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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ นิ ทานพื้ นบ้ านชาวไทยภู เขาเผ่าม้ ง มี วัตถุ ประสงค์ 1) เพื อรวบรวมและ
จัดจ่าแนกประเภทของนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร 2) วิเคราะห์
วิถีชีวิตทีปรากฏในนิทานพืน้ บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 3) วิเคราะห์บทบาทหน้าทีของนิทานพืน้ บ้าน
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบล
เข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จ่านวน 32 เรือง ผลการวิจัยพบว่า นิทานพื้นบ้าน
ชาวไทยภู เขาเผ่าม้ง จ่าแนกได้ 7 ประเภท เป็นนิทานอธิบายเหตุและนิทานมหัศจรรย์มากทีสุ ด
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จ่านวนประเภทละ 7 เรือง นิ ทานผี จ่านวน 6 เรือง นิทานชีวิตหรือนิยายชีวิต จ่ านวน 5 เรือง
นิทานมุ ขตลกและนิทานปรัมปรา จ่านวนประเภทละ 3 เรือง และนิทานสั ตว์น้อยทีสุ ด จ่านวน
1 เรือง ตามล่าดับ
การวิเคราะห์วิถีชีวิต พบว่าปรากฏวิถีชีวิตในด้านสังคมและชีวิตประจ่าวันมากทีสุ ด
จ่านวน 29 เรือง รองลงมา คือ ด้านประเพณีและวัฒนธรรม จ่านวน 8 เรือง และปรากฏน้อยทีสุด
ด้ านบ้ านบนดอย จ่ านวน 1 เรื อง ซึ งในนิ ท านหนึ งเรื องจะปรากฏวิ ถี ชี วิ ต ได้ ในหลายด้ าน
ส่วนการวิเคราะห์บทบาทหน้าที พบบทบาทหน้าทีเกียวกับการสอนมากทีสุด จ่านวน 23 เรือง
รองลงมา บทบาทหน้ าที เกี ยวกั บ การพิ สู จน์ จ่ านวน 7 เรื อง และบทบาทหน้ าที เกี ยวกั บ
การอธิบายสาเหตุ จ่านวน 6 เรือง ตามล่าดับ
ค้าส้าคัญ : นิทานพื้นบ้าน, วิถีชีวิต, บทบาทหน้าที, ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

Abstract
Analysis Folk Tales Thailand Hmong hill tribe. The objectives: 1) to collect and classify
the Hmong hill tribes of Thailand folklore. In written 2) analyze the lifestyle in Thailand hill
tribe Hmong Folk Tales 3) analyze the role of folklore in Thailand Hmong hill tribe.
This research collected the Hmong hill tribe folktales. The results of this research
were as follows. Hmong hill tribefolktaless can be classified into 7 types, the most fairy tale
7 stories, the ghost stories 6 stories, novella 5 stories, jest tales and myths 3 stories. And one
animal tale story.
The analysis of life style found that there were 29 life-style tales that appeared in
social and everyday life. Followed by the traditional culture 8 stories, and the least.
The House on the Hill 1 story. Role analysis Roles were taught about the role of the 23 story
about the accreditation of 7 stories and the duty to explain why the number 6 stories.
Keywords: Folktale, Lifestyle, Role, The Hmong hill tribes

บทน้า
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดทีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นทีราบในหุบเขามีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย อาณาเขตทางทิศใต้ติดกับจังหวัด
ลพบุ รีทางทิ ศตะวันออกติ ดกั บจังหวัดชั ยภู มิ และอาณาเขตทางทิ ศตะวั นตกติ ดกั บจังหวั ด
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พิษณุโลก มีแม่น้่าป่าสัก เป็นแม่น้่าสายส่าคัญทีไหลหล่อเลี้ยงผู้คนและสิงมีชีวติ ตลอดมา ส่งผล
ให้พื้นทีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช
ท่ าการเกษตรเป็ นอย่ างยิ ง และด้ วยความสมบู รณ์ ท างทรัพยากรธรรมชาติ ท่ าให้ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์มีกลุ่มชาติพันธุ์ทีอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย หนึงในนั้น คือ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งทีเข้ามา
ตั้งหลักปักฐานตั้งแต่โบราณกาล
ม้ง เป็นชนชาติหนึงทีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน สามารถด่ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม แม้ว่าโลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย ม้งก็ยิงมี
การขยายอาณาเขตกว้างขึ้นเรือย ๆ ภายในประเทศและต่ างประเทศ ในประเทศจีนชือของ
กลุ่มชาติพันธุ์ “ม้ง” จะถูกใช้อย่างสับสนกับ ค่าว่า แม้ว หรือ เหมียว โดยรากศัพท์ของค่าว่า ม้ง
แปลว่า ต้นข้าวอ่อน หมายถึง ลูกของแผ่นดิน ม้งส่วนหนึงเข้ากับฝ่ายไทยและอีกส่วนหนึงเข้ากับ
คอมมิวนิสต์ ม้งฝ่ายไทยได้อพยพมาอยู่บนพืน้ ทีราบสูง เช่น บ้านคลองลาน จังหวัดก่าแพงเพชร
บ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก และบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น
ปั จจุบั นถึงแม้ ว่าชาวไทยภู เขาเผ่าม้งยังอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่เมือมี เทคโนโลยีและ
ความทันสมัยเข้าไปในหมู่บ้าน จึงท่าให้เด็กม้งไม่สนใจในนิทาน และทีส่าคัญเด็กม้งส่วนใหญ่
เติบโตในสังคมเมืองเป็ นจ่านวนมาก เยาวชนม้งรุ่นหลังจึงขาดการสืบทอด ท่ าให้เกิดการสู ญ
หายไปของนิทานม้ง ถือเป็นเรืองทีควรตระหนักถึง เพราะนิทานมีความส่าคัญกับชุมชนตั้งแต่
วัยเด็กจนถึงวัยชรา ดังที ประคอง นิมมานเหมินท์ (2526, น. 110 อ้างถึงใน อภิญญา อ่อนดี,
2558) ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า นิ ท านแต่ ล ะท้ อ งถิ นนั บ ว่ าเป็ น สิ งที น่ าศึ ก ษาเรี ยนรู้ เพราะนิ ท านมี
ความสัมพันธ์กับทุกส่วนของสังคม เป็นกระจกเงาสะท้อนสภาพสังคมได้โดยปริยาย นิทานเป็น
มรดกภูมิปัญญาแก่ตนเอง และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นการอบรม สังสอนลูกหลานให้ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ในสิ งที ดี งาม ถ้ าพิ จารณาให้ ละเอี ยดแล้ วนิ ทานไม่ ใช่ ให้ ข้ อคิ ดแต่ เฉพาะผู้ ฟั งที เป็ น
เด็กเท่านั้น นิทานหลายเรืองยังให้ข้อคิดแก่ผู้ใหญ่ในด้านความประพฤติชอบอยู่ในระเบียบอันดี
งามของสังคม นิทานได้ชี้ให้เห็นลักษณะของบุคคลที พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของสังคม
อีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้วนิทานพืน้ บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ยังสอดแทรกเรืองราวต่าง ๆ ทีสะท้อน
วิถีชีวิตของคนในกลุ่มชน ตลอดจนสภาพทัวไปของท้องถินและสภาพสังคมทีผู้เล่าอาศัยอยู่
ด้วยสาเหตุทีกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษานิทานของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ในหมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่ าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพือเป็ นการรวบรวม
นิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งไว้เป็นลายลั กษณ์อักษร แล้วจัดจ่ าแนกประเภทของนิทาน
วิเคราะห์วิถีชีวิตทีปรากฏในนิทาน อีกทั้ งยังวิเคราะห์บทบาทของนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขา
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เผ่าม้งทีมีต่อสั งคม ซึงถือเป็ นการอนุ รักษ์มรดกทางปั ญญาไว้เพื อเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับ
ผู้สนใจได้รับรู้ อีกทั้งจะได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอันทีจะน่าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งสืบไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือรวบรวมและจัดจ่าแนกประเภทของนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้าน
ห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. เพือวิเคราะห์วถิ ีชวี ิตทีปรากฏในนิทานพืน้ บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
3. เพือวิเคราะห์บทบาทหน้าทีของนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทีมีต่อสังคม

ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยลงพื้นทีเพือเก็บข้อมูลนิทานจากผู้รู้ในหมู่บ้านชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทียังสามารถ
เล่านิทานได้ จ่านวน 9 คน น่ามาจัดจ่าแนกประเภทของนิทาน ศึกษาวิถีชีวิตทีสะท้อนให้เห็น
จากในนิทาน และน่ามาวิเคราะห์บทบาทหน้าทีของนิทานชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทีมีต่อสังคม

วิธีด้าเนินการวิจัย
งานวิจัยค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพือรวบรวมและจัดจ่าแนกประเภทของนิทาน
วิเคราะห์วิถีชีวิตบทบาทหน้าที ทีปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิถีชีวิตและบทบาทหน้าทีเพือน่ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ จากนั้นจึงได้เดินทางไปเก็บ
ข้อมูลภาคสนามทีหมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี
ขั้นตอนการด่าเนินการวิจัยดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเอกสารทีเกียวข้องกับเรืองทีศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ
ได้แก่
1.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 หอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทีเป็นนิทานพื้นบ้านของของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง แล้วจึงน่าข้อมูล
ทีเป็นนิทานพื้นบ้านดังกล่าวมาวิเคราะห์เพือหาบทบาทหน้าทีของนิทานและวิถีชวี ิตของชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง
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2.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก ซึงผู้วิจัยได้ลงพื้นทีส่ารวจประชากรจ่านวน 1,075 คน
พบว่ามีผู้ทีสามารถเล่านิทานได้จ่านวน 9 คน ซึงมีคุณสมบัติครบตามทีผู้วิจัยก่าหนด คือ
เป็นคนชาติพันธุ์ม้ง มีภูมิล่าเนาอยู่ทีหมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ และมีการยอมรับความสามารถในการเล่านิทานจากคนในกลุ่มชนเดียวกัน ได้แก่
1. นางเบี้ยง แซ่ย่าง อายุ 70 ปี อาชีพ สานไม้กวาด ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 62 หมู่
ที 1 บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
2. นางกฤติยา ลีปรีชา อายุ 37 ปี อาชีพ ท่ าไร่ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 2 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
3. นางเจอะ แซ่ลีบ้านเลขที 3 อาชีพ ท่าไร่ ศาสนา พุทธ อายุ 60 ปี หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
4. นายสมชาย แซ่ลีอายุ 80 ปี อาชีพ หมอท่าขวัญ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 4 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
5. นางโด๊ะ แซ่ลีอายุ 47 ปี อาชีพ ท่าไร่ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 74 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
6. นางจิลมิกา ลีปรีชา อายุ 58 ปี อาชีพ ท่าไร่ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 187 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
7. นางเน้ง แซ่เถา อายุ 62 ปี อาชีพ ท่าไร่ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 6 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
8. นางเบลีย แซ่ลีอายุ 70 ปี อาชีพ ท่าไร่ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 4 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
9. นายชาญ ลีปรีชา อายุ 63 ปี อาชีพ ท่าไร่ ศาสนา พุทธ บ้านเลขที 2 หมู่ที 1
บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
2.2 บันทึกเสียง โดยใช้เครืองบันทึกเสียงในระหว่างสัมภาษณ์
2.3 บันทึกภาพ ในขณะสัมภาษณ์
3. การจั ด ท่ า ข้อ มู ล ผู้ วิจั ยถอดความจากการสั ม ภาษณ์ ภ าษาม้ ง เป็ น ภาษาไทย
เนืองจากผู้วจิ ัยเป็นบุคคลในพื้นทีจึงมีความช่านาญในด้านภาษาม้งเป็นอย่างดี
4. การน่าข้อมูลมาจัดจ่าแนกประเภทตามแนวคิดของ สติธ ทอมป์สัน ดังนี้
4.1 นิทานมหัศจรรย์
4.2 นิทานชีวติ หรือนิยายชีวติ
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4.3 นิทานวีรบุรุษ
4.4 นิทานประจ่าถินหรือนิยายประจ่าถิน
4.5 นิทานอธิบายเหตุ
4.6 ต่านานปรัมปรา
4.7 นิทานสัตว์
4.8 นิทานมุขตลก
4.9 นิทานศาสนา
4.10 นิทานผี
4.11 นิทานเข้าแบบ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งการศึกษาเอกสารวิจัยและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วิถีชีวิต โดยแบ่งด้านวิถีชีวิตตามแนวคิดของ สมัย สุทธิธรรม
(สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสูง แม้ว, 2541) ได้แก่ ด้านบ้านบนดอย ด้านการแต่งกาย
ด้านม้งหรือแม้ว ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสังคมและชีวติ ประจ่าวัน และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ท ฤษฎี บ ทบาทหน้ าที คติ ช นจาก Eycyclopaedia Britannica (อ้ างถึ งจาก เสาวลั ก ษณ์
อนันตศานต์, 2543, น. 401 - 403) ทีจ่าแนกบทบาทหน้าทีตามลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์
โดยแบ่งเป็น 5 บทบาท ดังนี้
1. บทบาทหน้าทีเกียวกับการหลีกหนี
2. บทบาทหน้าทีเกียวกับการอธิบายสาเหตุ
3. บทบาทหน้าทีเกียวกับการพิสูจน์
4. บทบาทหน้าทีเกียวกับการสอน
5. บทบาทหน้าทีเกียวกับการควบคุม
6. น่าข้อมูลมาวิเคราะห์และน่าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
1. การรวบรวมและจ้าแนกประเภทนิทาน
ผู้วจิ ัยได้รวบรวมนิทานพืน้ บ้านจากหมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้มีทั้งหมด 32 เรือง ได้จ่าแนกตามแนวคิดนิทานพื้นบ้านของ สติธ
ทอมป์สัน (อ้างถึงใน ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551, น. 7-30) ดังนี้
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1.1 นิทานมหัศจรรย์ 7 เรือง ได้แก่
1) ก่าพร้าท้องโต
2) เศรษฐีกับงู
3) นางฟ้าผีเสือ้ กับชายหนุ่ม
4) เสือกับน้องสาว
5) สองพีน้อง
6) ย่าลอเล่งท่อ
7) มีตู๊ย่าย๊อเก๊า
1.2 นิทานชีวติ หรือนิยายชีวติ 5 เรือง ได้แก่
1) เมียหลวง เมียน้อย
2) แม่ย่ากับลูกสะใภ้
3) นู้เขียกับก้าวขัว
4) หญิงสาว
5) โตกับเล็ก
1.3 นิทานอธิบายเหตุ 7 เรือง ได้แก่
1) โลกสร้างสิงมีชีวิต
2) พีใหญ่นอ้ งเล็ก
3) นกแสก
4) หญิงเล็กหญิงใหญ่กับเสือ
5) ชายหนุ่มยาจกกับตัวตุ่น
6) สองชายหนุ่ม
7) ภาษา
1.4 นิทานต่านานปรัมปรา 3 เรือง ได้แก่
1) บุญคุ้มกะลากินเติบ
2) พระราชามีเมียเจ็ดคน
3) ไหมกับแม่ยักษ์
1.5 นิทานเรืองสัตว์ 1 เรือง ได้แก่
1) วัว เสือ หมาป่า
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1.6 นิทานมุขตลก 3 เรือง ได้แก่
1) โง่ 1 โง่ 2 โง่ 3
2) นายย๊ากับนายเสือ
3) ปู่กับแคระ
1.7 นิทานผี 6 เรือง ได้แก่
1) ป้อจง
2) หญิงสาวกับผีโล้น
3) ผีไหม
4) ผีสามี
5) เด็กผี
6) นู๊ไพล๊
2. การวิเคราะห์วถิ ีชีวิต ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
การวิเคราะห์วิถีชีวิต ทีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน จ่านวน 32 เรือง โดยแบ่งด้านวิถี
ชี วิ ต ตาม สมั ย สุ ท ธิ ธ รรม (2541, น. 17 - 55) ได้ แ ก่ ด้ า นสั ง คมและชี วิ ต ประจ่ า วั น
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ด้านบ้านบนดอย สรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านสังคมและชีวิตประจ้าวัน
นิ ท านพื้ น บ้ า นชาวไทยภู เขาเผ่ า ม้ ง มี นิ ท านพื้ น บ้ า นปรากฏด้ า นสั ง คมและ
ชีวิตประจ่าวัน จ่านวน 29 เรือง ได้แก่ เรือง แม่ย่ากับลูกสะใภ้ เรือง ป้อจง เรือง โง่ 1 โง่ 2 โง่
3 เรือง เมียหลวง เมียน้อย เรืองพีใหญ่น้องเล็ก เรือง นายย๊ากับนายเสือ เรือง นกแสก เรือง
ก่าพร้าท้องโต เรือง บุญคุ้มกะลากินเติบ เรือง นู้เขียกับก้าวขัว เรือง วัว เสือ หมาป่า เรือง
หญิงเล็ก หญิงใหญ่กับเสือ เรือง เศรษฐีกับงู เรือง หญิงสาวทั้งสองกับผีหัวโล้น เรือง ไหมกับ
แม่ยักษ์ เรือง นางฟ้าผีเสือ้ กับชายหนุ่ม เรือง นู้ไพล๊ เรือง ชายหนุ่มยาจกกับตัวตุ่น เรือง หญิง
สาว เรือง ผีไหม เรือง ผีสามี เรือง เสือกับน้องสาว เรือง เด็กผี เรือง สองชายหนุ่ม เรือง ปู่
กับคนแคระ เรือง โตกับเล็ก เรือง สองพีน้อง เรืองย่าลอเล่งท่อ เรือง มีตู๊ย่าย๊อเก๊า แสดงให้
เห็นว่า ชีวิตประจ่าวันของชาวไทยภูเขาเผ่ าม้ง ปกติภรรยาจะต้องคอยดู แลทุกอย่างในบ้าน
หาอาหารเลี้ยงสั ตว์และอาหารส่ าหรับครอบครัว สั งคมของชาวไทยภู เขาเผ่าม้งเป็นสั งคม
เกษตรกรรม ท่ าไร่แบบเลือนลอย การด่ าเนิ นชี วิตของชาวไทยภู เขาเผ่าม้ ง ยั งคงปลู กข้ าว
ขิง พริก กระหล่ าปลี และข้ าวโพดเป็ นอาชี พหลั ก นอกจากนี้ แล้ วชาวไทยภู เขาเผ่าม้ งกั บ
ธรรมชาติใช้ชีวิตแบบพึงพาอาศัยซึงกันและกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นต้นน้่าทีใสบริสุทธิ์
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ไร้สิงปฏิกูล ผลหมากรากไม้และสัตว์นานาชนิดเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รวมไปถึง
การมีห่วงโซ่อาหารทีไม่ขาดสาย เพือให้ชาวไทยภู เขาเผ่าม้ งได้น่ าไปประกอบอาหาร และ
ใช้ ประโยชน์อี กมากมาย ชาวไทยภู เขาเผ่าม้ งได้ ดู แลรักษาต้ นน้่ าล่ าธารและป่ าไม้ให้ อุ ดม
สมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพือให้คงอยู่อย่างยังยืน ถือได้ว่าธรรมชาติ คือ
ลมหายใจของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีชวี ิตอยู่รอดตลอดกาล
2.2 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
นิท านพื้ น บ้ า นชาวไทยภู เขาเผ่ า ม้ ง มี นิ ท านพื้ น บ้ า นปรากฏด้ า นประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม จ่านวน 8 เรือง ได้แก่ เรือง แม่ย่ากับลูกสะใภ้ เรือง เมียหลวง เมียน้อย เรือง
ก่าพร้าท้องโต เรือง เศรษฐีกับงู เรือง ไหมกับแม่ยักษ์ เรือง ชายหนุ่มยาจกกับตัวตุ่น เรือง
หญิงสาว เรือง มีตู๊ย่าย๊อเก๊า ซึงแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีประเพณีฉลองปีใหม่
ซึงการฉลองปีใหม่ นั้นจะอยู่ราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนธันวาคม มีการประกอบ
พิธีก รรมเรียกขวัญ ในแต่ล ะครอบครัว ให้ ก ลั บ บ้ า นอย่า หนีไปไหนกลั บ มาอยู่กั บ พ่ อแม่
หลังจากวันประกอบพิธีกรรมทุกคนจะหยุดท่างาน โดยชายหญิงในหมู่บ้านจะสวมเสื้อผ้า
ชุ ด ใหม่ มี ล ายปั ก ด้ ว ยมื อ ที เป็ น เอกลั ก ษณ์ หนุ่ ม สาวจะแต่ ง ตั ว กั น อย่ า งเต็ ม ยศใส่
เครืองประดับเงินอย่างสวยงาม และร้องร่าท่าเพลงมีการโยนลูกช่วง ลูกช่วงมีลักษณะกลม
เหมือนลูกบอลขนาดเล็กท่าจากผ้าน่ามาพันกันจนเป็นก้อนกลมแล้วเย็บปิ ดให้เรียบร้อย
เพื อใช้ โยนหาคู่ กั น ไปมาระหว่ า งชายหญิ ง อย่ า งสนุ ก สนาน นอกจากนี้ แ ล้ ว ยัง ปรากฏ
ประเพณีแต่งงาน คือ การส่งผู้เฒ่าคนแก่ไปสู่ขอซึงจะต้องก่าหนดวงเงินค่าสินสอดและวัน
เวลาทีน่ามาช่าระไปพร้อมกัน ถ้าเป็ นหนุ่มก่าพร้า หรือยากจนพ่อแม่ฝ่ายหญิ งสาวไม่ มี
บุ ตรชายต้ องการรับ หนุ่ม ไว้เป็ น เขย คือ รับ เข้า มาอยู่เป็ น สมาชิก ในครอบครัว เดี ยวกั น
ช่วยกันท่ามาหากินเรียกว่า “การขึน้ เขย” ไม่ต้องเสียค่าสินสอดให้กับทางฝ่ายหญิง อีกทั้ง
สังคมชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาเกินกว่าหนึงคนได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้
กฎข้อห้ามโดยทัวไป เช่น ไม่อนุญาตให้แต่งงานในแซ่สกุลเดียวกัน เป็นต้น ซึงชาวไทยภูเขา
เผ่าม้ง ยังคงการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีทีมีมาอย่างยาวนานไม่ให้สูญหายไปและ
ยังคงอนุรักษ์ประเพณีโบราณมาจวบจนปัจจุบัน
2.3 ด้านบ้านบนดอย
นิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีนิทานพื้นบ้านปรากฏด้านบ้านบนดอย จ่านวน
1 เรือง ได้แก่ เรือง เด็กผี ซึงแสดงให้เห็นว่า การตั้งถินฐานของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนั้นตั้งอยู่บน
ภู เขาสู ง การตั้ งบ้ านเรื อนจะติ ดกั บ พื้ นดิ น โดยใช้ ดิ น เป็ น พื้ น บ้ าน ยกพื้ นสู งเพี ยงแค่ ที นอน
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มี ลั ก ษณะบ้ านโดยใช้ วั สดุ ธ รรมชาติ ในท้ องถิ นนั้ น คื อ ไม้ ไผ่ ต งสั บฟากมาท่ าเป็ นฝาเรื อน
ซึ งมี คุ ณ สมบั ติ พิ เศษทั้ งด้ านความแข็งแรงและมี ความยื ดหยุ่ นที เหนื อกว่ าวั สดุ สั งเคราะห์
หลายชนิด ชาวไทยภูเผ่าเขาเผ่าม้งจึงนิยมน่ามาเป็นวัสดุในการสร้างบ้านเรือน นอกจากไม้ไผ่
สับฟากหรือไม้แผ่นมาท่าเป็นฝาเรือนแล้ว เสาบ้านจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วยหญ้าคา
หรือใบตองแห้ง ใบค้อ ใบเหียง น่ามาเย็บเป็นตับ ๆ เรียงกันอย่างสวยงาม ปัจจุบันด้วยยุคสมัย
ทีเปลี ยนแปลงไปการตั้งบ้านเรือนของชาวไทยภู เขาเผ่าม้ งก็ เปลียนไปตาม แต่ยังคงอนุ รักษ์
บ้านแบบดังเดิมไว้พบได้ตามการตั้งถินฐานบนภูเขาสูง
3. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
การวิเคราะห์ บ ทบาทหน้ าที โดยใช้ ท ฤษฎี บทบาทหน้ าที คติ ชนจาก Eycyclopaedia
Britannica (อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ , 2543, น. 401 - 403) ทีจ่าแนกบทบาทหน้าที
ตามลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ สรุปได้ว่า มีบทบาทหน้าทีของนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขา
เผ่าม้ง ทีปรากฏในนิทานพืน้ บ้าน จ่านวน 32 เรือง สามารถจ่าแนกบทบาทหน้าทีทีมีต่อสังคมได้
3 ประการ บทบาทหน้าทีเกียวกับการสอน บทบาทหน้าที เกียวกับการพิสู จน์ บทบาทหน้าที
เกียวกับการอธิบายสาเหตุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
นิทานพื้นบ้านชาวไทยภู เขาเผ่าม้ ง มี นิทานพื้ นบ้ านปรากฏบทบาทหน้าที เกียวกับ
การสอน จ่านวน 23 เรือง ได้แก่ เรือง แม่ย่ากับลูกสะใภ้ เรืองป้อจง เรือง โง่ 1 โง่ 2 โง่ 3 เรือง
เมียหลวง เมียน้อย เรือง พีใหญ่กับน้องเล็ก เรืองนายย๊ากับนายเสือ เรืองบุญคุ้มกะลากินเติบ
เรืองนู้เขียกับก้าวขัว เรืองวัว เสือ หมาป่า เรืองหญิงเล็ก หญิงใหญ่ กับเสือ เรือง เศรษฐีกับงู
เรืองพระราชามีเมียเจ็ดคน เรืองหญิงสาวทั้งสองกับผีหัวโล้น เรืองนู้ไพล๊ เรืองชายหนุ่มยาจกกับ
ตัวตุ่น เรืองหญิงสาว เรืองเสือกับน้องสาว เรืองเด็กผี เรืองโตกับเล็ก เรืองสองพีน้อง เรืองผีไหม
เรือง ย่าลอเล่งท่ อ เรืองมี ตู้ ย่าย๊อเก๊า แสดงให้ เห็ นว่า ชาวไทยภู เขาเผ่าม้ ง มั กมี การสั งสอน
ตักเตือนผ่านนิ ทานเป็ นอุ ทาหรณ์ เพื อเตื อนสติ สมาชิกในครอบครัวให้ ทราบถึ งเกณฑ์ และ
หลักการปฏิบัติทีดี อีกทั้งยังสอนถึงความรักของผู้มีพระคุณทีมีมากกว่าบุคคลอืนการห้ามสิง
ต่าง ๆ เมือเข้าไปในป่าลึกไม่ควรกระท่า เพราะในป่ามีสัตว์และสรรพสิงลี้ลับอันตรายทั้งปวงทีมี
ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น ยังสอนถึงควรมี สติสั มปชั ญญะก่ อนจะตั ดสินใจกระท่ าทุ กอย่าง
ด้วยความคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่ตัดสินปัญหาด้วยก่าลังการมองเห็นคุณค่าของผู้อืนทั้ง
ภายในและภายนอกเพือทีจะเข้าใจผู้อืนไม่ใช่เพียงแค่เห็นภาพลักษณ์ภายนอกก็มองเป็นอย่างอืน
แล้ว การมีความคิดให้รู้เท่าทันคน ไม่ ให้เชือใจหรือหลงคารมคนแปลกหน้าเพราะอาจจะเกิน
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อันตรายแก่ ตนเองและสร้างความเดือดร้อนตามมาการไม่ โลภอิจฉาริษยาผู้อื นใช้ชีวิ ตด้ วย
ความไม่ประมาทรวมไปถึงความมีน้่าใจให้กับสัตว์โลกและเพือนมนุษย์ด้วยกัน
3.2 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิสูจน์
นิทานพื้นบ้านชาวไทยภู เขาเผ่าม้ ง มี นิทานพื้ นบ้ านปรากฏบทบาทหน้าที เกียวกับ
การพิสูจน์ จ่านวน 7 เรือง ได้แก่ เรืองนกแสก เรืองก่าพร้าท้องโต เรืองนู้เขียกับก้าวขัว เรือง
ไหมกับแม่ยักษ์ เรืองนางฟ้าผีเสือกับชายหนุ่ม เรืองผีสามี เรือง ย่าลอเล่งท่อ แสดงให้เห็นว่า
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีการพิสูจน์ผ่านนิทานพื้นบ้านว่าเมือน่าก้อนหินมาลูบหน้ าแล้วหน้าตาจะ
เปลียนไป รูปจะหล่อสง่างาม การเอาด้ายร้อยเข็มปักไว้ทีเสื้อผ้าจะท่าให้ สามารถติดตามตัวได้
มีการใช้กลล่อลวงให้ท่ าสิ งต่ าง ๆ ทีจะเบียงเบนความสนใจจากภั ยอันตราย เพื อให้ รอดพ้ น
จากสั ตว์ร้ายและสิ งต่าง ๆ มากมาย มั กจะมีความอยากรู้อยากเห็นและสงสั ยในสิ งทีผู้ใหญ่
ห้ามว่าท่าไมต้องห้ามจึงอยากลองเรียนรู้สิงนั้น ซึงเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ มักมีการพิสูจน์
การให้ สาเหตุ ความเข้ าใจโลกที อาศั ยอยู่ อี กทั้ งยังเป็ นสั งคมที ไม่ มี ตั วหนั งสื อนั้ นถื อได้ ว่ า
เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที เป็ นเหมื อ นศู น ย์ ก ลางของชี วิ ต มนุ ษ ย์ การสมรส และก ารตาย
ซึ งเปรี ยบเสมื อนการที องค์ กรทางสั งคมท่ าเครื องหมายให้ กั บ การด่ าเนิ นชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ท้ายทีสุดแล้วก็เป็นทางออกไปสู่ชีวติ หลังความตาย
3.3 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ
นิทานพื้นบ้านชาวไทยภู เขาเผ่าม้ ง มี นิทานพื้ นบ้ านปรากฏบทบาทหน้าที เกียวกับ
การอธิบายสาเหตุ จ่านวน 6 เรือง ได้แก่ เรืองพี ใหญ่ น้องเล็ ก เรืองโลกสร้างสิงมี ชีวิต เรือง
พระราชามี เมี ยเจ็ ดคน เรื องปู่ กั บ คนแคระ เรื องภาษา เรื องสองชายหนุ่ ม แสดงให้ เห็ น ว่ า
ชาวไทยภู เขาเผ่าม้งมั กมี การตั้งค่าถามและการตอบค่าถามผ่านนิ ทานพื้นบ้านชาวไทยภู เขา
เผ่าม้งว่าโลกเราเกิดขึ้นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างมนุษย์ สัตว์และพืชผู้ทีสร้างทุกสิงทุกอย่างบน
โลกใบนี้ก็คือ โลกการก่าเนิดสิงแวดล้อมเกิดมาจากร่างของคุณยายใจด่าแตกสลายกลายเป็น
หิน ภูเขา ต้นไม้ ต้นก่าเนิดของสัตว์น้่าก็มีทีมาจากพระเจ้าบอกให้สองชายหนุ่มเอากิงไม้ใบไม้
ไปไว้ทีแม่น้่าท่าให้มีสัตว์น่้าและปูปลา แต่ด้วยความทีทั้งสองไม่เชือฟังพระเจ้ารอให้ครบสามวัน
ก็เลยไปจับมากินจึงท่าให้ปลาทุกตัวมีกระดูก หรือกระทังอธิบายสาเหตุให้เห็นว่าเสียงทีพูดกัน
ทุ ก วั น นี้ มี ต้ น ก่ าเนิ ด มาจากการเผาต้ น ไม้ ใบไม้ แ ละไม้ ไผ่ จึ ง ท่ า ให้ เกิ ด การเลี ยนเสี ยงพู ด
ยกตั วอย่ าง เรืองพระราชามี เมี ยเจ็ ดคน อีน้ อยซึงเป็ นลู กของพระราชาเป็ นผู้มี ความรู้ และ
ได้ขึ้นไปบนสวรรค์เป็นพระอาทิตย์คอยส่องแสงในเวลากลางวันมีความสามารถเก่งกาจจึงท่าให้
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พระอาทิตย์มีแสงแห่งความร้อนแรงมาจนถึงทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมักมีนิทาน
พืน้ บ้านทีเด็ก ๆ สงสัยว่าสิงมีชีวิตบนโลกมนุษย์เกิดขึน้ อย่างไรและเล่าให้ฟังเพืออธิบายสาเหตุ
สรุปผล
1. การรวบรวมและจ่าแนกประเภทนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ ง รวบรวมนิทาน
พืน้ บ้านได้ จ่านวน 32 เรือง สามารถจ่าแนกได้ 7 ประเภท ได้แก่ นิทานมหัศจรรย์ นิทานอธิบาย
เหตุ นิทานผี นิทานชีวติ หรือนิยายชีวติ นิทานมุขตลก นิทานปรัมปรา และนิทานสัตว์
2. การวิเคราะห์วิถีชีวิต ทีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน จ่านวน 32 เรือง สามารถจ่าแนกได้
3 ด้าน ได้ แก่ ด้านบ้านบนดอย ด้ านประเพณี และวั ฒ นธรรม ด้านสั งคมและชีวิตประจ่าวัน
โดยจ่าแนกเป็นตารางได้ดังนี้
ที่
เรื่อง
ด้านบ้านบน ด้านประเพณี
ด้านสังคมและ
ดอย
และวัฒนธรรม ชีวติ ประจ้าวัน


1. แม่ย่ากับลูกสะใภ้

2. ป้อจง

3. โง่ 1 โง่ 2 โง่ 3


4. เมียหลวง เมียน้อย

5. พีใหญ่กับน้องเล็ก

6. นายย๊ากับนายเสือ

7. นกแสก
8. โลกสร้างสิงมีชีวิต


9. ก่าพร้าท้องโต

10. บุญคุ้มกะลากินเติบ

11. นู้เขียกับก้าวขัว

12. วัว เสือ หมาป่า

13. หญิงเล็กหญิงใหญ่กับเสือ


14. เศรษฐีกับงู
15. พระราชามีเมียเจ็ดคน

16. หญิงสาวทั้งสองกับ
ผีหัวโล้น
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ที่

เรื่อง

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ไหมกับแม่ยักษ์
ผีเสือ้ กับชายหนุ่ม
นู้ไพล้
ชายหนุ่มยาจกกับตัวตุ่น
หญิงสาว
ภาษา
ผีไหม
ผีสามี
เสือกับน้องสาว
เด็กผี
สองชายหนุ่ม
ปู่กับคนแคระ
โตกับเล็ก
สองพีน้อง
ย่าลอเล่งท่อ
มีตู๊ย่าย๊อเก๊า
รวม

ด้านบ้านบน
ดอย

ด้านประเพณี
และวัฒนธรรม




-

-














8

29



1

ด้านสังคมและ
ชีวติ ประจ้าวัน






จากตารางแสดงให้เห็นว่า นิทานพืน้ บ้านของชาวเขาเผ่าม้งทั้งหมด 32 เรือง ไม่ปรากฏ
วิถีชีวิต 3 เรือง ได้แก่ เรืองโลกสร้างสิงมีชีวิต เรืองพระราชามีเมียเจ็ดคน และเรืองภาษา จะเห็น
ได้ว่ามีนิทานทีปรากฏ ในด้านสังคมและชีวิตประจ่าวั นมากทีสุ ด ตามด้วยด้านประเพณี และ
วัฒนธรรม และปรากฏน้อยทีสุด คือ ด้านบ้านบนดอย ซึงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ในนิทานพืน้ บ้าน
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ถึงการตั้งถินฐานทีอยู่บนภูเขาสูง มีการสร้างบ้านเรือนจากวัสดุธรรมชาติ
การพึงพาอาศัยซึงกันและกันระหว่างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นน้่าทีใส
บริสุทธิ์ ไร้สิงปฏิกูล ผลหมากรากไม้ และสัตว์นานาชนิด เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
รวมไปถึงการมีห่วงโซ่อาหารทีไม่ขาดสาย เพือให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้ น่าไปประกอบอาหาร
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และใช้ประโยชน์อีกมากมาย ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้ดู แลรักษาต้นน้่าล่ าธารและป่าไม้ ให้อุดม
สมบรูณ์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้คงอยู่คู่กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้ อย่างยังยืน
รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ่ าวั นในการท่ าอาชีพ เลี้ยงสั ตว์ ถือได้ว่าธรรมชาติคือ ลมหายใจของ
ชาวไทยภู เขาเผ่าม้งให้มี ชีวิตอยู่รอดตลอดกาล อีกทั้งยังปรากฏการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข องชาวไทยภู เขาเผ่ าม้ งที มี ม าอย่ างยาวนานไม่ ให้ สู ญ หายไปและยั งคงอนุ รั ก ษ์
ประเพณีโบราณมาจวบจนปัจจุบัน
3. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที ทีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน จ่านวน 32 เรือง สามารถ
จ่าแนกได้ 3 บทบาทหน้าที ทีมีต่อสังคม ได้แก่ บทบาทหน้าทีเกียวกับการอธิบายเหตุ บทบาท
หน้าทีเกียวกับการพิสูจน์ บทบาทหน้าทีเกียวกับการสอน โดยจ่าแนกเป็นตารางได้ดังนี้
ที่
เรื่อง
บทบาทหน้าที่ บทบาทหน้าที่ บทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
อธิบายสาเหตุ การพิสูจน์
การสอน

1. แม่ย่ากับลูกสะใภ้

2. ป้อจง

3. โง่ 1 โง่ 2 โง่ 3

4. เมียหลวง เมียน้อย


5. พีใหญ่กับน้องเล็ก

6. นายย๊ากับนายเสือ

7. นกแสก

8. โลกสร้างสิงมีชีวิต

9. ก่าพร้าท้องโต

10. บุญคุ้มกะลากินเติบ


11. นู้เขียกับก้าวขัว

12. วัว เสือ หมาป่า

13. หญิงเล็กหญิงใหญ่กับเสือ

14. เศรษฐีกับงู

15. พระราชามีเมียเจ็ดคน

16. หญิงสาวทั้งสองกับผีหัวโล้น
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ที่

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

เรื่อง

ไหมกับแม่ยักษ์
นางฟ้าผีเสือ้ กับชายหนุ่ม
นู้ไพล้
ชายหนุ่มยาจกกับตัวตุ่น
หญิงสาว
ภาษา
ผีไหม
ผีสามี
เสือกับน้องสาว
เด็กผี
สองชายหนุ่ม
ปู่กับคนแคระ
โตกับเล็ก
สองพีน้อง
ย่าลอเล่งท่อ
มีตู๊ย่าย๊อเก๊า
รวม

บทบาทหน้าที่ บทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับ
อธิบายสาเหตุ การพิสูจน์



บทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับ
การสอน













6

7





23

จากตาราง จะเห็นได้ว่ามีนิทานทีปรากฏ ในบทบาทหน้าทีเกียวกับการสอนมากทีสุด
ตามด้ วยบทบาทหน้ าที เกี ยวกั บการพิ สู จน์ และบทบาทหน้ าที เกี ยวกั บ การอธิ บ ายสาเหตุ
ตามล่าดับ ปรากฏว่ามีการอธิบายสาเหตุ สิงมีชีวิตทีเกิดขึ้นต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ล้วนแต่โลกเป็น
ผู้สร้าง มีการพิสูจน์ว่าเมือน่าก้อนหินมาลูบหน้าแล้วหน้าตาจะเปลียนไป รูปจะหล่อสง่างาม
การเอาด้ายร้อยเข็มปักไว้ทีเสื้อผ้าจะท่าให้ สามารถติดตามตัวได้ มีการใช้กลล่อลวงให้ท่าสิง
ต่าง ๆ ที จะเบี ยงเบนความสนใจจากภั ยอั นตราย เพื อให้ รอดพ้ นจากสั ตว์ร้ายและสิ งต่ าง ๆ
มากมาย อีกทั้งยังมีการสอนถึงความรักของผู้มีพระคุณทีมีมากกว่าบุคคลอืน การห้ามสิงต่าง ๆ
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เมือเข้าไปในป่าลึกไม่ ควรกระท่า เพราะในป่ามี สัตว์และสรรพสิงลี้ลับอันตรายทั้งปวง ทีมีทั้ง
มองเห็นและมองไม่เห็น ยังสอนถึงการมีสติสัมปชัญญะ ก่อนจะตัดสินใจกระท่าทุกอย่างด้วย
การคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้ก่าลัง การมีความคิด ให้รู้เท่าทันคน
ไม่ให้เชือใจหรือหลงคารมคนแปลกหน้าเพราะ อาจจะเกินอันตรายแก่ตนเองและสร้างความ
เดือดร้อนตามมา และการไม่โลภอิจฉาริษยาใช้ชีวิตด้วยความไม่ ประมาท รวมถึ งการมี น้่าใจ
ให้กับสัตว์โลกและเพือนมนุษย์ด้วยกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านห้วยน้่าขาว ต่าบลเข็กน้อย
อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ่านวน 32 เรือง ผู้วจิ ัยมีข้ออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
การรวบรวมและจ่าแนกประเภทนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ผลการวิจัยพบว่า
การรวบรวมนิทานพื้นบ้าน และจ่าแนกประเภทนิทานพื้นบ้านตามแนวคิดของสติธ ทอมป์สั น
(อ้างถึงใน ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551, น. 7 - 30) จากนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ทั้งหมดจ่านวน 32 เรือง สามารถจ่าแนกได้ 7 ประเภท คือ นิทานมหัศจรรย์ และนิทานอธิบาย
เหตุ มีจ่านวนมากทีสุ ด ซึงสอดคล้องกับการวิจัยเรือง นิทานพื้นบ้านไทด่ าบ้ านนาป่ าหนาด
ต่าบลเขาแก้ว อ่าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของศาริศา สุขคง (2559, น. 126) ทีได้จ่าแนกนิทาน
พืน้ บ้านชาวไทด่า เป็น 8 ประเภท ทีพบ นิทานอธิบายเหตุ นิทานมหัศจรรย์ มากทีสุด
การพบนิทานมหัศจรรย์และนิทานอธิ บายเหตุมากทีสุดนั้น แสดงให้เห็นว่า ชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง ชอบเล่านิทานทีมีเรืองราวของอิทธิปาฏิหาริย์ และความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
เพือสร้างความเพลิดเพลินและน่าตืนเต้นให้แก่เด็ก ๆ และเพือเป็นการคลายเครียดจากการท่าไร่
ท่าสวนทีเหน็ดเหนือยมาทั้งวัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยช่างสังเกต ช่างตั้งค่าถามถึง
การก่าเนิดหรือความเป็ นมาของสิงทีเกิดขึ้นในธรรมชาติ และความเป็ นมาของสิงต่าง ๆ ของ
ชาวม้ง ซึงปรากฏในนิทาน เช่น นิทานเรือง โลกสร้างสิงมีชีวิต ทีมีการเล่าถึงการสร้างสิงมีชีวิต
ต่าง ๆ ทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช ซึงมีความคล้ายคลึงกับนิทานกรณีศึกษา แบบเรืองต่านานสร้าง
โลก ของศิราพร ณ ถลางทีกล่าวไว้ในหนั งสือ ทฤษฎี คติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์
ต่านาน-นิทานพื้นบ้าน (2552, น. 112) ทีกล่าวถึงการศึกษาต่านานการสร้างโลกของชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ว่า ความหลากหลายทางความคิดของคนไทที พยายามอธิบายก่าเนิดโลก ความเชือ
เกียวกับแม่ขวัญข้าว หรือการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความหลากหลายใน
การอธิบายเรืองต่าง ๆ เหล่านีท้ ่าให้คนแต่ละกลุ่มเล่าต่านานเรืองเดียวกันออกมาต่างกัน
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การวิเคราะห์วิถีชีวิต ทีปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ผลการวิจัย พบว่า
นิทานทีปรากฏ ในด้านสังคมและชีวิตประจ่าวันมากทีสุด สะท้อนให้เห็นว่า ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
มีวิถีชีวิต การพึงพาอาศัยซึงกันและกัน การประกอบอาชีพต่าง ๆ ท่าไร่ ท่าสวน สะท้อนชีวิตทีมี
ความผูกพันกับท้องถินและสิงแวดล้อมธรรมชาติ ถึงแม้ว่าชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะอพยพมาจาก
แดนไกล แต่ก็มีความสามารถและรู้จักการพึงพาตนเอง การปรับตัวในการท่ามาหากินได้เป็น
อย่างดี เช่น การหาของป่า การจับปลา การล่าสัตว์ ฯลฯ มาท่าเป็นอาหาร ซึงเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านทีสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ ทองแก้ว และคณะ (2547, บทคัดย่อ) เกียวกับวิถี
ชีวิตและการท่ ามาหากิ นของชาวม้ งและชาวไทยเขมร โดย อารีย์ ทองแก้ ว ได้ ศึ กษาภาพ
สะท้อนของนิทานพื้นบ้านชาวไทยเขมร บ้านสะเดา ต่าบลนาบั ว อ่าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พบว่า ภาพสะท้อนจากนิทาน คือ สภาพครอบครัวในวิถีชีวิตแบบชาวบ้านทีพึงพาตนเองอยู่กับ
สิงแวดล้อมตามธรรมชาติ แสวงหาปัจจัยสีจากป่า น้่า ภู เขา ไร่ นา พบเห็น สิงดีงาม ความ
เลวร้าย ปัญหาชีวิต การมีความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน ความกตัญญู
รู้คุณ ความซือสั ตย์ ความสนุ กสนาน การยกย่องคนฉลาด การแก้ปั ญหา การนั บถือผีและ
สิงศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกยุคสมัย การยึดมันตามแนวทาง
ของพระพุ ทธศาสนาที ใช้อบรมสั งสอนกล่อมเกลาให้ คนรู้จั กบาปบุ ญ คุ ณโทษในสั งคมไทย
ทุกชนชั้น มีการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีของชุมชน มีการเล่านิทานหรือยกเรืองราว
เป็ นตัวอย่างเพื อให้ข้อคิด ข้อพึ งปฏิ บั ติให้ ชีวิตมี ความสุ ขสงบด้วยความขยันหมั นเพี ยรเป็ น
พื้นฐานของครอบครัวทีเข้มแข็ง อบอุ่น ซึงก็จะมีผลต่อความมันคงของประเทศ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชาวเกาหลี ที ปาร์ค เกียง อึน (2549, บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์ภาพสะท้อนนิทาน
พื้นบ้านเกาหลีไว้ พบว่า ด้านวิถีชีวิตนิทานพื้นบ้านเกาหลีสะท้อนภาพประกอบอาชีพ อาหาร
การกิน การสร้างบ้าน เครืองมือทีใช้ การศึกษา การคมนาคม และยาพื้นบ้าน ด้านประเพณี
นิทานพืน้ บ้านเกาหลียังสะท้อน ประเพณีการเกิด ประเพณีการตาย และประเพณีการเซ่นไหว้
การน่ าเอาทฤษฎี บ ทบาทหน้ าที คติ ช น จาก Eycyclopaedia Britannica (อ้ างถึ งจาก
เสาวลั กษณ์ อนันตศานต์ , 2543, น. 401 - 403) มาจ่าแนกนิทานพื้ นบ้านของชาวไทยภู เขา
เผ่าม้ง ผลการวิจัย พบนิทานทีมีบทบาทหน้าทีเกียวกับการสอนมากทีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย
เรือง การวิเคราะห์ความเชือในนิทานพื้นบ้าน เขตภาคเหนือตอนล่าง ของวรรณศิริ เพชรเภรี
(2539, บทคัดย่อ) ทีกล่าวว่า นิทานพื้นบ้านนับว่าเป็นเอกสารทีมีคุณค่าทางสังคม ซึงถ่ายทอด
วัฒ นธรรมแต่ ละท้ องถิ นสอดแทรกคุ ณ ธรรม ค่ าสั งสอน ข้ อคิ ด เตื อนใจ ในด้ านความเชื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทียึดถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่าหรับอนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติ
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ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และยังพบความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้านคุณค่า ของศุจิกา
พรมรักษา ทีศึกษานิทานพืน้ เมืองของเอเชีย ส่าหรับเด็กทัวทุกแดนของส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557, บทคัดย่อ) พบว่า นิทานให้คุณค่าด้านความรู้เกียวกับการประกอบ
อาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ ให้คุณค่าทางด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณค่าด้านความบันเทิง
นิทานพื้ นบ้านที ถือเป็ นข้อมู ลทางวรรณกรรมประเภทหนึงนั้น มี บทบาทส่ าคัญต่อ
ชุมชนและสังคมเป็นอันมาก ดังที พัชรินทร์ คงคาสุริฉาย (2546, บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์บทท่า
ขวัญ ซึงถือเป็นวรรณกรรมเช่นเดียวกัน โดยพัชรินทร์ คงคาสุริฉาย ได้วิเคราะห์บทท่าขวัญของ
ชาวไทโซ่ง อ่าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า วิธีท่ าขวัญมี บทบาทหน้าที ต่อชุมชนไทโซ่ง
5 ประการ คื อ บทบาทหน้ าที ในการตอบสนองความต้ องการทางจิ ตใจ บทบาทหน้ าที ใน
การสร้างความรู้สึกร่วมเป็ นอั นหนึงอันเดียวกันของคนในชุ มชน บทบาทหน้าที ในการรักษา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม บทบาทหน้าทีในการปลูกฝังคุณธรรมของชุมชน และบทบาทหน้าทีใน
การให้การศึกษาแก่ชุมชน จากงานวิจัยทีสอดคล้องจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมทั้ง 2 ประเภทล้วน
เป็ นวรรณกรรมพื้ นบ้ านที ชาวบ้ านสร้างสรรค์ ขึ้ นเพื อถ่ ายทอดสู่ คนในชุ มชน จึ งมี ลั กษณะ
คล้ายกัน คือ สอดแทรกค่าสังสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หล่อหลอมสติปัญญาให้เป็ น
คนดี ในสั งคม อี กทั้ งยังรวมไปถึ งวัฒ นธรรมที มี บทบาทหน้ าที ในการสอนเหมื อนกั บนิ ทาน
พืน้ บ้าน ดังนั้นจึงพบบทบาทหน้าทีเกียวกับการสอนมากทีสุด ดังค่ากล่าว ของจุลจิรา บุญมาก
และคณะ ทีกล่าวไว้ในการวิจัยเรือง คติชนม้ง ต่าบลเข็กน้อย อ่าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
(2547, บทคั ดย่ อ) ว่ านิ ทานพื้ นบ้ านจะเป็ นนิ ทานที เล่ าสู่ กั นฟั ง เพื อความสนุ กสนานโดยมี
คติสอนใจสอดแทรกเนื้อหาส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็นสภาพสั งคมความเป็ นอยู่ ความเชือทาง
ไสยศาสตร์ และอาชีพของคนไทยในชุมชน
การวิเคราะห์ นิ ทานพื้ นบ้ านชาวไทยภู เขาเผ่ าม้ ง จ่ านวน 32 เรือง นอกจากจะเป็ น
เครืองมือทีส่าคัญในการสังสอน หรือสอดแทรกสิงต่าง ๆ ที ดีงามให้กับคนในสังคมถือปฏิบัติ
ตามแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอันเป็นวัฒนธรรมท้องถินดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอีก
ด้วย แม้ สภาพความเป็นอยู่ ของคนในสั งคมปั จจุ บั นจะก่ าลั งเปลียนไปเพราะอิทธิพลความ
เจริญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี สมั ยใหม่ และท่ าให้ นิ ทานพื้ นบ้ านสู ญ หายไป การศึ กษาและ
เก็บรวบรวมนิทานพื้นบ้าน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านี้ จึงเป็นการรวบรวมข้อมูล
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถเป็นหลักฐานส่าคัญในการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชาติพันธ์
นั้น ๆ ให้คงอยู่เพือเยาวชนรุ่นหลังต่อไป
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รายงานการวิจัยฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร. สุกัญญา
โสภี ใจกล่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เจียพงษ์ อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย ที่ได้เสียสละเวลาอันมี ค่าให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจน
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง จนรายงานการวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ บิดามารดา ของผู้วิจัยที่สนับสนุนกาลังทรัพย์ ให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการสารวจข้อมูล ดูแลห่วงใยเอาใจใส่ทั้งในยามที่มีความสุขและยามที่มี
ความทุกข์ อีกทั้งคอยเป็นกาลังใจ ให้ผู้วจิ ัยมีความมั่นใจในการศึกษามากขึน้
ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการให้ข้อมูลอย่างเต็มใจและ
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณเพื่อนร่วมกลุ่มวิจัย ที่ร่วมกันท าวิจัย จนการวิจัยสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน
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