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นิทานพ้ืนบ้าน : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตไทล้ือ ชุมชนม่านเป่ียน 
ตำาบลเม่ิงฮุ่น อำาเภอเม่ิงไห่ จังหวัดสิบสองปันนา*

Tian Zhishui**

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดประเภทนิทานพื้นบ้านไทลื้อและศึกษา
วถิชีวีติทางสงัคมวฒันธรรม	ผ่านนทิานพืน้บ้าน	รวมถงึศึกษาอทิธพิลของนทิานพ้ืนบ้านท่ีมต่ีอการ
ด�ารงอยู่ของชาวไทลื้อชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	จังหวัดสิบสองปันนา	วิธีการ
ศกึษาใช้การวจิยัเชงิคณุภาพแนวคตชินวิทยา	ซึง่ใช้ทัง้เอกสารและการศกึษาภาคสนาม	(สมัภาษณ์
และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม)	
						 ผลการวิจัยพบว่าในพื้นที่ศึกษา	นิทาน	53	เรื่อง	จัดแบ่งออกเป็น	8	ประเภท	คือ	นิทาน
ประจ�าถิ่น	นิทานอธิบายเหตุ	นิทานศาสนา	นิทานคติ	นิทานมหัศจรรย์	นิทานสัตว์	นิทานเรื่องผ	ี
และนิทานวีรบุรุษ	นิทานที่ชาวไทลื้อนิยมเล่าคือนิทานประจ�าถ่ิน	ซึ่งได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู	่
ความเชือ่	อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน	และนทิานทีพ่บน้อยทีส่ดุคอืนทิานศาสนาและนทิานเรือ่ง
ผ	ีนทิานเหล่านีไ้ด้สะท้อนวถีิชีวติของชาวไทลือ้ได้เป็นอย่างด	ีทัง้ในด้านการด�ารงชวีติ	คอื	อาหาร	
ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	ท�าให้เห็นความเป็นอยู่แบบพอเพียง	และพึ่งพาธรรมชาติ	ในด้าน
ครอบครัว	ได้พบค่านิยมในครอบครัว	ด้านประเพณี	ได้สะท้อนประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มาในชมุชน	ด้านความเชือ่	ได้สะท้อนความเช่ือดัง้เดมิตัง้แต่ครัง้อพยพมาตัง้ถิน่ฐาน		และในด้าน
ค่านยิม	ทีม่ส่ีวนในการปลกูฝังจรยิธรรมอนัดงีามให้คนในชมุชน	ภาพสะท้อนทีป่รากฏนี	้ท�าให้เหน็
ถึงความเป็นมาที่ยาวนาน	และเอกลักษณ์เฉพาะตัว	และการอยู่รวมกันของชุมชนเล็ก	ๆ 	ที่ยังคง
ส่งผ่านจากนิทานมาสู่วิถีชีวิตของชาวไทลื้อในปัจจุบัน
					 นิทานของชาวไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
และสืบทอดสู่อนุชนชาวไทลื้อ	เพื่อการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างมีสมดุลกับธรรมชาติและสังคม
โดยรวม

คำาสำาคัญ	:	นิทานพื้นบ้าน	ภาพสะท้อนวิถีชีวิต	ไทลื้อ

*	 บทความวิจัยนี้	เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	“นิทานพื้นบ้าน	:	ภาพสะท้อนวิถีชีวิตไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	
	 จังหวัดสิบสองปันนา”	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาไทยศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	
	 อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด	หนูอิ่ม	และรองศาสตราจารย์	ภารดี	มหาขันธ์
**	 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาไทยศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
 The purpose of this research was to collect and categorize the TAI- LUE folk 
tales and research the social and cultural way of life, and the influence of the folk 
tales taken from the TAI-LUE Manbian Village, Menghun  District, Menghai  City, 
Sipsong  Panna  Province. This research was carried out in depth through interviews 
and recordings. The analysis of information was presented by storytellers and analaysis 
of the way of life in Village. The content was an analysis of the findings done through 
qualitative research.
 The researcher has collected 53 stories organized into eight different categories. 
The eight categories were folk tales; tales that explain religious beliefs; religious 
tales; folklore tales; magical tales; animal tales; tales about ghosts; and heroic tales. 
TAI-LUE tales were widespread throughout the country. Folk tales told the stories 
of the living faith of the unique community. The category with the fewest tales was 
collected by the researcher. The stories  reflected the lifestyle of TAI-LUE. They could 
also be used as examples of living, diet, residential life and medicine. TAI-LUE folk 
tales showed a unique community. They demonstrated family values and traditions 
practiced by the people of the community. The tales reflected the beliefs that to 
created a good morals and valued in the community. There was a long history of 
these reflections within the tales. The coexistence of small individual communities 
and the mind was very powerful. These ideas were passed through down fairy tales 
and showed the changes of the community values. People could be influenced through 
fairy tales and became deeply rooted in traditional values. These values could became 
difficult to change.  
 Folk tales of TAI-LUE  Manbian Village, were a collection of local knowledge 
and cultural heritage. They displayed the societal beliefs and values used by individual 
communities to coexist peacefully. They were a valuable collection of the social and 
cultural heritage of the LUE  people.
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บทนำา 
	 ชาวไทลือ้เป็นชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกูลไท	เป็นชนชาตกิลุม่ใหญ่ซึง่ตัง้ถิน่ฐานอยู่ในดนิแดนทีเ่รยีกว่า	
สบิสองปันนา	บรเิวณตอนใต้ของมณฑลยนูนานประเทศจนี	คนไทลือ้กเ็ช่นเดยีวกบัคนไทย	โดยทัว่ไปทีน่ยิม
ตัง้บ้านเมอืงอยูต่ามท่ีราบลุม่แม่น�า้	เมอืงเชียงรุ่งซึง่เป็นเมอืงหลวงของแคว้นสบิสองปันนา	ตัง้อยูบ่นทีร่าบ
ลุ่มแม่น�้าโขง	ซึ่งในประเทศจีนเรียกว่า	“แม่น�้าล้านช้าง”	แม้เส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์ของคนไทลื้อจะอยู่ใน
แคว้นสิบสองปันนาตอนใต้ของประเทศจีน	ซ่ึงถ้าเราดูแผนที่ทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณ
สิบสองปันนา	รัฐฉานของเมียนมาร์	ภาคเหนือของลาว	ลงมาถึงภาคเหนือของไทย	เป็นดินแดนที่ติดต่อ
กนัได้ทัง้หมดหากเอาเส้นกัน้พรมแดนประเทศออกกค็อืดนิแดนผนืเดยีวกนั	(ศริาพร	ณ	ถลาง.	2545	:	16-18)	
	 นิทานพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนและเป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมา	การศึกษา
นิทานพ้ืนบ้านจึงท�าให้สามารถเข้าใจในสภาพแวดล้อมวิถีชีวิต	ความเชื่อ	ค่านิยม	และเป็นแนวทางในการ
อนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาตด้ิานหนึง่ด้วย	ช่วยให้สงัคมมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	ช่วยอธบิายความ
หมาย	ช่วยตีความค่านิยมของสังคม	(เสาวลักษณ์	อนันตศานต์.	2530	:	13)	นอกจากนี้นิทานยังสามารถ
หลอมรวมจิตใจของผูค้นในทุกวยั	นอกจากนทิานจะให้ความบนัเทงิแก่ผูฟั้งแล้ว	ยงัให้ข้อคิดคตสิอนใจ	และ
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต	ตลอดจนความรู้ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่ง
ถือได้ว่านิทานมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อชีวิตของผู้คนในอดีต
	 ชาวไทลื้อเล่านิทานสู่กันฟังในหลายโอกาส	ช่วงหัวค่�ามักมานั่งรวมกันและขอให้ผู้เป็นย่าหรือญาติ
ผูใ้หญอ่ืน่	ๆ 	เลา่นทิานให้ฟงั	แมเ้มือ่ถึงเวลาท่ีเดก็เขา้นอนผูป้กครองก็มักเลา่นิทานใหฟ้งัจนเดก็หลบัไปพรอ้ม
กบัจินตนาการอันบรรเจดิ	นอกจากนีก็้เป็นการสะท้อนวถิชีวีติท่ีผูใ้หญใ่ชก้ารเลา่นิทานใหเ้ดก็ฟงัเพือ่เปน็การ
สอน	แนะน�า	ตักเตือนเด็กในทางอ้อมเมื่อเด็กท�าผิดพลาดหรือท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	ดังนั้น	นิทานจึงให้ความ
บันเทิงและคติค�าสอนแก่เด็กชาวไทลื้อ	ตัวอย่างเช่น	นิทานจูหล้าผอถี	ก็เป็นกระจกเงาสะท้อนวิถีชีวิตของ
คนไทลือ้อยูเ่สมอ	โดยทัว่ไปแลว้ชมุชนม่านเปีย่นดัง้เดมิทีมี่วัฒนธรรมของตนเองสบืทอดกนัมายาวนาน	มกั
มนิีทานเลา่สูก่นัฟงัในหมูช่าวไทล้ือ	ซ่ึงนิทานเปน็ผลติผลของจินตนาการทางวฒันธรรมของคนในชมุชนนัน้	ๆ 	
สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพการด�ารงชีวิต	สภาพครอบครัว	ประเพณี	ความเชื่อ	ค่านิยมของชุมชนได้เป็น
อย่างดียิ่ง	อีกทั้งนิทานพื้นบ้านชุมชนม่านเปี่ยนยังไม่มีการเก็บรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นระบบ	
และไม่มีการเข้าไปศึกษา	ซึ่งนิทานพื้นบ้านจะเป็นข้อมูลวัฒนธรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การเก็บ
รวบรวมและศึกษา	
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี	ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเภทนิทานพื้นบ้านและวิเคราะห์ภาพ
สะท้อนวิถีชีวิตที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของชาวไทลื้อชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	จังหวัด
สิบสองปันนา	ซึ่งจะรวบรวมนิทานพื้นบ้านของชาวไทลื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อการเผยแพร่และ
อนุรกัษส์บืทอดนิทานพืน้บา้นมิให้สญูหายไปตามเวลา	และคนรุน่หลังจะไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึอทิธพิล
ของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน	อันจะน�าไปสู่ความเข้าใจสภาพสังคมในท้องถิ่นของ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	ศึกษารวบรวมและจัดประเภทของนิทานพื้นบ้านไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่ง
ไห่	จังหวัดสิบสองปันนา
	 2.	ศกึษาภาพสะทอ้นวถิชีวีติทางสังคมและวัฒนธรรมไทลือ้ผา่นนทิานพ้ืนบ้าน	ชมุชนมา่นเป่ียน	ต�าบล
เมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	จังหวัดสิบสองปันนา
	 3.	ศึกษาอิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการด�ารงอยู่ของชาวไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	
อ�าเภอเมิ่งไห่	จังหวัดสิบสองปันนา

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัย	นิทานพื้นบ้าน	:	ภาพสะท้อนวิถีชีวิตไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่ง
ไห่	จังหวัดสิบสองปันนา	ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	และการสังเกต	(Observation)	จากผู้บอก
ข้อมูลขณะที่เล่านิทาน	และสังเกตวิถีชีวิตของคนในชุมชนม่านเปี่ยน	นอกจากนี้น�าเสนอผลลการวิจัยโดย
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)
 1. ประชากรและการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	 ประชากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้	ได้แก่ชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบล
เมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	จังหวัดสิบสองปันนา	ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล	ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในชุมชนม่านเปี่ยน	โดย
สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวไทลื้อ	และมีภูมิล�าเนาอยู่ในชุมชนม่านเป่ียน	และเป็นผู้ท่ีมีความจ�าดี	
สามารถจดจ�า	และเล่านิทานได้	และเป็นผู้ท่ียังเล่านิทานอยู่เสมอ	และมีความยินดีเข้าร่วมการศึกษาวิจัย
และนอกจากคุณสมบัติท่ีก�าหนดไว้แล้ว	การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคของการบอกต่อแบบ
ลูกโซ่หรือสโนว์บอล	(Chain	or	Snowball	Sampling)	จากการแนะน�าของผู้ใหญ่บ้าน	เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่มีความยากในการค้นหา	โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ�านวนทั้งหมด	41	คน
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
		 	 2.1	ผู้วิจัย	เป็นเครื่องมือหลักส�าคัญในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
		 	 2.2	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	ได้แก่
		 	 	 2.2.1	แนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	เป็นแนวค�าถามซึ่ง
เก่ียวข้องกับนิทานพื้นบ้านที่เล่ากันมาในชุมชนม่านเปี่ยน	มีอะไรบ้าง	นิทานพื้นบ้านมีอิทธิพลต่อการด�ารง
อยู่ของชาวไทลื้อเป็นอย่างไร	ในขณะเดียวกัน	การสัมภาษณ์เชิงลึกส�าหรับ	ผู้ใหญ่บ้าน	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	 	 	 2.2.2	แนวทางการสังเกต	(Observation)	เป็นการสังเกตผู้บอกข้อมูล	ขณะที่เล่านิทาน
และสังเกตวิถีชีวิตของคนในชุมชนม่านเปี่ยน
	 	 	 2.2.3.	กล้องถ่ายภาพ	เครื่องบันทึกเสียงและอุปกรณ์การบันทึกเพื่อบันทึกขณะสัมภาษณ์
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  3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		 แนวค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ชาวไทลื้อในชุมชนม่านเป่ียน	ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนนิทาน
พื้นบ้าน	จากนั้นได้น�าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปทดลองใช้	เพ่ือน�ามาใช้
ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
  4. การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล
	 การศึกษาในครั้งนี้	ผู้ให้ข้อมูลจะให้ตามความสมัครใจตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้	เปิดโอกาสให้ตรวจ
สอบความถกูตอ้งของข้อมลู	พรอ้มท้ังให้ผูใ้ห้ข้อมลูซกัถามขอ้ขอ้งใจตา่ง	ๆ 	และให้เวลาในการตดัสนิใจ	เมือ่
ตดัสนิใจยนิยอมเขา้รว่มการวจิยัแลว้	จงึขออนญุาตบนัทกึค�ายนิยอมในขณะสมัภาษณ์	โดยมกีารรกัษาข้อมูล
ที่จะสื่อไปถึงผู้เข้าร่วมวิจัยได้	มีการเก็บข้อมูลไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย	
  5. การรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	และการ
สังเกต	(Observation)	โดยในการรวบรวมข้อมูล	ดังนี้
		 	 5.1	ในข้ันตอนของการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการแบบเฉพาะ
เจาะจงตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด	และคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลต่อไปด้วยวิธีการบอกต่อแบบลูกโซ่หรือสโนว์บอล	
(Chain	or	Snowball	Sampling)	
		 	 5.2	การสร้างสัมพันธภาพ	ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ให้ข้อมูลโดยทางโทรศัพท์	เพื่อเป็นการแนะน�าตัว	
แจง้วตัถปุระสงค	์และขัน้ตอนของการศกึษาวจิยัครัง้นีพ้อสงัเขป	ผูว้จิยัชีแ้จงถงึวตัถปุระสงคข์องการศกึษา	
และขอความรว่มมอืในการท�าวิจัย	แจ้งประโยชนท์ีจ่ะได้รบัจากการวิจยั	และขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มูล
โดยละเอียด	
		 	 5.3	ด�าเนนิการรวบรวมขอ้มลู	การศกึษาวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชงิ
ลึก	(In-Depth	Interview)	และการสังเกต	(Observation)	ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึก	ผู้วิจัยใช้แนวค�าถาม
หลักที่สร้างไว้และใช้ค�าถามย่อยเจาะลึกข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน	(Probe)	และการสังเกต	ผู้วิจัยใช้แนวทาง	
การสังเกต	ในระหว่างการสัมภาษณ์	ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบก่อน
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปพร้อม	ๆ 	กับการรวบรวมข้อมูล	ซึ่งท�าให้ผู้วิจัยทราบว่าจะต้องปรับปรุง
แนวทางการเกบ็ขอ้มลูอยา่งไร	ซึง่การวเิคราะหข์อ้มูลผูว้จิยัได้ใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา	(Content	Analysis)	
โดยมีวิธีการตามขั้นตอนดังนี้
		 	 6.1	การจัดรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ	(Organizing)	โดยอ่านข้อมูลจากการสัมภาษณ์	
(Transcribing	Interview)	และท�าความเข้าใจเนือ้หาท้ังหมด	จากนัน้น�าขอ้มลูทีไ่ดม้าลงรหสัขอ้มลู	(Coding	
the	Data)	ซึ่งได้น�ารหัสข้อมูลไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อช่วยตรวจสอบความตรงของการลงรหัสกับ
เนื้อหา	พร้อมทั้งจัดท�าเป็นสมุดบันทึกรหัสข้อมูล	(Code	Sheet)
		 6.2	การจัดประเภทของข้อมูล	(Identify	Units)	โดยน�ารหัสของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มารวบรวมจัด
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ประเภท	(Organized	Into	Categories)	โดยน�าข้อมูลที่มีรหัสคล้ายคลึงกันมารวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน	
		 6.3	การเชื่อมโยงเนื้อหาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่	(Connecting)	โดยน�าหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กัน	และการตรวจสอบความถูกต้อง	(Verify)	โดยน�าเน้ือหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา	และมีการกลบัลงไปเกบ็ข้อมูลซ�า้อีกครัง้	ก่อนทีจ่ะน�ามาเขยีนสรุป
รายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
	 ชาวไทล้ือเป็นชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูบ่รเิวณตอนใต้ของมณฑลยนูนานประเทศจนี	ซึง่นยิมตัง้บ้านเมอืง
อยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น�้า	โดยทั่วไปแล้วชุมชมไทลื้อดั้งเดิมมีวัฒนธรรมของตนเองสืบทอดกันมายาวนาน	ถึง
แม้ว่าไทลื้อได้รับเอาพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ราวพุทธศตวรรษที่	21	แล้วก็ตามความเชื่อและ
พิธีกรรมที่มีมาแต่เดิมส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้	
	 ชาวไทลื้อส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ	แต่ละคนจะท�าหน้าที่ของตนเอง	และ
เมื่อสมาชิกในครอบครัวต่างเสร็จกิจของตนก็จะรวมตัวกันเพ่ือพักผ่อนและพูดคุยกัน	ในขณะเดียวกัน	ก็
เล่าถึงนิทานพื้นบ้านต่าง	ๆ	ก่อนท่ีจะแยกย้ายกันเข้านอน	ซึ่งนิทานที่เล่าสู่กันฟัง	เป็นนิทานที่เป็นผลิตผล
ของจินตนาการทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนนั้น	ๆ	ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตและสภาพชุมชนของสังคมได้
เป็นอย่างด	ีนทิานพืน้บ้านเป็นเรื่องเล่าทีส่บืต่อกนัมาเป็นเวลาช้านานจนไมท่ราบว่าใครเป็นผูแ้ต่งหรอืผูเ้ล่า
เป็นคนแรก	โดยเนือ้หาการเล่ามกีารสอนเรือ่งความประพฤตดิโีดยการสอดแทรกคตสิอนใจอย่างเหมาะสม	
นิทานพื้นบ้านจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคม	ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน	ช่วยกล่อม
จิตใจ	และยงัมีประโยชน์เพราะเป็นเครือ่งสะท้อนให้เหน็สภาพของสงัคม	ประเพณ	ีความเช่ือ	ค่านยิม	และ
สภาพความเป็นอยู่ต่าง	ๆ	ของคนในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
		 การศึกษานิทานพื้นบ้านของไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเม่ิงฮุ่น	อ�าเภอเม่ิงไห่	จังหวัดสิบสองปัน
นา	จงึชว่ยรวบรวมนิทานอนัสะท้อนเอกลกัษณข์องชมุชนใหเ้กดิขึน้เปน็ลายลกัษณอั์กษร	และท�าใหท้ราบถงึ
วิถีชีวิตทางสังคม	ที่สะท้อนการด�ารงชีวิต	ประเพณี	ความเช่ือ	และค่านิยม	ของชุมชนไทลื้อท่ีมีมาช้านาน
ไว้อย่างครบถ้วน	รวมถึงอิทธิพลของนิทานพื้นบ้านไทลื้อต่อการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนนับแต่มีการเล่า
นิทานมาจนถึงปัจจุบันนี้	
		 ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ามาสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
  1. การรวบรวมและจัดประเภทนิทานพื้นบ้านชาวไทลื้อ
		 นิทานพื้นบ้านของชาวไทลื้อชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเม่ิงไห่	จังหวัดสิบสองปันนา	ท่ี
รวบรวมได้มีจ�านวนทั้งส้ิน	53	เรื่อง	ซ่ึงผู้วิจัยได้น�ามาศึกษาและจัดประเภทโดยใช้แนวทางการแบ่งของ
นักวิชาการ	3	ท่านดังนี้	ประคอง	นิมมานเหมินท์	กิ่งแก้ว	อัตถากร	และธวัช	ปุณโณทก	ซึ่งได้แยกเป็น	8	
ประเภท	คือ	นิทานประจ�าถิ่น	จ�านวน	19	เรื่อง	นิทานอธิบายเหตุ	จ�านวน	8	เรื่อง	นิทานศาสนา	จ�านวน	2	
เรื่อง	นิทานคติ	จ�านวน	6	เรื่อง	นิทานมหัศจรรย์	จ�านวน	6	เรื่อง	นิทานเรื่องสัตว์	จ�านวน	7	เรื่อง	นิทาน
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เรื่องผี	จ�านวน	2	เรื่องและนิทานวีรบุรุษ	จ�านวน	3	เรื่อง	นิทานบางเรื่องเข้าลักษณะได้มากกว่า	1	ประเภท	
จึงต้องจัดประเภทโดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละประเภทให้มากที่สุด
	การจ�าแนกประเภทของนทิานพืน้บา้นไทลือ้	ชมุชนมา่นเป่ียน	ท�าใหเ้หน็ว่านทิานทีเ่ป็นทีน่ยิมในการเลา่ให้ลกู
หลานฟังคือนิทานประเภทนิทานประจ�าถิ่น	ซึ่งบอกเล่าถึงความส�าคัญและเอกลักษณ์ของชุมชนหลายด้าน
เพ่ือให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป	ส่วนนิทานที่พบจ�านวนน้อยที่สุด	คือ	นิทานศาสนา	และนิทาน
เรื่องผี	จึงกล่าวได้ว่าชาวไทลื้อนิยมสอดแทรกค�าสอนทางศาสนาผ่านในนิทานประเภทอ่ืน	ๆ	เช่นนิทาน	
เศรษฐีจอมงก	นิทานการบ�าเพ็ญเพียรของอ้ายเปี่ยน	และนิทานกวางกับชายผู้ไม่รู้จักบุญคุณ	มากกว่าที่จะ
ผ่านนิทานศาสนาโดยตรง	และแม้ชาวไทลื้อจะมีความเชื่อเรื่องผี	แต่นิทานเรื่องผีก็ไม่เป็นที่นิยมนัก	
  2. ภาพสะท้อนวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมไทลื้อผ่านนิทานพื้นบ้าน
		 ภาพสะทอ้นวถิชีวีติทางสงัคมและวฒันธรรมทีป่รากฏในนทิานพ้ืนบ้านของชาวไทลือ้	ชมุชนม่านเป่ียน	
มีทั้งหมด	5	ด้าน	ได้แก่
	 	 2.1	ด้านการด�ารงชีวิต	ได้ปรากฏความเป็นอยู่เกี่ยวกับอาหารการกิน	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	
วา่มคีวามเปน็อยู่อย่างพอเพยีง	มกีารพึง่พงิธรรมชาต	ิซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึภูมปิญัญาของคนในชมุชนในการ
ด�ารงชีวิต	เช่น	นิทานเรื่อง	พระแม่โพสพ	และนิทานเรื่อง	อ้ายกวอ	คนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์	เป็นต้น
	 	 2.2	ด้านครอบครัว	นิทานได้สะท้อนให้เห็นขนาดของครอบครัวไทลื้อว่าส่วนใหญ่เป็นครอบ
ครวัใหญ่	เนือ่งจากเมือ่ลูกแตง่งานแลว้ก็ยังนยิมอาศยัอยูกั่บพอ่แมเ่พือ่ดแูลพอ่แม	่แตป่จัจบุนักมี็ครอบครวั
เล็กมากข้ึน	นอกจากน้ียังพบค่านิยมท่ีส�าคัญของชาวไทลื้อ	คือความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ	การยึด
มัน่ในสามเีดยีวภรรยาเดยีว	และการทีภ่รรยาตอ้งดูแลปรนนิบัตสิามอีย่างดทีีส่ดุ	เชน่	นทิานเรือ่ง	ชวิีตของ
ยีจวน	และนิทานเรื่อง	ความเจ้าชู้ของภรรยาและกลอุบายของสามี	เป็นต้น
	 	 2.3	ด้านประเพณี	นิทานพื้นบ้านไทลื้อได้สอดแทรกประเพณีตามวงจรชีวิต	เช่น	ประเพณีการ
เลอืกซนิแส	ประเพณกีารบวช	ประเพณงีานศพ	ประเพณกีารสกั	ประเพณแีต่งงาน	ประเพณปีลอ่ยชวีติ	และ
ประเพณีขึ้นบ้านใหม่	ในขณะเดียวกันนิทานพื้นบ้านไทลื้อได้สอดแทรกประเพณีตามเทศกาล	เช่น	ประเพณี
เข้าพรรษา	ประเพณีสงกรานต์	โดยกล่าวถึงที่มา	การปฏิบัติตน	และความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีต่าง	ๆ 	เอา
ไวอ้ยา่งครบถว้น	จนเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัท่ีิชาวบา้นยดึถอืกนัสบืตอ่มาทีส่ดุ	เชน่	นทิานเร่ือง	ยกัษใ์จรา้ยกับ
ช่วงเข้าพรรษา	และนิทานเรื่อง	ชายผู้สิ้นอายุขัย	เป็นต้น
	 	 2.4	ด้านความเช่ือ	ความเช่ือท่ีปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านมาจากความเชื่อดั้งเดิม	เช่น	
ความเชื่อส่ิงเหนือธรรมชาติ	คือความเชื่อเร่ืองวิญญาณหรือภูตผี	ความเช่ือเรื่องความอัศจรรย์ของสัตว	์
ความเชื่อเรื่องยักษ์	และความเช่ือพราหมณ์	คือ	ความเชื่อเรื่องการกรวดน�้า	ความเชื่อเรื่องการผูก
สายสิญจน์เรียกขวัญ	และความเชื่อ	ศาสนาพุทธ	คือ	ความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์แห่งการท�าบุญ	ความเชื่อ	
เร่ืองการเวยีนว่ายตายเกดิ	ความเชือ่เรือ่งกฎแห่งกรรม	ความเชือ่ทีแ่ทบจะปรากฏอยูใ่นทกุการกระท�าของ
ชาวไทลื้อนี้เอง	ส่งผลให้ชาวไทลื้อเกิดพิธีกรรม	ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง	ๆ	เฉพาะชุมชนข้ึนมา	และ
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ส่งผลโดยตรงต่อการประพฤติปฏบิตัตินในชีวติประจ�าวันของคนในชมุชน	เช่น	นทิานเรือ่ง	เสามงคลประจ�า
บ้าน	และนิทานเรื่อง	งานศพของลูกสาวเศรษฐี	เป็นต้น
	 	 2.5	ดา้นคา่นิยม	คา่นิยมท่ีปรากฏในนทิานพืน้บา้น	คอื	คา่นยิมความกตญัญ	ูคา่นยิมการยกยอ่ง
ผู้กล้าหาญผู้เฉลียวฉลาด	ค่านิยมความมีเมตตา	ค่านิยมในการเขียนจดหมาย	ค่านิยมการถ่อมตน	ค่านิยม
การท�าบุญ	ค่านิยมชอบความมั่งคั่งร่�ารวย	ค่านิยมการเล่านิทาน	ค่านิยมความซื่อสัตย์	และค่านิยมในการ
คบคนที่ดีเป็นเพ่ือน	ค่านิยมเหล่าน้ีชาวไทลื้อยังคงสั่งสอนลูกหลานทั้งในชีวิตประจ�าวันและผ่านทางนิทาน
เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานในชุมชนเป็นคนดีต่อไป	เช่น	นิทานเรื่อง	ต้นไม้เทวดา	และนิทานเรื่อง	ชายโง่กับชาย
มีปัญญา	เป็นต้น
  3. อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการดำารงอยู่ของชาวไทลื้อ 
	 นทิานมอิีทธพิลตอ่วถิชีวิีตและการด�ารงอยูข่องชาวไทลือ้ชมุชนม่านเปีย่น	ต�าบลเม่ิงฮุน่	อ�าเภอเม่ิงไห	่
จงัหวดัสิบสองปนันาเปน็อย่างมาก	เปน็สิง่ท่ีก�าหนดพฤตกิรรมความนกึคดิของคนในสงัคมไทลือ้มาเปน็เวลา
ช้านาน	กล่าวคืออิทธิพลในด้านสังคม	ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลต่อการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในสังคม	อิทธิพล
ตอ่การศกึษาของคนในชุมชน	และอทิธพิลในการใหค้ติสอนใจและคา่นยิมท่ีดีของคนในสงัคมนี	้ภาพสะทอ้น
สังคมที่ปรากฏในนิทานยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทลื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้	หล่อหลอมให้เยาวชนและคนใน
สังคมมีคุณธรรม	จริยธรรม	หมั่นหาความรู้และรู้จักพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความเข้าใจในความ
เชือ่และการปฏบิติัท่ีมมีาแตโ่บราณท�าให้ชาวไทลือ้มจีติใจทีด่มีีความเขา้อกเขา้ใจในการอยูร่ว่มกัน	ปรารถนา
จะประพฤตดิอียูร่ว่มกันอย่างสนัตสิขุ	ซ่ึงนิทานพืน้บ้านนบัวา่เปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการสบืทอดวฒันธรรม
อันดีงาม	ความเป็นมาที่สอดคล้องกับความเชื่อเฉพาะสังคม	ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	จึงนับ
เป็นมรดกของสังคมอันทรงคุณค่าที่ควรแก่การเล่าขานให้คงอยู่คู่กับสังคมไทลื้อต่อไป
	 	 นทิานพืน้บา้นของไทลือ้	ชุมชนมา่นเปีย่นมีอิทธพิลตอ่การด�ารงชวิีตทัง้ดา้นสงัคมและวัฒนธรรม
เป็นอย่างมาก	นิทานช่วยปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่น	ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติตามพิธีกรรม	ประเพณีของชุมชน	การธ�ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา	การสร้างที่อยู่อาศัย	และอิทธิพล
ต่อด้านอาหารการกิน	สิ่งเหล่านี้สั่งสมมาช้านานผ่านเวลาและเหตุการณ์	เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า	และ
ควรที่จะสืบสานให้อยู่คู่ชุมชนไทลื้อต่อไป

อภิปรายผล
		 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้พบว่าชาวไทลื้อชุมชนม่านเป่ียน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	จังหวัดสิบสอง
ปันนา	ส่วนใหญ่เล่านิทานต่าง	ๆ	โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ	ที่ได้เล่าให้ฟังในสมัยยังเด็ก	ๆ	
ผู้เล่านิทานจะมีทั้งเพศหญิง	และเพศชายส�าหรับนิทานที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมามีทั้งหมด	53	เรื่องน�ามาศึกษา
และจัดประเภท	โดยใช้แนวทางการแบ่งของนักวิชาการ	3	ท่าน	คือ	ประคอง	นิมมานเหมินท์	(2528	:	133-
196)	กิ่งแก้ว	อัตถากร	(2519	:	12-14)	และธวัช	ปุณโณทก	(2553	:	25-26)	ซึ่งได้แยกนิทานออกเป็น	8	
ประเภท	คือ	นิทานประจ�าถิ่น	นิทานอธิบายเหตุ	นิทานศาสนา	นิทานคติ	นิทานมหัศจรรย์	นิทานเรื่องสัตว์	
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นิทานเร่ืองผี	นิทานวีรบุรุษ	ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจินดา	รูปโฉม	(2538	:	160-167)	ที่
แบ่งประเภทนิทานเป็นนิทานศาสนา	นิทานคติ	นิทานประจ�าท้องถิ่น	นิทานอธิบายเหตุ	นิทานสัตว์	นิทาน
ผี	นิทานมหัศจรรย์	ส่วนสุจินดา	รูปโฉม	มีประเภทนิทานเพิ่มเข้ามาคือ	นิทานตลก	เร่ืองโม้	โดยนิทานตลก
มีจ�านวนมากที่สุด	203	เรื่อง	รองลงมาเป็น	นิทานคติ	88	เรื่อง	และนิทานอธิบายเหตุ	30	เรื่อง	แต่การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้	มีนิทานประจ�าถิ่นมากเป็นอันดับหนึ่ง	รองมาเป็นนิทานอธิบายเหตุ	ส่วนประเภทนิทานที่มี
จ�านวนน้อยที่สุดคือ	นิทานศาสนาและนิทานเรื่องผี
		 หลังจากจัดประเภทของนิทานแล้ว	นิทานไทยลื้อส่วนใหญ่	มีนิทานประจ�าถิ่นที่มีจ�านวนมากที่สุดถึง	
19	เรือ่ง	ซึง่บ่งบอกไดว้า่นทิานพืน้บา้นของชาวไทล้ือ	ในชมุชนมา่นเปีย่น	ต�าบลเมิง่ฮุน่	อ�าเภอเมิง่ไห	่จงัหวดั
สิบสองปันนา	ส่วนใหญ่เป็นนิทานประจ�าถิ่น	มีเนื้อหาสะท้อนถึงความเป็นมาของท้องถิ่น	กล่าวถึงวิถีความ
เป็นอยู่	และความเชื่อของคนในชุมชนไทลื้อ	ส่วนประเภทนิทานที่มีจ�านวน	น้อยที่สุดคือ	นิทานศาสนาและ
นิทานเรื่องผี	ซึ่งมีประเภทละ	2	เร่ือง	ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านิทานเรื่องผีและนิทานศาสนาไม่เป็นที่นิยมของ
ชมุชนนกั	เพราะวา่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที�าใหน้ทิานลา้สมยั	อยา่งไร
กต็ามนทิานบางเรือ่งเขา้ลกัษณะไดม้ากกวา่	1	ประเภท	จงึตอ้งจดัประเภทโดยค�านงึถงึความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแต่ละประเภทให้มากที่สุด	
		 นทิานพืน้บา้นไทลือ้	53	เร่ืองท่ีน�ามาศกึษานอกจากจะใหค้วามบนัเทิงผอ่นคลายอารมณ	์ชว่ยปลกูฝงั
จรยิธรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ขีองคนในสงัคมและมบีทบาทในการชว่ยกระชบัความสมัพนัธข์องคนในสงัคม
ไทลื้อได้เป็นอย่างดีแล้ว	ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมหลายด้าน	
		 ภาพสะท้อนด้านที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อมีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งอพยพที่ต้องอาศัยอยู่ตาม
โขดหิน	ใต้ต้นไม้	ในถ�้า	ก็เริ่มมีการแสวงหาที่อยู่ที่ดีกว่ามีการน�าวัสดุต่าง	ๆ 	จากธรรมชาติมาสร้างเพิง	และ
กระท่อมจนในทีส่ดุก็พฒันามาเป็นบ้านท่ีทันสมยัมากขึน้แต่ยงัคงมีรูปแบบทีส่อดคล้องกับความเชือ่และข้อ
ปฏิบัติมาแต่โบราณ	ทั้งเสาเอก	เสาโท	การติดกระจกและผ้ายันต์ที่เสา	การแขวนเชือกร้อยใบไม้ที่เหนือ
ประตูการมบัีนไดเก้าขัน้เป็นต้น	นทิานพืน้บ้านของไทลือ้ได้สะท้อนให้เหน็ภาพการด�ารงชวีติของชมุชนไทลือ้
ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกิน	ซ่ึงบอกถึงวัฒนธรรมการกินของพวกเขา	ด้านยารักษาโรคก็
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่วนด้านเครื่องนุ่งห่ม	แม้ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนในนิทาน	แต่ก็ท�าให้
เห็นว่าชมุชนไทล้ือมกีารทอผ้ากนัเอง	ความเป็นอยูใ่นด้านต่าง	ๆ 	ทีส่ะท้อนจากนทิานนี	้ล้วนแล้วแต่มปีระวตัิ
ความเป็นมาทีย่าวนานและมอีทิธพิลต่อการด�ารงชวิีตในปัจจุบนัของชาวไทลือ้อีกด้วย	ซึง่สอดคล้องกบังาน
วิจัยของราตรี	ชัยมูล	(2542	:	81-85	)	ท่ีได้ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรมของชาวไทย
เขมรบ้านพลวง	จากนิทานเขมรบ้านพลวง	ภาพสะท้อนทางวฒันธรรมจากนิทานกพ็บว่าชาวบ้านจะอยูอ่าศยั
แบบรวมกลุ่ม	โดยหาอาหารจากป่า	น�้า	ภูเขา	นาและไร่	รักษาโรคโดยใช้สมุนไพรและเวทมนต์	
		 ภาพสะท้อนครอบครับพบว่าครอบครัวของชาวไทลื้อในอดีตส่วนมากเป็นครอบครัวขยายซึ่งอาศัย
อยู่กันระหว่างพ่อ	แม่	ลูก	ตา	ยาย	และหลาน	แต่ในปัจจุบันนี้ในสังคมไทลื้อก็มีครอบครัวเดี่ยวด้วย	ซึ่ง
อาศัยอยู่กันเพียงสองสามีภรรยาตามล�าพัง	และอาจมีลูกหรือไม่มีก็ได้	ครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักที่
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ส�าคญัของทกุสงัคมและประเทศ	คา่นยิมในดา้นครอบครวัสว่นใหญจ่ะยึดตามหลกัศลีธรรมสากลคอืความ
กตญัญตูอ่พอ่แมแ่ละผูม้พีระคณุโดยเฉพาะการกตญัญดู้วยการดแูลพ่อแม่	และไม่ทอดท้ิงพ่อแม่ให้อยู่ล�าพัง
เด็ดขาด	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิศวง	ธรรมพันทา	(2523	:	144)	ที่กล่าวไว้ว่าครอบครัวขยาย	เป็น
ครอบครัวที่ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวและญาติพี่น้อง	(ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ลุง	ป้า	น้า	อา	ฯลฯ)	อาจจะอยู่
ภายใต้หลังคาเดียวกนั	หรอื	เขตบา้นเดียวกนักไ็ด	้เปน็ครอบครวัขนาดใหญม่าก	การทีม่ญีาตพิีน่อ้งมากมาย	
ช่วยให้เกิดการช่วยดูแลและมีความรักความอบอุ่นมาก	แต่อาจขาดอิสระเพราะสมาชิกที่อาวุโสที่สุดจะท�า
หน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักษาความเคร่งครัดของประเพณีของครอบครัวและสังคมไว้	และผลการ
วิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ราตรี	ชัยมูล	(2542	:	81-85)	ที่ศึกษาพบว่า	ภาพสะท้อนทางสังคม
จากนทิานไทยเขมรบา้นพลวง	คอื	สภาพครอบครวัสว่นมากมีลกัษณะเป็นครอบครวัเดีย่ว	ซึง่ผลการวิจยัใน
ครั้งน้ี	แตกต่างจากงานวิจัยของ	ปรียาลักษณ์	เมฆขุนทด	(2553	:	148	-152)	ที่ศึกษาพบว่า	ภาพสะท้อน
ด้านครอบครัวในเร่ืองการเลือกคู่ครอง	ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัวคือบิดามารดาและบุตรรวมทั้งเครือญาติ	และปัญหาครอบครัว	
		 ภาพสะทอ้นประเพณ	ีพบวา่ชาวไทล้ือมีประเพณเีปน็เอกลกัษณข์องตนเอง	ทีป่ฏบิตัสืิบทอดต่อกนัมา	
ตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันเช่น	ประเพณีเข้าพรรษา	ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทลื้อ	มีวัฒนธรรม
ที่ดีมายาวนาน	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด	ท�าบุญ	นั่งสมาธิ	เป็นช่วงที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน	และยังคง
สืบต่อมาจนปัจจุบันนี้	และประเพณีวันสงกรานต์เป็นประเพณีท่ีส่งท้ายปีเก่าและเป็นประเพณีท่ีสืบสานกัน
มายาวนาน	และเป็นประเพณีที่ชาวไทลื้อรอคอย	เพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในแต่ละปีด้วย	สะท้อนให้เห็นถึง
วถิชีวิีตและวัฒนธรรมของชาวไทลือ้ไดอ้ยา่งครบถว้น	คนไทลือ้ยอมรบัและหวงแหนทีจ่ะรกัษาประเพณีอัน
ดงีามเหล่านัน้ไวใ้หเ้ปน็มรดกของชาวไทลือ้เพือ่อยูคู่ก่บัชาวไทลือ้ตอ่ไป	ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของธดิา	โม
สิกรัตน์	(2537	:	750-751)	ท่ีกล่าวถึงประเพณีสรุปได้ดังนี้	ประเพณีมีความหมายของสองนัย	คือ	ความ
หมายทางนามธรรม	หมายถึง	แนวทางความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม	และหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติ	
อันเป็นตัวก�าหนดแบบแผนความประพฤติ	หรือ	กิจกรรมของคนในสังคม	ส่วนความหมายทางรูปธรรม	
หมายถึง	การแสดงออกเป็นรูปพิธี	คือ	กิจกรรมหรือพิธีการซึ่งปฏิบัติสืบกันมาโดยกิจกรรมก็มาจากแนว
ความคิด	ความเชื่อแบบแผนท่ีสังคมวางไว้	ประเพณีที่เป็นรูปธรรม	จ�าแนกได้ดังนี้	จารีตประเพณี	ซึ่งเป็น
แบบแผนทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีลธรรมซึ่งสังคมต้องท�า	หรือ	ไม่ต้องท�า	เช่น	ความกตัญญู	การเป็นชู้หรือ
สามีหรือภรรยาของผู้อื่น	หากใครงดหรือฝ่าฝืนจะถูกสังคมลงโทษเช่น	การประณาม	การไม่คบหาสมาคม	
และขนบประเพณีซ่ึงเป็นประเพณีที่มีระเบียบแบบแผนวางไว้โดยตรง	หรือเป็นที่รู้กันคนที่จะปฏิบัติตาม
ประเพณีจนเป็นนิสัย	เช่น	การท�าบุญ	การแต่งงาน	การตาย	การบวช	สุดท้ายยังมีธรรมเนียมประเพณี
หรือประเพณีนิยมซ่ึงเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องปกติสามัญท่ีคนในสังคมนิยมปฏิบัติ	เช่น	การแต่งกาย	
การยืน	การนั่ง	การเคารพ	การรับประทานอาหาร	และผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์	ทอง
แก้ว	และทัศวรรณ	ขันทพานิช	(2547	:	42-45)	ท่ีศึกษาพบว่า	ในสังคมไทยทุกชนช้ันมีการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจารีตประเพณีของชุมชน	มีการเล่านิทานหรือยกเรื่องราวเป็นตัวอย่างเพื่อให้ข้อคิดข้อพึงปฏิบัติให้
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ชีวิตมีความสุขสงบด้วยความขยันหมั่นเพียร	เป็นพ้ืนฐานของครอบครัวที่เข้มแข็ง	อบอุ่น	ซึ่งก็จะมีผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศ	
		 ภาพสะทอ้นความเชือ่พบวา่ความเชือ่ของชาวไทลือ้	เกดิจากความคดิความเชือ่ดัง้เดมิเมือ่ชาวไทลือ้
ต้องสู้กับธรรมชาติต้องอาศัยด้วยธรรมชาติในการด�ารงชีวิตชาวไทลื้อจึงอธิบายสิ่งที่ไม่เป็นรูปธรรม	เช่น
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด	และความเช่ือเรื่องสวรรค์เป็นต้น	ซึ่งมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของชาวไทลื้อ	ความเชื่อเหล่านี้มีที่มาที่ไปมายาวนาน	สั่งสม
มาจากการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	การลองผิดลองถูก	การเกรงกลัวธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็น	และการ
ปรารถนาน�าสิง่ทีด่มีาสูต่นเอง	ความเชือ่เหลา่นีมี้ความสมัพันธก์นั	เป็นความเชือ่ทีม่มีาแตโ่บราณและยังคง
มอิีทธพิลต่อการกระท�าของชาวบา้นมาจนถงึทกุวนันี	้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของภญิโญ	จติตธ์รรม	(2516	
:	46-47)	ที่ได้กล่าวว่า	ความเชื่อคือสิ่งที่มนุษย์ค่อย	ๆ 	เรียนรู้และท�าความเข้าใจโลกมานานหลายพันปี	และ
เชื่อว่ามีอ�านาจลึกลับที่จะท�าให้มนุษย์ได้รับผลดีผลร้าย	ดังนั้นมนุษย์จึงก�าหนดพิธีต่าง	ๆ 	เพื่อบูชาสิ่งลึกลับ
เหล่านั้น	เพราะเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นต้องมีผู้บันดาลให้เป็น	มนุษย์จึงตั้งเทพเจ้าประจ�าสิ่งนั้น	ๆ 	ขึ้นมา
เป็นรูปธรรม	และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุไวน์วรรณ	พิชิตกุล	(2545	:	93-94)	ผู้วิจัยได้เสนอว่า	นิทาน
พืน้บา้นจังหวัดฉะเชงิเทราเปน็เรือ่งราวทีส่ือ่ถงึวถิชีวิีตสามารถย้อนภาพอดตีใหเ้ขา้ใจถงึความเชือ่	ซึง่มีความ
เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์	โดยเฉพาะความเชื่อพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร	ด้านความเช่ือเรื่องอานิสงส์แห่ง
การท�าบุญ	เป็นความเชื่อที่เน้นให้เห็นถึงผลแห่งการท�าบุญ	ความเช่ือเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นความเชื่อที่เล่ามาจากบรรพบุรุษเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ	ความเช่ือเกี่ยวกับการบนบาน	
ความเชื่อผลแหง่การตัง้เป้าหมายไวเ้มื่อส�าเรจ็จงึมกีาร	แก้บนตามทีต่ั้งใจไว	้นอกจากนี	้ยงัมคีวามเชื่อเกี่ยว
กับโหราศาสตร์เป็นความเชื่อที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์
	 ภาพสะท้อนค่านิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทลื้อชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเม่ิงฮุ่น	เภอเมิ่งไห	่
จังหวัดสิบสองปันนา	พบว่า	ค่านิยมของชาวไทลื้อมีหลายประการโดยพบค่านิยมทั้งหมด	10	ด้าน	และเป็น
ค่านิยมที่ดีงามเป็นสิ่งที่ควรจะยึดมั่นและน�าไปปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	ปัจจุบันค่านิยม
เหล่านี้ยังคงปรากฏอยู่ในกลุ่มชนของชาวไทลื้อ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพนัส	หันนาคินทร์	(2523	:	
122)	ได้ให้ความหมายของค่านยิมว่าหมายถงึความโน้มเอยีงหรอืแนวทางปฏบิตัใินแนวใดแนวหนึง่ทีต่นเอง
ได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าเป็นสิ่งท่ีดีส�าหรับตนและปฏิบัติตามแนวคิดน้ัน	ๆ	อย่างสม�่าเสมออย่างน้อย
ก็ชั่วระยะหนึ่ง	ค่านิยมจึงหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความดีงามในความประพฤตินั้น	ๆ	ทัศนคติหรือความ
เช่ือไม่อาจเรยีกว่าค่านยิมจนกว่าจะได้รบัการพจิารณาถงึผลทีจ่ะตามมาจากความประพฤตหิรอืการกระท�า
นัน้	ๆ 	อย่างรอบคอบ	และมกีารปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	สไุวน์วรรณ	พชิติกลุ	
(2545	:	93-94)	ที่ศึกษาพบว่าค่านิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านมีส่วนส�าคัญยิ่งในการก�าหนดพฤติกรรมของ
คนในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในหลักธรรมของพุทธศาสนา	ค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสมจึงเป็น
สิง่จ�าเป็นและมีความส�าคญัมาก	ค่านยิมทีป่รากฏ	คอื	ค่านยิมเกีย่วกบัการท�าบญุ	ค่านยิมเกีย่วกบัการเคารพ
ผู ้อาวุโส	ค่านิยมเกี่ยวกับผู ้รู ้	ผู ้มีปัญญา	และผู ้มีความสามารถ	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู ้มีสติปัญญา
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เฉลียวฉลาดย่อมสามารถแก้ปัญหาต่าง	ๆ	และเอาตัวรอดได้เสมอ
		 ภาพสะท้อนด้านวถีิชวีติทางสงัคมและวฒันธรรมไทลือ้ทีป่รากฏอยูใ่นนทิานพืน้บ้านไทลือ้พบว่าการ
ประกอบอาชีพของชาวไทล้ือเปลี่ยนรูปแบบจากอาชีพท้องถิ่นไปเป็นแบบพาณิชย์มากขึ้นเช่นการปลูกชา
ขายพัฒนามาจากนิทานเรื่อง	เจิงห่าง	ผู้เก่งและฉลาด	จากนิทานจะเห็นได้ว่าชาวไทลื้อเมื่อเดินทางไปที่ใด
และต้องการขอน�้าดื่มจะขอน�้าชา	ทั้งนี้เพราะน�้าชาเป็นน�้าที่เจ้าของบ้านจะเตรียมไว้เพื่อใช้รับแขกนั่นเอง	
แต่ในปัจจุบัน	ชา	กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวไทลื้อ	และมีบทบาทอย่างมากต่อการรับแขกท่ีมา
เยือนทีบ้่าน	และนทิานพืน้บ้านไทลือ้กม็อิีทธพิลต่อการด�ารงอยูข่องชาวไทลือ้อย่างมาก	เช่น	อทิธพิลในด้าน
สังคมไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาอาศัยกันของคนในสังคม	การศึกษา	และอิทธิพลในการให้คติสอนใจและค่า
นิยมที่ดีของคนในสังคม	และยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทลื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้	ท�าให้ชาวไทลื้อมีจิตใจท่ีดีมี
ความเข้าอกเข้าใจในการอยู่ร่วมกันปรารถนาจะประพฤติดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	เพื่อร่วมสร้างสังคมให้
มีความแข็งแรง	มีความสงบสุขและพัฒนาต่อไปได้	
		 นิทานพื้นบ้านเป็นแหล่งความรู้ที่ส�าคัญและมีคุณค่าในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต	
ครอบครัว	ประเพณี	ความเชื่อ	ค่านิยมและเรื่องราวต่าง	ๆ	ทางประวัติศาสตร์	หรือ	สภาพภูมิศาสตร์รวม
ทัง้ความเปน็มาของสงัคมในอดตี	ทีผ่กูอยู่ในนทิานถา่ยทอดใหผู้้ฟงัไดร้บัรูแ้ละไดใ้ชแ้ง่คิดคติสอนใจ	ทีป่รากฏ
อยู่ในนิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมบ่มเพาะปลูกฝังความมีคุณธรรม	จริยธรรม	ความดีงามให้เกิดขึ้นใน
จิตใจของคน	ซึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมมีจิตใจที่ดีงาม	ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่านิทานพื้นบ้านเป็นเร่ือง
ราวที่เล่าขานกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่จดจ�าสืบทอดกันมาเพราะเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านนอกจากจะ
ใหค้วามสนกุสนานบันเทงิแลว้ยงัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิชวิีตของผูค้นในชมุชนมา่นเป่ียนไม่ว่าจะเป็น
ประเพณี	ความเชือ่	คา่นยิมท่ีดงีาม	ลว้นผกูพันและเชือ่มโยงกบัวถิชีวีติ	ทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนัมาจนถงึปจัจบุนั	
ถือว่ามีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตอยู่ของชาวไทลื้อในด้านต่าง	ๆ	
	 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	สรุปได้ว่า	นิทานพื้นบ้านของไทลื้อ	ชุมชนม่านเปี่ยน	ต�าบลเมิ่งฮุ่น	อ�าเภอเมิ่งไห่	
จังหวดัสบิสองปนันา	มาอทิธพิลตอ่สงัคมของชาวไทลือ้ในดา้นวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก	ชว่ยในการปลกูฝงั
ใหล้กูหลานเหน็คณุคา่วฒันธรรมของทอ้งถิน่	ไมว่า่จะเปน็อิทธพิลต่อการปฏิบตัพิธิกีรรม	ประเพณขีองชมุชน	
การธ�ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา	การสร้างที่อยู่อาศัย	และอิทธิพลต่อด้านอาหารการกิน	สิ่งเหล่านี้สั่งสมมา
ช้านานผ่านเวลาและเหตุการณ์	เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า	และควรที่จะสืบสานให้อยู่คู่ชุมชนไทลื้อต่อไป	
		 ผลของการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี	้ชว่ยรวบรวมนิทานพืน้บา้นของชาวไทล้ือชมุชนมา่นเปีย่น	ซึง่มคีวาม
ส�าคญัดงักลา่วขา้งตน้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่อนรุกัษไ์ว้	และสามารถน�าไปปรับใชใ้นการพฒันาสงัคมของ
ชนกลุ่มนี้ได้	ทั้งยังก่อให้เกิดการขยายผลความสนใจในการที่จะศึกษาวัฒนธรรมอื่นต่อไป	
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ข้อเสนอแนะ
		 จากการรวบรวมและวเิคราะหน์ทิานพืน้บา้นชมุชนมา่นเปีย่น	ต�าบลเมิง่ฮุน่	อ�าเภอเมิง่ไห	่จงัหวดัสบิ
สองปันนา	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้
		 1.	ควรเกบ็รวบรวมเรือ่งเกีย่วกบัโหราศาสตรข์องชุมชนม่านเป่ียนและบันทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร
เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา	เพราะเรื่องโหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงวัฒนธรรมประจ�าถิ่นเท่านั้น	แต่ยังบอกให้
เรารู้เรื่องราวและการด�ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	ที่มีการเชื่อถือเรื่องโหราศาสตร์อีกด้วย
		 2.	ควรมกีารรวบรวมและศกึษาข้อมลูการสกัของไทลือ้ชมุชนมา่นเปีย่น	เพราะการสกัของชาวไทลือ้
นี้เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อของพวกเขา	
		 3.	ควรศึกษาหาข้อมูลด้านอื่น	ๆ	ของชาวไทลื้อชุมชนม่านเปี่ยน	เช่น	ยาพ้ืนบ้านไทลื้อ	แล้วน�ามา
ศึกษาถึงความเชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้าน	เพื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับชาวไทลื้อชุมชนม่านเปี่ยนมากขึ้น	และ
น�าความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
บรรณานุกรม
จารุวรรณ	ธรรมวัตร.	(2530)	คติชาวบ้าน.	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 มหาสารคาม.	
ธวัช	ปุณโณทก.	(2553)	นิทานพื้นบ้าน.	นนทบุรี	:	ปันรู้.
ธวัช	ปุณโณทก.	(2546)	วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ.	พิมพ์ครั้งที่	3.
		 กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
ประคอง	นิมมานเหมินท์.	(2528)	นิทานพื้นบ้านในเอกสารสอนชุดวิชาภาษาไทย 8 หน่วยที่ 3.	
	 กรุงเทพมหานคร	:	โครงการต�าราคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	
พนัส	หันนาคินทร์.	(2523) การสอนค่านิยมและจริยธรรม.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์พิฆเณศ.
พิศวง	ธรรมพันทา.	(2523)	สังคมวิทยาเบื้องต้น.	กรุงเทพมหานคร	:	โอเดียนสโตร์.
ภิญโญ	จิตต์ธรรม.	(2516)	คติชาวบ้านอันดับ 1 เพลงชาวบ้าน.	สงขลา	:	เมืองสงขลา.
ศิราพร	ณ	ถลาง.	(2545)	ชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน. 
	 กรุงเทพมหานคร	:	มติชน.	
สุจินดา	รูปโฉม.	(2538)	วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชานิทาน
 พื้นบ้าน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม.	(การสอนภาษาไทย)	เชียงใหม่	:	บัณฑิตวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุไวน์วรรณ	พิชิตกุล.	(2545)	การศึกษานิทานพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา.	วิทยานิพนธ์	ศศ.ม.	
	 (ไทยศึกษา)	กรุงเทพมหานคร	:	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
เสาวลักษณ์	อนันตศานต์.	(2530)	วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ.	พิมพ์ครั้งที่	3.
	 กรุงเทพมหานคร	:	เคล็ดไทย.


	ปกหน้า
	ศิลปศาสตร์ 20 เพลท.pdf
	1ส่วนหน้าใหม่
	2 บทที่ 1 ใหม่
	3บทที่ 2 ใหม่
	บทที่ 3 ใหม่
	บทที่ 4 ใหม่
	บทที่ 5 ใหม่
	บทที่ 6 ใหม่
	บทที่ 7 ใหม่
	บทที่ 8 ใหม่
	ท้ายเล่มใหม่

	ปกหลัง



