
Lew Phaya Pha Mang: The construction of creative dance art from E-san literature
ชุมพล เพ็งลี1, ปรียาภรณ์ พัชนี2, ผศ.ดร.ศราวดี ภูชมศรี3

จากความสำคัญดังกล.าว จึงทำให4คณะผู4วิจัยเกิดความสนใจในวรรณคดีอีสานสู.การนำมา

ประกอบสร4างผลงานผ.านรูปแบบนาฏยศิลปEสร4างสรรคF โดยคณะผู4วิจัยอยากนำเสนอผลงานด4าน 

การสู4รบจากวรรณคดีอีสาน จึงเกิดแรงบันดาลใจหยิบยกวรรณคดีอีสานเรื่อง กาฬะเกษ มาเปLนความ
บันดาลใจในการศึกษาถึงฉากสู4รบที่น.าสนใจและนำมาสร4างสรรคFผลงาน โดยวรรณคดีอีสานเรื่อง

กาฬะเกษ เปLนวรรณคดีที่รู 4จักกันในถิ่นอีสานมานาน เพราะเนื้อหาเกี่ยวข4องกับพระโพธิสัตวF        
ผู4บำเพ็ญบารมีเพื่อจะได4ตรัสรู4เปLนพระพุทธเจ4าในชาติต.อไป จุดมุ.งหมายสำคัญคือสอนธรรมให4

ผู 4อ.านผู 4ฟYง โดยแก.นสาระของเรื ่องคือ การพลัดพรากและการผจญภัย การผจญภัยจึงเปLน

เหตุการณFซ้ำซ4อนกันหลายครั้งตามธรรมเนียมวรรณคดีอีสาน หนึ่งในการผจญภัยนั้นมีฉากท4าว
กาฬะเกษรบกับพญาผีมนตF ซึ่งเปLนกษัตริยFผู4ปกครองเมืองพันธุราช และยังเปLนพระราชบิดาของ

นางอันเปLนที่รักของท4าวกาฬะเกษ ซึ่งเปLนฉากที่น.าสนใจอย.างมาก อีกทั้งนี ้ มีการนำเอามา
สร4างสรรคFผลงานทางด4านนาฏยศิลปEน4อย จึงทำให4คณะผู4วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของวรรณคดี

อีสานเรื่องนี้ เกิดเปLนแนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวรรณคดีอีสานเรื่องกาฬะเกษ ในฉาก

ต.อสู4 โดยมุ.งศึกษาฉากที่ท4าวกาฬะเกษสู4รบกับพญาผีมนตF ผ.านกระบวนการวิเคราะหF ตีความ
เนื้อหา และการจินตนาการ สู.การประกอบสร4างนาฏยศิลปEสร4างสรรคFชุด 

เล็วพญาผ่าม้าง

ปYจจุบันเยาวชนรุ.นใหม.ขาดการเข4าถึงหรือเรียนรู4เรื่องภูมิปYญญาท4องถิ่นอีสาน ทำให4ภูมิปYญญา
ท4องถิ่นเหล.านั้นค.อย ๆ สูญหายไป โดยเฉพาะวรรณคดีอีสาน ซึ่งเปLนสมบัติของชาวอีสานที่ผลิตขึ้น

เพื่อเสนอให4ได4อ.านได4ฟYงกัน โดยชาวอีสานเปLนผู4เลิศด4วยวัฒนธรรมและอารยธรรมมาเปLนเวลาช4า
นาน วรรณคดีที่ดีย.อมเปLนเครื่องชี้บอกถึงความเจริญต.าง ๆ ทางด4านประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจน

การเปLนอยู.ร.วมกันในสังคม และการปกครองของกลุ.มชน ดังคำกล.าวที่ว.า “วรรณคดีอีสานรับใช4
สังคมเปLนอย.างดี” ดังนั้นคณะผู4วิจัยจึงเล็งเห็นถึงคุณค.าของวรรณคดีอีสาน ที่ชาวอีสานนิยมแต.ง
เรื่องราววรรณคดีของตัวเองไว4มากมาย และโยงเรื่องราวเหล.านั้นเข4าสู.ชาดกในพระพุทธศาสนา 

เพื่อให4ผู4อ.านผู4ฟYงนึกคิดถึงคุณงามความดี และนำมาปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน เพราะชาวอีสาน
ส.วนใหญ.นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีความเช่ือในเร่ืองของความดีย.อมชนะความช่ัวและผลของกรรม

บทนํา

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาวรรณคดีอีสานเร่ือง กาฬะเกษ ฉบับพระอริยานุวัตร รวบรวม

และชำระ ในฉากท4าวกาฬะเกษสู4รบกับพญาผีมนตF

2. เพ่ือสร4างสรรคFผลงานทางด4านนาฏยศิลปEสร4างสรรคFชุด เล็วพญาผ.าม4าง

การประกอบสร4างนาฏยศิลปEสร4างสรรคFชุด เล็วพญาผ.าม4าง

สรุปผลและอภิปรายผล

การประกอบสร4างนาฏยศิลปEชุดนี้ คณะผู4วิจัยได4เล็งเห็นถึงคุณค.าและคติคำสอนของวรรณคดีอีสาน

เรื่องกาฬะเกษ จึงได4วิเคราะหFและตีความออกมาเปLนแนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะหยิบยกวรรณคดีนี้ 

ในฉากท4าวกาฬะเกษสู4รบกับพญาผีมนตF มานำเสนอให4เห็นถึงความสำคัญพิเศษที่มีมากเกินกว.ามนุษยF

ทั ่วไปของท4าวกาฬะเกษ และความโกรธแค4นที่ฝYงใจของพญาผีมนตF ทำให4เกิดความขัดแย4งและเกิด

สงครามข้ึน โดยได4แบ.งรูปแบบการแสดงและรูปแบบดนตรีและเพลงท่ีสอดคล4องกันออกเปLน 2 ช.วง ดังนี้

รูปแบบการแสดง 
สัมพันธFกับ 

รูปแบบดนตรีและเพลง

ช.วงท่ี 1 เซ็งชายพญาโลก 
(ชีวิตใหม.ของท4าวกาฬะเกษ)

ช.วงท่ี 2 เล็วพญาผ.าม4าง
(การสู4รบของ 2 พญา) 

ผลการวิจัยเชิงสร4างสรรคFศิลปะการแสดงชุด เล็วพญาผ.าม4าง: การประกอบสร4างนาฏยศิลปEสร4างสรรคFจากวรรณคดีอีสาน เปLนไปตาม
วัตถุประสงคFที่ว.าเพื่อสร4างสรรคFผลงานทางด4านนาฏยศิลปEสร4างสรรคFที่มีเรื่องราวจากการศึกษาวรรณคดีอีสานเรื่องกาฬะเกษ ซึ่งได4มีการศึกษา

และเก็บรวบรวมข4อมูลเชิงเอกสารจากแหล.งต.าง ๆ มีการสังเกตจากผลงานสร4างสรรคFทางด4านนาฏยศิลปEจากศิลปgนและเทคนิควิธีการต.าง ๆ
จากสื่อสารสนเทศ เกิดเปLนผลงานที่คณะผู4วิจัยได4สร4างสรรคFขึ้นมาใหม.ในรูปแบบนาฏยศิลปEสร4างสรรคF สอดคล4องกับ จิรายุทธ พนมรักษF (2551 

อ4างถึงใน สุขสันติ แวงวรรณ, 2554) ที่กล.าวไว4ว.า นาฏยศิลปEสร4างสรรคF เปLนการสร4างผลงานทางด4านนาฏยศิลปEขึ้นใหม.โดยนักออกแบบและ

กำกับลีลา ที่ประมวลความรู4 ทัศนคติ แนวความคิด ความชำนาญ มุมมอง กลั่นกรองนำเสนอความสามารถในทางศิลปะและศาสตรFหลาย
สาขาวิชามาเปLนเทคนิคอันมีองคFประกอบทางด4านนาฏยศิลปEเปLนหลัก

แก.นสาระของวรรณคดีคือ การพลัดพรากและการผจญภัย โดยแสดงแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมและความเชื่อเรื่องโพธิสัตวFอย.าง
น.าสนใจ สอดคล4องกับ อุดม บัวศรี (2540) ที่กล.าวไว4ว.า บทกวีอีสานได4แฝงไว4ซึ่งธรรมกุศโลบายของพระพุทธศาสนา ให4แทรกซึกเข4าไปสู.จิตใจ

ของผู4พบเห็นได4เปLนอย.างดีเยี่ยม โดยการผจญภัยของท4าวกาฬะเกษเปLนเหตุการณFที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน คือมีการต.อสู4กับยักษFคล4าย ๆ กันถึง 8 ครั้ง 

หนึ่งใน 8 ครั้งนี้ มีฉากท4าวกาฬะเกษสู4รบกับพญาผีมนตF สอดคล4องกับผลการวิจัยของ สุนันทF ศาสตรวาหา (2523) ว.า การต.อสู4ในวรรณคดี
อีสานเรื่องกาฬะเกษ ซ่ึงเกิดจากการผจญภยัของกาฬะเกษ เปLนเหตุการณFท่ีเกิดซ้ำ ๆ กัน แบบนิทานชาวบ4านประเภท Formula tale คือ มีการ

ต.อสู4กับยักษFคล4าย ๆ กันถึง 8 ครั้ง รายละเอียดจะแตกต.างกันออกไปบ4าง เช.น แสดงอิทธิฤทธิ์มากกว.ากัน ตามกำลังความสามารถของยักษF
การสร4างสรรคFผลงาน คณะผู4วิจัยใช4ทฤษฎีความคิดสร4างสรรคFและทฤษฎีนาฏยประดิษฐF ของ สุรพล วิรุฬหFรักษF (2547) และ ชาญณรงคF 

พรรุ.งโรจนF (2548) ที่ได4อธิบายขั้นตอนในการสร4างสรรคFนาฏยศิลปEหรือศิลปนิพนธFในวงการการศึกษา นำมาพัฒนาต.อยอดโดยวิธีการประกอบ

สร4างข้ึนมาใหม.ตามรูปแบบแนวคิดของคณะผู4วิจัย เพ่ือให4การแสดงออกมาดูสมบูรณFมากท่ีสุด

กระบวนท.าการแสดง ใช4ทฤษฎีความคิดสร4างสรรคFและทฤษฎีนาฏยประดิษฐFของ สุรพล วิรุฬหFรักษF (2547) และชาญณรงคF พรรุ.งโรจนF 

(2548) มาพัฒนาต.อยอดโดยวิธีการประกอบสร4างข้ึนมาใหม.ตามรูปแบบแนวคิดของคณะผู4วิจัย ใช4อุปกรณFประกอบการแสดง 

ประกอบด4วยศร, พระขรรคF, หอก, คฑา และป}นไฟ  ท่ีช.วยส่ือความหมายให4ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และใช4การจินตนาการออกแบบเคร่ืองแต.งกาย
จากภาพการแต.งกายของตัวละครพ้ืนบ4านในส่ือสารสนเทศต.าง ๆ เพ่ือเพ่ิมอรรถรสให4ผู4ชมรู4สึกคล4อยตามในการแสดง
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วรรณคดีอีสานเร่ือง กาฬะเกษ ฉากท4าวกาฬะเกษสู4รบกับพญาผีมนตF

จากการศึกษาวรรณคดีอีสานเรื ่องกาฬะเกษ ฉบับพระอริยานุวัตร รวบรวมและชำระ (2519)      

ในฉากท4าวกาฬะเกษสู4รบกับพญาผีมนตF คณะผู4วิจัยได4วิเคราะหFและตีความเนื้อหาจนเกิดเปLนองคFความรู4
เพื่อนำมาสร4างสรรคFผลงานทางด4านนาฏยศิลปE โดยฉากนี้ได4แสดงให4เห็นถึงความพิเศษของตัวละครเอก       

(ท4าวกาฬะเกษ) ที่มีความสามารถเกินมนุษยF ได4รับความช.วยเหลือจากพระอินทรFอยู .ตลอด ได4เรียน
ศิลปวิทยาและวิชาอาคมจากพระ�ษีเพื่อพัฒนาตนเองจนกระทั่งเปLนตัวละครเอกวีรบุรุษเต็มตัว มีอาวุธ

วิเศษที่ได4รับจากพระอินทรF คือ ศรและพระขรรคF ศรนี้มีฤทธิ์วิเศษสามารถยิงออกไปเหมือนห.าฝน ฆ.าคนได4

เปLนจำนวนมาก และสามารถชุบให4ฟ}�นชีวิตได4อีกด4วย ซึ่งเปLนอาวุธที่มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด และที่สำคัญ
ของฉากนี้คือการต.อสู4ระหว.างตัวละครเอกและพ.อตา (พญาผีมนตF) ท่ีถือได4ว.าเปLนจุดเด.นของฉากนี้

ผล
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ศาสตร?, มหาวิทยาลัยขอนแกCน.
3 อาจารย?ท่ีปรึกษา, อาจารย?ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาศิลปะการแสดง, คณะศิลปกรรมศาสตร?,

มหาวิทยาลัยขอนแกCน.
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