
นิทานพืน้บ้าน



นิทานพืน้บ้าน

นิทาน พื้น บ้ า น
เป็นเร่ืองราวที่เล่าขาน
กันสืบมา มี เ น้ือหาที่
แฝงเร้นไว้ด้วยสาระที่
เป็นประโยชน์ และยัง
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิ-
ปัญญาและทัศนคติ
ของมนุษย์ในแต่ละ
สังคม ในแต่ละด้านได้
เป็นอย่างดี



ความเป็นมา๑

นิทานพื้นบ้าน คือ เร่ืองราวที่เล่าสืบทอดกันมาปากต่อปากจาก
ความทรงจ า โดยไม่อาจสืบสาวได้ว่าใครเป็นผู้แต่งหรือผู้เล่าเป็นคร้ังแรก 
บอกได้แต่เพียงว่าเป็นเร่ืองเก่าที่เล่าสืบกันมา แล้วในภายหลังจึงได้มีการ
ถ่ายทอดเร่ืองเล่าเหล่าน้ันเป็นลายลักษณ์ด้วยการเขียนหรือการพมิพ์ นิทาน
พื้นบ้านถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในทุกท้องถิ่นของไทย ดัง
จะแสดงให้เห็นถึง ความส าคัญ และ ประเภท ของนิทานพืน้บ้าน ดังนี้



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน

สังคมไทยในอดีตโดยเฉพาะสังคมชนบทนิยมเล่าและฟังนิทานเป็น
กิจกรรมบันเทิงใจ เน่ืองจากนิทานสามารถน ามาเล่าได้โดยไม่ต้องมีพิ ธีรีตอง 
นิทานจึงได้รับการสืบทอดและแพร่หลายในทุกท้องถิ่น แม้เน้ือหาของนิทานจะมี
หลายรูปแบบ แต่จุดประสงค์ดั้งเดิมของการเล่านิทานก็คือเพ่ือเป็นส่ิงบันเทิงใจใน
ยามว่างจากการงาน

๑) ให้ความบันเทงิแก่ผู้ฟัง



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

นิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่หลายๆ เร่ือง มักมีความรู้สอดแทรกอยู่ เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับจารีต ประเพณี พิธีกรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์ อันเป็นส่ิงที่
ช่วยเพิม่พูนความรู้ ความคดิ ซ่ึงนับเป็นสารประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างยิง่

๒) ให้ความรู้



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

นิทานพื้นบ้านโดยทั่วไปมักมีแก่นหรือแนวคิดส าคัญของเร่ืองอิงอยู่กับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ดังน้ัน การเล่า การอ่าน หรือการแสดงนิทาน
พื้นบ้านในที่ประชุมชน จึงมีส่วนปลูกฝังจริยธรรมพร้อมๆ กับความบันเทิงแก่
ผู้ฟัง เช่น ชีวิตหรือพฤติกรรมของตัวเอกฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี เป็นแบบอย่างให้ผู้ฟัง
น ามาใช้และละเว้นการปฏิบัติในการด าเนินชีวิตหรือน ามาอบรมบุตรหลานของ
ตนต่อไป

๓) ให้แนวทางในการด าเนินชีวิต



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

นิทานพื้นบ้านบางส่วนมีเน้ือหาเป็นต านานหรืออธิบายถึงความเป็นมา
ของชุมชนหรือเผ่าพันธ์ุที่ตั้งรกรากอยู่ในแต่ละท้องถิ่นของไทย เช่น เร่ือง ท้าว-
แสนปม เป็นนิทานพื้นบ้านที่อธิบายความเป็นมาของบรรพบุรุษ ของชาวภาค
กลาง เร่ือง ขุนบรม อธิบายความเป็นมาของบรรพบุรุษของชาวอสีาน เป็นต้น

๔) ให้ค าอธิบาย
ความเป็นมาของชุมชนและเผ่าพนัธ์ุ



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

ชาวไทยในอดีตนิยมไปวัดเพ่ือฟังธรรม ซ่ึงมักมีนิทานสอดแทรกอยู่
ด้วย เพราะเช่ือว่าการฟังธรรมเป็นกุศลผลบุญอย่างหน่ึงที่มีอานิสงส์สูงมาก ความ
เช่ือเร่ืองนีไ้ด้สืบต่อกันมา โดยเฉพาะจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนเม่ือนิทานพื้นบ้าน
อยู่ในรูปของวรรณกรรมลายลกัษณ์

๕) ให้แรงจูงใจชาวบ้านในการไปวดั



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น ส่วนหน่ึงมักสัมพันธ์
กับนิทานพื้นบ้าน เน่ืองด้วยนักแสดงหรือนักเล่านิทานย่อมได้รับอิทธิพลหรือได้
เน้ือเร่ืองบางส่วนบางตอนมาจากนิทานพืน้บ้าน

๖) ให้เน้ือเร่ืองแก่การแสดงพืน้บ้าน



๑.๑ ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

นิทานพืน้บ้านมอีทิธิพลต่อศิลปกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะนิทานพืน้บ้าน
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองกับพระพุทธศาสนาและชาดก เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เร่ือง คันธกุมารหรือคัชนาม ที่วิหารจัตุรมุข วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเร่ือง สินไซ ทีพ่ระอุโบสถวดัฝ่ังแดง จังหวดันครพนม เป็นต้น

๗) ให้อทิธิพลต่อศิลปกรรมพืน้บ้าน



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน

นิทานมหัศจรรย์หรือนิทานประโลมโลกหรือนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักมี
เน้ือเร่ืองที่ให้ความสนุกสนาน เล่าถึงการผจญภัยของตัวเอก ของวิเศษ อิทธิฤทธ์ิ
ต่างๆ โดยมีแนวคิดหลัก คือ ธรรมะย่อมชนะอธรรม เช่น เร่ืองท้าวก ่าก าด า
โสนน้อยเรือนงาม มโนห์รา เป็นต้น

๑) นิทานมหัศจรรย์



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

เป็นเร่ืองราวของวรีบุรุษประจ าท้องถิ่นที่เช่ือกนัว่าบุคคลเหล่าน้ันมีชีวิตจริง 
มีช่ือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ และได้สร้างวีรกรรมไว้ โดยน าเน้ือเร่ืองมาผูกกับ
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์และความเก่งกล้าเหนือมนุษย์ธรรมดามากกว่าที่จะเล่าตาม
ข้อเท็จจริง เช่น เร่ืองพระร่วงมีวาจาสิทธ์ิเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ท้าวแสนปม
คือ พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น

๒) นิทานวรีบุรุษ



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

เป็นเร่ืองที่เล่าสืบต่อกนัมาในท้องถิ่น ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็นการอธิบายช่ือ
สถานทีห่รือประวตัิความเป็นมาของโบราณสถาน โดยน าเน้ือเร่ืองหรือตัวละครมา
เกี่ยวพันกับสถานที่ในท้องถิ่น และเช่ือกันว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึน้เม่ือคร้ัง
อดีตกาลนานมาแล้ว เช่น เร่ืองพระยากงพระยาพาน เร่ืองท้าวปาจิต-นางอรพิม 
เร่ืองเจ้าแม่ลิม่กอเหน่ียว เป็นต้น

๓) นิทานประจ าถิ่น



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

เป็นนิทานที่ตอบค าถามเกี่ยวกับความเป็นมาของส่ิงของต่างๆ และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีขนาดส้ันๆ เล่ากันกว้างขวางไม่จ ากัด
ท้องถิ่น เช่น ท าไมจึงมรูีปกระต่ายในดวงจันทร์ ท าไมข้าวจึงมีเมลด็เลก็ ท าไมหมา
กับแมวเป็นศัตรูกัน หรืออธิบายความเช่ือและพิธีกรรม เช่น นิทานเร่ืองธงจระเข้
ในงานทอดกฐิน ประเพณีการปล่อยปลา เร่ืองบวชนาค เป็นต้น

๔) นิทานอธิบายเหตุ



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

เป็นนิทานทีอ่ธิบายถึงการสร้างโลก ก าเนิดโลก ก าเนิดมนุษย์ เทวดา และ
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายหรืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและพิธีกรรม เช่น เร่ือง
พระยาแถนสร้างโลก เร่ืองเมขลารามสูรที่อธิบายเร่ืองฟ้าแลบฟ้าผ่า เร่ืองท้าว
มหาสงกรานต์ทีอ่ธิบายประเพณีวนัตรุษสงกรานต์ เร่ืองพญาคันคากที่อธิบายเร่ือง
การแห่บั้งไฟ เป็นต้น

๕) นิทานเทพนิยาย



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

นิทานคติธรรมหรือนิทานสอนใจ นิทานประเภทนี้น าหลักธรรมมาผูก
เป็นเร่ืองให้สนุกสนาน ตัวละครเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติบ้าง อัคร-
สาวกบ้าง และสัตว์บ้าง เน้ือเร่ืองช้ีให้เห็นการท าดีได้ดี ท าช่ั วได้ช่ัว แสดงถึง
คุณธรรมต่างๆ เพ่ือสอนใจในการด าเนินชีวิต เช่น นิทานชาดก นิทานสุภาษิต 
นิทานทีเ่กีย่วข้องกบัพุทธประวตั ิเป็นต้น

๖) นิทานคตธิรรม



๑.๒ ประเภทของนิทานพืน้บ้าน (ต่อ)

เป็นนิทานที่มุ่งเสนอความขบขัน ให้ความบันเทิงใจแก่ผู้ฟังเน้ือเร่ือง
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองส้ันๆ ตอนเดียวจบ ผูกเร่ืองขึ้นเพ่ือความขบขัน เช่น เร่ืองศรี-
ธนญชัย เป็นต้น

๗) นิทานมุกตลก



นิทานพืน้บ้านไทยในท้องถิ่นต่างๆ๒

นิทานพื้นบา้นของไทยมี
มากมายหลากหลายและ
แตกต่างกนัไปในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอ


