
นิทานชาวบ้าน



ความหมายของนิทานชาวบ้าน
• ค าว่านิทานชาวบ้าน  มผู้ีเรียกชือ่แตกต่างกันไป  
เช่น  นิทานทอ้งถิน่  นิทานพืน้บ้าน  นิทาน
พืน้เมอืง  ทุกชือ่ล้วนแปลมาจากภาษาอังกฤษ
ว่า folktale

• โดยรวมหมายถงึ  เร่ืองเล่าสืบตอ่กันมาเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธี
มุขปาฐะ  แตก่ม็นิีทานอยู่เป็นจ านวนมากที่
ได้รับการบันทกึไว้แล้ว



ลักษณะและรูปแบบของนิทานชาวบา้น
เจอื  สตะเวทนิ  ได้กล่าวถึงลักษณะของนิทานชาวบ้านไว้ดังนี้

๑. ต้องเป็นเร่ืองเก่า

๒. ต้องเล่ากันด้วยภาษาร้อยแก้ว

๓. ต้องเล่ากันด้วยปากมาก่อน

๔. ต้องแสดงความคดิความเชื่อของชาวบ้าน

๕. เร่ืองจริงทีม่คีตนัิบอนุโลมเป็นนิทาน  เช่น มะกะโท  
ชาวบ้านบางระจัน  



รูปแบบของนิทานชาวบา้น

มนุษยม์ลัีกษณะร่วมกันเกีย่วกับ
สตปัิญญา  เช่น  การใช้สตปัิญญาเพือ่
แก้ปัญหาเพือ่เอาชนะอุปสรรค  เพือ่สร้าง
ความม่ันคงทางจติใจ  เพือ่จุดมุ่งหมาย
สูงสุดของชีวติ  คอื  ความสุขสมบรูณ์
ตามค่านิยมในแต่ละยุคสมัย



มนุษยจ์ะสะทอ้นความรู้สึกนึกคดิ
ดงักล่าวออกมาในเนือ้หาของคตชิาวบา้น  
เช่น  เวทมนตค์าถา  ของวิเศษ  เทวดา  
นางฟ้า  ค าอธิษฐาน  สัตวพ์ดูได ้ รูปแบบ
เหล่านีจ้ะปรากฏคล้ายคลึงกันในนิทาน
ชาวบ้านของกลุ่มชนต่างๆ  แต่อาจมี
รายละเอยีดแตกต่างกันบ้าง



นิทานชาวบา้นมแีบบแผน  ดงันี้

๑.การเร่ิมเร่ืองแบบเรียบงา่ย  แล้วด าเนินเร่ือง  
โดย เพิม่ความตืน่เตน้มากขึน้  มเีหตุการณท์ี่
ส าคัญเกดิขึน้แล้ว  จบลงดว้ยความเรียบงา่ย  
ลักษณะนีเ้ป็นตน้แบบของวรรณกรรมประเภท
นวนิยายในปัจจุบัน



นิทานชาวบา้นมแีบบแผน  ดงันี ้(ตอ่)
• การกล่าวถงึเหตุการณซ์ า้ๆ กัน  เช่น  ตัวเอก
พยายามผ่านประตูทีม่สัีตวร้์ายคอยเฝ้า ๓ ประตู  
พระเอกพยายามขีม้่าขึน้ภเูขาแก้วอยู่ถงึ ๓ วัน

การท าซ า้ๆกันในนิทานชาวบ้านนีมั้กมจี านวน ๓ 
จ านวน ๓ คร้ัง ๓ หน  มักปรากฏในเทพนิยาย  
พธีิกรรมและต านานมากกว่าจ านวนอืน่ๆ  จ านวน 
๗ และ ๑๒ และจ านวนนับอืน่ๆ  ส าหรับนิทาน
ชาวบ้านในอนิเดยีมักใช้จ านวน ๔



นิทานชาวบา้นมแีบบแผน  ดงันี ้(ตอ่)

• ตัวละครเอกทีม่บีทบาทในเหตุการณส์ าคัญจะมี
เพยีง ๒ ตัว  ถ้าจะมตีัวละครอืน่ๆ  กมั็กจะเป็นตัว
ประกอบ  เค้าโครงเร่ืองของนิทานชาวบ้านมักจะมี
ลักษณะขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน  เช่น  ความแข็งแรง
กับความอ่อนแอ  ความได้เปรียบกับความ
เสียเปรียบ  หนุ่มกับแก่  ใหญ่กับเล็ก  มนุษยก์ับ
ยักษ ์ ความดกัีบความช่ัว  เป็นต้น  



กิง่แก้ว  อัตถากร  ไดจ้ าแนกรูปแบบของนิทาน ดงันี้

๑. เทพนิยาย

๒. นิทานชีวิต

๓. นิทานวรีบุรุษ

๔. นิยายประจ าถิน่

๕. นิยายอธิบายเหตุ

๖. ต านานเทวปกรณ์

๗. เร่ืองสัตว์

๘. มุขตลก  



ตัวอย่าง ทฤษฎเีกีย่วกับนิทาน



อนุภาคของนิทาน

• อนุภาค (Motif) หมายถึง  หน่วยย่อยใน
นิทานที่ได้ รับการสืบทอดก็เพราะมี
ความ “ไม่ธรรมดา”  มีความน่าสนใจ
ทางความคิดและจินตนาการ  เช่น  
แมงมุมสร้างโลก  ม้าเหาะได้  แม่เฒ่าที่
กนิดอกกุหลาบแล้วตัง้ครรภ ์  ฯลฯ



การจัดหมวดหมู่อนุภาค

• หมวด A อนุภาคเกี่ยวกับต านานปรัมปรา (Mythological motifs)

B สัตว ์(Animals)

C ข้อห้าม (Tabu)

D ความวิเศษ  (Magic)

E ความตาย (The Dead)

F ความแปลกมหศัจรรย ์ (Marvels)

G ยักษ ์ (Ogres)

H  การทดสอบ (Tests)



การจัดหมวดหมู่อนุภาค (ต่อ)

• หมวด J คนฉลาดและคนโง ่(The Wise and the Foolish)

K การหลอกลวง (Deceptions)

L การพลิกผันของโชคชะตา (Reversals  of  Fortune)

M การก าหนดอนาคต  (Ordaining the Future)

N โอกาสและโชคชะตา (Chance and Fate)

P สังคม  (Society)

Q รางวัลและการลงโทษ (Rewards and)

R  การกักขังและการหลบหนี (Captives and Fugitives)



การจัดหมวดหมู่อนุภาค (ต่อ)

• หมวด S ความโหดร้ายทีผิ่ดธรรมชาต ิ(Unnatural Cruelty)

T เร่ืองเพศ (Sex)

V ศาสนา (Religion)

W ลักษณะตวัละคร (Traits of Character)

X ความตลกขบขัน (Humor)

Z อนุภาคเบด็เตล็ด  (Miscellaneous Groups of Motifs)



ตวัอย่าง
หมวด  D ความวิเศษ  (Magic)

D0-D699 การแปลงร่าง  (Transformation)

D700-D799 การถอนค าสาป (Disenchantment)

D800-D1699 ของวิเศษ (Magic  Objects)

D1700-D2199 อ านาจวิเศษและการแสดงอ านาจวิเศษ

(Magic Power and Manifestations)



D0-D699 การแปลงร่าง  (Transformation)

D10-D99 การแปลงร่างจากคนหน่ึงไปเป็นอกีคนหน่ึง

D100-D199 การแปลงร่างจากคนไปเป็นสัตว์

D200-D299 การแปลงร่างจากคนไปเป็นส่ิงของ

D300-D399 การแปลงร่างจากสัตวไ์ปเป็นคน

D400-D499 รูปแบบอืน่ๆ ในการแปลงร่าง

D500-D599 วิธีการแปลงร่างแบบตา่งๆ

D600-D699 เบด็เตล็ด 



ตวัอย่าง
D100-D199 การแปลงร่างจากคนไปเป็นสัตว์

ในหมวด 100 ยังแยกหมวดระดบั 10 เช่น

D110-D149 การแปลงร่างจากคนเป็นสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม

D150 การแปลงร่างจากคนเป็นนก

D170 การแปลงร่างจากคนเป็นปลา

D180 การแปลงร่างจากคนเป็นแมลง

D190 การแปลงร่างจากคนเป็นสัตวเ์ลือ้ยคลานและ
อืน่ๆ 



ตัวอย่าง
D110-D149 การแปลงร่างจากคนเป็นสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม

D110-D149 การแปลงร่างจากคนเป็นสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม ยัง
แยกย่อยเป็นสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมประเภทตา่งๆ  และบอกว่าอนุภาค
น้ันๆ พบในนิทานประเทศใดบ้าง  เช่น

D112.1 การแปลงร่างจากคนเป็นสิงโต (Transformation : 
man to lion) พบในนิทานไอริช, ไอซแ์ลนด,์ 
สเปน,  ฝร่ังเศส, ยวิ, แอฟริกา

D112.2 การแปลงร่างจากคนเป็นเสือ (Transformation : 
man to tiger) พบในนิทานกรีก, จนี, อินเดยี



ตัวอย่าง
D150 การแปลงร่างจากคนเป็นนก

หมวด D150 การแปลงร่างจากคนเป็นนก ยังแยกย่อยเป็นนก
ประเภทตา่งๆ  และบอกว่าอนุภาคน้ันๆ พบในนิทานประเทศ
ใดบ้าง  เช่น

D151.1 การแปลงร่างจากคนเป็นนกนางแอน่ พบใน
นิทานไอซแ์ลนด,์ นิทานเกาหลี

D151.3 การแปลงร่างจากคนเป็นนกไนตงิเกล พบใน
นิทานกรีก

D151.4 การแปลงร่างจากคนเป็นกา  พบในนิทานไอริช
ไอซแ์ลนด,์ อังกฤษ, ฝร่ังเศส, อิตาลี, อินเดยี, 
เอสกิโม, แอฟริกา



การศึกษาอนุภาคของนิทาน 
แสดงใหเ้หน็ความคดิทีเ่ป็นสากลของมนุษย์

• การตัง้ครรภใ์นลักษณะทีป่ระหลาด  

• ของวิเศษต่างๆ 

เป็นต้น



บทบาทคตชินในการเป็นทางออกใหก้ับความคับข้องใจ   
ของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑท์างสังคม

คตชินมีบทบาทโดยตรงในการท าหน้าทีเ่สนอ “ทางออก” ทางใจ
ใหแ้ก่มนุษยใ์นสังคม   

• Wish fulfillment/wishful thinking ท าใหส้มปรารถในโลก
แหง่ความคิดค านึง

• Escape/ escape mechnism เป็นกลไกในการหลีกหนีจาก
โลกแหง่ความจริง

• Compensation เป็นการชดเชย

• Projection / projective  function “ถ่ายโอน” ความรู้สึก
ภายในใจออกไปทีนิ่ทาน



ตวัอย่างนิทานทอ้งถิน่ 

เร่ือง

ตาม่องล่าย



นิทานตาม่องล่าย

ณ หมู่บ้านอ่าวน้อย มบ้ีานหลังหน่ึง หวัหน้า
ครอบครัวชื่อ ม่องล่าย เมยีชื่อ ร าพงึ และลูกสาว
ชื่อ ยมโดย ความงามและความดขีองนาง เลื่องลอื 
อยู่ในหมู่ชาวประมงแลพอ่ค้าวานิช ทีเ่คยเข้ามา
ค้าขายในอ่าวน้อย  ขณะเดยีวกันหมู่บ้านแหง่หน่ึง
ในเขตเมืองเพชรบุรี มเีจ้าเมอืงปกครองด้วยความ
ร่มเยน็ มลูีกชายรูปงามชื่อ เจ้าลาย ได้ยนิกติตศัิพท์
ความงามของยมโดย จงึคดิอุบายเพือ่ชมความงาม
ของนาง



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

จงึได้ปลอมตัวเป็นชาวประมงล่องเรือขายปลา
มาถงึหมู่บ้านอ่าวน้อย และได้ท าความรู้จักนางร าพงึ 
ด้วยความขยันขันแข็งสุภาพอ่อนน้อมของเจ้าลาย 
ท าใหน้างร าพงึยนิดใีหเ้จ้าลายสนิทสนมกับสาว
ยมโดย ส่วนตาม่องล่ายกลับไม่พอใจจงึขัดขวางทุก
วิถทีาง



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)
ความรักของคนทัง้สองเร่ิมมอุีปสรรคมากขึน้ 

เมือ่มเีรือส าเภาจนีเข้ามาค้าขาย และไดจ้อด
ทอดสมอเรือทีบ่ริเวณหน้าบ้านตาม่องล่ายใน
อ่าวน้อย เจ้าของเรือคอื เจ้ากรุงจนี ซึง่ได้ยนิ
กิตตศัิพทค์วามงามของนางยมโดย จงึตสีนิท
กับตาม่องล่ายได้ส าเร็จ แต่นางร าพงึไม่พอใจ 
ยายร าพงึกับตาม่องล่าย มักมีปากเสียงกันดว้ย
เร่ืองนีอ้ยู่เสมอ



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

ตอ่มาเมือ่เจ้าลายส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางยมโดย 
จากยายร าพงึ ยายร าพงึได้รับขันหมากเจ้าลาย 
โดยไม่ใหต้าม่องล่ายรู้ และเมือ่เจ้ากรุงจนีมาสู่
ขอนางยม โดยจากตาม่องล่าย ตาม่องล่ายก็
ไม่ใหย้ายร าพงึรู้



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

เมือ่ถงึวันนัดหมายขบวนขันหมากของทัง้สองฝ่าย
กย็กเข้ามา โดยทีท่างเจ้ากรุงจนียกเข้ามาทางด้าน
ใต้ของอ่าวน้อย ส่วนขบวนขันหมากของเจ้าลาย  
ยกเข้ามาทางด้านเหนือของอ่าวน้อย   สร้างความ-
ตกตะลึงของทุกฝ่าย สองผัวเมียต่างกท็ะเลาะกัน
อย่างรุนแรง และต่างกใ็ช้ข้าวของปาเข้าใส่กัน จน
กลายเป็นต านานของสถานทีต่่าง ๆ สืบมาคอื 



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• ยายร าพงึฉวยหมวกใบหน่ึง ขว้างไปยังตามม่อง
ล่าย แต่ตาม่องลายหลบทนัหมวกจงึลอยไปตก
บริเวณอ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ฯ 
กลายเป็นเขาล้อมหมวก



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• ฝ่ายตาม่องล่ายคว้ากระบุงขว้างไปทีย่ายร าพงึ
แตไ่ม่ถูก กระบุงเลยตกทะเลลอยไปทางทศิ
ตะวันออก กลายเป็นเกาะกระบุง ในจังหวัด
ตราด 



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• ยายร าพงึเอางอบขว้างไป งอบลอยไปตก
กลายเป็น แหลมงอบ ในจังหวัดจันทบุรี

• ตาม่องล่ายคว้าสากต าข้าวขว้างยายร าพงึ สาก
ลอยไปถูกเขาทะลุ กลายเป็นเกาะทะลุ ใน
อ าเภอบางสะพานน้อย ส่วนสากลอยไปตก
กลางทะเลกลายเป็น เกาะสาก ในจังหวัดตราด



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• บรรดาขันหมากทีต่าม่องล่ายขว้างไปได้กลายเป็น
เขาขันหมาก หรือเขาสามร้อยยอด ในกิง่อ าเภอ 
สามร้อยยอด 

• ขนมจนีกลายเป็นสาหร่ายทะเล หมากพลูกลายเป็น
หอยมวนพลู  กระจกนางยมโดยลอยไปตดิบนเขา
เป็น เขาช่องกระจก



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• จานกลายเป็นเกาะจาน ตะเกยีบกลายเป็นเขาตะเกยีบ
• แก้วแหวนเงนิทองทบัทมิ กลายเป็นเปลือกหอยรูปร่าง
สวยงาม เหมอืนเพชรพลอยทบัทมิ อยู่ตามชายหาด    
ปูทอดกลายเป็นปูหนิ 

• ด้วยความเสียใจ ยายร าพงึเดนิซมซานไปนอนร าพงึ ถึง
เคราะหก์รรมของครอบครัวตน   จนกลายเป็น
เขาแม่ร าพงึ ในอ าเภอบางสะพาน 



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• ส่วนตาม่องล่ายหนัมาเหน็นางยมโดยซึ่งเป็นต้นเหตุ 
จงึจับลูกสาวฉีกออกเป็นสองซกี ซกีหน่ึงขว้างไปทาง
บ้านเจ้าลายทางเหนือ ตกลงกลายเป็นเขานมสาว 
อยู่บริเวณชายทะเลบ้านบางปู กิง่อ าเภอสามร้อย
ยอด 



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• อกีซกีหน่ึงขว้างไปทางเมอืงเจ้ากรุงจนี ทางด้านทศิ
ตะวันออกกลายเป็น เกาะนมสาว ในจังหวัดจันทบุรี 
เจ้าลายเสียใจจงึเดนิทางกลับบ้านและตรอมใจตาย 
กลายเป็นเขาเจ้าลาย ในอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 



นิทานตาม่องล่าย (ต่อ)

• ส่วนตาม่องล่ายเสียใจไปน่ังดืม่เหล้าอยู่ทีเ่ชิงเขา  
ริมทะเลจนตายกลายเป็นเขาตาม่องล่าย ทีห่มู่บ้าน
อ่าวน้อย บรรดาชาวประมงในจังหวัดประจวบฯ 
ล้วนนับถอืตาม่องล่ายจงึได้สร้างศาลไว้ให้



ต านานเร่ืองเล่า 

– ต านานของประเพณีบุญบัง้ไฟ ผูกพนั
กับนิทานพืน้บา้นเร่ือง สงครามระหว่าง
พญาคันคากกับพญาแถน ซึง่เป็นเร่ือง
ทีก่ล่าวถงึทีม่าของการยงิบัง้ไฟ



– ต านานเร่ืองนีเ้ร่ิมจากพระโพธิสัตวเ์สวยชาตเิป็น
พญาคันคาก (คางคก) อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
คร้ังน้ัน พญาแถน เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรคผู้์   
ดลบันดาลใหฝ้นตก เกิดไม่พอใจชาวโลกจงึ
บันดาลใหฝ้นไม่ตก เกิดไม่พอใจชาวโลกจงึ
บันดาลใหฝ้นไม่ตกเลยตลอด 7 ปี 7 เดอืน 7 วัน 
ชาวเมืองทนไม่ไหวจงึคิดท าสงครามกับพญาแถน 
แต่สู้พญาแถนกับกองทพัเทวดาไม่ได้ ถูกไล่ล่า
หนีมาถงึต้นไม้ใหญ่ทีพ่ญาคันคากอาศัยอยู่ 



– ในทีสุ่ดพญาคันคากตกลงใจเป็นจอมทพัของชาวโลก
ตอ่สู้กับพญาแถน 

– พญาคันคากใหพ้ญาปลวกก่อจอมปลวกขึน้ไปจนถงึ
สวรรค ์ใหพ้ญามอดไม้ไปท าลายด้ามอาวุธของทหาร
และอาวุธพญาแถน และใหพ้ญาผึง้ ตอ่ แตนไปตอ่ย
ทหารและพญาแถนฝ่ายเทวดาพ่ายแพ ้พญาแถนจงึให้
ค าม่ันว่า  หากมนุษยย์งิบัง้ไฟขึน้ไปเตอืนเมื่อไรจะรีบ
บันดาลใหฝ้นตกลงมาใหท้นัทแีละถ้ากบเขียดร้องก็ถอื
เป็นสัญญาณว่าฝนไดต้กลงถงึพืน้แล้ว 



• และเมือ่ใดทีช่าวเมอืงเล่นว่าวกเ็ป็นสัญญานแหง่
การหมดสิน้ฤดูฝน พญาแถนกบั็นดาลใหฝ้นหยุดตก



•ต านานก าเนิดโลก  



• ต านานไทยก็ถอืตามบันทกึในพระไตรปิฎก  บอกไว้
ว่า  เมือ่โลกเยน็ลงแล้วจะงอกเป็นผืนน า้ทัง้ผืนก่อน 
เหล่าบรรดาสรรพวญิญาณกลุ่มพวกเทพระดับสูง
หรืออาภสัสรพรหม  ทีเ่ทีย่วล่องลอยในอวกาศ
พร้อม ๆ  พวกสรรพวญิญาณทัง้หลาย  หลังจาก
โลกเดมิแตกสลายกลายเป็นกลุ่มละอองแก๊สด้วย
สาเหตุทีห่มดอายุขัยของมันเอง  พวกเหล่านีต้่างเฝ้า
รอคอยการกลับมาของโลกอกีจนกระทั่งได้เวลาเมือ่
อุณหภมูโิลกเยน็ลง  จงึลงมาเทีย่วหากนิกลิ่นไอดนิ  
ทีเ่รียกกันว่า งว้นดนิ  และละอองน า้เหนือพืน้น า้



พวกสรรพวญิญาณของเทพพรหมนีจ้ะมแีสงปรากฏ
ใหเ้หน็  สว่างไสว   สุกสกาวแตกต่างไม่เทา่กัน
เป็นไปตามก าลังบุญ   คล้ายพลังงานของแต่ละคนมี
ไม่เทา่กัน  เมือ่ต่างได้มารวมกับธาตุดนิและน า้แล้ว 
ด้วยอ านาจธรรมชาต ิ จงึมรูีปร่างปรากฎเป็นคน
เหมอืนแต่ก่อน  ดังน้ันบรรดาเหล่าเทพพรหมทีเ่ป็น
แต่วญิญาณเมือ่เสพธาตุดนิและน า้เข้าไปจงึท าให้
แสงสว่างมอด   ลอยต่อไปอกีไม่ได้  เพราะน า้หนัก
ของธาตุทัง้สองวญิญาณธาตุไม่บริสุทธิเ์หมอืนก่อน
กลับมร่ีางกายเป็นมนุษยค์นืมาอกีคร้ังอย่างทีเ่คย 



•ต านานน า้ทว่มโลก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Gustave_Dor%C3%A9_-_The_Holy_Bible_-_Plate_I,_The_Deluge.jpg
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