รมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเสด็จพระราชดําเนินฯ เชียงใหม่
เมื่อปี พ.ศ.2469 ในงานถวายพระกระยาหารค่ํา ณ พลับพลาที่ประทับ งานนี้พระราชชายาฯ ทรงให้
ช่างฟ้อนเล็บถอดเล็บทองเหลืองออก แล้วให้ถือเทียนทั้งสองมือ เวลาออกไปฟ้อนก็จุดเทียนให้สว่าง
การฟ้อนครั้งนั้นสวยงามเป็นที่ประทับใจ จึงเป็นต้นเหตุว่า หากมีการฟ้อนชนิดนี้ถ้าเป็นเวลากลางวัน
ให้สวมเล็บแต่ถ้าเป็นกลางคืนให้ถือ เทียน และการที่ฟ้อนเทียนนี่เองเป็นเหตุให้ใช้เพลง "ลาวเสี่ยง
เทียน" ประกอบการฟ้อน
ความเป็นเอกลักษณ์
หากจะถามถึงความเป็นเอกลักษณ์ของฟ้อนเล็บแล้ว ถ้าจะตอบว่าคือท่าฟ้อน และการ
แต่งกายยังตอบไม่ได้ เต็มคําเพราะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างมาก หรือตอบว่าอยู่ที่เล็บก็ยัง
ไม่ใช่เพราะการรํามโนราห์ ของภาคใต้ก็สวมเล็บ การฟ้อนผู้ไทของ จังหวัดสกลนครก็สวมเล็บเช่นกัน
แม้จะมีพู่ไหมพรมสีแดงตรงปลายเล็บก็ตาม และคําตอบที่น่าจะใกล้เคียง ได้แก่ เครื่องดนตรีและ
เพลงประกอบการฟ้อน และที่น่าจะถูกต้องมากที่สุด เห็นจะได้แก่ ภาพรวมทั้งหมด เพราะใครพบเห็น
ฟ้อนชนิดนี้ที่ไหน ก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยงดงาม
ตามแบบฉบับของคนเมืองชาวล้านนาโดยแท้
ฟ้อนก๋ายลาย
(อ่านฟ้อนก๋ายลาย) หรือฟ้อนเมืองกลายลาย ชื่อของการฟ้อนแบบนี้ น่าจะหมายถึงฟ้อน
พื้นบ้านที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนท่าฟ้อนโดยนําลีลาท่าฟ้อนเชิง (ลาย) เข้าไปผสมผสานกับท่าฟ้อนรํา
ทั้งนี้เพระ ฟ้อนเมือง หมายถึง การฟ้อนพื้นเมืองล้านนากลายหมายถึงการเปลี่ยนแปลง (ลีลาท่าฟ้อน)
และลาย มีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า เชิง ในที่นี้หมายถึงลีลาการร่ายรํา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัวของชาวล้านนา ซึ่งเห็นสอดคล้องกับ สนั่น ธรรมธิ (2550) ที่ได้กล่าวว่า ฟ้อนเมือง
กลายลาย ถ้าออกเสียงแบบล้านนาจะอ่านว่า "ฟ้อนเมืองก๋ายลาย" ชื่อของการฟ้อนนี้แยกได้เป็นสอง
คํา คือคําว่า ฟ้อนเมือง กับคําว่า กลายลาย
"ฟ้อนเมือง" หมายถึง ฟ้อนของคนเมือง (ไทยวน) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีต้นตอมาจากฟ้อนเจิง
ส่วน "กลายลาย" หมายถึง การถูกปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น ซึ่งกลายในที่นี้เป็นการกลาย
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"ลาย" ที่ห มายถึงลีล าท่าฟ้อน เรื่อ งนี้มีที่ม า ผู้เ ขีย นได้มีโ อกาสได้ไ ปสัม ภาษณ์คุณ แม่ชื่น กาวิล ะ
อยู่บ้านเลขที่113 บ้านแสนตอง หมู่ 10 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2531 ท่านเล่าให้ฟังว่า ญาติอาวุโสของท่าน คือ แม่หม่อนดี (หม่อน = ทวด) ได้สืบทอด
การฟ้อนชนิดนี้จากคุณตาอีกทีหนึ่ง

ภาพที่ 8 ฟ้อนก๋ายลาย
ที่มา: ไทยแลนด์โฟกัส, ลานนา, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://thailandfocus.blogspot.com
ประวัติฟ้อนเมืองก๋ายลาย
สมัยแม่หม่อนดียังเด็ก คุณตาของหม่อนดีท่านเป็นครูฟ้อนเจิง ปรารถนาจะถ่ายทอดวิชา
ฟ้อนเจิงให้บุตรหลานที่เป็นผู้ชาย แต่ท่านไม่มีบุตรหลานที่เป็นผู้ชายมีแต่เด็กหญิงทั้งนั้น แต่ด้วยความ
ตั้งใจ ท่านได้พยายามสอนการฟ้อนแก่เด็กหญิงเหล่านั้น โดยเลือกสอนในท่าที่ค่อนข้างอ่อนช้อย เช่น
บิดบัวบาน เสือลากหาง สาวไหม เป็นต้น ค่ําคืนใดเดือนหงายส่องฟ้า คุณตาจะเรียกไปสอนเสมอ
ซึ่งแม่หม่อนดีก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นด้วย เมื่อฟ้อนเป็นแล้วก็ให้จับคู่ตั้งขบวนเป็นแถวเหมือนฟ้อน
เมือง (ฟ้อนเล็บ) โดยทั่วไป จึงเรียกว่า ฟ้อนเมือง แต่ด้วยลีลาที่มาจาก ฟ้อนเจิง ที่กลายจากท่าของ
ผู้ชายมาเป็นลีลาของหญิงสาว จึงเรียกว่า ฟ้อนเมืองกลายลาย หมายถึงการฟ้อนเมืองที่กลายพันธุ์
ประมาณนั้น
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หลังจากที่ฝึกหัดฟ้อนจนชํานาญแล้ว ได้ติดตามคณะศรัทธาวัดไปแสดงในงานบุญ ต่าง ๆ
โดยเฉพาะงานฉลองถาวรวัตถุที่เรียกว่า "ปอยหลวง" การฟ้อนแต่ละครั้งได้รับความชื่นชมจากผู้ที่ได้
พบเห็นเป็นประจํา แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีคณะหรือบุคคลใดสนใจจะสืบทอด ซึ่งอาจเป็นเพราะแต่ละ
วัดนิยมฟ้อนเมืองเป็นส่วนใหญ่ การฟ้อนนี้จึงมีอยู่ในละแวกเดียวคือบ้านแสนตอง และบ้านเหล่า
กระนั้นก็ตาม การถ่ายโอนลีลาท่าฟ้อนชนิดนี้ ก็ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาจากแม่หม่อนดี ซึ่งรุ่นแรก ๆ ที่
จําได้คือแม่อุ้ยยอด เวชสุคํา และรุ่นต่อมา ( ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2512)
ท่าฟ้อน
การฟ้อนเมืองลาย ในสมัยก่อนไม่ได้มีการกําหนดไว้ตายตัวว่าต้องฟ้อนท่าไหนก่อน หรือ
ท่าไหนหลัง ผู้ฟ้อนแต่ละคนจะฟ้อนท่าไหนก่อนก็ได้ แต่เมื่อจะแลกลาย(ใส่ลีลาลูกเล่น)กับผู้ฟ้อนอื่น
อาจเปลี่ยนท่าฟ้อนให้เหมือน ๆ กัน แต่ก็ไม่ได้เคร่งคัดมากนัก ท่าฟ้อนมีดังนี้
1. ไหว้
2. บิดบัวบาน
3. เสือลากหาง
4. ลากลง
5. แทงบ่วง
6. กาตากปีก
7. ใต้ศอก
8. เท้าเอว
9. ยกเข่า
10. ยกเอว
11. เด็กลาย (แลกลาย)
12. เล่นศอก
13. เต็กลายลุกยืน
14. บัวบานกว้าง
เครื่องแต่งกาย
การแต่งกาย การฟ้อนในสมัยโบราณไม่ปรากฏรูปแบบที่แน่นอน คงแต่งกายตามปกติ
สําหรับหญิงสาวที่ไปงานบุญ ต่อมามีการแต่งการให้เหมือนกัน โดยเกล้าผมมวยทัดดอกไม้ สวมเสื้อ
แขนกระบอกนุ่งผ้าซิ่นตามแบบล้านนา และระยะหลังนี้มีการแต่งกายแบบไทลื้อ เพราะคิดว่าชุมชน
บ้านแสนตอง ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทลื้อ ควรแต่งกายแบบไทลื้อตามเชื้อสาย แต่อย่างไรเสียก็พบว่า
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ผู้ฟ้อนหลายคนในปัจจุบัน แต่งกายแปลกแยกแตกต่างกันไปไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ( http://th.
wikipedia. org)
0

ภาพที่ 9 เครื่องแต่งกายฟ้อนก๋ายลาย
ที่มา: ลานนาวิสดอม, ฟ้อนเมือง, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
lannawisdoms.com
โครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา
นาฏล้านนา หมายถึง ศิลปะการแสดงทางภาคเหนือ เป็นลักษณะศิลปะที่มีการผสมผสาน
กันระหว่างชนพื้นเมืองชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไทยลานนา ไทยใหญ่ เงี้ยว รวมถึงพวกพม่าที่เคยเข้ามา
ปกครองล้านนาไทย ทําให้นาฏศิลป์หรือการแสดงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือมีความหลากหลาย แต่ยังคงมี
เอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงความนุ่มนวลของท่วงท่า และทํานองเพลงประกอบกับความไพเราะของ
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด สี ตี เป่า ที่มีความเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น เป้ยะ สล้อ ซอ ซึง และกลอง ที่
ปรากฏอยู่ในการฟ้อนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงที่มีความเข้มแข็ง หนักแน่นในแบบฉบับของ
การตีกลองสะบัดชัย และการตบมะผาบ
นาฏล้านนา อาจเรียกได้ว่า ฟ้อน ของภาคเหนือนั้น มีหลายประเภท แต่สามารถแยกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2545) ซึ่งได้แบ่งเป็น 5 ประเภท นั่นคือ
1. ฟ้อนที่สืบเนื่องมาจากการนับถือผี เป็นการฟ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อถือ และ
พิธีกรรม ได้แก่ ฟ้อนผีมด ผีเม็ง ฟ้อนผีบ้านผีเมือง เป็นต้น
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2. ฟ้อนแบบเมือง หมายถึงศิลปะการฟ้อน ที่มีลีลาแสดงลักษณะเป็นแบบฉบับของ "คน
เมือง" หรือ "ชาวไทยยวน" ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่เป็นปึกแผ่นในแว่นแคว้น "ลานนา" นี้ การ
ฟ้อนประเภทนี้ ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ เป็นต้น
3. ฟ้อนแบบม่าน คําว่า "ม่าน" ในภาษาลานนา หมายถึง "พม่า" การฟ้อนประเภทนี้เป็น
การผสมผสานกันระหว่างศิลปะการฟ้อนของพม่ากับของไทยลานนา ได้แก่ ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา
4. ฟ้อนแบบเงี้ยวหรือไทยใหญ่ หมายถึง การฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะการแสดง
ของชาวไทยใหญ่ (คนไทยลานนามักเรียกชาวไทยใหญ่ว่า "เงี้ยว" ในขณะที่ชาวไทยใหญ่มักเรียกตนเอง
ว่า "ไต") ได้แก่ การฟ้อนไต ฟ้อนเงี้ยว กิ่งกะหร่า (กินราหรือฟ้อนนางนก) เป็นต้น
5. ฟ้อนที่ปรากฏในการแสดงละคร การฟ้อนประเภทนี้เป็นการฟ้อนที่มีผู้คิดสร้างสรรค์
ขึ้นในการแสดงละครพันทาง ซึ่งนิยมกันในราวสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ฟ้อนน้อยใจยา ฟ้อนลาวแพน
ฟ้อนม่านมงคล เป็นต้น
จากการที่นาฏล้านนา เป็นศิลปะเฉพาะ มีเอกลักษณ์ แฝงไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
ควรอนุรักษ์ และสืบต่อยังคนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันนี้ เริ่มเลือนหายไป ดังเช่น สุเทพ แสนมงคล (2531)
ได้กล่าวไว้ว่า แต่เดิมนั้น นาฏศิลป์ล้านนา มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพราะได้นําเอาไปใช้จริงใน
วิถีชีวิต ถึงแม้ว่าจะมีการรับเอาศิลปะของเพื่อนบ้านต่างเมืองมาบ้างแต่ก็มิได้ทําให้สูญเสียรูปแบบอัน
เป็นเอกลักษณ์อย่างใดไม่ ปัจจุบันเมื่อสังคมเปลี่ยนไป ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ก็พลอยเปลี่ยนไป
ด้วย และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่า กับ คนรุ่นใหม่ การถ่ายทอด
ศิลปะนาฏศิลป์มีผลสัมฤทธิ์น้อย เพราะมีเวลาศึกษาน้อย การเรียนศิลปะพื้นบ้าน เช่น เรียนฟ้อนดาบ
ฟ้อนเชิง เป็นไปแค่เลียนแบบครูผู้สอนเท่านั้น ไม่ได้เรียนแบบความเข้าใจ การเลียนแบบจึงออกมาไม่
เหมือนของเดิม ถือเป็นการเบี่ยงเบนแก่นแท้แห่งศิลปะนั้น ๆ
ด้วยเหตุนี้เองการที่มีศูนย์เฉพาะด้านทางนาฏล้านนา จึงมีความจําเป็นเพื่อเป็นสถานที่ที่
เป็นการศึกษานาฏศิลป์ล้านนาอย่างเข้าถึงพัฒนาการใด ๆ ที่พึงมีก็ควรมีอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ใน
กรอบแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม ความสมเหตุสมผล ยิ่งปัจจุบันการศึกษาพัฒนาขึ้น ควรใช้การศึกษาให้
เป็นประโยชน์ โดยเจาะลึกเฉพาะเรื่องอย่างมีหลักการและทฤษฎี พร้อมทั้งมีภาคปฏิบัติที่สวมรับกัน
ไปด้วย กล่าวคือ สามารถเป็นผู้รู้ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ชํานาญอีกโสดหนึ่ง แล้วการแสดงที่ออกมาจะ
เป็นธรรมชาติแห่งศิลปการอันถูกต้องและเหมาะสม แฝงไว้ด้วยวิถีเก่าแห่งนาฏล้านนา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรวบรวมผู้รู้ พ่อครู แม่ครู ช่างฟ้อนพื้นบ้านในแขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนล้านนา
2. ศึกษารวบรวมข้อมูล องค์ความรู้พื้นบ้านออกมาในรูปของตําราที่คนรุ่นใหม่ศึกษาได้
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3. จัดทําหลักสูตรจัดอบรมระยะสั้น
4. เผยแพร่ให้ความรู้แก่สาธารณชนให้เห็นความสําคัญของการศึกษาภูมิปัญญานาฏ
ล้านนา
5. ประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง
ปัจจุบันนี้ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนามีวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่างต่างกัน
โดยมี การหวังผลทางเศรษฐกิจเป็นวัตถุประสงค์ข้อสําคัญ ด้วย บทบาทหน้าที่ของนาฏล้านนาจึง
หลากหลายตามไปด้วย และทําให้เอกลักษณ์ท้องถิ่นห่างหายไปด้วยบางประการ การเจือปนที่ไม่ได้
สัดส่วนความไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง ปัญหาเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไข หากมีสถาบันที่สามารถรวมรวม
เหล่า พ่อครู แม่ครู และผู้รู้ท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริงให้กับเยาชน และผู้ที่
สนใจในศิลปะนาฏล้านนาอย่างแท้จริง
กลุ่มผู้ใช้โครงการ
บุคคลทั่วไป เป็นกลุ่มที่เข้ามาเยี่ยมชม
1. กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจใน ศิลปะของนาฏล้านนา
2. ผู้มาอบรม เป็นผู้มาศึกษาหาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนาฏล้านนา
3. ผู้มาเข้าชมการแสดงนาฏล้านนา
4. ผู้มาใช้ส่วนปฏิบัติการ เป็นผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการและสตูดิโอ
5. พ่อครู แม่ครู ด้านนาฏล้านนา
6. พนักงานประจําสถาบันนาฏล้านนา
การทํางานของสถาบันนาฏล้านนา
แบ่งการทํางานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย คณะกรรมการการบริหาร ทําหน้าที่วางนโยบาย และ
หลักการทํางานของสถาบันนาฏล้านนา
2. ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสถาบันนาฏล้านนาที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคาร
ทําหน้าที่รับนโยบายและหลักการไปปฏิบัติ
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พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งของโครงการนาฏล้านนานั้น ได้แบ่งพื้นที่ภายในโครงการออกเป็นดังนี้
1. ส่วนประชาสัมพันธ์
2. ส่วนสํานักงาน
3. ส่วนห้องเรียนนาฏล้านนา
4. ส่วนการฝึกอบรม (Workshop)
5. ส่วนนิทรรศการ
6. ส่วนจําหน่ายสินค้า
7. ส่วนจัดการแสดงภายนอก
8. ส่วนห้องจัดการแสดง (Auditorium)
โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหน้าของอาคาร ก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น สําหรับผู้ที่มา
ติดต่อ และมีส่วนสําหรับหยุดพักนั่งรอ และมีส่วนที่แยกออกไปยังส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนจัดแสดง
ส่วนจําหน่ายสินค้า
2. ส่วนสํานักงาน ในสํานักงานทั่วไปจะจัดโต๊ะทํางานเป็นแถวเรียงเดี่ยวไว้ชิดด้านใดด้าน
หนึ่ ง ของห้ อง ด้า นที่ เ หลื อจะเป็ น แถวของตู้ เ อกสาร ชั้น หนั งสือ เพื่ อ สะดวกในการสัญ จรภายใน
ทางเดินต่าง ๆ ในส่วนนี้ควรกว้างอย่างน้อยที่สุด 0.90 เมตร โดยเผื่อเนื้อที่การทํางานอื่น ๆ เช่น
การเปิดตู้ ลิ้นชัก ด้วยเป็นต้น ช่องห่างระหว่างโต๊ะทํางาน ถ้าจัดวางขนานกัน ควรมีระยะไม่ต่ํากว่า
1.20 เมตร เพื่อวางเก้าอี้ทํางานได้สะดวก
การทํางานบางชนิด ต้องการความเป็นสัดส่วน เช่น งานบัญชี งานการเงิน ควรมีห้อง
ทํางานแยกต่างหาก ถ้าการเป็นสัดส่วนนั้นไม่จําเป็นต้องปิดมิดชิด ก็ใช้ฉากกั้น (Partition) ทําด้วย
วัสดุต่าง ๆ แบบโปร่ง แบบบังสายตา เป็นต้น
3. ส่วนห้องเรียนนาฏล้านนา เป็นส่วนที่ให้พ่อครู แม่ครู มาสอนสําหรับสมาชิกที่ลงเรียน
โดยจําแนกตามประเภทของฟ้อนล้านนา มีทั้งส่วนการเรียนการสอน และห้องซ้อมสําหรับฝึกฝน
4. ส่วนการฝึกอบรม (Workshop) ส่วนนี้จะเป็นส่วนการให้ความรู้ในเชิงการฝึกอบรม
โดยจะเป็นการหมุนเวียนกิจกรรมจากพ่อครู แม่ครู โดยทุกกิจกรรมจะเกี่ยวเนื่องกับนาฏล้านนา เช่น
การจัดฝึกอบรมการปักผ้า เครื่องแต่งกายในการฟ้อน การจัดฝึกอบรมอุปกรณ์ประกอบการฟ้อน
เป็นต้น
5. ส่วนนิทรรศการ เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ที่ฝ่ายวิชาการจัดแสดงขึ้น ให้บุคคลที่
สนใจทั่วไปได้เข้าชม เช่น นิทรรศการเครื่องแต่งกายฟ้อนประภทต่าง ๆ นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ
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ความเป็ น มาของฟ้ อ น ซึ่ ง การจั ด แสดงนั้ น เป็ น การจัด แสดงเป็ น ส่ ว นนิท รรศการชั่ ว คราว ซึ่ ง จะ
หมุนเวียน เปลี่ยนไปตามเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้อน
6. ส่วนจําหน่ายสินค้า ส่วนนี้จะจําหน่ายสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้อน ประเภทแผ่น CD
ประกอบการฟ้อน เพลงบรรเลงต่าง ๆ และหนังสือเกี่ยวกับการฟ้อนล้านนา โดยเน้นลักษณะสินค้า
เฉพาะ
7. ส่วนจัดการแสดงภายนอก เป็นส่วนเวทีการแสดง ที่อยู่ภายนอกอาคาร โดยจะจัด
แสดงแล้วแต่โอกาส ซึ่งจะหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตามลักษณะการแสดง
8. ส่วนห้องจัดการแสดง (Auditorium) ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดแสดงหลัก โดย
จะเป็นการจัดการแสดงต่าง ๆ เพื่อความรู้ ความบันเทิง อันเป็นศิลปและวัฒนธรรมการแสดงนั้น ๆ
โดยทางสถาบัน ได้จัด แสดงขึ้น หรือ หน่ว ยงาน สถาบันอื่น ๆ จัด ให้มีขึ้น ด้ว ยการสนับ สนุน จาก
สถาบัน นาฏล้านนา เพื่อให้การแดงนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผน หรือตามความมุ่งหมาย
ของผู้จัด และอํานวยการแสดงนั้น ๆ ให้มีคุณภาพ
การเผยแพร่ต่าง ๆ ในรูปกิจกรรมของสถาบันนาฏล้านนานี้ บุคคลผู้สนใจ ทั้งนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้
ห้องจัดแสดง (Auditorium)

ภาพที่ 10 ห้องจัดแสดง (Auditorium)
ที่มา: อีทีเอสยู, ออดิทอเรียม, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก https://www.etsu.
edu/students/univcent/services/dpculpservices.aspx
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การออกแบบห้องจัดแสดง (Auditorium) ควรคํานึงถึง
1. จัดวางตําแหน่งของเก้าอี้ในห้องจัดแสดง (Auditorium) ให้มีบริเวณใกล้เวทีมากที่สุด
2. จัดตําแหน่งกําแพง เพดาน และเวทีให้เหมาะสมที่จะทําให้ได้ทิศทางของเสียงตามที่
ต้องการมากที่สุด
3. งานระบบ Acoustics ที่เป็นธรรมชาติที่สุด
ดังนั้น ที่กว้าง และตื้น ดีกว่าที่แคบและลึก
ผนังที่เรียบและสะท้องเสียง อยู่ใกล้จุดกําเนิดเสียง จึงมีรูปร่างดีกว่าผนังโค้งเว้า และห่าง
จากจุดกําเนิดเสียงและผู้ฟัง
ลักษณะของผัง (Plan) ของห้องจัดแสดง (Auditorium)
1. แปลนเป็นรูปวงรี (Circular or Elliptically Shaped) มักทําให้เกิด Focusing
Effects คือ เสียงไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่ง ไม่กระจาย สม่ําเสมอ ทําให้เสียงก้องขึ้น แต่จะแก้ไขโดยใช้
Course Surface เป็นช่วง ๆ
2. แปลนเป็นรูปพัด (Fan Shaped) ผนังด้านข้างซึ่งผายออกทําหน้าที่เป็นฉากสะท้อน
เสียงได้อย่างดี และช่วยสะท้อนเสียงไปสู่ด้านหลังของห้องจัดแสดง แต่ต้องระวังไม่ให้ระยะระหว่าง
เสียงตรง และเสียงสะท้อนต่างกันเกินกว่า 50-60 ฟุต จะทําให้เกิดเสียงสะท้อนได้ดี
3. แปลนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมักจะเกิด Flutter Echoed ฉะนั้นควรแก้ไขโดยกรุผนัง
และเพดานด้ ว ยวั ส ดุ ดู ด เสี ย งอย่ า งดี และเหมาะสมตามส่ ว นที่ เ กิ ด เสี ย งสะท้ อ น นอกจากนี้ ค วร
หลีกเลี่ยงแปลนที่ทําให้เกิดจุดที่เสียงไปรวมกันในบางแห่ง และจุดที่ไม่ได้รับเสียง แปลนสี่เหลี่มนี้ไม่
จําเป็นควรหลีกเลี่ยง
ขนาดของห้องจัดแสดง (Auditorium)
ขนาดของห้ อ งจั ด แสดง (Auditorium) ที่ มี ป ริ ม าตรน้ อ ย จะช่ ว ยในเรื่ อ งเสี ย งได้ ม าก
เพราะ ม่าน พรม ผู้ชม เก้าอี้ และผนังช่วยในการดูดเสียงอยู่แล้ว
ขนาดบรรจุของที่นั่ง
1,500 หรือมากกว่านั้น
ขนาดใหญ่ที่สุด
900-1,500 ที่นั่ง
ขนาดใหญ่
500-900 ที่นั่ง
ขนาดกลาง
น้อยกว่า 500 ที่นั่ง
ขนาดเล็ก
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การจัดแถวที่นั่ง โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ชนิด คือ
1. การจัดที่นั่งแถวเดียว (Common One Bank) มีทางเดิน (Aisles) 2ข้าง ซึ่งกว้างไม่
ต่ํากว่า 1.50 เมตร (ตามเทศบัญญัติ) จัดได้เป็นแบบ
1.1 Straight Row เป็นแบบแถวเดียวตลอด แบบนี้มีปัญหา คนนั่งแถวริมจะต้อง
เอียงคอมอง
1.2 Curved Row เป็นแบบแถวโค้ง แบบนี้คนที่นั่งทั้งหมดจะได้รับความสบายทั่วถึง
กัน แต่ต้องคํานึงถึงชนิดของพื้น ซึ่งควรเป็นแบบ
1.2.1 Level Floor
1.2.2 Stepped Floor
ถ้าเป็นพื้นลาดเอียง (Inclined Floor) การจัดจะทําได้ลําบาก
ทั้งสองแบบนี้ ถ้าใช้กับหอประชุมหรือโรงแสดงกว้าง ๆ แล้วจะไม่เหมาะสม เพราะที่
นั่งแต่ละแถวจะยาวมาก ผู้ที่นั่งตอนกลางจะเข้า-ออกลําบาก
ระหว่างแถวควรกว้างอย่างน้อย 31 นิ้ว หรือประมาณ 80 เซนติเมตร และทางเดิน
2ข้าง ต้องว้างพอที่ให้ 2 คนเดินสวนกันได้ แต่ละแถวไม่ควรเกิน14 ที่ นอกจากโรงแสดงลักษณะ
พิเศษ
2. การจัดที่นั่ง 2 ตอน (Two Bank Row) การจัดที่นั่งแบบนี้จะจัดที่นั่งโดยมีทางผ่าน
กลาง และมีทางเดิน 2 ข้างทางของแต่ละแถว ซึ่งจะทําให้ไม่เปลืองพื้นที่แต่จุคนได้มากกว่า นิยมกัน
มากในการจัดของโรงภาพยนตร์ มีทางเดิน 3 ทาง วิธีการจัดเช่นเดียวกับแบบที่ 1
3. การจัดที่นั่งแบบ 3 ตอน (Three Bank Row) เป็นแถว ๆ แต่ละแถวแบ่งเป็น 3 ตอน
แต่มีทางเดินเพียง 2 ทางเท่านั้น เพราะ 2 ข้างทาง แถวติดผนังห้อง เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่
วิธีการจัดเหมือนทั้ง 2 แบบข้างต้น
แบบของเก้าอี้
ที่นั่งควรกว้างพอจากระยะหน้าถึงหลัง เปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อย ขนาดปรกติที่ใช้กัน
อยู่ทั่วไป ช่วงที่นั่งไม่มีเท้าแขนกว้างโดยประมาณ 40 เซนติเมตร เช่น เก้าอี้ในโบสถ์
ระยะระหว่างหลังพนักถึงหลังพนัก (Pitch Back) จะเปลี่ยนไปตามมุมของการมองไปยัง
จุดศูนย์กลางความสนใจ (Center of Interest)
ระยะหลังของ Pitch
ที่กว้างมากนัก ใช้สําหรับตอนที่อยู่ใกลกับพื้นของวงดนตรี
(Orchestra Pit) หรือเวทีส่วนนอกม่าน
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การจัดที่นั่ง
1. แบบ Traditional Seating การจัดเก้าอี้แบบพับได้แบบอเมริกา ทําให้เสียพื้นที่น้อย
ประมาณ 7/8 ตารางฟุต ต่อ 1 ที่นั่ง
2. แบบ Continental Seating เป็นการจัดที่นั่งแบบยุโรป จัดแบบธรรมดามาก แต่ละ
แถวไม่จัดจํานวนเก้าอี้ แล้วแต่ความสะดวกสบายของการจัด เก้าอี้พับไม่ได้
การจัดเก้าอี้ในแต่ละแถว ควรจัดให้เยื้องกัน เพื่อให้ผู้นั่งด้านหลังมองข้ามศีรษะผู้นั่งแถว
หน้าไปได้ จะมีมุมมองที่ดีกว่า ดังนั้น จึงไม่สามารถกําหนดมุมเอียงที่แน่นอนได้
ลักษณะของพื้นลาดกับการจัดที่นั่ง
1. พื้นลาดทางเดี่ยว ควรมีที่นั่งไม่เกิน 22 แถว จุคนได้ประมาณ 600 คน แถวที่ 1-9
อาจมีเป็นระดับธรรมดา แล้วจึงค่อยลาดขึ้นเรื่อย ๆ ระดับห่างระหว่างแถวต่างกันประมาณ 3 นิ้ว
ระยะหลังเก้าอี้ถึงเหลังเก้าอี้ห่างกัน 34 นิ้ว
2. พื้นลาด 2 ทาง คือ ลาดมาทั้งทางเวที และด้านหลัง ตอนหน้าเวทีอาจจะลาดขึ้นไปถึง
เวทีเลย หรือยกเวทีไว้ต่างหาก แบบนิยมกันน้อย
3. พื้นลาด 3 ทาง ความเอียงลาด 2 ทาง มีส่วนผู้ชมโดยเฉพาะ ควรสูงพ้นศีระษะ ขนาด
สูง 7 ฟุต
ชนิดของเก้าอี้และวัสดุที่ใช้
1. ที่นั่งควรเป็นเบาะมีสปริง
2. ทําด้วยวัสดุทนไฟ
3. เป็นวัสดุดูดเสียงด้วย
4. พับได้แต่ไม่เกิดเสียงเวลาใช้ กินเนื้อที่น้อย
5. วัสดุห่อหุ้มควรกันฝุ่นได้ดี
6. ขนาดกว้างพอควร ความยาวเท้าแขน 18 นิ้ว
7. พนักพิงแถวหน้าควรเอน และตั้งชันขึ้นเรื่อย ๆ ในแถวต่อ ๆ ไปจนแถวสุดท้ายเกือบ
เป็นมุมฉาก
การให้แสงสว่างในห้องจัดแสดง (Auditorium)
สิ่งที่ควรคํานึง มี 3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการมองเห็น
2. การตกแต่ง
3. อารมณ์
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ซึ่งทุกข้อดังกล่าวจะช่วยให้ห้องจัดแสดงนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1. ความสามารถในการมองเห็น
แสงสว่าง ที่ทําให้คนดูหรือผู้นั่งชมการแสดงมองเห็นที่นั่ง อ่านโปรแกรม เห็นช่องทาง
เดินได้นั้น ควรพยายามให้เกิดเงาน้อยที่สุด ด้วยการซ่อนดวงไฟหรือใช้ไฟที่มีแสงอ่อนติดอยู่ที่เพดาน
ให้แสงผ่านช่องเพดาน หรือผ่านรูเล็ก ๆ ลงมา ไม่ควรให้ผู้ชมมองเห็นต้นกําเนิดแสงโดยตรง ถ้าไม่ซ่อน
ก็ใช้ระบบไฟหรี่ที่สามารถควบคุมความเข้มของแสงที่ส่องสว่างในบริเวณผู้ชม
แสงไฟพิเศษ ต้องจัดไว้เพื่อความปลอดภัย แสงสว่างจากไฟตามแนว ควรจัดไว้ใกล้
พื้นที่เก้าอีทุกตัว หรือสลับกัน ประตูทุกบานจะต้องมีแสงไฟทางออกบนประตูด้วย แสงสีน้ําเงินให้
ความสามารถที่ดีกว่าแสงสีแดง ซึ่งกองบังคับการดับเพลิงกําหนดให้ใช้ เพราะว่าแสงไฟสีแดงจะดึงดูด
ความสนใจของผู้ชมในขณะนั่งชมการแสดง อาจทําให้รําคาญ ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้คนดูจึงต้องการดู
ทางออก ดังนั้นแสงไฟสีน้ําเงินก็สามารถมองให้เห็นได้ในขณะเกิดเหตุ
2. การตกแต่ง
2.1 การให้แสงที่กําแพง เพดาน และม่านฉาก ทําให้แสงสว่างกลมกลืนกันไป
2.2 ตกแต่งแสงสว่างในจุดที่สําคัญและที่มีช่องว่าง
2.3 แสงไฟที่ทําให้เกิดบรรยากาศ ภายในโรงแสดงนั้น ๆ
3. อารมณ์
การสร้างอารมณ์ให้ผู้ที่นั่งอยู่ในโรงแสดงนั้น ๆ ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแสง
สีบนเวทีแสดง การตกแต่งเพดาน ผนัง ให้กลมกลืนกับสภาพการนั่งชม เป็นการนําให้ผู้ชมอยู่ใน
บรรยากาศของการแสดง โดยการควบคุมอย่างมีศิลปของช่างเทคนิค
ระบบป้องกันภัย
อาคารของโรงแสดง เป็นสถานที่ชุมนุมชน อาจเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ง่าย จากวัสดุ คือ ฉาก
พรม เก้าอี้ รวมทั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องกลไกต่าง ๆ ที่ใ ช้ในการแสดงการป้องกันและ
ควบคุม
1. โครงสร้างอาคารควรเป็นวัสดุทนไฟ
2. วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง ควรเป็นวัสดุทนไฟ ทนความร้อน ไม่ลุกเป็นเปลว และถ้าเกิด
การไหม้เกรียม มีวงรัศมีขยายไม่เกิน 5 นิ้ว และเมื่อลุกไหม้แล้ว ควรจะดับภายใน 2 นาที
3. เวที่การแสดงควรมีฉากทนไฟ ทําด้วยวัสดุทนไฟแบบแผ่นแข็ง หรือม้วนไว้ก็ได้ มีผ้า
หนา ๆ ชุบน้ํายาทนไฟ สําหรับปล่อยลงมากั้นระหว่างเวทีและผู้ชม เพื่อให้อากาศอับ และป้องกัน
เปลวไฟไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้ชม
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4. ส่วนเหนือเวที ควรติดท่อดับเพลิงอัตโนมัติ ปล่อยน้ําลงมายังเวที เพื่อดับเพลิง และลด
ความร้อน พร้อมทั้งมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย
5. เวทีแสดง ควรมีปล่องควันและแก๊สออก ในขนะที่เพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการลุกลาม
ของไฟ ความร้อนและแก๊ส จะได้พุ่งออกก่อนที่เพลิงจะลุกลามต่อไป
6. เวทีการแสดง และห้องแต่งตัว ห้องวัสดุต่าง ๆ ควรมีข้อต่อดับเพลิงอัตโนมัติ ที่จะ
ปล่อยน้ําออกมาเป็นฝอย คลุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้โดยอัตโนมัติ และจะเกิดเป็นสัญญาณแก่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจําทราบด้วย (เต็มศิริ บุณยสิงห์, 2521)
กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ
สถาบัน เกี่ย วกับ การแสดงทางด้า นนาฎศิล ป์เ ฉพาะทางนั้น ยัง ไม่มีแ พร่ห ลาย จึง นํา
กรณีศึกษา โครงการที่ใ กล้เคียง เพื่อปรับใช้กับการศึกษาฟ้อนเชิงเพื่อการออกแบบสถาบันนาฏ
ล้านนา ดังนี้
1. ภัทราวดีมัธยมศึกษา วิกหัวหิน
สถานที่ตั้ง หมู่บ้านหัวนา (อยู่ทางไปปราณบุรี หัวหินซอย 114 แถวกรมที่ดินหัวหิน)
ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
พื้นที่โครงการ ประมาณ 30 ไร่

ภาพที่ 11 แผนที่ตั้งโครงการภัทราวดีมัธยมศึกษา วิกหัวหิน
ที่มา: โอเคเนชั่น, วิกหัวหิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net
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แนวคิดของโครงการ
ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษย์ และการพัฒนามนุษย์
คือ การให้การศึกษา ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาการและนํามาปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเรียนรู้การ
อยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างมีความสุข
ผนวกกับประสบการณ์การทํางานกว่า 40 ปี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านศิลปะการแสดง
และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจํานวนมากให้กับประเทศไทย คุณภัทราวดี มีชูธน จึงได้รวบรวม
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และสานุศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามความถนัดเพื่อให้ค้นหาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นมืออาชีพที่มี
คุณภาพ ในทุกสาขาวิชาชีพ
บนพื้นที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ของคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ได้ถูกนํามา
สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนไทยตามความประสงค์
ของท่ า น ในโอกาสนี้ คุ ณ ภั ท ราวดี มี ชู ธ น ได้ จั ด โครงการมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษแต่ขาดปัจจัย เพื่อสร้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาต่าง ๆ ดังเช่นเคยปฏิบัติ
ตลอดมา ณ ภัทราวดีเธียเตอร์
ปรัชญาของพันธกิจของโรงเรียน
โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการระบบ การศึกษา
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ กับนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน โดยออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์และการละคร เข้ามาเป็นสื่อ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจถ่องแท้และ
ความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุก
สาขาวิชาที่ผู้เรียนศึกษามาสู่ชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะวิชาการและทักษะชีวิต มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนเก่ง คนดี พัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ
ในตนเอง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)
โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน เป็นผู้นําด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ที่พัฒนานักเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถสรุปและนําเสนอความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะภายใต้การดูแลของ
คณาจารย์ที่มีศักยภาพที่บูรณาการหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและนวัตกรรม
การสอน และถ่ายทอดสู่นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตรร่วมด้วยผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาบุตรหลาน โดยเข้าใจและให้การสนับสนุน มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้และจิตใจจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาหาประสบการณ์
ตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มที่ตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1. เพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้เพื่อเตรียมเยาวชนสู่อนาคต
3. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาโรงเรียนให้นักเรียนสนุกกับการ
เรียนรู้วิชาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็น
พลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศชาติ
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูดภาษาไทยและ
ภาษาสากลอย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล มีระเบียบ
วินัยและมีคุณธรรม
7. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ
ได้
8. เพื่อให้รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนํามาใช้ในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ภารกิจ (Mission)
1. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม จิตใจ และสติปัญญา
2. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและพื้นฐาน
วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
3. จัดสภาพแวดล้อมสื่อและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยใช้ศิลปศาสตร์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดและเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา
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4. พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ในการนําหลักการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการมาบูรณาการ ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดให้นักเรียน
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ
การจัดการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งการศึกษาแบบเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
เป้าหมาย (Goal)
1. นักเรียนรู้จักตนเองและสามารถเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับสังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
2. นักเรียนสามารถสรุปและนําเสนอความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ด้าน
วิชาการนักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ภาษาต่ า งประเทศ และเทคโนโลยี ในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ด้านวิชาชีพ นักเรียนมีทักษะความสามารถขั้นพื้นฐานของชีวิต เช่น การประกอบอาหาร การเกษตร
การบริหารจัดการ นาฎศิลป์ ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ
3. บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย ครบถ้วน มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมทักษะ
ด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
4. ครูสามารถนําหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอนมาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
5. มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ จึ ง กํ า หนดเป็ น จุ ด
จุดหมายที่คาดหวังจะมีในตัวนักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มีคุ ณธรรม จริย ธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็ นคุ ณค่าของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิตเต็มศักยภาพ
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกําลังกาย
มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
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นโยบายของโรงเรียน
1. พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี จ ริ ย ธรรมควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาร่ า งกาย อารมณ์ และ
สติปัญญา
2. สร้ า งให้ นัก เรี ย นมีค วามมั่ น ใจในตนเองเห็ นคุ ณค่ า ของตนเองและผู้มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์
3. ทุกคนในโรงเรียนมีฐานะเท่าเทียมกันและมีความเป็นประชาธิปไตย
4. ทุกคนมีความรักความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
5. มีคุณธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ (ความจริง ความซื่อสัตย์) ทมะ (ข่มใจ มีเหตุผล)
ขันติ (ความอดทนอดกลั้น) และจาคะ (แบ่งปัน) และยึดถือค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ความจริง ความ
อดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร รักชาติ ศาสนกษัตริย์ และปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจและปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีความ
ทันสมัย รู้เท่าทันโลก อย่างมีรสนิยม
ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียน

ภาพที่ 12 ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียน
ที่มา: โอเคเนชั่น, วิกหัวหิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net
ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียน ภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน มีที่มาจากตัวอักษร ภ
พยัญชนะตัวแรกจาก ชื่อจริงของ ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้ง โรงเรียน ซึ่งได้นํา ตัวอักษร ภ มา
ประดิษฐ์เป็นรูปเด็กกําลังรื่นเริง โดยเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างอ่อนไหว และสบาย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของโรงเรียนคือการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งวิชาการและศิลปศาสตร์ควบคู่กันไปอย่างมีอิสระ
และมีความสุข
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ภาพที่ 13 ผังโครงการภัทราวดีมัทยมศึกษา หัวหิน
ที่มา: โอเคเนชั่น, วิกหัวหิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net
องค์ประกอบโครงการ
1. โรงละครในร่มขนาด 300 ที่นั่ง
2. โดมดอกไม้ โรงละครกลางแจ้ง
3. อาคารธุรการ ห้องสมุด และแกลอรี่
4. หมู่บ้าน Arts Camp ที่พักเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบ ประติมากรรม
ปูนปั้น
5. ลาน Promenade ลานเอนกประสงค์สําหรับจัดการแสดง และทํากิจกรรมต่าง ๆ
6. โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน
7. Nai Dee Sculptured Huts บ้านนายดี
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ภาพที่ 14 โรงละครในร่มขนาด 300 ที่นั่ง
ที่มา: โอเคเนชั่น, วิกหัวหิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net
โรงละครในร่ม
การออกแบบโรงละครวิกหัวหิน ใช้พื้นใช้ขนาด 300 ที่นั่ง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โมเดิร์น เน้นการออกแบบที่เรียบง่ายพร้อมด้วยระบบเทคนิคแสงเสียงที่ได้มาตรฐานระดับสากล
โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กภายในมีการจัดที่นั่งโดยใช้ลักษณะการนั่งรวมกันในแนวยาว เป็นลักษณะ
ของอัฒจรรย์แนวโค้ง เป็นการออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่และการใช้แบบเก้าอี้ไม้มีพนักพิง
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ภาพที่ 15 โรงละครในร่มขนาด 300 ที่นั่ง
ที่มา: โอเคเนชั่น, วิกหัวหิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net

ภาพที่ 16 โรงละครในร่มขนาด 300 ที่นั่ง
ที่มา: โอเคเนชั่น, วิกหัวหิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net
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ภาพที่ 17 การเรียนในรายวิชารําไทย
ที่มา: เฟสบุ๊ค, ภัทราวดี ไฮ สคูล, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.facebook.
com/patravadiface

ภาพที่ 18 การเรียนในรายวิชารําไทย
ที่มา: เฟสบุ๊ค, ภัทราวดี ไฮ สคูล, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.facebook.
com/patravadiface
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ภาพที่ 19 การเรียนในรายวิชารําไทย
ที่มา: เฟสบุ๊ค, ภัทราวดี ไฮ สคูล, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.facebook.
com/patravadiface
2. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถนนสุรยวงค์ ซอย 2 ตําบลหายยา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็นมา
ในปีการศึกษา 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะ โรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่
เป็น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 โดยมี นางสาวประนอม ทองสมบุญ
เป็นผู้อํานวยการคนแรก และจัดการเรียนการสอน เพิ่มเป็น 3 ระดับชั้น คือ
1. ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระดับนาฏศิลป์
ชั้นต้นปีที่ 1-3 รวม 3 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับ วุฒิประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น
2. ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง รับผู้ที่จบจากระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 และผู้เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเรียนในระดับ นาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1-3 รวม 3 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษา
จะได้รับ วุฒิประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง
3. ระดับนาฏศิล ป์ชั้นสูง รับผู้จบระดับนาฏศิ ลป์ชั้นกลางปีที่ 3 เข้าเรียนในระดับ
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1-2 รวม 2 ปี เมื่อสําเร็จ การศึกษาจะได้รับ วุฒิประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง
นักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น ต้องเรียนทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลปะ วิชาสามัญ เรียนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป
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ภาพที่ 20 แผนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีเอ็นเอ็กซ์ อาร์ท คอนเน็กซ์, เฟอร์ฟอร์แมนซ์, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
www.cnxartconnex.wordpress.com
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ให้ได้
มาตรฐานสูงขึ้น สามารถผลิตครู ศิลปิน และบุคลากรทางศิลปะ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นทางภาคเหนือและประเทศ
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ทํานุ
บํารุง ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี แก่เยาวชนทั้งในระบบและนอก ระบบ
โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
3. สร้างสรรค์/วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม/ด้านวิชาการศึกษา
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ภาพที่ 21 แผนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีดีเอซีเอ็ม, แผนทีท่ ี่ตงั้ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้
จาก http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html
ส่วนโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

ภาพที่ 22 โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีดีเอซีเอ็ม, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html
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โรงละครวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงละครประมาณ 400-500 ที่นั่ง พร้อมด้วยระบบ
เทคนิคแสงเสียงที่ได้มาตรฐาน

ภาพที่ 23 ผังที่นั่งโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีดีเอซีเอ็ม, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html

ภาพที่ 24 ภายในโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีดีเอซีเอ็ม, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html
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ภาพที่ 25 ภายในโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีดีเอซีเอ็ม, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html

ภาพที่ 26 ภายในโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ที่มา: ซีดีเอซีเอ็ม, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html
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3. ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่ตั้ง 185/3 วัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ภาพที่ 27 แผนที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่มา: ทริปเชียงใหม่, ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.tripchiangmai.com/KhanToke/OldChiangmai.html
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา ซึ่งได้รับแนวความคิด
มาจากจากPOLYNESIAN CULTURAL CENTER (ศูนย์วัฒนธรรมชาวเกาะ) จากเมืองฮอนโนลูลู มล
รัฐฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบ
ล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
เนื่ อ งจากเชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศนิยมมาเที่ยวเชียงใหม่ เพราะมีธรรมชาติงดงาม อากาศดี โบราณสถานเก่าแก่ สินค้า
พื้นเมื องนานาชนิ ด อัธ ยาศั ย ของชาวบ้า นชาวเมือง น่ ารัก น่ าชม เพี ยงเท่ านี้ผู้ จัด ตั้งยั ง เห็ นว่ า ไม่
เพียงพอ ประกอบกับนักท่องเที่ยวหลายคนบ่นว่าเชียงใหม่ก็เหมือนกรุงเทพฯ มีแต่ตึกแถว ไม่เห็นมี
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อะไรเป็นแบบเชียงใหม่เลย เหตุนี้เองจึงทําให้ผู้จัดตั้งตัดสินใจจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทย และยังได้รวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ
มาอยู่เพื่อแสดงการละเล่นของแต่ละเผ่าให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย เราสามารถกล่าวได้ว่า มีเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทยที่มีชาวเขาแท้อยู่ มิได้มีการตบตาหรือหลอกลวงโดยให้คนพื้นเมืองแต่งตัวแทน
ชาวเขาเลย
การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นําเอาเอกลักษณ์ของเรือนกา
แล และเรือนแพ (เฮือนแป) เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบ โดย พ.อ.จิระ
ศิลปะกนก เป็นผู้ออกแบบ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตาม
แบบโบราณทั้งสิ้น

ภาพที่ 28 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่มา: ทริปเชียงใหม่, ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.tripchiangmai.com/KhanToke/OldChiangmai.html
องค์ประกอบโครงการ
1. ร้านกาแฟ
2. ร้านขายของที่ระลึก
3. พิพิธภัณฑ์
4. ขันโตกและการแสดง
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5. ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา
6. ส่วนจัดแสดง ภายนอก

ภาพที่ 29 ลานแสดงศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่มา: ทริปเชียงใหม่, ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.tripchiangmai.com/KhanToke/OldChiangmai.html

ภาพที่ 30 ขันโตกกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่มา: อีท, ห้องอาหารขันโตกดินเนอร์, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://eat.edtguide.com
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ภาพที่ 31 พิพิธภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่มา: โอเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.oldchiangmai.com

ภาพที่ 32 เวทีภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ที่มา: อีท, ห้องอาหารขันโตกดินเนอร์, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://
eat.edtguide.com

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการศึกษา ฟ้อนเชิงล้านนาเพื่อการออกแบบภายในสถาบันนาฏล้านนาเป็นการศึกษา
ศิลปะการฟ้อนเชิงและฟ้อนที่ใช้แม่ลายของฟ้อนเชิง ซึ่งได้แก่ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนก๋ายลาย
ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงดั้งเดิมของล้านนาที่สื่อได้ถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของล้านนาได้อย่างดี
จากแม่แบบ แม่ลาย ผ่านกระบวนการคิดค้นท่ารําที่แตกแขนง จนเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่น และ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แฝงไว้ด้วยนัยยะความเชื่อ พิธีกรรม จึงนําองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็น
แนวความคิดในการออกแบบ โดยผู้ศึกษาได้กําหนดวิธีศึกษาไว้ตามขั้นตอนดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องดําเนินการออกแบบวิธีการ วางแผน และดําเนินการตามที่
วางไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการ ที่สามารถนําไปสู่การวิเคราะห์
การจัดเก็บข้อมูลจะมีการแบ่งหมวดหมู่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา
อ้างอิงได้ เป็นดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิได้ ซึ่งจะได้มาจากการออกสํารวจภาคสนาม สังเกต สํารวจ ถ่ายภาพ
ออกแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 การร่ายรําหรือการฟ้อนในล้านนาดั้งเดิม
2.2 ความเป็นมาของฟ้อนเชิง
2.2.1 ลักษณะการถ่ายทอด
2.2.2 ลักษณะด้านพิธีกรรม
2.2.3 ขุมเชิง (ผังการเดินเท้า)
2.2.4 วิธีการฝึก
2.2.5 ประเภทของเชิง
2.2.5.1 เชิงอาวุธ
2.2.5.2 เชิงมือเปล่า
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2.3 ฟ้อนที่ใช้แม่ลาย และดัดแปลงมาจากฟ้อนเชิง
2.3.1 ฟ้อนสาวไหม
2.3.2 ฟ้อนเล็บ
2.3.3 ฟ้อนก๋ายลาย
2.4 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน นาฏล้านนา
2.4.1 ความเป็นมาของโครงการ
2.4.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.4.3 กลุ่มผูใ้ ช้
แนวทางการวิจัย
จากกรอบแนวความคิ ดสมมติฐ านและแบบจํา ลองการที่ได้ นําเสนอมาแล้ ว ผู้วิ จัย ได้
ดําเนินการวิจัยเรื่องนี้มีแนวทางในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากนักเรียนที่เข้าเรียนกลุ่มนาฏศิลป์ล้านนา ในกลุ่มสืบสานล้านนา
และนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติต่อไป
2. แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ในประเด็นเรื่อง ฟ้อนเชิง และฟ้อนที่นําแม่ลายมาจากฟ้อน
เชิง กลุ่มพ่อครู แม่ครู ปราชญ์พื้นถิ่น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพ่อครู แม่ครูสอนฟ้อน (2) กลุ่มเยาวชน (3) กลุ่มสืบสานล้านนา การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์
ประชากรเป้าหมาย
1. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ นักเรียนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์
เชียงใหม่ และนักเรียนในกลุ่มสืบสานล้านนาจ.เชียงใหม่ โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100 ราย
2. ระชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยประชากรเป้าหมาย คือ
2.1 พ่อครู แม่ครูฟ้อน จํานวน 5 ราย
2.2 กลุ่มเยาวชน จํานวน 5 ราย
2.3 กลุ่มประชากรในชุมชน 5 ราย
รวมทั้งสิ้น 15 ราย
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การสุ่มประชากรตัวอย่าง
จากกรอบแนวความคิดสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเรื่องนี้มีแนวทางในการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักเรียนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ และนักเรียนในกลุ่มสืบสาน
ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 ราย
โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
1.1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือก กลุ่มกลุ่มสืบสานล้านนาจ.เชียงใหม่
และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
1.2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า หลังจากที่ได้ทําการสุ่มแบบเจาะจงให้ได้กลุ่มนาฏศิลป์
ของกลุ่มสืบสานล้านนาจ.เชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยเลือกเยาวชนที่อายุระหว่าง
14 ปี จนถึงอายุ 18 ปี จนได้ครบจํานวน 100 คน
2. แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ในประเด็นเรื่อง ฟ้อนเชิง และฟ้อนที่นําแม่ลายมาจากฟ้อน
เชิง กลุ่มพ่อครู แม่ครู ปราชญ์พื้นถิ่น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพ่อครู แม่ครูสอนฟ้อน (2) กลุ่มเยาวชน (3) กลุ่มสืบสานล้านนา การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งสํ า หรั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารแบบบอลล์ หิ ม ะ
(Snowball Sampling) ใช้ในกรณีที่หน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรือที่ไม่ทราบพฤติกรรมของ
เขาที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการเก็บข้อ
มูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ
1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การจัดเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมายโดยแบ่งข้อ
คําถามออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้
การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ: ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างพัฒนา
รายการข้อความ/ข้อคําถาม และได้นําไปทดสอบกับประชากรเป้าหมายว่า สามารถสื่อความได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งถ้าพบว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนเพื่อนําไปใช้ได้จริง ซึ่งขอคําถามมีดังนี้
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1.1 แบบสังเกตการณ์โดยเข้าไปมีส่วนร่วม อาศัยจากการเช้าชมการการเรียนการ
สอน และชมการแสดงเพื่อเป็นการสังเกตรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 แบบบันทึกการสนทนา (ภาคผนวก) โดยกําหนดเป็นประเด็นการสนทนา เพื่อให้
ผู้ที่ร่วมสนทนานั้นตอบได้อย่างอิสระครอบคลุมอยู่ในประเด็นที่กําหนด โดยการบันทึกการสนทนากับ
กลุ่มประชากรทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มพ่อครู แม่ครูฟ้อนเชิงและฟ้อนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนาฏยศิลปิน กลุ่ม
นักเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มผสืบสานล้านนา ด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
1.2.1 ประเด็นที่ 1 แนวคิดที่มีต่อการแสดงออกนัยยะหรือความหมายของฟ้อนเชิง
1.2.2 ประเด็นที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
1.2.3 ประเด็นที่ 3 องค์ประกอบที่สาํ คัญของศูนย์สบื สานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
จากความเห็นของผู้สนทนาว่าควรจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง
1.3 แบบสอบถาม (ภาคผนวก) การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ปลายปิด เพื่อใช้เป็นมาตรในการวัดทัศนคติของผู้ที่สนใจ ต้องการเข้าเยี่ยมชม หรือศึกษา เกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยใช้การเลือกกลุ่มประชากรโดยใช้หลักทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้มีจํานวน 2 หน้า โดยประกอบไปด้วย
ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
1.3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่สนใจหรือผู้เยี่ยมชม
1.3.2 ส่วนที่ 2 ทัศนคติของผู้ที่สนใจ ที่มีต่อการจัดตั้งสถาบันนาฏล้านนา
1.3.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ลักษณะของแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เป็นแบบสอบถามที่การตอบ ให้ผู้ตอบเลือกคําตอบ และแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า หรือการจัดอันดับ (Rating Scale, Likert Scale) ซึง่ เป็นการตอบแบบการประเมิน
ความมากน้อย โดยจัดความคิดเห็นอยู่ 5 ระดับ
1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน
2 หมายถึง เห็นด้วย
= 4 คะแนน
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
= 3 คะแนน
4 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
= 2 คะแนน
5 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน
2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก พร้อมทั้งสังเกต
และสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจาะลึก พ่อครู แม่
ครูฟ้อนเชิง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและลึกซึ้งตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์และ
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สังเกตด้วยตนเอง ซึ่งได้ ขออนุ ญาตใช้การเทปบันทึกเสียงและภาพ และใช้เวลาในการสั มภาษณ์
ประมาณรายละ 1-2 ชั่วโมง ตามวัตถุประสงค์การศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
ได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ทําการถอดเทปการสัมภาษณ์
โดยแยกตามประเด็นหรือหัวข้อตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยได้ทําการบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันในประเด็นตัวแปรเดียวกัน มาเขียนบรรยายถึงลักษณะ ความสําคัญ ความเชื่อ
พฤติกรรม และประโยชน์ใช้สอยเกี่ยวกับสถาบันนาฏล้านนา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หลังจากที่เก็บรวบรวมจากสภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยได้
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และนําไปป้อนข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งจะได้นําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ประกอบไปด้วย จํานวน
ค่าร้อยละ ค่าต่ําสุด ค่าสุงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยตัวแปรที่แสดงค่าเฉลี่ยผู้วิจัยได้ทํา
การกําหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลผลดังนี้
คะแนน 0
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนน 1.00-3.25 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
คะแนน 3.26-5.50 หมายถึง เฉย ๆ
คะแนน 5.51-7.75 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนน 7.76-10.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เมื่อได้ทําการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ 100 ราย และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 10 คน
จนครบแล้วจึงทําการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ จากนั้นจึงดูความต้องการหรือความพึงพอใจที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เพื่อนําไปสรุปในบทที่ 5

บทที่ 4
การวิเคราห์ขอ้ มูลและผลของการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
จากการศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางปฐมภูมิหรือทางทุติยภูมิ สามารถนําข้อมูล
ที่ได้มาสรุปผลใจความสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามขึ้นตอนของการศึกษา ผู้วิจัยมุ่งหวังเพื่อต้องการ
ศึกษาอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตัวแปรอิสระนั่นคือ เชิงฟ้อน ว่ามีผลต่อตัวแปรตามคือศูนย์สืบสานนาฏ
ล้านนามากน้อยเพียงใด และสามารถนําไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ จาก
กรอบแนวความคิด ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถส่งผลถึงวัฒนธรรม การสืบสาน สานต่อ และเห็น
คุณค่าแห่งนาฏล้านนาได้มากน้อยเพียงใด
วิเคราะห์จากความเป็นมาของเชิง
จากการที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของฟ้อนเชิง จะสามารถสังเกตได้ว่าฟ้อนเชิงเป็น
นาฏล้านนาที่เก่าแก่ เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต่อมาปรับมาเป็นศิลปะการแสดง นั่นคือ ฟ้อนเชิง ดังนั้น
ฟ้อนเชิงถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เกี่ยวกับการต่อสู้ที่เดิมเป็นฟ้อนของผู้ชายที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อฟ้อนผู้หญิงในโอกาสต่อมา ซึ่งสามารถอธิบายในประเด็นต่าง ๆ กว้าง ๆ หลายประเด็น ดังนี้
1. เชิงเป็นศิลปะการต่อสู้ เป็นการแสดงออกในการต่อสู้ในล้านนาโบราณ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ยากที่จะทราบประวัติที่ก่อกําเนิด ต่อมาเชิงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นฟ้อนเชิงในภายหลัง ซึ่งกรณีฟ้อน
เชิงเป็นฟ้อนที่ที่มาจากสภาพความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับจินตนาการที่เพิ่มขึ้นภายหลัง
และส่งผลต่อฟ้อนอื่น ๆ ในล้านนา ซึ่งที่เห็นเด่นชัด คือ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนก๋ายลาย
2. ฟ้อนล้านนาดั้งเดิมนั้น เป็นศิลปะชาวบ้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่หรือ
สะท้อนสภาพสังคมตามความเป็นจริง หรือผสมผสานไปด้วยจินตนาการ คือ เป็นสภาพทั้งภาวะวิสัย
และอัตวิสัย
3. เชิงมีความเชื่อที่แฝงอยู่ อีกทั้งพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และเชื่อถือกันมายาวนาน ซึ่ง
ถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ความเชื่อ การศรัทธา ที่แฝงในพิธีกรรมที่ประกอบ ดังเช่น
การพิธีกรรมการขึ้นครู การปลงครู ล้วนเป็นพิธีกรรมที่น่าศึกษา และเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือ
ต่อกันมา
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4. การมีอิทธิพลของฟ้อนเชิง หรือเชิงต่อฟ้อนในล้านนา อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ
ผสมผสาน โดยความตั้งใจของชาวบ้าน เพื่อความเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที่ และตัวผู้
ฟ้อนเอง หรือจากศิลปะชาวบ้านไปสู้ศิลปะขาวบ้านเอง ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สานต่อ ระหว่างเชิง การ
แสดง การถ่ายทอด การเชื่อมต่อ ผสานยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยน แต่คงรูปแบบเดิมไว้เป็นอัตลักษณ์
จากการวิเคราะห์ จึงเห็นข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้

แผนภูมิที่ 2 แสดงการสรุปนัยยะการวิเคราะห์จากความเป็นมาของฟ้อนเชิง
จากการวิเคราะห์แล้วนั้น ในด้านความเป็นมา นัยยะหลักจะเป็นนัยยะด้านนามธรรม ซึ่งมี
ความหมายในเชิงฟ้อนต้นแบบ ที่สืบทอด และสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีความ
เชื่อและความศรัทธาแฝงอยู่มากมาย ด้านหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือในด้านของพิธีกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์
ที่ฟ้อนอื่นไม่มี พิธีนี้สืบถอดมาอย่างยาวนาน ผู้วิจัยเห็นว่าส่วนของพิธีกรรมนี้ สามารถนํามาปรับใน
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การออกแบบภายในศูนย์สืบสานนาฏล้านนาได้ โดยเทียบเคียงด้านความหมายในเชิงนามธรรม และ
ด้านรูปธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถนํามาปรับใช้ในการออกแบบได้
วิเคราะห์จากผัง ขุม เชิง
จากการศึกษาผัง ขุมเชิงนั้น จะพบว่าขุมเชิง มีรูปแบบเฉพาะ ที่มีแบบแผน จังหวะ ที่ลง
ตัว ผังของขุมเชิงมีตั้งแต่ 3 ขุม ถึงมากที่สุด 32 ขุม ซึ่งมีรูปแบบชัดเจน และน่าจนใจเป็นอย่างยิ่งจึง
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. การฝึ ก ย่ า งขุ ม ทั้ ง วิ ธี ก ารฝึ ก สมั ย ก่ อ น เป็ น การฝึ ก เพื่ อ ความแม่ น ยํ า และความ
ระมัดระวัง การสมดุล สมาธิ และการทรงตัว และความมานะอดทน
2. วิธีการ แต่เดิมจะใช้ตอไม้ฝังดิน เป็นแนวของผัง ขุมเชิง หรือต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นการ
ขุดหลุมเป็นตําแหน่งก้าวเดิน
3. รูปแบบการย่างขุม แฝงไปด้วย ความเชื่อ นั่นคือศิษย์ที่มาฝึกตามกระบวนยุทธวิธีที่พ่อ
ครูได้สอน และสืบต่อกันมา เสมือนกับเดิน ย่าง ตามรอยเท้าอาจารย์ที่ทิ้งรอยให้สานต่อ
4. ขุมเชิง (ผังการเดินเท้า) จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และถ่ายทอดมาสู่ฟ้อนชนิดอื่น
ด้วย นั่นคือ ขุมเชิง กับผังการเดินของเจิงสาวไหม ก๋ายลาย และบางส่วนของท่าเดินใน ฟ้อนเล็บ ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐาน หรือโครงสร้างหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งขุมที่พบเจอ หรือเรียกได้ว่าเป็นผังเดินที่เป็นโครงข่าย
ต่อกันมา นั่นคือ ขุมสิบสอง ขุมสิบหก และขุมสิบเจ็ด

ภาพที่ 33 แสดงขุมเชิง ขุมสิบสอง ขุมสิบหก ขุมสิบเจ็ด
ที่มา: บีคอม-ซีเอ็มอาร์ยู, การก้าวขุมเดิน, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.bcom-cmru.com/3501b/54134327/page/p17.php
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วิเคราะห์จากลีลาท่าทาง
รูปแบบลีลา ท่าทางการฟ้อน แต่ละฟ้อนมีท่วงท่าที่ต่างกัน แต่จากการศึกษาแล้วนั้น จะ
สังเกตได้ว่า จะคงแม่ท่าไว้ นั่นคือแม่ท่าของเชิง ซึ่งจะพบแม่ท่าเชิงในฟ้อนฟ้อนเมืองก๋ายลาย ฟ้อน
สาวไหม ฟ้อนเล็บ เป็นการดัดแปลงท่าทางผสมผสานโดยการตั้งใจ คือยึดแม่ท่าของฟ้อนเชิง หรือเชิง
เป็นฐาน หรืออ้างอิงหลักในการประดิษฐ์ฟ้อนขึ้นมาใหม่ อาจวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ลี ล าของชาย คื อ ท่ ว งท่ า ที่ ว าดเป็ น วง คึ ก คั ก คะนองในอารมณ์ แฝงไปด้ ว ยพลั ง
นุ่มนวนแต่หนักแน่น มีทั้งความแข็งแรง เนิบนิ่ง และจบลงด้วยความสง่า

ภาพที่ 34 แสดงการฟ้อนเชิงมือ
2. ลีลาของหญิง คือท่าทางนิ่มนวล สนุก เริงรื่นชื่นบาน ปิติยินดี และฝากความหวังให้แก่
ชายที่ชายตามอง

ภาพที่ 35 แสดงการฟ้อนเชิงมือของฝ่ายหญิง (ก๋ายลาย)
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ฟ้อนเชิง ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนก๋ายลาย และฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิม มีความสัมพันธ์กันอยู่อาจ
มีที่มาจากต้นตอเดียวกัน เห็นได้จากลีลา ท่วงท่า ลักษณะการฟ้อนเช่น ท่าเสือลากหาง ท่าเกี้ยวเกล้า
ท่าบิดบัวบาน
จากการวิเคราะห์ทั้งขุมเจิง รวมกับลีลา ท่าทางการฟ้อน เมื่อเอาเส้นสายขุมเจิง มารวม
กับท่าทางการเคลื่อนไหวแล้ว เกิดเส้นสายที่น่าสนใจ
เมื่อมองจากด้านบน เส้นขุมเจิง ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์รวมกับท่ารํา และการปรับหมุนได้
ดังนี้

ภาพที่ 36 แสดงเส้นสายขุมเชิงที่รวมกับเส้นสายการรํา

ภาพที่ 37 แสดงงานศิลปะที่ได้จากลายเส้นการสอดประสานการรํา ซึ่งเส้นสายการรําจะวาดวนไปไม่
มีทิศทางที่แน่ชัด
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วิเคราะห์จากจังหวะเพลง
หากได้ฟังเพลง จังหวะ ของการรํา ทั้งฟ้อนเชิง ฟ้อนเจิงสาวไหม ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนเล็บ
จะสังเกตได้ว่า ทํานอง จังหวะนั้น คล้ายกัน มีจังหวะหลักที่เสมือนเป็นโครงร่างไว้ แต่ในฟ้อนที่แตก
ลายออกไปนั้น ก็มีดนตรีประดิษฐ์มาประกอบ เพื่อความสนุกสนาน และเอกลักษณ์ ของแต่ละการ
แสดงนั่นเอง

ภาพที่ 38 เครื่องดนตรี
ที่มา: โอเพนท์เบส, นาฏดุริยการล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.openbase.in.th

ภาพที่ 39 วิเคราะห์เส้นสายจากระนาบเครื่องดนตรี
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จากวิเคราะห์ทางระนาบของเคื่องดนตรีที่ใช้ จะมีเส้นสายที่น่าสนใจ ที่สามารถนํามาใช้ใน
การออกแบบได้ นั่นคือเส้นกรอบของเครื่องดนตรีในแนวระนาบ ไม่ว่าจะเป็นกลอง ฆ้อง ฉาบ แน
ระนาบล้วนแต่เป็นเส้นของวงกลม ที่ซ้อนกัน เส้นเหล้านี้สามารถมาใช้ในงานดีไซน์ได้ อีกทั้งในส่วน
ของกลอง ยังมีเส้นที่ขึงยึดหน้ากลอง เป็นเส้นที่น่าสนใจอีกเช่นกัน

ภาพที่ 40 วิเคราะห์จากเสียงดนตรี
ดนตรีของฟ้อนเจิง จะมีกลองเป็นตัวให้จังหวะหลัก เป็นจังหวะที่หนักแน่น สม่ําเสมอ
เครื่องดนตรีอื่นช่วยเน้นย้ํา เพิ่มจังหวะที่ลงตัวขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดจังหวะเพลงฟ้อนที่ลื่นไหล เนิบแน่น
แต่มีพลังและความหนักแน่น ซึ้งผู้วิจัยได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเส้นสาย เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบ
วิเคราะห์จากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
การแต่งกายของฟ้อน เมื่อศึกษาแล้วจะพบว่า จะเป็นการแต่งกายลักษณะพื้นพื้นบ้านของ
ล้านนา นั่นคือ ในฟ้อนเชิง ก็จะเป็นชุดเสื้อม่อฮ่อม ผูกผ้าขาวม้า ฝ่ายหญิงก็จะเป็น เสื้อแขนกระบอก
นุ่งผ้าซิ่น ห่มผ้าสะใบทับเสื้อ แต่งผมด้วยดอกไม้ ในส่วนของฟ้อนก๋ายลาย จะแต่งแบบไทยลื้อ มีผ้า
โพกหัว ซึ่งเป็นการแต่งตัวของชนพื้นบ้านสมัยก่อน ที่ทําผ้าฝ้าย ผ้าทอ นั่นเอง
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ภาพที่ 41 เครื่องแต่งกายฟ้อน

ภาพที่ 42 วิเคราะห์เครื่องแต่งกายฟ้อน
ลักษณะเส้นที่ปรากฏสําหรับเครื่องแต่งกายฟ้อน ผู้ชายลักษณะเด่นคือจะโพกผ้าบน
ศีรษะ ลักษณะการโพกจะเป็นเส้นวน ทับกันเป็นเลเยอร์ ส่วนฝ่ายหญิง ก็เช่นกัน มีทั้งโพกผ้า และ
ประดับด้วยเครื่องเงิน เครื่องทอง ดอกไม้ไหว สวมเสื้อแขนกระบอก และทับด้วยสะใบ ส่วนผ้าซิ่นนั้น
จะนุ่งซิ่นกรอมเท้า การเคลื่อนไหวจึงเป็นลักษณะเนิบ ช้า และพริ้วไหว
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ภาพที่ 43 วิเคราะห์สีเครื่องแต่งกายฟ้อน
ลักษณะเครื่องแต่งกาย จะเป็นสีที่มาจากสีของผ้าฝ้าย ผ้าแดง และผ้าม่อฮ่อม ซึ่งเป็น
สีโทนที่ได้เรียมาข้างต้น และฝ่ายหญิงจะมีต่างออกไปคือเครื่องประดับ เครื่องเงิน หรือเครื่องทอง ที่
เป็นเครื่องประดับหลักของฟ้อน

ภาพที่ 44 วิเคราะห์ลายผ้า
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ลายของผ้าซิ่น เป็นลายที่น่าสนใจมาก ทั้งสี เส้น และลวดลาย ลวดลายของผ้าซิ่นนั้น
สามารถถอดลายเส้นได้เป็นลายเส้นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยให้ความสําคัญอย่างหนึ่ง โดยลวดลาย จะเป็น
ลายที่ทอซ้ําต่อกันไปเรื่อย ๆ
วิเคราะห์จากอุปกรณ์ประกอบการฟ้อน
นอกจากการใช้มือในการฟ้อนแล้ว ก็ยังมีส่วนที่ใช้อุปกรณ์เข้ามา และสามารถแตกลาย
ฟ้อนไปได้อีก ผู้วิจัยมองว่า ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบการรํานั้น ก็สามารถนํามาใช้ในงานออกแบบ
ได้เช่นกัน อุปกรณ์ที่ใช้คือ

ภาพที่ 45 ตัวอย่างดาบล้านนา
ที่มา: พระล้านนา, ดาบเมืองล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.pralanna.com
ดาบเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําจากเหล็กใช้เป็นอาวุธมีด้วยกันหลายแบบหลายขนาดตามความ
ต้องการในการใช้งานในล้านนาสมัยโบราณ ดาบคืออาวุธที่ใช้ในยามศึกสงคราม นอกจากนี้ดาบยังเป็น
อาวุธประจําเรือนด้วย
โดยทั่วไปแล้วตัวดาบหรือใบดาบจะทาด้วยเหล็กดี มีส่วนกว้างที่สุดประมาณ 3 นิ้วมือ
ขวาง ยาวประมาณหนึ่งศอกถึงสองศอก มีกั่นคือ ส่วนที่ฝังเข้าไปในด้ามประมาณครึ่งฝ่ามือ ส่วนด้าม
นิยมทาด้วยไม้ไฝ่ขัดด้วยเส้นหวายหรือเส้นใยอื่น ๆ ทําเป็นปลอกหรือปอบสวมรัดอยู่เต็ม หรืออาจทา
ด้วยลวดเงินหรือหุ้มเงินเป็นระยะ ๆ ส่วนฝักทาด้วยไม้สักหรือไม้โมกมันประกบกันเพื่อให้ตัวดาบสอด
เข้าไป มีปลอกหวายหรือลวดเงิน รัดให้คงรูปและเพื่อความสวยงามและยังมีเชือกมัดที่ฝักเป็นห่วงเพื่อ
ใช้สะพายไขว้หลังหรือสะพายบ่าไม้ค้อน หรือ ไม้พลอง
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ภาพที่ 46 ไม้ค้อนหรือพลองที่ใช้ฟ้อน
ที่มา: โอเพนท์เบส, นาฏดุริยการล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.openbase.in.th

ภาพที่ 47 หอกใช้ประกอบฟ้อน
ที่มา: โอเพนท์เบส, นาฏดุริยการล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://
www.openbase.in.th
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จากลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่ายรํา จะประกอบไปด้วย วัสดุที่เป็นเหล็ก ไม้ เชือก จึง
สามารถนํามาเป็นวัสดุในการออกแบบได้ ทั้งรูปทรง สี และวัสดุเทียบเคียง

ภาพที่ 48 แสดงวัสดุเทียบเคียงที่สามารถนํามาเป็นวัสดุในการออกแบบได้
จากการศึกษา เอกลักษณ์ของฟ้อนเชิง ผู้วิจัยพบว่า หลักสําคัญของการฟ้อนเชิงนั้นมี
หลายประการด้วยกัน 1) ด้านพิธีกรรม ความเชื่อ 2) ด้านการย่างขุมเชิง 3) ด้านลีลาการฟ้อนดังนั้น
นําไปสู่ Key Word คือ “วาดวน หมุนเวียน สืบสาน แสดงเชิง”

บทที่ 5
การศึกษารายละเอียดของโครงการสูผ่ ลงานออกแบบ
การวิเคราะห์สถานทีต่ ั้งโครงการ
เนื่ อ งจากศู น ย์ สื บ สานนาฏล้ า นนา จ.เชี ย งใหม่ นี้ จ ะก่ อ ตั้ ง เป็ น โครงการเสนอแนะที่
เกี่ยวเนื่องกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปล้านนา จึงเป็น
เหตุผลหนึ่งที่เลือกสถานที่ใกล้เคียงกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อเป็นการเชื่อมโยง และ
เกี่ยวเนื่องกัน

ภาพที่ 49 แสดงแผนที่ตั้งของโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
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สถานทีต่ ั้ง
ตั้งอยู่บนถนนรัตนโกสินทร์ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โครงการอยู่
ด้านหน้าโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา พื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ พื้นที่ติด
ถนนใหญ่
การเลือกและวิเคราะห์พื้นทีต่ ั้งโครงการ
การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ เมื่อได้ทําแบบสอบถามและสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่นั้น จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่สนใจเฉพาะ ซึ่งพื้นที่นี้ใกล้
กับโรงรียนมัธยมหลายแห่ง และใกล้เคียงกับโฮงเฮียนสืบสานล้านนา ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รวบรวมกลุ่ม
ศิลปินล้านนาหลายแขนง และเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางที่สามารถจัดกิจกรรมทางนาฏล้านนาได้หลาย
รูปแบบ สะดวกต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดสรรขึ้นภายในสถาบัน
การเดินทางเข้าสู่โครงการ
รถยนต์ส่วนบุคคล เริ่มจากในตัวเมืองสามารถข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติร.9 หรือข้าม
สะพานนครพิงค์ แล้วเลี้ยวเข้าซอยข้างโรงเรียนปริ๊นส์รอยแยลส์วิทยาลัย
รถสาธารณะ รถสี่ล้อแดง หรือ รถแดง คือรถโดยสารรับจ้าง ในรูปแบบของรถสองแถว
ขนาดเล็กในตัวอําเภอเมือง เชียงใหม่ โดยผู้ขับรวมตัวในรูปสหกรณ์ ชื่อ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จํากัด
เนื่องจากตัวรถมีสีแดง จึงเรียกว่า "รถแดง" หรือ ชาวเชียงใหม่เรียกว่า "รถสี่ล้อ" ลักษณะ
การวิ่งของรถจะไม่ประจําทาง โดยจะวิ่งในเส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการคล้ายกับแท็กซี่ แต่จะรับ
ผู้โดยสารเพิ่มเติมตลอดทาง และเปลี่ยนเส้นทางตามผู้โดยสาร

ภาพที่ 50 แสดงที่ตั้งของโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
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การวิเคราะห์สภาพพื้นที่โครงการใกล้เคียง
ทิศเหนือ
ติดกับ โฮงเฮียนสืบสานล้านนา
ทิศใต้
ติดกับ ถนนใหญ่
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านพักอาศัย
ทิศตะวันตก ติดกับ อาคาร 75 ปี สมาคมคริตจักรประเทศไทย

ภาพที่ 51 แสดงที่ตั้งทางทิศเหนือ ติดโฮงเฮียนสืบสานล้านนา

ภาพที่ 52 แสดงที่ตั้งทางทิศใต้ ติดกับถนนใหญ่

ภาพที่ 53 แสดงที่ตั้งทางทิศตะวันออก ติดกับบ้านพักอาศัย
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ภาพที่ 54 แสดงที่ตั้งทางทิศตะวันตก ติดกับอาคาร75ปี สมาคมคริตจักรประเทศไทย
วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ

ภาพที่ 55 แสดงการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของที่ตั้งโครงการ
จากลักษณะของสภาพแวดล้อมข้างต้นมีผลกระทบต่อการออกแบบภายใน จําเป็นต้อง
ศึกษาและทราบถึงทิศทางลม แสดงแดด และฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวกําหนดในการที่จะจัดวาง
พื้นที่ใช้สอยและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4
องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศา
เซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศ
ออกได้เป็น 3 ฤดู
1. ฤดูหนาว
เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาระยะเวลาประมาณ สี่เดือน อากาศ
โดยทั่วไปค่อนข้างหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
2. ฤดูร้อน
ระยะเวลาประมาณ สามเดือน ในระยะนี้ดวงอาทิตย์ได้โคจรส่องแสงมาตั้งฉากกับ
ประเทศพอดี ทําให้อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะอุณหภูมิสูงสุดของปี ช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม
3. ฤดูฝน
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนอากาศโดยทั่วไปจะชุ่มชื้น และมีฝนตกกระจายทั่ว โดย
ฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม-กันยายนหน้าฝนจะอยุ่ในช่วงเดือน มิถุนายนถึงตุลาคม
ผลกระทบที่เกิดจากแสงแดดและการโคจรของดวงอาทิตย์ จะมีผลกระทบกับตัวอาคาร
ในช่วงเช้า ถึงสาย ในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในช่วงบ่ายถึงเย็น
ผลกระทบของพื้ น ที่ จากการวิ เ คราะห์ พื้ นที่ ตั้ ง โครงการพบว่ า บริ เ วณโดยรอบไม่ มี
ผลกระทบต่อโครงการมากนักเพราะบริเวณรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย แต่มีบริเวณส่วน
ทิศใต้ ที่ติดถนนใหญ่ อาจมีเรื่องเสียง และมลภาวะ ฝุ่น ควัญ อยู่บ้าง พื้นที่ตั้งเป็นพื้นที่โล่ง มีต้นไม้
ใหญ่อยู่บ้าง จึงสามารถช่วยในเรื่องแสงแดดที่เข้าสู่อาคารได้ส่วนหนึ่ง
แนวทางการแก้ไข อาจมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงาเพิ่มขึ้นมาให้ผู้มาใช้โครงการ
และเป็นการกรองเสียงและมลภาวะที่จะเข้าสู่โครงการและจัดแบบแปลนโครงการให้เหมาะสม
สรุปสถานการณ์ของที่ตั้งโครงการ (SWOT)
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ของสถานที่ตั้งโครงการ สามารถนํามาวิเคราะห์สรุป
ตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ SWOT Analysis

1.
2.
3.
1.
2.
3.

จุดแข็ง Strength
ตั้งอยู่ในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย
พื้นที่บริเวณกว้างขวาง
พื้นที่เชื่อมต่อกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
โอกาส Weakness
ศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่รอบนอก
มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
พื้นที่โครงการอยู่ในเมืองและใกล้สถานศึกษาต่าง ๆ
สามารถดึงให้นักเรียน เข้ามาร่วมกิจกรรมได้

จุดอ่อน Opportunity
พื้นที่ติดถนนใหญ่ อาจมีเรือ่ งของมลภาวะ
เสียง ฝุ่น ควัน
อุปสรรค Threat
พื้นที่โครงการค่อนข้างจํากัด หากต้องการ
ขยายเพิ่มฟังค์ชั่นอื่นภายหลัง

การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารโครงการ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทําให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากร ในการบริหาร
โครงการสถาบันนาฏล้านนา ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดงรูปแบบการบริหารโครงการ
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การวิเคราะห์ผู้ใช้ภายในโครงการศูนย์สืบสานล้านนา จ.เชียงใหม่
โครงการศูนย์สืบสานล้านนา จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการเสนอแนะ ข้อมูลของของพนักงาน
พฤติกรรมการทํางาน รูปแบบการบริหารงาน จึงศึกษาจากโครงการใกล้เคียง แล้วจึงนํามาวิเคราะห์
และสรุปได้ดังนี้
ผู้ใช้อาคารภายในโครงการจะสามารถจําแนกประเภทของผู้ใช้อาคารไว้ 2 ประเภท
1. ผู้ใช้อาคารประจํา คือ บุคลากรประจําสถาบันนาฏล้านนาบุคลากรพิเศษที่ทํางานใน
ช่วงเวลาว่าจ้าง หรือกลุ่มพ่อครู แม่ครู พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารประเภทนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลกลุ่มใช้เสริมของโรงการได้แก่กลุ่มศิลปินล้านนาอิสระ หรือกลุมนักเรียน
นักศึกษาที่จะมาใช้พื้นที่หรือเช่าพื้นที่ทําการแสดงเป็นรอบ ซึ่งจะสามารถทําให้โครงการมีรายได้จาก
การเช่าโรงละครอีกทางด้วย
การเดินทางของผู้ใช้โครงการมีทั้งแบบโดยรถยนต์ส่วนตัว เรือ และรถโดยสารชนิดต่าง ๆ
เวลาในการมายังโครงการจะแตกต่างกับบุคคลประเภทอื่น บุคลากรประจําและมีพฤติกรรมการใช้
โครงการ
08.00 – 08.30 น. ลงเวลาทํางาน
08.30 – 12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
12.00 – 13.00 น. ช่วงเวลาพักกลางวัน
13.00 – 17.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
17.00 น.
ลงเวลาเลิกงาน
จํานวนพนักงานส่วนสํานักงานและโรงละคร
ผู้อํานวยการ
1 อัตรา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จําหน่ายบัตร
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิค
5 อัตรา
แม่บ้าน
4 อัตรา
เจ้าหน้าที่การจัดการและบริการสถานที่
1 อัตรา
จํานวนพนักงานส่วนการเรียนรู้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ
2 อัตรา
ครูสอนฟ้อน
5 อัตรา
แม่บ้าน
2 อัตรา
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2. ผู้ใ ช้ อ าคารทั่ วไป คือ นั ก เรียนนาฏล้านนา ผู้ชมการแสดง ประชาชนทั่ วไป และ
ผู้สนใจมาเที่ยวชมศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าชมนิทรรศการ เพื่อหา
ความรู้ และความเพลิดเพลิน จะเห็นได้ว่าผู้ใช้อาคารภายในโครงการมีหลายประเภท และมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบอาคารต้องศึกษาพฤติกรรม และการใช้อาคารที่แตกต่างกัน
เพื่อที่จะได้อาคารที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
2.1 ประชาชนและผู้ ช มทั่ ว ไป เข้ า ชมเพื่ อ ต้ อ งการความเพลิ ด เพลิ น จากการชม
ศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ
2.2 วิทยากรพิเศษ พ่อครู แม่ครู มาสอนและให้ความรู้ในด้านศิลปะการแสดงแขนง
ต่าง ๆ ของล้านนา
2.3 นักเรียนฟ้อนล้านนา เข้าเพื่อต้องการศึกษา และเรียนการฟ้อน การแสดงล้านนา
2.4 ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมWorkshop กับทางศูนย์
2.5 ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สรุปผู้ใช้อาคารประเภทต่าง ๆ
ช่วงเวลา ประเภทผู้ใช้อาคาร
14.30-17.30 ผู้ชม
19.30-22.30
9.00-16.30 ประชาชนทัว่ ไป

9.00-16.30 นักวิชาการ/วิทยากร
พ่อครู แม่ครู
9.00-16.30 นักเรียนฟ้อน และ
กลุ่ม Workshop
8.30-23.00 บุคลากรในโครงการ

พฤติกรรมความต้องการ
ต้องการความเพลิดเพลิน
จากชมศิลปะการแสดง
ต้องการพักผ่อน
ชมการแสดง
ชมนิทรรศการ
สอนศิลปะการฟ้อน
และการแสดง
เรียนศิลปะการฟ้อน
และการแสดง
ทํางานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

พฤติกรรมการใช้โครงการ
แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือผูใ้ ช้บริการ และผูใ้ ห้บริการ

พื้นที่ใช้สอย
ส่วนโรงละคร ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ทีจ่ อดรถ
ส่วนโรงละคร นิทรรศการ ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ทีจ่ อดรถ
ส่วนการเรียนรู้ ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ
ส่วนการเรียนรู้ ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ
ส่วนทํางาน ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ทีจ่ อดรถ
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ผู้ใช้บริการ
1. กลุ่มผูใ้ ช้หลัก คือกลุ่มนักเรียนฟ้อน กลุ่มนีจ้ ะเป็นเยาวชน อายุ14 แต่ไม่เกิน 18 ปี ซึ่ง
อยู่ระหว่างช่วงมัธยม

แผนภูมิที่ 4 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้เรียนฟ้อน
2. กลุ่มที่มาชมการศิลปะการแสดง ละคร นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป

แผนภูมิที่ 5 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มที่มาชมศิลปะการแสดง
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แผนภูมิที่ 6 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มที่มาเยี่ยมชมโครงการ
ผู้ให้บริการ
1. กลุ่มผู้บริหารโครงการ ประจําสํานักงาน

แผนภูมิที่ 7 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริหารโครงการ
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2. กลุ่มพ่อครู แม่ครู

แผนภูมิที่ 8 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของพ่อครู แม่ครู
3. กลุ่มเจ้าหน้าทีบ่ ริการโครงการ ฝ่ายเทคนิคต่าง ๆ

แผนภูมิที่ 9 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริการโครงการ
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย (Bubble Diagram)

แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย Bubble Diagram
จากรูป Bubble Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การใช้งานต่าง ๆ พื้นที่ที่มี
การใช้งานที่มีความสัมพันธ์กันมากจะอยู่ใกล้กัน ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจะอยู่ห่างกันขนาด
ของวงกลม แสดงขนาดความต้องการพื้นที่ ของการออกแบบของพื้นที่นั้น ๆ

บทที่ 6
การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของฟ้องเชิงนั้นทําให้ได้มาซึ่งผลของการวิเคราะห์
ข้อมูล ประเด็นตามนัยยะสําคัญต่าง ๆ ตามขั้นตอนการศึกษา นํามาสู่กระบวนการเรียบเรียงข้อมูล
เพื่อเป็นสาระสําคัญในการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปความคิดในการออกแบบศูนย์สืบสาน
นาฏล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปความสัมพันธ์ของแนวคิดในการออกแบบได้ดังนี้
คําสําคัญ Key Word
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของฟ้อนเชิง เมื่อได้ศึกษาเอกลักษณ์ของฟ้อนเชิง จะเห็นได้
ว่ามีนัยยะแฝงอยู่หลายจุด จากการศึกษา เอกลักษณ์ของฟ้อนเชิง ผู้วิจัยพบว่า หลักสําคัญของการ
ฟ้อนเชิงนั้นมี หลายประการด้วยกัน 1) ด้านพิธีกรรม ความเชื่อ 2) ด้านการย่างขุมเชิง 3) ด้านลีลา
การฟ้อนดังนั้นนําไปสู่ Key Word คือ “วาดวน หมุนเวียน สืบสาน แสดงเชิง” โดยอธิบายแต่ละคําได้
ดังนี้
วาดวน หมายถึง เอกลักษณ์การฟ้อนเชิง ซึ่งประกอบไปด้วยการย่างตามขุม พร้อมกับ
การวาดมือไปรอบ ๆ ตัว ตามจังหวะเพลง
หมุนเวี ยน หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางการฟ้ อน โดยพ่อครู แม่ ครู ที่มี
ความรู้ ของล้านนา
สืบสาน หมายถึง คือการสืบต่อการฟ้อนรุ่นต่อรุ่น
แสดงเชิง หมายถึง การนําชั้นเชิงของฟ้อน แสดงสู่สายตาผู้คน
ความปลอดภัย จากการวิจัย พบว่า Material และ Function เป็นสิ่งที่ตอบสนอง ความ
ปลอดภัยในผู้สูงอายุมากที่สุด การออกแบบถึงความปลอดภัยในเรื่องของวัสดุ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ควร เลือกวั สดุ ที่ไม่ มีเหลี่ยมมุ ม มีความมน เพื่อลดแรงกระแทก และวัส ดุพื้นที่ไม่ลื่น เป็นสําคัญ
โดยเฉพาะในพื้นที่เปียกชื้นควรจําเป็นต้องใช้พื้นหยาบ อีกทั้งวัสดุที่ไม่อมความร้อน เนื่องจากภายใน
โครงการใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในงานออกแบบ ดังนั้นควรเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ และการออกแบบ Function ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุจะทําให้ร่นระยะการ
ก้าว หยิบ จับ สิ่งของปลอดภัย ควรมีราวจับเอาไว้ทุกส่วนของอาคาร หรือการจัดวางปุ่มฉุกเฉินในที่
มองเห็นได้ง่าย เป็นสําคัญ
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แผนภูมิที่ 11 แสดงแนวความคิดของ Keyword
จากแผนภูมิที่แสดงถึงการแปรรูปจากคําสําคัญสู่งานออกแบบ ก็สามารถอธิบายหลักของ
แนวคิดได้ดังนี้
1. Master Plan จากการศึกษาบริบทของขุมเชิง ลีลาท่าทาง แปรรูปมาสู่การออกแบบ
Master Plan โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพที่ 56 แสดงแนวความคิดสู่ Master Plan
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จะเห็นได้ว่ารูปแบบการวาง Master Plan นั้น ส่วนหลักมาจาการนําขุมเชิง ซึ่งเป็นผัง
แม่แบบของการฟ้อนเชิง เข้ามาเป็นตัวหลักของผังอาคาร โดยผู้วิจัยนําลักษณะการเปรียบเปรย
ความหมายเข้ามาผสมด้วย นั่นคือสี่เหลี่ยมแทนความแข็งแรงที่แฝงอยู่ในการฟ้อน ส่วนวงกลมแทนใน
ส่วนของความละเมียด ของท่าฟ้อนที่แสดงออกมา เมื่อเอามารวมกับการวาดมือของการฟ้อน ที่มัก
เป็นเส้นวานไปเวียนมารอบ ๆ ตัว จึงเป็นที่มาของผังอาคาร ที่สื่อถึงหลักการฟ้อนเชิง ที่ท่วงท่า
แข็งแรงแฝงไปด้วยพลัง แต่การฟ้อนเชื่องช้า และอ่อนไหว
2. Spaceนําลักษณะของการสืบต่อหมุนเวียนของฟ้อนเชิงและรูปแบบของ การซ้อนทับ
เป็น Layer ของการฟ้อน ที่จะมีการวาดมือวนไปเรื่อย ๆ การเชื่อมโยงที่ว่างทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
นํามาผสานเข้ากับการวางพื้นที่ โดยมีการเล่นระดับของอาคาร ทําให้เกิด Space
3. Function ได้จากการศึกษาจาก Case Study โดยได้เลือกศึกษาโครงการที่ใกล้เคียง
อีก ทั้งศึกษาจากข้อมูลที่ศึกษา เกี่ยวกับส่วนโรงละครขนาดเล็ก สรุปความเหมาะสมตามความ
ต้องการของโครงการโดยสรุปพื้นที่การออกแบบเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้
โถงทางเข้า
ประชาสัมพันธ์/จําหน่ายบัตรเข้าชม
ส่วนพักคอย
โรงละคร
นิทรรศการชั่วคราว
ร้านอาหารว่าง
ห้องเก็บของ
ร้านหนังสือ/ของทีระลึก
สุขา
ห้องเรียน
ห้อง Workshop
ออฟฟิต
4. Material วัสดุของอาคารและการตกแต่ง จะนําเอาอุปกรณ์ประกอบการแสดงของ
การฟ้อนเชิง มาเทียบเคียงกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ฟ้อนเชิงมือที่เป็นพื้นฐานของฟ้อนทุก ๆ
ตัว จะใช้วัสดุที่เทียบเคียงคือ จะเป็นสัจจะของวัสดุ ไม่ผ่านการปรับแต่งใด ๆ เป็นวัสดุพื้นฐาน เช่นปูน
เปลือย ฟ้อนเชิงหอกและเชิงดาบ เทียบเคียงวัสดุ โดยเป็น เหล็ก โลหะ อลูมิเนียม และวัสดุที่มีความ
มันวาว ฟ้อนเชิงไม้ค้อน เทียบเคียงวัสดุ โดยใช้ไม้ ฟ้อนเล็บ เทียบเคียงวัสดุ โดยทองเหลือง หรือวัสดุ
ใกล้เคียง
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ภาพที่ 57 แสดงวัสดุ (Material) และสีที่นํามาใช้ในงานออกแบบ
จาก Bubble Diagram การใช้งานในบทที่4นั้น นํามาเพื่อสร้าง Zoning การออกแบบตัว
อาคารตาม Function ที่มีในโครงการต่อไป
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แผนภูมิที่ 12 แสดงแนวความคิด Bubble Diagram
เมื่อได้รูปทรงของ Master Plan คร่าว ๆ แล้ว จึงนํามาออกแบบวางผังและลง
รายละเอียดของการออกแบบตัวอาคาร

ภาพที่ 58 แสดงแนวคิดการพัฒนาการออกแบบผังอาคาร
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จากภาพจะเห็นถึงการพัฒนาแบบของผังอาคาร ซึ่งนํามาจากขุมเจิง หรือขุมเชิง และการ
วาดวนของท่ารํา จึงเกิดลักษณะของผังอาคาร ที่มีลักษณะโค้ง และมีจุดหมุนหลักคืออาคารตรงกลาง
ที่เป็นขุมเชิง โดยจะเล่นระดับของตัวอาคาร โดยนํามาจากลีลาท่าทางของการรํา ที่มีทั้งย่อ ยืด และ
เดินวน โดนเน้นเรื่อง Space ที่นํามาเชื่อมโยงกันระหว่างตัวอาคารแต่ละจุด อีกทั้งเน้นเรื่อง Green
Space เข้ามาผสมผสานการออกแบบด้วย เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนการสอน ทั้งภายนอกและภายใน
สามารถใช้พื้นที่เชื่อมโยงกันได้ทุก ๆ ส่วน วัสดุหลักของอาคารจะใช้วัสดุโครงสร้างเหล็กผสมคอนกรีต
เป็นหลัก เนื่องจากคอนกรีต เป็นวัสดุที่แข็งแรง แข็งแกร่ง แต่เอามาทํารูปทรงที่อ่อนไหว เช่นเดียวกับ
นัยยะของฟ้อนเชิง ที่ท่วงท่าลีลา อ่อนช้อย สวยงาม แต่เปี่ยมไปด้วยพลัง และความแข็งแรง

ภาพที่ 59 แสดงแนวคิดการพัฒนาการออกแบบผังอาคาร
การออกแบบภายในโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา ก็ได้นําแนวคิดของฟ้อนเชิงมา โดย
นําเอา Concept ในเรื่องของบริบท มาผสมผสานการวาง zoning ในโครงการด้วย
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ภาพที่ 60 แสดงแนวความคิดการจัด Zoning ขอโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
โดยผู้วิจัยได้นําบริบทของการแสดงเชิงมา ร่วมใจการกําหนด Concept ของZoning ซึ่ง
จะเอาลักษณะของข่วงที่ใช้แสดงเชิงมา ซึ่งแทนส่วน Auditorium เป็นข่วงเชิง ที่เมื่อถึงเวลาเปี๊ยะ
ฟ้อน หรืออวดฟ้อน แสดงเชิง จะมีการขัดราชวัตร เป็นขอบเขตของข่วงเชิง โดยรอบก็จะมีส่วนของ
ลานกิจกรรมและการขายของของกาดหมั้ว
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ภาพที่ 61 แสดง Zoning ของโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
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เมื่อได้แนวคิดและ Zoning แล้วจึงนํามาลง Lay-out Plan ดังนี้

ภาพที่ 62 แสดง Lay-out Plan โครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
จากแนวความคิดทั้งหมด ผู้วิจัยจึงนํามาจัดเป็น Lay-out Plan ซึ่งอาคารตรงกลาง เป็น
อาคารของ Auditorium ซึ่งเป็นศูนย์กลางและล้อมรอบโดยส่วนของห้องเรียน ซึ่งได้นําบริบทของข่วง
แสดงเชิงมาใช้ และลักษณะของ Lay-out Plan จะเป็นเสมือนเส้นของการวาดมือ ของการฟ้อนเชิง
จึงเป็นลักษณะของเส้นเป็นวงซ้อนทับกันเกิดเป็นLayer ซึ่งเวทีการแสดงหลักนั้น จะอยู่บริเวณในร่ม
เป็น Auditorium ที่จุผู้ชมได้ 300 ที่นั่ง และเวทีการแสดงภายนอก ที่เน้นกิจกรรมการแสดงอีก
รูปแบบหนึ่ง
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โครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่ ทางเข้าจะมีอยู่2ทาง ทางเข้าหลักนั้น
สําหรับผู้ที่เข้าใช้บริการ และทางเข้าที่2เป็นทางเข้ารอง ที่สําหรับ staff หรือพนักงานของโครการ
โครงการจะเน้นพื้นที่สีเขียว ลานด้านนอกสามารถทํากิจกรรม หรือจัดการเรียนการสอนภายนอกได้
และเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนนาฏล้านนาได้อีกด้วย
รูปลักษณ์ภายนอกอาคาร (Architecture)
ลักษณะภายนอกอาคาร เน้นในเรื่องของการนําเอา ลักษณะท่าฟ้อน เส้นสาย จาการวาง
ผังอาคาร ที่นําเอาการวาดมือของการฟ้อนมา ผู้วิจัยก็ได้นํามาต่อยอด โดยการเล่นระดับของตัวอาคาร
ดังเช่นการวาดมือของการฟ้อน และตัวอาคารหลักนั้น ได้นําเอาแนวความคิดมาจากผ้าโพกหัว ของ
ช่างฟ้อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง

ภาพที่ 63 แสดงแนวคิดในการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร
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ภาพที่ 64 ทัศนียภาพภายนอกอาคาร

ภาพที่ 65 ทัศนียภาพภายนอกอาคาร
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แนวทางการออกแบบภายในอาคาร
การออกแบบภายในโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่ ก็ได้นําแนวคิดของ
ฟ้อนเชิงมา โดย ในแต่ละส่วนก็จะมี Concept หลัก ที่คล้องกับฟังค์ชั่นการใช้งานและมีเรื่องราวของ
ฟ้อนเชิงเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วยในทุก ๆ ส่วนของโครงการ
1. ส่วนต้อนรับ (Information) เป็นส่วนแรกสุดที่ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการจะได้เจอ จึงวาง
ไว้ส่วนหน้าสุด และใช้แนวความคิดของเชิงฟ้อนเล็บ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เพราะฟ้อนเล็บ
เป็นฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา และใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จึงนํานัยยะของการ
ต้อนรับมาเชื่อมกับฟังค์ชั่นในส่วนนี้

ภาพที่ 66 แนวความคิดที่นํามาจากฟ้อนเล็บ
ท่าแรกของการฟ้อนคือการไหว้ ซึ่งแสดงถึงการต้อนรับ การน้อมนพ แสดงความ
เคารพ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านัยยะนั้น ตรงกับส่วนแรกที่ผู้เข้าโครงการจะได้เจอ นั่นคือส่วนต้อนรับ การเอา
ลักษณะมือฟ้อนขณะพนมมือ เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถนํามาใช้กับงานออกแบบได้ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของฟื้อนเล็บ คือการฟ้อนเป็นขบวญ เรียงแถวเป็นเส้นตรง ลักษณะคนเรียงเป็นดังจุด
ที่เรียงกันเป็นเส้น โดยจังหวะซ้ํา ๆ ระยะห่างซ้ํา ๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะนํามาใช้ในงาน
ออกแบบได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด จึงเป็นรูปแบบการออกแบบในส่วนต้อนรับ (Information)
ดังนี้
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ภาพที่ 67 ทัศนียภาพภายในส่วน Information
2. ส่วนพักคอย ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พักสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ต่อจาก
Information ซึ่งจะใช้ Theme เดียวกัน

ภาพที่ 68 ทัศนียภาพภายในส่วนพักคอย
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ภาพที่ 69 ทัศนียภาพภายในส่วนพักคอย

ภาพที่ 70 ทัศนียภาพภายในส่วนพักคอย
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3. ส่วนขายเครื่องดื่มและของที่ระลึก ส่วนนี้นําแนวความคิดของบริบทโดยรอบของขุม
เชิง มาใช้ในการออกแบบ โดยนําเอาบริบทของกาดมั่ว ซึงเมื่อมีการอวดเชิง ชาวบ้านนอกจจากจะมา
ชมการอวดเชิงแล้ว ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้า นําของมาขาย ผู้ที่มาชมการอวดเชิง จึงนําบริบทนี้มาเป็น
แนวความคิดในการออกแบบในส่วน ขายเครื่องดื่ม อาหารวาง และของที่ระลึกของโครงการนาฏ
ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 71 แนวความคิดที่นํามาออกแบบส่วนขายเครื่องดื่ม
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ภาพที่ 72 แนวความคิดที่นํามาออกแบบส่วนขายเครื่องดื่ม
ส่วนเครื่องดื่มนี้นําแนวความคิดจากกาดหมั้ว ที่เป็นบริบทภายนอกของข่วงเชิง
กาดหมั้ว เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นําของมาขาย มีอายุประมาณ 200-300 ปี โดยมีการสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของกาดหมั้วเป็นกาด (ตลาด) ในชุมชนที่มีขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ชาวบ้านจะนําผลผลิตทางการเกษตรมาขาย ลักษณะกาดไม่ค่อยมีแบบแผนสักเท่าใดนัก
เป็นกาดแบบชาวบ้าน ๆ อุปกรณ์ที่จะใช้จะมี เปี้ยด ซ้า บุง ก๋วย หาบของมาขายรวมกัน ใช้จ้อง ( ร่ม )
สีแดงขนาดต่าง ๆ ทั้งใหญ่และเล็กในการกันแดด ของที่ใช้บรรจุห่อ มีตองกล้วย ตองตึง ผักผลไม้ที่
นํามาขายมีหลายอย่าง เช่น ผักหวาน ผักกาดจ้อน ผักหละ ผักแหละ ผักฮี้ ผักเฮือด ผลไม้ก็มีอย่าง
พวก บ่าผางบ่าหลอด บ่าขามป้อม และผลไม้พื้นบ้านทุกอย่าง
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ภาพที่ 73 ทัศนียภาพภายในขายเครื่องดื่ม

ภาพที่ 74 ทัศนียภาพภายในขายเครื่องดื่ม
4. ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน
ส่วนนี้นําเอาเรื่องเครื่องดนตรีของฟ้อนเจิงมาใช้ในการออกแบบ โดยเทียบเคียงนัยยะ
ทางนามธรรม ที่เป็นส่วนที่ตีแผ่ เรื่องราวต่าง ๆ ของล้านนา ดังเช่นเครื่องดนตรีที่ดังหนักแน่น ก้อง
กังวาลเป็นจังหวะที่น่าจดจํา
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ภาพที่ 75 แนวความคิดที่นํามาออกแบบส่วนนิทรรศการหมุนเวียน

ภาพที่ 76 แนวความคิดที่นํามาออกแบบส่วนนิทรรศการหมุนเวียน
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ภาพที่ 77 ทัศนียภาพส่วนนิทรรศการหมุนเวียน
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ภาพที่ 78 ทัศนียภาพส่วนนิทรรศการหมุนเวียน
5. ส่วนโรงละคร (Auditorium) ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่หลักของการแสดงของศูนย์สืบสาน
นาฏล้านนา ซึ่งจะมีทั้งการทําพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นการไหว้ครู การมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่
จบการแสดงของสถาบัน และศิลปินภายนอก ดังนั้นส่วนนี้จึงเทียบเคียงได้กับ”ข่วงเชิง” เป็นทั้งที่ทํา
พิธีกรรม และที่สําหรับอวดเชิงหรือการแสดงฟ้อนของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ข่วงเชิงในสมัยก่อนนั้น
ชาวบ้านจะถางหญ้าให้เป็นที่โล่ง และขัดราชวัตร นําไม้ไผ่มาสานเป็นรั้วล้อมรอบไว้ ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่สามมารถเข้าไปภายในได้ นึงนําแนวความคิดนี้มาออกแบบโรงละคร

ภาพที่ 79 แสดงภาพขัดราชวัตร ที่ใช้กั้นข่วงเชิง
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ภาพที่ 80 แสดงท่วงท่าฟ้อนเชิง
โดยผู้วิจัยได้ถอดบแบบขัดราชวัตรมาเป็นส่วนตกแต่งผนังภายนอกโรงละคร จะเป็นลายที่
คลีคลายออกมาแล้ว ส่วนภายในโรงละครนั้น เป็นข่วงเชิงที่นําแนวคิดของการอวดเชิง ลวดลายฟ้อน
เชิงเข้ามาตกแต่งภายในโรงละคร

ภาพที่ 81 แสดงทัศนียภาพส่วน โรงละคร (Auditorium)
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ภาพที่ 82 แสดงทัศนียภาพส่วน โรงละคร (Auditorium)

บทที่ 7
สรุปข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบ
จากการศึกษาศิลปการแสดงฟ้อนเชิง ได้ข้อค้นพบที่สามารถนําไปสู่การออกแบบ ทั้ง
ท่าทางการฟ้อน จังหวะ ทักษะ และพิธีกรรม รวมไปถึงนัยยะแฝง ของฟ้อนเชิง เป็นแนวคิดในการ
ออกแบบโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ. เชียงใหม่ โดยสื่อนัยยะ ผ่านเส้น ระนาบ สี และวัสดุ
โดยฟ้อนเชิงนั้นถือเป็นต้นแบบของฟ้อนชนิดต่าง ๆ ของล้านนา และมีการถ่ายทอดอย่างมีรูปแบบ มี
วิถีที่แฝงอยู่ เปรียบเสมือนโครงการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ. เชียงใหม่ จะเป็นต้นแบบ ในการเรียน
การสอน และสืบสานไปเป็นรุ่นต่อรุ่น เพื่อไม่ให้ฟ้อนดั้งเดิมของล้านนานั้น ได้สูญหายไป อีกทั้ง สถานที่
แห่งนี้ เป็นที่จัดแสดงฟ้อนของล้านนา ให้เป็นที่จดจําแก่นักท่องเที่ยว และผู้คนที่มาเยือนล้านนา
ข้อเสนอแนะ
1. งานออกแบบนี้ ผู้วิจัยได้เน้นนัยยะ การเทียบเคียงบริบท และสื่อออกมาทางการออกแบบ
ซึ่งฟ้อนเชิงนั้น มีรายละเอียดที่ลึกซึ้ง ท่ารําที่เป็นเอกลักษณ์ การสื่อสารทางอารมณ์ Space โดยนําแสง
สี และเสียง ทางเทคนิคในเรื่องงานระบบสมัยใหม่ จะช่วยให้งานออกแบบสมบูรณ์มากขึ้น
2. งานออกแบบในส่วนของโครงการนั้น ควรเพิ่มในส่วนของเวทีการแสดง ที่ยิ่งใหญ่มาก
ขึ้น เพื่อสําหรับการแสดงอันยิ่งใหญ่ของล้านนา และควรมีทั้งเวทีการแสดงภายนอกอาคาร ใช้สําหรับ
เปลี่ยนบรรยากาศในการรับชมการแสดง

114

115
รายการอ้างอิง
ฉลาดชาย รมิตานนท์. (2527). ผีเจ้านาย. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่.
ซีดีเอซีเอ็ม. (2555). แผนทีท่ ี่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่. เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://cdacm.bpi.ac.th/map/Index_Map.html
ซีเอ็นเอ็กซ์ อาร์ท คอนเน็กซ์. (2555). เฟอร์ฟอร์แมนซ์. เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
www.cnxartconnex.wordpress.com
เดโม. (2555). ฟ้อนเล็บ. เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.demo.
finearts.zgo.th/performing/parameters/km/item
. (2555). ฟ้อนสาวไหม. เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.
demo.finearts.zgo.th/performing/parameters/km/item
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2512). ศิลปวัฒนธรรม. เชียงใหม่: กรุงสยามการพิมพ์.
ทริปเชียงใหม่. (2555). ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่. เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://www.tripchiangmai.com/KhanToke/OldChiangmai.html
ไทยแลนด์โฟกัส. (2555). ลานนา. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://thailandfocus.blogspot.com
นพคุณ ตันติกุล. (2548). ล้านนาในมิติกาลเวลา. เชียงใหม่: พิมพ์ลักษณ์.
นฤจร อิธิจีระจรัส. (2531). ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา. เชียงใหม่: วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
บอร์ดโพสจัง. (2555). ฟ้อนเจิง. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://board.postjung.com
/534442.html
บีคอม-ซีเอ็มอาร์ยู. (2555). การก้าวขุมเดิน. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.
bcom-cmru.com/3501b/54134327/page/p17.php
. (2555). ฟ้อนเจิง. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.bcomcmru.com/3501b/54134327/page/p17.php
เฟสบุ๊ค. (2555). ภัทราวดี ไฮ สคูล. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก www.facebook.
com/patravadiface
มณี พยอมยงค์. (2529). วัฒนธรรมไทยล้านนา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
ลานนาวิสดอม. (2555). ฟ้อนเมือง. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.
lannawisdoms.com
วิบูย์ ลี้สุวรรณ. (2536). มรดกพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร: โเอเดียร์สโตร์, 2536.
1

2

116
วิลักษณ์ ศรีปา่ ซาง. (ม.ป.ป.) สารานุกรมประเพณีไทยภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโฒประสานมิตร
สงวน โชติสุขรัตน์. (2540). ประเพณีไทยภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
สนั่น ธรรมธิ. (2550). นาฏดุริยการล้านนา. เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์, 2550.
. (2544). ฟ้อนเชิง. เชียงใหม่: สันติภาพการพิมพ์
สรัสวดี อ๋องสกุล. (2539). ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: โครงการวิชาการอัมรินทร์.
อีท. (2555). ห้องอาหารขันโตกดินเนอร์. เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก http://eat.
edtguide.com
อุดม รุ่งเรืองศรี. (2545). วรรณกรรมลานนาไทยสมัยพระเจ้ากือนา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
โอเคเนชั่น. (2555). วิกหัวหิน. เข้าถึงเมือ่ 20 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.
oknation.net
โอเพนท์เบส. (2555). นาฏดุริยการล้านนา. เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก http://www.
openbase.in.th
โอลเชียงใหม่. (2555). พิพธิ ภัณฑ์เรือนซ้อ-หงษ์. เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://www.oldchiangmai.com
อีทีเอสยู. (2555). ออดิทอเรียม. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก https://www.etsu.
edu/students/univcent/services/dpculpservices.aspx
3

ภาคผนวก

118

แบบสอบถามเพื่อการศึกษา
การศึกษาฟ้อนเชิงสู่การออกแบบศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จ.เชียงใหม่
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เข้า
มาใช้พื้นที่ของโครงการ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลและทิศทางในการกําหนดการออกแบบพื้นที่ ลักษณะ
และองค์ประกอบโครงการ
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายผู้ที่สนใจเยี่ยมชมศูนย์
สืบสานนาฏล้านนา จํานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย ข้อคําถามเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพการสมรส อายุ
ระดับการศึกษา รายได้โดยประมาณ เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการใช้บริการศูนย์สืบสานนาฏล้านนา จํานวน 5 ข้อ
ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ ความถี่ของการชมศิลปะการแสดง เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง โครงการ เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กดู ก ารแสดง ความสนใจในการเรี ย นฟ้ อ นล้ า นนา เป็ น
แบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ฟ้อนเชิง ซึ่ง มีแบบสอบถามที่ที่เป็นให้ตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมและการบริการของศูนย์สืบสานนาฏ
ล้านนา จํานวน 2 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1.1 เพศ
 ชาย
1.2 สถานภาพ
 โสด
 สมรส
1.3 อายุ
 14-16
1.4 ระดับการศึกษา
 มัธยมต้น
 ปวช.
 อื่น ๆ
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ําว่า3,000
 3,001-8,000
 มากกว่า 8,000

 หญิง
 หย่า
 อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียน
 17-18
 มัธยมปลาย
 ปวส.

120
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการสถาบันนาฏล้านนา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
2.1 ความถี่ในการชมการศิลปะการแสดง เวทีทใี่ ดก็ได้กี่ครั้งต่อปี
 ไม่เคยชม
 5-10 ครั้ง
 1-2 ครั้ง
 10 ครั้งขึ้นไป
 3-5 ครั้ง
2.2 คุณมีเหตุผลใดในการเลือกชมการศิลปะแสดงต่างๆ
 เนื้อหาและเรื่องราว
 สถานทีท่ ี่ใช้แสดง
 กลุม่ ศิลปิน นักแสดง
 เทคนิคการแสดง
2.3 คุณมีการเดินทางไปชมศิลปะการแสดงด้วยวิธีใด
 รถยนต์ส่วนตัว
 รถโดยสารประจําทาง
 อื่น ๆ โปรดระบุ.........
2.4 คุณมีเหตุผลที่เลือกไปชมการแสดงในแต่ละครั้งคืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพื่อความบันเทิงและพักผ่อน
 ผูแ้ สดงเป็นที่รู้จัก
 ตามกระแสนิยม
 ไปตามเพื่อนชักชวน
 ติดตามการแสดงประเภทนั้นอยู่แล้ว
 เป็นการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย
 เพราะคุณครูเก็บคะแนน
 เพื่อซื้อของที่ระลึก
 ราคาบัตรถูก
 อื่น ๆ โปรดระบุ....................................
2.5 คุณมีความสนใจในการเรียนฟ้อนล้านนาแบบเฉพาะทางหรือไม่
 สนใจ
 ไม่สนใจ เพราะ………………………..
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับฟ้อนเชิง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงในตาราง หรือ  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตาม
ความเป็นจริง
3.1 เมื่อกล่าวถึงการฟ้อนเชิงแล้วคุณนึกถึงอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ชั้นเชิงฟ้อนล้านนา
 ลีลาการแสดง
 ความแข็งแรง
 ความสนุกสนาน
 อุปกรณืประกอบ เช่น ดาบ ไม้พลอง
3.2 คุณเคยชมการแสดงฟ้อนเชิงหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
3.3 คุณเคยชมฟ้อนเชิงจากสถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่เคยชม
 ร้านอาหาร
 เวทีกิจกรรม
 ถนนคนเดิน
 งานโรงเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ...........
3.4 จงให้คะแนนความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการชมศูนย์สืบสานนาฏล้านนา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็น
1. สถานที่จัดตั้งโครงการมีการคมนาคมที่
สะดวกและดี
2. มีการจัดอบรมการแสดงและฝึกฝนให้กับ
ผู้ที่สนใจ
3. ครูผู้สอน เป็นพ่อครูแม่ครูเฉพาะทาง ที่มี
ชื่อเสียง
4. มีการจัดแสดงนาฏล้านนาโดยสะท้อนให้
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนา
5. กิจกรรมภายในโครงการน่าสนใจ
6. อื่น ๆ โปรดระบุ

4
3
2
1
5
ไม่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนาฏล้านนา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
4.1 กิจกรรมที่คณ
ุ นึกถึงเมื่อมาศูนย์สืบสานนาฏล้านนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ชมการฟ้อน
 ชมนิทรรศการชั่วคราว
 สอบถามข้อมูลการฟ้อน
 รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม
 ฝึกอบรมการฟ้อน
 นั่งพักคอย
 ซื้อของที่ระลึก
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................
 เยี่ยมชมสถานที่
4.2 คุณคิดว่าถ้าไปศูนย์สืบสานนาฏล้านนา แล้วมีความต้องการบริการด้านใดบ้างภายในศูนย์ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เคาน์เตอร์จําหน่ายบัตร
 ห้องเรียนฟ้อน
 ส่วนประชาสัมพันธ์
 ส่วนเวทีการแสดง
 ส่วนรับฝากสัมภาระ
 พื้นที่พักคอย
 ห้องสุขา
 ส่วนจําหน่ายของที่ระลึก
 ร้านอาหาร และเครื่องดืม่
 อื่นๆ โปรดระบุ...................
 ส่วนนิทรรศการ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
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ประวัติผู้วิจยั
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2551

พ.ศ.2553

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
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คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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