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นิทานพืน้ บ้ านกับการสื บสานภูมิปัญญาท้ องถิ่น อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชั ยภูมิ1
Local Wisdom Preservation via Folktales at Kasetsomboon District, Chaiyaphum Province
อรั ญญา แสนสระ2 และ นันท์ ชญา มหาขันธ์ 3
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้าน และ
เสนอรู ป แบบการสื บสานภู มิปัญญาท้องถิ่ นและนิ ท านพื้ นบ้า นของอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็ นนิ ทานพื้นบ้านประเภทมุ ขปาฐะที่ เก็บรวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2557 –
2558 จานวน 226 เรื่ อง สามารถจาแนกได้ 9 ประเภท คือ นิทานมุกตลก นิทานอธิ บายเหตุ นิทานชีวิต
นิ ทานคติ นิ ทานเรื่ องผี นิ ทานประจาถิ่ น นิ ทานเรื่ องสัตว์ นิ ทานศาสนา และนิ ทานเข้าแบบ ผลการศึกษา
พบว่านิ ทานพื้นบ้านสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้าน 7 ด้าน คือ สภาพความเป็ นอยู่ ลักษณะครอบครั ว
การประกอบอาชีพ ประเพณี ความเชื่ อ ค่านิ ยม และบทบาทของสมาชิ กในสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านจานวน 9 ด้าน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องใช้ การ
แต่งกาย การถนอมอาหาร ความเชื่อและพิธีกรรม การรักษาโรค ภาษาและวรรณกรรม และดนตรี และ
การแสดง ส่ วนรู ปแบบการสื บสานนิ ทานและภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 4 ช่องทาง ได้แก่ การสื บสานโดย
ชุมชน การสื บสานโดยสถานศึกษา การสื บสานโดยสื่ อสารมวลชน และการสื บสานแบบผสมผสาน
และมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ : นิทานพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การสื บสาน
Abstract
The purposes of this research were to collect and analyze the folktales, to investigate local
wisdom in the folktales, and to present ways to preservation these folktales and local wisdom. The
data were collected during 2014 – 2015 in Kasetsomboon District, Chaiyaphum Province. It was
found that the 226 folktales were classified as follow into 9 categories; 112 jests, 31 explanatory
tales , 28 novellas, 22 fables, 14 ghost stories, 9 Sages, 6 animal tales, 2 religious tales and 2
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formula tales. On the reflection of folk lifestyles, seven aspects including living conditions, family
characteristics, occupations, customs, beliefs, values and roles as members of society were
explained accordingly. Nine aspects of local wisdom found in the folktales were habitats;
occupations; tools; dressing; food preservation; beliefs and rites; disease treatments; language and
literature; and music and performances. Finally, four ways of inheriting folktales and local wisdom
were carried on through community, schools, mass media, and the combination of those mentioned
and people’s involvement.
Keywords: Folktales, Local wisdom, Preservation
บทนา
นิทานเกิดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของมนุ ษย์ นิ ทานพื้นบ้านเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งใน
การสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมที่ สะท้อนความคิ ด ความเชื่ อ ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม
มนุษย์แต่งนิทานขึ้นเพื่อใช้อธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ บางครั้งใช้อบรมสั่งสอนหรื อให้คติใน
การดาเนิ นชี วิต เนื่ องจากนิ ทานเป็ นเรื่ องราวที่สนุ กสนานน่ าสนใจ ผูเ้ ล่าสามารถสอดแทรกคาสอน
หรื อความคิดอันดี งามไว้ให้ผฟู ้ ั งได้รับทั้งความบันเทิงและข้อคิดที่ดีเพื่อนาไปปรับใช้ในการดาเนิ น
ชีวติ นิทานจึงมีอยูใ่ นทุกท้องถิ่นและมีความสาคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรม บ่งบอกถึงความเป็ นมา
และสะท้อนวิถีชีวติ ของคนในแต่ละท้องถิ่น
นิทานพื้นบ้านเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการดาเนินชีวติ ของคนในสังคม เป็ นผลงานของชาว
ท้องถิ่ นที่ ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ นมา ชาวท้องถิ่ นใช้ และชาวท้องถิ่ นเป็ นผูอ้ นุ รัก ษ์โดยมี วดั เป็ นศู นย์ก ลาง
รู ปแบบฉันทลักษณ์จึงเป็ นไปตามความนิ ยมของท้องถิ่นนั้นๆ การเก็บรักษาข้อมูลทางคติชนจึงเป็ น
ภารกิจสาคัญของคนในท้องถิ่นที่จะช่วยรักษา และเผยแพร่ ขอ้ มูลสาคัญทางวัฒนธรรมไว้ให้เจริ ญงอกงาม
เป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวติ ของคนในท้องถิ่น (ธวัช ปุณโณทก, 2525, หน้า 15)
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็ นพื้นที่ หนึ่ งที่ มีเรื่ องเล่ าพื้นบ้านอยู่เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ วรรณกรรมมุขปาฐะประเภทนิ ทาน อาเภอนี้ ต้ งั อยูท่ างตอนเหนื อของจังหวัดชัยภูมิ
ห่ า งจากอ าเภอเมื องตามทางหลวงแผ่นดิ นประมาณ 102 กิ โลเมตร ห่ า งจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ
400 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 ตาบล มี 144 หมู่บา้ น ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มมี
ภูเขาขนาบทั้งสองข้า ง คื อ ด้านทิ ศตะวันออกติ ดภูแลนคา และด้านทิ ศตะวันตกติ ดภูเขี ยว มี ลาน้ า
ส าคัญคื อล าน้ า พรม พื้ นที่ ข องอาเภอจึ ง เป็ นพื้ น ที่ อุด มสมบู รณ์ เหมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก ชาวบ้า น
โดยทัว่ ไปทาอาชี พเกษตรกรรม นอกเหนื อจากฤดูทานาชาวบ้านจะทางานหัตถกรรม คือ การทอผ้า
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ทอเสื่ อ ทาเครื่ องจักสาน และทาอาหารพื้นเมืองจาหน่ าย ในด้านวัฒนธรรมประเพณี ของชาวเกษตร
สมบูรณ์มีลกั ษณะเหมือนชาวอีสานโดยทัว่ ไป แต่ที่น่าสนใจคือวิถีการดารงชี วิตแบบดั้งเดิมของชาว
อีสานยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น การลงข่วงสาวไหม และการเล่านิ ทานในงานบุญประเพณี ต่างๆ ซึ่ งอาจ
หาได้ยากในท้องถิ่ นอื่น หมู่บา้ นในอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็ นชุ มชนดั้งเดิ ม ตั้งมามากกว่า
100 ปี หรื อบางหมู่บา้ นมีประวัติการตั้งหมู่บา้ นมาตั้งแต่สมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เช่ น บ้านกาแพง
บ้านเมื องเก่ า เป็ นต้น การเป็ นชุ มชนดั้งเดิ มทาให้ชาวเกษตรสมบูรณ์ มีเรื่ องเล่ า ตานาน และนิ ทาน
พื้นบ้านมากมายที่สะท้อนประวัติศาสตร์ วิถีชีวติ และภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ด้วยเหตุที่อาเภอเกษตรสมบูรณ์เป็ นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเป็ นชุ มชนดั้งเดิม เป็ นเส้นทางการ
ติดต่อระหว่างไทยกับลาว จึงมีลกั ษณะของวัฒนธรรมผสมผสาน มีการเชื่อมโยง ถ่ายโอน แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ผ่านทางภาษาที่คล้ายคลึ งกัน ปรากฏหลักฐานทางวัตถุ เช่ น พระธาตุต่างๆ ที่สร้ างตาม
ลักษณะของลาว และยังคงร่ องรอยประวัติศาสตร์ ผา่ นวรรณกรรมมุขปาฐะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ ทาน
พื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบชนบท มี นิทานที่ สืบทอดกันมาในงานบุ ญประเพณี และการดาเนิ น
ชี วิตประจาวัน ดังนั้น การรวบรวมนิ ทานพื้นบ้านในชุ มชนนี้ จึงเป็ นการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
อย่า งหนึ่ งของชุ ม ชนให้ยงั่ ยืน และเป็ นการสร้ า งความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม อันสะท้อนวิถีชีวิต
ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น และบทบาทของนิ ทานพื้นบ้า น เพื่ออนุ รัก ษ์และหาแนวทางสื บ สานให้นิท าน
พื้นบ้านเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยงั่ ยืนของอาเภอ อันจะส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรี ยนรู ้
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่อไป
วิธีการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นการรวบรวมนิทานพื้นบ้านซึ่ งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ ถ่ายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ แล้ว
นามาจัดประเภทนิ ทานพื้นบ้าน วิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน วิเคราะห์บทบาทของนิ ทาน
พื้นบ้า นในสั งคม ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นที่ ปรากฏในนิ ท านพื้นบ้า น และนาเสนอรู ป แบบการสื บสาน
นิ ทานพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่ น โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 11 ตาบลของอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
การเลื อกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใช้วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample)
โดยเลื อกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นนักเล่านิ ทานประจาหมู่บา้ นในการรวบรวมนิ ทานพื้นบ้าน กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลที่เป็ นชาวบ้านทัว่ ไปในการวิเคราะห์ บทบาทของนิ ทานพื้นบ้านในชุ มชนและข้อมูลเกี่ ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น รวมทั้งกลุ่มผูน้ าชุ มชนและหัวหน้าสถานศึกษาในการเสนอรู ปแบบการสื บสาน
นิทานพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ผลการศึกษา
นิทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ที่รวบรวมได้ในครั้งนี้ มีจานวน 226 เรื่ อง
มีการจัดประเภทของนิ ทานพื้นบ้าน วิเคราะห์ ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน และเสนอแนวทางการ
สื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและนิทานพื้นบ้าน สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ประเภทของนิทานพืน้ บ้ าน สามารถจาแนกได้ 9 ประเภท ตามแนวการแบ่งประเภทนิ ทานพื้นบ้าน
(ประคอง นิมมานเหมินท์, 2543, หน้า 8-29) ได้แก่
1.1 นิ ทานมุ กตลก (Jest) มักมีขนาดสั้น โครงเรื่ องไม่ซบั ซ้อน มีเพียงอนุ ภาคเดี ยว ตัวละคร
อาจเป็ นมนุ ษย์หรื อสัตว์ก็ได้ จุดสาคัญของเรื่ องอยู่ที่ความไม่น่าเป็ นไปได้ของเรื่ องต่างๆ ในนิ ทาน
พื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์พบนิทานมุกตลกจานวน 112 เรื่ อง แบ่งเป็ น มุกตลกนักบวช มุกตลกคน
เจ้าปัญญา มุกตลกคนพิการ มุกตลกครอบครัว และมุกตลกทัว่ ไป
1.2 นิทานอธิบายเหตุ (Explanatory Tale) เป็ นเรื่ องที่อธิ บายกาเนิ ดหรื อความเป็ นมาของสิ่ งที่
เกิ ดขึ้นในธรรมชาติ อาจอธิ บายถึ งกาเนิ ดของสัตว์บางชนิ ด สาเหตุที่สัตว์บางชนิ ดมีรูปร่ างลักษณะ
ต่างๆ กาเนิ ดของต้นไม้หรื อดอกไม้บางชนิ ด ความเป็ นมาของดวงดาวบางดวง หรื อบางกลุ่ม เป็ นต้น
นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ มีนิทานอธิ บายเหตุ จานวน 32 เรื่ อง เช่น ดาวเพดาน แม่โพสพ
กาเนิดมนุษย์ เมล็ดข้าว ฯลฯ
1.3 นิ ทานชี วิต (Novella) เป็ นนิ ทานที่ มีขนาดค่อนข้างยาว มีหลายอนุ ภาคหรื อหลายตอน
นิทานชีวติ ดาเนิ นเรื่ องอยูใ่ นโลกแห่ งความจริ ง มีการบ่งสถานที่และตัวละครที่ชดั เจน อาจมีเรื่ องของ
อิทธิ ปาฏิ หาริ ย ์ แต่ก็มีลกั ษณะที่ผอู ้ ่านผูฟ้ ั งเชื่ อว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้มากกว่าอิทธิ ปาฏิ หาริ ยท์ ี่ปรากฏ
ในนิ ท านมหัศ จรรย์ นิ ท านชี วิตที่ ปรากฏในนิ ท านพื้ นบ้านอาเภอเกษตรสมบู รณ์ จัง หวัดชัย ภูมิ มี
จานวน 28 เรื่ อง พบว่ามีนิทานเรื่ องนางสิ บสอง 8 สานวน มีเรื่ องเกี่ ยวกับท้าวกาพร้า และชะตาชี วิต
ของคนในสังคมอีกหลายมุม
1.4 นิ ทานคติ (Fable) เป็ นนิ ทานที่แฝงคาสอนหรื อบทเรี ยนทางจริ ยธรรม โดยใช้คน สัตว์
ต้นไม้ สิ่ งของ หรื อธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบสาคัญของเรื่ อง นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์มี
นิ ทานคติ จานวน 21 เรื่ อง ส่ วนมากสอนเรื่ องความรู ้ จกั พอ ความซื่ อสัตย์ ความมีน้ าใจ ความอดทน
และคุณค่าของการศึกษาหาความรู ้
1.5 นิทานเรื่ องผี (Ghost Story) เป็ นเรื่ องเล่าที่เกี่ยวกับผี และลักษณะการหลอกหลอนของผี
ประเภทต่างๆ ในนิทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์มีนิทานเรื่ องผี จานวน 14 เรื่ อง เช่น ผีกองกอย
ผีเซียงข้อง ผีเป้ า ผีโพง ผีอีซิ่นเหี้ ยน (ผีแม่ม่าย) เป็ นต้น
1.6 นิ ทานประจาถิ่น (Sage) นิ ทานประเภทนี้ มีขนาดเรื่ องไม่แน่นอน บางเรื่ องสั้นบางเรื่ อง
ยาว บางเรื่ องอาจมีอนุภาคที่สาคัญเพียงอนุภาคเดียว มักเป็ นเรื่ องแปลกพิสดารซึ่ งเชื่ อว่าเคยเกิดขึ้นจริ ง
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ตัวละครและสถานที่บ่งไว้ชดั เจน อาจเป็ นเรื่ องของบุคคลในประวัติศาสตร์
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หรื อคนสาคัญของเมือง ตัวละครอาจเป็ นมนุ ษย์ เทวดา สัตว์ หรื อผีสางนางไม้ อธิ บายถึ งสาคัญที่อยู่
ในท้องถิ่น อาจเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อก่อสร้างขึ้นมา นิ ทานประจาถิ่นของอาเภอเกษตร
สมบู รณ์ ที่ รวบรวมได้มีจานวน 9 เรื่ อง ได้แก่ นิ ทานเรื่ องปู่ ด้วง 3 สานวน นิ ทานเรื่ องภูก ระแต 2
สานวน ย่าดี ภูเขียวภูแลนคา ปู่ สังกะสาย่าสังกะสี และห้วยพันลา
1.7 นิทานเรื่ องสัตว์ (Animal Tale) เป็ นเรื่ องที่สัตว์เป็ นตัวเอก โดยทัว่ ไปมักแสดงให้เห็ น
ความฉลาดของสัตว์ชนิ ดหนึ่ งและความโง่ เขลาของสัตว์อีกชนิ ดหนึ่ ง นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ มีนิทานเรื่ องสัตว์จานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ หอยกับกระต่าย เสื อกระต่ายไก่ เสื อกับขี้คนั คาก ไก่
อึ่งหมา กระต่ายกับหอย และเต่ากับหงส์
1.8 นิทานศาสนา (Religious Tale) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับศาสนา นิ ทานประเภทนี้ ผเู ้ ล่ามักถือว่า
เป็ นเรื่ องจริ ง ในนิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์มีนิทานศาสนา จานวน 2 เรื่ อง คือ พระเจ้าห้า
พระองค์ และนิทานธรรมะ
1.9 นิทานเข้าแบบ (Formula Tale) เป็ นนิ ทานที่มีแบบแผนในการเล่าเป็ นพิเศษ นิ ทานประเภทนี้
โครงเรื่ องมีความสาคัญเป็ นรองของแบบแผนในการเล่า การเล่าก็เล่าเพื่อความสนุ กสนานของผูเ้ ล่า
และผูฟ้ ังโดยแท้ บางเรื่ องอาจใช้ในการเล่นเกม เช่น นิ ทานลูกโซ่ นิ ทานหลอกผูฟ้ ั ง นิ ทานไม่จบเรื่ อง
และนิ ทานไม่รู้จบ นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ มีนิทานเข้าแบบ จานวน 2 เรื่ อง คือ ไก่เถื่อน
และนิทานไม่รู้จบ
การที่ในท้องถิ่นมีนิทานพื้นบ้านมุกตลกอยูม่ ากเป็ นเรื่ องปกติเนื่ องจากการเล่านิ ทานพื้นบ้าน
โดยทัว่ ไปมุ่งให้เกิ ดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น โอกาสในการเล่ านิ ทานมักจะเล่าตอนที่ ชาวบ้าน
รวมตัวทากิจกรรมต่างๆ เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ทานา ทาไร่ หรื องานบุญ ลักษณะการเล่านิ ทานเช่นนี้
จะทาให้มี การแลกเปลี่ ย นกัน เมื่ อมี คนเล่ า นิ ท าน ผูฟ้ ั ง จะหานิ ทานมาเล่ า ในกลุ่ ม เพื่ อให้เกิ ดความ
สนุ กสนาน นับเป็ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ในกลุ่ มผูเ้ ล่ าและผูฟ้ ั งนิ ทาน ส่ วนนิ ทาน
ประเภทอื่นๆ มักจะเล่าในงานบุญประเพณี และเล่าให้ลูกหลานฟังหลังรับประทานอาหารเย็น ลักษณะ
การเล่ านิ ทานเช่ นนี้ แสดงให้เห็ นภาพความผูกพันของคนในครอบครัวในวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อน
ปู่ ย่าตายายเล่านิทานให้ลูกหลานฟังแล้วใช้โอกาสนี้อบรมบ่มนิสัยลูกหลานไปด้วย นับว่าเป็ นกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มให้เกิดความแน่นแฟ้ นในสายสัมพันธ์สามช่วงวัยได้เป็ นอย่างดี
2. ภาพสะท้อนวิถีชีวติ ชาวบ้ าน
นิทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน 7 ด้าน ดังนี้
2.1 สภาพความเป็ นอยู่ ประกอบด้วย ทาเลการตั้งถิ่ นฐาน ลักษณะบ้านเรื อน การคมนาคม
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอาหารพื้นบ้าน
2.1.1 ทาเลการตั้งถิ่นฐาน ชาวบ้านสร้างบ้านใกล้แหล่งน้ า ใกล้ทุ่งนา รวมถึงใกล้ป่า
และภูเขา ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่น
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2.1.2 ลักษณะบ้านเรื อน นิทานสะท้อนให้เห็นลักษณะบ้านใต้ถุนสู ง หลังคามุงหญ้า
ฝาเรื อนทาด้วยไม้และใบตองกุง มีบนั ไดยกได้ ห้องนอนมีท้ งั แบบแยกและแบบรวม และนอกชาน
เปิ ดโล่งเป็ นที่พกั ผ่อนของคนในครอบครัว
2.1.3 การคมนาคม มีท้ งั การคมนาคมทางบกและทางน้ า
2.1.4 เครื่ องมือเครื่ องใช้ ประกอบด้วย เครื่ องมือในการทานา เครื่ องมือจับปลา และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ทวั่ ไป ดังนี้
- เครื่ องมือในการทานา ได้แก่ ไถ และคราด
- เครื่ องมือจับปลา ได้แก่ ต้อน ไซ และซ่อน
- เครื่ องมือเครื่ องใช้ทวั่ ไป ได้แก่ ตะกร้า ชะลอม กะทอ และเสื่ อ
2.1.5 อาหารพื้นบ้าน ประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวาน ผัก และผลไม้ ดังนี้
- อาหารคาว ได้แก่ ลาบ ซอยห่าง แกง ต้ม แจ่ว ผัด คัว่ จี่ หมก และหม่า
- อาหารหวาน ได้แก่ ข้าวก่ากับน้ าอ้อย
- ผัก มีท้ งั ผักที่สวนครัวและผักที่หาเก็บจากธรรมชาติ ผักสวนครัวที่ปลูกไว้
ได้แก่ ฟัก มะเขือ แตง กล้วย และหน่อไม้ ส่ วนผักที่หาเก็บจากธรรมชาติ ได้แก่ ผักบุง้ และหน่อไม้
- ผลไม้ มีท้ งั ผลไม้ที่ปลูกไว้ คือ ขนุ น และผลไม้ที่หาเก็บได้ตามทุ่งนาหรื อ
ป่ าละเมาะ คือ พุทรา และมะเดื่อ
สภาพความเป็ นอยู่ที่ปรากฏในนิ ทานชาวบ้านมีการตั้งถิ่ นฐานใกล้แหล่งน้ า ทุ่งนา
ป่ า และภู เขา ซึ่ งเหมาะแก่ ก ารอยู่อ าศัย เป็ นแหล่ ง ประกอบอาชี พ และแหล่ ง หาอาหาร ลัก ษณะ
บ้านเรื อนเป็ นบ้านใต้ถุนสู งหลังคามุงหญ้า ฝาเรื อ นเป็ นไม้เนื้ อแข็งหรื อไม้ไผ่ มีท้ งั ห้องนอนแยกและ
ห้องนอนรวม มีนอกชานเพื่อพักผ่อนหรื อรับแขก และนอกชานสาหรับการซักล้าง มีบนั ไดอย่างง่ายที่
สามารถยกออกได้ ซึ่ งเป็ นลักษณะของบ้านเรื อนในอดีตที่หลงเหลืออยูน่ อ้ ย การคมนาคมมีท้ งั ทางบก
และทางน้ า พาหนะที่ใช้มีท้ งั พาหนะที่ใช้ในอดีตและพาหนะที่ปรากฏในปัจจุบนั เครื่ องมือเครื่ องใช้มี
ทั้งเครื่ องมือทานา เครื่ องมือจับปลา และเครื่ องมือเครื่ องใช้ทวั่ ไป ซึ่ งส่ วนมากสามารถทาขึ้นเองใน
ครั วเรื อน อาหารพื้นบ้านนั้นชาวบ้านรั บประทานข้าวเหนี ยวเป็ นหลัก มีการทาอาหารหลากหลาย
ประเภท เนื้ อสัตว์ที่นามาประกอบอาหาร คือ สัตว์ป่า สัตว์น้ า และสัตว์ที่เลี้ ยงไว้ ผักผลไม้ที่นามา
รับประทานมีท้ งั ที่เก็บจากป่ าและที่ปลูกไว้ในครัวเรื อน
2.2 ลักษณะครอบครัว นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ สะท้อนลักษณะครอบครัวของ
ชาวบ้าน ประกอบด้วย ประเภทของครอบครัว การเลือกคู่ครอง การสู่ ขอและการแต่งงาน ที่อยูอ่ าศัย
หลังแต่งงาน และความสัมพันธ์ในครอบครัว ดังนี้
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2.2.1 ประเภทของครอบครัว นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ได้สะท้อนให้เห็น
ลักษณะครอบครัว 3 ประเภท โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครอบครั วขยาย ครอบครัว
เดี่ยว และครอบครัวผสม
2.2.2 การเลื อกคู่ครอง ผูใ้ หญ่จะเปิ ดโอกาสให้หนุ่ มสาวได้พบปะเรี ยนรู ้ นิสัยใจคอ
กันได้ ชายหนุ่มสามารถไปพูดคุยกับสาวที่บา้ นฝ่ ายหญิงได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นสายตาผูใ้ หญ่ การดูใจกันนั้น
มักจะดู ผชู ้ ายในช่ วงทานา คุ ณสมบัติสาคัญที่นามาเป็ นเกณฑ์ในการเลื อกคู่ครอง ได้แก่ ความขยัน
ความสามารถ และรู ปร่ างหน้าตา
2.2.3 การสู่ ข อและการแต่ ง งาน เมื่ อหนุ่ ม สาวตกลงปลงใจที่ จะสร้ า งครอบครั ว
ด้วยกันแล้ว ก่อนที่จะมีการสู่ ขอและการแต่งงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ หญ่ ฝ่ ายชายจัดหา
สิ นสอดทองหมั้น เรี ยกว่า “ค่าดอง” ฝ่ ายหญิงหาของไหว้ผใู ้ หญ่ เรี ยกว่า “เครื่ องสมมา” งานแต่งงาน
เรี ยกว่า “งานกินดอง” การไปร่ วมงานแต่งงาน เรี ยกว่า “ไปกินดอง”
2.2.4 ที่อยูอ่ าศัยหลังแต่งงาน หลังจากจัดพิธีแต่งงานคู่แต่งงานส่ วนมากจะอาศัยอยูท่ ี่
บ้านฝ่ ายหญิงจนกว่าจะมีทุนตั้งตัว มีลูก หรื อมีความพร้ อมที่จะแยกเรื อนออกไป ในนิ ทานแสดงให้
เห็นว่ามีท้ งั การอยูร่ ่ วมเรื อนกับญาติพี่นอ้ งฝ่ ายหญิง และการแยกเรื อน
2.2.5 ความสัมพันธ์ในครอบครัว นิ ทานพื้นบ้านเกษตรสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าคน
ในครอบครัวใกล้ชิดสนิทสนมกัน ช่วยเหลือกันและกัน ความผูกพันในครอบครัวแน่นแฟ้ น ถึงแม้วา่
ลูกจะจากไปอยูท่ ี่อื่นก็ตาม
ลักษณะครอบครั วที่ปรากฏในนิ ทานส่ วนมากเป็ นครอบครัวขยาย รองลงมาคื อครอบครั ว
เดี่ ย ว เนื่ อ งจากสั ง คมอี ส านมี ก ารแต่ ง เขยเข้า บ้า น การเลื อ กคู่ ค รองจะพิ จ ารณาจากความขยัน
ความสามารถ ความดี และรู ปร่ างหน้าตา หนุ่มสาวชาวบ้านมักจะพบรักกันในงานบุญประเพณี ต่างๆ
ศึกษาดูใจกันและช่วยเหลือกันในฤดูทานา เมื่อเสร็ จหน้านาก็มีการสู่ ขอและแต่งงานกัน เมื่อแต่งงาน
แล้วคู่แต่งงานจะอาศัยที่บา้ นฝ่ ายหญิงรวมกับพ่อตาแม่ยายจนกว่าจะมีความพร้ อมในการแยกเรื อน
หรื อการสร้างบ้านใหม่
2.3 การประกอบอาชี พ อาชี พของชาวบ้านที่ ปรากฏในนิ ทานสามารถแบ่งออกเป็ นอาชี พ
เกษตรกรรม อาชีพรับราชการ และอาชีพอื่นๆ ดังนี้
2.3.1 อาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีอาชีพทานา ทาไร่
2.3.2 อาชี พรับราชการ อาชี พรับราชการที่ปรากฏในนิ ทานมีท้ งั ลักษณะอาชี พแบบ
ในอดีตและอาชีพในปั จจุบนั ได้แก่ ทหาร นางสนม พยาบาล และนักการเมือง
2.3.3 อาชีพอื่นๆ ได้แก่ หมอพื้นบ้าน ค้าขาย รับจ้าง หาของป่ า ล่าสัตว์ และขอทาน
2.4 ประเพณี นิ ท านพื้ นบ้า นอ าเภอเกษตรสมบู รณ์ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ประเพณี ซ่ ึ งสามารถแบ่ ง
ออกเป็ นประเพณี การทาบุญ และประเพณี เกี่ยวกับชีวติ ดังนี้
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2.4.1 ประเพณี การทาบุญ นิ ทานพื้นบ้านกล่าวถึ งการทาบุญบ้าน บุญผะเหวด และ
บุญกฐิน
2.4.2 ประเพณี เกี่ยวกับชีวติ ประเพณี ที่พบในนิทาน คือ งานศพ
ประเพณี ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นนี้ เป็ นสังคมที่นบั ถือศาสนาพุทธ มีการทานุ บารุ ง
พระพุทธศาสนา และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในประเพณี ต่างๆ ของท้องถิ่น
2.5 ความเชื่อ ความเชื่อที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์สามารถแบ่งออกเป็ น
ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่ อเรื่ องโชคชะตา ความเชื่ อเรื่ องอมนุ ษย์ ความเชื่ อเรื่ องกาเนิ ดมนุ ษย์ และ
ความเชื่ออื่นๆ ดังนี้
2.5.1 ความเชื่อทางศาสนา
- ความเชื่อทางศาสนาพุทธ เน้นเรื่ องการทาความดีละเว้นความชัว่ ชี วิตหลัง
ความตาย คติเรื่ องนรกสวรรค์ นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้สะท้อนความเชื่ อทางศาสนา
พุทธในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1) ความเชื่ อเรื่ องกฎแห่ งกรรม เชื่ อว่ามนุ ษย์ทาดี ได้ดี ทาชัว่ ได้ชั่ว
กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
2) ความเชื่ อเรื่ องไตรลักษณ์ (อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา) เชื่ อว่าทุกสิ่ ง
ไม่เที่ยงแท้
3) ความเชื่ อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นความเชื่ อเรื่ องการกลับ
ชาติมาเกิดหรื อระลึกชาติได้
4) ความเชื่ อเรื่ องนรกสวรรค์ เชื่ อว่าโลกนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
นรก มนุษย์ สวรรค์
5) ความเชื่ อ เรื่ อ งบุ ญ บารมี เชื่ อ ว่า บุ ญ บารมี เ กิ ด จากการสั่ ง สม
คุณงามความดี ผูม้ ีบุญจะอยูท่ ี่ไหนก็ปลอดภัยและมีสุข
6) ความเชื่ อเรื่ องเทวดา เชื่ อว่าเทวดาเป็ นเทพบนสวรรค์ สามารถ
ลงมาเมืองมนุษย์ได้
- ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ เป็ นความเชื่อเรื่ องฤาษีและชีปะขาวซึ่ งเป็ นนักบวช
ในศาสนาพราหมณ์
2.5.2 ความเชื่อเรื่ องผี แบ่งเป็ น ผีดี และผีร้าย ดังนี้
- ผีดี เป็ นผีที่คอยช่ วยเหลื อและทาประโยชน์แก่มนุ ษย์ ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ
ผีนา ผีกองกอย และผียา่ ง่าม
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- ผีร้าย เป็ นผีที่คอยหลอกหลอนและทาร้ายคน ได้แก่ ผีเป้ า ผีโพง ผีป่า และ
ผีอีซิ่นเหี้ ยน
2.5.3 ความเชื่ อเรื่ องโชคชะตา เชื่ อว่า โชคชะตาของมนุ ษ ย์ถูก กาหนดไว้แล้ว ไม่
สามารถฝื นดวงชะตาได้ แบ่งออกเป็ น ความเชื่ อเรื่ องโชควาสนา ความเชื่ อเรื่ องโหราศาสตร์ และ
ความเชื่อเรื่ องการเสี่ ยงทาย ดังนี้
- ความเชื่อเรื่ องโชควาสนา คนเรามีวาสนาต่างกัน ไม่สามารถแข่งกันได้
- ความเชื่ อเรื่ องโหราศาสตร์ เชื่ อว่าวิชาโหราศาสตร์ ทาให้มนุ ษย์สามารถ
มองเห็นสิ่ งต่างๆ ได้
- ความเชื่ อ เรื่ อ งการเสี่ ย งทาย เชื่ อ ว่า การเสี่ ย งทายจะท าให้ ไ ด้ค าตอบที่
ต้องการ
2.5.4 ความเชื่ อเรื่ องอมนุ ษย์ เป็ นความเชื่ อเกี่ยวกับสิ่ งที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายมนุ ษย์
แต่ไม่ใช่มนุษย์ อมนุษย์ที่กล่าวถึงในนิทานพื้นบ้าน คือ ยักษ์
2.5.5 ความเชื่อเรื่ องกาเนิดมนุษย์ เชื่อว่ามนุ ษย์เกิดจากตะไคร่ น้ า เกิดจากเทวดาสร้าง
เกิดจากเทวดาที่หมดบุญ และเกิดจากมนุษย์
2.5.6 ความเชื่อเรื่ องอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อเรื่ องเครื่ องรางของขลังและของวิเศษ ความ
เชื่อเรื่ องวิชาอาคม และความเชื่อเรื่ องวาจาสิ ทธิ์
ความเชื่ อของชาวบ้า นมี ค วามผสมผสานกัน ระหว่า งพุ ท ธ พราหมณ์ และผี มี ค วามเชื่ อ
เกี่ยวกับโชคชะตาว่าเป็ นสิ่ งที่กาหนดชี วิตมนุ ษย์ โชควาสนาไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงหรื อแข่งขันกัน
ได้ เรื่ องโหราศาสตร์ เป็ นที่พ่ ึงทางจิตใจของมนุ ษย์ อาจช่วยให้มองเห็นสิ่ งต่างๆ และชะตาชี วิต ส่ วน
การเสี่ ยงทายเป็ นเรื่ องของการหาคาตอบให้กบั ปั ญหาบางประการของมนุ ษย์ มี ความเชื่ อเกี่ ยวกับ
อมนุษย์วา่ ยักษ์เหมือนมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ ดุร้าย และชอบกินเนื้ อมนุ ษย์ และมีความเชื่ อว่ามนุ ษย์เกิด
จาก ตะไคร่ น้ า เทวดาเป็ นผูส้ ร้าง เทวดาหมดบุญลงมาเกิด และมนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้าง นอกจากนี้ ยงั มีความ
เชื่ อเรื่ องเครื่ องรางของขลังและของวิเศษว่าจะช่ วยป้ องกันอันตรายและนาโชคลาภมาให้ เชื่ อว่าผูม้ ี
วิช าอาคมเป็ นอยู่ย งคงกระพันและมักจะได้เป็ นผูน้ าของสั งคม และผูม้ ี วาจาสิ ทธิ์ พูดอะไรจะเกิ ด
เหตุการณ์ เช่ นนั้นทุกอย่าง ซึ่ งความเชื่ อเหล่ านี้ มีบทบาทสาคัญใน การดาเนิ นชี วิต กาหนดความคิ ด
การกระทา และขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ในสังคม
2.6 ค่านิยม ค่านิยมที่ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้แก่ ค่านิ ยมเรื่ องความ
รัก ค่านิ ยมเรื่ องความขยัน ค่านิ ยมเรื่ องการเชื่ อฟั งผูใ้ หญ่ ค่านิ ยมเรื่ องความซื่ อสัตย์ ค่านิ ยมเรื่ องความ
กตัญญู ค่านิยมเรื่ องความอดทน ค่านิ ยมเรื่ องความสามัคคี ค่านิ ยมเรื่ องความสันโดษ ค่านิ ยมเรื่ องการ
ยกย่องผูม้ ีวชิ าความรู ้และฉลาดหลักแหลม ค่านิ ยมเรื่ องความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ค่านิ ยมเรื่ องการไม่เอารัด
เอาเปรี ยบ และค่านิยมเรื่ องการพูดปิ ยวาจา
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2.7 บทบาทของสมาชิ กในสังคม บทบาทของสมาชิ กในสังคมที่ ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้าน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ แบ่งเป็ น บทบาทของสมาชิ กในครอบครัว บทบาทของผูน้ าในสังคม บทบาท
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา บทบาทของพระสงฆ์ บทบาทของพุทธศาสนิกชน บทบาทของครู บทบาทของ
ศิ ษ ย์ และบทบาทของเพื่ อน ผูใ้ หญ่ จ ะคอยแนะนาสั่ ง สอนและชี้ แ นวทางปฏิ บ ัติต นให้แ ก่ ค นใน
ครอบครัว พ่อแม่เป็ นผูด้ ูแล ส่ งเสริ ม อบรมสั่งสอน และช่ วยเหลื อลูก ลูกมี หน้าที่เชื่ อฟั งคาสั่งสอน
และทดแทนบุญคุ ณของพ่อแม่ พี่น้องมี หน้าที่ช่วยเหลื อเกื้ อกูลกัน สามีเป็ นหัวหน้าครอบครัว ต้อง
เลี้ยงดูภรรยาให้สุขสบาย ส่ วนภรรยาเป็ นผูส้ ่ งเสริ มและซื่ อสัตย์ต่อสามี ผูน้ าในสังคมทาหน้าที่ในการ
ปกครอง ช่ วยเหลื อประชาชน และตัดสิ นคดี ความ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีหน้าที่ ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่ง และ
ช่วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความซื่ อสัตย์ พระสงฆ์เป็ นที่พ่ ึงทางใจของคนในสังคม และเป็ นผูน้ าใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พุทธศาสนิ กชนมีบทบาทในการทานุ บารุ งพระพุทธศาสนา และ
สื บทอดประเพณี ต่างๆ ในสังคม ครู มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ดว้ ยความเอาใจใส่ ศิษย์มีหน้าที่
ตั้งใจเรี ยนและตอบแทนพระคุ ณครู ส่ วนเพื่อนมีหน้าที่คอยแนะนาและให้กาลังใจในเวลาที่เพื่อนมี
ปัญหา และพลอยยินดีเมื่ออีกฝ่ ายมีความสุ ข
3. การสื บสานภูมิปัญญาท้ องถิ่นและนิทานพืน้ บ้ าน
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นสิ่ งที่มีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้ ง หมายถึง คตินิยม ความรู้ ความสันทัด
การรู ้เท่าทันธรรมชาติของสรรพสิ่ งรอบตัว และการเลือกเฟ้ นความคิด วิธีการ มาใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างได้ผล เป็ นเรื่ องของการสั่งสมประสบการณ์ มาหลายชัว่ คน (เอกวิทย์ ณ ถลาง 2541, หน้า 6)
การสื บ สานภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น และนิ ท านพื้ นบ้า นอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน และรู ปแบบการสื บสานนิทานและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในนิทาน จาแนกออกเป็ น 9 ด้าน ได้แก่
3.1.1 ภูมิปัญญาด้านที่ อยู่อาศัย ประกอบด้วย การจับจองที่ดิน และการสร้ างบ้าน
สะท้อนให้เห็ นการจัดการความรู ้ ของคนในท้องถิ่ นในการเลื อกสรรและผลิ ตวัสดุ ต่างๆ เพื่อนามา
สร้างเป็ นที่บา้ นเรื อน ซึ่ งทรัพยากรต่างๆ ล้วนมีอยูใ่ นชุมชนทั้งสิ้ น
3.1.2 ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพ สะท้อนภูมิปัญญาด้านการหาของป่ าล่าสัตว์
และกล่าวถึงอาชีพนายฮ้อยหรื อพ่อค้าวัว
3.1.3 ภู มิ ปั ญญาด้า นเครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ข องชาวบ้า นมี ค วาม
หลากหลาย สามารถผลิตเองได้ในท้องถิ่น
3.1.4 ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย ในนิทานพื้นบ้านได้สะท้อนภูมิปัญญาด้านการแต่ง
กายทุกขั้นตอนของการผลิตเครื่ องนุ่งห่ม ทั้งในชีวติ ประจาวัน และโอกาสพิเศษ
3.1.5 ภูมิ ปั ญญาด้า นการถนอมอาหาร เนื่ องจากพื้ นที่ ศึ ก ษามี ค วามอุ ดมสมบู รณ์
นิทานที่เล่าขานมักจะแทรกเรื่ องการถนอมอาหารไว้เป็ นจานวนมาก
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3.1.6 ภู มิ ปั ญญาด้า นความเชื่ อและพิ ธี ก รรม เช่ น ความเชื่ อเรื่ องขวัญ การท าบุ ญ
ไหว้พระ ไหว้ผี และไหว้บรรพบุรุษ
3.1.7 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค มีท้ งั การใช้สมุนไพร การใช้คาถา การเป่ ามนต์
การสวดมนต์ การฟ้ อนผีฟ้า การไล่ผปี อบ หรื อการรักษาหลายรู ปแบบร่ วมกัน
3.1.8 ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม การเล่านิทานและการบันทึกนิ ทานจึงเป็ น
ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมที่สาคัญของท้องถิ่น
3.1.9 ภูมิปัญญาด้านดนตรี และการแสดง นิทานได้สะท้อนภูมิปัญญาด้านดนตรี และ
การแสดงของท้องถิ่ นอี สาน เช่ น เครื่ องดนตรี การแสดงต่างๆ ทั้งในชี วิตประจาวัน การแสดงเป็ น
อาชีพ และการแสดงในโอกาสต่างๆ
นอกจากนี้ นิทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ยงั ได้สะท้อนภูมิปัญญาของคนในสังคมอย่าง
เด่ นชัด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ภู มิ ปั ญ ญาทางภาษาและวัฒนธรรมที่ มี ล ัก ษณะเด่ น ได้แ ก่ การตั้ง ชื่ อ
ลูกหลานของชาวอีสาน คาเรี ยกเครื อญาติ คาวิเศษณ์ วัฒนธรรมการกิ น คติความเชื่ อของชาวอีสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี อีสาน และคาสอนกุลสตรี อีสาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เรี ยบเรี ยงไว้เพื่อเป็ นแนวทางให้
ชุมชนได้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื บสานภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป
3.2 รู ปแบบการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่ นและนิ ทานพื้นบ้าน จากการจัดกิ จกรรมสนทนา
กลุ่มเพื่อหาแนวทางการสื บสานสามารถสรุ ปรู ปแบบการสื บสาน ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
3.2.1 การสื บสานโดยชุ มชน หน่วยงาน องค์การบริ หารส่ วนตาบล หมู่บา้ น ชุมชน
ร่ วมกันจัดกิจกรรมการเล่านิทานและการรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3.2.2 การสื บสานโดยสถานศึกษา จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนโดยคัดเลื อกเนื้ อหา
นิ ท านและความรู ้ ที่ เ หมาะสมกับ วัย ของผูเ้ รี ย น และจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ นิ ท านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยน
3.2.3 การสื บสานโดยสื่ อสารมวลชน วิทยุชุมชนมี บทบาทสาคัญในการเผยแพร่
นิ ทานและภูมิปัญญาท้องถิ่ น นักจัดรายการวิทยุควรแบ่งช่ วงเวลาในการแทรกความรู ้ เรื่ องนี้ ในผัง
รายการ
3.2.4 การสื บสานแบบผสมผสานและมีส่วนร่ วม บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมร่ วมกันในโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในงานประเพณี การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ใน
ชุ ม ชน รวมถึ ง การนาเนื้ อหานิ ท านและภู มิ ปัญญาท้องถิ่ นเผยแพร่ ผ่า นเครื อข่ า ยความร่ วมมื อทาง
วัฒนธรรมของอาเภอ
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บทสรุ ป
นิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่เก็บรวบรวมได้จากการศึกษาในครั้งนี้ มีจานวน 226
เรื่ อง แบ่งออกเป็ น 9 ประเภท นิ ทานที่พบมากที่สุดคือนิ ทานมุกตลก รองลงมาได้แก่ นิ ทานอธิ บาย
เหตุ นิทานชีวติ นิทานคติ นิทานเรื่ องผี นิทานประจาถิ่น นิ ทานเรื่ องสัตว์ นิ ทานศาสนา และนิ ทานเข้า
แบบ ตามลาดับ เนื้ อหานิ ทานได้สะท้อนให้เห็ นวิถีชีวิตชาวบ้าน 7 ด้าน คื อ คือ สภาพความเป็ นอยู่
ลักษณะครอบครัว การประกอบอาชีพ ประเพณี ด้านความเชื่ อ ด้านค่านิ ยม ด้านบทบาทของสมาชิ ก
ในสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในนิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ปรากฏในนิ ท านพื้ นบ้านจานวน 9 ด้า น ได้แก่ ที่ อยู่อาศัย การประกอบอาชี พ เครื่ องมื อเครื่ องใช้
การแต่งกาย การถนอมอาหาร ความเชื่อและพิธีกรรม การรักษาโรค ภาษาและวรรณกรรม และดนตรี
และการแสดง ส่ วนรู ปแบบการสื บสานนิทานและภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 4 ช่องทาง ได้แก่ การสื บสาน
โดยชุ ม ชน การสื บ สานโดยสถานศึ ก ษา การสื บ สานโดยสื่ อ สารมวลชน และการสื บ สานแบบ
ผสมผสานและมีส่วนร่ วม
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ตามวัตถุ ประสงค์ดงั ที่ กล่าวมาได้นาไปสู่ การค้นพบ 3 ประเด็น คือ จานวน
นิทานพื้นบ้านที่ลดลง การนานิทานพื้นบ้านไปใช้ประกอบการสื บสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้
ประโยชน์จากนิทานพื้นบ้าน ดังนี้
- จ านวนนิ ท านพื้ น บ้า นที่ ล ดลง เนื่ อ งจากวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป การท างานต่ า งถิ่ น
เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่นิทานและเรื่ องเล่าของชาวบ้าน นิทานจึงอาจสู ญหายไปตามกาลเวลา หากมี
การส่ งเสริ มและฟื้ นฟูเรื่ องการเล่านิ ทานพื้นบ้านและนาไปใช้ประโยชน์ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมของท้องถิ่น เพราะนิทานเป็ นมรดกสาคัญทางวัฒนธรรม เป็ นเรื่ องราวที่สะท้อนวิถี
ชี วิตและภูมิปั ญญาของชาวบ้าน จึ งสมควรส่ งเสริ มให้มี การสื บสานนิ ทานพื้ นบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อให้วฒั นธรรมยัง่ ยืน
- การนานิ ท านพื้นบ้านไปใช้ประกอบการสื บสานวัฒนธรรมท้องถิ่ น ท้องถิ่ นสามารถนา
“คุ ณค่า” ของนิ ทานมาสร้าง “มูลค่า” ได้ เช่ น การสร้ างแหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยตานานหรื อนิ ทาน
ประจาถิ่ นมาใช้ประกอบการบอกเล่าเรื่ องสถานที่ท่องเที่ ยว ซึ่ งในพื้นที่ศึกษาดังกล่าวมี การบันทึ ก
นิ ทานหรื อเรื่ องเล่าประจาถิ่นไว้ ได้แก่ ภูกระแต ซึ่ งมีวดั และถ้ าพระ ให้ชาวบ้านได้ข้ ึนไปทาบุญและ
ชมทัศนี ยภาพระหว่างภูแลนคากับเทื อกเขาเพชรบูรณ์ ภูกุ้มข้าวซึ่ งมี พระพุทธรู ปอยู่บนยอดภูที่ มี
ลักษณะเหมือนกองข้าวเปลื อก ห้วยพันลาที่ออกเสี ยงเพี้ยนมาจาก “พรานลา” ด้วยมิติทางเศรษฐกิ จ
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ดังกล่าวสามารถนานิ ทานมาใช้ในการสื บสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยว
หรื อการขายสิ นค้าในชุมชนได้
- การใช้ประโยชน์จากนิ ทานพื้นบ้าน เมื่อมีการรวบรวมและบันทึกนิ ทานไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ว ผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ย วข้องสามารถนาข้อมู ลดังกล่ า วไปต่ อยอดได้หลายทาง เช่ น นาไปสร้ า ง
แบบเรี ยนท้องถิ่ นศึกษา นาไปใช้ในการสอนเยาวชนให้ตระหนักถึ งคุ ณค่าของภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น การจัดกิ จกรรมสร้ างสรรค์ร่วมกันในชุ มชน การส่ งเสริ มสายสัมพันธ์ สามช่ วงวัย การจัด
ประกวดเล่านิทาน และกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอีกมากมาย
ในทุกท้องถิ่นมีนิทานเล่าสื บต่อกันมา หากคนในท้องถิ่นให้ความสาคัญ ร่ วมกันบันทึกไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร จะทาให้เรื่ องราวต่างๆ ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา การศึกษานิ ทานพื้นบ้านจึงเป็ น
ทั้งการรวบรวม บันทึก ทาความเข้าใจ และร่ วมสื บสานให้เกิดคุณค่าแก่สังคม ทาให้เกิดการรวมตัวทา
กิจกรรมในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ (อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล,
2556, หน้า 130)
เรื่ องเล่าพื้นบ้านมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้ างอัตลักษณ์ของท้องถิ่ นหรื ออัตลักษณ์ ของ
จังหวัดซึ่ งนับเป็ น ‘ทุนทางวัฒนธรรม’ ที่สามารถนาไป ‘ต่อยอด’ ในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย ทั้งในการนาเที่ยวสถานที่ที่สัมพันธ์กบั เรื่ องเล่าพื้นบ้าน การอธิ บายชื่ อบ้าน
นามเมือง และการตั้งชื่ อผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่สัมพันธ์กบั เรื่ องเล่าของจังหวัดหรื อท้องถิ่นนั้นๆ (ศิราพร
ณ ถลาง, 2558, หน้า 233) การสื บ สานภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ นและนิ ท านพื้ นบ้า น ท าให้เห็ นถึ ง ความ
ตระหนักในคุ ณค่าของข้อมูลทางวัฒนธรรม มี การเก็บรวมรวมข้อมูลและบันทึ กไว้มากขึ้ น มี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งปั นข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น บันทึกประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ชื่ อบ้านนามเมือง ประวัติการตั้งถิ่ นฐาน การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
การทากิจกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มทางานในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุ ขนานิ ทานพื้นบ้านไป
เล่ า ให้ช าวบ้า นฟั ง ชาวบ้า นรวมตัวกันจัดกิ จกรรมในงานบุ ญประจาหมู่ บ ้า นและมี ก ารเล่ า นิ ท าน
รวมทั้งเล่าตานานพื้นบ้าน ทาให้เกิดการจัดการความรู ้ในระดับชุมชน ซึ่ งหากมีการบันทึกหรื อต่อยอด
ความรู ้จะทาให้ขอ้ มูลมีพลังทางวัฒนธรรมมากยิง่ ขึ้น
ด้วยบทบาทและคุ ณค่าทางวัฒนธรรมที่ เกิ ดขึ้ นจากการศึกษาและสื บสานอย่างสร้ างสรรค์
จึงนับได้ว่านิ ทานพื้นบ้านอาเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็ นข้อมูลสาคัญทางวัฒนธรรมอันมีค่าของท้องถิ่ น
ควรแก่การอนุรักษ์ให้ยงั่ ยืน มีรูปแบบการสื บสานให้เกิดประโยชน์ดา้ นต่างๆ ในพื้นที่ และใช้ต่อยอด
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องนี้ทาให้พบสิ่ งที่ควรจะมีการค้นคว้าต่อไปในประเด็นทางวัฒนธรรม ดังนี้
1. การศึกษานิทานพื้นบ้านเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน
2. การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นรู ปแบบอื่น เช่น ผญา ขะลา การทาขวัญ เป็ นต้น
3. การศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในการสนับสนุ นส่ งเสริ มวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เกิ ด
มูลค่าเพิ่มในสังคมยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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