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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรากฏและความหมายของชา้งในนิทานพื้นบา้น
ลา้นนา  โดยเลือกและรวบรวมเร่ืองชา้งในนิทานพื้นบา้นลา้นนาจากเอกสารส่ิงพิมพ ์จ านวน ๑๐๗ เร่ือง  
โดยจ าแนกกลุ่มนิทานออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิทานชาดกจ านวน ๒๔ เร่ือง  นิทานสัตว์จ  านวน ๘ เร่ือง   
และนิทานประจ าถ่ินจ านวน ๗๕ เร่ือง นอกจากนั้นยงัได้แบ่งกลุ่มตามลกัษณะพิเศษของช้างในนิทาน
พื้นบา้นลา้นนา ได้แก่ ช้างท่ีมีรูปร่างพิเศษเหนือธรรมชาติ และมีความพิเศษท่ีแตกต่างจากช้างธรรมดา
ทัว่ไป นอกจากน้ีช้างยงัถูกใช้เป็นพาหนะในการท าสงคราม และยงัเป็นหน่อพระโพธิสัตวโ์ดยอาศยั
แนวคิดบทบาทหนา้ท่ีนิยมและสัญลกัษณ์นิยมเป็นแนวทางในการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบการปรากฎของชา้งในนิทานพื้นบา้นลา้นนา ไดแ้ก่ การปรากฎบทบาท 
๒ ลักษณะ คือ ตวัละครหลกั และตวัละครประกอบในนิทาน อีกทั้งยงัปรากฎรูปแบบช้างในลกัษณะ
ก าเนิดท่ีเหนือธรรมชาติ และยงัปรากฎความสัมพนัธ์ของคนกบัช้างในนิทานพื้นบา้นลา้นนาท่ีแสดงให้
เห็นถึงคนกบัชา้งเป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวเดียวกนัและสัมพนัธ์กบัการตั้งถ่ินฐานของคน นอกจากน้ียงั
ปรากฎพฤติกรรมของชา้งในนิทานท่ีพบวา่ ชา้งมีทั้งพฤติกรรมดา้นบวกและพฤติกรรมดา้นลบ 

นอกจากน้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหมายของชา้งในนิทาน บอกถึงคติความเช่ือเก่ียวกบัชา้งในวิถี
ชีวติของคนซ่ึงมีทั้งคติความศกัด์ิสิทธ์ิ ความเป็นมงคล การเสริมสถานภาพคนและคติความฝัน อีกทั้งชา้ง
ยงัมีความส าคญัต่อการใชเ้ป็นเคร่ืองมืออบรมศีลธรรมและการเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือคน ในส่วนภูมินาม 
ชา้งหมายถึงการค ้าชูศาสนา การแสดงขอบเขตอ านาจและแสดงใหเ้ห็นถึงการประกอบอาชีพของคน ส่วน
ในบริบททางสังคมลา้นนาาปัจจุบนั ชา้งยงัคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคน เน่ืองจากชา้งเป็นสัตวท่ี์ยิง่ใหญ่ 
มีพลงั มีเสน่ห์และเป็นมงคล การหยกิยกเอาชา้งมาใชใ้นมิติต่างๆ จึงยงัคงมีอยูคู่่กบัสังคมของคน 
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ABSTRACT  

This thesis had the objective of studying the existence and the meanings of elephants in Lanna 
folklore.  As many as 107 Lanna folktales relating to elephants were selected from various printed 
materials.  The tales were classified into three groups: 24 Jataka tales, 8 animal tales and 75 specific 
local or indigenous tales.  In addition, the elephants appearing in those tales were classified according to 
their outstanding features: supernatural looking and those distinctively different from other elephants in 
general.  There were elephants used in wars and elephants believed to be the lineage of the Bodhisattva.  
The study was based mainly on the concepts of functionalism and symbolism. 

It was discovered that elephants in Lanna folktales appeared in two categories: major characters 
and minor characters.  Some had a supernatural birth.  In terms of their relationship with their human 
counterparts, many of the elephants in Lanna folktales were treated as family members and were related 
to the human settlements.  These elephants were found to have both positive and negative behavior.   

The study reflected the meaning of the elephants in light of the beliefs related to elephants and 
humans way of living involving their being a sacred and auspicious creature, their power to enhance the 
status of man, dreams related to elephants and their being used as a tool to instill morality and their role 
in providing assistance to humans.  In another dimension, elephants were considered a symbol of 
religious support, and a power zone indicator as well as a means for professional conduct.  In the Lanna 
social context at present, elephants remain influential to people’s thinking as they generally appear 
gigantic and powerful while being charming creatures that signify auspiciousness.  As a result, 
elephants have been used, and continue to play a great role in various dimensions of human society. 


