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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลย	 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นการวิจัยและพัฒนา	 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพคือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)	 เทคนิคการประชุมเพื่อระดมความคิด	 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 กลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้น�าชุมชน	 เจ้าอาวาส	 ชาวบ้านอาวุโส	 
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านแก่งปลาปก	ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน	รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้อง	ผลการวิจัยพบว่า	
ในจังหวัดเลยมีนิทานพื้นบ้านทั้งหมด	9	 เรื่อง	และน�ามาใช้ประโยชน์โดยการน�าไปเล่าสู่กันฟังเพื่อพัฒนา
เยาวชน	ผลจากการพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านนี้ได้ภาพยนตร์สั้นเรื่องผีหมุ่นอุ้ยปุ้ย	 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน
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Abstract
	 This	research	aimed	to	develop	a	creative	film	from	the	folklores	in	Bann	Kheangplapok	 
with	the	collaboration	 from	relevant	parties.	Research	and	development	were	applied.	
Qualitative	data	were	collected	by	in–depth	interviews,	group	dialogues,	and	discussions	
with	the	target	groups	 including	the	community	 leaders,	senior	villagers,	entrepreneurs,	
school	directors,	and	parents	 form	the	Bann	Kheangplapok	school	and	relevant	parties.	 
The	 results	of	 the	 study	 found	 that	Bann	Kheangplapok	has	9	 folklores	 in	 terms	of	 
utilization.	 It	 is	 used	 to	 telling	 the	 story	 for	 youth	development	 and	 community	 
development,	creative	film	development	by	 the	production	of	films	called	“Phi	Mun	
Uoi	Pui”	 (Mun	Uoi	Pui	ghost).	The	production	process	was	created	from	the	community	 
engagement	of	Kheang	Pla	Pok,	nearby	villages,	and	relevant	parties.

Keywords :		folk	tales,	creative	films

บทน�า
	 ภาพยนตร์สั้นในปัจจุบันก�าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น	 เพราะเป็นสื่อที่แปลกใหม่ซ่ึงจะเห็นได้ว่า	
ภาพยนตร์สั้นในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น	ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงใช้ระยะ
เวลาในการรับชม	ไม่ยาวจนเกินไป	เกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี	เป็นการ	ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม	
ประเพณีท้องถิ่น	 เป็นสิ่งสะท้อนเรื่องราวทางสังคม	 การเมือง	 เหตุการณ์ปัจจุบันให้ข้อคิดสอนใจใน 
การรับชม	และยังสามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 เนื้อหาหลักของการสร้างภาพยนตร์จะเน้น 
ให้คุณค่าทางด้านความบันเทิงเป็นหลักซึ่งอาจจะมีการน�าเสนอเร่ืองเชิงข้อเท็จจริงและจินตนาการปนกัน 
อยู่บ้าง	เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตื่นเต้นทั้งดนตรี	เสียงเพลง	ความสนุกสนาน	ความตลกขบขันและเทคนิค 
การสร้าง	 เพื่อมุ่งเน้นความน่าสนใจในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม	 โดยมีจุดประสงค์ให้เกิด 
แรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดความสามัคคี	สร้างสรรค์สังคมให้ดีข้ึนช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสังคมได้ดี 
ยิ่งขึ้น	 สามารถโน้มน้าวผู ้ชมให้เกิดความรู ้สึกคล้อยตามกับเนื้อหาของภาพยนตร์สั้นเรื่องนั้นๆ	 (Dara	
Ratchaniwat,	2005)	
	 จากนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ตามนโยบายของนายก
รัฐมนตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์	ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม	และเผยแพร่วิถีชีวิตของคนไทยและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยส่งเสริมการน�าทุน 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม	เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	สินค้าและบริการ	บนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์การอนุรักษ์และ 
เผยแพร่มรดกภาพยนตร์	 รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส�าคัญในการส่งเสริมงานวัฒนธรรม	 เผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยและรายได้เข้าประเทศ	 (Veera	 
Rojpojanarat,	2018)
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	 บ้านแก่งปลาปก	หมู่	 5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 เป็นชุมชนเก่าแก่มีวัฒนธรรม 
พื้นบ้านและนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบทอดส่งผ่านกันมาจากรุ่นสู ่รุ ่น	 แต่ในปัจจุบันนิทานเหล่านี้ไม่ได้รับ 
การสนใจ	 ไม่เป็นท่ีนิยมส�าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน	พิธีกรรมด้ังเดิมของชุมชนได้หายไปจากชุมชน
และถูกแทนที่ด้วยสื่อสมัยใหม่	 โดยที่นิทานพื้นบ้านไม่ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้น�ามาใช้ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรท่ีเน้นผลผลิตจ�านวนมาก	อีกทั้งลักษณะการด�ารงชีวิตเปลี่ยนไปก่อให้เกิดค่านิยม
บริโภคนิยม	ท�าให้คุณค่าของนิทานพื้นบ้านลดน้อยลงซึ่งอาจจะเสื่อมหายไปในที่สุด
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	นิทานพื้นบ้านของบ้านแก่งปลาปกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้
มิฉะนั้นในอนาคตอาจจะเสื่อมหายไปตามกาลเวลา	ถ้าไม่มีกลวิธีหรือวิธีการในการอนุรักษ์จากการประชุม
สมาชิกในชุมชนต้องการให้อนุรักษ์และถ่ายทอดนิทานพื้นบ้าน	โดยการจัดท�าเป็นสื่อที่ทันสมัยคือภาพยนตร์
เชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�าหนดไว้ในกลุ่มสื่อ 
สมัยใหม่	 (Media)	คือภาพยนตร์สั้นซ่ึงการพัฒนานั้นใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
ได้แก่สมาชิกในชุมชนบ้านแก่งปลาปกและผู้อาวุโสที่สามารถเล่านิทานพื้นบ้านได้	มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก	ผู ้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 ผู ้น�าองค์กรเอกชน 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นักพัฒนาชุมชน	องค์กรไม่แสวงหา 
ผลก�าไร	พัฒนากรด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ในการพิจารณาเลือกนิทานพื้นบ้านที่เหมาะสมต่อการจัด
ท�าเป็นภาพยนตร์สั้น	การก�าหนดเนื้อเรื่อง	ตัวละคร	รวมทั้งกระบวนการผลิตของภาพยนตร์ในทุกขั้นตอน	 
ผลจากการพัฒนาสามารถใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์นิทานพ้ืนบ้านที่มีคุณค่าให้ด�ารงอยู่	 ไม่สูญหายไป
รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจประเทศต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
	 ความหมายของนิทานพื้นบ้าน
	 Phasuk	Mutameta	 (1992)	 ได้ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า	นิทานคือเรื่องที่เล่าสืบทอดกันมา 
ด้วยปากเปล่า	 ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง	 นิทานเรื่องเดียวกันอาจมาจากต่างถิ่นกัน	 ศึกษาได้จากการใช้ภาษา	 
เนื้อเรื่อง	 ค่านิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในนิทาน	ส่วนตัวละครอาจจะมาจากชีวิตจริงหรือ 
สมมติขึ้นก็ได้	 เพื่อจะสรรเสริญพฤติกรรมหรือสร้างความข�าขันให้เกิดขึ้นก็ได้เช่นกัน	ผู ้ฟังนิทานได้รับ 
ความบันเทิงเชิงสาระ	ท�าให้ได้ข้อคิด	มุมมองของชีวิตในแง่ต่างๆ	ไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ
	 ส�าหรับลักษณะนิทานพื้นบ้านนั้น	 Kularb	Mullikamas	 (2000)	 ได้ให้หลักสังเกตลักษณะของ 
นิทานพื้นบ้านไว้	3	ประการ	คือ
	 1.		 นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยค�าธรรมดาเป็นร้อยแก้วไม่ใช่ร้อยกรอง	
		 2.		เล่าด้วยปากสบืต่อกนัมานาน	แต่ในระยะหลงัเมือ่การเขียนเจรญิขึน้อาจเขียนบันทกึเป็นลายลกัษณ์
อักษรตามเค้าเรื่องที่เคยเล่าด้วยปาก	
		 3.		นิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏผู้เล่าดั้งเดิมว่าเป็นใครอ้างกันแต่ว่าเป็นของเก่าฟังมาจากผู้เล่าซึ่งเป็น
บุคคลส�าคัญยิ่งในอดีต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		เพ่ือศึกษาประเภท	ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของนิทานพื้นบ้านในบ้านแก่งปลาปก	หมู่	 5	
ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	
	 2.		เพื่อพัฒนาภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปก	 โดยกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ด้านนโยบาย
	 1.		 เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากนิทาน 
พื้นบ้านของชุมชนในพื้นที่อื่นๆ	ได้
	 2.		 เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค	์ 
เสนอเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ด้านการน�าไปใช้
	 1.		 ผลจากการวิจัยท�าให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน	บ้านแก่งปลาปก	หมู่	5	ต�าบลชมเจริญ	
อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลยที่ก�าลังจะสูญหายไป	ซึ่งสามารถน�าไปเป็นแนวทางการพัฒนาส�าหรับชุมชนอื่น 
ที่มีปัจจัยและทุนทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันต่อไปได้
	 2.		 เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนิทานพื้นบ้านของชุมชนอื่นๆ	ต่อไปได้	
	 ด้านวิชาการ
	 1.		 ผลจากการวิจัยท�าให้ได้ทราบองค์ความรู้ด้านนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปก	หมู่	5	ต�าบลชมเจริญ	
อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยสามารถน�าไปต่อยอดเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ชุมชนต่อไปได้
	 2.		 ผลจากการวิจัยท�าให้ได้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากนิทานพ้ืนบ้าน	 
บ้านแก่งปลาปก	หมู่	 5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ซึ่งสามารถน�าไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการที่น�าไปสู่	การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านอื่น
ที่เหมาะสมกับบริบทและปัจจัยของจังหวัดเลยได้
	 3.		 ผลจากการวิจัยสามารถน�าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้												

ขอบเขตของการวิจัย
	 ด้านเนื้อหา
	 1.		 ศึกษาประเภทลักษณะและการใช้ประโยชน์ของนิทานพื้นบ้านแก่งปลาปก	หมู่	5	ต�าบลชมเจริญ	
อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ที่สามารถน�าไปพัฒนาเป็นภาพยนตร์สร้างสรรค์
	 2.		 การพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปก	หมู่	5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอ
ปากชม	จังหวัดเลย	โดยพัฒนาเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว	40	นาที
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 ด้านพื้นที่
	 บ้านแก่งปลาปก	หมู่	5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ประเทศไทย	
	 ด้านกลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้น�าชุมชน	 เจ้าอาวาส	ชาวบ้านอาวุโส	 ผู้ใหญ่บ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน	ประชาชนในชุมชน	ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน	ผู้อ�านวยการ	คณาจารย์	และผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก	รวมทั้งภาคีท่ีเก่ียวข้องได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์จากคณะละคร
มรดกใหม่ส�านักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา	ผู้น�าองค์กรเอกชน	นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ตัวแทนรัฐวิสาหกิจ	อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย	เกษตรอ�าเภอปากชม	และที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอ				

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา	 (Research	and	Development:	R&D)	 โดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ	คือการสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)	 เทคนิคการประชุม 
เพื่อระดมความคิดและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม		
 ขั้นตอนการวิจัย	มีดังนี้
 •	ขั้นตอนที่	1		 ศึกษาประเภท	ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปก	 
หมู่	 5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 เพื่อให้ทราบถึง 
องค์ความรู้ด้านนิทานพื้นบ้านที่มีอยู่ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบัน
 •	ขั้นตอนที่	2		 การพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปก	หมู่	 5	ต�าบล 
ชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาโดยใช้วิธีการจัดเวที
ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	ผู้น�าองค์กรเอกชน	
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 คณาจารย์บ้านแก่งปลาปก	ชาวบ้านอาวุโสชุมชนบ้านแก่งปลาปก	 
ผู ้เช่ียวชาญจากคณะละครมรดกใหม่ส�านักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนาพาณิชย์จังหวัดเลยและ 
การท่องเที่ยวจังหวัดเลยเพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์ร่วมกัน	
 •	ขั้นตอนที่	3		 ลงมือปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สร้างสรรค์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยแบบปฏิบัติการ	
(Action	Research)	 โดยการทดลองปฏิบัติที่ชุมชนบ้านแก่งปลาปก	หมู่	 5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	
จังหวัดเลยซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
	 		 3.1		ประชุมคณะท�างาน	ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์บ้านแก่งปลาปก	ชาวบ้านอาวุโส	ชุมชนบ้าน
แก่งปลาปก	พัฒนากรจากคณะละครมรดกใหม่ส�านักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา	ตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียน	และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก	 เพื่อวางแผนด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	และก�าหนดแผน
ปฏิบัติการ	(Action	Plan)
	 		 3.2		 คัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมที่ต้องด�าเนินการก่อนหลังของชุมชนบ้านแก่งปลาปก	
	 		 3.3		 การลงมือปฏิบัติผลิตภาพยนตร์โดยด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	และมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนตามกรอบความรับผิดชอบและกรอบของเวลาที่ก�าหนดโดยมีวิธีการดังนี้
	 		 (1)		 คัดสรรนิทานพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นของบ้านแก่งปลาปก	โดยความเห็น
ชอบของผู้มีส่วนร่วมน�านิทานพื้นบ้านมาจัดท�าเป็นบทภาพยนตร์	



44 กระแสวัฒนธรรม

	 		 (2)		 ก�าหนดผู้แสดงที่คัดเลือกจากคนในชุมชน	ออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวละคร 
และเรื่องราว
	 		 (3)		 คัดเลือกสถานที่ถ่ายท�าโดยใช้สถานที่จริงตามเรื่องในบ้านแก่งปลาปกเป็นสถานที่ส�าหรับ 
การถ่ายท�า
	 		 (4)		 เริ่มขั้นตอนการถ่ายท�าจนแล้วเสร็จ	(Production	Process)
	 		 (5)		 เริ่มขั้นตอนการตัดต่อ	ลงเสียงประกอบภาพยนตร์	ลงเสียงดนตรีประกอบ	ภาพยนตร์	ลงเสียง
บรรยายประกอบภาพยนตร์	
	 		 (6)		 ทดลองจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบหนังกลางแปลงโดยจัดการฉายที่หมู่บ้านต่างๆ	 ในเขต 
อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	ปทุมธานี	และกรุงเทพมหานคร	โดยไม่เก็บค่าเข้าชมแต่บริจาคแล้วแต่ความพอใจ					
	 		 (7)		 ปรับปรุงแก้ไขภาพยนตร์
 •	ขั้นตอนที่	4		 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์สร้างสรรค์ท่ีสร้างจากนิทานพื้นบ้าน	 
บ้านแก่งปลาปก	หมู่	5	ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลยโดยมีวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.		 ประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In–depth	 Interview)	 เพ่ือศึกษาต�านานนิทานพื้นบ้านจาก 
ค�าบอกเล่าของคนในชุมชนปัจจุบัน	และต�านานประวัติศาสตร์ของบ้านแก่งปลาปกจากความทรงจ�าของ 
ผู้อาวุโสหมู่บ้านและเจ้าอาวาส
	 2.		 แนวค�าถามสนทนากลุ่ม	 เพื่อศึกษาความต้องการว่าจะให้พัฒนาภาพยนตร์อย่างไร	 แนวไหน	 
ใครแสดงบ้าง
	 3.		 ประเด็นระดมความเห็นเพื่อการพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปก	 
โดยมีผู ้ร่วมระดมความเห็นประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	 ผู ้น�าองค์กรเอกชน	นายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	คณาจารย์บ้านแก่งปลาปก	ชาวบ้านอาวุโสชุมชนบ้านแก่งปลาปก	 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์
จากคณะละครมรดกใหม่ส�านักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา	ซึ่งเป็นพัฒนากรด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่
พาณิชย์จังหวัดเลยและการท่องเที่ยวจังหวัดเลย	
 การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคสามเส้าซ่ึงเป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการพิจารณา
ถึงเวลา	สถานที่	บุคคล		
	 	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	Analysis)	 โดยวิเคราะห์ใน 
เบื้องต้นไปพร้อมๆ	กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งท่ีเก็บข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วน�ามา
จัดเป็นหมวดหมู่	 แยกประเภท	และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดหรือทฤษฏีเพ่ือหาข้อสรุปแล้วจึงน�าเสนอ
รายงานผลการวิจัยแบบบรรยาย	

ผลการวิจัย	
	 ผลการศึกษาประเภท	ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของนิทานพ้ืนบ้านของบ้านแก่งปลาปก	หมู่	 5 
ต�าบลชมเจริญ	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	
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	 จากการศึกษานิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปกพบว่า	 มีนิทานพ้ืนบ้านทั้งหมด	9	 เรื่องโดยจ�าแนก
ประเภทนิทานพ้ืนบ้านตามวิธีการของ	Tawat	Punnotok	 (2006)	 ซ่ึงในแต่ละเรื่องมีการน�าไปใช้ประโยชน์
ตามแนวคิดของ	Wichian	Ketprathum	(1999)	ดังนี้
 1.	 นิทานเรื่องเจ้าหญิงเวียงฟ้า	 เป็นประเภทนิทานมหัศจรรย์ที่เล่าเรื่องเกินความจริง	 เป็นเรื่องเล่า
ตามจินตนาการท่ีผู้เล่าสร้างขึ้นมา	นิทานเรื่องนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและเสริมสร้าง
จินตนาการ
 2.		นิทานเรื่องผีห่าก้อม	 เป็นประเภทนิทานวีรบุรุษผู ้น�าของสังคมมีโครงเรื่องตามแนวนิทาน
มหัศจรรย์	 แต่ได้อ้างชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์	 บุคคลท่ีเป็นวีรบุรุษประจ�าชาติ	หรือบุคคลส�าคัญของ 
เผ่าพันธุ ์	 นิทานเรื่องนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านช่วยกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน	 
และช่วยสะท้อนสภาพสังคมในอดีต	
 3.	 นิทานเรื่องก้างปลาปก	 เป็นประเภทนิทานประจ�าถิ่น	 ที่อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่น 
แม้เรื่องราวจะเป็นแนวปาฏิหาริย์	 แต่ปรากฏชื่อสถานที่ในท้องถิ่นจริง	มีโบราณสถานจริง	นิทานเรื่องนี ้
มีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการช่วยกระชับความสัมพันธ์ของชุมชนและครอบครัว	และช่วยสะท้อนให้เห็น
สภาพสังคมในอดีต
	 4.	 นิทานเสือส�าลีขี้ลืม	 เป็นประเภทนิทานประจ�าถิ่นที่อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่น	แม้เร่ืองราว
จะเป็นแนวปาฏิหาริย์	แต่ปรากฏช่ือสถานท่ีในท้องถิ่นจริง	มีโบราณสถานจริง	นิทานเรื่องนี้มีการน�าไปใช้
ประโยชน์ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินให้ข้อคิดและคติเตือนใจ	และช่วยสะท้อนสภาพสังคม
 5.	 นิทานเรื่องนางเสือตามพ่อ	 เป็นประเภทนิทานอธิบายเหตุ	ปรากฏการณ์ธรรมชาติ	 รูปลักษณ ์
ของสัตว์	 รวมท้ังความเป็นมาของพิธีกรรมต่างๆ	นิทานเรื่องนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการให้ข้อคิด 
และคติเตือนใจ	และสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในอดีตด้านต่างๆ	
	 6.	 นิทานเร่ืองสมบัติห้วยเอียน	 เป็นประเภทนิทานเทพนิยายหรือนิทานเทวปกรณ์ที่เล่าความเป็นมา
ของโลก	การก�าเนิดโลกและจักรวาล	และสรรพสิ่งในโลก	หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อิงอยู่กับ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	นิทานเรื่องนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ	 ให้ข้อคิด
และสติเตือนใจ	และช่วยสะท้อนสภาพของสังคมในอดีตด้านต่างๆ
	 7.	 นิทานเรื่องผีกองกอยเลี้ยงลูก	 เป็นประเภทนิทานสอนใจ	นิทานคติธรรม	ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
คุณธรรม	ความกตัญญู	ความซื่อสัตย์ของตัวเอก	และชี้ให้เห็นถึงผลของการประกอบคุณงามความดีจะได้
รับผลดีทั้งปัจจุบันและอนาคต	นิทานเรื่องนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และให้
ข้อคิดและคติเตือนใจ	 	
	 8.	 นิทานเรื่องพรานด่อนกินไก	่เป็นประเภทนิทานสอนใจ	นิทานคติธรรม	ส่วนใหญ่เป็นเรื่องคุณธรรม	
ความกตัญญู	ความซื่อสัตย์ของตัวเอก	และชี้ให้เห็นถึงผลของการประกอบคุณงามความดีจะได้รับผลด ี
ทั้งปัจจุบันและอนาคต	นิทานเรื่องน้ีมีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการให้ข้อคิดและคติเตือนใจ	และสะท้อน 
ให้เห็นสภาพสังคมในอดีตด้านต่างๆ
	 9.	 นิทานเรื่องเปรตวัดท่าสะอาด	 เป็นประเภทนิทานมุขตลกโดยมุ่งให้ความขบขันแก่ผู้ฟัง	มีการน�า
มุขตลกจากเรื่องราวต่างๆมาสอดแทรก	นิทานเร่ืองนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านความเพลิดเพลิน	ให้ข้อคิด
และคติเตือนใจ	และช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในอดีตด้านต่างๆ	
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 ผลการพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง			    
							 การผลิตภาพยนตร์จากนิทานพื้นบ้านบ้านแก่งปลาปกเรื่องผีหมุ่นอุ้ยปุ้ย	โดยใช้ทีมเขียนบทภาพยนตร์
ที่มีประสบการณ์ท้ังด้านการเขียนบทภาพยนตร์ประวัติศาสตร์	 ด้านการท่องเที่ยว	ด้านสยองขวัญระทึก
ขวัญและด้านเยาวชน	 ในส่วนของสถานท่ีถ่ายท�าให้ใช้พื้นที่จริงในบ้านแก่งปลาปกทั้งหมด	 โดยคัดเลือก
สถานที่ถ่ายท�าที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเป็นสถานที่ที่สวยงาม	กระตุ้นความสนใจการท่องเท่ียวของผู้ชม	 
คัดเลือกนักแสดงโดยใช้สมาชิกบ้านแก่งปลาปกและนักแสดงบางส่วนจากคณะละครมรดกใหม่	 เมื่อพัฒนา
ภาพยนตร์เสร็จได้จัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่อ�าเภอปากชมเป็นหลัก	และตามอ�าเภอต่างๆ	 ในจังหวัดเลย
รวมทั้งจังหวัดอื่นที่สนใจ	 โดยให้มีการบริจาคสมทบทุนการเข้าชมตามความพอใจจากผู้ชมด้วยการตั้ง
กล่องสนับสนุน	แต่ถ้าจัดฉายให้สถาบันการศึกษาไม่เก็บค่าสนับสนุน	ทั้งน้ีรายได้จากการฉายภาพยนตร	์ 
น�าไปพัฒนาชมรมละครของโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก	เพื่อพัฒนาการสร้างละครให้เกิดผลงานใหม่ส�าหรับ 
การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป
	 การผลิตภาพยนตร์	มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
	 1.	 การจัดท�าบทภาพยนตร์	มี	3	ขั้นตอนดังนี้	
	 		 	 1.1		 การสร้างโครงเรื่อง	
	 		 	 1.2			การสร้างตัวละคร	
	 		 	 1.3		 การสร้างบทภาพยนตร์	
	 2.	 การผลิตภาพยนตร์	 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากชุมชนบ้านแก่งปลาปก	หมู่บ้าน
ใกล้เคียง	รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้อง	โดยมีขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์	13	ขั้นตอนดังนี้	
	 		 	 2.1		 ออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละคร	
	 		 	 2.2		 คัดเลือกนักแสดง	
	 		 	 2.3		 คัดเลือกสถานที่ถ่ายท�า	
	 		 	 2.4		 การถ่ายท�าภาพยนตร์	
	 		 	 2.5		ท�าเพลงประกอบภาพยนตร์	
	 		 	 2.6		 ตัดต่อภาพยนตร์ในส่วนของการตัดต่อภาพยนตร์นั้นใช้โปรแกรม	Premier	Pro	Version	Cs6 
ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบละครโทรทัศน์สามกล้องและแบบภาพยนตร์ที่ใช้วิธีเล่าเรื่องด้วยภาพ	
	 		 	 2.7		 การแก้สีภาพยนตร์	
	 		 	 2.8		 ท�าเทคนิคภาพเคลื่อนไหวในฉากท่ี	8	ของภาพยนตร์	 โดยใช้โปรแกรม	 Illustrator	และ
โปรแกรม	Photoshop	
	 		 	 2.9		 คัดเลือกนักพากย์ภาพยนตร์	
	 		 2.10		พากย์เสียงภาษาเลย	
	 		 2.11		การท�าดนตรีประกอบภาพยนตร์	
	 		 2.12		ทดลองฉายภาพยนตร์	
	 		 2.13		พัฒนาภาพยนตร์	
	 		 หลังจากทดลองฉายพบว่าต้องแก้สีและปรับแสงให้มีความสว่างมากขึ้น	ปรับเสียงตัวละครให ้
ชัดเจนขึ้น	ลดเสียงดนตรีประกอบในบางช่วงลงภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาฉายนาน	40	นาที
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ภาพที่	1	หน้าหลักของภาพยนตร์

ภาพที่	2	บางส่วนจากภาพยนตร์
 
	 ผลลัพธ์ที่ได้จากรายได้ที่ได้รับจากการฉายภาพยนตร์ทั้ง	20	รอบเป็นจ�านวน	5,270	บาท	โดยให้มี
การบริจาคสมทบทุนการเข้าชมตามความพอใจด้วยการตั้งกล่องสนับสนุน	 ผลลัพธ์ที่ได้น�าไปพัฒนาชมรม 
ละครของโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก	 เพ่ือพัฒนาการสร้างละครให้เกิดผลงานใหม่ส�าหรับการพัฒนา 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การอภิปรายผล	
	 1.		 ผลการศึกษาประเภท	ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของนิทานพื้นบ้าน	ดังต่อไปนี้
	 นิทานเรื่องเจ้าหญิงเวียงฟ้า 
	 มีประโยชน์ด้านให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการให้เยาวชนได้เรียนรู ้ประวัติศาสตร์และ 
เห็นความเช่ือมโยงของอาณาจักรต่างๆที่ส่งต่อมาถึงบ้านแก่งปลาปกในปัจจุบันรวมทั้งช่วยเสริมสร้าง
จินตนาการให้กับเยาวชน	 ได้ฝึกคิด	 ฝึกเชื่อมโยงภาพในจินตนาการกับสถานที่จริงที่ตนเองอาศัยอยู ่	 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	Wichian	Ketprathum	 (1999)	ที่กล่าวถึงประโยชน์
ของนิทานพื้นบ้านว่า	มีประโยชน์ในด้านการให้การศึกษา	 เสริมสร้างจินตนาการและให้ข้อคิดเตือนใจ	 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Virtue	 &	 Vogler	 (2008)	 ได้วิจัยเร่ืองคุณค่าทางการศึกษาของ 
วรรณคดีพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในการเรียนการสอนสังคมศึกษา	 กรณีศึกษานิทานพื้นบ้าน
ประเทศเดนมาร์กพบว่า	นิทานพื้นบ้านช่วยสร้างจินตนาการให้นักเรียนเข้าใจลักษณะสังคมที่เป็นหัวใจ
ส�าคัญของวัฒนธรรม
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	 นิทานเรื่องผีห่าก้อม	
 มีประโยชน์ด้านช่วยกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน	เพราะได้ท�าให้สมาชิกหมู่บ้าน 
ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้รับรู้ร่วมกันว่าคร้ังหนึ่ง	บรรพบุรุษได้ผ่านวิกฤติโรคระบาดจนต้องย้ายถิ่นอาศัยเป็น
เวลาหลายปี	พลัดพรากจากกันไปคนละทิศละทาง	จนเมื่อโรคระบาดหายก็ยังกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกคร้ัง	 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	Kanjana	Kaewthep	 (2006)	ที่กล่าวว่า	สื่อพื้นบ้าน 
ท�าหน้าที่เป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ ่มต่างๆ	 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 
Kanoksak	Thanee	(2013)	เรื่องเล่าตลกกับการน�าเสนอภาพอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในวีดีทัศน์นิทานก้อม
ส�านวนอีสานที่พบว่า	นิทานพ้ืนบ้านนั้นมีคุณค่าช่วยรักษาความสัมพันธ์และน�าเสนออัตลักษณ์ของคนอีสาน
ผ่านประเด็นเรื่องชาติพันธุ์	
	 นิทานเรื่องก้างปลาปก 
	 มีประโยชน์สองด้านคือด้านการช่วยกระชับความสัมพันธ์ของชุมชนและครอบครัว	 เพราะเมื่อรู้ที่มา
ของท้องถิ่นตนก็จะท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ	 เกิดเป็นส�านักร่วมกันทางประวัติศาสตร์	และด้านการช่วย
สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในอดีตด้านต่างๆ	 โดยน�าเสนอให้เห็นสภาพวิถีชีวิตในอดีตที่แหล่งน�้าถือเป็น 
สิ่งที่ส�าคัญของคนในหมู่บ้านที่ทุกคนต้องใช้อุปโภคบริโภค	ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	Tawat	Punnotok	 (2006)	ที่กล่าวว่านิทานพื้นบ้านนั้นมีคุณค่าช่วยรักษาพฤติกรรมร่วมของสังคมให ้
เป็นไปตามแบบแผน	รวมทั้งสร้างความรัก	ความผูกพัน	ความเข้าใจระหว่างเครือญาติอีกด้วย	และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Walirat	Munturaj	 (2004)	 ได้วิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน 
เขมรถิ่น	ต�าบลศรีสะอาด	อ�าเภอขุขันธ์	จังหวัดศรีสะเกษ	ที่พบว่านิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นศรีสะอาด	สะท้อน
สภาพสังคมและสภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านในต�าบลศรีสะอาดได้เป็นอย่างดี
	 นิทานเรื่องเสือส�าลีขี้ลืม 
	 ที่มีประโยชน์ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะเป็นเรื่องเล่าที่น่าติดตาม	ตลกขบขัน	และมีคุณค่า 
ด้านการให้ข้อคิดและคติสอน	เพราะการลักขโมยนั้นผลสุดท้ายก็ถูกจับได้	และถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคน 
ขี้ขโมยเป็นโจร	อีกทั้งยังมีประโยชน์ด้านที่ช่วยสะท้อนสภาพสังคม	 เพราะท�าให้เห็นสภาพสังคมของบ้าน 
แก่งปลาปกในเรื่องการค้าขายกับคนต่างถิ่น	 ระบบปกครอง	 และเส้นทางการเดินทางอีกด้วย	 ผลจาก 
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	Kanjana	Kaewthep	 (2006)	 ท่ีกล่าวว่า	นิทานพ้ืนบ้านช่วย
สร้างความตลกขบขัน	ความบันเทิง	 ผ่อนคลายอารมณ์	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Kanyarat	 
Vejchasat	 (1978)	 ได้วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องศรีธนญชัยฉบับต่างๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่า	 นิทานเรื่องศรีธนญชัยมีเนื้อหาสนุกสนาน	ชวนติดตาม	สามารถท�าให้พ้นความจ�าเจในชีวิตได	้ 
ลดความตึงเครียดเรื่องกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของสังคมได้อย่างดีและยังให้แง่คิดต่างๆ	ซึ่งสามารถ
มองลึกลงไปให้เห็นสภาพชีวิต	ความเป็นอยู่	ขนบธรรมเนียมประเพณี	กิริยามารยาท
	 นิทานเรื่องนางเสือตามพ่อ 
	 มีประโยชน์ด้านให้ข้อคิดและคติเตือนใจทั้งเรื่องการเข้าป่าท่ีเมื่อเข้าป่าแล้วต้องมีสติ	 ไม่เช่นนั้น 
อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้	ไม่ควรเชื่อคนง่าย	ไม่ควรพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในป่าต้องไตร่ตรอง
วิเคราะห์ให้รอบคอบ	อีกทั้งนิทานเรื่องนี้ยังมีประโยชน์ด้านการสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมสมัยก่อน	 
ทั้งการเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์หรือการค้างแรมบนห้างครั้งละหลายคืน	 ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ	Manus	Suksai	 (2001)	ที่กล่าวว่านิทานพื้นบ้านมีคุณค่าในการอบรมสั่งสอน	อาจเป็นการ
ให้ความรู้ให้ข้อคิดคติเตือนใจให้แนวทางในการด�ารงชีวิตให้มีความสุข	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 
Jaruwan	Chaonuam	 (2002)	 ได้วิจัยเร่ืองนิทานพื้นเมืองลาวพบว่า	นิทานพื้นบ้านนั้นถึงจะมีเน้ือหาที่ 
ตลกข�าขันบ้าง	แต่ก็แฝงข้อคิดคติธรรมในการด�าเนินชีวิตไว้ด้วย	เช่น	การพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด
	 นิทานเรื่องสมบัติห้วยเอียน 
	 มีประโยชน์ด้านการให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ	 เพราะสมาชิกในหมู่บ้านสามารถเรียน
รู้และเช่ือมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับเรื่องเล่าได้	 รวมทั้งเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยึดโยงกับ
สิ่งศักด์ิสิทธิ์จนสามารถสร้างภาพในความคิด	 เกิดเป็นมโนภาพและจินตภาพ	อีกทั้งยังมีประโยชน์ด้าน
การให้ข้อคิดและสติเตือนใจว่าการเล่นการพนันนั้นเป็นสิ่งไม่ดี	 การไม่ตั้งใจเรียนจะน�าความล�าบากมาให ้
ในอนาคต	นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการช่วยสะท้อนสภาพของสังคมในอดีตที่คนสมัยก่อนก็นิยม 
เล่นการพนัน	อบายมุข	และมีปัญหาไม่ต่างจากในสมัยนี้	 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ	Kanjana	Kaewthep	 (2006)	ที่กล่าวว่านิทานพ้ืนบ้านมีหน้าท่ีในการให้การศึกษาและให้แง่คิด 
คติเตือนใจ	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Usa	Choibamroong	(2007)	เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ท่ีพบว่า	ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้านเป็นการเสนอภูมิปัญญาที่มุ่งให้
มนุษย์ท�าความดีมีความเมตตากรุณา	มีสติการในด�าเนินชีวิตให้รู้ผิดชอบชั่วดี	 โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นกลวิธี 
การสั่งสอนดังนั้น	ภูมิปัญญาจึงเป็นกระบวนการคิดในการสร้างแบบแผนการด�าเนินชีวิต	
	 นิทานเรื่องผีกองกอยเลี้ยงลูก 
	 มีประโยชน์ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และด้านการให้ข้อคิดและคติเตือนใจ	เรื่องความสุจริต	
การไม่ลักทรัพย์	 ไม่แย่งสมบัติของคนและผี	 รวมทั้งความรักแบบคู่ครอง	 เมื่อเป็นความรักแล้วทุกคนม ี
ความรู้สึกผูกพันไม่ต่างกันท้ังผีและคน	และด้านการช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและ 
คนในชุมชนด้วย	 เพราะเด็กเมื่อได้ฟังนิทานแล้ว	จะเกิดการเรียนรู้การยอมรับในพ่อแม่ของตน	โดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีมีความแตกต่างจากครอบครัวอื่นและเรียนรู้ท่ีจะรักและกตัญญูกับคนที่เลี้ยงตนแม้จะไม่ใช ่
พ่อแม่ท่ีแท้จริงก็ตาม	 โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	Manus	 Suksai	 (2001)	 
ที่กล่าวว่าคุณค่าของนิทานพื้นบ้านมีในด้านการน�าไปอบรมสั่งสอน	อาจเป็นการให้ความรู้	 ข้อคิด	คติเตือน
ใจในแนวทางการด�ารงชีวิตให้มีความสุข	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Walirat	Munturaj	(2004)	ได้วิจัย
เรื่องการศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเขมรถ่ินต�าบลศรีสะอาด	อ�าเภอขุขันธ์	 จังหวัดศรีสะเกษ	พบว่านิทาน 
พื้นบ้านเขมรถิ่นศรีสะอาดสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาวบ้านเขมรถ่ินศรีสะอาด	ความเชื่อ	 ค่านิยม	 
และคติสอนใจ	
 นิทานเรื่องพรานด่อนกินไก่	
 มีประโยชน์ในการให้ข้อคิดและคติเตือนใจ	ท�าให้รู ้ว่าค�าบอกเล่าของคนโบราณนั้นสอนในเรื่อง 
ความประมาทของคน	 การเข้าไปในป่าทุกครั้งจึงห้ามประมาท	 ค�าสอนนี้ถูกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ	 
เป็นการเตือนลูกหลานให้เข้าใจและปฏิบัติตนตามค�าสอนทุกครั้งเมื่อจะเข้าป่า	รวมทั้งการสอนให้รู้จักพูดจา
สุภาพ	มีความเคารพกับทุกสิ่งรอบตัว	และยังมีประโยชน์ด้านการสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในยุคนั้นท่ี 
การเข้าป่าล่าสัตว์คืออาชีพหาเลี้ยงครอบครัวอย่างหนึ่ง	 ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	 Pramul	 Pimsan	 (2002)	 ท่ีกล่าวว่านิทานมักเป็นเรื่องเตือนใจ	 เช่นเรื่องบุญบาป	ท�าดีได้ด	ี 
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ท�าชั่วได้ชั่ว	 เป็นการส่งเสริมความเชื่อของชุมชน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Virtue	&	Vogler	 (2008)	 
ได้วิจัยเรื่องคุณค่าทางการศึกษาของวรรณคดีพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในการเรียนการสอน
สังคมศึกษา	กรณีศึกษานิทานพ้ืนบ้านประเทศเดนมาร์กพบว่า	นิทานพ้ืนบ้านสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่เป็น
หัวใจส�าคัญของวัฒนธรรมเดนมาร์กใน	3	ลักษณะได้แก่	ลักษณะความเป็นมนุษยธรรม	ความรู้สึกผิดชอบ 
ชั่วดี	ลักษณะความคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียม	และ	ลักษณะความคิดเกี่ยวกับการสูญเสียและการได้รับ
	 นิทานเรื่องเปรตวัดท่าสะอาด	
 มีประโยชน์ด้านความเพลิดเพลินเพราะมีมุขตลกขบขัน	 ให้ข้อคิดและคติเตือนใจ	 ให้รู้จักการรักษา
ความสะอาด	ความมีระเบียบ	อีกท้ังการรักษาสัญญาอีกด้วย	นอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ยังมีคุณค่าด้าน 
ช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในอดีตที่บ้านแก่งปลาปกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าขายตลอดเวลา	 
และสามารถอาศัยวัดเป็นที่พัก	ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	Samlee	Raksuthee	
(2007)	ที่กล่าวว่านิทานพื้นบ้านท�าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินและขบขันได้หัวเราะไป	เมื่อผู้เล่าและผู้ฟังสนุกสนาน
จึงก่อให้เกิดความรู้สึกรักใคร่สามัคคีเป็นกันเอง	และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Kanyarat	Vejchasat	
(1978)	ได้วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องศรีธนญชัยฉบับต่างๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่านิทาน
เร่ืองศรีธนญชัยมีเนื้อหาสนุกสนาน	ชวนติดตาม	สามารถท�าให้พ้นความจ�าเจในชีวิตได้	 ลดความตึงเครียด
เรื่องกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของสังคมได้อย่างดี	 และยังมีคุณค่าทางสติปัญญาให้แง่คิดต่างๆ	 
ซึ่งสามารถมองลึกลงไปให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่	ขนบธรรมเนียมประเพณี	กิริยามารยาท
 
	 2.		 ผลการพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์โดยการผลิตภาพยนตร์เรื่องคือ	 ผีหมุ ่นอุ ้ยปุ ้ย	 โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก่งปลาปก	รวมทั้งภาคีท่ีเก่ียวข้องในทุกขั้นตอนของการผลิต
ภาพยนตร์ได้แก่	การออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละคร	การคัดเลือกนักแสดงจากคนในชุมชน	การคัดเลือก
สถานท่ีถ่ายท�าการถ่ายท�าภาพยนตร์	ท�าเพลงประกอบภาพยนตร์	การตัดต่อภาพยนตร์	การแก้สีภาพยนตร์	
การท�าเทคนิคภาพเคลื่อนไหว	การคัดเลือกนักพากย์	 การพากย์เสียงภาษาเลย	การท�าดนตรีประกอบ 
และการทดลองฉายภาพยนตร์	ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ	Boonsong	Nakphoo	(2018) 
ที่ิมีประสบการณ์สร้างภาพยนตร์จากเรื่องราวของหมู่บ้านวังพิกุล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	โดยกล่าวว่า	 
การน�านิทานพื้นบ้านจากชุมชนมาผลิตเป็นสื่อใดก็ตาม	 ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอนตาม 
ความสามารถที่แต่ละคนมี	นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมในชุมชนและเป็นการพัฒนาทุกทาง
วัฒนธรรมของตนอีกด้วย	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Montira	Tadaamnuaychai	(2009)	ที่ได้วิจัย 
เรื่อง	สถานภาพความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 และศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการพัฒนา 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	พบว่า	วัฒนธรรม	การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคม	และการสร้าง 
เอกลักษณ์เฉพาะและธ�ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม	 เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค	์
เนื่องจากวัฒนธรรมมีความส�าคัญมากกว่าการเป็นเพียงสินค้าในการบริโภค	สอดคล้องกับการวิจัยของ	
Phakhin	Srimultri	&	Netirat	Weeranakin	 (2016)	 ได้การพัฒนาภาพยนตร์สั้นโดยใช้แนวคิดสตอรี่ไลน์
ส�าหรับน�าเสนอค่านิยม	12	ประการ	ผ่านวิถีชีวิตชุมชนผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพสื่อ	ซึ่งประยุกต์ใช้
หลักการออกแบบของ	ADDIE	Model	โดยด�าเนินการออกแบบ	เนื้อเรื่องและสร้างสื่อภาพยนตร์สั้นค่านิยม	
12	ประการผ่านวิถีชีวิตชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
	 ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานส�าคัญน�าไปสู่ข้อเสนอแนะต่างๆ	ดังนี้
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 จากข้อค้นพบด้านภาพยนตร์ช้ีให้เห็นว่า	 การฉายภาพยนตร์กลางแปลงนั้นยังเป็นที่สนใจส�าหรับ
ผู้ใหญ่	และเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเยาวชน	โดยเฉพาะการน�านิทานพื้นบ้านมาท�าเป็นภาพยนตร์	คนในชุมชน
ผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวจะให้ความสนใจจึงควรนโยบายในการส่งเสริมการฉายหนังกลางแปลงโดยสร้าง
ภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่จากนิทานพื้นบ้านของแต่ละชุมชน
	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	
	 1.		 ผลการศึกษาท�าให้ได้ทราบว่านิทานพ้ืนบ้านยังมีคุณค่า	 ดังนั้นควรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ 
ส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์จากนิทานพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ
	 2.		 ผลการศึกษาท�าให้ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาภาพยนตร์สร้างสรรค์จากนิทานพ้ืนบ้าน	
สามารถเป็นแนวทางในการขยายผลไปสร้างภาพยนตร์สร้างสรรค์ในชุมชนอื่นๆต่อไปได้
	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยขั้นต่อไป
	 1.		ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สร้างสรรค์จากนิทานพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ
	 2.		ควรมีการน�านิทานพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสื่อสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ	
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