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ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
FonNoomErn Sao Len Mon Son Pha Classical Dance
ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์1 สรินทร คุ้มเขต2
จุฑาภรณ์ จันทบาล3 และจันทิมา อุตลา4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า และ 2) พัฒนารูปแบบชุดการ
แสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น
ชาวบ้านและนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยมีดังนี้
1) มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวมายาวนาน เป็นการแสดงออกที่แฝงไว้
ซึ่งความสนุกสนาน ก่อให้ผู้เล่นมีไหวพริบฉับไว ไม่มีพิธีการที่ซับซ้อน แต่คงไว้ด้วยเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์แจ่มใสของ
ท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ โดยการละเล่นพื้นบ้านแต่ละชนิดรวมถึงมอญซ่อนผ้า นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยัง
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ช่วยสร้างสันทนาการ และเป็นสื่อกลาง
ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
2) รูปแบบชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� การละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า มาพัฒนาขึน้ เป็นชุดการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ได้แก่ ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า โดยการแสดงที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
(1) เกริน่ น�ำการละเล่นมอญซ่อนผ้าด้วยบทผญา โดยชายหนุม่ ออกมารวมกลุม่ มองหาและชักชวนหญิงสาวออกมาร่วมเล่น
รูปแบบการแสดงสื่อถึงความแข็งแรง ความสนุกสนาน (2) การเกี้ยวพาราสีรูปแบบการแสดงสื่อถึงความสดใสร่าเริง
น�ำเสนอด้วยท่าทางที่สัมพันธ์กันของชาย-หญิง (3) การเล่นมอญซ่อนผ้า รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสนุกสนาน
ผสมผสานกับน�ำเสนอการเล่นมอญซ่อนผ้า ด้วยอากัปกิริยาตามขั้นตอนการเล่น ทั้งนี้ รูปแบบการแสดงน�ำเสนอใน
ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ บทผญา เครื่องแต่งกาย และ
อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สื่อถึงการละเล่นมอญซ่อนผ้าที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค�ำส�ำคัญ: มอญซ่อนผ้า การละเล่นของไทย นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์
Abstract
This research aimed at 1) studying Thai Children’s game “Mon Son Pha”, and 2) developing
creative Thai classical dance pattern called FonNoomErn Sao Len Mon Son Pha. The target group
used in the research consisted of local savants, villagers, students of bachelor of education program
inperforming arts, faculty of education, Loei Rajabhat University. The research was carried out with
1
2,3
3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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qualitative method, and with the application of field trip study, the study of related documents,
literature, and related research. The findings were as followings.
1) Mon Son Pha is Thai children’s game that has long history and stories. It is the game that
shows joyful emotion and makes the playersto get good aptitude. The game is not complicated but
absolutely remains the pure and uniqueness of the local. Each play and game, including Mon Son
Pha does not only give joyfulness but also promote children’s development such as body, mind,
and emotion. It is also a recreation activity and the medium for players to learn surrounding nature.
2) Creative Thai classical dance pattern in the study was adapted from Thai Children’s game:
Mon Son Pha. It is developed into local Thai classical dance pattern which called NoomErn Sao Len
Mon Son Pha, and the developed dance has 3 parts; (1) the introduction to the dance with local
Esan poetry, the men will come out, look for, and ask the women to join the game, the show style
reveals the strength and fun, (2) the accosting, this part of the show revealsthe joyfulness portraying
the relationship of men and women, (3) the Mon Son Pha game part shows the fun of playing Mon
Son Pha game with the action referred to the playing steps. The show in the study was creative
local dance that the researchers composed the music, the local Esan poetry, the dresses, and
accessories to use in the show, and this show imparts the game of Mon Son Pha played in the north
eastern part context.
Keywords : Mon Son Pha, Thai children’s game, creative Thai classical dance
ความเป็นมาและความส�ำคัญของการวิจัย
มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่มีประวัติ
และเรือ่ งราวมายาวนาน ถือเป็นการละเล่นทีเ่ ด็กนิยมเล่น
เพื่อความเพลิดเพลินและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
แต่ปัจจุบันการละเล่นของไทยได้เลือนหายจากสังคมไป
เพราะเด็กสมัยใหม่หนั ไปสนใจเทคโนโลยี จนลืมว่าสังคมไทย
ยังมีมรดกที่ลํ้าค่าที่แฝงด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ของร่างกายได้เป็น
อย่างดี และเพื่อน�ำเสนอรูปแบบการละเล่นของไทยอัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด ฟ้อน
หนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้าโดยสื่อออกมาให้เห็นเป็น
ภาพสะท้อนวิถชี วี ติ ในอดีตทีง่ า่ ยต่อความเข้าใจของคนรุน่
หลัง เพื่อสืบสานการละเล่นของไทยพื้นบ้าน และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมศิลปะด้านการแสดงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า
2. พัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์
ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาค
สนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งมีรายละเอียดด�ำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย แบ่งได้ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
ปราชญ์ท้องถิ่น ชาวบ้าน
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2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดนาฏย
ประดิษฐ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือ
เชิงคุณภาพประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง และประเด็นวิพากษ์การแสดง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เตรียม/วางแผนด�ำเนินการวิจัย
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งด้านการละเล่นของไทย และด้านศิลปะการแสดง
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ประเด็นสนทนากลุ่ม
4. เก็บข้อมูลศึกษาเกีย่ วกับการละเล่นของไทย
มอญซ่อนผ้า โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ทอ้ งถิน่ และชาวบ้าน
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลก�ำหนดประเด็นทีต่ อ้ งการน�ำเสนอเป็นชุด
การแสดง
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น
6. พัฒนารูปแบบนาฏยประดิษฐ์ มีขนั้ ตอนการ
ด�ำเนินการดังนี้ คือ
- ประดิ ษ ฐ์ ชุ ด การแสดงนาฏยประดิ ษ ฐ์
ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
- พั ฒ นาองค์ ป ระกอบของชุ ด การแสดง
ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีประกอบ
- ถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่ นักศึกษา
สาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
7. น�ำเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ข้อเสนอแนะ และ
วิพากษ์การแสดง เพือ่ ให้ได้ชดุ การแสดงซึง่ สอดคล้องและ
สามารถน�ำเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
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8. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาชุดการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียง
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
9. สรุปผลการวิจัย/น�ำเสนอผู้เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์ และการวิพากษ์การแสดง
ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนา
ต่อไป
สรุปผล

1. ผลการศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า
มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่มี
ประวัตแิ ละเรือ่ งราวมายาวนาน โดยสันนิษฐานว่าเกิดขึน้
ในสมัยอยุธยา ซึ่งจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เห็นตรงกัน
ว่าการละเล่นมอญซ่อนผ้านั้นไม่ใช่การละเล่นของมอญ
แต่คาดว่าเป็นการละเล่นที่คนไทยคิดขึ้นมา ด้วยความที่
คนไทยและคนมอญคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คนไทยจึง
หยิบยกเอาจุดอ่อนของมอญขึ้นมาล้อเล่น เย้าแหย่กัน
ประสาเพื่อนฝูง เพราะคนมอญนั้นซ่อนผ้าจริงๆ และคน
มอญนั้นไม่เล่นตุ๊กตาเด็ดขาด (องค์ บรรจุน, 2552) มอญ
ซ่อนผ้า นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์ ในโอกาสที่มารวม
ตัวกัน หรือเล่นในยามว่าง เป็นการละเล่นที่แสดงออกที่
แฝงไว้ซงึ่ ความสนุกสนาน ก่อให้ผเู้ ล่นมีไหวพริบฉับไว ไม่มี
พิธกี ารทีซ่ บั ซ้อน แต่คงไว้ดว้ ยเอกลักษณ์ทบี่ ริสทุ ธิแ์ จ่มใส
ของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์
ลักษณะการเล่นไม่มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่น
ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความสนุกสนาน เล่นได้ทั้งหญิง
และชาย อุปกรณ์ประกอบใช้ผา้ ขนาดใหญ่หนึง่ ผืน ไม่ตอ้ ง
ขมวดหรือพับให้เป็นเกลียว เพราะถ้าฟาดถูกผู้ใดเข้าแล้ว
จะเจ็บ เล่นในบริเวณสนามหญ้า หรือลานกว้าง เมือ่ พร้อม
แล้วจะมีการเลือกให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเป็น “มอญ” ถือ
ผ้าที่เตรียมไว้แล้วออกมายืนข้างนอก กลุ่มที่เหลือนั่ง
ล้อมวงร้องเพลง ปรบมือ เพือ่ ความรืน่ เริงส่วนมอญจะเดิน
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หรือวิง่ ไปรอบๆ วง แล้วเลือกวางผ้าลงใกล้หลังผูน้ งั่ คนใด
คนหนึง่ ถ้าผูถ้ กู วางผ้าข้างหลังรูส้ กึ ตัวเสียก่อนผูว้ างผ้ามาถึง
ก็ต้องรีบฉวยผ้าวิ่งมานั่งแทนที่ของตนได้ แล้วจึงเดินหา
โอกาสวางผ้าไว้ข้างหลังผู้หนึ่งผู้ใดต่อไป แต่ถ้าถูกวางข้าง
หลังไม่รู้สึกตัว จนผู้ที่วางวิ่งมาถึงก็หยิบผ้าที่วางนั้นฝาด
ผู้ที่ถูกวางจนกว่าจะลุกขึ้นรับผ้าออกเดินผู้วางจึงลงนั่ง
แทนที่
2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏย
ประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
รูปแบบและท่วงท�ำนองการแสดงชุด ฟ้อน
หนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิด
ประดิษฐ์ทา่ ทางจากการศึกษาลักษณะการละเล่นของไทย
การศึกษาภาษาท่าร�ำนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง
และนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยยึดหลักในการคิดชุด
การแสดง ท่าร�ำ เครือ่ งแต่งกาย องค์ประกอบเกีย่ วกับการ
จัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทาง
การพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้
1) ก�ำหนดแนวคิดของชุดการแสดง เนือ่ งจาก
มอญซ่อนผ้า เป็นการละเล่นของไทยที่แสดงถึงความ
สนุกสนานรื่นเริงของวัยเด็ก จึงก�ำหนดแนวคิดของการ
แสดงให้สื่อถึงกลุ่มชายหนุ่มหญิงสาวที่ต้องการร�ำลึกถึง
เรื่องราวความสนุกสนานในวัยเยาว์ เป็นการเล่าถึงชาย
หนุม่ ทีเ่ คยเล่นมอญซ่อนผ้ากับหญิงสาวในคราวทีเ่ ป็นเด็ก
ที่ ส ร้ า งความสนุ ก สนาน ความสามั ค คี ใ นกลุ ่ ม เพื่ อ น
จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นมอญซ่อนผ้ากันอีก
2) ก�ำหนดรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อน
หนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า เป็นการเล่าเรื่องราวของ
ชายหนุ่มหญิงสาวที่ร�ำลึกถึงความสนุกสนานในวัยเด็กใน
ลักษณะของเรื่องเล่าตามจินตนาการ และแสดงขั้นตอน
การเล่นมอญซ่อนผ้าที่สนุกสนาน ท�ำให้ท่าทางที่น�ำเสนอ
ของผูแ้ สดงต้องอยูใ่ นรูปของลีลาท่าร�ำทีส่ ามารถแสดงออก
มาได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงน�ำเสนอรูปแบบของชุดการ
แสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า ในลักษณะของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ก�ำหนดองค์ประกอบของการแสดง
ซึ่งก�ำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่
ก�ำหนดไว้ ดังนี้
- ดนตรีและเพลงร้อง ผู้วิจัยใช้ ผญา
เป็นการเกริ่นเรื่องประกอบการแสดง และสร้างสรรค์
ดนตรีขึ้นใหม่โดยใช้ท�ำนองพื้นเมืองของอีสานในลักษณะ
ผสมผสานท่วงท�ำนองช้า-เร็ว และใส่ท�ำนองเพลงมอญ
ซ่อนผ้าเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของการแสดง
- ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงชาย จ�ำนวน 4 คน
ผู้แสดงหญิง จ�ำนวน 4 คน
- การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้สื่อถึง
วิถขี องพืน้ บ้านอีสานผสมผสานกลิน่ ไอของความเป็นไทย
ภาคกลางประยุกต์ให้มีความสวยงาม และค�ำนึงถึงความ
คล่องตัวในการแสดง โดยลักษณะการแต่งกายของการ
แสดงฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า ฝ่ายหญิงใส่เสื้อ
แขนตุ๊กตาชายผ้ามีระบาย สวมผ้าโจงกระเบนพื้นเมือง
พาดผ้าสไบ คาดเข็มขัดเงิน สวมสร้อยเงิน รวบมวยผมทัด
ดอกเบญจมาส และใส่มุกประดับฝ่ายชายใส่เสื้อแขนสั้น
สวมผ้าโจงกระเบนพื้นเมือง ผ้ามัดเอว และสวมสร้อยเงิน
- อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ป ระกอบในการแสดง
ได้แก่ ผ้าผืนใหญ่

ภาพที่ 1: การแต่งกายผู้แสดง
(2) การออกแบบท่าร�ำและการแปรแถว
ผู้วิจัยน�ำแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร�ำทั้งจากศิลปินพื้นบ้าน
อีสาน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย มาเป็น
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แนวทางการออกแบบ ใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร�ำของไทย
ที่เป็นแบบแผนผสมผสานท่าร�ำแม่บทอีสานโดยเชื่อม
ท่าทางให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง
จากนั้นก�ำหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูป
ลักษณะต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั ท่าร�ำและเรือ่ งราวทีน่ ำ� เสนอ
ทัง้ นี้ ฟ้อนหนุม่ เอิน้ สาวเล่นมอญซ่อนผ้า แบ่งการแสดงเป็น
3 ช่วง และในแต่ละตอนจะน�ำเสนอด้วยลีลาท่าร�ำ ดังนี้
- ช่วงที่ 1 เกริน่ น�ำการละเล่นมอญซ่อน
ผ้า เริ่มด้วยบทผญาเล่าเรื่องราวการละเล่นมอญซ่อนผ้า
จากนั้นชายหนุ่มออกมารวมกลุ่มร�ำลึกถึงการเล่นสนุกใน
วัยเด็กจากนั้นชักชวนหญิงสาวออกมาร่วมเล่น ใช้ท่าทาง
สือ่ ถึงความความแข็งแรง สนุกสนานโดยใช้ภาษานาฏศิลป์

ภาพที่ 2: ท่าร�ำลึกถึงสมัยเด็ก

ภาพที่ 3: ท่าเรียก
- ช่วงที่ 2 การเกี้ยวพาราสีเริ่มต้นด้วย
การให้ชายหนุ่มเข้ามารับฝ่ายหญิงเป็นกลุ่ม จากนั้นแยก
ร�ำเป็นคู่ๆ ในลักษณะเกี้ยวพาราสีโดยใช้ดนตรีจังหวะ
รวดเร็ว ต่อมาจะเริ่มการชวนกันเล่นเพื่อร�ำลึกถึงวัยเยาว์
รูปแบบการแสดงในช่วงนี้จะเน้นสื่อถึงความสดใสร่าเริง
ของหนุม่ สาวทีน่ กึ ถึงความหลังโดยน�ำเสนอด้วยลีลาท่าร�ำ
ทีส่ มั พันธ์กนั ของชาย-หญิง และท่าร�ำทีร่ วดเร็วสนุกสนาน
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ภาพที่ 4: ท้าเกี้ยวพาราสี

ภาพที่ 5: ท่าเล่นสนุกสนาน
			
- ช่วงที่ 3 การเล่นมอญซ่อนผ้า รูปแบบ
การแสดงสือ่ ถึงความสนุกสนานผสมผสานกับน�ำเสนอการ
เล่นมอญซ่อนผ้า เริ่มด้วยขั้นตอนการเลือกคนที่จะเล่น
เป็น “มอญ” มาซ่อนผ้า ซึง่ เมือ่ ได้มอญแล้วจะใช้ดนตรีชา้
ท� ำ นองเพลงมอญซ่ อ นผ้ า ผู ้ แ สดงใช้ ท ่ า ทางสื่ อ ด้ ว ย
อากัปกิริยาตามขั้นตอนการเล่น โดยใช้จังหวะมอญซ่อน
ผ้าแต่เร่งจังหวะให้เร็วขึ้น การร�ำของนักแสดงแสดงถึง
ความสนุกสนาน แต่อ่อนช้อย สวยงาม ใช้ท่าทางผสม
ผสานประกอบอุปกรณ์การแสดง ซึง่ ได้แก่ ผ้าผืนใหญ่ ลีลา
ท่าทางเน้นความคล่องแคล่วว่องไว ความสอดคล้อง
สัมพันธ์ของผู้แสดง และความสนุกสนานรื่นเริง

ภาพที่ 6 : ท่าได้คนเป็นมอญ
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ภาพที่ 7 : ท่าไล่ฟาดผ้าคืน
อภิปรายผลการศึกษา
ฟ้อนหนุม่ เอิน้ สาวเล่นมอญซ่อนผ้ามีแนวคิดหลัก
ที่สื่อถึงกลุ่มชาย-หญิง ที่ต้องการร�ำลึกถึงเรื่องราวความ
สนุกสนานในวัยเยาว์ เป็นการเล่าถึงชายหนุ่มที่เคยเล่น
มอญซ่อนผ้ากับหญิงสาวในคราวที่เป็นเด็ก ที่สร้างความ
สนุกสนาน ความสามัคคีในกลุม่ เพือ่ น จึงชักชวนหญิงสาว
มาเล่นมอญซ่อนผ้ากันเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมให้
สามารถเข้าใจเรื่องราวตามล�ำดับ สอดคล้องกับ สดใส
พันธุมโกมล (2538) ทีก่ ล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการน�ำภาพจากประสบการณ์และจินตนาการ
ของมนุษย์มาผูกเป็นเรือ่ ง และจัดเสนอในรูปแบบของการ
แสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อ
ผู้ชม ในขณะเดียวกันแนวคิดที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ หาก
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน ไม่ซับซ้อน
สร้างความบันเทิงให้แก่ผชู้ มแล้ว ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึง่
ในการอนุรกั ษ์และสืบทอดการละเล่นของไทยได้ สอดคล้องกับ
สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ที่กล่าวว่า การถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญา มีการถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่
ตลอดมา มักถ่ายทอดในหลากหลายรูปแบบ เช่น บอกเล่า
โดยตรงหรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบการบันเทิงทีส่ อดแทรกในกระบวนการ
และเนื้อหาเป็นต้น และการสื่อถึงการแสดงที่เรียบง่าย
สนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรานี วงศ์เทศ
(2525) ทีก่ ล่าวว่า การแสดงนาฏศิลป์พนื้ บ้านจะมีลกั ษณะ
เรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้
เพราะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับวิถี

ชีวิตพื้นบ้าน รูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาว
เล่นมอญซ่อนผ้า มีลกั ษณะของเรือ่ งเล่า และแสดงขัน้ ตอน
การเล่นมอญซ่อนผ้าที่สนุกสนาน ท�ำให้ท่าทางที่น�ำเสนอ
ของผูแ้ สดงต้องอยูใ่ นรูปของลีลาท่าร�ำทีส่ ามารถแสดงออก
มาได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงน�ำเสนอในลักษณะการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ส่วนองค์ประกอบของการ
แสดงได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผูแ้ สดง การแต่งกาย และ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบในการแสดง ก�ำหนดขึน้ ให้สอดคล้อง
กับแนวคิดของชุดการแสดงที่ก�ำหนดไว้ โดยเน้นความ
เรียบง่าย แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานของการละเล่น
ของไทยที่คนรุ่นใหม่ละเลยไป โดยดนตรีประกอบใช้
ลักษณะผสมผสานท่วงท�ำนองช้า-เร็ว และใส่ทำ� นองเพลง
มอญซ่อนผ้าเพือ่ ให้เข้ากับอารมณ์ของการแสดง แต่สอื่ ถึง
ความสนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นเมือง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
นพดล ศรีสว่าง (2550) ทีก่ ล่าวถึงท�ำนองเพลงพืน้ บ้านซึง่
สือ่ ถึงความเป็นดนตรีพนื้ เมืองอีสานชัดเจน เพราะมีความ
โดดเด่ น และมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว มี ค วามเรี ย บง่ า ย
อันแสดงถึงความเป็นพื้นเมืองอย่างแท้จริง ส�ำหรับการ
แต่งกายของผู้แสดงออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้น
บ้านอีสานผสานกลิ่นไอของภาคกลางแต่ค�ำนึงถึงความ
คล่องตัวในการแสดง ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นไหว
บนเวที สอดคล้องกับแนวคิดในการประดิษฐ์ทา่ ร�ำและชุด
การแสดงของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ที่กล่าวว่า
นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก�ำหนดรูปแบบและแนวทางของ
ฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนองและส่งเสริมการ
แสดงอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยออกแบบท่าร�ำโดยใช้ภาษา
นาฏศิลป์ในท่าร�ำของไทยทีเ่ ป็นแบบแผนผสมผสานท่าร�ำ
แม่บทอีสานน�ำมาประดิษฐ์ลีลาท่าร�ำโดยเลือกใช้คลอบ
คลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ท่าร�ำสื่อความ
หมายได้ ดี เหมาะสมกั บ อารมณ์ เ พลง กลมกลื น กั บ
ท่วงท�ำนอง ช่วงท�ำนองเพลงช้าใช้ทา่ ร�ำทีด่ อู อ่ นหวานเนิบช้า
ส่วนในจังหวะรวดเร็วเลือกใช้ทา่ ร�ำทีด่ คู ล่องแคล่ว สนุกสนาน
มี ก ารเชื่ อ มท่ า ร� ำ ได้ ก ลมกลื น กั น ตลอดการแสดง
ซึ่งสอดคล้องกับ อมรา กลํ่าเจริญ (2531) ที่กล่าวว่าการ
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ฟ้อนร�ำเกิดจากการที่มนุษย์ดัดแปลงท่าทางมาจากทาง
ธรรมชาติ และการบวงสรวงบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยการฟ้อน
ร�ำ  นอกจากนี้ การแสดงชุดนี้จัดให้มีการแปรแถวท�ำให้
เกิดความน่าสนใจมีการเปลี่ยนต�ำแหน่งในขณะท่าเชื่อม
ท�ำให้การแสดงไม่นา่ เบือ่ หน่าย สอดคล้องกับประทิน พวง
ส�ำลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวิธีที่จะ
ท�ำให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ สาเหตุของ
การแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ท�ำให้ผู้ชมไม่เกิดความ
เบื่อหน่าย ชวนติดตามตลอดชุดการแสดง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้
1. ควรน�ำนาฏยประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น จัดท�ำใน
รูปของวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
2. ควรมีการอนุรกั ษ์และส่งเสริมการละเล่นของ
ไทยในรูปของสื่อลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัย
1. ควรมีการศึกษาการละเล่นของไทยชนิดอืน่ ๆ
แล้วน�ำมาพัฒนาเพื่อน�ำเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์
เพื่อเป็นการเผยแพร่แก่คนรุ่นหลังต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนต่อไป
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