
Appling Courtship Culture in Esan Wall Paintings to the Contemporary Art Performance
ปรยีาภรณ์ พัชนี1, บุรนิทร ์เปลง่ดีสกุล2คาํสาํคัญ: วฒันธรรมการเก้ียวพาราสี,ฮูปแต้มอีสาน,นาฏศิลป์รว่มสมัย

วัฒนธรรมการเก้ียวพาราสีในฮูปแต้มอีสานและการสรา้งสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์รว่มสมัย ชุด “ฮูปฟ้อนต้อนเก้ียว” เป็นระเบียบวธิีวจิัยเชิงคุณภาพมาเป็น
กระบวนการในการศึกษา โดยได้รบัแรงบันดาลใจ  มาจากภาพวัฒนธรรมการเก้ียวพาราสี
ในฮูปแต้มอีสานท่ีเป็นหลักฐานสาํคัญ ในการบันทึกเร ือ่งราวหรอืเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้น
จรงิในอดีตของหนุ่มสาวชาวอีสาน ซึง่ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวฒัน์เข้ามามีบทบาทสาํคัญ
ในการดํารงชวีติ ผู้คนเร ิม่หากหายจากวัฒนธรรมเหล่าน้ี จึงทําให้วัฒนธรรมการเก้ียว
พาราสีเลื่อนหายไป ท้ังน้ีมีแนวคิดในการสรา้งสรรค์การแสดงชุดให้เป็นผลงานนาฏย-
ประดิษฐ ์โดยถ่ายทอดผ่านการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับวฒันธรรมการเก้ียวพาราสีในฮูปแต้ม
อีสานและสรา้งสรรค์กระบวนท่าราํในรูปแบบนาฏศิลป์รว่มสมัย ได้แก่ บทรอ้ง ดนตร ี
การแต่งกายและกระบวนท่าราํ
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1. เพ่ือศึกษาวฒันธรรมการเก้ียวพาราสีในฮูปแต้มภาคอีสาน
2. เพ่ือสรา้งสรรค์นาฏศิลป์รว่มสมัยจากวฒันธรรมการเก้ียว

พาราสีในฮูปแต้มอีสาน

ผลการวจิยั ในการศึกษาวจิัยเร ื่องวัฒนธรรมการเก้ียวพาราสีใน         
ฮูปแต้มอีสานสู่การสรา้งสรรค์การแสดงนาฏศิลป์รว่มสมัย
ผู้วจิยัได้ผลการวจิยัดังน้ี

วัฒนธรรมการเก้ียวพาราสีในฮูปแต้มอีสานวัดสระบัวแก้ว วัดยางทวง-
วราราม วัดโพธารามและวัดป่าเลย์ไลย์ มีหลักฐานทางวัฒนธรรมการเก้ียว
พาราสีท่ีปรากฏในฮูปแต้ม จาํนวน 6 กลุม่ ดังน้ี

การสรา้งสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ ผู้วจิยัใชก้ารนาํเสนอในรูปแบบของนาฏศิลปร์ว่มสมัย 
และมีกระบวนการสรา้งสรรค์งาน ดังน้ี 1.แนวคิดในการสรา้งสรรค์ 2.รูปแบบการนําเสนอ 
3.กระบวนท่าราํ 4.เคร ือ่งแต่งกาย 5.รูปแบบแถว 6.นักแสดง 7.ดนตรปีระกอบการแสดง และ 
8.อุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการ
เก้ียวพาราสีของชายหนุ่มและหญิงสาว ท่ีมีขนมธรรมเนียม จารตีประเพณีในการปฏิบัติตน 
อย่างเครง่ครดัในวถีิการดาํเนินชวีติของคนอีสาน ได้สะท้อนเร ือ่งราวหรอืเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้
จรงิ ในอดีตให้คนรุน่ใหม่ได้รบัรู ้โดยการสรา้งสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ในรูปแบบใหม่ ได้ศึกษาองค์
ความรูพ้ื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นกระบวนการหรอืองค์ความ
ใหม่ ด้วยการบูรณาการแนวคิดการสรา้งสรรค์ผลงานจากนักวชิาทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลวเิคราะห์ข้อมูลและก่อให้เกิดเป็นนาฏศิลป์ในรูปแบบรว่มสมัย

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาวฒันธรรมการเก้ียวพาราสีในฮูปแต้มอีสานและการสรา้งสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์รว่มสมัย ชุด 

ฮูปฟ้อนต้อนเก้ียว เป็นระเบียบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพมาเป็นกระบวนการในการศึกษา โดยได้รบัแรงบันดาลใจมาจาก
ภาพวัฒนธรรมการเก้ียวพาราสีในฮูปแต้มอีสานท่ีเป็นหลักฐานสําคัญ เกิดเป็นงานนาฏศิลป์ท่ีสรา้งสรรค์ขึ้นใหม่ 
สอดคล้องกับ สุมิตร เทพวงษ์ (2541) ท่ีได้อธบิายมูลเหตุของการเกิดนาฏศิลป์ในชาติไทยไว้เป็นแนวทางเดียวกันน้ี
และสอดคล้องกับ เครอืจติ ศรบุีญนาค (2534) ท่ีกล่าวว่า มนุษย์มักสรา้งศิลปะหรอืนาฏศิลป์เพ่ือความบันเทิงใจ 
แล้วนํามาเป็นเคร ือ่งหมายของกลุ่มชนหรอืเผ่าพันธุ์ของตนเอง ท้ังน้ีกระบวนการดังกล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ความรูสึ้กนึกคิดหรอือารมณ์ของมนุษย์ซึง่สอดคล้องกับ ทฤษฎีสัญญะวทิยา ท่ีได้อธิบายไว้ว่า ส่ิงท่ีปรากฏอยู่ใน
ความคิดของมนุษย์ ถือเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวของเรา สัญลกัษณ์อาจได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณเคร ือ่งหมาย
หรอืรูป สามารถตีความหมายของวฒันธรรมระหวา่งผู้ให้ถึงผู้รบัของแต่ละบุคคล

แนวคิดการสรา้งสรรค์การแสดงชุด ฮูปฟ้อนต้อนเก้ียว ต้องการท่ีจะผสมผสานความเป็นนาฏศิลป์พ้ืนเมือง
อีสานกับความเป็นนาฏศิลป์สากลเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นนาฏศิลป์สรา้งสรรค์ในรูปแบบรว่มสมัย ตามแนวคิดน้ี
สามารถนําไปเทียบเคียงกับหลักการนาฏยประดิษฐ ์ซึง่สอดคล้องกับ สุรพล วรุิฬห์รกัษ์ (2547) โดยถ่ายทอดทาง
องค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ บทรอ้ง ดนตร ีการแต่งกายและกระบวนท่าราํ องค์ประกอบของการแสดงชุดน้ี ได้
สอดคล้องกับ โมฬี ศรแีสนยงค์ (2555) และสอดคล้องกับอมรา กลํ่าเจรญิ (2542) ท่ีอธบิายว่า นาฏศิลป์ท่ีสมบูรณ์
แบบน้ันจาํเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างรว่มกัน โดยได้นําหลักการและแนวคิดการประดิษฐ์ท่าราํของ 
เทียนชยั ต้ังพรประเสรฐิ (2542) ท่ีอธิบายไว้ว่า การเคลื่อนไหวสามารถให้อารมณ์ความรูสึ้กแก่ผู้ดูได้โดยเฉพาะ
เก่ียวกับการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ นําไปสู่การแสดงด้านนาฏศิลป์หรอืการเต้นราํประเภท
ต่างๆ ซึง่มีดนตรเีป็นส่วนประกอบ การเคลื่อนไหวในลักษณะน้ีเน้นท่ีรูปแบบ (Concept) รวมท้ังการแสดงอารมณ์
ด้วยภาษาท่านาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงท่าทางซึง่เป็นท่าราํแทนคาํพูดให้มีความหมายต่างกันไป สอดคล้องกับ 
ทฤษฎีสัญญะวทิยา ท่ีกลา่วไวว้า่ มนุษย์จดัตีค่าให้ความหมายของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวตามประสบการณ์หรอืองค์ความรูท่ี้
มีมากับตัวเองเป็นสาํคัญ และใชห้ลักการและแนวคิดทฤษฎีทางด้านทัศนศิลป์ของ สุรพล วรุิฬห์รกัษ์ (2547) เพ่ือ
ชว่ยให้เกิดรูปแบบและองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ ท่ีอธบิายไวว้า่ องค์ประกอบโดยรวมของนาฏศิลป์น้ัน ควรจดัวางในแต่
ละส่วนประกอบอย่างลงตัว การออกแบบกระบวนท่าราํยังได้นําหลักการทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว ท่ีสอดคล้องกับ 
สุรพล วรุิฬห์รกัษ์ (2547) ท่ีกล่าวว่า การเคลื่อนไหวจะต้องมีการกาํหนดรูปแบบ ลายเส้นและพลังท่ีใชใ้นการแสดง 
เพ่ือให้การแสดงมีความต่อเน่ือง มีเอกภาพและมีเอกลักษณ์ทางศิลปะอย่างชดัเจน โดยการแสดงชุดฮูปฟ้อนต้อน
เก้ียวได้ออกแบบกระบวนท่าราํให้มีความหมายเรยีบง่ายและเพ่ิมระดับความซบัซอ้นของท่าไปจนสูงสุด
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2) ประเพณีลงครกกระเด่ืองตาํข้าว 

ประเพณีลงครกกระเด่ืองตําข้าว จากการศึกษา
ประเพณีการลงครกกระเด่ืองตําข้าวในฮูปแต้มพบว่า 
ประเพณีลงครกกระเด่ืองตําข้าว เป็นการสรา้งความ
สามัคคีโดยชายหนุ่มและหญิงสาวจะตําข้าวรว่มกัน 
สรา้งความสนิทสนมและมิตรภาพแลกเปล่ียนพูดคุย 
ถามไถ่ความสุขทุกข์ซึ่งกันและกัน ซึ่งชายหนุ่มจะแอบ
แฝงการเก้ียวพาราสีท่ีจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้หลัก
ผู้ใหญ่ มีหลักฐานท่ีปรากฏพบในผนังสิมด้านนอกทิศ
เหนือ วัดโพธาราม จงัหวัดมหาสารคาม

ประเพณีการลงข่วงเข็ญฝ้ายเป็นการท่ีหญิงสาว
จะพิสูจน์ตนเองด้วยการเป็นแม่บ้านแม่เรอืนโดยมี
อาชีพติดตัวไว้ให้ฝ่ายชายเห็น ชายหนุ่มก็จะแสดง
ความสามารถพิเศษของตนด้วยการเป่าแคน หนุ่มสาว
ได้ประชันภูมิปัญญาพิสูจน์ความชาญฉลาดมีการ
จา่ยผญาแลกเปล่ียนเร ือ่งราวในชวีติถือเป็นการเก้ียว
พาราสีท่ีอยู่ในสายตาของพ่อแม่และชาวบ้านในชุมชน 
มีหลักฐานท่ีปรากฏพบในผนังสิมด้านนอกทิศเหนือ 
วัดโพธาราม จงัหวัดมหาสารคาม
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ประเพณีลงแขกดํานา ข้าว  จากการศึกษา
ประเพณีการลงแขกดํานาในฮูปแต้มพบว่า ประเพณีลง
แขกดํานาข้าวเป็นการสรา้งความใกล้ชิดและความ
สามัคคี โดยชายหนุ่มและหญิงสาวจะดํานารว่มกัน 
สร้า ง ค ว ามส นิทสนมและ มิ ต รภ าพที่ ดี ต่ อ กั น 
แลกเปล่ียนพูดคุย ถามไถ่ความสุขทุกข์ซึ่งกันและกัน 
ซึ่งชายหนุ่มจะแอบแฝงการรอ้งเพลงเก้ียวเพ่ือสรา้ง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเหน็บ
เหน่ือย มีหลักฐานท่ีปรากฏพบในผนังสิมด้านนอกทิศ
เหนือวัดโพธาราม จงัหวัดมหาสารคาม3) ประเพณีลงแขกดาํนาข้าว 

ประ เพณีการ ตักนํ้ าบ่ อ  จากการ ศึกษา
ประเพณีการตักนํ้าบ่อในฮูปแต้มพบว่าประเพณี
การตักนํ้าบ่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ความสามัคคีและความมีนํ้าใจ โดยชายหนุ่มและ
หญิงสาวจะชว่ยกันตักนํ้า สรา้งความสนิทสนมและ
มิตรภาพท่ีดีต่อกัน แลกเปล่ียนพูดคุย ถามไถ่
ความสุขทุกข์ซึ่งกันและกัน ซึ่งชายหนุ่มจะพิสูจน์
ความแข็งแรง ขยัน อดทนและสามารถดูแลหญิง
สาวได้ มีหลักฐานที่ปรากฏพบในผนังสิมด้านนอก
ทิศเหนือ วัดโพธารามและผนังสิมด้านนอกทิศ
เหนือ วัดป่าเลไลย์ จงัหวัดมหาสารคาม

4) ประเพณีการตักนํ้าบ่อ

5)ประเพ
ณี
ฮดสรง 

ประเพณีฮดสรงจากการศึกษาประเพณีการตักนํ้าบ่อใน
ฮูปแต้มพบว่า ประเพณีกฮดสรง เป็นการเชือ่มความสัมพันธอั์น
ดีและปลูกฝังรากฐานทางพระพุทธศาสนาโดยชายหนุ่มและ
หญิงสาวจะได้เข้ารว่มพิธ ีสรา้งความสนิทสนมและมิตรภาพท่ีดี
ต่อกัน แลกเปล่ียนพูดคุย ถามไถ่ความสุขทุกข์ซึ่งกันและกัน
ซึ่งชายหนุ่มจะแสดงความสามารถพิเศษของตนด้วยการแอว
ลาวเป่าแคนในระหว่างการทํากิจกรรม โดยหนุ่มสาวได้ประชนั
ภูมิปัญญาพิสูจน์ความชาญฉลาดมีการจา่ยผญาแลกเปล่ียน
เร ื่องราวในชีวติ สร้างความสนุกสนานร ื่นเรงิ มีหลักฐานที่
ปรากฏบนผนังสิมด้านนอกทิศตะวันตก วัดป่าเลไลย์

6) ประเพณีการฟอ้นราํในขบวนแห่บุญผเวส
ประเพณีการฟ้อน

ราํในขบวนแห่บุญผเวส
จากการศึกษาประเพณี
การฟ้อนรําในงานบุญ
ต่ า ง  ๆ  ใ น ฮู ป แ ต้ ม 
พบว่ า  ขบวนแห่ บุญ
ผะเวสเป็นขบวนแห่
เ ดี ย ว ท่ี ป ร า ก ฎ ใ น ฮู
ปแต้มและเป็นการใช้
โอกาสจาการรว่มขบวน
แห่บุญผเวสในการเล่น
สาวเป่าแคน 

ซึ่งทําให้ชายหนุ่มหญิงสาวสรา้งความใกล้ชดิสนิทสนมกันด้วยการฟ้อนเก้ียวกัน เป็นการแสดงความชาญฉลาดด้วยการ
ลําจา่ยผญา ชว่ยให้ผ่อนคลายและมีกําลังใจในการทํางานวันต่อไป ชายหนุ่มได้ระบายความใครอ่อกมาทางปากด้วยการหยอก
ล้อผู้หญิงด้วยคําสองแง่สอง่าม ซึ่งท้ังสองจะเก้ียวพาราสีกันได้โดยท้ังหมดยังอยู่ในสายตามของคนในชุมชน มีหลักฐานท่ี
ปรากฏพบในผนังสิมวัดยางทวงวราราม วัดโพธารามและวัดป่าเลไลย์ จงัหวัดมหาสารคามและวัดสระบัวแก้ว จงัหวัดขอนแก่น


