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ค�าว่า “กิง่กะหร่า” เป็นค�าในภาษาไทใหญ่ทีก่ลายเสยีงมา
จากภาษาบาลีในค�าว่า “กินรี” ส่วนค�าว่า กินนร โดยความ
หมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
หมายถึง อมนุษย์ในนิยาย ที่มีความหมายอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด 
ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนก 
อกีชนดิหนึง่มรีปูร่างเหมอืนคน เมือ่จะไปไหนมาไหนกจ็ะใส่ปีก
ใส่หางบินไป ค�าว่า กินนร ต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็นส�าเนียงของ
คนไทยว่า “ก่ิงกะหร่า” ส่วนชาวไทใหญ่ในอดีตมักใช้ค�าว่า 
“นางนก” แทนค�าว่า “กิ่งกะหร่า” 

การ “ฟ้อนนกกิง่กะหร่า” หรอื “ร�านกกิง่กะหร่า” เป็นศลิปะ
ชัน้สงูอนัสะท้อนเอกลกัษณ์ความเชือ่ตามวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ินของชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
และได้แพร่หลายเข้ามาสูป่ระเทศไทยในพืน้ทีล้่านนาภาคเหนือ
เมื่อครั้งที่ชาวไทใหญ่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ทางภาคเหนือ
ของไทย ในแถบจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  
โดยได้รบัความนยิมและมีการสบืทอดชัดเจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มีชื่อเสียงในการแสดง “ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า”  มากที่สุด 
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ชดุนกกิง่กะหร่า ถอืเป็นงานฝีมอืทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ของ
วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ ที่มีจินตนาการดัดแปลงวัสดุใกล้ตัว ให้
กลายเป็นเสมือนตัวกินนร หรือกินนรี สัตว์ป่าหิมพานต์ตาม
ความเชื่อของคนในอดีต ที่ออกมาฟ้อนร่ายร�าต้อนรับสมเด็จ
พระสัมมาสมัพุทธเจ้าในเทศกาลวนัออกพรรษา โดยชดุนกกิง่
กะหร่าน้ัน ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ คือ ปีก หาง และ
ล�าตัว ปีกและหางมีโครงสร้างที่ท�าจากไม้ไผ่ น�ามาเหลาข้ึน
เป็นโครงเย็บติดด้วยผ้าสวยงาม อาทิ ผ้าลูกไม้ ผ้าแพร  และ
ผูกโยงด้วยเชือก ให้ปีกและหางสามารถกางออกได้เหมือน
ปีกนก โดยปีกและหางผกูเชือกให้คล้องกบัข้อมอื เพือ่ใช้บงัคับ

ในการร่ายร�า ส่วนล�าตัวสวมใส่เสื้อกางเกงสีเดียวกัน ในอดีต
ชุดนกกิ่งกะหร่าจะมีปีกและหางแยกกัน แต่ในปัจจุบันบางที่
ท�าให้ปีกและหางเป็นช้ินเดยีวกนัเพือ่สะดวกในการจดัท�า โดย
สมัยก่อนนั้นจะใช้กระดาษสามาย้อมสี เอามาตกแต่งให้เป็น
ลวดลายให้ดูสวยงาม และให้ผู้ชายที่สูงอายุเป็นคนร�าโดยจะ
ใช้หน้ากากสวมใส่แทนการแต่งหน้า ช่างผูท้�าส่วนใหญ่จะเป็น
ผูส้อนท่าร�าในการฟ้อนนกกิง่กะหร่าไปพร้อมกนั ซึง่มเีชือ้สาย
ไทใหญ่ ส่งต่อภมูปัิญญาทางประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีาม
สู่ชนรุ่นหลังต่อไป
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เอกลักษณ์เครื่องแต่งกายการฟ้อน
นกกิ่งกะหร่าในวัฒนธรรมชาวไทใหญ่                                                                

องค์ประกอบของเครือ่งแต่งกายนกกิง่กะหร่าเพือ่การ
แสดงฟ้อนนกกิง่กะหร่านัน้จะ มส่ีวนประกอบ 3 ส่วน คอื ปีก หาง 
และล�าตัว เฉพาะปีกและหางท�าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย ส่วนล�าตัว 
ผู้ฟ้อนจะใส่เสื้อผ้าสีเดียวกับปีกและหาง (อุปกรณ์การฟ้อนนี้ 
พบว่าบางแห่งมเีฉพาะหางเท่านัน้ การท�าตามแบบโบราณดัง้เดมิ 
จะแยกปีก แยกหางออกจากกัน ปัจจุบันท�ารวมกันไปเพื่อให้
สะดวกและง่ายขึ้น) ปีกนกกิ่งกะหร่า ส่วนมากจะน�าเอาไม้ไผ่
ท�าเป็นปีกยาวประมาณ 70 เซนติเมตร กว้าง 100 เซนติเมตร

ส�าหรับใบหน้าก่ิงกะหร่า น�าเอาดนิเหนยีว มาจดัท�าแบบ
หรือ บล็อก เสร็จแล้วก็น�ากระดาษสาทากาวแห้งแล้ว ก็น�าสขีาว
มาทาทับกระดาษสา เสร็จแล้วก็จะได้หน้ากากสีขาวมาสวม
เข้ากบัใบหน้า พร้อมกับแต่งหน้าตาให้สวยงาม ในปัจจบุนัไม่นยิม
สวมหน้ากาก ส�าหรับบนศีรษะใช้ผ้าสีสวยสดพันรอบศีรษะ 
คล้ายกับการแต่งตวัลกูแก้ว หรอืส่างลองของชาวไทยใหญ่ ตวัสวม
กิง่กะหร่า คล้าย ๆ  กับกางเกงขาสัน้แบบหลวม ๆ  สวมเสือ้แขนยาว 
แล้วน�าผ้าสีสวยสด หรือผ้าลูกไม้มาเย็บกับคอเสื้อเป็นชิ้น ๆ 
และมสีายสะพายทบักนัตรงด้านหน้าอกเสือ้และด้านหลงัของ
ตวัเส้ือ ส�าหรบัอัญมณจีะตกแต่งบรเิวณ ข้อศอก และข้อมือ ส�าหรบั 
กางเกง สวมกางเกงขายาว จะมอีญัมณปีระดบัตรงเข่า  และข้อเท้า  
ดูแล้วคล้ายกับผีเสื้อ

ส่วนปีกกิ่งกะหร่า
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ที่มาความเชื่อเกี่ยวกับ
การฟ้อนนกกิ่งกะหร่า

การ “ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เฉลิมฉลองเน่ืองในเทศกาลวันออกพรรษาของชาวไทใหญ่ท่ี
ปฏบิตัสืิบทอดกนัมาหลายร้อยปี ด้วยเหตทุีช่าวไทใหญ่นบัถอื
ศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดเทศกาลออกพรรษา ซึ่งตรงกับวัน
ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 จึงเหมือนเป็นประเพณีที่ชาวไทใหญ่ให้
ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ด้วยถือเป็นวนัทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็
ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ 

ดงัเรือ่งราวพทุธประวตัทิีเ่ล่าขานกนัไว้ว่า ในวนัออกพรรษา 
เป็นวนัทีส่มเดจ็องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็ลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไป 
จ�าพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบตุรพทุธมารดา 
ซึง่อยูส่วรรค์ชัน้ดสุติ แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาทีช่ัน้ดาวดึงส์ 
คร้ันถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 
พระพทุธองค์จงึเสด็จลงสูโ่ลกมนุษย์ทางบันไดทพิย์ท้ัง 3 ได้แก่ 
บันไดเงนิ บนัไดทอง และ บนัไดแก้ว ซึง่สกักเทวราช (พระอนิทร์) 
ให้พระวิษณกุรรมเนรมติทอดจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์สู่โลกมนษุย์ 
เมือ่ความทราบดงันัน้เหล่าบรรดาสงิสาราสตัว์น้อยใหญ่ในป่า
หิมพานต์แดนไกล และนักสิทธิ์วิทยาธรรูปร่างแปลก ๆ รวม
ถึงมนุษย์ต่างก็ยินดีที่จะได้พบกับพระพุทธองค์ จึงมีการเตรียม
การแสดงไว้คอยต้อนรบัด้วยพากนัมาฟ้อนร�าแสดงความยนิดี
ในการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้า 

คนไทใหญ่ยึดเหตุการณ์ในพุทธประวัติเป็นประเพณี
สืบต่อกันมา จึงจ�าลองชุดเครื่องแต่งกายขึ้นมาสวมใส่และ 
ฟ้อนร�าคล้ายกับเป็นสตัว์ในป่าหิมพานต์เพือ่ต้อนร้บพระพุทธเจ้า 
จนกลายเป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ที่นิยมแต่งกายด้วย
เครื่องแต่งกายที่มีส่วนปีก ส่วนหางและล�าตัวแบบนกกิ่งกะหร่า 
หรือกินนร แล้วร่ายร�าเลียนแบบอากัปกิริยาตามจินตนาการ
ที่เสมือนเป็นนกกิ่งกะหร่า เรียกกันว่า “การฟ้อนนกกิ่งกะหร่า” 
หรือ “ร�ากิ่งกะหร่า” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลวัน
ออกพรรษาของทุกปี

เม่ือ “การฟ้อนนกกิง่กะหร่า” ของชาวไทใหญ่เป็นประเพณี
ที่ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จึงกลายเป็นที่นิยมแสดงใน 
โอกาสส�าคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการแสดงในช่วงของ
วันออกพรรษาแล้ว โดยเฉพาะในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงราย และเชียงใหม่  

ด้วยจินตนาการว่านก “ก่ิงกะหร่า” หรอืกนินร หรอืกินนรี 
เป็นอมนุษย์เป็นครึ่งคนครึ่งนก หรือนัยว่ามีรูปร่างเหมือนคน 
เม่ือจะไปไหนมาไหนกจ็ะใส่ปีกใส่หางบนิไป ชาวไทใหญ่ได้จ�าลอง
ชุดนกกิ่งกะหร่าข้ึนมาสวมใส่ ประกอบด้วยชุดที่มีส่วนปีก  
ส่วนหางและล�าตวั มท่ีวงท่าร�าทีอ่่อนช้อย เรยีกชือ่การแสดงนีว่้า 
“ระบ�านกกิ่งกะหร่า” หรือ “ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า” อันสะท้อน
เอกลักษณ์ตามแบบฉบบัและวิถีของชุมชนชาวไทใหญ่ โดยเฉพาะ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นับจากในอดีตจวบจนกระท่ังปัจจุบัน
ซึง่แต่ละท้องถิน่จะท�ารปูร่างลกัษณะ แตกต่างกนัออกไปและ
มีชื่อเรียกต่างกันไปอีกหลายอย่าง
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ศิลปะการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหร่า 
ที่สะท้อนถึงวิถีแห่งชาวไทใหญ่

ความส�าคัญของการฟ้อนนกกิ่งกะหร่า อยู่ที่ผู้ฟ้อนท่ี
จะต้องมีทักษะความช�านาญใช้ปีก ใช้หางเพื่อสามารถแสดง
ศลิปะการฟ้อนได้อย่างมช้ัีนเชงิและลลีาทีง่ดงาม และฟ้อนให้
สอดคล้องกับท�านองและจังหวะของกลองด้วย

ส่วนท่าร�า จะเป็นท่าที่เลียนแบบอากัปกิริยาของนก
เช่น ขยับปีก ขยับหาง บิน กระโดดโลด

เต้นไปมาตามจังหวะของกลอง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี
ส�าคัญในการก�าหนดท่าการฟ้อนกิงกะหร่า บางครั้งจะแสดง
คูช่ายหญงิโดยสมมติุเป็นตัวผูแ้ละตัวเมยี แต่ส่วนใหญ่ท่ีพบมกั
เป็นตัวเมีย จึงมีช่ือเรียกตามที่เห็นอีกชื่อคือ “ฟ้อนนางนก” 
หรือ “ก้านางนก”

ลักษณะของท่าฟ้อนของการฟ้อนนกกิ่งกะหร่า 
ที่ส�าคัญมีการสื่อความหมาย 3 ลักษณะคือ 

ลักษณะที่หนึ่งแสดงถึงความเคารพบูชาพระพุทธเจ้า
ด้วยท่าไหว้   ลักษณะที่สองเป็นการเลียนแบบธรรมชาติของ
นก ได้แก่ ท่าแถบ (การโฉบถลา) ท่านกขยับตัว  ท่านกเดิน 
ท่านกอวดปีก ท่านกเล่นน�า้  ท่านกกระโดด ท่านกไซร้ขน ท่าน
กกระพือปีก  ท่านกเตรียมบินและท่านกเหิร  และลักษณะที่
สามแสดงถึงความรื่นเริงสนุกสนานในการฟ้อนของนกด้วย
การแสดงลีลาการขยับปีกหางได้อย่างพริ้วไหวสวยงาม  การ
ขยับส่วนมือเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว  รวดเร็ว สื่อถึงกิริยาของ
นกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ท่าแถบ (การโฉบถลา)
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กระบวนท่าของการฟ้อนนกกิ่งกะหร่า
ที่ส�าคัญมีอยู่ 5 ท่าร�า

ตอนทีน่างนกกิง่กะหร่าร�าออกมาเป็นฝูง (ใช้คนแสดงท่า
ร�าหลายคน) เป็นแสดงออกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมา
จากสรวงสวรรค์ แล้วพวกนางนกกิง่กะหร่าแสดงออกถงึความ
ดีใจที่ได้มาต้อนรับพระพุทธเจ้า

ตอนที่ก่ิงกะหร่าแสดงท่านั่งกราบไหว้ แสดงออกถึง
ความเคารพพระพุทธเจ้าตอนเสด็จมาถึงแล้ว (หรือเป็นการ
เคารพแขกผู้ชมด้วย)

ตอนที่กิ่งกะหร่าแสดงท่ากระโดดและดีดขา ซ้าย-ขวา
และก้มหวัขึน้-ลง แสดงถงึก่ิงกะหร่าก�าลังจดัแต่งขนและปีก หาง

ตอนนกกิง่กะหร่า เกีย้วพาราสกีนัตกตัวเมียจะน่ังยอง ๆ 
และเต้นไปตามจงัหวะดนตรีโดยนกตัวผูจ้ะร�าไปรอบ ๆ  นกตัวเมีย
แสดงออกถึงนกตัวผู้มีความรักชอบพอนกตัวเมีย

ตอนที่นกกิ่งกะหร่ากระพือปีกและร�าไปรอบ ๆ 
แสดงออกถึงการสนุกสนานร่าเริง และดีใจที่มาเจอกันตาม
ประสาของนก และยงัมท่ีาร�าต่าง ๆ  ทีค่รผููส้กึสอนอาจจะคิดค้น
หรือประยกุต์ขึน้มาเองเพือ่ประกอบท่าร�าให้มท่ีาร�ามากยิง่ขึน้
และสวยงาม

ส่วนประกอบที่ส�าคัญของเครื่องแต่งกายของผู้แสดง
ร�ากิ่งกะหร่าคือ

หาง โดยหางจะมีลักษณะเป็นแผ่น 3 หางเรียงจาก
ใหญ่ไปหาเล็ก

ปีก โดยปีกจะมี 4 แผ่น มีแผ่นใหญ่ 2 แผ่น แผ่นเล็ก 
2 แผ่น คือปีกที่มัดติดเอว 1 คู่ บังหน้า 1 อัน คาบคอ 1 อัน

หัวนก 1 หัว
เสื้อ-กางเกงสีเดียวกับปีกนก 1 ชุด

ส่วนหางและปีก
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กรรมวิธีการท�าองค์ประกอบ
ชุดเครื่องแต่งกายนกหรือกิ่งกะหร่า

อุปกรณ์
ไม้ไผ่ ผ้าลูกไม้ เข้มขัดสนาม ลวด ด้าย กาว กระดาษ

สี ผ้าแข็ง เคลือบ มุก ดิ้น ไม้ไผ่ ผ้าลูกไม้ เข็มขัดสนาม ลวด 
สายไฟ สายไฟที่น�าใส้ลวดออกแล้ว ด้าย อุปกรณ์อื่นๆ

องค์ประกอบของเครือ่งแต่งกายนกกิง่กะหร่าเพือ่การ
แสดงฟ้อนนกก่ิงกะหร่านัน้จะ มส่ีวนประกอบ 3 ส่วน คอื ปีก หาง 
และล�าตวั เฉพาะปีกและหางท�าด้วยไม้ไผ่หรอืหวาย เนือ่งจาก
เนื้อเหนียว ไม่แข็งกระด้าง และหาได้ง่ายในท้องถิ่น น�ามาจัก
เป็นซีก เหลาให้สวยงาม จากนัน้มามาตากแดด ให้แห้งเพือ่ไม่ให้
แมลงเกาะ ซึ่ง 1 ชุด ขนาดใหญ่จะใช้ไม้ไผ่มากถึง 35-40 ซีก  
ซ่ึงในแต่ละส่วนจะท�าเป็นโครงก่อน แล้วน�าผ้าแพรสีต่าง ๆ 
ติดหุ้มโครง และใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายตกแต่งให้สวยงาม 
จากนัน้น�ามาประกอบกนัโดยใช้ยางรดั เชอืกหรอืหวายรดัให้แน่น 
พร้อมท�าเชือกโยงบังคับปีกและหางส�าหรับดึงให้สามารถ
กระพือปีก และแผ่หางได้เหมือนนก ส่วนล�าตัวผู้ฟ้อนจะใส่
เสื้อผ้าสีเดียวกับปีกและหาง นอกเหนือจากนี้ ส่วนของศีรษะ
อาจมีการโพกผ้าหรือสวมหมวกยอดแหลมหรือสวมหน้ากาก 
ซึ่งแล้วแต่ความนิยมของท้องถิ่น

ด้าย

ผ้าลูกไม้

ไม้ไผ่
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ขั้นตอนการท�า
ตัดไม้ไผ่แก่ น�ามาผ่าเป็นซีกความยาวพอประมาณ 

เหลาให้กลมให้มลีกัษณะโคนใหญ่ตรงปลายเลก็และเจาะรใูห้
พอด ีพอทีจ่ะน�าลวดสอดเข้าไปได้ และเอากระดาษสมีาทากาว
แล้วพนักับไม้ท่ีเหลาไว้ น�าผ้าลกูไม้มาตดัเยบ็ตามขนาดความยาว
ของไม้โดยจะใช้ผ้าลูกไม้ 2 สี น�าผ้าลูกไม้อีกสีมาท�าระบายที่
หางและปีก

น�าผ้าท่ีตัดเสร็จแล้วมาเย็บติดกับไม้ เสร็จแล้วเอาลวด
มาสอดเข้ากบัรูทีเ่จาะไว้โดยใช้สายไฟคัน่ตรงกลางเป็นท่อน ๆ  
แล้วน�ามาเย็บติดกับเข็มขัด แล้วแต่งสีสันให้สวยงาม

กาบคอ น�าผ้าแขง็มาตัดเป็นรูปทรง น�าผ้าสมีาเยบ็ทาบ
กับผ้าแข็ง แล้วประดับด้วย เคลือบ, มุก ที่มีสันสวยงาม

ปีกติดเอว น�าผ้าแข็งมาตัดเป็นรูปปีกเล็ก และน�าผ้า
สีมาเย็บติดท�าเหมือนกาบคอ

หัวนก น�าวัสดุที่เหลือใช้ เช่นโฟมในหมวกกันน๊อค  
น�าโฟมตัดแต่งคอและปากน�าลวดมาคาดกับหมวกแล้วให้
ปลายชีข้ึน้ข้างบน และน�าคอและปาก ทีตั่ดไว้มาเสยีบกบัลวด
ให้เป็นหวันกแล้วน�ากระดาษสใีห้เป็นสเีดยีวกบั ปีกนก น�ามาเสียบ
ตรงหัวนก และหมวก

การตัดเย็บชุดกิ่งกะหร่า ขึ้นโครงไม่ไผ่

น�าผ้าเย็บติดกับไม้ไผ่

ติดกาบคอ
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การแสดงนกกิ่งกะหร่า มีความส�าคัญทางวัฒนธรรม
ของชุมชนท่ีถือเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าชาวไทใหญ่ท่ีควรค่า
แก่การอนรุกัษ์ไว้ให้ลกูหลาน เพราะเป็นการบ่งบอกถงึวถีิชวีติ 
ความเชื่อ วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน ผ่านศิลปะ
การแสดง ผ่านการแต่งกายที่เป็นชุดจ�าลองนางนก ที่สะท้อน
เส้นสายหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่ งานฝีมือ
ทีม่คีวามลงตวัระหว่างเครือ่งแต่งกาย และท่วงท่าท่ีผูฟ้้อนจะ
ต้องแสดงทกัษะของลลีาทีพ่ลิว้ไหว ใช้ปีกกบัหางให้โบกสะบดั
งดงามตามจังหวะดนตรี เพื่อแสดงถึงความสง่างาม และ
อารมณ์ที่ยินดีปรีดา ถือเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงและกลาย
เป็นเอกลกัษณ์ประจ�าจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทีผู่ม้าเยอืนในฐานะ
แขกเมืองต้องได้รับชม ปัจจุบันมีการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่
ครู สู่เยาวชนผ่านทางโรงเรียน ทั้งในหลักสูตร และเรียนตาม
ความสนใจตามบ้านพ่อครูแม่ครู ซึ่งเด็ก ๆ จะเริ่มจากการหัด
ฟ้อนก่อน แล้วจึงมารู้จักการท�าชุดเครื่องแต่งกาย ท่ีมีราย
ละเอียดและความพิถีพิถันที่มากยิ่งขึ้น การแสดง 1 ชุด มัก
ประกอบด้วยนางนกมากกว่า 1 ตวั เพือ่ให้เกดิความคร้ืนเครง 
แสดงออกถึงเหล่าสรรพสัตว์ที่มาร่วมแสดงความยินดีปรีดา

ปัจจบุนัการแสดงนกกิง่กะหร่าใช้แสดง คูก่บัการฟ้อนโต 
หรือ ตัวโต ที่ออกมาร่วมร่ายร�ายินดีในการเสด็จต้อนรับ
พระพุทธองค์ด้วยเช่นกัน โต หรือ ตัวโต เป็นจินตนาการของ
สตัว์ในป่าหมิพานต์อกีชนดินี ้เป็นสตัว์สีเท้า ส่วนหวัมลีกัษณะ
คล้ายเลยีงผา มขีนยาวปกุปยุ บางตัวไม่มขีน บางตัวมีหวัคล้าย
มังกร เฉพาะที่ปากมีการออกแบบให้ขยับและคาบส่ิงของได้ 
ปัจจุบันที่นิยมคาบธนบัตร จากผู้ชมที่ชื่นชอบการแสดงและ
ให้รางวัลกับตัวโตกลับมา 

การแสดงฟอ้นนกกิง่กะหร่า ในปัจจบุนัจะนยิม ใช้แสดง
ในงานต่าง ๆ  และจะนยิมในงานมงคลต่าง ๆ  ของชาวไทยใหญ่ 
เช่น งานออกหว่า (ออกพรรษา) งานปีใหม่ไต งานหลูข้่าวใหม่ 
งานปอยครหูมอ งานปอยส่างลอง งานปอยซอนน�า้ (สงกรานต์) 
แต่จะไม่แสดงในงานแต่งงาน เนื่องจากถือเป็นงานท่ีมีความ
เก่ียวข้องทางด้าน เพศสัมพันธ์ และไม่ท�าการแสดงฟ้อนนก
กิ่งกะหร่าในงานศพหรืองานอวมงคล 

การแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหร่า ถือเป็นการแสดงของ 
ชาวไทใหญ่ ที่เป็นการรับใช้สังคม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านศาสนา นอกเหนือจากงานด้านศาสนา ยังได้น�ามาจัด
แสดงในงานส�าคัญของเมือง เช่น พิธีเปิดงานส�าคัญต่าง ๆ ใน
ชุมชนชาวไทยใหญ่ งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นต้น
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
•	 นางจันทร์นิภา	ทองค�า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
•	 นายส่างค�า	จางยอด	จังหวัดเชียงใหม่
•	 นายมานพ	ประเสริฐกุล	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
•	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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