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กวาเกณฑที่กําหนดไว (คาเฉลี่ยรอยละ 78.77 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70)  

2. เอกสารหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  มีประสิทธิภาพ 78.57 / 79.25    
ฃึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด 80/80 
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 PARINYA PANCHAOWNA : THE DEVELOPMENT OF A COMMUNITY – BASED 
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 The purposes of this research were to develop the local curriculum by gathering the 
background information of Surat Thani province to construct the sixteen lesson plans including teaching 
materials for the Thai 035 Folk literatures course. 
 The sample consists of 27 students of Mathayomsuksa five who enrolled in the Thai 035 Folk 
Literatures course at Koh Phangasuksa School, Surat Thani province during the academic year 2001. The 
duration of the experiment covers 32 Class sessions over a sixteen week period. 
 The instruments to be used for gathering data were 1) the lesson plans including teaching 
materials for Thai 035 Folk Literatures course 2) formative test 3) achievement test 4) a questionnaire on 
opinions towards the teaching Thai 035 Folk  Literatures course. 
 The percentages  were  used  to measure  the  students’ achievement  in  learning,  mean(x)  
and  standard  deviation (S.D.) were  used  to  evaluate  the  students’ opinion  towards the teaching  Thai 
035 Folk  Literatures  and the 80/80 was  applied  to  check  the  quality  of  the instruction document. 
   
 The results of the study were: 
 1) The students’ academic achievement was higher than the expected criterion (the average 
is at 78.77, the expected criterion is 70)  
 2) The Thai 035 Folk literatures course efficiency was 78.57 / 79.25 
 3) The students’ opinions towards the teaching Thai 035 Folk Literatures course were at high 
positive .  
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บทท่ี 1

บทนํ า

ปจจบุนัสังคมไทยมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาก ท ําใหการ         
ตดิตอและการรับขอมูลขาวสารนั้นเปนไปอยางรวดเร็วตามกระแสการกาวไกลของโลก การรับและ
เลียนแบบวัฒนธรรมของชาติอ่ืนมาเปนแบบอยางในการดํ าเนินชีวิตทวีมากข้ึน จนทํ าใหความรู
เร่ืองของมรดกทางวัฒนธรรมไทยถูกละเลยไปจากสังคมไทย การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนผลให
บคุคลและสังคมปรับตัวไมทัน อันเปนสาเหตุใหเกิดความไมสมดุลในการพัฒนา

การจัดการศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือสํ าคัญของชาติที่จะพัฒนาบุคคลใหสามารถปรับตัว
ไดทนัตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ   
ปกครอง ตลอดจนวัฒนธรรม และเคร่ืองมือสํ าคัญที่เปนตัวกํ าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
ชาตกิค็อืหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปนตัวก ําหนด หลักการ จุดหมายและโครงสรางในการจัดการ
ศกึษาแตละระดับดังที่ กาญจนา  คุณารักษ (2535 : 4) ไดกลาวถึงความสํ าคัญของหลักสูตรไววา

หลกัสตูรเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะท ําใหปรัชญา ซึ่งไดแก ความมุงหมายในการจัด
การศึกษาบรรลผุลตามแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีความส ําคัญใน
การชวยพัฒนาบุคคลทุก ๆ ดาน กลาวคือ หลักสูตรมีสวนชวยในการสรางคุณลักษณะ
ของผูเรยีนซึง่อยูในวยัทีกํ่ าลงัเปนผูใหญในอนาคตใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพ นอกจากนัน้
หลักสูตรยังมีความส ําคัญตอสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ดวยเหตุผลที่วาผูพัฒนา
หลักสูตร สามารถกํ าหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเพ่ือวางรากฐาน
ความคิดและความประพฤติของผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความส ํานึกในสิทธิและหนาที่
ของพลเมืองดี ทํ าใหผูเรียนเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคม หลักสูตรจึงเปรียบเสมือน
หางเสอืทีค่อยบังคับหรอืกํ าหนดทศิทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุงหมาย
ของการศึกษา

การจัดการศึกษาเพื่อใหพลเมืองมีความเขาใจความเปล่ียนแปลงนั้นจะตองกระทํ าควบ
คูไปกบัการปลูกฝงความภาคภูมใิจในความเปนชาตอัินแสดงออกไดทางภาษา วัฒนธรรม ภูมิปญญา
และคานยิมซึ่งเปนเอกลักษณของทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น ดังจะเห็นได
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จากการที่กระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดหลักการศึกษาของชาติในแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธ
ศักราช 2535 (กรมวิชาการ 2535 : 7) ขอ 3 ความวา

การกาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม และการรับวัฒนธรรมจาก
ตางประเทศ หรือจากภายนอกชุมชนจะตองประสานควบคูไปกับความเขาใจและ
ตระหนกัในคุณคาของภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรมด้ังเดิมของทองถ่ินและสังคม
ไทย เพ่ือประโยชนในการพัฒนาความรูใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถ่ิน

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการก ําหนดเปาหมายการจัดการศึกษาระดับตางๆไวใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533 อยางชัดเจนวาในระดับประถมศึกษามุงใหผูเรียนได
พฒันาตนเองและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมุงใหผูเรียนแสวง
หาแนวทางทีเ่หมาะสมกับตนในการท ําประโยชนใหแกสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมุงใหผู
เรียนท ําประโยชนใหแกสังคมตามความสามารถของตน และเพื่อใหการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทัง้ 3 ระดับบรรลุเปาหมายหลักสูตรจึงกํ าหนดจุดเนน 3 ประการ คือ ประการแรก การจัดการ
ศึกษาที่เนนกระบวนการ ประการตอมาเนนเร่ืองการตอบสนองความตองการของทองถิ่น และ
ประการสุดทายเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนวิชาตาง ๆ อยางหลากหลาย (สํ านักงานคณะ
กรรมการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 : 3)

ถึงแมวาโครงสรางหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533ที่ใชในการจัดการศึกษาในปจจุบันจะเปดโอกาสใหทองถิ่นมีบทบาทใน
การจัดการศึกษามากข้ึนก็ตาม แตจากการติดตามผลการใชหลักสูตรปรากฏวา การจัดทํ าหลัก
สูตรทองถิน่นั้นยังมีนอย  ดังในรายงานของสํ านักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติความวา

แมตามหลกัสตูรแผนใหมไดมุงเนนกระบวนการ และเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาหลกัสูตรและสื่อการเรียน แตในทางปฏิบัติการจัดท ําหลักสูตรทองถ่ิน
ขึน้ใหมยังคอนขางนอย เนื่องจากครูขาดความเขาใจในการจัดท ําหลักสูตรใหสอดคลอง
กับทองถ่ิน นอกจากนั้นขั้นตอนการดํ าเนินงานมีขั้นตอนยุงยาก ครูจึงหันมาปรับปรุง   
กิจกรรม สื่อ และเนื้อหาเปนการทดแทน

                                                          (สํ านกังานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ม.ป.ป. : 41)
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การดํ าเนินงานตามจุดเนนเรื่องการตอบสนองความตองการของทองถ่ินตามแนวทาง 
ของแผนการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2535 และนโยบายของรัฐบาลท่ีมีเนื้อหาสาระใหจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน มีการประสานแหลงความรูระหวางวิทยาการสากลและ          
ภมิูปญญาทองถ่ินนั้นยังไมแพรหลายเทาใดนัก ผลการดํ าเนินงานท่ีผานมาจนกระท่ังถึงปจจุบันเปน
เพียงจุดเริ่มตนของการเปดโอกาสใหทองถ่ินสามารถด ําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
ของทองถ่ินเทานั้น

จากสภาวะการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ถดถอยอยางหนักตั้งแตป 2538 
เปนตนมาสงผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาตฉิบบัทีผ่านมาไมสามารถท ําใหประเทศไทยบรรลุจุดมุงหมายได นอกเหนือจากความทรุดโทรม
ทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพส่ิงแวดลอม ความเปล่ียนแปลงทางสังคมที่กอใหเกิดความ
หลงใหลวัฒนธรรมที่มิใชของคนไทย และความฟุงเฟอซึ่งจะเห็นไดจากการจัดทํ างบประมาณแผน
ดนิทีค่อนขางสูงเกือบหนึ่งลานบาทในป 2538 ตลอดจนถึงป 2540 จึงทํ าใหเกิดวิกฤตการณทาง
การเงนิรุนแรงและตอเนื่องนํ ามาซึ่งปญหามากมายในปจจุบันนี ้(นิมิต  มั่งมีทรัพย 2541 : 8)

สาเหตุดังกลาวกอใหเกิดการสรางกฎกติกา เพื่อการจัดระเบียบการพัฒนาประเทศ   
เสียใหม ที่สํ าคัญคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่ยึดแนวทางการมุงสราง
สภาพสังคมไทยที่พึงประสงคใหมเปน "เศรษฐกิจที่ดีสังคมไมมีปญหา การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยใช
ยทุธศาสตรการพัฒนาคนเปนหลัก (นิมิต  มั่งมีทรัพย  2541 : 8) ดงันั้นสังคมไทยจึงตองเตรียมการ
ตั้งรับความเปล่ียนแปลงดังกลาวใหเปนไปตามแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมนั่นก็คือ ตองปรับปรุง
การจดัการศึกษา กรมวิชาการไดเสนอแนวคิดของการจัดหลักสูตรข้ันพื้นฐาน 12 ปวา "การศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน เปนการศึกษาที่มุงพัฒนาคนใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย ปญญา 
และสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค พัฒนาสังคม และส่ิงแวดลอม" 
(กรมวิชาการ 2542 : 129)

ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) จึงได
สนบัสนุนการกระจายอํ านาจการจัดทํ าหลักสูตรไปสูทองถิ่น โดยใหครูและชุมชนมีบทบาทในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมดุลและสัมพันธกันทั้งหลักสูตรที่เนนความเปนสากลบนฐานของ
ความเปนไทย หลักสูตรเลือกที่เนนความสนใจของผูเรียน และหลักสูตรทองถิ่นที่เนนภูมิปญญา
ชาวบาน และสภาพแวดลอมของชุมชน (รุง  แกวแดง 2541 : 41)

การพัฒนาการศึกษานอกจากกระจายอํ านาจแลว ส่ิงสํ าคัญอีกเร่ืองหนึ่งที่จะตองเรง     
ด ําเนนิการกค็ือ การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งรัฐจะตองจัดการศึกษา
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ข้ันพืน้ฐานไมนอยกวา 12 ป ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมาตรา 43 ความวา "บุคคล
ยอมมสิีทธเิสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐบาลจะตองจัดใหอยาง       
ทัว่ถงึและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายและในมาตราที ่46 ไดกลาวถึงความสํ าคัญของทองถิ่นไว
วา "บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟ นฟูจารีตประเพณี            
ภูมปิญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ
บํ ารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน          
ทัง้นีต้ามกฎหมายบัญญัติ" (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 : 13) ดงันั้นการจัดทํ า    
หลักสูตรในทุกระดับชั้นจึง กํ าหนดแนวทางได 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หลักสูตรการศึกษาที่มีความ
เปนสากล และระดบัที ่2 หลักสูตรการศกึษาทีม่คีวามเปนทองถิน่ (พยงุศกัดิ ์  จนัทรสุรินทร 2541 : 8)    
หลักสูตรแกนกลางควรเปนหลักสูตรที่คนไทยทุกคนตองเรียนรูเพื่อดํ ารงความเปนไทย สวน      
หลักสูตรทองถิ่นควรเปนหลักสูตรที่มีความหลากหลายของเนื้อหาเปนหลักสูตรไรพรมแดน เพื่อ   
รองรับความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมโดยตอบสนองตอความตองการและวิถีชีวิตของ   
ชุมชนในทองถิ่น ใหบุคลากรในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดท ําหลักสูตรทองถิ่น (กัลยาณ ี     
ปฏิมาพรเทพ 2541 : 32)

จะเห็นไดวาเร่ืองของหลักสูตรทองถิ่นนั้นไดกํ าหนดไวตั้งแตแผนการศึกษาแหงชาติ          
พุทธศักราช 2535 เปนการเปล่ียนกระบวนทัศนการจัดการศึกษาไทยจากการเนนความรูสากล
เพยีงอยางเดียว ไปสูการใหความสํ าคัญกับภูมิปญญาในฐานะเปนรากเหงาของความรูดั้งเดิมของ
ทองถิ่นและของสังคมไทยอันเปนรากฐานในการพัฒนาองคความรูที่จ ําเปนเพื่อใหสังคมไทยกาว
ไปสูความเปนสากลไดอยางสมศักดิ์ศรี (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541 : 3)

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2533 ไดกํ าหนดโครงสรางหลักสูตรวิชา        
ภาษาไทย ประกอบดวยวิชาบังคับแกน 6 หนวยการเรียน และวิชาเลือกเสรี 15 หนวยการเรียน          
ในกลุมวิชาเลือกเสรีนั้นกํ าหนดใหมีรายวิชาที่มุงใหความสํ าคัญตอภูมิปญญาทองถิ่นในดาน          
เปนแหลงความรูและแหลงสะสมภูมิปญญา คือ รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ซึ่งมีนํ ้าหนัก
ความสํ าคัญ 1 หนวยการเรียน เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห ก ําหนดคํ าอธิบายรายวิชาดังนี้

ศึกษาเพลงพ้ืนเมือง ปริศนาคํ าทาย ภาษิตและสํ านวน ตํ านาน นิทาน นิยาย เรื่อง
เลา โดยใหศึกษาเกี่ยวกับท่ีมา เนื้อหา ค ําศัพท สํ านวน ความหมาย และอิทธิพลท่ีมี
ตอการด ํารงชีวิต เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา และรวมมือในการอนุรักษ
วรรณกรรมทองถ่ิน (กรมวิชาการ 2533 : 14)
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เม่ือพิจารณาค ําอธิบายรายวิชาและลักษณะรายวิชาดังกลาวแลวจะเห็นวาสอดคลอง
กบัแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป ดวย คือ กํ าหนดใหครูและชุมชนเปนผู
สรางหลักสูตรทองถ่ินขึ้นใชเอง เพ่ือสนองนโยบายของแนวทางการจัดการศึกษาของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามมาตรา 46 ดังท่ีไดกลาวมาแลว นอก
จากนี้ยังสอดคลองตาม มาตรา 81 ท่ีระบุวา

มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา   อบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอด
คลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตส ํานึกที่ถูก
ตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สนบัสนนุการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพคร ูและสงเสรมิภมิูปญญาทองถ่ินศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
(รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 2540 : 21-22)

วรรณกรรมทองถิ่นเปนทรัพยากรสํ าคัญอยางหนึ่งของแตละทองถิ่นที่สามารถนํ ามา
ศกึษาคนควาความรูในทองถิ่นไดเปนอยางดี เพราะเปนที่รวมของสรรพความรู ความคิดและเปน
เคร่ืองบอกลักษณะของสภาพชีวิตของคนในทองถิ่นนั้น ๆ อยางไรก็ตาม เนื้อหาของวรรณกรรม
ทองถิน่หนึง่ยอมมีความแตกตางจากอีกทองถิ่นหนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีปจจัยในเร่ืองของเนื้อหาแตกตาง
กนัออกไปตามเวลา และสถานที ่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางกันไปของแตละทอง
ถิน่นั้น (กุหลาบ มัลลิกะมาส 2528 : 11)

สุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีความสํ าคัญทางประวัติศาสตร และโบราณคดีมาตั้งแต
อดีตกาลอาจกลาวไดวาเคยเปนศูนยกลางความเจริญรุงเรืองยุคสมัยอาณาจักรศรีวิชัย เพราะได
ปรากฏหลักฐานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรณกรรมทองถิ่นทั้งที่เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ
และวรรณกรรมลายลักษณ ซึ่งจัดเก็บไวยังสํ านักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน ี
วรรณกรรมทองถิ่นดังกลาวเปนแหลงขอมูลทองถิ่นที่นาสนใจ เพราะจะเปนภาพที่สะทอนวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม ความรูสึกนึกคิด และความเปนอยูตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวจังหวัดสุราษฎรธานีไดเปนอยางดี ดังนั้นควรสงเสริมใหเยาวชนไดศึกษาใหรูจักและ
ตระหนักในความสํ าคัญของวรรณกรรมเหลานี้อยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อสรางความรัก ความผูกพัน 
ความภูมิใจในทองถิ่นและสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมทองถิ่นของจังหวัด          
สุราษฎรธานีตอไป
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จากความสํ าคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น   
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนแนวทางแกครูสอน        
ภาษาไทย ซึ่งตอไปจะตองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
แกนกลางที่กํ าหนดไวตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ถึงแมวา รายวิชา ท 
035 วรรณกรรมทองถิ่นจะเปนวิชาเลือกเสรีที่อยูในโครงสรางหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ก็ตาม แตทวาครูผูสอนภาษาไทยก็
สามารถนํ าเนื้อหาเหลานี้มาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดในสวนของสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยซึ่งตรงกับสาระที่ 4 : หลักการใชภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

ดงันัน้การวิจยัคร้ังนี้จึงเปนแนวทางสํ าหรับครูใน โรงเรียนตาง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่
อยูในเขตจงัหวัดสุราษฎรธานีสามารถนํ าไปใช เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเห็นคุณ
คาวัฒนธรรมในทองถิ่น เปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสืบไป

วตัถุประสงคในการวิจัย
ผูวิจยัไดกํ าหนดวัตถุประสงคในการวิจัย  ดังนี้
1. เพื่อจัดทํ าเอกสารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 

วรรณกรรมทองถิ่น สํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพือ่ทดลองหาประสิทธภิาพของเอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน รายวิชา ท 035 

วรรณกรรมทองถิ่น

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. เนือ้เร่ืองที่น ํามาสรางเอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น เปน

วรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ ที่มีอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. กรอบการคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่น สํ าหรับสรางเอกสารหลักสูตรนั้น ผูวิจัยใช

ขอบเขตของเนื้อหาตามคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ก ําหนดไวในหลักสูตร คือ ศึกษาเพลงพื้นเมือง ปริศนาคํ าทาย ภาษิตและสํ านวน ตํ านาน นิทาน 
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นยิาย เร่ืองเลา โดยใหศึกษาเกี่ยวกับที่มา เนื้อหา คํ าศัพท สํ านวน ความหมายและอิทธิพลที่มีตอ
การด ํารงชีวิต เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

นิยามศัพทเฉพาะ
1. หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น        

ซึง่สรางข้ึนจากขอบเขตของเนื้อหาตามคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ที่กระทรวง
ศกึษาธกิารกํ าหนดไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533)เพื่อใหผู
เรียนไดเรียนรูเร่ืองราว เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่นของตน

2. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น หมายถึง  การนํ าคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรม 
ทองถิ่น ที่กระทรวงศึกษาธิการก ําหนดไวมาสรางเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรม    
ทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเร่ืองราวในทองถิ่น รูสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน   
วัฒนธรรมในทองถิ่นของตน

3. วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง วรรณกรรมที่เกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานี อัน
ประกอบดวย เพลงพื้นบาน ปริศนาคํ าทาย ภาษิตและสํ านวน ตํ านาน นิทาน นิยาย เร่ืองเลา ที่มี
การ     ถายทอดดวยการบอกเลา(มุขปาฐะ) และเปนลายลักษณอักษร

4. เอกสารหลักสูตร หมายถึง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 
ซึง่ประกอบดวย เอกสารหลักสูตรสวนที่ 1 รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ,  เอกสารหลักสูตร
สวนที่ 2 คูมือการสอน  และเอกสารหลักสูตรสวนที่ 3 ความรูประกอบ

เอกสารหลักสูตรสวนที่ 1  หมายถึง  เอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 
วรรณกรรม     ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ความน ํา คํ าชี้แจงประกอบการใชหลักสูตร

เอกสารหลักสูตรสวนที่ 2 หมายถึง คูมือการสอนรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวย  โครงการสอนระยะยาว  แผนการสอนประจํ าคาบ   ส่ือการ
เรียนการสอน แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน           
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   และแบบประเมินความคิดเห็น

เอกสารหลักสูตรสวนที่ 3 หมายถึง ความรูประกอบรายวิชา ท 035 
วรรณกรรม   ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยเนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ไดแก ความรูเบื้อง
ตนเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิ่น นิทาน เร่ืองเลา นิยาย ตํ านาน ปริศนาคํ าทาย ภาษิตและสํ านวน 
เพลงพื้นบาน และการสงเสริมอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

5. แบบประเมินความคิดเห็น  หมายถึง   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนการสอนรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น
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บทท่ี 2

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นสํ าหรับ
นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎรธาน ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน และวรรณกรรมทองถิ่นเพื่อเปน
ความรูประกอบการวิจัย ดังนี้

1. ความรูพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ความหมายของหลักสูตร
1.2 ความสํ าคัญของหลักสูตร
1.3 องคประกอบของหลักสูตร
1.4 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
1.5 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร
1.6 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
2.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ.2533)
2.2 หลักสูตรวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

(ฉบับปรับปรุง 2533)
2.3 คํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

3.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544
4. การพัฒนาการเรียนการสอน

4.1 ความสํ าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย
4.2 การสอนภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม
4.3 แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
4.4 รายละเอียดของวิธีสอน
4.5 การจัดทํ าแผนการสอน
4.6 ส่ือการเรียนการสอน
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4.7 การวัดและประเมินผล
5. ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น

5.1 ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น
5.2 ความสํ าคัญของวรรณกรรมทองถิ่น
5.3 ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น
5.4 ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
5.5 คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น
5.6 การเลือกวรรณกรรมทองถิ่นเพื่อใชประกอบการสอน

6. ภูมิหลังจังหวัดสุราษฎรธานี
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยตางประเทศ

รายละเอียดของแตละหัวขอกลาวโดยลํ าดับ ดังนี้

1.  ความรูพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

1.1  ความหมายของหลักสูตร
นักการศึกษาไดใหความหมายของหลักสูตรในลักษณะที่แตกตางกันออกไปอยาง

หลากหลายตามความคิดเห็น และมุมมองของแตละคน ซึ่งจํ าแนกกลุมความหมายโดยสรุปได   
ดังนี้

1.1.1 หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใชสอน
หลักสูตรในความคิดเห็นของกูด (Good 1973 : 150,อางถึงใน อรสา   

ปราชญนคร 2525 : 23) กลาววา หลักสูตรเนื้อหาวิชาที่จัดไวอยางเปนระบบ ใหผูเรียนไดศึกษา
เพื่อใหจบชั้นหรือรับประกาศนียบัตรในหมวดวิชาสํ าคัญ เชน หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตร
พลานามัย หลักสูตรศิลปศึกษา เปนตน

บ็อบบิท  (Bobbit 1981 : 42) ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน แตให    
รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในแงของผลการใชหลักสูตร คือรายการของส่ิงตาง ๆ ซึ่งนักเรียนและ
เยาวชนจะตองทํ าและตองประสบ โดยการพัฒนาความสามารถเพื่อทํ าส่ิงตาง ๆใหดีและเหมาะสม
สํ าหรับการดํ ารงชีวิตในวัยผูใหญ
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นกัการศึกษาไทย ภิญโญ  สาธร (2516 : 270)ใหความหมายที่เปนไปในทิศ
ทางเดียวกันกับนักการศึกษาตางประเทศทั้งสองทานวา หลักสูตรหมายถึง โครงการศึกษาที่
กํ าหนดใหเรียนรู และพัฒนาตนเองตามแผนการศึกษาหรือตามโครงการศึกษาที่โรงเรียนปฏิบัติ
เพือ่ใหบรรลุตามแผนการศึกษา

กลาวโดยสรุปหลักสูตร คือ เนื้อหารายวิชาซึ่งจัดไวอยางมีระบบ เพื่อใหผูเรียน
ไดศกึษา หรือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายตามที่สังคมตองการ

1.1.2 หลักสูตร คือ มวลประสบการณที่โรงเรียนจัดใหแกเด็ก
นกัวิชาการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความเห็นวา หลักสูตร คือ

มวลประสบการณทัง้หมดทีส่ถานศกึษาจดัใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไปสูจุดหมาย
ปลายทางตามที่สังคมตองการ ดังเชนความเห็นของ แคสเวลและแคมเบล (Caswell and 
Campbell 1935 : 69) ทีก่ลาววา หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทั้งหมดที่เด็กไดรับโดยมีครู
เปนผูแนะน ํา  ซึ่งสอดคลองกับ เซนและแมคสเวน (Shane  and Mcswain 1951 : 170) ที่กลาวไว
วาหลักสูตรเปนผลรวมของประสบการณการเรียนรูทักษะ นิสัย และเจตคติที่เด็กไดรับและแนะนํ า
ไปใชในการควบคุม

สมิธ  แสตนเลย และซอรส (Smith,Stanley, and Shores 1957 : 3) กลาวใน
ท ํานองเดียวกัน วาหลักสูตรคือลํ าดับของประสบการณที่มีศักยภาพ ซึ่งจัดข้ึนในโรงเรียนเพื่อฝกอบ
รมเดก็และเยาวชนใหคิดและกระทํ าในส่ิงที่ถูกตอง

กมล  สุดประเสริฐ (2526 : 4) กลาววา หลักสูตรมิไดหมายความเพยีงแต
หนงัสือหลักสูตรกระทรวงศกึษาธกิารเทานัน้ แตยงัมคีวามหมายถงึกจิกรรมและประสบการณทัง้หลาย
ทีจ่ดัใหแกเด็ก รวมถึงการสอนของครูตอนักเรียนดวย

เกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรตามนัยดังกลาวขางตน ความเห็นของ      
นกัวิชาการ กลุมนี้สรุปไดวา หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณทั้งหลายที่ไดรับการวางแผน โดย
การจดัข้ึนเปนลักษณะของวิชาที่มีความมุงหมายใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามจุดประสงคที่ตั้งไว โดย
มสีถานศกึษาเปนผูดํ าเนินงานจัดใหแกผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน

1.1.3 หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอน
นกัการศกึษาบางกลุมมคีวามเหน็ทีว่าหลักสูตรคอื กจิกรรมการเรียนการสอนดัง

ที ่ทรัมพและมลิเลอร (Trump  and Miller 1968 : 11 – 12) กลาววาหลักสูตรคือกิจกรรมการเรียน
การสอนชนดิตาง ๆ ที่มีการจัดเตรียมใหแกเด็กโดยโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน

1.1.4 หลักสูตรคือส่ิงที่สังคมคาดหมายหรือมุงหวังที่จะใหเด็กไดรับ
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ผูใหความหมายของหลักสูตรในกลุมนี ้คือ ลีวีส  และมีล (Lewis  and Miel
1972 : 7) มคีวามเห็นวา หลักสูตรเปนภาพรวมของความตั้งใจที่สังคมตองการใหผูเรียนมีความ
สัมพนัธกบับคุคลอ่ืนและส่ิงตาง ๆ ภายในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียว
กับ ลาวาเทลลี มัวร และคอลซูนีส (Lawatelli, Moore, and Kalsounis 1972 : 1 – 2) ที่กลาววา
หลักสูตร คือชดุของการเรียนประสบการณสํ าหรับเดก็ทีโ่รงเรียนไดวางแผนไว เพือ่ใหนกัเรียนไดบรรลุ
จดุประสงคการศึกษา

กลาวโดยสรุปหลักสูตรก็คือ ภาพรวมของความตั้งใจที่สังคมคาดหมายมุงหวัง
ใหเดก็ไดรับเพื่อพัฒนาตนเองและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคมในแนวทางที่เหมาะสม

1.1.5 หลักสูตรคือส่ือกลางหรือวิถีทางที่จะนํ าเด็กไปสูจุดมุงหมายปลายทาง
ครุก (Krug 1957 : 3) ไดใหความเห็นวา หลักสูตรประกอบดวย ส่ือกลางของ

การเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดข้ึน เพื่อใหโอกาสแกนักเรียนไดรับประสบการณตาง ๆ ที่จะน ําไปสู
เปาหมายของการเรียนที่พึงปรารถนา

ทาบา (Taba 1962 : 10) กลาววา หลักสูตรคือวิธีการเตรียมเยาวชนใหมีสวน
รวมในฐานะที่เปนสมาชิกที่สามารถสรางผลผลิตใหแกสังคม

สุมิตร  คุณานุกร (2518 : 12) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับ
ความมุงหมายของการศึกษาตามที่ก ําหนดไว

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521 : 17) ไดใหความหมายของหลักสูตร
ไววาหลักสูตรคอืขอก ําหนดแผนการเรียนการสอนเพือ่น ําไปสูความหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ

จากความเห็นของนักวิชาการศึกษาดังกลาวขางตน สรุปไดวา หลักสูตร คือ
ส่ือกลางหรือวิถีทางที่จะนํ าพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของการศึกษา

1.1.6 หลักสูตรคอืขอผูกพนัระหวางนกัเรียน ครู และส่ิงแวดลอมทางการเรียน
แมคเคนซี (Mackenzie 1964 : 402) ใหความหมายของหลักสูตรวาเปน     

ขอผูกพนัของผูเรียนกับส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ ที่ถูกเตรียมการไวภายใตทิศทางของโรงเรียน
ลีวีส  และมีล (Lewis and Miel 1972 : 7) กลาววา หลักสูตรเปนภาพรวมของ

ความตั้งใจที่สังคมตองการใหผูเรียนมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและส่ิงตาง ภายในเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสม

กลาวโดยสรุปหลักสูตรก็คือ ขอผูกพันระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอมในดาน
ตาง ๆ ที่สังคมกํ าหนดใหเปนไปทิศทางที่เหมาะสม
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1.1.7 หลักสูตรคือโครงการ แผน แนวทางหรือขอก ําหนด
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521 : 12) ไดใหความหมายของหลักสูตร

วาคอืขอกํ าหนดที่ประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง แนวทาง วิธีการ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ 
และการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน

สวัสดิ์  ประทุมราช และคณะ (2521 : 1) ไดใหความหมายของหลักสูตรไว 
ใกลเคียงกับกระทรวงศึกษาธิการวา หลักสูตรเปนแผนหรือแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน เพื่อที่จะชวยใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสามารถจัดสรรประสบการณ
ตาง ๆ ใหแกผูเรียนตามความตองการ

จากความหมายของหลักสูตรดังกลาวขางตน สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึงแนวทางใน
การจัดการศึกษาอันประกอบดวย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนขอผูกพันระหวาง    
นกัเรียน ครู และ ส่ิงแวดลอมของการเรียน อันรวมถึงมวลประสบการณตาง ๆ ที่เปนส่ือกลางนํ า
เดก็ไปสูจุดหมายปลายทางตามที่สังคมคาดหมาย

1.2  ความส ําคัญของหลักสูตร
นกัการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสํ าคัญของหลักสูตรไวดังนี้
สุมิตร  คุณานุกร  (2518 : 3) กลาววา หลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษา ซึ่งชี้ใหเห็นวา

การศึกษาจะมุงไปในทิศทางใด
ปรีชา  นิพนธพิทยา  (2525 : 199 – 200) กลาววา หลักสูตรเปนเคร่ืองชี้นํ าทางในการ

ปฏิบตังิานของบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือเปนบทบัญญัติของรัฐเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา
น ําไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
การศึกษาในระดับตาง ๆ รวมทั้งเปนเกณฑมาตราฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณและ
บุคลากร

สันต  ธรรมบ ํารุง  (2527 : 8) กลาววา หลักสูตรเปรียบเสมือนแผนการเดินทางและ   
ตารางที่ยืดหยุนไดในการจัดการศึกษา

ธ ํารง  บัวศรี  (2531 : 9) กลาวถึงความสํ าคัญของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปน     
เคร่ืองมอืก ําหนด เจตนารมณหรือเปาประสงคของการศึกษาของชาติลงสูการปฏิบัติ อาจกลาวได
วาหลักสูตรคือส่ิงที่นํ าเอาความมุงหมายและนโยบายการศึกษาไปแปลงเปนการกระท ําข้ันพื้นฐาน
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ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถาจะกลาววาหลักสูตรคือหัวใจของการศึกษาก็คงไมผิด เพราะถา
ปราศจากหลักสูตรแลว การศึกษาก็ยอมดํ าเนินไปไมได

จากความสํ าคัญของหลักสูตรสรุปไดวาหลักสูตรเปนเคร่ืองมือที่ชี้ใหเห็นวาการศึกษา
จะมุงไปในทิศทางใดเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการศึกษานํ าไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทางการ
ศกึษาและควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาในระดับตางๆ
1.3  องคประกอบของหลักสูตร

นกัการศกึษาใหความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไวดังนี้
ไทเลอร  (Tyler 1950 : 1) กลาววาในการทํ าหลักสูตรนั้นมีส่ิงที่ตองคํ านึงถึง 4 ประการ 

คอื จดุมุงหมายอยางไร มีเนื้อหาอะไรบาง จะจัดเนื้อหาสาระและประสบการณอยางไร จะท ําการ
ประเมินผลอยางไร

ฮิลดา  ทาบา (Taba 1962 : 10, อางถึงใน อรสา  ปราชญนคร 2525 : 24) กลาววา 
หลักสูตรไมวาจะออกแบบอยางไรก็ตาม ควรมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงคทั่วไป 
และวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชาและจํ านวนชั่วโมง 3) กระบวนการเรียนการสอน         
4) โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร

สมุน  อมรวิวัฒน (2524 : 6 – 7) กลาววา หลักสูตรควรจะประกอบดวย 1) จุดหมาย
ของหลักสูตรแตละระดับ 2) รายละเอียดเกี่ยวกับวัยของผูเรียนและอัตราเวลาเรียน 3) รายละเอียด
ของหัวขอวิชาในแตละหมวดและประสบการณทั้งหมด 4) กิจกรรมการเรียนการสอนและ         
การประเมิน 5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 6) กิจกรรมของโรงเรียนที่มุงสงเสริมพัฒนาการและ   
ประสบการณของนักเรียน

สิริพร  บุญญานันท  (2529 : 5) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร 8 ประการ คือ 
จดุหมาย หลักการ โครงสราง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาของรายวิชา ส่ือการเรียน วิธีสอน และ
การประเมินผล

ธ ํารง บัวศรี (2531 : 7 – 8) กลาววา หลักสูตรควรมีองคประกอบที่ สํ าคัญ 6 ประการ 
คือ จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงคของการเรียนการสอน เนื้อหาสาระและประสบการณ 
ยทุธศาสตรการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล

แนวคดิของนักการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรขางตนสรุปไดวา หลักสูตร
โดยทัว่ไปประกอบดวย หลักการ จุดหมายทั่วไป จุดประสงครายวิชาหรือกลุมวิชา เนื้อหาสาระ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร วัสดุประกอบหลักสูตร หรือเอกสาร      
หลักสูตร และแนวทางการวัดและประเมินผล
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1.4  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
นกัการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว ดังนี้
อรสา  ปราชญนคร (2525 : 116) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไววา 

หมายถงึการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรใหไดผลดียิ่งข้ึน ทั้งในดานการวางจุดมุงหมายการ
ดํ าเนินการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายใหมที่ไดวางไว นอกจากนี้การ
พัฒนาหลักสูตรยังรวมไปถึงการพัฒนาหรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีแกเด็ก และผูเรียนดวย
กลาวคอื ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณใหม ๆ รอบ ๆตนเอง รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาใน
ดานอารมณความรูสึกของตนเองใหสอดคลอง กับผูอ่ืนหรือหมูคณะในสังคมได และสามารถที่จะ
ด ําเนนิชีวิตของตนเองในสังคมไดอยางเปนปกติสุข

จริยา  จริยานุกูล (2527 : 123) ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง 
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงหลักสูตรเดมิเพือ่ใหเกดิผลดแีกผูเรียนยิง่ข้ึน หรือเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ใหมที่วางไว

วิชัย  วงษใหญ (2533 : 9) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง การ
พยายามวางโครงการที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดหมายที่กํ าหนดไว หรือการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสรางของการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน การกํ าหนด     
จดุมุงหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตํ ารา แบบเรียน คูมือครู และส่ือการเรียนตาง ๆ ตลอดจน
การวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร การปรับปรุงแกไข และการใหการอบรมครูผูใชหลักสูตรให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการบริหารและการบริหาร
หลักสูตร

จากความคิดเห็นของนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรดังกลาวสรุปไดวา การ
พฒันาหลักสูตรหมายถึง การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรใหไดผลดียิ่งข้ึน เพื่อใหเกิดผลดี
แกผูเรียน หรือเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายและเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว

1.5  ขัน้ตอนของการพัฒนาหลักสูตร
ไทเลอร  (Tyler 1950 : 1) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยตั้งคํ าถาม 4 

ประการ คือ
1. มีจุดหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนจะตองคํ านึงถึงและปลูกฝงใหกับผู

เรียน
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2. มีมวลประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สามารถสนองความตองการของ      
ผูเรียน และสอดคลองกับจุดหมายทางการศึกษาที่กํ าหนดข้ึน

3. จะจดัประสบการณทางการศึกษาเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร
4. จะพจิารณาไดอยางไรวาจุดหมายที่กํ าหนดข้ึนไดบรรลุแลว
สงัด  อุทรานันท (2532  : 38 – 43) ไดกํ าหนดข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร 7    ข้ัน

ตอน สอดคลองกับแนวคิดของไทเลอร ดังนี้
ข้ันที ่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เปนกระบวนการที่มีความสํ าคัญและเปนข้ันตอน

แรกของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา ความตองการของสังคมและผูเรียน ซึ่ง
จะชวยใหสามารถจัดหลักสูตรใหสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได

ข้ันที ่ 2 การกํ าหนดจุดหมายของหลักสูตร เปนข้ันตอนที่กระทํ าหลังจากไดวิเคราะห
และไดทราบถึงสภาพปญหา ตลอดจนความตองการตาง ๆ การกํ าหนดจุดหมายของหลักสูตรนั้น
เปนการมุงแกปญหา และสนองความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล

ข้ันที ่ 3 การคัดเลือก จัดเนื้อหาสาระ และประสบการณการเรียนรู เนื้อหาสาระและ
ประสบการณการเรียนรูที่จะนํ ามาจัดไวในหลักสูตร จะตองผานการพิจารณากล่ันกรองถึงความ
เหมาะสม และสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรที่กํ าหนดไว

ข้ันที ่ 4 การกํ าหนดมาตรการวัดและประเมินผล ข้ันนี้มุงจะหาเกณฑมาตรฐานเพื่อใช
ในการวัดและประเมินผลวา จะวัดและประเมินผลอะไรบางจึงสอดคลองกับเจตนารมณหรือจุด
หมายของหลักสูตร

ข้ันที ่ 5 การทดลองใชหลักสูตร ข้ันตอนนี้มุงศึกษาหาจุดออนหรือขอบกพรองตาง ๆ 
ของหลักสูตร หลังจากไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว เพื่อหาวิธีการแกไขและปรับปรุงหลักสูตรใหดี
ยิ่งข้ึน

ข้ันที ่6 การประเมินผลการใชหลักสูตร หลังจากไดนํ าหลักสูตรไปทดลองใชแลวก็ควรที่
จะประเมนิผลจากการใชวาหลักสูตรที่สรางข้ึนนั้นมีความเหมาะสม สอดคลอง และมีจุดใดบางที่
ควรไดรับการปรับปรุงแกไข

ข้ันที ่ 7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนที่จะนํ าไปใช หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบและ
ประเมนิผลเบือ้งตนแลว หากพบวามขีอบกพรองทีจ่ะตองปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสม
กอนทีจ่ะน ําหลักสูตรไปใชในสถานการณจริง ทั้งนี้เพื่อใหการใชหลักสูตรบรรลุผลตามเปาหมายที่
กํ าหนดไว
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย การวิเคราะห
ขอมลูพืน้ฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การกํ าหนดจุดหมายของหลักสูตร การคัดเลือกเนื้อ
หาสาระมวลประสบการณ การจัดลํ าดับ การกํ าหนดแนวทางการประเมินผล การทดลองใช การ
น ําหลักสูตรไปใชและการปรับปรุงแกไข

1.6 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
1.6.1   ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไว 
อาทิ สุมิตร คุณานุกร (2518 : 97) กลาววาการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น หมายถึง การขยาย
และปรับปรุงหลักสูตรระดับชาติ คํ าวา “การขยาย” หมายถึงการนํ าเอาทั้งจุดหมาย และเนื้อหามา
ขยายความ คือ ขยายออกจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม ขยายเนื้อหาเพิ่มเติม มีรายละเอียดที่ครู
นํ าไปสอนได  สวน “ปรับ” ก็คือการนํ าเอาจุดหมายและเนื้อหาวิชามาปรับใชใหสอดคลองกับ
สภาพทางสังคม ภูมิศาสตร และความตองการของประชาชนในแตละเขตการศึกษา สวน วิชัย  
วงศใหญ (2533 : 28) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น หมายถึง การนํ าเอาหลักสูตร
กลางมาพจิารณา ศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับเปล่ียนเนื้อหาสาระบางอยางใหสัมพันธสอดคลองกับ
ทองถิ่น ซึง่ในประเดน็ของค ําวา หลักสูตรทองถิน่นัน้กรมวิชาการ ไดกลาวถึงหลักสูตรกับทองถิ่นไว
ตอนหนึง่วาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและ
มธัยมศกึษาตอนปลาย เปนหลักสูตรที่มุงหวังใหความสํ าคัญของการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถิ่นดานตาง ๆ ทั้งนี้เพราะวา การจัดการศึกษาที่จะเปนประโยชน
ตอผูเรียนอยางแทจริงนั้น ตองเปนการศึกษาที่สอดคลองเกื้อกูลตอชีวิตจริง สามารถพัฒนา      
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมแตละทองถิ่น ดังนั้นจุดเนนของหลักสูตรฉบับปรับปรุงทั้ง 3 
ระดับ จึงไดก ําหนดไวประการหนึง่คอื การตอบสนองความตองการของทองถิน่ ทัง้นีเ้พราะการจัดการ
เรียนการสอนที ่    ท ําใหผูเรียนไดรูจัก เขาใจทองถิ่นของตนเอง ยอมจะท ําใหผูเรียนเกิดความรัก
ความผูกพัน ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน ตลอดจนการมีสวนรวมในการ
อนรัุกษและพัฒนาทองถิ่นของตนตอไป

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 มีขอก ําหนดซึ่งเปนแนวดํ าเนินการที่เกี่ยว
กับทองถิ่นอยางชัดเจนวา ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถิ่น รวมทั้งเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย ซึ่งกรมวิชาการ
(2539 : 21-22)กลาวถึงหลักสูตรทองถิ่นวา
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ค ําวา “ทองถิ่น” ที่กลาวถึงในหลักสูตรจะมีความหมายอยู 2 ประการ คือ
ประการที ่ 1 “ทองถิ่น” หมายถึงชุมชนที่สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

กบัการศกึษาตั้งอยู อาจจะเปนชุมชนในระดับหมูบาน ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด หรือภาคภูมิศาสตรก็
ไดทุกส่ิงทุกอยางที่มีอยูและที่เปนอยูของชุมชนไมวาจะเปนเร่ืองราวของประวัติศาสตร ความเปน
มาของชนชาติ ชุมชน ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ความเปน
อยูศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งแนวโนมของการเปล่ียนของชุมชนที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต เปนส่ิงทีผู่เรียนจะไดเรียนรูหรือนํ ามาใชในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทั้งส้ิน

ประการที่ 2 “ทองถิ่น” หมายถึง สถานศึกษาหรือหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
กบัการจดัการศึกษาที่มีอยูในชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชนทุก
ระดบั ตัง้แตโรงเรียน กลุมโรงเรียน อํ าเภอ จังหวัด เขตการศึกษา หนวยงาน สมาคม องคกร ฯลฯ 
บคุลากรในหนวยงานเหลานี้สามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทองถิ่นของ
ตนได

กลาวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นก็คือ การปรับองคประกอบ
ของหลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรกลางใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ และสภาพของ
แตละทองถิ่น

1.6.2  ความจ ําเปนในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น
เนื่องจากประเทศไทยในแตละภูมิภาคมีหลากหลายทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู การใชหลักสูตรเดียวกันทั่วภูมิภาคของประเทศไทยยอมไมกอ
ใหเกดิการพฒันาทัง้ดานคณุภาพชวิีต และศกัยภาพของทองถิน่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ การพัฒนา
หลักสูตรในระดบัทองถิน่ จงึมคีวามจ ําเปนตอการพฒันาการศกึษาในภูมภิาคตางๆ  ซึง่ นักการศึกษา
หลายทานไดแสดงความเห็นไวในประเด็นนี้อยางนาสนใจเชน

ประจกัษ  พฒันาเจริญ (2520 : 60 – 61) ไดศกึษาความคดิเหน็ของศกึษาธิการ
อํ าเภอในภาคเหนอื แลวสรุปความจ ําเปนในการพฒันาหลักสูตรระดบัทองถิน่ไววา เปนการปลูกฝงให
ผูเรียนรักทองถิ่น โดยคิดวาเปนหนาที่ที่ตองรักษา รูจักใชสงวนและทํ านุบํ ารุงรักษาทรัพยากรใน
ทองถิน่ นอกจากนี้ยังเปนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ทองถิน่ ซึง่จะเปนผลทํ าใหผูเรียนสามารถนํ าความรูนั้นไปใชสรางความเจริญใหแกทองถิ่น ซึ่งเปน
ไปในทางเดียวกันกับมาโนชญ  บุญญานุวัตร (2521 : 1) ทีไ่ดกลาวถึงความจํ าเปนในการพัฒนา 
หลักสูตรทองถิ่นไววา การใชหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศยอมไมสัมพันธกับชีวิตจริงที่เปนอยู     
ทํ าใหละเลยตอมรดกทางวัฒนธรรมและส่ิงอันพึงอนุรักษของทองถิ่นทํ าใหมีการลืมเลือนส่ิงมีคา
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ของทองถิ่น จึงไมเปนการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น ดานการผลิตอาชีพบางอยางอาจมีปญหา
แตกตางกนัไป เชนโรคภัยไขเจ็บ ความขาดแคลน ซึ่งแทนที่การศึกษาจะชวยแกปญหาดังกลาว ก็
กลับจะสงเสริมใหคนมุงมั่นเพื่อการศึกษาตอข้ันสูง เปนแนวคิดที่ใกลเคียงกันกับ สมพงษ        
พละสูรย (2521 : 1) ทีไ่ดกลาวถึงความจ ําเปนในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นวา ทองถิ่นอันม ี  
เขตการศกึษา จังหวัด อํ าเภอ เทศบาล หรือโรงเรียนควรมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต
หลักสูตรกลาง เอกสารประกอบหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอน
และนเิทศติดตามผล ใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่น

ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความจํ าเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนั้นเกิดจาก
ความแตกตางในสภาพ สภาวะ และเงื่อนไขเฉพาะของแตละทองถิ่นที่ไมสอดคลองสัมพันธกับ 
การใชหลักสูตรระดับชาติจากสวนกลาง สงผลใหเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงการจัดการศึกษาให 
สอดคลอง และสนองความตองการของทองถิ่นในดานตาง ๆ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนทั้งกับ   
ผูเรียนและทองถิ่นอยางแทจริง
                  1.6.3   ลักษณะของหลักสูตรทองถิ่น

พะนอม  แกวกํ าเนิด (2533 : 34 – 35) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตร   
ทองถิ่นไว ดังนี้

1. เปนหลักสูตรสอดแทรกคํ าอธิบายในระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา โครงสรางรายวิชาบังคับเลือกและเลือกเสรี

2. มเีนือ้หาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมของ
แตละทองถิ่นโดยเฉพาะ

3. มจีดุประสงคและเนื้อหาสาระชี้นํ าใหเห็นถึงปญหาและความตองการของ
นกัเรียน ผูปกครอง ประชาชนในแตละทองถิ่น

4. มีเนื้อหาสาระสัมพันธสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่
มนษุยสรางข้ึน ทรัพยากรมนุษย แผนและแนวโนมของการพัฒนาทองถิ่น

5. มีจุดประสงคมุงเนนใหนักเรียนใชทรัพยากรทองถิ่นเปนรากฐานสํ าคัญ 
เพือ่พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น

6. มีจุดประสงคและเนื้อหาสาระสนองความตองการของนักเรียนเฉพาะ
กลุม โดยเฉพาะในการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ

7. มีจุดประสงคจะใหนักเรียนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รัก
ทองถิ่นมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

ศศิธร  เผดิมรอด (2540 : 2) ไดกลาวถึงหลักสูตรระดับทองถิ่นที่ดีที่โรงเรียน
จดัท ําข้ึนเพือ่ใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมตามที่ปรากฏจริงในทองถิ่นนั้น 
ควรมลัีกษณะของเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค จํ าเปน 5 ประการ คือ

1. เปนสภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมจริงของทองถิ่น
2. เปนสภาพปญหาความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และประชากร

ในทองถิ่น
3. ใชทรัพยากรทองถิ่นเปนสํ าคัญเพื่อพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม

ทองถิ่นใหดีข้ึน
4. ชวยใหนกัเรียนรูจกัสภาพแวดลอมในทองถิน่ มคีวามรักถิน่ และมสีวนรวม

ในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่นใหมีสภาพดีข้ึน
5. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ แกนักเรียนเฉพาะกลุมที่มีความ

ตองการไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงสุด
                 1.6.4     แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 11 – 12) ไดกํ าหนดใหหนวยงาน
ในทองถิน่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ อันหมายถึงหนวยงานที่
เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนระดับตาง ๆในทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งประกอบดวย โรงเรียน อํ าเภอ 
จงัหวัด เขตการศึกษา กรมตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ทั้งหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอน
ตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเปดโอกาสใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ คือ

1. ปรับกจิกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ลักษณะนี ้ทองถิ่นสามารถกระท ําไดกับกลุมประสบการณในหลักสูตรประถมศึกษา และใน
รายวิชาบงัคบัและวิชาเลือกเสรีรายวิชา และทกุกลุมในหลักสูตรมธัยมศกึษาตอนตน และตอนปลาย
โดยไมท ําใหจดุประสงคเนือ้หา และคาบเวลาเรียนเปล่ียนแปลงไปจากทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรแมบท

2. ปรับรายละเอียดของเนือ้หาเปนการพฒันาหลักสูตรโดยการลด หรือเพิม่เติม
รายละเอียดของเนื้อหา จากหัวขอหรือขอบขายที่ระบุไวในคํ าอธิบายของกลุมประสบการณ หรือใน
ค ําอธบิายรายวิชา วิชาบงัคบั และวิชาเลือกเสรีทกุรายวิชา ทกุกลุมวิชา ทัง้นีต้องไมทํ าใหจุดประสงค
หวัขอ หรือขอบขายเนื้อหา และคาบเวลาเรียนที่กํ าหนดไวในหลักสูตรแมบทเปล่ียนแปลงไป
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3. จัดคํ าอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติม เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดวย
การจดัทํ าคํ าอธิบาย หรือรายวิชาเพิ่มเติมจากที่ปรากฏ

4. ปรับปรุงและ/หรือเลือกใชส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสม การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นลักษณะนี้เปนการปรับปรุง เลือกใชส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ ที่มีอยูใหเหมาะสม
สอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาของทุกกลุมประสบการณหรือรายวิชาตาง ๆ และสอดคลองกับ
สภาพของทองถิ่น

5. จดัท ําส่ือการเรียนการสอนข้ึนใหม  เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทํ า
หนงัสือเรียน คูมือ หนังสือเสริมประสบการณ แบบฝกหัด  หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน
อ่ืน ๆ ทีน่ ํามาใชในการจดัการเรียนการสอนกลุมประสบการณหรือรายวิชาตาง ๆ ข้ึนใหม ใหเหมาะสม
สอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา และสภาพของทองถิ่น  ทั้งนี้การเรียนการสอนที่ทองถิ่นจะพัฒนา
ข้ึนมาใหมนี้ อาจจะใชกับคํ าอธิบายรายวิชาที่มีอยูแลว หรือที่เพิ่มเติมข้ึนมาใหมก็ได

2. หลกัสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

หลักการ
1. เปนการศึกษาเพื่อเพิ่มความรูและทักษะเฉพาะดานที่สามารถน ําไปประกอบอาชีพ

ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
2. เปนการศึกษาที่สนองตอการพัฒนาอาชีพในทองถิ่นหรือการศึกษาตอ
3. เปนการศึกษาที่สงเสริมการนํ ากระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทองถิ่น และประเทศชาติ

จดุหมาย
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต

และใหสามารถทํ าประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนไดพัฒนา
เชาวนปญญา มีความรูและทักษะเฉพาะดานตามศักยภาพ เห็นชองทางในการประกอบอาชีพ 
รวมพฒันาสังคมดวยแนวทางและวิธีการใหม ๆ และบํ าเพ็ญประโยชนตอสังคม

ในการจดัการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มคีวามรูและทักษะในวิชาสามัญเฉพาะดาน
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2. มคีวามรูเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ
3. สามารถเปนผูนํ าและเปนผูใหบริการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทั้งสวนบุคคล

และสวนรวม
4. สามารถวางแผนแกปญหาในชุมชนของตน
5. มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ใหความชวยเหลือผูอ่ืน

อยางเทาเทียมกัน
6. มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถนํ าแนวทางหรือวิธีการใหม ๆ ไปใชในการ

พฒันาชุมชนของตน
7. มเีจตคตทิี่ดีตออาชีพและเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ
8. มนีสัิยรักการท ํางาน เต็มใจในการทํ างานรวมกับผูอ่ืนและมีทักษะในการจัดการ
9. เขาใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของสังคมในประเทศและในโลก มุงมั่นในการ

พฒันาประเทศตามบทบาทและหนาที่ของตน ตลอดจนอนุรักษและเสริมสรางทรัพยากร ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรมของประเทศ

เพือ่ใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ประสบความสํ าเร็จตามจุดหมาย จึงไดกํ าหนด
แนวดํ าเนินการไวดังนี้

1. จดัใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางกวางขวางตามความถนัดและความสนใจ
2. จดัใหผูเรียนไดศึกษาสภาพแวดลอม และความตองการของทองถิ่นในดานตาง ๆ
3. จดัการเรียนการสอนใหผูเรียนไดทดลองใชวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ
4. จัดประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ใหผูเรียนเห็นชองทางในการประกอบ

อาชีพ
5. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถ ไดมีโอกาสหาความรู และ

ทกัษะจากแหลงวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
6. จดัใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง
7. ในการจดัการเรียนการสอนใหใชวิธีผสมผสานการใหความรูกับการปฏิบัติจริง โดย

เนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและกระบวนการกลุม
8. ใหท องถิ่นปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพความ

ตองการของทองถิ่น สงเสริมใหทองถิ่นจัดทํ ารายวิชาที่สนองความตองการของทองถิ่น และสงเสริม
ใหผูเรียนมีความคิดในการสรางสรรคงาน
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9. ในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดแทรกการเสริมสรางคานิยม 
และการพัฒนาจริยธรรมอยางสมํ ่าเสมอ

10. ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐาน 
เชน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทนมีวินัย รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวย
2.1  หลกัสูตรวิชาภาษาไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   พทุธศักราช  2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533)

หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีจุด
ประสงคที่จะใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักในความ
สํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเคร่ืองมือส่ือสารคนในชาติ  และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ทางภาษาของชาติ จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทย ที่ก ําหนดไว 7 ขอ มีดังนี้

1. เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักภาษาและการใชภาษาในการส่ือสาร
2. เพือ่ใหสามารถใชภาษาติดตอส่ือสารไดอยางมีประสิทธิผล
3. เพือ่ใหสามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารญาณ
4. เพือ่ใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน การเขียนและมีรสนิยมในการ

เลือกอานหนังสือ
5. เพื่อใหเห็นความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเคร่ืองมือส่ือสารของคนในชาติ 

และมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
6. เพือ่ใหตระหนักในคุณคาของวรรณคดี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและที่สรางสรรค

ข้ึนในปจจุบัน
7. เพือ่ใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม

โครงสรางหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วชิาบังคับแกน วชิาเลือกเสรี
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4
ท 401 ภาษาไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค
ท 402 ภาษาไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่5
ท 503 ภาษาไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค
ท 504 ภาษาไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค

ท 011 การพูด 2 คาบ/สัปดาห/ภาค
1 หนวยการเรียน
ท 021 การอานและพิจารณาวรรณกรรม
2 คาบ/สัปดาห/ภาค
ท 022 วรรณกรรมปจจุบัน
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วชิาบังคับแกน วชิาเลือกเสรี
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่6
ท 605 ภาษาไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค
ท 605 ภาษาไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาค

2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 032 ประวัติวรรณคดีที่ 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 033 วรรณคดีมรดก
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 034 การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเร่ือง
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 041 การเขียน 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาค หนวยการเรียน
ท 042 การเขียน 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาค  1 หนวยการเรียน
ท 043 การแตงคํ าประพันธ
2 คาบ/สัปดาห/ภาค  1 หนวยการเรียน
ท 051 ภาษากับวัฒนธรรม
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 061 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ท 062 การพูดตอหนาประชุมชน
2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน

จดุประสงคการเรียนรายวิชาเลือกเสรีภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาเลือกเสรีที่จัดไวทั้งหมด 15 รายวิชานั้น มีจุดประสงคที่สํ าคัญดังนี้
1. เปดโอกาสใหนักเรียนที่ยังมีความสามารถในดานการใชภาษาไดเลือกเรียน เพื่อ

เพิ่มพูนความสามารถของตน
2. สงเสริมนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเปนพิเศษ
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3. เปนพื้นฐานแกผูที่มีความประสงคจะเรียนตอในสายวิชาที่ตองใชพื้นความรูภาษา
ไทยเปนอยางดี

4. มุงใหนักเรียนที่ตองการออกไปประกอบอาชีพใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร
กจิธุระตาง ๆ ในอาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2  รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน

รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นเปนรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ก ําหนดใหเปนวิชาเลือกเสรี สํ าหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมในทองถิ่นของตน ซึ่ง
เปนจดุเนนสํ าคัญของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2533  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ดังที่
กลาวไววา “เพื่อใหผูเรียนในแตละทองถิ่นไดรับประโยชนจากความแตกตางรวมทั้งปลูกฝงใหผู
เรียนมคีวามรัก และความผูกพันในทองถิ่นของตน” (กรมวิชาการ 2534 : 7) โดยมีคํ าอธิบายราย
วิชาวา ศึกษาเพลงพื้นบาน ปริศนาคํ าทาย ภาษิตและสํ านวน ตํ านาน นิทาน นิยาย เร่ืองเลา โดย
ใหศกึษาเกี่ยวกับที่มา เนื้อหา สํ านวน ความหมาย และอิทธิพลที่มีตอการดํ ารงชีพเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเห็นคุณคา และรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

จากค ําอธิบายรายวิชาจะเห็นไดวาสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรขอ 5 และ ขอ 9
(กรมวิชาการ 2535 : 1) ที่วา

ขอ 5  มคีวามภูมใิจในความเปนไทย เสียสละเพือ่สวนรวม ใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยาง
เทาเทียมกัน

ขอ 9  เขาใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของสังคมในประเทศและในโลก มุงมั่นในการ
พฒันาประเทศตามบทบาทและหนาที่ของตน ตลอดจนอนุรักษและเสริมสรางทรัพยากร ศาสนา 
ศลิปะวัฒนธรรมของประเทศ

จากค ําอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ผูวิจัยกํ าหนดจุดประสงคของราย
วิชาดังนี้ เพื่อใหนักเรียน

1.บอกความหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น   รวมทั้งระบุ
วิธกีารถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได

2.บอกความหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณคาของนิทาน เร่ืองเลา นิยาย และ
จ ําแนกประเภทของนิทานพื้นบานได

3.อธิบายความหมาย  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความรูสึกนึกคิด  ตลอดถงึความตองการของมนุษยที่ปรากฏในนิทานพื้นบานสุราษฎรธานีได
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4.อธบิายความหมายของค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่น  ทีป่รากฏในนิทานพื้นบาน
สุราษฎรธานี

5.อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ประเภท และคุณคาของตํ านาน   ตลอดถึงที่มา     
แนวคดิ วิถีชีวิต ความเชื่อ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏใน
ตํ านานได

6.อธบิายลักษณะที่เหมือนและแตกตางระหวางตํ านานกับนิทานได
7.อธบิายที่มา  ความหมาย ลักษณะ ประเภทของปริศนา และความหมายของคํ าศัพท

สํ านวนที่ปรากฏในปริศนาคํ าทาย  พรอมทั้งสามารถบอกถึงที่มา   แนวคิด    วิถีชีวิต    ความเชื่อ         
คานยิม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได

8.อธบิายที่มา  ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และคุณคาของภาษิตกับสํ านวน
ได

9.วิเคราะหที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และคุณคาประโยชนของเพลง
พืน้บาน พรอมทั้งศึกษาที่มา แนวคิด ความเชื่อ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว
สุราษฎรธานีที่ปรากฏในเพลงพื้นบานได

10.วิเคราะหความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษย ที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน
รวมทัง้สามารถบอกความหมายของศัพท สํ านวนทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในเพลงพื้น
บานได

11.รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน และจัดทํ าโครงการเผยแพรได
12.จดัท ําโครงการศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได
   การศกึษาวรรณกรรมทองถิ่น นับไดวาเปนการศึกษาที่มีจุดประสงค   เนื้อหาวิชา

ที่เกีย่วของกบัวัฒนธรรมของคนในทองถิน่   อันประกอบดวย , ต ํานาน   นทิาน   นยิาย   เร่ืองเลา
เพลงพืน้บาน   ปริศนาคํ าทาย    ภาษิตและสํ านวน    ตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรมซึ่งเปนการน ํา
ภูมปิญญาไทยมาใชในใหเกิดประโยชนเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นของตน

3.หลกัสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544
หลักการ

เพือ่ใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกํ าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาไวดังนี้
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1.เปนการศกึษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล

2.เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

3.สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวา
ผูเรียนมีความสํ าคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

4.เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู
5.เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ

เทยีบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ

จดุหมาย
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี

มปีญญา  มีความสุข และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึง
ก ําหนดจดุหมายซึง่ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1.เหน็คณุคาของตนเอง  มีวินัยในตัวเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

2.มคีวามคิดสรางสรรค ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา
3.มคีวามรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยา-

การมทีกัษะและศักยภาพในการจัดการ  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการ
ท ํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4.มทีกัษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดํ าเนินชีวิต

5.รักการออกกํ าลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6.มปีระสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7.เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่น

ในวิถชีวิีตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8.มจีติสํ านึกในการอนุรักษภาษาไทย    ศิลปะ   วัฒนธรรม ประเพณ ี กีฬา

ภูมปิญญาไทย   ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงท ําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามใหสังคม
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คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เมื่อจบชวงชั้นท่ี 4  ม. 4-6  ผูเรียนตองมีความรูความ
สามารถ  ดังตอไปน้ี

1.อานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ
2.ตคีวาม  แปลความ  และขยายความเร่ืองที่อานอยางลึกซึ้ง  วิเคราะห  วิจารณ

ประเมินคา  เร่ืองที่อาน
3.เลือกอานหนังสือและส่ือสารสนเทศจากแหลงการเรียนรู
4.เขียนเชงิวิชาการ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  เขียนโนมนาวใจ  เขียนแสดงทรรศนะ  เขียน

บนัเทิงคดีและสารคดี   เขียนเชิงสรางสรรค
5.ตัง้ประเดน็หัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค  เรียบเรียงงานเขียน  โดยมีการอางอิง

ขอมูล  สารสนเทศไดอยางถูกตอง
6.น ําความรูจากการฟงและดูส่ือรูปแบบตางๆมาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  แก-

ปญหา  และแสดงความคิดเห็น  และสามารถวิเคราะห  วิจารณไดอยางมีเหตุผล
7.พดูในโอกาสตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  พูดโนมนาวจิตใจ  พูดเพื่อ

ความบันเทิง   พูดแสดงความคิดเห็น
8.ใชภาษาพัฒนาการเรียน   การทํ างาน  และการประกอบอาชีพ     สรางสรรคงาน

เชงิวิชาการ   และใชอยางสรางสรรค   เปนประโยชน
9.เขาใจการเปล่ียนแปลงของภาษา  รวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่น  และภาษาตาง

ประเทศที่มีตอภาษาไทย
10.เขาใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละยุค  และใชหลักการวิจารณวรรณคดี

เบือ้งตนพิจารณาเร่ืองที่อานและนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวัน
11.แตงกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท   และรายได
12.ทองจ ําบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคุณคาน ําไปใชในการกลาวอางทั้งการพูดและ

การเขียน
13.ศกึษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํ านวน

ภาษติทีม่ีในวรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม
14.มมีารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  และมีนิสัยรักการอาน

การเขียน

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีดังน้ี
สาระที่ 1 : การอาน
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มาตรฐาน  ท 1.1 :   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัด
สินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดํ าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน

สาระที่ 2 : การเขียน
มาตรฐาน  ท 2.1 :   ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร   เขียนเรียงความ

ยอความ   และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการ
ศกึษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ

สาระที่ 3 : การฟง  การดู  และการพูด
มาตรฐาน  ท 3.1 :     สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูด

แสดงความรู  ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา

มาตรฐาน  ท 4.1 :     เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การ-
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ

มาตรฐาน  ท 4.2 :     สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะ
นิสัย  บคุลิกภาพ  และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ   และชีวิตประจ ําวัน

สาระที่ 5 : วรรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน  ท  5.1 :     เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํ ามาประยุกตใชในชีวิตจริง
รายวิชา  ท  035  วรรณกรรมทองถิ่น  เปนวิชาเลือกเสรีที่มีอยูในหลักสูตรวิชาภาษา

ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ. 2524(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  เมื่อพิจารณาคํ าอธิบาย
รายวิชาดังกลาวแลวสามารถจัดอยูในสาระที่ 4 : หลักการใชภาษา   ตรงกับมาตรฐาน  ท   4.1 :
เขาใจธรรมชาติทางภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมปิญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ม. 4-6  ดังนี้

1.เขาใจธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษาไทย
2.สามารถใชประโยคตามเจตนาของการส่ือสารโดยเลือกใชคํ าและกลุมคํ า

ไดชัดเจนและสละสลวย
3.สามารถใชภาษาสรางมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนแสดงความคิด
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เหน็เชงิโตแยง  ใชภาษาในการใหความรวมมือดวยการใชถอยคํ าและกิริยาทาทางที่สุภาพ
สามารถใชคํ าราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  คิดไตรตรองและลํ าดับความคิดกอนพูด
และเขียน

4.เขาใจการเปล่ียนแปลงของภาษารวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศ
ที่มีตอภาษาไทย

5.สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  และราย  ดวยถอยคํ า
ไพเราะแสดงออกทางอารมณและคุณคาทางความคิด

6.ศกึษา  รวบวรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํ านวนภาษิตที่มี
ในวรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม

ดงันัน้จากคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ในหลักสูตรภาษาไทยระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524(ฉบับปรับปรุง 2533)และจุดประสงคการเรียนรูทั้ง 12  ขอที่ผู
วิจยัก ําหนดข้ึนจะเห็นไดวาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ไทยในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  คือ  สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา   มาตรฐาน  ท
4.1   และมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม. 4-6  ตรงกับขอ  4  และ 6  (กรมวิชาการ 2544 : 25)
ที่วา

ขอ 4.  เขาใจการเปล่ียนแปลงของภาษารวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษา
ตางประเทศที่มีตอภาษาไทย

ขอ 6. ศึกษา รวบรวม วรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํ านวน
ภาษติทีม่ีในวรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม

4.  การพฒันาการเรียนการสอน

การพฒันาการเรียนการสอน เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถทํ าไดหลาย
วิธ ี ไดแก การพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาความสามารถ
ในการใชเทคนิควิธีสอนแบบตาง ๆ   การพัฒนาความสามารถในการใชส่ือการสอนและเทคโนโลยี
ตาง ๆ  ตลอดจนพฒันาความสามารถในการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอนและแนะแนวทาง
การศึกษา เปนตน  ซึ่ง สงัด   อุทรานันท (2532 : 237)  กลาววา แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนที่ควรไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง ก็คือ การพัฒนาความสามารถในการจัด
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กระบวนการเรียนการสอน เพราะถาหากครูผูปฏิบัติงานสอนมีความสามารถในการจัดกระบวน
การเรียนการสอน  ความสามารถดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนยอมจะดีข้ึน

ในชวงทศวรรษของการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
ผานมาสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปมาก  กอใหเกิดผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรไดกํ าหนด 
จดุหมายของหลักสูตรและเนื้อหาสาระไวมากและกวางขวาง  การเรียนของนักเรียนจึงสอดคลอง
กบัสภาพชวิีต เศรษฐกิจ และสังคมในทองถิ่นนอยมาก  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2533  
จึงมีความมุงหวังเพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองสัมพันธกับความตองการที่แทจริงของทองถิ่นและ
ชมุชน  โดยมุงเนนทีจ่ะสงเสริมและสนบัสนนุใหทองถิน่สามารถพฒันาหลักสูตรใชเองได  ซึ่งจะสงผล
ใหมกีารพฒันาการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัสภาพและสภาวะของทองถิ่น อันจะเกิดประโยชน
อยางสูงสุดแกผูเรียนและทองถิ่นตอไป
4.1  ความส ําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

การพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยมคีวามสํ าคญัไมเพียงแตเฉพาะการเรียนการสอน
เทานั้น แตมีผลถึงการคงอยู การถายทอด และการพัฒนาปรับปรุงภาษาไทยใหกาวหนาตอไป   
อันจะสงผลถึงประเทศชาติโดยสวนรวม ดวยเหตุนี้การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จึงมี
ความหมายและสํ าคัญมาก ไมเพียงแตเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนเทานั้น แต
สงผลไปถงึการพฒันาวัฒนธรรมและคานยิมรวมทั้งสังคมพรอมกันไป การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยจะน ําไปสูการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ดวย เพราะเปนการพัฒนาในหลักการและทักษะพื้นฐาน
ของการดํ ารงชีวิตของมนุษยทุกคน (ไพฑูรย สินลารัตน 2526 : 372)

รัชนี ศรีไพวรรณ (2527 : 172 – 173) กลาวถึงความสํ าคัญและความจํ าเปนที่ตอง
พฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยไว 5 ประการคือ

1. เนือ่งจากภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู และการพัฒนาตัวเด็กในดานตาง ๆ 
ซึง่จะตองใชส่ือสารดานภาษาเปนเคร่ืองมือ ถาเด็กใชภาษาไทยไมไดผล ผลการเรียนรูส่ิงตาง ๆ 
และการพฒันาดานอ่ืน ๆ ก็ยอมจะลมเหลว ฉะนั้นจึงมีความจ ําเปนที่จะตองพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทยอยางตอเนื่อง

2. การพฒันาประเทศเพื่อพัฒนาความเปนอยูของคนในประเทศทุก ๆ ดานไดดํ าเนิน
ไปอยางรวดเร็ว นักวิชาการทุกสาขาตางคิดคนความรูใหม ๆ เพื่อการพัฒนา ท ําใหวิทยาการตาง ๆ 
กาวหนาอยูตลอดเวลา การถายทอดความรูทางภาษาอ่ืนมาเปนภาษาไทยท ําใหเกดิความเปล่ียนแปลง
ทางภาษาที่ใชในชีวิตประจํ าวัน การเรียนการสอนภาษาไทยยอมตองดํ าเนินไปใหสอดคลองกับ
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การใชภาษาในชวิีตประจ ําวัน ดวยเหตนุีจ้งึมคีวามจ ําเปนที่โรงเรียนจะตองพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพื่อใหนักเรียนใชภาษาไดอยางถูกตอง และเปนประโยชนแกนักเรียนในการใชภาษา
เพื่อการส่ือสารในสังคม

3. ปญหาทีเ่กดิจากการเรียนการสอนภาษาไทย ยอมเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นความจ ําเปน
ที่จะตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปญหาที่มีเด็กเรียนออนตองจัดโครงการสอน
ซอมเสริมมิไดหยุดหยอน ปญหาเด็กสอบตกซํ้ าชั้น ยอมชี้ใหเห็นความจ ําเปนดังกลาวทั้งส้ิน ผู
บริหารหรือครูผูสอนควรจะตระหนักถึงสัญญาณอันตรายเหลานี้ ควรจะไดเรงรีบระดมพลังสมอง 
ชวยกนัหาแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กอนที่ทุกอยางจะสายเกินแก

4. วิธกีารเรียนรู หรือกลวิธีในการสอน ยอมมีผูคิดแสวงหาแนวทางที่ดีข้ึนเสมอทํ าให
นักเรียนเรียนรูไดดีข้ึนเร็วตามลํ าดับ ครูผูสอนภาษาไทยจึงตองพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียน
ไดประโยชนจากการเรียนอยางเต็มที่

5. ผูเรียนแตละกลุมแตละรุนยอมมีความแตกตางกัน เนื้อหา กิจกรรม หรือส่ือการ
เรียนการสอนแบบหนึ่ง อาจจะเหมาะกับเด็กรุนหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะกับเด็กอีกรุนหนึ่งเมื่อใช
แลวไมท ําใหเกิดการเรียนรูหรือทํ าใหเกิดปญหาในการเรียนการสอน การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
นัน้ส่ิงตาง ๆ ดังกลาวยอมเปนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอยางหนึ่งซึ่งเปนความจํ าเปน
ทีท่างโรงเรียน และครูผูสอนจะตองจัดทํ า

4.2  การสอนภาษาไทยเพื่ออนุรักษมรดกทางสังคม
วรรณกรรมที่เกิดข้ึนในแตละทองถิ่นไดผานการสรางสรรค เลือกสรร ปรับปรุง แกไข 

และสืบทอด แตเมื่อประเทศพัฒนาเปล่ียนแปลงไป ความสํ าคัญทางดานเศรษฐกิจวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเขามามีบทบาท ทํ าใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากสังคมเกษตรกรรมเปน   
อุตสาหกรรม มีผลท ําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและสังคมไทยตลอดจนประเพณีดั้งเดิมที่ดี
งามกแ็ปรเปล่ียนไปดวย ความเปล่ียนแปลงเหลานี้มีผลกระทบตอจิตใจของคนในสังคม กลาวคือ 
จิตใจของตนก็ถอยหางจากความศรัทธาความเชื่อในหลักการดํ าเนินชีวิตเดิมที่สืบทอดตอกันมา 
การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นยอมทํ าใหอนุชนหวนกลับมาเกิดความรักความผูกพัน และหวงแหน
ในทองถิ่นของตนได

ลักษณะรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิน่เปนรายวิชาเนนการศึกษาที่มา แนวความคิด
จริยธรรม อุดมคติ ตลอดจนวิถีชีวิต ชวยใหผูศึกษาเขาใจสภาพสังคม ขนบธรรมเนียม และอิทธิพล
ของวรรณกรรมทองถิ่นตอสังคมของทองถิ่น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนซึ่โดยนํ าเอา
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วรรณกรรมทองถิ่นมาเปนส่ือการสอน จึงถือไดวามีบทบาทเปนงานอนุรักษมรดกทางสังคมของ
ประเทศดวย

4.3  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
สุจริต  เพียรชอบ (2525 : 93) ไดกลาวถึงการนํ าหลักสูตรไปใชวา ครูผูสอนเปนตัวจักร

ทีสํ่ าคญั เพราะเปนผูที่ท ําใหหลักสูตรบังเกิดผล โดยเนนวาแมผูรางหลักสูตรจะไดวางหลักสูตรไว
เลอเลิศปานใดกต็าม หากครูผูสอนไมเขาใจหลักการ จดุประสงคและเนือ้หาในหลักสูตรอยางถองแท
และไมรูจักจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาประสงคของหลักสูตร แลวก็ยอมไมสัมฤทธิ์ผล 
เพราะฉะนัน้เพือ่ใหการจดัการเรียนการสอนมปีระสิทธภิาพ ครูผูสอนภาษาไทยควรคํ านึงถึงหลักการ
ดังตอไปนี้

1. มวัีตถปุระสงคในการสอนชัดเจน เพราะเมื่อมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนแลว ครูภาษา
ไทยกจ็ะสามารถจัดเนื้อหา เลือกวิธีการสอนจัดกิจกรรมและประสบการณในการเรียนรู ตลอดจน
ประเมนิผลไดถูกตอง การเรียนการสอนก็จะดํ าเนินไปดวยดี บรรลุตามจุดประสงคที่ไดกํ าหนดไว
ในหลักสูตร

2. คํ านึงถึงลักษณะพัฒนาการของเด็กวัยรุน ครูควรจะเขาใจนักเรียนที่ตนเองสอน
เปนอยางดี เพื่อจะไดจัดสภาพการเรียนการสอนและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ที่จะสงเสริมใหผูเรียน
พฒันาและเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่

3. ใชหลักจติวิทยาในการสอน ครูควรมีความรู ความเขาใจ และใชหลักจิตวิทยาใน
การสอน เชน ความแตกตางระหวางบุคคล กฎแหงความพรอม การเราความสนใจ และการเสริม
แรง เปนตน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

4. ใชวิธสีอนหลากหลาย ครูภาษาไทยทีด่คีวรจะตองรูจกัพลิกแพลงวิธีสอนใหนาสนใจ
การใชวิธีสอนที่หลากหลายจะทํ าใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และมีความ
กระตือรือรนในการเรียน

5. จัดกิจกรรมประกอบการสอนที่นาสนใจ กิจกรรมเปนหัวใจของการสอน การใช    
กจิกรรมประกอบการสอน จะท ําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน

6. มข้ัีนตอนในการสอนที่เหมาะสม การสอนแตละคร้ัง ครูควรมีข้ันตอนในการสอนที่
นาสนใจ เชน มีข้ันน ําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน การจัดกิจกรรมประกอบข้ันสรุป และประเมินผล

7. ใช ส่ือการสอนประกอบ การเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีควรใชส่ือการสอน
ประกอบดวย เพราะจะท ําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

8. ประเมินการสอนเปนประจ ํา เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความเจริญกาวหนาของตนเอง
การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทยนั้น อาจทํ าไดดวยการใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดทํ าขอ
ทดสอบ เขียนรายงาน หรือวัดจากการแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  เชน การอภิปรายการ
แสดงละคร หรือการแสดงบทบาทสมมติ

4.4  รายละเอียดของวิธีสอน
วิธสีอน หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ที่ผูสอนใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กํ าหนดไว (บุญชม ศรีสะอาด 2537 : 95)
วิธีสอนที่นํ ามาใชสอนในหองเรียนนั้นมีหลากหลายวิธี แตละวิธีจะมีลักษณะเฉพาะมี

จดุเดนและ จุดดอยแตกตางกันไป นักการศึกษาหลายทานไดนํ าเสนอวิธีสอนแบบตาง ๆ ไวเพื่อให
ผูสอนพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสม ดังนี้
 พนัทิพา  อุทัยสุข  และสิริวรรณ ศรีพหล (2526 : 55 – 165) ไดแบงรูปแบบการสอน
ออกเปน 2 รูปแบบคือ

1. รูปแบบการสอนที่เนนครูผูสอนเปนศูนยกลาง มีวิธีสอนแบบตาง ๆ ดังนี้
1.1 การสอนแบบบรรยาย
1.2 การสอนโดยใชคํ าถาม
1.3 การสอนแบบสาธิต

2. รูปแบบการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีวิธีสอนแบบตาง ๆ ดังนี้
2.1 การสอนแบบอภิปราย
2.2 การสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ
2.3 การสอนแบบการใชเกมจํ าลองสถานการณ
2.4 การสอนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

2.4.1 การสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร
2.4.2 การสอนแบบแกปญหา
2.4.3 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน
2.4.4 การสอนแบบอุปนัยและนิรนัย

2.5 การสอนโดยการใหผูเรียนฝกฝนและเรียนรูดวยตนเอง
2.5.1 การสอนโดยการใหนักเรียนทดลอง
2.5.2 การสอนแบบโครงการ
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2.5.3 การสอนโดยใหผูเรียนศึกษานอกสถานที่
2.6 การสอนเปนรายบุคคล

2.6.1 การสอนบทเรียนแบบโปรแกรม
2.6.2 การสอนแบบศูนยการเรียน
2.6.3 การสอนแบบใหเรียนโดยอิสระ

2.7 การผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ
สุกัญญา  ธารีวรรณ (2531 : 31 – 59) ไดเสนอวิธีสอนแบบตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ  

พนัทิพา  อุทัยสุข และ สิริวรรณ  ศรีพหล แตมีวิธีสอนที่แตกตางอยู 7 วิธ ีคือ
1. วิธีสอนแบบกลุมยอย
2. วิธีสอนแบบโครงการ
3. วิธีสอนแบบหนวย
4. วิธีสอนแบบบูรณาการ
5. การสอนแบบเปนคณะ
6. วิธีสอนแบบใชนาฏการ
7. การสอนความคิดเห็นริเร่ิมสรางสรรค
สวนสุพิน  บุญชูวงศ (2534 : 44 – 46) ไดเสนอวิธีสอนซึ่งแตกตางจากที่กลาวมาขาง

ตน คือ วิธีสอนแบบทบทวน วิธีสอนแบบโครงการและวิธีสอนแบบแบงกลุมทํ างาน
ในขณะที่จินตนา สุขมาก (ม.ป.ป. : 191 – 263) ไดเสนอวิธีสอนแบบตาง ๆ ไวถึง 15 

วิธ ี ซึง่วิธสีอนสวนใหญเหมือนกับวิธีสอนที่สุพิน  บุญชูวงศ น ําเสนอแตปรากฏวิธีสอนที่นาสนใจ
แตกตางกันอยู 3 วิธีคือ วิธีสอนแบบใชนาฏการ วิธีสอนความคิดริเร่ิมสรางสรรคแกเด็ก และวิธี
สอนเปนคณะ

1. รูปแบบการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง และ
2. รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ซึง่มลัีกษณะการจัดกิจกรรมการสอนรวม 25 วิธ ีดังนี้คือ
1. การสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง

1.1 การสอนแบบบรรยาย  (Lecture)
1.2 การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
1.3 การสอนโดยการใชคํ าถาม (Questioning Method)
1.4 การสอนโดยการทบทวน (Reviewing)
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2. การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.1 การสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)
2.2 การสอนแบบทดลอง (Laboratory Method)
2.3 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)
2.4 การสอนแบบศูนยการเรียน (Learning Centered Method)
2.5 การสอนแบบโครงการ  (Project Method)
2.6 การสอนแบบทํ างานกลุม (Group Process Method)
2.7 การสอนแบบหนวย (Unit Teaching Method)
2.8 การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
2.9 การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)
2.10 การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing Method)
2.11 การสอนแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method)
2.12 การสอนแบบบทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction Method)
2.13 การสอนโดยการใชเกมจํ าลองสถานการณ (Simulation Method)
2.14 การสอนดวยวิธีการแกปญหา (Problem Solving Method)
2.15 การสอนโดยการคนพบ  (Discovery Method)
2.16 การสอนแบบฝกทักษะ (Practice Drill Method)
2.17 การสอนเปนคณะ (Team Teaching)
2.18 การใชนาฏการในการสอน (Dramatization)
2.19 การสอนความคิดสรางสรรค (Synectics)
2.20 การสอนแบบบูรณาการ (Indignation Method)

  จะเหน็วาวิธีสอนมีมากมายหลายวิธ ีแตละวิธีก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน
ออกไป การที่ครูผูสอนจะเลือกใชวิธีสอนแบบใดจึงตองพิจารณาใหเหมาะสม ซึ่งบุญชม  ศรีสะอาด 
(2537 : 4) ไดเสนอแนะแนวทางการเลือกวิธีสอนไววา ควรพิจารณาถึงองคประกอบดานตาง ๆ   
ดังนี้คือ

1. จดุประสงคของบทเรียน การที่จะเลือกใชวิธีสอนใด วิธีนั้นจะตองสอดคลองกับจุด
ประสงคของบทเรียน กลาวคือ เปนวิธีที่มั่นใจวาจะสามารถชวยใหบรรลุจุดประสงคอยางมี      
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. ลักษณะของเนื้อหา ควรเลือกวิธีสอนที่สอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาสาระที่จะ
สอนนั้น

3. ลักษณะของผูเรียน วิธีสอนบางวิธีสามารถใชไดกับผูเรียนหลายวัย หลายประเภท
แตบางวิธทีี่เหมาะสมกับผูเรียนบางวัย บางประเภท จึงตองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของผู
เรียนนั้น ๆ

4. เวลาในการสอนแตละคร้ังมีกํ าหนดเวลาเทาใด เพียงพอสํ าหรับการสอนดวยวิธี
การนั้น ๆ หรือไม ซึ่งตองพิจารณาใหรอบคอบ

5. สถานที ่การสอนบางวิธีจํ าเปนตองจัดสภาพหองเรียน โตะ เกาอ้ี ใหเหมาะสม เชน 
วิธสีอนแบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบอภิปรายกลุม เปนตน ซึ่งแตละวิธีจะมีการจัดสภาพหองที่
แตกตางกัน ผูสอนคํ านึงถึงความเหมาะสมในสวนนี้ดวย

6. จ ํานวนผูเรียน ผูเรียนมีจ ํานวนมากนอยเทาใด จํ านวนผูเรียนดังกลาวนั้น เหมาะ
สมกับวิธีที่ใชหรือไม

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สามารถใชวิธีสอนใหเหมาะสมไดหลาย   
รูปแบบ ซึ่งสุจริต เพียรชอบ (2531 : 164 – 185) ไดเสนอแนะวิธีสอนที่เหมาะสมกับการสอนภาษา
ไทยไว 12 วิธ ีดังนี้

1. การสอนแบบบรรยาย
2. การสอนแบบอภิปราย
3. การสอนแบบอนุมานวิธี
4. การสอนแบบอุปมานวิธี
5. การสอนดวยวิธีการแกปญหา
6. การสอนวิธีแบงกลุมระดมความคิด
7. การสอนดวยการแบงกลุมศึกษา
8. การสอนโดยวิธีแบงหมูใหนักเรียนทํ างาน
9. การสอนดวยวิธีการสอนเปนคณะ
10. การสอนดวยวิธีการตอบสนอง
11. การสอนแบบหนวย
12. การสอนแบบศูนยการเรียน
สํ าหรับวิธีสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทอง

ถิน่นัน้ ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบดานตาง ๆ คือ จุดประสงคของบทเรียน ลักษณะของเนื้อหา 
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ลักษณะของผูเรียน เวลา สถานที ่และจ ํานวนผูเรียน ตามขอแนะน ําของบุญชม ศรีสะอาด (2537 : 4)
และศกึษาวิธีสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาไทย ตามขอแนะน ําของ สุจริต  เพียรชอบ 
(2531 : 164 – 185) จงึไดวิธสีอนทีเ่หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิ่น ดงันี้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)
การสอนแบบบรรยายนั้น เหมาะที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา แนวคิด คํ าจํ ากัด

ความขอมูลหรือความคิดรวบยอดตาง ๆ การสอนแบบบรรยายเปนวิธีการสอนที่งายเหมาะสมที่จะ
สอนผูเรียนซึ่งมีจํ านวนมาก อยางไรก็ตามแมจะไดรับการวิจารณวา ผูสอนท ํากิจกรรมเปนสวน
ใหญ นักเรียนเปนผูฟงเทานั้น แตผูสอนแบบบรรยายที่ดีก็มักจะเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น หรือตั้งขอสังเกตไดเปนอยางดี

รูปแบบของการสอนแบบบรรยาย
การสอนบรรยายโดยทั่ว ๆ ไปม ี3 รูปแบบ คือ
1.  การบรรยายอยางเปนทางการ เปนวิธีการที่ใชอยางแพรหลาย ผูสอนจะเปนผู

รับผิดชอบดานการเรียนการสอนเพียงผูเดียว ผูเรียนจะมีจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได มีการใช
อุปกรณการสอนประกอบบางแตไมมากนัก อุปกรณที่ใชไดแก ภาพ แผนภูมิ สไลด หรือ ภาพยนตร

2.  การบรรยายโดยใชส่ือประสม การบรรยายแบบนี้ ผูบรรยายมีการวางแผนการ
บรรยายรวมกันหลายฝาย ทั้งฝายที่รับผิดชอบดานเนื้อหา  วิธีสอน และฝายส่ือการสอน มีการใช
ส่ือการสอนประกอบการบรรยายอยางมาก   ท ําใหการเรียนการสอนดีมีชีวิตผูเรียนเกิดความสนุก
สนาน

3. การบรรยายเชิงอภิปราย  การบรรยายแบบนี้ ผูบรรยายใชเวลาบรรยายเพียง
เล็กนอย เปนเพียงการใหขอมูล และกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด นอกจากนั้นก็จะใชเวลาสวน
ใหญในการใหผูเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ผูเรียนจะเกิดความสนุกสนานมี
การศกึษาคนควาขอมูลสถิติตาง ๆ มาใชประกอบการอภิปราย ท ําใหไดเรียนรู เนื้อหาตาง ๆ กวาง
ขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน

ลักษณะของการบรรยายที่ดี
1.  มวัีตถปุระสงคชัดเจน โดยกํ าหนดในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
2.  เตรียมการบรรยายเปนอยางดีมีข้ันตอน มีการจัดลํ าดับเนื้อหาตัวอยาง ขอมูล 

เอกสาร และเตรียมส่ือการสอนเพื่อประกอบการสอนเปนอยางดี
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3. ผูสอนค ํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาที่เหมาะกับ
พืน้ฐานความรู

4. บคุลิกภาพของผูบรรยายดี การแตงกายดี เสียงชัดเจน การใชสีหนาทาทาง
ประกอบการบรรยายดีเหมาะสม

5.  การใชถอยคํ าเหมาะสม มีศิลปะในการพูด สนใจผูฟง มีความเปนกันเองเปด
โอกาสใหผูฟงซักถาม และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง

6.  ทิง้ปญหาใหผูฟงขบคิด ซักถาม หรือศึกษาคนควาหาความรูตอไป (สุจริต   
เพียรชอบ 2531 : 167)

ขอดีของการสอนแบบบรรยาย
1. เปนวิธีสอนที่ใชกันมากเปนเวลานาน ครูเองก็คุนเคยและมีประสบการณกับ

การสอนและเปนวิธีสอนที่ท ําไดงาย
2.  การสอนบรรยายใชสอนนักเรียนเปนจํ านวนมาก ๆ ได ทั้งยังชวยประหยัด

เวลาของผูสอนดวย
3. ผูบรรยายที่มีนํ้ าเสียงและลีลาการพูดดี สามารถทํ าใหเนื้อหาที่จะสอนนาสนใจ 

มชีีวิตชีวาไดโดยงาย
4. ผูสอนสามารถดํ าเนินการสอนไดโดยลํ าพัง ใชอุปกรณการสอนนอย ผูสอน

สามารถปรับปรุงเนื้อหาใหเขากับเวลา ผูเรียน และองคประกอบอ่ืน ๆ ได
5. ผูสอนสามารถสรุปเนื้อหาตาง ๆ ไดตามที่ประสงค นอกจากนี้ครูยังสามารถ

ถายทอดความคิด มโนทัศนใหแกผูเรียนไดโดยงาย
6. ผูเรียนเปนฝายเรียนรู เปนฝายรับความรู การเรียนการสอนดํ าเนินไปโดย

สะดวกรวดเร็ว ไมมีการสะดุด ขัดจังหวะ หรือขามข้ันตอน (สุจริต เพียรชอบ 2531 : 167)
ขอบกพรองของการสอนแบบบรรยาย
1. ผูสอนเปนผูทํ ากิจกรรมเปนสวนใหญ ผูเรียนมีบทบาทนอย มีโอกาสแสดง

ความคดิเห็นดวยการเรียนรูที่ดี ผูเรียนควรเรียนดวยการลงมือปฏิบัติ
2. บรรยากาศในการสอนคอนขางเปนเผด็จการ เพราะครูเปนผูสอน เปนผูบอก  

มใิชผูชีแ้นะ  ครูจึงมีโอกาสครอบงํ าความคิดเห็นของนักเรียนไดงาย หากครูเปนผูที่มีอคติในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ นักเรียนก็จะกลายเปนผูที่มีอคติตอส่ิงนั้นดวย
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3. การสอนแบบบรรยายเหมาะแกการใหเนื้อหาและขอมูลเทานั้น และไมเหมาะ
ในดานทีจ่ะเสริมใหผูเรียนเกดิความคดิเหน็วิพากษวิจารณ และความคดิวิเคราะห ขัดตอจุดประสงค
ของหลักสูตรปจจุบันที่เนนเร่ืองการคิดเปน ท ําเปน แกปญหาได

4. การสอนแบบบรรยายไมไดคํ านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนเกง
ออนเรียนดวยวิธีเดียวกันหมด จึงสงเสริมการเรียนแบบทองจํ า

5. ผูสอนทกุคนไมใชผูบรรยายที่ดี ท ําใหการสอนลมเหลว ไมนาสนใจไดโดยงาย
6. ผูเรียนตองใชจนิตนาการเกนิความจ ําเปน นกัเรียนไมไดเหน็ของจริงและไมสงเสริม

การศกึษาคนควา  รวมทั้งสะกัดกั้นความคิดเห็นของนักเรียนดวย (สุจริต  เพียรชอบ 2531 : 168)
2. วิธีสอนโดยการทบทวน (Reviewing Method)

วิธสีอนโดยการทบทวน เปนวิธีสอนที่ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลวใหแกนักเรียน
เพือ่ใหนกัเรียนเกิดความมั่นใจวาเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจนและแมนย ําพอที่จะสามารถระลึกไดเมื่อ
ตองการ

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนโดยการทบทวน
1. ครูกลาวถึงเนื้อหาของบทเรียนที่เรียนแลว
2. ครูตัง้ค ําถามเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนที่ตองการใหนักเรียนทบทวน
3. ครูน ํานกัเรียนใหอภิปรายเพือ่คนหาค ําตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการใหนักเรียน

ทราบ
ขอดีและขอจํ ากัด
ขอดี
1. ชวยใหนักเรียนไดพบเห็นถึงความสัมพันธและความเกี่ยวของของเนื้อหาอยาง

ชดัเจน
2. ท ําใหการเรียนมีความคงทนมากข้ึน
3. เปนการเตรียมพรอมสํ าหรับกิจกรรมในแตละคร้ัง
4. เปนเคร่ืองชวยวัดจุดสํ าคัญของบทเรียน
5. เปนการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเกิดข้ึนในใจของนักเรียน
6. ท ําใหนักเรียนตระหนักถึงความตองการที่จะตองศึกษามากยิ่งข้ึน
ขอจํ ากัด
1. เปนการยากที่จะท ําใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมได
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2. ครูตองมีความช ํานาญในการใชเทคนิคการสอน (ละออ  การุณยะวนิช และ
คณะ ม.ป.ป. : 25)
                 3. การสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)

วิธีสอนแบบอภิปราย เปนการแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อชวยแกไข
ปญหาอยางใดอยางหนึง่ระหวางครูกบันกัเรียน หรือระหวางนกัเรียนดวยกัน โดยมีครูเปนผูประสาน
แทนทีค่รูจะตองเปนฝายตัง้ปญหาคอยถามเดก็ ครูตองเปดโอกาสใหเด็กซักถามบางและใหนักเรียน
มสีวนชวยตนเองดวย วิธีสอนนี้สงเสริมใหนักเรียนคิดเปน พูดเปน และยังเปนการสงเสริมใหมีการ
อยูรวมกันแบบประชาธิปไตย

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอภิปราย
1. ข้ันเตรียมการอภิปราย เปนข้ึนที่จะตองวางแผนการเรียนการสอน ซึ่งจะตอง

เตรียมการหลาย ๆ เร่ือง เชน
1.1 หัวขอและรูปแบบของการอภิปราย หัวขอจะตองเกี่ยวกับบทเรียนและ

ควรจะระบุจุดประสงคใหแนชัด สวนรูปแบบการอภิปรายนั้นข้ึนอยูกับหัวขอ
1.2 ผูสอนเปนผูกํ าหนดหัวขอ รูปแบบ รวมทั้งการวางแผนจัดกิจกรรม     

การเรียนการสอนระหวางบทเรียน
1.3 นักเรียนจะตองเตรียมตัวหลังจากทราบหัวขอ และพยายามหาขอมูล

หรือรายละเอียดเพื่อมาอภิปราย
1.4 จดัหองเรียนและอุปกรณเพื่อใชในการอภิปราย

2. ข้ันดํ าเนินการอภิปราย ผูสอนจะมีฐานะเปนผูควบคุมใหการอภิปรายเปนไป
ดวยดี ซึ่งตองมีบทบาทดังนี้

2.1 แจงจุดประสงคและหัวขอในการอภิปราย
2.2 บอกเงื่อนไขหลักเกณฑในการอภิปราย
2.3 คอยชวยเหลือใหการอภิปรายดํ าเนินไปตามวัตถุประสงค
2.4 ชวยชีแ้นะใหนักเรียนรูจักฟงและแสดงความคิดเห็นดวย

3. ข้ันสรุป เปนข้ันที่สํ าคัญมาก เพราะระหวางการอภิปราย ผูอภิปรายจะเสนอ
แนวคดิกวาง ๆ  ผูสอนอาจจะสรุปแนวคิดดวยตนเองหรือใหประธานกลุมออกมารายงานผลแลวครู
ผูสอนสรุปอีกคร้ังเพื่อเนนความคิดหลักก็ได

ขอดีและขอจํ ากัด
ขอดี
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1. สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
2. พฒันาสติปญญาของนักเรียนดวยความคิด
3. สงเสริมการคนควาหาความรูของนักเรียนเพื่อนํ ามาใชในการอภิปราย
4. สงเสริมการเคารพในเหตุผลของผูอ่ืน
ขอจํ ากัด
1. ในบางหวัขอส้ินเปลืองเวลาในการอภิปรายมากหากประธานไมคุมสถานการณ
2. หากการตั้งหัวขอไมดีจะทํ าใหการอภิปรายไมสัมฤทธิ์ผล

4. การสอนแบบอนุมานวิธ ี(Deductive Method)
คือการสอนโดยที่ครูใหคํ าจํ ากัดความ ใหหลักเกณฑของเนื้อหาวิชากอนแลว

จงึยกตวัอยางประกอบ การสอนแบบนี้ดํ าเนินไปโดยรวดเร็ว นักเรียนบางสวนอาจฟงและคิดตาม
ทนัแตจะมนีักเรียนสวนหนึ่งตามไมทัน ไมเขาใจ  ทางที่ดีก็ควรจะไดใชส่ือการสอน เชน แถบ
ประโยค แผนภูมิ ใบความรู  แผนใส  หุนจํ าลอง  ของจริง  ประกอบการสอน และเปดโอกาสให  
นกัเรียนไดรวมกิจกรรมดวยการชวยยกตัวอยาง อภิปราย ซักถาม แตงประโยคทํ าทาทางประกอบ 
วาดภาพ และรองเพลงดวย การสอนก็จะไดผลดีกวาครูบอกคํ าจํ ากัดความและยกตัวอยางให    
นกัเรียนฟงเพียงฝายเดียว

ข้ันตอนการสอนแบบอนุมานวิธี
1. ข้ันอธิบายปญหา (Statement of the problem) ความเขาใจปญหาจะเปน

เคร่ืองชวยกระตุนและเราใจนักเรียน ขอสํ าคัญปญหานั้นจะตองเกี่ยวของกับสถานการณจริงของ
ชวิีตและเหมาะสมกับความสามารถและวุฒิภาวะของเด็ก

2. ข้ันอธิบายขอสรุป (Generalization) น ําเอาขอสรุป กฎ หรือนิยามสักสอง
อยางมาอธิบาย เพื่อจะไดเลือกใชในการแกปญหา

3. ข้ึนตกลงใจ (Inference) เปนข้ันเลือกขอสรุป กฎ หรือนิยามที่น ํามาใชในการ
แกปญหา

4. ข้ันพิสูจน (Verification) เปนข้ันพิสูจนขอสรุป กฎ หรือนิยาม วาเปนความจริง
หรือไม โดยการปรึกษาครู คนควาจากตํ ารา พจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออ่ืน ๆ และจากการ
ทดลอง ขอสรุปที่ไดพิสูจนแลววาเปนความจริงจึงนับไดวาเปนความรูที่ถูกตอง

ขอดีขอจํ ากัดของการสอนแบบอนุมานวิธี
ขอดี
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1. วิธสีอนแบบอนุมานงายและเสียเวลานอย
2. วิธนีีใ้ชสอนเนื้อหาวิชาที่งาย ๆ หรือหลักเกณฑตาง ๆ ไดดี
3. หลักเกณฑตาง ๆ ที่อธิบายตามวิธีอนุมาน ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมาย

ไดดี
ขอจํ ากัด
1. นกัเรียนบางคนเขาใจวิธีนี้ไดยาก
2. ถกูวิจารณวาเปนวิธีสนับสนุนใหนักเรียนเดา

   3. ใชสอนไดดีเฉพาะบางเร่ือง และไมสงเสริมคุณคาในการแสวงหาความรูและ
คณุคาทางอารมณ (เกษม  สุดหอม และคณะ ม.ป.ป. : 187-189)

5. การสอนแบบอุปมานวิธ ี(Inductive Method)
คือการสอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑ การเรียนโดยวิธีนี้จะทํ าใหนักเรียนเขาใจ

กวางขวาง นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจวาไดคนพบ ไดสรุปคํ าจํ ากัดความและยกตัวอยางดวย  
ตนเอง แมวาจะใชเวลามากกวาอนุมานวิธีบางเล็กนอยก็คุมกับเวลาที่เสียไป เพราะนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง และมีเจตคติที่ดีตอส่ิงที่เรียนดวย

ข้ันตอนการสอนแบบอุปมาน
1. ข้ันเตรียม (Preparation) คอืการใชทักษะการเตรียมตัวผูเรียนนั่นเอง ขอสํ าคัญ

จดุประสงคของการเรียนจะตองชัดเจน และอาจเสนอในรูปแบบของปญหาที่รัดกุม
2. ข้ันแสดง (Presentation) คอืการใหตัวอยางตาง ๆ แกผูเรียนอยางนอยสาม    

ตวัอยาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบสรุปกฎเกณฑได
3. ข้ันเปรียบเทียบและคนหา (Comparison and Abstraction) คอืการที่ผูเรียนได

มโีอกาสพิจารณาความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง เพื่อเตรียมสรุปกฎเกณฑ
4. ข้ันสรุปกฎเกณฑ (Generalization) คอืการนํ าขอสังเกตตาง ๆ จากตัวอยางมา

สรุปเปนหลักการดวยตัวของผูเรียน
5. ข้ันนํ าไปใช (Application) คอืข้ันทดสอบความเขาใจของผูเรียน จากหลักการที่

ไดพฒันาข้ึน โดยใหผูเรียนนํ าหลักการไปใชแกปญหา หรือท ําแบบฝกหัด
ขอดีขอจํ ากัดของการสอนแบบอุปมาน
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ขอดี
1. วิธนีีท้ ําใหนักเรียนเขาใจไดดีและจํ าไดนาน
2. นกัเรียนเขาใจวิธีที่จะแกปญหาในทางรูปธรรมไดในภายหลัง
3. นกัเรียนรูจักวิธีทํ างานที่ถูกตองตามหลักตรรกศาสตร และวิทยาศาสตร
4. นกัเรียนรูจักวิธีทํ างานที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยา
ขอจํ ากัด
1. เปนวิธีที่ไมเหมาะจะใชสอนไดทุกวิชา เหมาะสํ าหรับวิชาที่ตองคิดตามหลัก    

ตรรกศาสตร ไมเหมาะสมสํ าหรับวิชาที่มีคุณคาทางสุนทรียะ
2. ครูตองมคีวามเขาใจในเทคนิคของวิธีสอนแบบนี้อยางแจมแจงชัดเจน
3. บางคร้ังกินเวลานาน เกิดความเบื่อหนาย และมีปญหาทางวินัย
4. มกัท ําใหบทเรียนมีข้ันตอนมากเกินไป (เกษม สุดหอม และคณะ ม.ป.ป. : 184-

186)
6. วิธีสอนแบบแบงกลุมระดมความคิด (Brain Storming Group)

วิธีสอนโดยใชการระดมความคิด คือการใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นให 
ขอเสนอแนะในการแกปญหาใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได โดยไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมา โดยจะบันทึกความคิดหรือขอเสนอแนะไวทั้งหมด

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมระดมความคิด
1. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย
2. ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ
3. ใหประธานเปนผูดํ าเนินการ ใหสมาชิกภายในกลุมระดมความคิดตามหัวขอที่

ไดรับมอบหมาย และใหเลขานุการเปนผูจดบันทึกไวโดยไมคํ านึงถึงความสํ าคัญกอนหลัง
4. สรุปความคิดเห็นของกลุมเสนอตอที่ประชุม
ขอดีและขอจํ ากัด
ขอดี
1. วิธีนี้ใชไดเมื่อผูสอนตองการกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง
2. ชวยใหไดแนวความคิดที่กวางขวางแนวความคิดใหม กอนที่จะนํ ามาจัด

ประเภทและประเมินผล
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3. ทกุคนมีโอกาสไดพูดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีความสบายใจ
4. ชวยใหสามารถตัดสินใจและแกปญหาไดดี
ขอจํ ากัด
1. อาจใชเวลามากและมีความคิดที่ใชไมได
2. ผูไมคุนเคยกับวิธีนี้จะไมคอยเสนอแนวคิดที่แปลก ๆ ในระยะแรก ๆ (เกษม  

สุดหอม และคณะ ม.ป.ป.:187)
7. วิธีสอนแบบแบงกลุมท ํางาน (Group Process Method)

วิธสีอนแบบแบงกลุมท ํางาน คือ การที่ครูมอบหมายใหนักเรียนทํ างานรวมกันเปน
หมูคณะ ชวยกันศึกษาจากแหลงคนควาตาง ๆ เชน หองสมุด หรือปฏิบัติกิจกรรมตามความ
สามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เปนการฝกใหนักเรียนทํ างานรวมกันตามวิธีแบบ
ประชาธิปไตย ทุกคนจะตองดํ าเนินตามที่มอบหมายให เปนวิธีที่จะชวยฝกฝนนักเรียนใหไดรับ
ประสบการณตรงไดเรียนรูเพื่อนรวมงาน แตตองดํ าเนินการอยางมีหลักเกณฑ ครูจะตองวางแผน
ใหนกัเรียนทุกคนในแตละกลุมปฏิบัติอยางเครงครัด

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการทํ างานกลุม
1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประมาณ 4-5 กลุม
2. ก ําหนดความมุงหมาย เปนข้ันที่กํ าหนดความมุงหมายและวิธีการท ํางานอยาง

ละเอียด ถาเปนคร้ังแรกครูควรดูแลอยางใกลชิด
3. การเสนอแนะแหลงวิทยาการที่จะใชคนควาหาความรู เปนข้ันที่ครูผูสอนบอก

รายละเอียดของหนังสือใหคนควา
4. การวางแผน เปนข้ันที่นักเรียนวางแผนทํ างานรวมกัน ทํ างานตามที่ไดรับ  

มอบหมาย
5. การประเมินผล เปนข้ันที่ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการรวมมือกัน

ท ํางาน
6. กลุมรายงานผลการศึกษา
ขอดีและขอจํ ากัด
ขอดี
1. สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการคนควาหาความรูดวยตนเอง
2. นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดเต็มที่
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3. นกัเรียนไดรับประสบการณตรง
4. ฝกการทํ างานกลุม
ขอจํ ากัด
1. การควบคุมดูแลสมาชิกภายในกลุมโดยนักเรียนอาจไมทั่วถึง ท ําใหนักเรียน

บางคนไมไดรวมกิจกรรม
2. ขาดแหลงคนควา เชน หนังสือในหองสมุดไมเพียงพอ (สุมานิน รุงเรืองธรรม 

2526: 52-54)
8. วิธสีอนแบบศูนยการเรียน (Learning Centered Method)

ศนูยการเรียน (Learning Center) เปนการจัดระบบหองเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
สามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู อาศัยเนื้อหาวิชาที่
จดัออกเปนหนวย ๆ แตละหนวยมีกิจกรรม วัสดุอุปกรณ และเนื้อหาวิชาแตกตางกันผูเรียนจะเรียน
รูโดยการประกอบ กิจกรรมจากหนวยตาง ๆ ตามที่ก ําหนดภายใตการดูแลของครู

แนวคิด
ศนูยการเรียนเปนกิจกรรมที่อยูบนพื้นฐานหลักการและทฤษฎี
1. การใชส่ือประสม (Multi – media Instruction)
2. กระบวนการกลุม (Group Precess)
3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness)
4. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference)
ประเภทของศูนยการเรียน
ศนูยการเรียนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การจดัศนูยการเรียนในหองเรียน เปนการจัดมุมวิชาตาง ๆ ภายในหองเรียน

แตละมมุจะประกอบดวยวัสด ุอุปกรณ เพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนของนักเรียน
2. การจัดศูนยการเรียนแบบเอกเทศ เปนการจัดหองเรียนโดยแบงนักเรียนออก

เปนกลุมกจิกรรม แตละกลุมกิจกรรมจะมีเนื้อหาที่แบงไวเปนหนวย ๆ ทุกกลุม นักเรียนจะเรียน
เนือ้หาแตละหนวยจนครบ การเรียนลักษณะนี้เปนศูนยการเรียนอยางแทจริง

ข้ันตอนการจัดศูนยการเรียน
1. ภายในหนวยการเรียนจะตองมีการออกแบบกิจกรรมอยางมีระบบโดยกํ าหนด

จดุมุงหมายและเนื้อหาไวอยางชัดเจน
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2. แบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย ในแตละหนวยยอยจะมีความสมบูรณเฉพาะ
ตวัและเปนอิสระตอกัน ท ําใหผูเรียนสามารถที่จะเร่ิมเรียนจากหนวยใดกอนก็ได

3. แตละเนื้อหาควรจัดประมาณ 4-6 หนวยยอย แตละหนวยยอยควรมีกลุม    
นกัเรียนนักศึกษาจํ านวนไมเกิน 10 คน

4. การจัดตารางสอนควรยืดหยุ นและจัดเปนแบบหนวยเวลา (Modular 
Scheduling) โดยแตละหนวยการเรียนจะใชเวลาประมาณหนวยละ 20-30 นาที

ข้ันสอน (สํ าหรับนักเรียน)
1. ใหกลุมนักเรียนที่ไดรับการแบงแลวเขาประจํ าศูนยการเรียนที่ 1-4
2. ใหหวัหนากลุมอานบัตรคํ าส่ัง และใหสมาชิกกลุมท ําความเขาใจกับคํ าส่ังนั้น
3. ใหหวัหนากลุมเก็บบัตรเฉลยไวกอน และใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตามลํ าดับ ข้ัน

ตอนที่กํ าหนดไวในบัตรคํ าส่ังเมื่อสมาชิกกลุมท ํากิจกรรมเสร็จแลวใหหัวหนากลุมอานค ําเฉลยให
สมาชิกกลุมทราบได

4. แตละกลุมเมื่อเรียนจากศูนยการเรียนเสร็จแลวตามเวลาที่กํ าหนดใหยายกลุม
ไปเรียนในศูนยถัดไป จนครบทุกศูนยทุกกลุมจึงถือวาส้ินสุดการเรียน

5. ถากลุมใดปฏิบัติกิจกรรมในศูนยเสร็จกอนเวลาที่ก ําหนด ใหยายไปเลนเกมใน
ศนูยสํ ารองในขณะเดียวกัน ถาศูนยใดวางก็ใหเขาไปเรียนไดทันที แตถาเสร็จพรอมกัน 2 ศูนยก็ให
เปล่ียนกันไดทันที

ขอสรุป
การตรวจคํ าตอบของนักเรียนกระทํ าเมื่อนักเรียนนํ ากระดาษคํ าตอบมาสงใหครู

ตรวจความถูกตองของนักเรียนทุกกลุมทันที จะไดนํ าขอผิดพลาดคลาดเคล่ือน หรือสวนใดที่      
นกัเรียนยงัไมเขาใจมาอธิบายเพิ่มเติม หลังจากที่นักเรียนทุกกลุมเขาเรียนครบทุกศูนยแลวเพื่อให
นกัเรียนไดรับแนวคิดที่ถูกตองตามเนื้อหา

ขอดีขอจํ ากัด
ขอดี
1. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนโดยพัฒนาไปตามข้ันตอนของกระบวน

การเรียน
2. สงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูโดยตัวของนักเรียนเปนศูนยกลาง
3. นกัเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน
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4. นกัเรียนไดมีโอกาสนํ าความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจ ําวันได
ขอจํ ากัด
การจัดศูนยการเรียนของแตละหนวยในศูนยการเรียนจะตองมีองคประกอบ

ครบถวนดังนี้
1. บัตรคํ าส่ังอาจจะเปนบัตรเดียว หรือมีจํ านวนบัตรเทากับจํ านวนคนในกลุม

บตัรค ําส่ัง จะบอกถึงวิธีการในการศึกษาเนื้อหาตามลํ าดับข้ันตอน
2. ส่ือประกอบการเรียนภายในหองจะตองสอดคลองกับเนื้อหาของหนวยเรียน 

เชน รูปภาพ วีดิทัศน บทเรียนคอมพิวเตอร บัตรคํ า โปสเตอร แถบบันทึกเสียง สไลด เปนตน
3. แบบทดสอบสํ าหรับทดสอบเนื้อหาประจํ าหนวย
4. วัสดอุุปกรณสํ าหรับผูเรียน เชน โสตทัศนูปกรณ กระดาษ ดินสอ ปากกา ตาม

จ ํานวนนักเรียน
5. ขณะที่นักเรียนทํ ากิจกรรมการเรียนแตละหนวยในศูนยการเรียนครูจะทํ าหนา

ทีค่อยดแูลและใหคํ าแนะนํ าชวยเหลือตามโปรแกรมการเรียนนั้น ๆ ดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2540 : 23-27)

9. การสอนโดยใชบทบาทสมมติ (Role Playing)
การใชบทบาทสมมุติ เปนกิจกรรมที่มีการก ําหนดสถานการณสมมุติและบทบาท

ของผูเรียนในสถานการณนั้นแลวใหผูเรียนสวมบทบาท และแสดงบทบาทนั้นตามความรูสึก
ประสบการณเจตคติของผูเรียนที่มีตอบทบาทนั้น  วิธีการนี้จะชวยใหไดมีโอกาสศึกษา  วิเคราะห
ถึงความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถชวยใหเขาใจพฤติกรรม 
ความรูสึก อารมณ และเหตุผลของบุคคลที่สวมบทบาทนี้ในชีวิตจริงดวย

องคประกอบสํ าคัญของการใชบทบาทสมมุติ คือ
1. สถานการณ (Setting หรือ Scenario) ซึง่กจิกรรมนั้นจะเกิดข้ึน
2. ชดุของบทบาทพรอมรายละเอียดของแตละบทบาท
3. ปญหาหรืองานของแตละบทบาท
4. กติกาควบคุมการเลน
วัตถปุระสงคของการสอนโดยใชบทบาทสมมุติ
1. เพือ่ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความรูสึกของผูอ่ืน
2. เพือ่ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูอ่ืน
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3. เพื่อใหผูเรียนมีการปรับหรือเปล่ียนเจตคติ พฤติกรรมและการปฏิบัติตนใน
สังคมอยางเหมาะสม

4. เพือ่ใหผูเรียนไดฝกการใชความรูในการเผชิญสถานการณตาง ๆ ฝกการแกไข
ปญหาและการตัดสินใจ

5. เพือ่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนไดมีโอกาสแสดงออก และไดเรียนอยาง
สนุกสนาน

6. เพือ่ชวยใหการเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากข้ึน
ข้ันในการเรียนโดยใชบทบาทสมมุติ
1. การเตรียมกลุมผูเรียน

- น ําเสนอปญหา
- ท ําความเขาใจสถานการณ
- อธบิายการเลนบทบาทสมมุติ

2. การเลือกผูเลน
- วิเคราะหบทบาท
- คดัเลือกผูสวมบทบาทตาง ๆ

3. ก ําหนดข้ันตอนการเลน
- บอกลํ าดับกิจกรรม
- ทบทวนบทบาทตาง ๆ

4. การเตรียมผูสังเกตการณ
- ก ําหนดประเด็นที่จะสังเกต
- มอบหมายหนาที่การสังเกตแกผูสังเกตการณ

5. การเลนบทบาทสมมุติ
- เร่ิมเลน
- ด ําเนินการใหการเลนเปนไปอยางราบร่ืน
- หยดุพักการเลนบทบาทสมมุติ

6. วิเคราะหและอภิปราย
- ทบทวนกจิกรรมของบทบาทสมมุต ิ(เหตุการณ สภาพความเปนจริง)
- อภิปรายในประเด็นที่สํ าคัญ
- ก ําหนดแนวการเลนคร้ังตอไป
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7. การเลนบทบาทสมมุติซํ ้า (ถาม)ี
- เลนบทบาทสมมุติ
- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

8. วิเคราะหและอภิปราย (เหมือนข้ันตอนที่ 6)
9. แลกเปล่ียนประสบการณและเชื่อมโยงสูสภาพความเปนจริง

- เชือ่มโยงสถานการณปญหาไปยังประสบการณความเปนจริง
- ก ําหนดกฎเกณฑขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย (กรมวิชาการ 2539 : 5-9)

ประโยชนของบทบาทสมมติ
1. ชวยใหเรารูแจงถึงบทบาทที่เรากระท ําไดในชีวิตจริง
2. ชวยสอนใหเราสํ ารวจบทบาทที่เราแสดงโดยไมลํ าเอียง
3. ชวยสอนใหเราสรางและทดลองบทบาทใหม เพื่อปรับตนใหเขากับกลุม
4. ใหตัวอยางพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ
5. ชวยพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
6. ชวยใหเขาใจความคิดในแงมุมอ่ืน

ในการเรียนการสอนทีม่นีกัเรียนเปนศนูยกลางนัน้ วิธสีอนสวนใหญจะตองอาศัยกิจกรรม
ความรวมมอืของนกัเรียนในแตละกลุมหรือในชัน้เรียนนัน้ ๆ เชน วิธีสอนแบบแบงกลุมท ํางาน วิธีสอน
แบบอภิปราย หรือวิธีสอนแบบบทบาทสมมุต ิเปนตน กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน จึงมีความ
จ ําเปนกบัการเรียนการสอนในลักษณะนี้เปนอยางยิ่ง ชัชว เถาวชาลี (2536 : 1-4) ไดกลาวถึง    
กจิกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) ไวในเอกสารประกอบการ
ประชุม ฝกอบรม “การเรียนแบบรวมมือกัน” ดังนี้

การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการเรียนที่เนนการรวมมือกันของ
สมาชกิภายในทีมและระหวางทีม กลาวถึง นักเรียนในแตละที่ตองใหความรวมมือและสนับสนุน
กันภายในทีมของตนเอง ขณะเดียวกันแตละทีมก็ตองใหความรวมมือและสนับสนุนในแตละทีม
ของชั้นเรียน

หลักการของการเรียนแบบรวมมือกัน มีวิธีการแตกตางจากการเรียนวิธีอ่ืน ๆ นักเรียน
จะมสีวนในการตัดสินใจในส่ิงที่พวกเขาจะเรียน รวมทั้งวิธีการเรียนดวยตนเองดวย เปาหมายของ
การเรียนแบบนี้คือ นักเรียนจะไดเรียนรูพรอมทั้งไดแสดงความรู ความคิด ตลอดจนทัศนะที่ตนมี
อยูใหแกผูอ่ืน และรับส่ิงเหลานี้จากผูอ่ืนดวยเปนการแลกเปล่ียนกัน
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การเรียนแบบรวมมือกันมีหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอ 5 รูปแบบ ซึ่งสามารถใชในการ
เรียนการสอนรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น ไดเปนอยางดี คือ

1. การสอนแบบ โค-ออฟ (CO-OP CO-OP)
  CO-OP CO-OP เปนกระบวนการเรียนที่มุงเนนในการกระตุนนักเรียนใหมีการแสดง

ออกดานสติปญญา  ความคิดสรางสรรค ความสัมพันธระหวางนักเรียน ใหมีการแลกเปล่ียนความ
รูและประสบการณใหม ๆ ใหแกกันตามที่ตนเองมีความสนใจและไดไปศึกษาคนควาดวยวิธีการ
ตาง ๆ มาซึง่เปนหนาที่และบทบาทของแตละคน อันน ํามาสูการเรียนรูที่จะเกิดกับตัวนักเรียน

CO-OP CO-OP เปนการเรียนแบบรวมมือกัน ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนในกลุมขนาด
เล็กไดทํ างานรวมกันใหมากที่สุด โดยนํ าความรูความเขาใจของสมาชิกภายในกลุมมาบูรณาการ
เปนผลงานของกลุมแลวจึงนํ าผลงาน หรือประสบการณที่ไดนั้นไปนํ าเสนอตอสมาชิกในชั้นเรียน 
CO-OP CO-OP เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนรวมมือกันภายในกลุมขนาดเล็กของ    
ตนเอง เพื่อสรางสรรคผลงานบางอยางในแตละกลุม และนํ าเสนอตอชั้นเรียน ทั้งนี้จะเปนการ   
รวมมือกันในการท ํางานกลุม

ข้ันตอนการสอนแบบ CO-OP CO-OP
   CO-OP CO-OP มข้ัีนตอนในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรู  10 ข้ัน 

ดังนี้คือ
  1.การอภิปรายกลุมใหญ (Student-Centered Class Discussion) นกัเรียนทั้งชั้นรวม

กนัอภิปรายเนื้อหาที่จะเรียน โดยเนนใหความสนใจของผูเรียนเปนหลัก
2.การคัดเลือกกับนักเรียน (Selection of Student Learns) การคัดเลือกทีมนั้น

สมาชิกในแตละทีมตองมีการกระจายทั้งเพศและความสามารถ ซึ่งในทีมเดียวกันจะตองมีทั้งคน
เกง ปานกลาง และออน

 3.การสรางทีมและพัฒนาทักษะ (Team-Building and Skill Development) ในการ
สรางทีมนั้นเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของทีมมีความเขาใจซึ่งกันและกัน โดยรูและเขาในบท
บาทหนาทีข่องตนในทีม ปฏิบัติตามบทบาทและพัฒนาทักษะดานการทํ างานเปนทีม

 4.การคัดเลือกหรือแบงเร่ืองที่สนใจ (Team-Topic Selection) ในการเรียนจะมีหัวขอ
ใหญเปนหลัก น ําหัวขอใหญนั้นมาแบงออกเปนหนวยยอย ๆ ใหแตละทีมคัดเลือกรับผิดชอบหนึ่ง
หนวยยอย
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5.การคัดเลือกหัวขอยอย (Mini-Topic Selection) น ําหนวยยอยในข้ันที่ 4 มาแยก
เปนหวัขอยอย ๆ ใหสมาชิกแตละคนในทีมนั้น ๆ รับผิดชอบอีกคร้ังหนึ่ง

 6.การเตรียมหัวขอยอย (Mini-Topic Preparation) สมาชกิในแตละทีมไปศึกษาคน
ควาขอมูลในหัวขอยอยที่ตนรับผิดชอบมารวบรวม จัดระบบขอมูล โดยสามารถทํ าไดหลายวิธี เชน 
การสังเกต ทดลอง สัมภาษณ หรืออานจากเอกสาร เปนตน

7.การนํ าเสนอหัวขอยอย (Mini-Topic Presentation) สมาชิกแตละคนนํ าราย
ละเอียดของหัวขอยอยไปศึกษามานั้น เสนอตอทีมของตนเอง แลวใหกลุมวิจารณซักถามวา ส่ิงที่
ตนน ําเสนอนัน้เปนอยางไร และเตรียมที่จะน ําเสนอทั้งชั้นเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ข้ันนี้ทุกคนมีโอกาสได
แสดงออกชวยฝกการพูด แกปญหาการพูดมากหรือพูดนอยเกินไป

  8.การเตรียมเสนอผลงานของทีม (Preparation of Team Presentation) น ําขอมูล
ของสมาชกิทกุคนในทีมมาบูรณาการเขาดวยกัน เปนผลงานของทีมสํ าหรับนํ าเสนอทั้งชั้นเรียน

  9.การนํ าเสนอผลงานของทีม (Team Presentation) ในการนํ าเสนอผลงานของทีม
ตอนกัเรียนทัง้ชั้น กอนเสนอนักเรียนควรแจงวิธีการการเสนอของทีมใหครูทราบเพื่อครูจะไดชวยจัด
วัสดอุุปกรณบางอยางให เชน เคร่ืองฉายภาพสไลด เปนตน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวานักเรียนจะเลือกวิธีใด
ในการน ําเสนอซึ่งมีอยูหลายวิธ ี เชน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การอภิปราย โตวาทีศูนยขอมูล 
ขาวสาร หรือจะใชส่ือตาง ๆ ประกอบ เชน รูปภาพ แบบจํ าลอง แบบจํ าลอง ของจริงเปนตน ซึ่งการ
น ําเสนอนั้นไมเนนที่การบรรยาย

  10.การประเมินผล (Evaluation) มีวิธีการตาง ๆ ดังนี้
  10.1 เพือ่นรวมทมีประเมนิผลงานของแตละคนทีน่ ําเสนอหวัขอยอยในทมีของตน
 10.2 เพือ่รวมชั้นประเมินผลงานของแตละทีมที่ออกมาเสนอผลงานในหนวยยอย

ทีแ่ตละทีมรับผิดชอบตอชั้นเรียน
  10.3 ครูประเมินในสวนที่เปนรายงานเฉพาะบุคคล โครงการหรือหัวขอยอยและ

ประเมนิผลการนํ าเสนอผลงานของแตละทีม ซึ่งเปนหนาที่ของครูที่จะประเมินทุกข้ันตอนครูมีสิทธิ์
ในการใหคะแนนหรือเกรดแกนักเรียนเพียงผูเดียว

ในสวนที่ใหนักเรียนรวมกันประเมินเพื่อนรวมชั้น ขณะเสนอผลงานทั้งเปนทีมและราย
บคุคลนัน้ มจีดุมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลเทานั้น และใหทราบวาประเมิน
โดยใคร และอยางไร พรอมทั้งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนฝกทักษะการคิดพิจารณาอยางมีเหตุ
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ผล  ซึง่ครูจะจัดแบบการประเมินไวใหนักเรียนทุกคน ขอควรระวังคือ หามน ําผลการประเมินของ
นกัเรียนจากเพื่อนมาใหคะแนนหรือใหเกรดแกนักเรียน

  2. การสอนแบบรวมหัวกัน (Numbered Heads Together)

  วิธกีารสอนแบบตาง ๆ ที่ครูเคยใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เมื่อครูจะตรวจ
สอบความรูความเขาใจของนักเรียนในเร่ืองที่ครูไดสอนไปแลว ครูก็จะใชวิธีเรียนใหนักเรียนในชั้น
ตอบค ําถามทกุคน หรือใหนักเรียนยกมือแลวครูก็เรียนคนใดคนหนึ่งเปนผูตอบคํ าถาม ซึ่งจุดออน
ของวิธกีารดงักลาวคือ จะมีนักเรียนยกมือแลวครูก็เรียกคนใดคนหนึ่งเปนผูตอบคํ าถาม ซึ่งจุดออน
ของวิธีการดังกลาวคือ จะมีนักเรียนเพียงไมกี่คนในหองที่จะไดตอบคํ าถามของครู นักเรียนสวน
ใหญไมมโีอกาสตอบคํ าถามก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง หรือเปนเหตุใหไมสนใจเรียน

วิธีการสอนแบบรวมหัวกัน (Numbered Heads Together) จะเปนวิธีสอนที่จะ
ชวยแกปญหาการที่ไมสามารถใหนักเรียนตอบคํ าถามของครูไดทั้งชั้น และนักเรียนทุกคนจะมีสวน
รวมกับการเรียนการสอนของครู

ข้ันตอนของการสอนแบบรวมหัวกัน (Numbered Heads Together) 
1. การใหหมายเลขประจ ําตัว (Student Number Off)

แบงนกัเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยพยายามใหมีเด็กที่มีระดับความ
สามารถตาง ๆ คละกันในกลุม และกํ าหนดหมายเลขประจ ําตัวใหทุกคนในกลุมจาก 1 ถึง 4

2. ครูถามปญหา (Teacher Asks & Question)
ปญหาทีค่รูจะก ําหนดใหนักเรียนทุกลุมชวยกันคิดหาคํ าตอบ เปนปญหาเดียว

กัน
3. นกัเรียนรวมหัวกัน (Heads Together)

นกัเรียนทกุคนจะรวมมือปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น แลวสรุปบันทึกเปน
คํ าตอบของกลุม

4. ครูเรียกหมายเลข (Teacher Calls a Number)
ครูสุมหมายเลข นักเรียนที่มีหลายเลขประจ ําตัวตรงตามที่ครูเรียกจะยกมือข้ึน 

แลวเปนตัวแทนของกลุมตอบคํ าถามของครู โดยใชคํ าตอบที่ไดจากกลุม ซึ่งคํ าถามของครูควรจะ
อยูในขอบเขตของประเด็นปญหาที่ครูถาม และในการตอบคํ าถาม ครูอาจใชวิธีการตาง ๆ ไดหลาย
วิธีดังนี้

4.1 เขียนคํ าตอบลงบนกระดานดํ า พรอมกันทุกกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

 4.2 ใชสัญลักษณแทนคํ าตอบ ถามีกลุมหลายกลุมการที่จะใหนักเรียนตอบ
ครบทุกกลุมจะใชเวลามาก จึงอาจใชวิธีถามเพียงกลุมเดียวแลวถามความคิดเห็นของกลุมอ่ืน ๆ 
วาเหน็ดวยหรือไม ถาเห็นดวยใหยกนิ้วหัวแมมือข้ึน หรือใหชูบัตรสีเหลือง หากไมเห็นดวยทํ าใหนิ้ว
หวัแมมือลง แลวครูจึงถามกลุมที่มีค ําตอบไมตรงกับกลุมแรกตอบ

4.3 ใชคํ าตอบส้ัน ๆ มีวิธีการคือ ครูทํ าบัตรคํ าตอบส้ัน ๆ ใหไวกับทุกกลุม
เชน บตัรค ําวาเห็นดวย ไมเห็นดวย ถูก ผิด เปนตน เมื่อครูถามปญหา ตัวแทนจะชูบัตรที่เปนคํ า
ตอบของกลุมใหครูเห็น

4.4 เขียนลงในกระดาษคํ าตอบ โดยใหตัวแทนกลุมเขียนคํ าตอบลงใน
กระดาษ อาจเขียนเปนตัวหนังสือ วาดภาพ หรือท ําสัญลักษณ แลวแสดงใหครูเห็น

จดุเดนของการสอนแบบรวมหัวกัน
1.ฝกความรับผิดชอบ นักเรียนทุกคนในกลุมจะตองใหความรวมมือในการปรึกษา

หาคํ าตอบและสรุปเปนคํ าตอบของกลุมใหทุกคนรับรู โดยคนที่มีหมายเลขประจ ําตัวตรงตามที่ครู
เรียกจะเปนตัวแทนของกลุมตอบคํ าถามครู

 2.ฝกการทํ างานรวมกัน
 3.มกีารรวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน

   3.การแยกแลวรวม (Jigsaw)
Jigsaw เปนกระบวนการเรียนแบบรวมมือกัน ซึ่งเร่ิมตนจากการแบงนักเรียนทั้งชั้น

ออกเปนกลุมยอย ครูใหหัวขอหรือปญหาเดียวกันแกนักเรียนทุกกลุม เมื่อนักเรียนไดปญหาแลว
แบงออกเปนหัวขอยอยใหแกสมาชิกแตละคนไปศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อให
ไดความรูของตนมา ทั้งนี้เมื่อแตละคนไดความรูมาแลวก็จะน ําไปรวมปรึกษากับสมาชิกกลุมอ่ืนที่
ไดหวัขอเหมือนตนเอง จนไดความรูเพิ่มเติมครบบริบูรณ จากนี้ก็จะนํ าความรูในหัวขอที่ตนรับผิด
ชอบนัน้กลับมาใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ กลุมเดิมอีกคร้ังหนึ่ง จนสมาชิกทุกคนเสนอความรูครบถือเปน
การส้ินสุดกระบวนการหากแยกข้ันตอนของ Jigsaw กจ็ะมีข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนของการสอนแบบ Jigsaw
1.ศกึษาดวยตนเอง (Study Alone) เมือ่กลุมไดรับเนื้อหาที่ไดรับมอบหมาย กลุมจะ

จดัแบงเนือ้หาเปนหัวขอยอย แจกจายใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบสํ าหรับข้ันตอนนี้ สมาชิกแต
ละคนทีไ่ดรับหัวขอยอยก็จะไปศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน อานจาก
เอกสารสัมภาษณ วีดิทัศน โทรทัศน เปนตน
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 2.กลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Group) เมือ่แตละคนไปศึกษาดวยตนเองแลวสมาชิก
ทีท่ ําแตละเร่ืองจะตองไปศึกษาจากสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ที่ท ําใหหัวขอเดียวกัน เพื่อความกวางขวาง 
เพิม่ความรูแกตนเองและผูอ่ืน และเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองนั้นมากข้ึน

 3. ผูกวดวิชาใหกลุม (Tutor Teammate)เมือ่ตนเองมีความรูกวางขวางในเนื้อหา
นัน้ ๆ แลวตองกลับมาทํ าหนาที่อธิบาย บอกเลาส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไปศึกษามาใหกับกลุม

วิธีการ Jigsaw นีจ้ะท ําใหนักเรียนรูสึกกระตือรือรนที่จะคนควาหาความรูดวยตน
เอง แลวนํ าความรูแลกเปล่ียนตอกันและกันระหวางกลุมและภายในกลุม จึงเปนการฝกทักษะดาน
สังคมการเสนอความรูใหแกผูอ่ืน จึงมีความรูสึกภูมิใจที่ตนเองสามารถบอกกลาวส่ิงตาง ๆ แก
เพื่อน ๆ ไดแทนครู

4.  การประชุมโตะกลม (Roundtable)
การประชมุโตะกลม เปนกระบวนการเรียนแบบรวมมือกัน ซึ่งเปนการฝกใหนักเรียน

ไดแสดงความคดิเห็นโดยเขียนลงบนกระดาษจากปญหาเดียวกัน เหมาะกับนักเรียนที่เขียนหนังสือ
ไดโดยมีข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนของการสอนแบบประชุมโตะกลม
1.การเสนอปญหา (The Problem) ครูถามคํ าถามซึ่งมีค ําตอบถูกหลายคํ าตอบ แก

นกัเรียน เชน ใหนักเรียนบอกชื่อของกีฬาที่รูจักมาคนละชื่อ เปนตน
2.นกัเรียนตอบ (Students Contribute) นกัเรียนเขียนคํ าตอบของตนลงในกระดาษ

แผนเดยีวกันเวียนทางเดียวกันจนครบทุกคน
ค ําตอบทีไ่ดจะเปนคํ าตอบที่หลากหลาย ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเปน

วิธกีารแกปญหานักเรียนที่ไมคอยพูด หรือจํ านวนนักเรียนที่มีมากทํ าใหครูเรียกถามใหตอบไมครบ
ทกุคน วิธกีารนี้จึงเปนการแกปญหาที่ไมไดรับคํ าตอบจากทุกคน ซึ่งทํ าใหทุกคนมีโอกาสไดแสดง
ความคดิของตนเองออกมา แตวิธีนี้จะใชไดเฉพาะคนที่เขียนหนังสือไดเทานั้น สํ าหรับนักเรียนที่ยัง
เขียนหนังสือไมได ก็สามารถแกปญหานี้ได โดยใชวิธีการสอนแบบอ่ืน คือ การสนทนาโตะกลม 
(Round Table) ทีใ่ชค ําพูดแทน และจะรวดเร็วข้ึน หากครูเขียนคํ าถามหรือปญหาลงบนกระดาษ
แผนละ 1 คํ าตอบไมซํ้ ากัน แลวเวียนเขียนคํ าตอบทีละคน ทุกปญหาที่เขียนไวในแตละแผน

5. การสนทนาโตะกลม (Roundtable)
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การสนทนาโตะกลมเปนวิธีการสอนแบบรวมมือกัน ซึ่งมีวิธีการคลายคลึงกับการ
ประชุมโตะกลม แตกตางตรงที่วิธีการตอบเปล่ียนจากการเขียนมาเปนการพูดแทน จึงไมเปน
ปญหาเพราะทุกคนพูดได จึงเหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้นอันเปนการเปดโอกาสทุกคนไดแสดง
ความคดิเหน็ หลักการของการสนทนาโตะกลม คือ การใหทุกคนไดพูดในประเด็นเดียวกัน โดยไม
ตองมกีารจดบันทึก โดยมีกระบวนการเรียนตามข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนของการสอนแบบการสนทนาโตะกลม
1.ครูถามปญหา ซึ่งเปนปญหาที่มีคํ าตอบไดหลายคํ าตอบ
2.นกัเรียนตอบปญหาปากเปลาเวียนทีละคนจนครบ แลวครูจึงถามปญหาตอไป
การนํ าวิธีการสอนแบบการสนทนาโตะกลมไปใชในการเรียนการสอน สามารถนํ า

ไปใชในกจิกรรมข้ันน ําเขาสูบทเรียน หรือใชเปนกิจกรรมทบทวนความรูที่เคยมาแลว อีกทั้งสามารถ
น ําไปใชสอนไดหลายวิชา และเหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามวิธีตางๆ ดังกลาวแลว การจัดการเรียนการ
สอนทีเ่นนกระบวนการ ก็เปนแนวทางที่เหมาะสมกับวิชา ท035 วรรณกรรมทองถิ่น เพราะกระบวน
การเปนแนวทางดํ าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางมีลํ าดับข้ึนตอนที่ตอเนื่องตั้งแตตนจนแลวเสร็จ
ตามจุดประสงคทีก่ ําหนดไว ข้ันตอนดงักลาวมกีารทดลองใชแลวพบวาชวยใหการดํ าเนินการมีประ
สิทธิภาพ นํ าไปสูความสํ าเร็จตามเปาหมายโดยใชเวลาและทรัพยากรนอยที่สุด (กระทรวง-     
ศกึษาธิการ, กรมวิชาการ 2534 :2)

     กระบวนการตาง ๆ  ตามที่หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2534 : 10-34)
ไดรวบรวมไวมีดังนี้

1. ทกัษะกระบวนการ 9 ข้ัน
2. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
3. กระบวนการคิดวิจารณญาณ
4. กระบวนการแกปญหา
5. กระบวนการสรางความตระหนัก
6. กระบวนการปฏิบัติ
7. กระบวนการคณิตศาสตร
8. กระบวนการเรียนการสอน
9. กระบวนการกลุม
10.กระบวนการสรางเจตคติ
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11.กระบวนการสรางคานิยม
12.กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ
ในเอกสารประกอบหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางข้ึนนี้ได

น ํากระบวนการตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน  9 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
2. กระบวนการสรางความตระหนัก
3. กระบวนการกลุม
4. กระบวนการคิดวิจารณญาณ
5. กระบวนการสรางเจตคติ
6. กระบวนการสรางคานิยม
7.  กระบวนการเรียนภาษา
8.  กระบวนการเรียนรูความเขาใจ
9.  ทกัษะกระบวนการ  9 ข้ัน
1. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด มีข้ันตอนดังนี้

1.1 สังเกต
ใหผูเรียนรับรูขอมูล และศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ โดยใชส่ือประกอบเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดขอกํ าหนดเฉพาะดานตนเอง
1.2 จ ําแนกความแตกตาง

ใหผูเรียนบอกขอแตกตางของส่ิงที่รับรูและใหเหตุผลในความแตกตางนั้น
1.3 หาลักษณะรวม

ผูเรียนมองเห็นความเหมือนในภาพรวมของส่ิงที่รับรู และสรุปเปนวิธีการ 
หลักการ คํ าจํ ากัดความ นิยามได

1.4 ระบุชื่อความคิดรวบยอด
ผูเรียนใหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่รับรู

1.5 ทดสอบและนํ าไปใช
2. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนความสามารถทางกระบวนการทาง

ปญญาทีเ่กีย่วของกับการรับรู เกิดความจํ า เขาใจ จนถึงข้ันการวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
คาตามแนวทางของ BLOOM แนวหนึ่ง อีกแนวหนึ่งเปนแนวคิดของ GAGNE ทีเ่ปนกระบวนการ
เรียนจากสัญลักษณทางภาษา จนโยงเปนความคิดรวบยอด เปนกฎเกณฑและนํ ากฎเกณฑไปใช
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และเพื่อใหงายตอการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในข้ันพื้นฐานนี้ ผูสอนควรพยายามใช
เทคนคิดงัตอไปนีซ้ึ่งไมจํ าเปนตองใชเปนข้ัน ๆ อาจจะเลือกใชเทคนิคใดกอนหรือหลังก็ได ข้ึนอยูกับ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน แตควรพยายามกระตุนใหผูเรียนผานข้ันตอนยอยทุกข้ันตอน

2.1 สังเกต
เนนการใหทํ ากิจกรรมรับรูแบบปรนัยเขาใจ ไดความคิดรวบยอด เชื่อมโยง

ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ สรุปเปนใจความสํ าคัญครบถวน ตรงตามหลักฐานขอมูล
2.2 อธิบาย

ใหผูเรียนตอบคํ าถาม แสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวยไมเห็นดวยกับส่ิงที่
ก ําหนดเนนการใชเหตุผล ดวยหลักการ กฎเกณฑ อางหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ

2.3 รับฟง
ใหผูเรียนไดฟงความคิดเห็นไดตอบคํ าถามวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน ที่มีตอ

ความคดิของตน เนนการปรับเปล่ียนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือขอมูลที่ดีกวา โดยไมใช
อารมณหรือดื้อแพงตอความคิดเดิม

2.4 เชื่อมโยงความสัมพันธ
ใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตาง และความคลายคลึงของส่ิงตาง ๆ ให

สรุปจดักลุมส่ิงทีเ่ปนพวกเดียวกัน เชื่อมโยงเหตุการณเชิงหาเหตุและผล หากฎเกณฑการเชื่อมโยง
ในลักษณะอุปมาอุปมัย

2.5 วิจารณ
จดักจิกรรมใหวิเคราะหเหตุการณ คํ ากลาว แนวคิด หรือการกระทํ า แลวให

จ ําแนกหาจุดเดน จุดดอย สวนดี – สวนเสีย สวนสํ าคัญ – ไมสํ าคัญ จากส่ิงนั้นดวยการยกเหตุผล
หลักการมาประกอบการวิจารณ

2.6 สรุป
จดักจิกรรมใหพิจารณาสวนประกอบของการกระทํ าหรือขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อม

โยงเกีย่วของกันแลวใหสรุปผลอยางตรงและถูกตองตามหลักฐานขอมูล
3. กระบวนการสรางความตระหนัก

เปนกระบวนการที่ท ําใหผูเรียนใหความสนใจเอาใจใส รับรู เห็นคุณคาในปรากฏ
การณ พฤติกรรมตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม นามธรรม ที่เกิดข้ึนในสังคม มีข้ันตอนดังนี้

3.1 สังเกต
ใหขอมลูที่ตองการใหผูเรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส และเห็นคุณคา
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3.2 วิจารณ
ใหตวัอยาง สถานการณ ประสบการณตรงเพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห สาเหตุ 

ผลด ีผลเสีย ที่จะเกิดข้ึนทั้งในระยะส้ัน ระยะยาว
3.3 สรุป

ใหอภิปรายหาขอมูลหรือหลักฐานมาสนับสนุนคุณคา ของส่ิงที่จะตอง
ตระหนกัและวางเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองในเร่ืองนั้น

4. กระบวนการกลุม
เปนกระบวนการมุงใหผูเรียนทํ างานรวมกันโดยเนนกิจกรรมดังนี้
4.1 มผูีน ํากลุม ซึ่งอาจผลัดเปล่ียนกัน
4.2 วางแผนกํ าหนดวัตถุประสงคและวิธีการ
4.3 รับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล
4.4 แบงหนาที่รับผิดชอบ เมื่อมีการปฏิบัติ
4.5 ตดิตามผลการปฏิบัติ และปรับปรุง
4.6 ประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของคณะ

5. กระบวนการสรางเจตคติ
   มกัแทรกไดกับทุกเนื้อหา เนนความรูสึกที่ดีตอส่ิงที่เรียน อาจเปนความคิดหลักการ 

การกระทํ าเหตุการณ สถานการณ ฯลฯ มีข้ันตอนดังนี้
5.1 สังเกต

พจิารณาขอมูล เหตุการณ การกระท ําที่เกี่ยวของกับการมีเจตคติที่ดีและเจต
คติที่ไมดี

5.2 วิเคราะห
พิจารณาผลที่จะเกิดข้ึนตามมา แยกเปนการกระท ําที่เหมาะสมไดผลตามที่

นาพอใจ การกระทํ าที่ไมเหมาะสมไดผลตามที่ไมนาพอใจ
5.3 สรุป

รวบรวมขอมูลเปนหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติดวยเหตุผล ของความพอใจ
6. กระบวนการสรางคานิยม

เปนกระบวนการที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความรูสึก เกิดการยอมรับและเห็นคุณคา
ดวยตนเอง มีข้ันตอนดังนี้

6.1 สังเกต ตระหนัก
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พิจารณาการกระทํ าที่เหมาะสมและการกระทํ าที่ไมเหมาะสม รับรูความ
หมาย จํ าแนกการกระท ําที่แตกตางกันได

6.2 ประเมินเชิงเหตุผล
ใชกระบวนการกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะหวิจารณ การกระท ํา

ของตวัละคร หรือบุคคลในสถานการณตาง ๆ วาเหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด
6.3 ก ําหนดคานิยม

สมาชิกแตละคนแสดงความเชื่อ ความพอใจในการกระทํ าที่ควรกระทํ าใน
สถานการณตาง ๆ พรอมเหตุผล

6.4 วางแผนปฏิบัติ
กลุมชวยกันก ําหนดการปฏิบัติในสถานการณจริง โดยมีครูรวมรับทราบกติกา

การกระทํ าและสํ ารวจส่ิงที่ผูเรียนตองการจะไดรับเมื่อไดกระทํ าดีแลว เชน การไดประกาศชื่อให
เปนที่ยอมรับ

6.5 ปฏิบัติดวยความชื่นชม
ครูใหการเสริมแรงตามกติการะหวางการปฏิบัติใหผูเรียนเกิดความชื่นชมยินดี

7.  กระบวนการเรียนภาษา
กระบวนการเรียนภาษาเปนกระบวนการที่มุงใหเกิดเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา 

มีข้ันตอน ดังนี้
7.1 ท ําความเขาใจสัญลักษณ ส่ือ รูปภาพ รูปแบบ เคร่ืองหมาย
7.2 สรางความคิดรวบยอด ผูเรียนใหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่รู
7.3 ส่ือความหมาย ความคิด ผูเรียนสามารถตอบคํ าถาม แสดงความคิดเห็นได

อยางมีเหตุผล
7.4 พัฒนาความสามารถ

8.  กระบวนการเรียนรู ความเขาใจ
8.1 ข้ันสังเกต ตระหนัก

สรางความคิดรวบยอดของคํ าใหม สรางตระหนักในประเด็น หรือปญหาใน
การเรียน กํ าหนดจุดประสงคที่ตองการหาคํ าตอบ

8.2 ข้ันวางแผนปฏิบัติ
น ําจดุประสงคมากํ าหนดแนวทางที่จะหาความรูตอบคํ าถาม

8.3 ข้ันลงมือปฏิบัติ
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นกัเรียนแบงความรับผิดชอบไปแสวงหาความรู
8.4 ข้ันพัฒนาความรู ความเขาใจ

น ําส่ิงที่คนควาและความรูตาง ๆ มาอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห
8.5 ข้ันสรุป

นกัเรียนสรุปสาระสํ าคัญ บันทึกลงสมุด
     9. ทักษะกระบวนการ  9 ข้ัน
      เปนการรวมวิธีสอนตาง ๆ เขาดวยกัน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวน

การ (9 ข้ัน) ไมจ ําเปนตองกังวลวาไดดํ าเนินการตามลํ าดับข้ันหรือไม เพราะการสอนแตละคร้ังมีจุด
เนนตางกนั การสอนคร้ังหนึ่งอาจเร่ิมจากข้ันที่ 1 แลวไปเนนที่ข้ันที่ 4,5,6 เปนตน ครูอาจเนนทักษะ
บางข้ันมากและบางข้ันนอย ทักษะกระบวนการมีข้ันตอนดังนี้

9.1 ตระหนักในปญหาและความจ ําเปน
ครูยกสถานการณตัวอยางใหผูเรียนไดเขาใจและตระหนักในปญหา และความ

จํ าเปนของเร่ืองที่ศึกษาหรือเห็นประโยชน ความสํ าคัญของการศึกษาเร่ืองนั้นโดยครูอาจนํ าเสนอ
เปนกรณตีวัอยาง หรือสถานการณที่สะทอนใหเห็นปญหา ความขัดแยงของเร่ืองที่จะศึกษาโดยใช
ส่ือประกอบ เชน รูปภาพ วีดีทัศน สถานการณจริง กรณีตัวอยาง สไลด ฯลฯ

9.2 คดิวิเคราะหวิจารณ
ครูกระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ ตอบคํ าถาม แบบฝกหัดขอมูล และ

ใหโอกาสผูเรียนแสดงความคิดเห็นเปนกลุมหรือรายบุคคล
9.3 สรางทางเลือกใหหลากหลาย

เปนโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย โดย
รวมกันคิด เสนอทางเลือก และอภิปรายขอด ีขอเสียของทางเลือกนั้น ๆ

9.4 ประเมินและเลือกทางเลือก
ใหผูเรียนพิจารณาตัดสินเลือกแนวทางในการแกปญหา โดยรวมกันสรางเกณฑ

ทีต่องค ํานึงถึงปจจัย วิธีดํ าเนินการ ผลผลิต ขอจํ ากัด ความเหมาะสม กาลเทศะ เพื่อใชในการ
พจิารณาตัดสินเลือกแนวทางการแกปญหา ซึ่งอาจใชวิธีระดมพลังสมอง อภิปราย ศึกษาคนควา
เพิ่มเติม

9.5 ก ําหนดและลํ าดับข้ันตอนการปฏิบัติ
ใหผูเรียนวางแผนการทํ างานของตนเองหรือกลุม อาจใชลํ าดับข้ันการดํ าเนิน

งานดังนี้
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9.5.1 ศกึษาขอมูลข้ันพื้นฐาน
9.5.2 ก ําหนดวัตถุประสงค
9.5.3 ก ําหนดข้ันตอนการทํ างาน
9.5.4 ก ําหนดผูรับผิดชอบ (กรณีท ํางานกันเปนกลุม)
9.5.5 ก ําหนดระยะเวลาการทํ างาน
9.5.6 ก ําหนดวิธีการประเมินผล

9.6 ปฏิบัติดวยความชื่นชม
เมื่อเปดโอกาศใหผูเรียนไดปฏิบัติตามข้ันตอนที่กํ าหนดไวดวยความสมัครใจ 

ตัง้ใจ มีความกระตือรือรน และเพลิดเพลินกับการทํ างาน
9.7 ประเมินระหวางปฏิบัติ

ผูเรียนไดสํ ารวจปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยการซักถามอภิปราย แลก
เปล่ียนความคิดเห็น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนและตามแผนที่กํ าหนดไว โดย
สรุปผลการทํ างานแตละชวงแลวเสนอแนวทางการปรับปรุง การทํ างานข้ันตอไป

9.8 ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ
ผูเรียนนํ าผลที่ไดจากการประเมินในแตละข้ันตอนมาเปนแนวทางในการพัฒนา

งาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
9.9 ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภูมิใจ

ผู เ รียนสรุปผลการดํ าเนินงานโดยการเปรียบเทียบผลงานกับวัตถุประสงคที่
ก ําหนดไว และผลพลอยไดอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเผยแพรขยายผลงานแกผูอ่ืนไดรับรูดวยความเต็มใจและ
ภาคภูมิใจ

วิธสีอนและกิจกรรมการสอนตางๆ ที่กลาวมาขางตน จะไมสามารถน ํามาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตร ถาขาดการวางแผนหรือการ
กํ าหนดข้ันตอนของการสอน เพราะการเลือกใชวิธีสอนแตละวิธีหรือหลายวิธีจะตองมีการสอนที่
เชือ่มโยงกนัอยางกลมกลืนและเปนลํ าดับข้ันตอน ดังนั้นการวางแผนการสอนจึงนับวาเปนข้ันตอน
สํ าคญัอีกประการหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน
4.5 การจัดทํ าแผนการสอน

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521 : 11) ไดกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ ของการ
จดัทํ าแผนการสอนไวดังนี้
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แผนการสอน เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบที่เปนลายลักษณอักษร และเปน
เคร่ืองมอืทีช่วยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ

4.5.1 เหตุผลและประโยชนของการท ําแผนการสอน
การท ําแผนการสอนมีเหตุและประโยชนตอครูผูสอน ดังนี้

  1. ท ําใหเกิดการวางแผนวิธีสอน วิธีเรียน ที่มีความหมายยิ่งข้ึน เพราะเปนการ
ผสมผสานของเนื้อหาสาระ และจุดประสงคการเรียนรูจากหลักสูตร ผสมกับหลักจิตวิทยา การ
ศกึษา นวัตกรรมการเรียน ปจจัยอํ านวยความสะดวกของโรงเรียน สภาพปญหา ความสนใจความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง และทรัพยากรในทองถิ่น

       2. ชวยใหครูมีคูมือของตนที่ทํ าโดยตนเองลวงหนา อันจะท ําใหเกิดความสะดวก
ในการจดัการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพตรงเจตนารมณของหลักสูตรฉบับปรับปรุง และสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนสอดคลองกับระยะเวลา จํ านวนคาบที่มีจริงในแตละภาคเรียน 
นัน่คือสอนไดครบถวนและทันเวลา

 3. เปนผลงานทางวิชาการอยางหนึ่ง ที่แสดงความชํ านาญการพิเศษ หรือความ
เชีย่วชาญของผูทํ าแผนการสอน ซึ่งสามารถเผยแพรเปนตัวอยางการวางแผนที่ดีใหกับครูทั่วไป

4. ถาครูผูสอนติดกิจธุระจํ าเปนไมไดสอนโดยตนเอง แผนการสอนที่ดีจะชวยให
ครูผูสอนแทนสามารถสอนไดดีเชนกัน

4.5.2 ข้ันตอนการทํ าแผนการสอน
  ครูภาษาไทยควรดํ าเนินการทํ าแผนการสอนตามข้ันตอน ดังนี้
 1.ศกึษาหลักสูตร การศึกษาหลักสูตรเพื่อการทํ าแผนการสอนนั้น ครูภาษาไทย

จะตองศึกษาตั้งแตหลักการและจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชาภาษาไทย จุดประสงค
และค ําอธิบายรายวิชา ทั้งนี้เพื่อจะไดนํ าไปสูการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว

 2.วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ครูภาษาไทยจะตองวิเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูในรายวิชาที่สอน โดยวิเคราะหจากจุดประสงคและคํ าอธิบายรายวิชา แลวนํ าไปสัมพันธกับ
จดุหมายและหลักการของหลักสูตรดวย เพื่อดูวาจุดประสงคการเรียนรูที่วิเคราะหไดนั้นครอบคลุม
ตามที่หลักสูตรตองการครบถวนหรือไม หากยังไมครบจะไดเติมเต็มใหสมบูรณสํ าหรับวิชาภาษา
ไทยบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น กรมวิชาการไดวิเคราะหจุด
ประสงคไวใหแลว แตครูผูสอนและกลุมโรงเรียนสามารถกํ าหนดจุดประสงคการเรียนรูข้ึนใชไดเอง 
ตามวิธีดังกลาว
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   3. ความสัมพันธของจุดประสงคการเรียนรูกับเวลาในโครงสรางของหลักสูตร จะ
ก ําหนดเวลาเรียนรายวิชาตาง ๆ ไวชัดเจน ฉะนั้นเมื่อวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูไดแลว ควรจะ
พจิารณาเวลาสอนใหเหมาะสมดวย

 4. จดัลํ าดบัจุดประสงค ในการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาไทยนั้น
จะวิเคราะหเปนทักษะตามที่ปรากฏในหลักสูตร ในการทํ าแผนการสอนจึงควรจัดลํ าดับจุดประสงค
การเเรียนรูใหเหมาะสมในการสอน

   5. กลวิธสีอน การทํ าแผนการสอน คือการเตรียมการสอน ฉะนั้นจึงจ ําเปนตอง
หากลวิธกีารสอน เพื่อใหการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่กํ าหนดไว หลักสูตรฉบับปรับ
ปรุงนีมุ้งการสอนที่เนนกระบวนการ โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนคนพบ คํ าตอบดวย
ตนเอง มกีารฝกทักษะเปนรายบุคคลและเปนกลุม และใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่น

   6. จัดทํ าส่ือการเรียนการสอน การทํ าแผนการสอนจํ าเปนจะตองหาส่ือและ
อุปกรณการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกลวิธีสอนที่คิดข้ึน ครูผูสอนอาจคิดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับส่ือการเรียนการสอนที่มีอยูแลว หรือหากคิดกิจกรรมการเรียนการสอน
แลวไมมีส่ือการเรียนการสอนก็ตองจัดทํ าส่ือการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อจะ
ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย

   7. จดัท ําเคร่ืองมือวัดและประเมินผล การทํ าแผนการสอนนั้น จํ าเปนจะตองคิด
วางแผนใหครบวงจร คือกจะตองวางแนวทางใหครอบคุลมถึงการจัดทํ าคร่ืองมือวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน เพื่อดูวาการเรียนการสอนนั้นบรรลุผลหรือไม เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนนั้น จะตองมีทั้งระหวางการเรียนการสอนและการวัดผลรวมเพื่อบรรลุจุดประสงคการ
เรียนรูดวย

4.5.3สวนประกอบของแผนการสอน
        สวนประกอบของแผนการสอนนี้ ไดกํ าหนดข้ึนตามแนวการสอนที่กรมวิชาการจัด

ท ําใหแกโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร ดังนี้
1.สาระสํ าคัญ คือความคิดรวบยอด หรือหลักการ หรือโครงสรางของเนื้อหาที่

ตองการใหผูเรียนไดรับหลังจากเรียนเร่ืองราวนั้น ๆ ไปแลว
         2.จดุประสงคการเรียนรู เปนจุดประสงคที่วิเคราะหมาจากหลักสูตรในคํ าอธิบาย

รายวิชา เปนส่ิงที่จะบอกใหทราบวาจะจัดการเรียนการสอนใหอยูในข้ันใดของทักษะ เชน ข้ันความ
รูความจ ํา ความเขาใจ น ําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา และเมื่อก ําหนดจุดประสงค
การเรียนรูแลว ควรจะมีจุดประสงคยอยเพื่อนํ าทางไปสูการเรียนรูปลายทางนั้นดวย
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   3. กจิกรรมการเรียนการสอน คือ การจัดสภาพการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุด
ประสงคการเรียนรูที่กํ าหนดไว ทั้งนี้จะตองเนนกระบวนการ สงเสริมใหนักเรียนคิดเปนทํ าเปน แก
ปญหาเปน ไดฝกปฏิบัติทั้งงานกลุมและงานรายบุคคล

   4. ส่ือการเรียนการสอน คือ เคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไดงายและรวดเร็ว

   5. กจิกรรมเสนอแนะ คือ การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการเรียนการสอนในแต
ละจดุประสงคการเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเรียน โดยการจัดในโอกาสตาง ๆ นอกเวลา
เรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อซอมเสริม และการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความรักและเห็น
คุณคาของวิชาภาษาไทย

   6. การวัดและประเมินผล คือ การประมาณราคา หรือประมวลคาของส่ิงของตาง 
ๆ เพือ่บอกคุณภาพของส่ิงนั้น ๆ เชน การประเมินการเรียนรูของผูเรียน เปนการบอกคุณภาพวาผู
เรียนมคีวามเขาใจมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดมีการพัฒนา หรือตองปรับปรุงแกไข ครูอาจตองใช
เคร่ืองมอืหลาย ๆ ชนิด เพื่อจะไดขอมูลมากเพียงพอที่จะน ํามาประกอบการวินิจฉัยได เปนตนวา
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ เปนตน

4.5.4 ลักษณะของแผนการสอน
         แผนการสอนควรมีลักษณะดังตอไปนี้

    1. จดุประสงคการเรียนรูตองชัดเจน
  2. กจิกรรมควรนํ าไปสูผลการเรียนตามจุดประสงคไดจริง

    3. ระบุพฤติกรรมครูผูสอนอยางชัดเจนในการอํ านวยความสะดวกแกผูเรียนให
เกิดการเรียนรูได

    4. เรียงลํ าดับส่ือจากคุณคามากไปหานอย คือ ของจริง ภาพ สัญลักษณทาง
ภาษา

          5. วิธีวัดผลควรชัดเจนตามจุดประสงคการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ 2534 : 29-31)

4.6 สือ่การเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุหรือเคร่ืองมือที่จัดทํ าข้ึน ซึ่งมีขอมูล เนื้อหาสาระที่

เปนประโยชนตอประสบการณการเรียนรู สํ าหรับนํ าไปใชในกระบวนการเรียนการสอนของครู และ
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นกัเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรกํ าหนด ส่ือการเรียนการสอนเปนองคประกอบสํ าคัญประการหนึ่งที่
ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเกิดทักษะกระบวนการ
และความรูสึกนึกคิดตาง ๆ อันจะน ําไปสูจุดหมายของหลักสูตร (จินตนา ใบกาซูยี ม.ป.ป.: 11-18)

4.6.1 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน
  ส่ือการเรียนการสอนแบงออกเปนหลายประเภท ดังนี้
  1. เอกสารหลักสูตรและเอกสารชี้แจงแนวปฏิบัติตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ได

แก หลักสูตรในระดับตาง ๆ คูมือหลักสูตร คูมือการสอน คูมือประเมินผลการเรียน เปนตน
  2. หนงัสือที่ใชในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ไดแก คูมือครู คูมือการสอน 

หนงัสือเรียน เอกสารเสริมความรูสํ าหรับครูเปนตน
  3. ส่ือการสอนตาง ๆ ไดแก ภาพยนตร วิทย ุโทรทัศน แผนภาพ แผนภูมิ เปนตน

4.6.2  กระบวนการในการสรางส่ือการเรียนการสอน
                           หลักเกณฑในการเลือกใชหรือสรางส่ือการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนจํ าเปนจะ
ตองวางแผนหรือสรางแผนการเรียนการสอนเสียกอน ซึ่งกรมวิชาการไดเสนอกระบวนการในการ
สรางส่ือการเรียนการสอนดังนี้

  1. การกํ าหนดจุดประสงคทั่วไป
  2. การศึกษาและกํ าหนดคุณสมบัติของผูเรียน
  3. การกํ าหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ
  4. การก ําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
  5. การกํ าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล
  6. การกํ าหนดวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน
  7. การกํ าหนดหรือสรางส่ือการเรียนการสอน
  8. การทดสอบหรือทดลองใชแผนการเรียนการสอน หรือจะไดปรับปรุงแกไขกอน

ทีจ่ะน ําไปใชจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2534 : 82-83)
4.6.3 วิธีเลือกใชส่ือการเรียนการสอน

   ในการเลือกใชส่ือการสอนนั้น สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ  อินทรัมพรรย (2536 
: 221-224) ไดใหความเห็นไววา จะตองพิจารณาดานตาง ๆ อยางรอบคอบ เพื่อใหการเรียนการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว การเลือกส่ือการสอนมาใชประกอบการเรียนการสอนนั้น ควร
ค ํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ

  1. ส่ือการสอนนั้นตองเหมาะสมกับเร่ืองที่จะสอน ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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  2. ส่ือการสอนนั้นตองเหมาะสมกับระดับอายุและสติปญญาของนักเรียน
  3. ส่ือการสอนนั้นตองเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของนักเรียน
  4. ส่ือการสอนนัน้ตองมีลักษณะที่ชวนใหนักเรียนสนใจ เชน ถาเปนภาพก็ตอง

เปนภาพทีม่ีขนาดใหญพอที่จะเห็นไดชัดเจน และมีสีสันสะดุดตา
  5. ส่ือการสอนนั้นตองชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชานั้น
  6. ส่ือการสอนนั้นตองชวยประหยัดเวลา หรือชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได

เร็ว และเขาใจไดดีข้ึน
  7. ส่ือการสอนนั้นตองเปนส่ิงที่ทํ าไดงาย ครูก็สามารถทํ าข้ึนเองได หรืออาจจะให

นกัเรียนชวยทํ าข้ึนได
  8. ส่ือการสอนที่ดีนั้นจะชวยใหเกิดมโนทัศนไดงาย ถูกตอง ชัดเจน ไมซับซอน
  9. ส่ือการสอนนั้นจะชวยใหนักเรียนมีประสบการณกวางขวางยิ่งข้ึน เกิดทักษะ

เพิม่ข้ึนและท ําใหสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน
 10.ส่ือการสอนนั้นตองไมแพงจนเกินไป และสามารถใชประโยชนไดคุมคา

การใชส่ือการสอนจะประสบผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ
การเลือกและวิธีใชส่ือการสอนของครูในแตละคร้ังเปนสํ าคัญ ครูสามารถนํ าส่ือการสอนมาใช
ประกอบการสอนไดทุกข้ันตอน ดังตอไปนี้

 1.ใชส่ือการสอนนํ าเขาสูบทเรียน การนํ าเขาสูบทเรียนก็คือ พยายามดึงความสน
ใจของนักเรียนใหมาอยูที่การสอนของครู

 2.ใชส่ือการสอนอธิบายบทเรียน ในข้ันการสอนครูอาจใชส่ือการสอนชวยได เชน 
น ําเร่ืองที่คัดจากหนังสือพิมพมาประกอบการฝกคิดอยางมีวิจารณญาณ

3.ใชส่ือการสอนสรุปบทเรียน ในการเรียนการสอนแตละเร่ือง นักเรียนควรรวบ
รวมความคิดความเขาใจของตน สรุปสาระสํ าคัญออกมาเปนหลักเกณฑ เปนแนวความคิดหรือขอ
สํ าคญัของเร่ือง ในการสรุปนี้อาจจะสรุปโดยใชส่ือการสอน เชน สรุปจากตัวอยางบัตรคํ า

   4. ใชส่ือการสอนในการวัดผล การวัดผลสามารถใชส่ือการสอนประกอบได เชน 
เขียนบรรยายภาพ หลังจากที่ไดเรียนหลักเกณฑการเขียนแลว เปนตน

การใชส่ือการสอนมีความสํ าคัญ และสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนเปน
อยางมาก ครูผูสอนจึงควรพิจารณาเลือกใชส่ืออยางรอบคอบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนใหดียิ่งข้ึน
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4.7 การวัดและประเมินผล
สมเกียรติ  พงษไพบูลย (2526 : 49) ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลไววาการวัดผล 

(Measurement) หมายถงึการใชเคร่ืองมือเพื่อคนหา หรือการตรวจสอบเพื่อตองการทราบปริมาณ 
จ ํานวน หรือคุณภาพของส่ิงของหรือตัวบุคคล ถาหากการวัดผลการเรียนก็มีความหมายถึง การ
เกบ็ขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนดวยเคร่ืองมือตาง ๆ

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนํ าเอาผลจากการวัดผลวิธีตางๆ มาตีคา
หรือชีข้าด หรือไปเปรียบเทียบกับเกณฑอยางใดอยางหนึ่งแลวสรุปผลออกมา

การวัดและประเมินผลจึงหมายถึง การใชเคร่ืองมือเพื่อคนหาหรือตรวจสอบ เพื่อ
ตองการทราบปริมาณ จํ านวน หรือคุณภาพของส่ิงของหรือตัวบุคคล และนํ าผลจากการวัดผลวิธี
ตาง ๆ มาประเมินคา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง

การวัดและประเมินผลการเรียนเปนส่ิงสํ าคัญและจัดเปนองคประกอบของการเรียน
การสอน ครูที่ดีจะตองแสวงหาแนวทางใหการเรียนการสอนประสบความสํ าเร็จอยางมีประสิทธิ
ภาพ และบรรลุตามจุดประสงคที่กํ าหนด สมศักดิ์  สินธุรเวชญ และ จันทิมา  พรหมโชติกุล (2525 : 
211-214) ไดอธบิายเกี่ยวกับหลักการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาไวดังนี้
คือ

1. การประเมินผลกอนเรียน การประเมินในข้ันตอนนี้จะประเมินเมื่อเร่ิมตนในแตละ
บทหรือแตละหนวย เพื่อตองการทราบความรูพื้นฐานของผูเรียนในเร่ืองนั้น ๆ และนํ าผลการ
ประเมินที่ไดรับไปวางแผนจัดการเรียนการสอนในโอกาสตอไป

2. การประเมินผลระหวางเรียน (Formative Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อ  
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการประเมินความรูความสามารถของนักเรียนตามจุดประสงคที่
กํ าหนดไวในระหวางเรียนของแตละหนวย   ซึ่งจะตองเรียงตามลํ าดับข้ึนของการเรียนรู  จุด
ประสงคใดที่นักเรียนไมผานจะตองมีการซอมเสริม และผูประเมินจะตองใชเคร่ืองมือในแตละจุด
ประสงคใหสอดคลองสัมพันธกัน

3. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อ ส้ินสุดการสอน
ในแตละรายวิชา หรือโปรแกรมการสอน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ ์     
ทางการเรียนเปนอยางไร การประเมินผลรวมนี ้ ผูสอนจ ําเปนจะตองประเมินใหครอบคลุมทุก ๆ  
จุดประสงค

วิธีวัดผลการเรียนการสอนภาษาไทย
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สุจริต  เพียรชอบ (2531 : 280-284) ไดเสนอแนะแนวทางการวัดผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยไววาการวัดผลประเมินผลวิชาภาษาไทยมีขอบเขตกวางขวางและมีวิธีการหลายวิธ ี เพื่อ
ใหการวัดผลมีประสิทธิภาพด ี สามารถวัดไดถูกตองตรงตามความเปนจริง ครูภาษาไทยควรใชวิธี
การวัดผลหลาย ๆ วิธีประกอบกัน วิธีวัดผลตาง ๆ มีดังตอไปนี้

1. การถาม-ตอบปากเปลา ขณะที่การสอนดํ าเนินไป หรือเมื่อการสอนเนื้อหาตอนนั้น
เสร็จส้ินแลว ครูอาจถามปากเปลาใหนักเรียนตอบเปนการวัดผลวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม 
ขอสํ าคัญควรถามนักเรียนหลาย ๆ คน และมีคํ าถามหลาย ๆ คํ าถาม จะไดครอบคลุมเนื้อหาที่ได
เรียนไปทั้งหมด

2. การสอบปากเปลา นอกจากการสอบขอเขียนแลว การสอบปากเปลาก็เปนวิธีการที่
ดอีีกวิธหีนึง่ ซึ่งครูสามารถใชวัดผลการสอนภาษาไทยได เพราะนอกจากจะเปนการวัดผลทางดาน
เนือ้หาแลว ก็ยังเปนการสงเสริมความสามารถในการพูดจาโตตอบของนักเรียนอีกดวย

3. การสัมภาษณ การสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น เปนวิธีการที่จะชวยใหครู
ไดรูจกันักเรียนที่ตนสอนดียิ่งข้ึน ทั้งในดานเนื้อหาวิชาที่เรียนไป และการเปล่ียนแปลงดานภาษา
ตาง ๆ  ครูไดสังเกตเห็นการใชภาษาของนักเรียนอยางใกลชิด  นอกจากนั้นจะทํ าใหครูไดทราบ
พฤตกิรรมของนักเรียนดานอ่ืน ๆ อีกดวย เชน ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอภาษาไทย อุดมคติ และ
คานิยมตาง ๆ ผลจากการสัมภาษณนั้นครูภาษาไทยอาจบันทึกไว และใชสํ าหรับประกอบการ
พจิารณาผลการเรียนภาษาไทยรวมกับวิธีการอ่ืน ๆ ได

4. การสนทนา การสนทนาอยางเปนกันเองกับนักเรียน    จะชวยใหครูมีความเขาใจ
นกัเรียนทีส่อนดยีิง่ข้ึน  การสนทนานั้นนอกจากจะเปนการพูดคุยกันเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนทางดานภาษาไทยแลว  ควรจะไดสนทนากันอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ภาษาไทยที่ไดเรียนไปดวย ระหวางที่สนทนานั้นทํ าใหครูพอที่จะประเมินผลไดวานักเรียนมีความ
เขาใจเร่ืองทีเ่รียนไปแลวหรือไม นอกจากนั้นอาจจะจัดใหนักเรียนสองคนออกไปสนทนากันหนาชั้น 
เปนการซักถามและอธิบายถึงเนื้อหาวิชาตามที่ครูไดมอบหมายใหไปศึกษาคนความาหรืออาจจะ
สนทนาเกีย่วกบัเร่ืองที่เรียนไปแลวก็ได ครูก็สามารถวัดผลไดวานักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง
ทีส่นทนามากนอยเพียงใด

5. การอภิปราย ในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น การอภิปรายก็เปนวิธีการหนึ่งซึ่งจะ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความรูสึกและทัศนะตาง ๆ จะเปนการเปดอภิปรายทั่วไป (Open 
Discussion) การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู (Symposium) การอภิปรายเปนคณะ (Panel 
Discussion) หรือการอภิปรายซักถาม (Colloquy) กต็าม ครูสามารถที่จะสังเกตความสามารถใน
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การพดู มารยาทในการพูด ความเปนคนใจกวาง การยอมรับและความเคารพความคิดเห็นของผู
อ่ืนในขณะเดยีวกัน ครูก็ไดทราบวานักเรียนเขาใจเนื้อหาภาษาไทยที่นักเรียนกํ าลังอภิปรายกันมาก
นอยเพียงใด มีอะไรที่ครูจะตองสอนเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแกไขอยางไรบาง

6. การประชมุกลุมยอย การแบงนักเรียนออกเปนกลุม จะเปนกลุมละประมาณ 3-5 
คน หรือ 10-15 คน เพื่อใหนักเรียนอภิปรายระดมความคิด ชวยกันแกปญหา หรือตั้งเกณฑการ
อานออกเสียง การพูดก็ดี นักเรียนจะมีรายงานกลุมมาเสนอตอชั้น ทั้งนี้เปนในรูป รายงานปาก
เปลา และรายงานที่ประชุมที่เนนขอเขียน วิธีดํ าเนินการ และผลการประชุมของนักเรียน

7. การสังเกต ครูควรที่จะไดสังเกตการใชภาษาไทยของนักเรียน ในขณะที่นักเรียน
รวมกจิกรรมทั้งในและนอกหองเรียน และควรที่จะไดจดบันทึกไวดวย วานักเรียนมีความสามารถ
หรือมีขอบกพรองสมควรที่จะไดรับการแกไขในดานใดบาง หรือหลังจากที่ไดเรียนบทเรียนภาษา
ไทยไปแลว เชน ลักษณะนาม การใชบุพบท กับ แก แด ตอ นักเรียนใชได ถูกตองหรือใชภาษาไทย
ดวยความระมัดระวังข้ึนกวาเดิมบางหรือไม

8. การใชแบบสอบถาม   (Questionnaires)   การใชแบบสอบถามนั้นเปดโอกาสให
นกัเรียนมสีวนรวมในการประเมินผลการเรียนของตนเอง นักเรียนจะไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยและเสนอขอคิดตาง ๆ ในบางกรณีครูก็อาจสรางแบบสอบ
ถามข้ึนเพื่อศึกษาในดานการฟง การอาน เปนตน

9. การใหนักเรียนทํ ารายงานเสนอผลการคนควา รายงานนี้จะเปนรายบุคคลหรือท ํา
เปนกลุมกไ็ด การใหนักเรียนศึกษาคนควาแลวทํ าเปนรายงานสงนี้ นักเรียนจะไดรับความรูในวงที่
กวางขวางข้ึน และถาหากนักเรียนไดมีโอกาสมาเสนอผลการคนควาหนาชั้นเรียนดวยแลวก็จะทํ า
ใหวงความคิดกวางขวางออกไปดวย เพราะจะมีการอภิปรายซักถาม ตั้งขอสังเกตหรือกลาวเพิ่ม
เตมิจากครูหรือเพื่อน ๆ ดวย ครูจึงสามารถวัดผลไดทั้งในดานเนื้อหา พฤติกรรมที่นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นโตตอบกันอีกดวย

10. การใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มาตราสวนประเมินคานี้ในดาน
การเรียนการสอนภาษาไทย ผูประเมินจะเปนบุคคลหลายฝาย เชน ครู เพื่อน และตัวนักเรียนเอง 
มาตราสวนประเมินคาจะชวยใหการประเมินผลละเอียดข้ึน และมีความเปนปรนัยมากข้ึน และการ
ทีน่กัเรียนมโีอกาสประเมินตนเองดวยนั้น จะท ําใหนักเรียนยอมรับขอบกพรองของตนและพยายาม
หาทางปรับปรุงแกไข

11. การบนัทึกพฤติกรรมทางภาษาของนักเรียน (Anecdotal Record) คือการที่ครู
คอยสังเกตการใชภาษาของนักเรียนแลวบันทึกไว  โดยทีไ่มไดบันทึกความคิดเห็นของครูลงไปดวย 
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ในขณะที่ครูบันทึกพฤติกรรมทางการใชภาษาของนักเรียนนั้น ครูก็อาจสังเกตพฤติกรรมของนัก
เรียนในดานอ่ืน ๆ ไปดวย ทั้งนี้เพื่อใชเปนหลักฐานในการวางแผนปรับปรุงการใชภาษาและพฤติ
กรรมดานอ่ืนของนักเรียนตอไป

12. วัดผลโดยใชแผนภูมิแสดงเกณฑตาง ๆ ที่ตั้งไวในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น
ในหลาย ๆ กรณีครูไดเปดโอกาสใหนักเรียนชวยกันสรางเกณฑในดานตาง ๆ ไว เชน การฟงที่ดี 
การสนทนา การอภิปราย การเขียนเรียงความที่ดี แลวเขียนใสแผนภูมิไว เมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติ
แลวกค็วรทีจ่ะนํ าเกณฑนั้น ๆ มาใชเปนเคร่ืองชวยตัดสินวา นักเรียนสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่ตั้ง
ไวหรือไม

13. การสอบขอเขียน ขอสอบที่ใชควรมีทั้งปรนัยและอัตนัย ทั้งนี้ใหครอบคลุมเนื้อหา
ไดทัง้หมด การวัดผลก็ควรจะเปนไปตามจุดประสงคที่ตั้งไว และควรจะไดวัดทุกดานทั้งพุทธิพิสัย 
ทศันคตพิสัิย และทักษะพิสัย แตละพิสัยก็ควรจะไดประเมินผลทุกอยาง เชน ในพุทธพิสัยก็ควรจะ
ไดวัดทกุดาน ทั้งในดานดานความรู ความเขาใจ การประยุกตใชการวิเคราะห การสังเคราะห และ
การประเมินคา เปนตน

นอกจากวิธีการวัดผลที่ไดกลาวแลวขางตน ครูภาษาไทยอาจวัดผลดวยวิธีอ่ืน ๆ อีกก็
ได เชน การวาดภาพประกอบการเรียนวรรณคดี การแสดงบทบาท การแสดงละครการโตวาทีการ
ใชสถานการณจํ าลอง การโตกลอนสด สักวา การตกแตงปายนิเทศ และอ่ืน ๆ

5. วรรณกรรมทองถ่ิน

5.1  ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถ่ิน
            ความหมายของ “วรรณกรรมทองถ่ิน”

   ค ําวา วรรณกรรมทองถิ่น หมายรวมถึง วรรณกรรมลายลักษณหรือมุขปาฐะ ที่ปรากฏ
อยูในทองถิ่นแตกตางไปจากวรรณกรรมแบบฉบับหรือวรรณคดีของประเทศ วรรณกรรมทองถิ่นนั้น 
เกดิข้ึนดวยภูมปิญญาของคนในทองถิ่น และมีคนในทองถิ่นนั้นเองเปนผูสรางและผูใชรูปแบบของ
วรรณกรรมทองถิ่น มักจะเปนไปตามความนิยมของทองถิ่นนั้น ๆ

   ลกัษณะของวรรณกรรมทองถ่ิน
   ประคอง เจริญจิตรกรรม (2535:2-4) ไดอธิบายลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น สรุปได  

ดังนี้
    1. วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาทางมุขปาฐะ กลาวคือมี

ลักษณะที่ไมเปนทางการ แพรหลายอยูในกลุมชนทองถิ่น จะมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามราย
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ละเอียดปลีกยอย ในขณะที่การถายทอดโดยจะมีการเลาเสริมตอ ๆ มา จึงทํ าใหเร่ืองราวแพร
กระจายออกไป

2. วรรณกรรมทองถิ่นเปนแหลงขอมูลที่บันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน
ทองถิน่อันเปนแบบฉบับใหคนยุคตอมาเชื่อถือและปฏิบัติตาม เชน การนับถือผีบรรพบุรุษที่มักจะ
นยิมตัง้พิธีบวงสรวง หรืออัญเชิญเทวดาและผีตาง ๆ ในพิธีไหวผีตอนแตงงาน

  3. วรรณกรรมทองถิ่นมักจะไมปรากฏนามผูแตง เพราะเปนเร่ืองเลาสืบตอกันมา หรือ
ถามนีามผูแตงมักจะเปนผูคัดลอก หรือเรียบเรียงข้ึนจากเร่ืองที่เลากันอยูในทองถิ่นนั้น

  4.วรรณกรรมทองถิ่นจะใชภาษาทองถิ่น ลักษณะถอยคํ าที่ใชจึงเปนคํ างาย ๆ ส่ือความ
หมายอยางตรงไปตรงมา

    5. วรรณกรรมทองถิ่นมีจุดมุงหมายเพื่อสนองความตองการของสังคมในทองถิ่น ทั้งใน
ดานความบันเทิง และอธิบายเร่ืองราวตาง ๆ ตลอดจนส่ังสอนจริยธรรมอีกดวย

    ประเภทของวรรณกรรมทองถ่ิน
     วรรณกรรมทองถิ่นของไทยสามารถแบงประเภทตามลักษณะไดดังนี้
     1. แบงตามลักษณะรูปแบบวรรณกรรมคือ

 1.1 วรรณกรรมรอยแกว คือ เร่ืองเลาหรือบันทึกดวยภาษาที่ไมมีลักษณะบังคับใด ๆ 
ไมมีคณะสัมผัส ฯลฯ

 1.2 วรรณกรรมรอยกรอง คือ เร่ืองราวหรือบันทึกดวยภาษาที่จ ํากัดตามลักษณะคํ า
ประพันธ มีคณะสัมผัส ฯลฯ

      2. แบงตามลักษณะการถายทอด คือ
 2.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ถายทอดสืบตอกันมาดวยการบอกเลาจด

จํ า ไมมีการบันทึกหรือถายทอดไวเปนเร่ืองราวหรือสัญลักษณ เร่ืองราวใดที่มีอยูนานก็แสดงวา
เร่ืองราวนั้นมีผูนิยมมาก เชน ปริศนาคํ าทาย ภาษิต สํ านวน นิทาน เร่ืองเลา ตํ านาน เปนตน

    2.2 วรรณกรรมลายลักษณ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะมากอน แลวไดรับการบันทึก
เปนตัวอักษรและมีการสืบทอดดวยการอาน

คุณคาของวรรณกรรมทองถ่ิน
  วรรณกรรมทองถิ่นเปนวรรณกรรมที่แตละทองถิ่นสรางสรรคข้ึนมา แสดงถึงสภาพชีวิต 

ความเปนอยูของสังคม บางอยางมุงสอนคติธรรม การประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม จึงนับได
วามคีณุคาทั้งดานบันเทิงและการส่ังสอนอบรม บางคร้ังเปนการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร 
เชน ตํ านาน เปนตน
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คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่นนั้น ธวัช  ปุณโณทก (2525 : 9-10) กลาววา ชวยทํ าใหเขา
ใจสังคมและวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนี้

1. วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒนธรรม ที่ทํ าใหเห็นการเปล่ียนแปลงทาง       
มโนทัศนของกลุมชนในแตละทองถิ่น

2. วรรณกรรมทองถิ่นมีอิทธิพลตอการกํ าหนดระเบียบปฏิบัติและพฤติกรรมของกลุมชน
ในทองถิ่น

3. วรรณกรรมทองถิ่นทํ าใหเห็นความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวไทย กลาวคือ พอ
แมตองเล้ียงดูบุตรใหเจริญเติบโตและมีครอบครัวสืบตอไป ซึ่งแนวคิดและพฤติกรรมของตัวละคร
จะปรากฏสะทอนฉายออกมาใหเห็นวิถีของชาวบาน มีลักษณะเปนครอบครัวใหญ ที่นิยมใหลูก ๆ 
อยูกับพอแม ซึ่งผิดกับชาติทางยุโรบ

4. วรรณกรรมทองถิ่นทํ าใหเห็นคานิยมในสังคมนั้น ๆ ไมวาจะเปน คานิยม เร่ืองความ
งาม ความดี ความเจริญหรือคุณธรรมตาง ๆ ที่สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนา

สรุปไดวา การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นก็คือ การศึกษาสังคมของเราเมื่อเราเขาใจสังคม
นัน่ กค็อืเราเขาใจรากเหงาหรือที่มาของตัวเรานั่นเอง

 5.2    ปริศนาคํ าทาย
ความหมายของปริศนาคํ าทาย
ค ําวา “ปริศนาคํ าทาย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหความ

หมายเฉพาะค ําวา “ปริศนา” ไวดังนี้
ปริศนา (ปริดสะหนา) น. ส่ิงหรือถอยคํ าที่ผูกข้ึน เปนเงื่อนงํ าเพื่อใหแกใหทาย
ปริศนาค ําทาย คือ ส่ิงหรือถอยคํ าที่ผูกข้ึนเปนปญหา หรือคํ าถามสํ าหรับใหทาย ซึ่งผูถาม

อาจถามตรง ๆ หรือถามโดยออม คํ าถามจะใชภาษาส้ัน ๆ งาย ๆ กระชับอาจใชถอยคํ าธรรมดา
เปนภาษารอยแกว หรือจะมีสัมผัสแบบรอยกรองก็ได

ปริศนาค ําทายจัดเปนวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ นิยมเลนกันทั้งเด็กและผูใหญ คือ เปน
การพกัผอนเพื่อความเพลิดเพลินในยามวางอยางหนึ่ง

ปริศนาคํ าทายจะใหความรูเกี่ยวกับความคิด และความรูสึกของชาวบานที่ตกทอดสืบกัน
มา การทายปริศนามีอยูทุกภาคของประเทศไทย เปนการละเลนของไทยที่มีมาแตโบราณกาล 
นยิมเลนกนัในเวลาเย็น เมื่อทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารเย็นเรียบรอยแลว เด็ก ๆ ก็จะจับ
กลุมคยุกนับางทกี็เลานิทานบางเลนทายปริศนากันบาง เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ เสริมสราง
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ปฏิภาณและความคิดในการหาเหตุผล คํ าถามที่มักน ํามาถามกัน ก็เปนส่ิงที่อยูรอบกายตนเอง อัน
ไดแก สัตว ส่ิงของ เคร่ืองใชตาง ๆ ปรากฏการณธรรมชาต ิ สภาพชีวิตคนไทยในดานวัฒนธรรม 
ประเพณีและความเชื่อที่แฝงอยูในปริศนานั้น ๆ

การทายปริศนา มีวิธีทายหลายวิธีดวยกัน แตมีลักษณะที่คลายคลึงกันคือ ผูเลนทายจะ
ตองตกลงกันวาใครจะเปนผูทายกอน ถาใครยอมแพก็ตองทํ าตามที่ผูชนะบอกใหท ํา

ประโยชนของปริศนาคํ าทาย
สุนันท อุดมเวช (2524:99-100) ไดกลาวถึงประโยชนของปริศนาคํ าทายสรุปได ดังนี้
1. ฝกสมอง ลองปญญา
2. มีปฏิภาณไหวพริบฉับไว
3. เปนคนทันคน มีความรูกวางขวางข้ึน
4. เปนคนชางสังเกตส่ิงตาง ๆ รอบตัว
5. รูจกัใชเวลาใหเกิดประโยชน
6. เกดิความสนุกสนาน เปนการผอนคลายความตึงเครียด
7. ไดอนุรักษวัฒนธรรมเกา ๆ ของไทยไว
8. สะทอนใหเห็นถึง วัฒนธรรม ประเพณ ี ความเชื่อ การดํ าเนินชีวิต ความเจริญทั้งทาง

ดานวัตถุและจิตใจของคนไทย
9. ไดเห็นเอกลักษณะทางภาษาของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง
10.ไดเห็นลักษณะแนวคิด การเปรียบเทียบ และการใชลักษณะคํ าถามซึ่งเปนลักษณะ

เฉพาะของปริศนาคํ าทาย
ลกัษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
โครงสรางคํ าทายในการทายปริศนาคํ าทายอะไรเอย จะม ี3 สวน สวนนํ า สวนเนื้อหา และ

สวนลงทาย
- สวนน ํา คือ คํ าถามที่วา อะไรเอย ตอนข้ึนตนตองข้ึนอยางนี้ทุกคร้ัง เพื่อเปนคํ าถามน ํา

ใหผูตอบไดเตรียมตัวตั้งใจฟงปริศนาใหชัดเจนเพื่อจะคิดตอบคํ าถาม
- สวนเนือ้หา คือ ตัวปริศนาซึ่งจะบอกถึงลักษณะของส่ิงที่หาย โดยเปรียบเนนไปที่รูปราง

ลักษณะพิเศษ ประโยชนที่ใชสอย ความหมาย หรือลักษณะตาง ๆ
- สวนลงทาย คือ สวนที่จะขยายความ บอกใบคํ าตอบ เรงเราใหคิดทาย หรือใหก ําลังใจ 

ใหรางวัลแกผูตอบ
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ประเภทของปริศนาคํ าทาย
นพคุณ  คุณาชีวะ (2519:9) ไดแบงปริศนาคํ าทายออกเปน ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้
1. ค ําทายเกี่ยวกับพืช
2. ค ําทายเกี่ยวกับสัตว
3. ค ําทายเกี่ยวกับธรรมชาติ
4. ค ําทายเกี่ยวกับสวนของรางกาย
5. ค ําทายเกี่ยวกับอาการกิริยา และการกระทํ า คํ าตอบเนนใหเห็นถึงอาการกิริยา ทาทาง

ของมนุษยหรือการกระทํ าอยางใดอยางหนึ่ง
6. ค ําทายเกี่ยวกับส่ิงของเคร่ืองใช
7. ค ําทายเกี่ยวกับอาหารการกิน
8. ค ําทายเกี่ยวกับการละเลน ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ
9. ค ําทายหลายคํ าตอบ ม ี2 แบบ คือ

9.1 ปริศนาหลายตอนคํ าตอบเดียว ไดแก คํ าทายหลายตอนที่มีคํ าตอบเกี่ยวเนื่องกัน
อยู ซึง่สวนมากจะซํ ้าเสียงคํ าตนหรือคํ าทาย เชน

อะไรเอย ตัวอยูปา ตาอยูบาง หางอยูเรือ (เสือ บางตาเสือ หางเสือเรือ)
9.2  ปริศนาหลายตอนคํ าตอบตางกัน เปนปริศนาที่มีความหมายตอนถามตอเนื่องกัน

และมหีลายคํ าตอบ โดยคํ าตอบแตกตางกันหรือเปนเร่ืองราวก็มี เชน
อะไรเอย ตาโต ตีนใหญ กินไมได ข้ีมาก (พระอาทิตย ตีนฟา เมฆ)

5.3  ภาษิต
ภาษติเปนวรรณกรรมทองถิ่นประเภทมุขปาฐะที่อยูในความนิยมตลอดมา ภาษิตในแตละ

ทองถิ่นมักคลายคลึงกัน คํ าพูดเหลานี้มีความไพเราะคมคายเปนคํ าสอนใจหรืออาจกระทบ      
กระเทยีบ เปรียบเปรย โดยใชคํ าส้ัน ๆ มิไดมุงหมายใชแปลตรงตัวแตมีความหมายลึกซึ้งกวาคํ าพูด
ธรรมดา

ท่ีมาของภาษิต
ภาษิตเปนคํ ากลาวที่ไมปรากฏที่มาแนชัด อาจเกิดจากคํ าพูดหรือขอเขียนของบุคคลใด

บคุคลหนึ่งแลวจดจํ าถายทอดกันมา บุคคลผูทรงประสบการณชีวิต
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          ความหมายของภาษิต
ประสิทธ ิ  กาพยกลอน และ นิพนธ  อินสิน (2524 : 119) ไดใหความหมายของ สุภาษิต 

ค ําพงัเพย ไววา “สุภาษิต” หมายถึง ขอความส้ัน ๆ กะทัดรัด แตความหมายชัดเจนลึกซึ้ง มีคติใจ 
หรือใหความจริงเกี่ยวกับความคิด และแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถพิสูจนเชื่อถือได เชน “เสียนอยเสีย
ยาก เสียมากเสียงาย”

นภาลัย   สุวรรณธาดา (2528:489-900) ไดใหความหมายของภาษิตวา “ภาษิต หมายถึง
ค ํากลาว ในทางคติชนวิทยา หมายถึง คํ ากลาวที่สืบทอดกันมาตามประเพณ ี และมีความหมาย
คอนขางกวาง คือ รวมทั้งที่เปนสุภาษิตและคํ าพังเพยไวดวย”

สรุปไดวา ภาษิต หมายถึง คํ าพูด หรือคํ ากลาวที่ติดปากของคนไทย มีคติชวนฟงเปนขอ
ความส้ัน ๆ แตเนนความลึกซึ้ง และเปนคํ าสอนไปในตัว หรือใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่ง แสดง
ความเปนไปของโลก หรือชี้ใหเห็นสัจจะแหงชีวิต

ประเภทของภาษิต
การแบงประเภทของภาษิตแบงไดหลายลักษณะ ซึ่งแตละลักษณะก็จะมีเนื้อหาคลายคลึง

กนั อาจารยเจือ  สตะเวทิน (2517:76) แบงลักษณะของภาษิตได 15 ประเภท ดังนี้
1. ภาษิตเกี่ยวกับครอบครัว
2. ภาษิตเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
3. ภาษิตเกี่ยวกับความรักและการครองเรือน
4. ภาษิตเกี่ยวกับการทํ ามาหากิน
5. ภาษติเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการครองชีพ
6. ภาษิตเกี่ยวกับตนเอง
7. ภาษิตเกี่ยวกับสังคม - สมาคม
8. ภาษิตเกี่ยวกับวาจา
9. ภาษติเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง
10.ภาษิตเกี่ยวกับการปกครอง
11.ภาษิตเกี่ยวกับศีลธรรม – วัฒนธรรม
12.ภาษติเกี่ยวกับบานเกิดเมืองนอน
13.ภาษิตเกี่ยวกับกรรม
14.ภาษิตเกี่ยวกับความไมประมาท
15.ภาษิตเกี่ยวกับสวนรวม
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โครงสรางของภาษิต
ดร.กิ่งแกว อัตถากร (2519 : 45-50)ไดกลาวถึง การแบงลักษณะโครงสรางของภาษิตไว 

สรุปไดดังนี้
1. เปนประโยค

ก. ประโยคเดียว เชน พอแมคือพระของลูก ลูกไมยอมหลนไมไกลตน
ข. มปีระโยคพวงเปนเหตุเปนผลกัน เชน ความวัวไมทันหาย ความควายเขามา

แทรก
ค. มคี ําวา “อยา” อยูระหวางประโยค เชน ตัวเปนไทยอยาคบทาส ตัวเปนปราชญ

อยาคบคนพาล
ง. ละประธาน เชน เขาปาอยาเสียเมือง ไปพบวัวอยาฟนเชือก ท ํานาอยาเสียไร 

เล้ียงไกอยาเสียร้ัว กินบนเรือน ข้ีบนหลังคา
จ. มคี ําวา “มัก” อยูระหวางประโยค เชน กลานักมักบาบิ่น ทุกขนักมักเศรา ดิ้นนัก

มกัเจบ็ สันนักมักไหม ดวนนักมักสะดุด
ฉ. ข้ึนตนดวยคํ าวา “มัก” เชน มักความพลันได มักไขพลันตาย
ช. มีคํ าวา “ให” อยูระหวางประโยค เชน เขียนเสือใหวัวกลัว ดักลอบใหหมั่นกู 

เจาชูใหหมัน่เกี้ยว รักยาวใหบั่น รักส้ันใหตอ คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเนื้อ ปูนอยาใหขาดเตา ขาว
อยาใหขาดโอง ฯลฯ

2. เปนนามวลี เชน ผูดีแปดสาแหรก ทาสในเรือนเบี้ย ชางเทาหลัง ฯลฯ
3. เปนกริยาวลี เชน กันดีกวาแก โคนกลวยอยาไวหนอ
เน้ือหาภาษิต
เนือ้หาของภาษิตมีที่มาจากแรงบันดาลใจ ซึ่งเปนความคิด อารมณ หรือประสบการณของ

มนษุย เนื้อหาของภาษิต จึงเกี่ยวกับมิติตาง ๆ ของชีวิตมนุษยความรักและการครองเรือน ศีลธรรม 
วัฒนธรรม การศึกษาอบรม ความเชื่อเร่ืองบุญกรรมการกลาวถึงเนื้อหาของภาษิต จึงกลาวถึงใน 4 
ลักษณะ คือ

1. ภาษติเกีย่วกับความรักและการครองเรือน มักมุงส่ังสอนผูหญิง ในเร่ืองความรัก การ
เลือกคูและการครองเรือน แสดงความหวงใยของผูใหญที่มีตอบุตรหลานและแสดงคานิยมของคน
ไทยในเร่ืองครอบครัว
            2. ภาษติเกีย่วกับศีลธรรม – วัฒนธรรม สวนใหญจะเห็นเปนเร่ืองเกี่ยวกับศาสนา
ไสยศาสตร และขนบธรรมเนียมประเพณี
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3. ภาษติเกีย่วกับการศึกษาอบรม มุงส่ังสอนในดานความประพฤติการปฏิบัติตน ในดาน
การทํ างาน การศึกษาหาความรู

4. ภาษิตเกี่ยวกับความเชื่อในดานบุญกรรม มุงอบรมส่ังสอนในดานของศาสนาเกี่ยวกับ
บญุกรรมเพื่อเปนการควบคุมสังคมอีกลักษณะหนึ่ง

5.4   ส ํานวน
ความหมายของสํ านวน
สุนันท  อุดมเวช (2524:90) ไดกลาวถึงความหมายของสํ านวนวา หมายถึง ถอยคํ าที่    

คมคายสละสลวย สรุปความไดกระชับ และเขาใจงาย อาจเปนเร่ืองของการกลาวเปรียบเทียบ 
เปรียบเปรย หรือแฝงความหมายโดยนัย

สํ านวน จึงหมายถึง ถอยคํ าส้ัน ๆ ที่เปนชั้นเชิงใหคิด ไมแปลตรงไปตรงมา แตมีความ
หมายอยางอ่ืน เชน เฒาหัวงู บานแตกสาแหรกขาด

ประเภทของสํ านวน
ถอยคํ าสํ านวน อาจกลาวเปนขอความตอนเดียว ซึ่งอาจจะมีสัมผัสคลองจองกัน หรือไมมี

สัมผัสกไ็ด หรือกลาวเปนขอความหลายตอน ซึ่งตองมีสัมผัสคลองจองกัน มีลักษณะเปนรอยกรอง 
มีความไพเราะ

สํ านวนแบงตามรูปแบบได 2 ประเภท คือ
1. สํ านวนประเภทไมมีสัมผัส มีอยู 3 ลักษณะ คือ

1.1 สํ านวนที่เปนคํ าเดียว
1.2 สํ านวนที่เปนกลุมค ํา
1.3 สํ านวนที่เปนประโยค

2. สํ านวนประเภทสัมผัส มีอยู 3 ลักษณะ คือ
2.1 สํ านวนที่มีวรรคเดียว ซึ่งอาจเปนไดทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร ทํ าใหเสียง

กระทบกระทั่งกัน เกิดความไพเราะนาฟง
2.2 สํ านวนที่มีหลายวรรค ซึ่งจํ านวนคํ าระหวางวรรคหนากับวรรคหลังนั้น มักจะ

เทา ๆ กนั หรือใกลเคียงกันทํ าใหเวลาพูดมีเสียงคํ าและจังหวะวรรคไพเราะนาฟงยิ่งข้ึน
คณุคาและประโยชนของส ํานวน
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สํ านวนไทยมีความสัมพันธกับการดํ ารงชีวิตของคนไทยในทองถิ่นอยางใกลชิด เปนส่ิง
สะทอนความเปนอยู คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและการดํ ารงชีวิตในสังคม ตลอดจนความ
รักการครองเรือน ซึ่งมีอยูในวิถีของคนไทยหลายดาน ดังนี้

1. สะทอนการดํ ารงชีวิตของกลุมชนในทองถิ่น แสดงความเปนอยูอยางงาย ๆ พึ่งพิง
ธรรมชาติอาหารการกินก็มาจากพืชและสัตวในทองถิ่น

2. สะทอนความเชื่อความศรัทธาในศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อเร่ืองผีสาง เทวดา
3. สะทอนคานิยมไทย

3.1 คานยิมการยกยองผูชายใหเปนผูน ํา
3.2 คานยิมเกี่ยวกับความรักพวกพอง คนไทยมีความผูกพันใกลชิดกับครอบครัว จึง

ใหความสํ าคัญแกครอบครัวในระบบเครือญาติของตน
3.3 สะทอนการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี

4. สะทอนความรักการครองเรือน

5.5  นิทาน
ความหมายของนิทาน
กิ่งแกว อัตถากร (2519:12) ไดใหความหมายของนิทานวา หมายถึง เร่ืองที่เลาสืบกันมา

เปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ
ทศันีย  ทานตะวณิช (2522:60) ไดกลาววา นิทาน คือเร่ืองเลาที่อาศัยการถายทอดทาง

วาจาและจดจํ าเปนสํ าคัญในการสืบเนื่องจากนิทาน จากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง
ประเทือง คลายสุบรรณ (2531: 62) ไดใหความหมายของนิทาน ไววา เปนเร่ืองเลาที่ชาว

บานผูกเร่ืองข้ึนเลาสูกันฟงดวยถอยคํ าธรรมดา เปนภาษารอยแกว หรือถอยคํ าสํ านวนธรรมดา 
เปนภาษารอยแกว หรือถอยคํ าสํ านวนของชาวบานในแตละถิ่น เลาสืบตอกันมา เปนเวลาชานาน 
จนไมทราบวาใครเปนคนตนคิดแตงข้ึน

จากขางตนพอสรุปไดวา
นทิาน หมายถึง เร่ืองที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานานดวยวิธีมุขปาฐะ เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม มักเลาดวยรอยแกวและไมทราบวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร
นอกจากน้ียังมีนักการศึกษาซ่ึงไดใหความหมายของนิยายไว  คือ
กิ่งแกว อัตถากร (2514:8) ไดใหความหมายไววา นิยาย คือ เร่ืองเลาซึ่งสมมติวาเกิดข่ึน

จริงแสดงประวัติความเปนมาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จะเปนพืชพันธุ สัตวหรือปรากฏการณตามธรรม
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ชาตกิไ็ด นิยายแสดงใหเห็นความชางสังเกตของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม เมื่อตั้งขอสังเกตุแลวก็
พยายามหาเหตุผลในส่ิงเหลานั้น

ลักษณะของนิทาน
นทิานในทองถิ่นตาง ๆ จะมีความแตกตางในสวนปลีกยอยตามสภาพภูมิศาสตรที่ชนใน

ชาติแยกยายกันอยู  แตถึงแมจะมีรายละเอียดของเนื้อเร่ืองแตกตางออกไป ก็ยังคงมีสวนที่
คลายคลึงกนั และเหมือนกันเปนสวนใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของชนในชาติ

นทิานสวนใหญถายทอดโดยมุขปาฐะ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2518:99-100) ไดใหหลัก
สังเกตวานิทานมีลักษณะดังตอไปนี้

1. เปนเร่ืองเลาดวยถอยคํ าธรรมดา เปนภาษารอยแกว ไมใชรอยกรอง
2. เลาสืบตอกันมาเปนเวลานาน แตตอมาในระยะหลัง เมื่อการเขียนเจริญข้ึน จึงมีการจด

บนัทกึเปนลายลักษณอักษร ตามเคาที่เคยเลาดวยปากเปลา
3. ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร
4. ตองแสดงความคิดและความเชื่อของชาวบาน
ลักษณะสํ าคัญที่สุดของนิทาน จึงอยูที่ตองเปนนิทานที่เลาสืบทอดกันมาดวยปาก และไม

ทราบวาใครเปนผูแตง เปนการเลาจากความจํ าที่ไดฟงตอ ๆ กันมา เชน พอเลาใหลูกฟง เคยฟงมา
จากปูหรือยา ปูยาเคยฟงจากทวด และทวดเคยฟงจากผูอ่ืนเลามาอีกที ไมสามารถสืบสาวไดวาผู
เลาคนแรกคือใคร

ภิญโญ  จิตตธรรม (2529:41) ไดกลาวถึงลักษณะนิทานพื้นบานไวคลายคลึงกันดังนี้
1. เปนเร่ืองเลาดวยถอยคํ าธรรมดา เปนคํ ารอยแกว
2. เลากันมาดวยปากเปนเวลาชานาน
3. ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร เลาตอ  ๆ กันมา แมจะเขียนข้ึนภายหลังก็เขียนจาก

เคานิทานเดิม
4. เร่ืองไมซับซอน เลางาย ๆ ตรงไปตรงมา
5. การเลา การถายทอดไมอาศัยอุปกรณ ไมมีฉาก ไมมีการแตงตัว
ประเภทของนิทาน
นกัคตชินวิทยาจัดประเภทของนิทานตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้
1. การแบงนิทานตามเขตพื้นที่ (Area)
2. การแบงนิทานตามรูปแบบนิทาน (Form)
3. การแบงนิทานตามแบบเร่ืองนิทาน (Type)
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4. การแบงนิทานตามอนุภาคหรือสารัตถะ (Motif)
1.การแบงนิทานตามเขตพื้นที่ (Area)
เปนการแบงนิทานอยางกวาง ๆ โดยอาศัยเขตทางภูมิศาสตร โดยจัดนิทานที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันเขาไวเปนเขตเดียวกัน กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2518: 101-105) ไดกลาวถึงการแบง
นทิานออกเปนเขต ๆ ดังนี้

1.1 เขตอินเดีย
1.2 เขตที่นับถือศาสนาอิสลาม
1.3 เขตชนชาติยิวในเอเซียไมเนอร
1.4 เขตประเทศสลาวิค
1.5 เขตรัฐตาง ๆ แถบตะวันออกของทะเลบอลติค
1.6 เขตแหลมสแกนดิเนียเวีย
1.7 เขตของชนชาติที่พูดภาษาเยอรมัน
1.8 เขตประเทศฝร่ังเศส
1.9 เขตประเทศสเปนและโปรตุเกส
1.10 เขตประเทศอิตาลี
1.11 เขตประเทศอังกฤษ
1.12 เขตประเทศสกอตแลนดและไอซแลนด

2.การแบงนิทานตามรูปแบบ (Form)
การแบงนิทานตามรูปแบบนั้น ไดมีการแบงไวหลายแนวตามทรรศนะและเหตุผลของ

นกัคติชนวิทยา ดังตอไปนี้
กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2518: 105-110) ไดแบงนิทานตามรูปแบบของนิทานออกเปน 5 

ประเภท ซึงสรุปไดดังนี้
1. นิทานปรัมปรา (Fairy Tale) เปนเร่ืองสมมติที่คอนขางยาวมีสารัตถะ หลาย

สารัตถะมฉีากเปนความฝน ไมบอกสถานที่เดนชัด เนื้อเร่ืองประกอบดวยอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย  ตัว
เอกเปนผูมคีณุสมบัติพิเศษ เชน เปนผูมีอํ านาจ มีบุญ มีฤทธิ์เดช ตอนจบของเร่ืองจะจบดวยความ
สุข
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2. นทิานทองถิ่น (Legend) มขีนาดส้ันกวานิทานปรัมปรา เปนเร่ืองเหตุการณเดียว
และเกีย่วกบัความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีโชคลาง หรือคตินิยมของพื้นบาน พื้นเมืองของตน
แตละทองถิ่น ซึ่งเชื่อวาเกิดจริง เปนจริง หรือมีเคาความจริง มีตัวบุคคลจริง มีสถานที่จริง นิทาน
ทองถิ่น จํ าแนกออกไดดังนี้

2.1 นทิานประเภทอธิบาย (Explanatory Tale) เปนนิทานที่อธิบายส่ิงตาง ๆ เชน 
อธบิายปรากฏการณธรรมชาต ิอธิบายสาเหตุของความเชื่อบางอยาง อธิบายชื่อสถานที ่เปนตน

2.2 นทิานเกีย่วกับความเชื่อตาง ๆ เชน โชคลาง เร่ืองผี เร่ืองเกี่ยวกับไสยศาสตร 
การใชคาถาอาคม เวทมนต เปนตน

2.3 นทิานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝงเอาไว
2.4 นทิานวีรบุรุษ เปนเร่ืองราวที่กลาวถึง คุณธรรม ความฉลาด ความกลาหาญ

ของบคุคล ซึ่งสวนมากเปนวีรบุรุษภายในชาติ หรือภายในทองถิ่น
2.5 นทิานคตสิอนใจ เปนเร่ืองส้ัน ๆ ไมสมจริง มีเจตนาที่จะสอนความประพฤติ

อยางใดอยางหนึ่ง
2.6 นทิานเกี่ยวกับนับบวชตาง ๆ เปนเร่ืองเกี่ยวกับอภินิหารของนักบวชที่เจริญ

ภาวนาจนมีฌานแกกลา
3. เทพนิยาย (Myth) เปนนทิานที่มีเทวดา นางฟา เปนตัวสํ าคัญ และเทพนิยายนี้มี

สวนสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรมตาง ๆ ที่มนุษยปฏิบัติในทางศาสนา
4. นทิานเร่ืองสัตว (Animal Tale) เปนนทิานที่มีสัตวเปนตัวเอก พูดได มีความนึกคิด

เหมอืนคน มีทั้งสัตวบาน นิทานเร่ืองสัตวแบงได 2 ประเภท ดังนี้
4.1 นทิานประเภทสอนคติธรรม (Fable)
4.2 นทิานประเภทเลาซํ ้าหรือเลาไมจบ (Cumulative Tale)

5. นทิานตลกขบขัน (Jest) เปนเร่ืองส้ัน ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนทีไมนาจะเปนไป
ได อาจเปนเร่ืองของความโง กลโกง ความเชื่อ เปนตน

กิ่งแกว  อัตถากร (2519:12-14) เปนนกัคติชนวิทยาอีกผูหนึ่งที่ไดแบงนิทานโดยใชรูป
แบบเปนเกณฑ โดยแบงออกเปน 8 ประเภท ดังนี้

1.เทพนิยาย (Fairy Tale) เปนเร่ืองคอนขางยาว ประกอบดวยหลายอนุภาค หลายตอน 
ฉากมักจะเปนแดนสมมต ิ ไมบงสถานที่เดนชัด การพรรณนามักวิจิตรพิศดาร โครงเร่ืองจะเปน
ท ํานองเจาชายที่เกงกลาสามารถ ผจญอุปสรรคพบเจาหญิงครองรักกัน เชน เร่ืองโสนนอยเรือน
งาม คาวี เปนตน
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2.นทิานชีวิต (Romantic Tale) อยูในโลกของความเปนจริง ไมเนนอภินิหาร จะมีขนาด
เร่ืองคอนขางยาว ประกอบดวยหลายอนุภาค หลายตอน มีการบงสถานที่และเวลาเดนชัด โครง
เร่ืองมกัเปนการตอสูและการครองรักของพระเอกนางเอก ไดแก นิทาน ชุดอาหรับราตรี นิทานทรง
เคร่ืองของไทย

3.นิทานวีรบุรุษ (Hero Tale) มขีนาดคอนขางยาว ประกอบดวยหลายอนุภาค หลาย
ตอน ฉากจะเนนแดนชีวิตจริง โครงเร่ืองมักเปนการลํ าดับเหตุการณ การผจญภัย การตอสูของ
วีรบรุุษ หลายเหตุการณเปนอนุกรม เชน การผจญภัยของเฮอรคิวลิส

4.นทิานประจ ําถิ่น (Local Legend) โครงเร่ืองของนิทานประเภทนี้จะเนนการกระท ํา
และความสํ าคัญของบุคคลในทองถิ่น อํ านาจผีสางเทวดา ซึ่งผูเลาเชื่อวาเปนเหตุการณจริง ใน
แดนชวิีตจริง ตัวละครอาจเปนมนุษย ผี เทวดา หรือสัตว ขนาดของเร่ืองแลวแตกรณี เชน เมืองลับ
แล เจาแมสรอยดอกหมาก ทาวปาจิต นางอรพิน

5.นทิานอธิบายเหตุ (Explanatory Tale) คอื นิยายที่พยายามอธิบายส่ิงที่มนุษยสงสัย
และหาคํ าตอบไมไดวาทํ าไม ทั้งนี้เพื่ออธิบายความเปนมาของสัตว บุคคลส่ิงของหรือปรากฏการณ
ตาง ๆ เชน ท ําไมจึงเกิดสุริยคราส ท ําไมมดตะนอยจึงเอวคอด

6.ตํ านานและเทวปกรณ (Myth) เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและพิธี
กรรม โครงเร่ืองจะประกอบดวยอนุภาควาดวยตนกํ าเนิดของจักรวาล โลก มนุษย สัตว ส่ิงของ กับ
วาดวยโครงสราง ความสัมพันธและกฎเกณฑ ตลอดจนคุณและโทษของพฤติกรรมตาง ๆ เชน พระ
พฆิเนศ พระมนูกับนํ ้าทวมโลก
        7.เร่ืองสัตว (Animal Story) เปนนทิานที่มีสัตวเปนตัวเอก แสดงพฤติกรรมตาง ๆ หาก
เลาเปนเชงิเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย เพื่อใหคติสอนใจ เรียกวา นิทานอุทาหรณ (Fable) เชน เร่ือง
สุนขัจิ้งจอกกับนกกระสา

8.มุขตลก (Jest) โครงเร่ืองจะเปนเหตุการณขัดแยงที่ผูฟง มองดวยอารมณขันไมถือ
โทษตวัละครเปนคนทุกประเภท เชน เร่ืองศรีธนญชัย เร่ืองตาเถรยายชี

3. การแบงนิทานตามแบบเร่ืองนิทาน (Type)
กุหลาบ มิลลิกะมาส (2518:110) ไดแบงนิทานตามแบบเร่ืองโดยอางถึงวิธี การแบง

นทิานตามแบบเร่ืองของอานติ อารเน (Antti Aarne) ซึง่จะมีการแบงเปนแบบเร่ือง (Type) ออก
เปน 3 หมวดใหญ คือ หมวดนิทานเร่ืองสัตว หมวดนิทานทั่วไป และหมวดนิทานตลกขบขัน ซึ่งเปน
การแบงยอยประเภทของนิทาน โดยใหหมายเลขไวเพื่อสะดวกในการคนควา

กหุลาบ  มัลลิกะมาส แบงนิทานออกเปนหมวดใหญ 3 หมวด ซึ่งสรุปไดดังนี้
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1.นทิานเกี่ยวกับสัตว
2.นทิานชาวบานทั่วไปซึ่งแยกยอยไดหลายประเภท เชน นิทานเกี่ยวกับเวทมนต นิทาน

ศาสนา นทิานเกี่ยวกับยักษ รากษส และนิทานแบบโรแมนติก ซึ่งมักอยูในขอบเขตของความสม
จริงเสมอ

3.นทิานตลกขบขัน ซึ่งแยกยอยไดมากมาย เชน นิทานเกี่ยวกับคนโงคนฉลาด นิทาน
โกหก นทิานเกี่ยวกับสามีภรรยา ที่เปนเร่ืองเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ก็มีไดแก การทํ านา การเล้ียงสัตว 
การตกปลา เปนตน

4. การแบงนิทานตามอนุภาคหรือสารัตถะ (Motif)
เปนการแบงนิทานที่ สติธ  ทอมปสัน (Stith Thompson) ก ําหนดตามประเด็นสํ าคัญ

ของเร่ืองที่เรียกวาอนุภาคหรือสารัตถะของเร่ือง คือจุดสํ าคัญหรือประเด็นสํ าคัญของเร่ืองนั้น ซึ่งจะ
ยนืยงเปนแกนของเร่ืองอยูอยางไมเปล่ียนแปลง ไมวานิทานเร่ืองนั้นจะเลารายละเอียดแตกตาง ผิด
เพีย้นกันออกไปอยางไรก็ตาม อนุภาคหรือสารัตถะของนิทาน เชน มีของวิเศษ การแปลงกาย การ
ขอพร การอุมสมการเลือกคู การเส่ียงทาย เปนตน

ประเทือง  คลายสุบรรณ (2531:65-66)  ไดกลาวถึงการแบงนิทานพื้นบานตามอนุภาค
หรือสารัตถะ วาประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ คือ

1. ตวัละครสํ าคัญในเร่ืองจะแปลกพิศดารกวาตัวอ่ืน หรือมีบางส่ิงบางอยางเปนพิเศษ 
เชน เปนหอยสังข เปนลูกคนสุดทอง เปนคูแฝด  เปนเจาหญิงตกยาก หรือเปนลูกก ําพรา เปนตน

2. เปนตนเหตุสํ าคัญใหเร่ืองเกิดข้ึนดํ าเนินไป หรือเปนจุดเปล่ียนแปลงที่สํ าคัญของ
เร่ือง อนุภาคหรือสารัตถะที่สํ าคัญ ๆ ของนิทานไทย เชน การชุบตัว การเส่ียงทาย การเลือกคู การ
เรียกเนื้อเรียกปลา การขอพร และการอธิบาย เปนตน

3. อนภุาคหรือสารัตถะหนึ่ง ๆ จะเปนเหตุการณเดียว แตนิทานในเร่ืองหนึ่งมีหลาย
สารัตถะ

การแบงนิทานตามอนุภาคหรือสารัตถะนี้ เปนการแบงนิทานที่ละเอียดกวาการแบง
นทิานตามแบบเร่ือง (Type) โดยมจีดุมุงหมายเพื่อจัดหมวดหมู จัดระเบียบของนิทานใหชัดเจน 
และศึกษาไดงาย

เนือ่งจากการจัดประเภทของนิทานนั้น นักคติชนวิทยามีความเห็นที่แตกตางกันออกไป 
ในทีน่ีจ้งึขอยดึแนวทางในการจัดประเภทนิทานพื้นบานซึ่ง แบงตามรูปแบบแนวคิดของ ประคอง  
นมิมานเหมินทร (2526:133196) เปน 11 ประเภท คือ
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1. นทิานเทวปกรณ เปนนิทานที่กลาวถึงกํ าเนิดมนุษย โลก เทวดา ก ําเนิดกษัตริย 
พระอาทิตย พระจันทร ปรากฏการณธรรมชาติ

2. นทิานศาสนา เปนเร่ืองราวของพระพุทธเจา บุคคลสํ าคัญในพุทธกาล ชาดกหรือ
หลักธรรม

3. นิทานคติ เนื้อเร่ืองจะชี้ใหเห็นคุณคาของความดี ความชั่ว ชี้ใหเห็นผลดี และ      
ผลรายทายเร่ือง

4. เทพนยิาย เปนเร่ืองขนาดยาว มีความมหัศจรรย อิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริย การเนรมิต 
ชบุชีวิต ใชของวิเศษ

5. นทิานชวิีต เปนเร่ืองเลาที่คลายจะเกิดข้ึนไดจริง มีตัวละคร สถานที่ ปรากฏชัดเจน 
อาจจะใชเวทมนต คาถา

6. นิทานประจํ าถิ่น เปนนิทานที่เชื่อวาเคยเกิดข้ึนจริง อาจเปนเร่ืองเกี่ยวกับบุคคล
สํ าคัญในทองถิ่น

7. นทิานอธิบายเหตุ เปนเร่ืองราวอธิบายที่มาของส่ิงตาง ๆ
8. นทิานเร่ืองสัตว เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับสัตว
9. นทิานเร่ืองผี เปนเร่ืองราวของวิญญาณ ภูตผี
10. นทิานมุขตลก เปนเร่ืองราวความตลกขบขัน ลอเลียน
11. นทิานเขาแบบ เปนนิทานไมมีโครงเร่ืองอาจเปนนิทานเลาไมรูจบ

คณุคาของนิทาน
วิเชียร ณ นคร (2531:30-31) กลาววา นิทานพื้นบานแตละถิ่น แมจะมีโครงเร่ือง แกนเร่ือง 

ตัวละคร และฉากแตกตางกันตามความคิดอานหรือภูมิปญญาของแตละทองถิ่นก็จริง แตก็มี
ลักษณะรวมกันหลายประการ โดยเฉพาะเร่ืองคุณคาของนิทาน ซึ่งอาจสรุปได 5 ประการ คือ

1. คณุคาทางการสํ าเริงอารมณ หมายถึง คุณคาในแงความสนุกเพลิดเพลินตอผูฟง หรือ
ผูอาน  เพราะนิทานเปนวรรณกรรมที่มีตัวละครแสดงประวัติความเปนมา แสดงพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของตัวละคร สามารถสรางความสนุกสนาน แบงความรูและคติเตือนใจใหแกผูฟงได 
การฟงนิทานจึงเปนการสํ าเริงอารมณอีกวิธีหนึ่ง

2. คุณคาทางสังคมสัมพันธ หมายถึง คุณคาในแงการสรางความสัมพันธในกลุมพวก 
เพราะการฟงนิทานมักฟงกันในหมูเครือญาติ เพื่อนฝูง หรือในหมูบาน การฟงรวมกันยอมกอให
เกดิความสนิทมักคุน ความรักและเขาใจกันมากข้ึน
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3. คุณคาทางปญญา หมายถึง คุณคาในแงสรางความฉลาดรอบรู และเสริมสรางสติ
ปญญาแกตนเอง การไดฟงนิทานก็เทากับการไดฟงความคิดและภูมิปญญาของผูประพันธ ซึ่งได
กล่ันกรองและทดสอบมาจากสังคมรุนตาง ๆ มาแลว ยอมกอใหเกิดความมีภูมิปญญาแกตัวผูฟง
ไดมาก ขณะเดียวกันก็ไดรับความรูเร่ืองศัพทสํ านวนภาษาควบคูกันไปดวย

4. คุณคาทางการปลูกฝงและถายทอดความคิดและความเชื่อของสังคมไปยังสมาชิกใหม 
สังคมมนษุยมีวัฒนธรรมในการสืบทอดและด ํารงเผาพันธุหลายวิธี การเลานิทานก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่
ใชเพื่อการนี้

5. คณุคาทางการศึกษาวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาในแงสะทอนภาพสังคมแกผูฟงทั้งโดย
เจตนาและไมเจตนา นิทานเปนมรดกทางปญญาของผูคนในสังคมหนึ่ง ๆ เมื่อผูกนิทานข้ึนจึงหนี
ไมพนทีจ่ะตองเอาความคิดและคานิยมในยุคสมัยนั้น ๆ เขามา การศึกษานิทานจึงเทากับเปนการ
ศกึษาวัฒนธรรมของชุมชนไปในตัว

ประโยชนของนิทาน
1. ท ําใหผูศึกษาเขาใจชีวิตและสังคมของทองถิ่นอันเปนพื้นฐานของสังคม เชน ความเชื่อ 

คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
2. ท ําใหสังคมมรีะเบียบ เพราะนิทานพื้นบานไดสะทอนใหเห็นความเชื่อตาง ๆ ซึ่งเปรียบ

เสมอืนกรอบลอมใหชีวิตอยูในขอบเขตที่นิยมกันวาด ี และถูกตองและไดรับการอบรมอยูกับวิถีชีวิต
แบบนั้น ๆ มาตลอด

3. ทํ าใหไดประโยชนทางดานภาษา เพราะนิทานพื้นบานจะสะทอนใหเห็นคุณคา ดาน
ภาษาจากภาษาถิ่นใชในกลุมตาง ๆ หรือจะปรากฏในลักษณะของการใชถอยคํ าในรูปของภาษิต 
สํ านวน คํ าพังเพย ปริศนาคํ าทาย เปนตน

4. ทํ าใหไดรับประโยชนทางดานจิตวิทยา มีการอบรมนิสัยของเยาวชนโดยการใชความ
เชือ่ตาง ๆ เชน หามเลนซอนหาตอนกลางคืน เพราะผีจะลักไปซอน การหามเลนซอนหาตอนกลาง
คนื กเ็พราะเปนหวงสวัสดิภาพของเด็ก อาจเกิดอันตรายได หากเด็กไปซอนในที่ไมปลอดภัยอาจ
โดนสัตวมีพิษทํ ารายหรือโดนลักพาตัวไปก็ได

5. ท ําใหเกดิความภูมิใจในทองถิ่นของตน กอใหเกิดชาตินิยม ภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ
ท ําใหตระหนกัในคุณคา ท ําใหเกิดความหวงแหนอันใหเกิดการอนุรักษนิทานพื้นบาน

การเลือกนิทาน
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การเลือกนทิานสํ าหรับนักเรียน ครูควรไดศึกษาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวลักษณะของ
นิทานที่มีความเหมาะสมแกการนํ ามาใชจัดการเรียนการสอนเพื่อจะไดเลือกเร่ืองที่เหมาะสมกับ
ความสนใจและความตองการของนักเรียน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหขอเสนอแนะไว อาทิ

รัชน ี ศรีไพวรรณ (2516-3741) ไดกลาวถึงลักษณะของนิทานที่มีความเหมาะสมที่ควรน ํา
มาเลาใหเด็กฟง ดังนี้

1. ตองเปนเร่ืองที่ใหความสนุกสนานเบิกบาน ฟงแลวมีความสุข ไมเปนเร่ืองโศกเศราเกิน
ไป แตถาจะเปนเร่ืองเศราก็ควรเปนเร่ืองตนรายปลายดี คือจบลงอยางมีความสุข

2. เปนเร่ืองราวที่ไมยาวเกินไป ถาเปนเร่ืองยาวควรเปนเร่ืองที่สามารถเลาเปนตอน ๆ ได
3. เปนเร่ืองที่สงเสริมศีลธรรมอันดีงาม มีแนวคิด คติสอนเด็กทั้งดานจิตใจและการ

ประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเด็กยึดเปนแบบอยางที่ดีได
ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร (2523:93) ไดกลาวถึงนิทานที่เหมาะควรแกการเลานั้นควรมี

ลักษณะดังนี้
1. มคีวามเคล่ือนไหวอยูในเร่ือง เด็กทุกคนรูวาเมื่อเกิดเร่ืองข้ึนเชนนี้แลวจะเปนอยางไรตอ

ไปอีก ตัวสํ าคัญของเร่ือง พระเอก ผูราย ท ําอะไร ท ําแลวเปนอยางไร
2. มเีนือ้เร่ืองเราใจ ท ําใหเกิดความตื่นเตนอยากฟงจนจบ การผูกเร่ืองตองใหแนบเนียน 

และมีเร่ืองปลีกยอยที่นํ าออกนอกทางไดนอยที่สุด เพราะผูฟงไมโอกาสจะสอบอีกวาตนเร่ืองเดิม
เปนอยางไร ควรเลือกนิทานที่จบในตัวของมันเอง

3. พรรณนาโวหารและภาพพจนมีสวนชวยใหนิทานนาฟง ซึ่งตองคํ านึงถึงอายุของผูฟง
ดวย ถาหากสํ านวนพรรณนาโวหารนั้น ประกอบดวยถอยคํ าที่เด็กไมรูจักแลว เด็กจะเกิดความเบื่อ
หนาย

4. ค ําซํ ้า ขอความซํ้ า ๆ และคลองจองกันเปนส่ิงที่ชวยใหเด็กติดใจ
5. ปฏิภาณไหวพริบของตัวละคร การสนทนาโตตอบ ซึ่งแสดงถึงสติปญญาเฉียบแหลม
6. ความรูสึกสะเทือนใจ เชน รัก เกลียด โกรธ ซึ่งผูแตงนิทานเขียนไว ท ําใหนิทานนาฟงยิ่ง

ข้ึน ดงันัน้นิทานที่เลาควรมีตอนที่ตื่นเตน เศราโศก สอดแทรกลงไปดวย
7. เร่ืองเกี่ยวกับเด็ก กับสัตวเล็ก ๆ ที่ใชไหวพริบความสามารถเอาชนะสัตวใหญที่เกเร 

หรือชวยปองกันตัวเองใหพนจากอันตราย ใหอยูรอดปลอดภัยโดยอาศัยเลหกลปฏิภาณความ
สามารถและความรวมมือรวมใจกันระหวางเพื่อน ๆ

8. นทิานสุภาษิต นิทานอีสป เลือกหาเลาเร่ืองส้ัน ๆ โดยไมตองสรุป นิทานเร่ืองนี้สอนใหรู
วา…ซึ่งกลายเปนเทศนาส่ังสอนไป
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9. เร่ืองขํ าขัน เร่ืองเกี่ยวกับความนารักของสตรี ความโงของคน ความโลภของคนเปนตน
ทพิยสุดา  นิลสินธพ (2524:80-82) ไดเสนอแนะการเลือกนิทานไววาจะตองคํ านึงถึงส่ิงตอ

ไปนี้
1. ความสนใจของนักเรียน ดูวานักเรียนในวัยไหนชอบฟงนิทานประเภทใด ความยาวของ

นทิานควรเหมาะสมกับวัย และชวงสมาธิของเด็ก
2. เนื้อหานิทานสอดแทรกขอคิดอะไรใหเด็ก ปลูกฝงคุณธรรมและมีคุณคาหรือไมมาก

นอยเพียงใด

5.6  ต ํานาน
ความหมายของตํ านาน
Encyclopedia Americana (1975:169) อธิบายไววา “ตํ านาน” คือ เร่ืองเลาตอ ๆ กันมา

โดยสมมตวิาจริง เปนเร่ืองซึ่งมักเกี่ยวกับกษัตริย วีรบุรุษ หรือบุคคลสํ าคัญ ๆ เปนชนิดหนึ่งของ
นิทานพื้นบานซึ่งเนนเกี่ยวกับมนุษย มีจุดหมายที่จะอธิบายหรือสรรเสริญบรรพบุรุษโดยเฉพาะ
อยางไรก็ดี ตํ านานมิใชการจดบันทึกทางประวัติศาสตร แตอาจกลาวถึงบุคคลในประวัติศาสตร
และขอเท็จจริงบางประการในประวัติศาสตร

นาฏวิภา  ชลิตานนท (2524: 107-120) ไดสรุปคํ าจํ ากัดความของตํ านานไว 3 ประการ 
ดังนี้

1. ต ํานานมีความหมายผสมอยูระหวางนิทานและนิยาย เพราะต ํานานเปนเร่ืองเลา ซึ่ง
สมมติวาเกิดข้ึนจริงแสดงประวัติความเปนมาของราชวงศอาจมีเคาความจริง หรือเปนเร่ืองที่
ประดษิฐข้ึนจากมโนภาพ ตํ านานจึงเปนเร่ืองราวอันเปนผลงานทางอารมณและภูมิหลังของสังคม
รุนกอนเร่ืองราวและบุคคลที่ผูกข้ึนอยางโลดโผนสวนหนึ่ง ก็เพื่อมุงหมายใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

2. ตํ านานคืองานบันทึกประวัติศาสตรศาสนา อันเกิดจากความเชื่อและศรัทธาความ
หลังและความกลัวที่จะรักษาจะพบความเชื่ออุดมคต ิและสัญลักษณของพุทธศาสนาไว

3. ต ํานานคอืบนัทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับบานเมือง กษัตริยราชวงศเหตุการณตาง ๆ เกี่ยว
กับมนุษยและสังคมในอดีต เหตุการณที่เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ และปรากฏการณทาง
ประวัติศาสตร

ลักษณะของตํ านาน
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ผูวิจยัใครขอสรุปเนื้อหาของตํ านานไทยจากขอเขียนของ นาฏวิภา  ชลิตานนท  ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ประเภทดังนี้

1. ต ํานานทีม่เีนื้อหาดึกดํ าบรรพ เปนตํ านานประเภทแรกเขียนดวยอักษรโบราณ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเมืองโบราณทางภาคเหนือสุดของประเทศ โดยที่บันทึกเร่ืองราวปรับปรุงเกี่ยวกับกํ าเนิด
มนษุยเชื้อชาติ บานเมืองและตํ าบล

2. ตํ านานที่มีเนื้อหาแบบประวัติศาสตร เปนการเขียนตํ านานประวัติศาสตรแนวพุทธ
ศาสนา ซึ่งรุงเรืองและรูจักกันดี โดยเร่ิมเร่ืองราวดวยการกลาวถึงความเปนมาของพุทธศาสนา ตั้ง
แตพระพุทธเจาตรัสรูเร่ือยมาจนตองการประกาศศาสนา มีการกลาวถึงอาณาจักรบางก็ยังอยูใน
อิทธิพลของศาสนา

3. ตํ านานปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ เปนตํ านานที่มีจ ํานวนมากที่สุด เนื้อหาจัดอยูใน
กรอบของพุทธศาสนา เนนเฉพาะปูชนียสถานและวัตถุตาง ๆ เทานั้น

คณุคาของต ํานาน
1. ใหคณุคาในดานการอภิปรายประวัติศาสตรที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก ที่ท ําใหผูเขียน

ตํ านานพยายามนํ าเสนอใหเปนเร่ืองขบขัน และเปนเร่ืองที่ทดสอบไมไดวามีความจริงอยูเพียงใด 
โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับเร่ืองราวปรัมปรา

2. ใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอยางคอนขางแมนยํ า ตั้งแตประวัติของพระพุทธเจา 
การเผยแพรพระพุทธศาสนาในอินเดีย ลังกา และตํ านานใกลเคียงตาง ๆ

3. ต ํานานยังใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับความมีจริงของเมือง ตํ านานสถานที่อางถึงในตํ านาน 
และปรากฏหลักฐานวาเปนจริง

4. ต ํานานมีคาเปนตํ าราทางประวัติศาสตร ความคิด ความเชื่อของมนุษยอยางจะหาจาก
ทีอ่ื่นไมได ความคิดในตํ านานจึงเปนสวนที่จริงที่สุด และมีคาที่สุดของตํ านาน ซึ่งใหความรูเกี่ยวกับ
โลกทศันความเชื่อ คานิยมของสังคมแตละสังคม ตํ านานทํ าใหรูคุณคาเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนา
ตออาณาจักร ตอสังคม ตอความคิด ตอระเบียบวิถีการดํ ารงชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น ๆ ในการ
เขาไปมีสวนก ําหนดแนวคิดของประชาชนและทฤษฎีการปกครอง

5.7  เพลงพื้นบาน
ความหมายของเพลงพื้นบาน
นกัวิชาการ   นักคติชนวิทยา  และกลุมผูศึกษาเพลงในประเทศไทย เรียกชื่อเพลงตาง ๆ 

กนั เชน เพลงชาวบาน เพลงพื้นบาน เพลงพื้นเมืองฯ ซึ่งในภาษาอังกฤษใชวา “Folk songs” ทั้งส้ิน
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ค ําวา “เพลงพื้นบาน” (Folk songs) มผูีใหความหมายไวดังนี้
สุมามาลย เรืองเดช (2526:41) ใหความหมายเพลงพื้นบาน ไววา
เพลงพืน้บาน คือ วรรณกรรมชาวบานประเภทหนึ่งที่ใชรองเลนในสังคมทองถิ่น ถายทอด

สืบตอกนัมาโดยใชความจ ํา ไมมีการบันทึกใหทราบถึงผูแตง ที่มาของเพลงหรือแมกระทั่งระเบียบ
วิธกีารเลนก็ใชจดจํ าสืบตอกันมา จึงเรียกไดวาเปนวรรณกรรมปากเปลา หรือวรรณกรรมมุขปาฐะ 
เปนวัฒนธรรมดานการบันเทิงของชาวบานในทองถิ่น แลวแพรกระจายจากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่ง 
มคีวามสัมพันธกับวิถีชีวิตเปนอยางมาก

ทศันีย ทานตวิณิช (2523:77) ไดใหความหมายเพลงพื้นบานวา
เพลงชาวบาน คือ บทเพลงของชาวบานซึ่งเกิดจากปฏิภาณไหวพริบและลักษณะความ

เปนคนเจาบทเจากลอนของคนไทย จึงมีลักษณะคมคายแฝงอยูในความเรียบงายแบบชาวบาน 
และเปนส่ิงสะทอนสภาพชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิด ความเชื่อของ
ชาวบานในทองถิ่นนั้น

สรุปไดวา “เพลงพื้นบาน “หมายถึง เพลงของชาวบานที่ใชรองเลนกันในทองถิ่นของตน 
มักใชถอยคํ าเรียบงาย มีสํ านวนคมคายอันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ รองเลนโตตอบกันระหวาง
ชายและหญงิ ในงานเทศกาลหรืองานร่ืนเริงตาง ๆ หรือรองเวลาประกอบกิจการงานอาชีพ มีการ
ถายทอดทางวาจาและการจดจํ า ไมมีการจดบันทึก

ลักษณะเฉพาะของเพลงพื้นบาน
อเนก  นาวิกมูล (2527:77-92) กลาถึงลักษณะของเพลงพื้นบานไววา
1. เพลงพื้นบานเปนเพลงของกลุมชน คนในสังคมมีสวนรวมในการเปนเจาของบทเพลง 

ชาวบานรวมกันขับรอง หรืออยางนอยเคยฟงและรูจักเนื้อเพลง เปนตนวา เพลงในทุงนา และลาน
นวดขาว เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เปนเพลงที่เกิดจากการทํ างานรวมกันของ
ชาวนา ชาวนามีสวนในการรองเพลงโตตอบกัน เนื้อรองจึงส้ันและงายตอการโตตอบ คนอ่ืน ๆ ที่ไม
ไดรองในขณะนั้น ก็เปนลูกคูคอยรองรับและใหจังหวะ

2. เพลงพื้นบานสวนใหญเปนเพลงที่มีเนื้อรองไมตายตัว เนื้อรองหรือบทเพลงสามารถ
ขยายออกไปไดเร่ือย ๆ หรือตัดทอนใหส้ันเขาก็ไดตามใจคนรอง เราจึงพบเสมอวา เพลงพื้นบาน
เพลงเดียวกัน แตมีเนื้อความที่แตกตางกัน

3. เพลงพื้นบานสวนใหญมีความเรียบงาย ความเรียบงายจะปรากฏอยูในถอยคํ า       
การรองและการแสดงออก
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4. ความเรียบงายในการใชถอยคํ า คือ การใชคํ า สํ านวน โวหาร และความเปรียบงาย ๆ ที่
ชาวบานใชโดยทั่วไป ไมใชศัพทสูงที่ตองแปล

ความเรียบงายในการรอง มีการรองซํ้ า ซํ้ าวรรค มีท ํานองหลักเพลงทํ านองเดียว รองซํ้ าไป
ซํ ้ามาหลายเที่ยว

สวนความเรียบงายในการแสดง ก็คือ ในการรอง ไมตองมีอุปกรณมาประกอบมากมาย 
รองเลนกันตามลานบาน ลานวัด หรือตามเวทียกสูงที่ไมมีการสรางฉากประกอบ เคร่ืองดนตรีก็เปน
เพยีงเคร่ืองดนตรีเพื่อใหจังหวะ หรือการใชปรบมือประกอบก็ได การแตงกายก็แตงกายแบบชาว
บานทั่วไป

ศัพทเฉพาะเก่ียวกับเพลงพื้นบาน
สุกัญญา  ภัทราชัย (2532:230-233) ไดอธิบายศัพทเฉพาะเกี่ยวกับเพลงพื้นบานไววา
1. ผูรอง ชาวภาคกลางเรียกผูรองเพลงนํ าในเพลงโตตอบของฝายชายวา “พอเพลง” และ

เรียกผูหญงิที่รองเพลงนํ าของฝายหญิงวา “แมเพลง” ผูรองคนแรกเรียกวา “คอตน” คนที่รองถัดไป
เรียกวา “คอสอง”, “คอสาม” ตามลํ าดับ

2. ลูกคู หมายถึง ผูมีหนาที่รองรับ รองซํ้ าความ รองสอดแทรกจังหวะ ตามแตลักษณะของ
เพลงเพือ่ใหเกิดความสนุกสนาน และยังมีหนาที่ใหจังหวะ ผูรองโดยการปรบมือ

3. ครูเพลง ธรรมเนียมไทยยกยองครูวาเปนผูมีพระคุณ โดยเฉพาะครูในดานการแสดง จะ
ตองมกีารไหวรํ าลึกพระคุณครู กอนเลนเพลงพื้นบานที่เปนการแสดงทุกคร้ัง การไหวครูเพลงมี 2 
ประเภท คือ

3.1 ครูเพลงที่เปนจิตวิญญาณ อาจเปนเทพ หรือเปนผี ที่ศิลปนนับถือและเชื่อวา 
สามารถดลบันดาลให การแสดงของตนประสบผลสํ าเร็จหรือลมเหลว เชน พอเพลงแมเพลงอาชีพ 
เพลงฉอย และเพลงทรงเคร่ืองของภาคกลาง จะไหว “หัวพอแก หรือฤาษี”

3.2 ผูที่ไดรับการยกยองมีความสามารถในการรอง อาจเปนผูรองรุนเกาที่รูจักแตชื่อ 
หรือเปนผูที่มีคนฝากตัวเปนศิษยใหชวยฝกสอน

4. ครูพกัลักจ ํา คือ ครูผูที่รองเพลงพื้นบานภาคกลางและภาคใต มิไดฝากตัวเปนศิษยให
สอนเพลงโดยตรง แตแอบฟง หรือไดยินกลอนที่รองแลวจํ ากลอนเขามารองตอ

5. มตุโต คอื รูแจง นอกจากกลอนที่ครูมอบใหพอเพลง แมเพลงที่ช ํานาญจะสามารถ
ประดษิฐกลอนไดดวยตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบเรียกวา “มุตโตแตก”

6. กลอนแดง หมายถึง กลอนที่มีคํ ากลาวถึงอวัยวะเพศ และพฤติกรรมทางเพศอยางตรง
ไปตรงมา ไมมีการหลีกเล่ียง
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7. กลอนตบั หมายถึง กลอนชุดตาง ๆ ที่ผูกเปนเร่ืองในการรองเพลงพื้นบานภาคกลาง 
เชน ตบัชงิชู หมายถึง กลอนชุดผูกเปนเร่ืองชายสองแยงหญิงหนึ่ง ตับกระโดด หมายถึง กลอนที่
เกีย่วของกับบันไดเรือน

ประเภทของเพลงพื้นบาน
สุกัญญา  ภัทราชัย (2532:350) แบงเพลงพื้นบานโดยแบงตามจุดประสงคของเพลง ดังนี้
1. เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่รองเพื่อกลอมใหเด็กนอนหลับไดไวข้ึน เพลงกลอมเด็กเปน

เพลงส้ัน ๆ รองชา ๆ มีเอ้ือนยาว ๆ
2. เพลงปลอบเด็ก หรือ เพลงหยอกเด็ก เปนเพลงที่รองเพื่อปลอบหรือหยอกเด็ก เปนเพลง

ส้ัน ๆ ใชค ํางาย ๆ มักเปนคํ าเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อเรียกรองความสนใจของเด็ก เพลงชนิดนี้มักมี
การแสดงทาทางประกอบเพื่อฝกใหเด็กรูจักใชอวัยวะแขน-ขา

3. เพลงรองเลน คือเพลงที่เด็กใชรองเลนเพื่อความสนุกสนาน อาจเปนเพลงรองธรรมดา 
หรือรองลอเลียน เพลงรองเลนเปนเพลงส้ัน ๆ เลนคํ าคลองจอง และเลนเสียงสูงตํ่ า เนื้อหาของ
เพลงน ํามาจากส่ิงรอบ ๆ ตัวเด็ก เร่ืองธรรมชาต ิครอบครัว เพื่อนฝูง บางวรรคก็มีมีความหมาย บาง
วรรคกไ็มมีความหมายเพราะมุงกระทุงเสียงใหนาสนใจเทานั้น

4. เพลงประกอบการเลนเด็ก คือเพลงที่เด็กใชรองประกอบการเลน อาจเปนการรองกลุม 
รองเดีย่ว หรือสลับกันรองก็ได บางทีก็มีการตบมือใหจังหวะหรือท ําทาทางประกอบ

5. เพลงปฏิพากย หรือเพลงโตตอบชายหญิง คือ เพลงที่ใชรองโตตอบกันในเชิงเกี้ยวพา
ราสี ซึง่มีจุดเดนอยูที่ปฏิภาณ การใชโวหารชิงไหวชิงพริบกัน

เพลงปฏิพากษเปนเพลงที่รองเลนกันเปนกลุมหรือเปนวง ประกอบดวยคนนํ าเพลงที่
เรียกวา พอเพลง แมเพลง และมีลูกคูคอยใหจังหวะ เปนเพลงที่เลนกันในยามเทศกาลที่หนุมสาวมี
โอกาสพบปะกัน เชน เทศกาลตรุษสงกรานต เทศกาลกฐินผาปา และในงานบุญตาง ๆ

6. เพลงประกอบพิธีกรรม คือเพลงที่ใชรองประกอบในพิธีกรรม  เชน เพลงแมศรี

5.8 การอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน
วรรณกรรมทองถิ่นเปนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคายิ่ง เพราะวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของ

มนุษยที่ประพฤติปฏิบัติกันมาแตในอดีตกาล และยังคงสืบทอดกันตอมาในปจจุบัน วรรณกรรม
ทองถิน่เปนส่ิงที่มีคุณคาควรแกการสืบทอด แตในปจจุบันนี้ การผสมผสานกันของวัฒนธรรมตาง
ชาติตางภาษา ไดแพรกระจายไปทั่วโลก ท ําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งการ
เปล่ียนแปลงไปบางสวน การเปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหา และยังมีการพัฒนาเพื่อประโยชน
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ใชสอยในสภาพปจจุบันอีกดวย จึงทํ าใหวรรณกรรมทองถิ่นเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอยางไม
หยุดยั้ง

การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นมีผูศึกษาไวหลายทางพอสรุปไดดังนี้
1. การอนรัุกษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏหมายถึงการสืบทอดรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ 

ใหเหมอืนเดิมทุกอยางเพื่อประโยชนในการศึกษา
2. การอนุรักษโดยภาพประยุกต หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบและเนื้อหาใหสอด

คลองกบัสภาพสังคมปจจุบัน เพื่อใหคงอยูและบทบาทในสังคม
ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2535:88) ไดใหแนวทางในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น ดังนี้
1. การศกึษาและเขาใจวรรณกรรมทองถิ่น ดวยเหตุและผลอาทิ เชน วรรณกรรมทองถิ่น

หลายเร่ืองที่สะทอนสภาพสังคมที่มีผูชายเปนผูน ํา และนิยมระบบครอบครัวใหญ ผูขายสามารถมี
ภรรยาหลายคนเพื่อใหเปนไปตามสภาพของสังคมเกษตรกรรมที่ตองการแรงงาน เปนตน การ
ศึกษาจนเขาใจถึงแกนแทของวรรณกรรมทองถิ่นทํ าใหผูศึกษาเห็นถึงภูมิปญญาสาระประโยชน
และคณุคา และดวยความตระหนักเชนนั้นท ําใหเกิดความพยายามที่จะท ํานุบํ ารุงรักษาสืบทอดไว
ตอไป

2. การดดัแปลงวรรณกรรมทองถิน่ใหเขากบัยคุสมยั  เพือ่เปนการสืบทอดวรรณกรรม ตาง ๆ
ใหไปกบัยุคและสังคม เนื้อหา ตลอดจนการแตงกาย และดนตรีประกอบ ก็มีการประยุกตใหเขากับ
สังคม แตยังคงไวซึ่งทํ านองวิธีการรอง ที่เปนเชนนี้ก็เพื่อการอยูรอดของวรรณกรรมทองถิ่น เชน 
โครงการสืบสานพื้นบานในภาคตาง ๆ

3. การสงเสริมใหคนทั่วไปสนใจ เห็นคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น ดวยการจัดนิทรรศการ 
การแสดง อภิปราย ตลอดจนสงเสริมใหเยาวชนในทองถิ่นสืบทอดศิลปะและวรรณกรรมในทองถิ่น
ของตน การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น อาจจะกระท ําไดหลายทาง เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา 
และอนุรักษตอไป

การสงเสริม คือ วิธีการที่เปนสวนสํ าคัญอันหนึ่งของการอนุรักษเพราะการอนุรักษไมใช
เพียงการสงวนรักษาใหคงเดิมโดยไมเปล่ียนแปลงพัฒนา ดังนั้นการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นจึง
ควรหมายถึงทั้งการพิทักษรักษาส่ิงที่ดีอยูแลว และการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน

6. ภูมหิลังจังหวัดสุราษฎรธานี

การศกึษาวรรณกรรมของทองถิ่นไมวาจะเปนทองถิ่นใด จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาความรูพื้น
ฐานที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม เปนตนวาสภาพภูมิศาสตร    ประวัติศาสตร    ศาสนา    การศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

และวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นนั้น ๆ เปนเบื้องตนกอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจวรรณกรรม
ชดัเจนยิง่ข้ึน เพราะความรูพื้นฐานดังกลาวจะเปนเคร่ืองชวยแสดงใหเห็นวาผูสรางวรรณกรรม ได
รับอิทธพิลจากสภาพแวดลอมมากนอยเพียงใด ในการกํ าหนดลักษณะและเนื้อหาของวรรณกรรม
ดวยเหตนุีใ้นการศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรธานี      ผูเรียนจํ าเปนที่จะตองรูเกี่ยวกับทองถิ่น
ของสุราษฎรธานีดวย ชวน   เพชรแกว (2532 : 62-81) กลาวถึงลักษณะที่สํ าคัญของสุราษฎรธานี
สรุปไดดังนี้

6.1 ภูมิศาสตร

6.1.1  ภูมิศาสตรกายภาพ
จงัหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 10 ของประเทศ และเปน

จงัหวัดทีใ่หญทีสุ่ดของภาคใต ประกอบดวย 18 อํ าเภอ 1 กิง่อํ าเภอ ไดแก อํ าเภอเมืองสุราษฎรธาน ี 
อํ าเภอบานนาสาร อํ าเภอกาญจนดิษฐ อํ าเภอดอนสัก อํ าเภอเกาะสมุย อํ าเภอเกาะพะงัน อํ าเภอ
ทาชนะ อํ าเภอไชยา อํ าเภอทาฉาง อํ าเภอพุนพิน อํ าเภอคีรีรัฐนิคม อํ าเภอบานตาขุน อํ าเภอพนม 
อํ าเภอเคยีนซา อํ าเภอเวียงสระ อํ าเภอพระแสง อํ าเภอบานนาเดมิ อํ าเภอชัยบุรี และกิ่งอํ าเภอวิภาวดี

6.1.1.1  ที่ตั้ง
จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยู ชายฝ งตะวันออกบริเวณกึ่งกลางของคาบ

สมทุรภาคใต มพีืน้ที่ทั้งสวนที่เปนผืนแผนดินใหญและเปนเกาะ สํ าหรับสวนที่เปนผืนแผนดินใหญ
มอีาณาเขตติดตอดังนี้

ทศิเหนือ ติดตอจังหวัดชุมพรและอาวไทย อํ าเภอทาชนะ 
เปนอํ าเภอที่ตั้งอยูเหนือสุด

ทิศใต ติดตอจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 
อํ าเภอพระแสง และอํ าเภอชัยบุรี เปนอํ าเภอที่ตั้ง
อยูใตสุด

ทศิตะวันตก ติดตอจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง อํ าเภอ
พนม และอํ าเภอบานตาขุน เปนอํ าเภอที่มี  
อาณาเขตอยูทางตะวันตก

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อํ าเภอดอนสัก และอํ าเภอกาญจนดิษฐ เปน
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อํ าเภอที่มีอาณาเขตอยูทางตะวันออก

6.1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานีมีรูปรางเหมือนวงกลม  พื้นที่

สวนใหญเปนภูเขา ประมาณ 49% สวนทีเ่ปนปา มีทั้งปาดอน ปาชายเลน และปาดงดิบ รวมเปน
พื้นที่ปาถึง 31% ของจ ํานวนพื้นที่ทั้งจังหวัด มีแมนํ ้าตาปและแมนํ้ าพุมดวงหรือแมนํ ้าคีรีรัฐ เปน  
แมนํ ้าสํ าคัญ

6.1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสลับกัน จึงมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูรอนมีเพียงเดือน
กมุภาพันธ – เมษายน นอกนั้นเปนฤดูฝน

6.1.2  ภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญของจังหวัดสุราษฎรธานี ยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก       

การประกอบอาชีพนี้จํ าแนกออกเปน  การกสิกรรม  การเล้ียงสัตว  และการปกครอง
6.1.2.1  การกสิกรรม

การประกอบการกสิกรรมมีทั้งทํ าเพื่อเล้ียงชีพและเพื่อการคา ชนิดของ     
กสิกรรมที่ท ํากันอยางกวางขวางไดแก การปลูกขาว  การทํ าสวนยางพารา  การทํ าสวนมะพราว 
การท ําสวนทุเรียน  สวนสม  สวนมะมวงหิมพานต   และสวนมังคุด เปนตน แตการกสิกรรมที่ทํ ากัน
เปนล่ํ าเปนสันคือ การปลูกขาว  การทํ าสวนยางพารา  การทํ าสวนมะพราว  การทํ าสวนทุเรียน  
การทํ าสวนเงาะ  และการทํ าสวนลางสาด

6.1.2.2   การเล้ียงสัตว
การเล้ียงสัตวในจังหวัดนี้ยังไมแพรหลาย คนบางกลุมยังนิยมใชสัตวเปน

เคร่ืองทุนแรง แตในระยะหลังเร่ิมมีผูหันมาใหความสนใจ เล้ียงสัตวเพื่อการบริโภคมากข้ึน
6.1.2.3   การประมง

ชาวสุราษฎรธานีสามารถประกอบอาชีพไดทั้งการประมงนํ ้าเค็ม ประมง
นํ ้ากรอย และประมงนํ ้าจืด ตัวอยางอาชีพทางการประมง เชน การอวนรุน  การทํ านากุง  การทํ า
ฟารมเล้ียงหอยนางรม โดยเฉพาะที่บริเวณอาวทาทอง อํ าเภอกาญจนดิษฐ เปนที่เพาะเล้ียงหอย
นางรม   ที่มีชื่อเสียงมาก เปนตน
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นอกจากนี้ยังมีการทํ าเหมืองแร  การเก็บรังนกนางแอน  การทํ านํ้ าตาลโตนด  และการ
ท ําไขเค็ม

6.2  ประวัติศาสตร

ดนิแดนบริเวณจงัหวัดสุราษฎรธานปีจจบุนันี้  แตเดิมคงจะเจริญรุงเรืองมาแลวเปนอัน
มาก อาจมฐีานะเปนศนูยกลางของศลิปะวัฒนธรรมแบบศรีวิชยั บนดนิแดนแหลมทองระหวางพุทธ
ศตวรรษที ่ 12-18 เปนอยางนอย และอาจจะเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยนี้ดวย ซึ่งรอง
รอยของอดีตดังกลาวยังปรากฏใหเห็นในรูปของศิลปะโบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่งพบไดทั่วไป
ในจงัหวัดสุราษฎรธาน ีโดยเฉพาะที่เมืองไชยาเกา และเมืองเวียงสระ
อาณาจกัรศรีวิชยัเปนอาณาจกัรหนึง่ทีเ่คยมอํี านาจมาก จนไดขยายตวัเปนจกัรวรรดิ ครอบคลุม
บริเวณคาบสมทุรไทย หมูเกาะในทะเลจีนใต และบางคร้ังไดไปถึงเกาะลังกา อีกทั้งไดเคยเปนศูนย
กลางในการศกึษา และเผยแพรในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เชนเดียวกับอินเดีย แตเร่ืองที่ตั้งของ
ศนูยกลางของอาณาจักรยังมีความสับสนอยู จนไมอาจชี้ชัดลงไปอยางแนนอนไดวาตั้งอยูที่ใด
ระหวางคาบสมุทรไทย (ภาคใตของประเทศ) กับเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนิเซีย

ผูสันนษิฐานเกีย่วกบัเร่ืองนีเ้ปนคนแรก  คอื ดร. ยอรช  เซเดส  ศาสตราจารยชาวฝร่ังเศส
สันนษิฐานวาศนูยกลางแรกเร่ิมของศรีวิชัยตั้งอยูที่เมืองปาเล็มบัง ทั้งนี้โดยการสันนิษฐานจากศิลา
จารึกทีพ่บ (ประมาณ  5 หลัก) ตอมานักโบราณคดีจํ านวนไมนอยเกิดความลังเลในทฤษฎีของ   
ดร. เซเดส  โดยเฉพาะ ดร. มารชุมทาร ชาวอินเดียมีความเห็นวาศูนยกลางของศรีวิชัย  นาจะตั้ง
อยูบนคาบสมทุรไทย ซึ่งอาจจะเปนเมืองใดเมืองหนึ่งที่มีหลักฐานวาเคยเปนเมืองโบราณ นอกจาก
นีผู้ทีช่ีช้ัดมากยิ่งข้ึน ก็คือ ดร. ควอวิช  เวลล นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ  ซึ่งไดสํ ารวจสถานที่
สํ าคญัหลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แลวไดแสดงความเห็นวา เมืองไชยาแหงเดียวเทานั้น
ที่มีหลักฐานโบราณคดีพรอมทุกอยางที่บงบอกวาเคยเปนราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัย สวนนัก
โบราณคดอีีกกลุมหนึ่งไดเสนอวา ศรีวิชัยนาจะเปนสมาพันธรัฐ      อันประกอบข้ึนดวยกลุมนครรัฐ 
อาจจะอยูในราชวงศเดียวกัน คือ ราชวงศไศเลนทร ซึ่งบางคร้ังบางสมัยอาจจะแยกกันอยูอยางเปน
อิสระตอกนั แตเมื่อเจาแหงนครรัฐหนึ่งนครรัฐใดมีอํ านาจเปนที่ยอมรับของนครรัฐอ่ืน ก็จะมีฐานะ
เปน “ศรีวิชเยนทรราชา” หรือ “ศรีวิชเยนทรภูมิบดี”      ผูเปนใหญเหนือเจาผูครองนครรัฐศรีวิชัย 
ทั้งหมด
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คร้ันเมือ่อาณาจกัรศรีวิชยัเส่ือมลง ดนิแดนซึง่เปนจงัหวัดสุราษฎรธานใีนปจจบุนั ไดแยก
ออกเปน  3 เมือง คือ  1) เมืองไชยา  2) เมื่อทาทอง และ  3) เมืองคีรีรัฐนิคม  และในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดใหยายเมืองทาทองมาตั้งที่บานดอน และยกฐานะ
เปนเมอืงจัตวา ข้ึนตอกรุงเทพฯ พระราชทานวา “เมืองกาญจนดิษฐ”

ร.ศ.117 พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลาเจาอยูหวั เสดจ็ประพาสมณฑล   ปกษใต ประทับ
แรมทีพ่ระตํ าหนักสวนสราญรมยบนควน (เนิน) ทาขาม อํ าเภอพุนพิน ทอดพระเนตรเหน็ประชาชน
มกีริิยามารยาทเรียบรอย ประกอบกบัไดทรงทราบจากผูปกครองบานเมืองวา ประชาชนเมืองนี้ตั้งมั่น
อยูในศลีธรรม ยึดมั่นพระพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนชื่อเมืองไชยาเปน
เมอืง “สุราษฎรธาน”ี อันหมายถึง เมืองคนดี และทรงเปล่ียนชื่อแมนํ้ าหลวงเปน    แมนํ ้าตาป 
สาเหตทุีพ่ระองคทรงเปล่ียนแปลงเชนนี้เขาใจวา คงเลียนชื่อมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีแมนํ ้า “ตา
ปต”ิ และที่ริมฝงซายของปากแมนํ ้ามีเมืองชื่อวา “สุรัฏฐ”  (สุราษฎร)

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดใหยุบมณฑลสุราษฎร 
จงัหวัดสุราษฎรธาน ีและจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ข้ึนกับมณฑลสุราษฎรไปข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราช

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทางราชการประกาศยุบ
มณฑลทั่วราชอาณาจักร จังหวัดสุราษฎรธานีจึงข้ึนตอกระทรวงมหาดไทย

6.3  โบราณคดี

จงัหวัดสุราษฎรธานีเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตอดีต จากหลักฐานโบราณ
คดแีละประวัติศาสตร ปรากฏชัดวาดินแดนแหงนี้มีเมืองโบราณอยูหลายแหง เปนตนวา เมืองไชยา 
เมอืงพนุพิน เมืองทาทอง เมืองทาขนอม และเมืองเวียงสระ ที่เมืองโบราณเหลานี้ตางก็มีโบราณ
วัตถ ุโบราณสถานอยูเปนจ ํานวนมาก เชน

6.3.1  โบราณวัตถุ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาวศรีวิชัยในภาคใตที่เดนมากอยางหนึ่ง คือ การสรางรูป

เคารพตามคติของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ไดแก รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร บริเวณที่พบมาก
ไดแก ที่อํ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อํ าเภอเมือง อํ าเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะประติมากรรมชิ้นเอกลวนพบที่ไชยาทั้งส้ิน เชน      
พระโพธสัิตวอวโลกิเตศวร จํ านวนหลายองค รูปเคารพในศาสนาพราหมณ เชน พระนารายณทั้งที่
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เปนศลิาและสํ าริด รูปพระอิศวร ศิวลึงค และโยนีธรรณะ เคร่ืองถวยชามจีนตั้งแตสมัยตนราชวงศ
ถงั ตลอดจนถึงราชวงศซง เคร่ืองมือหินใหม และกลองมโหระทึก ซึ่งเปนหลักฐานแสดงวาเมืองไช
ยาเคยเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณ มาตั้งแตสมัยหินศิลาจารึกที่มี  ใจความกลาวถึงพระเจากรุงศรี
วิชยั พระพุทธรูปศิลาและอสูรสลักจากศิลาแลงที่อํ าเภอไชยา พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท
ทีวั่ดถํ ้าคูหา อํ าเภอกาญจนดิษฐ พระพุทธไสยาสนวัดถํ ้าคูหา และพระพุทธไสยาสนวัดเขาพระนิ่ม 
อํ าเภอกาญจนดิษฐ เปนตน

6.3.2  โบราณสถาน
โบราณสถานที่สํ าคัญที่จังหวัดสุราษฎรธานีมีอยูหลายแหง เชน เจดียสมัยศรีวิชัย  

4 องค คือ เจดียพระบรมธาตุไชยา เจดียวัดแกว  เจดียวัดหลง  และเจดียวัดเวียงอํ าเภอไชยา ซาก
เมอืงโบราณที่บานเวียง รองรอยทาเรือโบราณที่แหลมโพธิ์และบานพุมเรียง  ควนทาขามและวัดศรี
วิชัยที่อํ าเภอพุนพิน   วัดถํ้ าสิงขรอํ าเภอศรีรีรัฐนิคม   พระบรมธาตุเกาะสมุยอํ าเภอเกาะสมุย    วัด
เวียงสระอํ าเภอบานนาสาร   ต ําหนักแกวอํ าเภอพุนพิน   ยทุธภูมิสมัยโบราณริมฝงขวาแมนํ ้าตาป 
และเขาศพ (เขาศก) อํ าเภอพนม เปนตน

6.4 ศาสนา

ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเผยแพรเขามายังภาคใตเปนคร้ังแรกเมื่อใดและ
ศาสนาใดจะเขามากอนหรือหลังนั้น  ยงัไมปรากฏหลักฐานทีส่รุปไดอยางแนชดั แตอยางไรก็ตาม
ศาสนาทั้งสองไดแพรหลายอยางกวางขวาง และชนชาวภาคใตสวนใหญไดรับศาสนาทั้งสองไว
ผสมผสานกัน (ยกเวนจังหวัดสตูล ปตตานี  ยะลา และนราธิวาส ที่อยูภายใตอิทธิพลและศาสนา
อิสลาม) ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณไดมีบทบาทสํ าคัญในฐานะที่เปนกลไกชวยกํ าหนด    
รูปแบบวัฒนธรรมของชาวภาคใต   กลาวไดวาเกือบตลอดปชาวพื้นเมืองภาคใตจะมี  กิจกรรมทาง
ศาสนาที่มีทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธควบคูกันอยูเสมอ โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร
ธานยีงัมปีรากฏใหเห็นอยางเดนชัดแทบทุกทองที่

ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่แสดงถึงรองรอย
ทางวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ ไดแก พระวิษณุที่วัดศาลาทึงที่เวียงสระ  และที่เขาศรีวิชัย  
เทวรูปทีวั่ดใหม อํ าเภอไชยา  สระนํ ้าโบราณที่ทาชนะ  รูปพระศิวะที่เวียงสระ  ศิวลึงคและโยนีที่พบ
ทีไ่ชยา และวัดใหมชลธารที่อํ าเภอไชยา เปนตน

6.5  ภาษา
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6.5.1  ตระกูลภาษา
จากการศึกษาภาษาถิ่นของโบราณไทย พบวา ภาษาถิ่นสุราษฏรธาน ีเปนภาษาใน

ตระกูลภาษาไชยา ซึ่งอยูในกลุมภาษานครศรีธรรมราช
6.5.2  ลักษณะพิเศษของภาษา

ลักษณะพเิศษของภาษาสุราษฎรธานีในสวนที่แตกตางกับภาษาไทยมาตรฐานเชน
6.5.2.1  หนวยเสียงพยัญชนะตน

ตัวอยางคํ า
ภาษาถ่ิน

สรุาษฎรธานี
ภาษาไทย
มาตรฐาน

ภาษาถ่ิน
สรุาษฎรธานี

ภาษาไทย
มาตรฐาน

หมายเหตุ

คว / khw / ฟ / f ควา ฟา
ฮ / h / ง / ng เฮิน เงิน เวนทาชนะ,
มร / mr / - มรับ สํ ารับ ไชยา,
มล / ml / - เมลือก เมือก ทาฉาง

6.5.2.2  ระบบประโยค
การเรียงคํ าในภาษาถิ่นสุราษฎรธาน ี ที่แตกตางกับภาษาไทยมาตรฐาน

และภาษาถิ่นใตอ่ืน ๆ คือ ประโยคปฏิเสธ กลาวคือ ภาษาถิ่นสุราษฎรธานีใชค ําชวยบอกความ
ปฏิเสธไวหนาคํ ากริยา ดังตัวอยาง
       ไมท ําได หมายความวา ท ําไมได

ไมไปถูก หมายความวา ไปไมถูก  เปนตน
6.5.2.3  ถอยคํ า

การทีจ่งัหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่กวางใหญ ท ําใหพลเมืองในแตละอํ าเภอ
มถีอยคํ าภาษาที่แตกตางกันออกไปบาง แตก็ไมมากนัก ถอยคํ าภาษาที่เปนของทองถิ่นนี้คอนขาง
ชดัเจน มีอยูหลายคํ า เชน

ดายของ                 หมายถึง            เสียดาย
หยัน                      หมายถึง เขาทา, ดี
ไมไร, หาไรไม         หมายถึง ไมเปนไร
ท ําพรือ                  หมายถึง ท ําอยางไร
มึก                        หมายถึง                     ดื่ม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

สาคลาย                หมายถึง คอยยังชั่ว
มอหรือ                  หมายถึง เมื่อไร
เสดถา                   หมายถึง ตกยาก, ลํ าบาก, นาเวทนา
หวังเหวิด               หมายถึง เปนหวงกังวล
ข้ีกลา                    หมายถึง นํ ้าครํ าใตถุนครัว

6.5.2.4  สํ านวนโวหาร
สํ านวนโวหารของชาวสุราษฎรธานี มีลักษณะเดนเฉพาะตัวอยางเห็นได

ชดั ขอความของสํ านวนมีทั้งที่คลองจองและไมคลองจองกัน ดังตัวอยาง
เรือรายเอาแตเหล็ก (หญิงสาวแตงงานกับชายมีอายุเพราะหวังสมบัต)ิ
คนลอกอ (คนไมมีแกนสาร ไรสาระ)

6.5.2.5  ภาษิต
ชาวสุราษฎรธานกีเ็ชนเดยีวกบัจงัหวัดอ่ืนทีใ่ชภาษติเปนเคร่ืองอบรมส่ังสอน

เตอืนสติคนทั่ว ๆ ไป และกุลบุตรกุลธิดา ภาษิตที่นาสนใจของชาวสุราษฎรธาน ีเชน
ระวังกายใหดี  อยาไวใจคน  ปาหนามปาเส้ียน  เบียดเบียนอกตน  อยาไว

ใจคน  หยัดเนื้อเชื่อใจ
หญงิคดินอกใจ  ฆาผัวถงึตาย  ควรหมายจ ําไว  หญงิดมีากมาย  หญิงราย  

ยงัครัน
นอกจากนี้ยังมีคํ ากลอนของชาวพื้นเมือง เมื่อคร้ังที่สุราษฎรธานียังมี    

ชื่อวา เมืองไชยา อยูวา
“อันเมืองไชยา  ใครไปใครมา  อาหารไมอด  อารีอารอบ  ไมชอบถือยศ  

เปนที่ปรากฏ  กันมาแตไร”
คร้ังเปล่ียนชื่อเปนเมืองสุราษฎรธานีแลว มีคํ ากลาววา
“สุราษฎรธาน ี   เปนเมืองคนดี  มีศีลธรรม  เอ้ือเฟอเจือจาน  เปนการ

ประจํ า จิตใจไมดํ า   สมเปนคนดี”
ค ํากลาวของชาวพืน้เมอืงอีกอยางหนึง่ ทีแ่สดงใหเหน็วาในสถานที่นั้น ๆ ม ี  

ส่ิงใดอยูมาก คือ
“สะตอวัดประดู  พลูคลองยนั  ทเุรียนหวานมนัคลองพระแสง  ยานดินแดง

ของปา  เคยีนซาบอถานหิน  พุนพินมีทาขาม  นํ้ าแมนํ้ าตาป  ไมแกวดีเขาประสงค  กระแดะดง
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ลางสาด   ส่ิงประหลาดกิ่งพนม   เงาะอุดมบานสอง   จากและคลองในบาง   ทาฉางตนตาล  บาน
นาสารแร   ทาทองอุแทวัดเกา   อาวบานดอนปลา   ไชยาขาว   มะพราวเกาะสมุย”

6.6  การศึกษาเลาเรียน

การศกึษาเลาเรียนในสมยักอนของชาวสุราษฎรธาน ีจ ํากดัอยูในวงแคบ ๆ  มิได  แพรหลาย
และใหโอกาสแกผูเรียนอยางกวางขวางดังเชนในปจจุบันนี ้ ผูมีโอกาสศึกษาเลาเรียนสวนใหญมัก
จะเปนผูมยีศฐาบรรดาศักดิ์ หรือไมก็เปนเจานายชั้นสูงและนักบวช ชาวบานธรรมดา ๆ นอยคนนัก
จะไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะสตรีดวยแลว ยิ่งมีโอกาสนอยลงไปอีกหรือไมมีโอกาสเลย 
จะเรียนรูกเ็พยีงงานบานงานเรือนเทานั้น ที่เปนเชนนั้นเพราะบิดามารดาหรือผูปกครองเกรงวา เมื่อ
ไดศึกษาเลาเรียนแลวจะเขียนเพลงยาวติดตอกับผูชาย ท ําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงของครอบครัวและ
วงศตระกูลได ในสมัยกอนจึงมีผูหญิงนอยคนนักที่จะรูหนังสือ

ในสวนของสถานศึกษาและผูสอนนั้น สถานศึกษาสมัยกอนมีศูนยกลางอยูที่วัดหรือที่
บานของผูใฝรู บิดามารดาที่เห็นความสํ าคัญของการศึกษาจะนํ าบุตรชายของตนไปมอบใหครูหรือ
พระผูสอน พรอมกับจัดเคร่ืองบูชาไปมอบแกครูเพื่อแสดงความเคารพอยางสูงดวย และถือวาผูที่
บดิามารดามอบใหแกครูแลวนั้นจะมีฐานะเปนลูกศิษย ครูจะดุดาวากลาวหรือลงโทษอยางใดก็ได 
หรือจะใหท ํากิจกรรมการงานใดก็ได ผูเปนลูกศิษยจะตองขยันหมั่นเพียรในการ เลาเรียนและจะ
ตองคอยปรนนิบัติครู สํ าหรับผูสอนนั้นมักจะไดรับการยอมรับนับถืออยาง   กวางขวางวาเปนผูที่มี
ความซือ่สัตยสุจริต อดทน มีจริยวัตรที่ถึงพรอมที่จะเปนแบบอยางแกผูอ่ืน ผูเปนครูจึงอยูในฐานะ 
“ผูศักดิ์สิทธิ์” ในความรูสึกของลูกศิษยและบุคคลทั่วไป

ในการเรียนการสอน เมื่อครูรับลูกศิษยไวแลว จะเร่ิมการสอนโดยใหลูกศิษยทองบท 
“สัดด”ี หรือ “สัสดี”จนข้ึนใจ เพราะถือวาเปนการประกาศบูชาพระคุณครู ผูเปนศิษยจะตองกลาว
บทไหวสัดดีอยางนอยวันละ  3 คร้ัง คือ เมื่อตื่นนอน กอนที่จะเร่ิมเรียนหนังสือ และกอนเขานอน 
ซึง่ถอืเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติเชื่อกันวาจะท ําใหการศึกษาเลาเรียนไมสัมฤทธิ์ผล

ขณะทีค่รูสอนใหลูกศิษยทองจํ าบทไหวสัดดีนั้น ครูจะสอนเขียนสอนอานหนังสือควบคู 
ไปดวย อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน คือ ไมกระดาน ดินสอขาว และไมถานระก ําเผาไฟ หรือ
ถานไฟหอผาใสไวในกะลามะพราวที่มีนํ ้าอยูเพื่อใชลบกระดาน ครูบางคนจะเขียนแบบเรียนดวยสี
หรือชนั บางคนขุดตัวหนังสือลงในไมกระดานก็มี ตัวหนังสือชุดแรกที่ครูสอน คือ นอโม  กอ ขอ 
เมือ่อานออกเขียนไดคลองแคลวแลว จึงจะไปเรียนเนื้อหาอ่ืน ๆ คือ เร่ิมเขียน กอขอ กอกา โดยผู
เรียนจะตองหมัน่เขียนตามแบบที่ครูเขียนใหดู และจะตองเขียนตัวอักษรไวใตบรรทัดเปนการแสดง
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ความเคารพตอครูนั่นเอง ใครเขียนบนบรรทัดเชื่อกันวาจะประสบความวิบัติตาง ๆ และไมประสบ
ผลสํ าเร็จในกิจการงานทั้งปวง

หลังจากเรียน กอขอ กอกา ไดคลองแคลวแลว ก็เร่ิมเรียนการแจกลูกในแมตัวสะกด 
ตาง ๆ เชน แมกง, กน, กม, เกย, กก, กด เปนตน ตอจากนัน้กฝ็กอานหนงัสือที่เรียกวา “หนังสือสวด”
เพื่อฝกการอานใหคลองแคลวยิ่งข้ึน ถาเปนกลอนแปด กลอนหก กลอนส่ี ก็จะอานโดยใช
ทวงท ํานองกลอนหนังตะลุง หรือที่เรียกวา “กลาวบทหนัง”  แตถาเปนกาพย เชน กาพยยาน ี 
กาพยฉบัง หรือกาพยสุรางคนางค ก็จะมีทวงท ํานองแตกตางกันออกไปอีก

หนงัสือทีใ่ชสวดสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน นิยาย มักเขียนเปนรอยกรอง เร่ืองที่
สวดมกับนัทึกลงในหนังสือบุด เร่ืองที่สวดกันอยางแพรหลายในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก พระ 
วรวงศ  ไกรสิทธิ์   โคบุด  นายทนนางบัวโทน  จํ าปาส่ีตน  พระรถ  วรรณสิน และเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมาก

เมื่อผูเรียนสวดหนังสือไดคลองแคลวแลว ถาจะขออนุญาตครูกลับไปประกอบอาชีพที่
บานกไ็ด แตถายังอยูตอไปก็จะตองศึกษาเนื้อหาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน เรียนอักษรขอม เลขคณิต เวท
มนตร  ต ํารายา ซึ่งสวนใหญโดยเฉพาะผูชายก็จะเรียนรูกันทุกคน

ที่กลาวมานั้นเปนการศึกษาเลาเรียนของชาวจังหวัดสุราษฎรธานีตามแบบเกา ซึ่งใน
ปจจบุนัไมไดมปีรากฏอยูอีก ทีเ่ปนเชนนีก้เ็พราะการศกึษาแผนใหมไดเขามามบีทบาทอยาง    กวาง
ขวาง รูปแบบการศึกษาเลาเรียนจึงเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง

6.7  วัฒนธรรม

สุราษฎรธาน ีเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตโบราณ จึงทํ าใหมีการส่ังสมมรดก
ทางวัฒนธรรมตาง ๆ ไวมากมาย เปนตนวา ประเพณ ีการละเลน วรรณกรรม และ    ความเชื่อ ทั้ง
นีวั้ฒนธรรมบางอยางก็อาจมีปรากฏในทองถิ่นอ่ืนดวยเชนกัน โดยเฉพาะทองถิ่นใกลเคียง ซึ่งไดแก 
ชมุพรและนครศรีธรรมราช อนึ่ง วัฒนธรรมของชาวสุราษฎรธานีที่จะกลาวถึง เปนวัฒนธรรมที่ชาว
สุราษฎรธานียึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน ไดแก

6.7.1  ประเพณี
ชาวสุราษฎรธานีมีประเพณีตาง ๆ ที่ยังคงปฏิบัติสืบตอกันมา เชน ประเพณ ี        

วันสารทกลางป หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกวา “วันรับสงตายาย” หรือ “รับเปรตสงเปรต” ประเพณีท ํา
บญุสวดหมูบาน ประเพณีสวดมาลัย ประเพณีลากพระหรือชักพระ ประเพณีสวดทุง ประเพณีทอด
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ผาปา ซึ่งจะท ําควบคูไปกับประเพณีลากพระ ประเพณีการท ําขวัญขาว และประเพณีแหเจาของมูล
นธิกิศุลศรัทธา จังหวัดสุราษฎรธาน ีเปนตน

6.7.2   มหรสพ
มหรสพซึง่เปนที่นิยมและรูจักกันแพรหลายในจังหวัดสุราษฎรธาน ี ไดแก หนัง

ตะลุง  มโนราห และลิเกปา
6.7.3  การละเลน

การละเลนซึง่เปนทีน่ิยมในจังหวัดสุราษฎรธานี มีหลายอยาง เชน เพลงบอก      
เพลงคํ าตัก   เพลงนา   และเพลงเรือ

6.7.4  กีฬา
กีฬาซึ่งเปนที่นิยมเลนกันอยางแพรหลายในจังหวัดสุราษฎรธาน ี มหีลายอยาง

เชน ควายชน   การเลนสะบา   การชกมวย   โดยเฉพาะมวยไชยาเปนมวยที่มีชื่อเสียงมาแตอดีต
6.7.5  ศิลปหัตถกรรม

งานศลิปหตักรรมซึ่งเปนที่รูจักกันของจังหวัดสุราษฎรธานี เชน ผาไหมพุมเรียง 
หมวกพมุเรียง   การแกะหนังตะลุง   การแทงหยวก   ผลิตภัณฑจากมะพราว   ผลิตภัณฑจาก
หวาย  และผาไหมทาชนะ เปนตน

6.7.6  อาหาร
อาหารทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานี เชน ข้ีปลาเออะ (แกงพุงปลาหรือไตปลา)  

ย ําเหด็เหม็ด   หลนปลาแปนแดง   ยํ าสาหรายทะเล   โลงโตง (อาหารคาวประเภทกวยเตี๋ยว)  ผัก
เหนาะ  หนาง  กุงสม  หอยสม  เปนตน  อาหารหวาน เชน ขนมกรุบ เหนียวกวน ขนมจั้ง  ขนมพอง  
ขนมลา และขนมไขปลา

ความรูเกี่ยวกับภูมิหลังของแหลงขอมูลดังกลาว นับไดวามีความสํ าคัญในการศึกษา 
วิเคราะหวรรณกรรมทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีสวนชวยสงเสริมการพิจารณาขอมูล ท ําใหเราได
เขาใจวรรณกรรมทองถิ่นมากข้ึน ยังจะท ําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนทองถิ่นของ   ตัวเอง
อีกดวย

7.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

7.1  งานวิจัยในประเทศ
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กาญจนาภรณ  มุขดารา (2530 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การใชนิทานพื้นเมืองภาคเหนือ
ของประเทศไทย พัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณสํ าหรับนักเรียนที่ใชภาษาถิ่นระดับชั้น
มธัยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรียนในเขตอํ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม จํ านวน 60 คน เปนชาย 30 
คน หญงิ 30 คน เปนกลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกนิทานพื้นเมืองภาคเหนือ ฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณ โดยใช t-test วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการฟงอยางมีวิจารณญาณ
ระหวางนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง และใช ANOVA ทางเดียววิเคราะหเปรียบเทียบความ     
แตกตางของคะแนนที่ไดจากการทํ าแบบฝกหัดของนักเรียน

ผลการวิจัยพบวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญระดับ .01 คะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนของ  
นกัเรียนชายกบันักเรียนหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนที่ไดจาก
การท ําแบบฝกหัด 8 คร้ัง ทั้งสองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถติที่ระดับ .01

ธาดา  จันทรเรือง (2530 : บทคดัยอ)  วิจัยเร่ือง การศึกษาการใชนิทานพื้น
เมอืงลานนาไทยเสริมทักษะการฟง สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนในเขตอํ าเภอ
เมอืง จงัหวัดเชียงราย  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 โรง
เรียนบานสันโคง  (เชียงรายจรูญราษฎร) และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จํ านวน 60 คน เปนนัก
เรียนชาย 30 คน หญิง 30 คน ใช t-test เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการฟงกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจยัพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมฤทธิ์ผลทางการฟงของนัก
เรียนชายและ     นกัเรียนหญิงไมแตกตางกันอยางนัยสํ าคัญทางสถิติระดับ .01 และคะแนนที่ได
จากการท ําแบบฝกหัด 8 คร้ัง ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วิไลวรรณ  พุมเกษม (2530 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การใชนิทานพื้นบานภาคตะวันออก
เสริมทักษะการอาน สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหมะขาม 
อํ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ศกึษาสงเคราะหมะขาม จํ านวน 76 คน แบงเปนกลุมควบคุมซึ่งเรียนโดยวิธีสอนปกติ 38 คน และ
กลุมทดลองซึ่งเรียนโดยใชนิทานพื้นบานเสริมทักษะการอาน 30 คน ใช t-test วิเคราะหเปรียบผล
สัมฤทธิท์างการอาน ผลการวิจัยปรากฏวา สัมฤทธิ์ผลในการอานของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยามีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใช
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นิทานพื้นบานเสริมทักษะการอาน มีความกาวหนาในการอานโดยคะแนนสัมฤทธิผลในการอาน
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

พชัณ ี  ปเพราะ (2534 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การใชนิทานพื้นเมืองเอเซียตะวันออก
เฉียงใตพฒันาทกัษะพื้นฐานการอานในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนวัดบวรมงคล 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง ซึ่งสอนโดยใชแบบฝกพื้นฐานการอาน
ในใจ 30 คน และกลุมควบคุม ซึ่งสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 30 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test
ผลการวิจัยพบวา สัมฤทธิ์ผลในการอานในใจกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน

จันจิรา  ขาวสะอาด (2537 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา 
ท031) นทิานพื้นบาน สํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขตการศึกษา 5 มีวัตถุประสงค 
เพือ่ศกึษาความคิดเห็น และความตองการของครูผูสอนวิชาภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานี ้ เพื่อศึกษาความคิดเห็น และความตองการของครูผูสอน วิชาภาษาไทยในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานี้ ตลอดจนนํ าหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนไปใชทดลองใช ตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้
แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ตัวอยางที่ใชในการสํ ารวจพื้นฐาน ไดแก ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ในโรง
เรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 
5 2) ตวัอยางทีใ่ชในการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท031 นิทานพื้นบาน ไดแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห สํ านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2537 จํ านวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏวาครูผูสอนภาษาไทยเห็น
ดวยกบัการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท031 นิทานพื้นบานในระดับสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนสูงกวาเกณฑที่กํ าหนด และเจตคติที่นักเรียนมีตอรายวิชานี้อยูในระดับสูง

สุพจน  สุทธิศักดิ์ (2539 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท
031 นทิานพืน้บาน สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค
เพือ่จดัท ําเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา  ท031 นิทานพื้นบาน โดยคัดเลือกนิทานจํ านวน 60 
เร่ือง ประกอบการสอน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จงัหวัดนครศรีธรรมราชจ ํานวน 18 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑทีก่ํ าหนด และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

สุวรรณา  ตั้งไชยศรี (2539 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา 
ท 031 นทิานพื้นบาน สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อ
พฒันาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 031 นิทานพื้นบาน โดยการคัดเลือกนิทาน จํ านวน 24 เร่ือง 
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จาก 51 เร่ือง มาสรางคูมือการสอน และไดตรวจสอบคุณภาพ คูมือการสอน โดยนํ าไปทดลองกับ
กลุมตวัอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จังหวัด
นครปฐม จ ํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

ศศิวิมล  ศรีสุขโข (2539 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 
035 วรรณกรรมทองถิ่น สํ าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการ
ศกึษา 5 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความตองการของครูผูสอนวิชาภาษาไทย ใน
การจดัการเรียนการสอนวิชา ท035 วรรณกรรมทองถิ่น ตลอดจนจัดทํ าเอกสารประกอบหลักสูตร
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา 1. ครูผูสอนภาษาไทย มีความตองการและ
เหน็ดวยกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นในระดับมาก 2. เอกสาร
ประกอบหลักสูตรรายวิชา  ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นมีความเหมาะสมทุกดาน 3. สัมฤทธิ์ผลทาง
การเรียนรายวิชา ท 035หลังเรียน มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
4. เจตคตติอการเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นของนักเรียนอยูในระดับสูง

นสุรา  กฤษณะเศรณี (2540 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา 
ท 031 นทิานพื้นบานสํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค
เพือ่พฒันาหลักสูตรทองถิ่น ไปทดลองกับตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
หนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี จํ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาเกณฑที่ก ําหนด และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

อัญชลี  เตชะโกมล (2540 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 
031 นทิานพืน้บาน สํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค
เพือ่พฒันาหลักสูตรทองถิ่น โดยคัดเลือกนิทานจํ านวน 60 เร่ือง ประกอบการสอน กลุมตัวอยาง
เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํ านวน 20 คน ผลการ
วิจยัพบวา นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กํ าหนด และมีเจตคติที่ดีมากตอการ
เรียน

สิริมา  เจริญศรี (2541 : บทคดัยอ) วิจัยเร่ือง การสรางเอกสารประกอบหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย 1 (20001101) หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พุทธศึกราช 2538 มี
วัตถปุระสงคเพื่อสรางเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาภาษาไทย 1 (20001101) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดลอง เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย 1 (20001101)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จํ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา เอกสารประกอบหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย 1 (20001101) มีประสิทธิภาพ 82.90/82.83 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ก ําหนดไวเกิน 2.5

7.2  งานวิจัยตางประเทศ
ริกเกิลสเวิรธ (Wrigglesworth 1976 : 5658 – A) ไดวิจัยเกี่ยวกับการใชสํ านวนภาษา

ถิ่น Ilianen ทีป่รากฏอยูในนิทานพื้นบานของชนเผา Monobo ในหมูเกาะมินดะเนา ประเทศ        
ฟลิปปนส ผลการสรุปไดวา นิทานพื้นบานมีความสํ าคัญทั้งในแงเปนเคร่ืองบันเทิงใจ และชี้ใหเห็น
ถงึจริยธรรม รวมทั้งสะทอนใหเห็นคานิยมในสังคม และลักษณะของชนเผา Monobo

เบ็ดตี แอ็กเนส บอสมา (Bette Agness Bosma 1981 : 42/06A) ไดวิจัยเชิงทดลอง
เพื่อศึกษาวาจะสามารถน ํานิทานพื้นบานมาเปนส่ือในทักษะการอานแบบวิจารณอยางมีประสิทธิ
ภาพไดหรือไม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 วิเคราะหโดยหาคาความแปรปรวน ผลการวิจัย
สรุปไดวา นิทานพื้นบานท ําใหการสอนเชิงวิจารณของนักเรียนมีความกาวหนา เมื่อเปรียบคะแนน
กอนเรียงและหลังเรียน แตไมมีความแตกตางระหวางกลุมทุดลองกับกลุมควบคุม

มวัดีน เจฟเฟอสัน (Jefferson 1996 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ผลของวรรณกรรมในบท
เรียนที่มีตอความรูและทัศนคติของนักเรียนอาฟริกัน – อเมริกันเกี่ยวกับคติชนชาวอาฟริกัน – 
อเมริกนั โดยศึกษานักเรียนเกรด 8 จํ านวน 21 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูของนักเรียนในเร่ือง
คตชิน อาฟริกัน – อเมริกัน เปนการสรางลํ าดับเหตุการณทางสังคม และเปนการอธิบายขนบธรรม
เนยีมประเพณีทางสังคม และประวัติศาสตรของชาวอาฟริกัน – อเมริกัน เพิ่มข้ึนเปนการสงเสริม
มรดกทางวัฒนธรรมและท ําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอชาวอาฟริกัน - อเมริกัน
                 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวามีผูวิจัยสนใจที่จะนํ าเอาวรรณกรรม
ทองถิน่ของตนมาใชเปนขอมูลหลักสํ าหรับการสรางหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น
เพือ่สอนนกัเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีอยูนอย ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่จะไดมี
การพฒันาหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อ
เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่นสืบไป
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บทท่ี 3

วธิดีํ าเนินการวิจัย

การวิจยัเร่ือง "การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  ระดับมัธยม
ศกึษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎรธาน"ี ผูวิจัยดํ าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยโดยมีข้ันตอนในการ
ด ําเนินการ ดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย

แผนแบบการวิจัย
เปนการวิจัยและพัฒนา (R&D) มีรูปแบบจ ําลองการทดลอง "แบบกลุมตัวอยางเดียว

ทดสอบภายหลัง" (one – group posttest design) หรือแบบจํ าลองการทดลองอยางงาย (one – 
shot – case study) รูปแบบจํ าลองการทดลอง เขียนเปนแผนภูมิดังนี้

X  O

X      หมายถึง การทดลองหรือการกระจัด (Treatment)
O      หมายถึง  การทดสอบหลังจากที่ ได ทํ  าการทดลองแลว 

(Posttest)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อํ าเภอ          

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ีปการศึกษา 2544   จํ านวน  94 คน
กลุมตวัอยาง คอื นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 โรงเรียนเกาะพะงนัศกึษา ทีล่งทะเบียนเรียน

รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2544 จํ านวน  27  คน
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ตวัแปรท่ีศึกษา
คือ เอกสารหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 

วรรณกรรมทองถิ่น  ประกอบดวย  2 สวน  คือ
1.   สวนที่ 1  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524(ฉบับปรับปรุง 2533)

และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544
2.   สวนที่ 2   เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น  ประกอบดวย

ตอนที่ 1   สวนประกอบของเอกสาร  ประกอบดวย
1. ลักษณะรายวิชา  2. หลักการของเอกสารหลักสูตร  3. คํ าอธิบายรายวิชา

4.จดุประสงครายวิชา  5. สังเขปเนื้อหารายวิชา  6. รายละเอียดของเนื้อหา  7. กิจกรรมเสนอแนะ
8.แหลงวิทยาการ  9. การวัดและประเมินผล

ตอนที่ 2   คูมือการสอน  ประกอบดวย
1.โครงการสอนระยะยาว  2. แผนการสอนประจํ าคาบ  3.ส่ือการเรียนการ

สอน  4.แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน  5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 6.แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ 7. แบบประเมินความคิดเห็น

ตอนที่ 3  เนื้อหารายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น   ประกอบดวย
1.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น และจังหวัดสุราษฏรธานี      

2.นทิาน   เร่ืองเลา  นิยาย  และตํ านาน  3. ปริศนาคํ าทาย  4. ภาษิตและสํ านวน  5. เพลงพื้นบาน     
6. การสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

เคร่ืองมอืท่ีใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพเอกสารหลักสูตรท่ีใชทดลอง
1. แบบทดสอบกอน – หลังเรียน (Pre – Post test) รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น 

เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบประเมนิกิจกรรมระหวางเรียน เปนแบบสังเกตและใหคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม

ระหวางเรียน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(กลางภาคเรียน) ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เมื่อเรียนผานจุดประสงคที่ 1-7  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ   4 ตัวเลือก
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
5. แบบประเมนิความคดิเหน็ เปนแบบสํ ารวจความรูสึกของนกัเรีที่มีตอส่ิงตาง ๆ อันเปน

ผลเนื่องมาจากการเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น
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สถิตท่ีิใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร
1. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในระหวางการเรียนและหลังเรียน ใชคา        

รอยละ (%)
2. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใชสูตร KR - 21 ของคูเดอร          

ริชารดสัน (ประคอง กรรณสูตร 2538 : 42)

เมื่อ rtt แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ

n     แทนจ ํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ
X แทน คะแนนเฉล่ียของคะแนนการสอบ
S2    แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบ

ความแปรปรวน (Sx2) หาไดจากสูตร

เมื่อ      Sx2 คือ ความแปรปรวน
คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก ําลังสอง

     N คือ จ ํานวนนักเรียนทั้งหมด

3.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 (ชยัยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-138) ใชสูตรดังนี้

3.1     หรือ

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
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คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองาน
A คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน
N คือ จํ านวนผูเรียน

3.2         หรือ

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน

B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N คือ จ ํานวนผูเรียน

4.  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความคิดเห็น  ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดจัดลํ าดับ  
คณุภาพ 5 ระดับ โดยนํ าคะแนนที่ไดมาหาคาเฉล่ีย (      ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
น ําระดบัคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนแตละคนไปแปลความหมายตามชวงคะแนนตอไปนี้

1.00 – 1.49 หมายถงึ นกัเรียนทีม่คีวามคดิเหน็ทีด่ตีอการเรียนการสอนนอยทีสุ่ด
1.50 – 2.49 หมายถงึ นกัเรียนทีม่คีวามคดิเหน็ทีด่ตีอการเรียนการสอนนอย
2.50 – 3.49 หมายถงึ นกัเรียนทีม่คีวามคดิเหน็ทีด่ตีอการเรียนการสอนปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถงึ นกัเรียนทีม่คีวามคดิเหน็ทีด่ตีอการเรียนการสอนมาก
4.50 – 5.00 หมายถงึ นกัเรียนทีม่คีวามคดิเหน็ทีด่ตีอการเรียนการสอนมากทีสุ่ด

ขัน้ตอนการดํ าเนินการวิจัย
การดํ าเนินการวิจัยไดกํ าหนดข้ันตอนไว 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการสรางเอกสาร        

หลักสูตร ข้ันดํ าเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร ข้ันนํ าเอกสารหลักสูตรไป
ทดลอง  ข้ันการวิเคราะหจากการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ขัน้เตรียมการสรางเอกสารหลักสูตร
การเตรียมการสรางเอกสารหลักสูตรไดดํ าเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ตํ ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนา          

หลักสูตร
1.2 ศกึษาหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับ

ปรับปรุง 2533) เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและ
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ศกึษาวิเคราะหคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางในการสรางเอกสาร
หลักสูตร

1.3 ศกึษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํ ารา และงานวิจัยที่เกี่ยว
ของกับวรรณกรรมทองถิ่น

1.4 รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี จากหนังสือและงานวิจัยที่มี           
ผูศึกษาไวแลว เพื่อนํ ามาวิเคราะหคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่นสํ าหรับจัดทํ าเอกสารหลักสูตรราย
วิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

1.5 ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานีทางดานภูมิศาสตร ประวัติ
ศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเชื่อ ความเปนอยู คานิยม และบริบทอ่ืน ๆ เพื่อใชประกอบ
การวิเคราะหคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่นสํ าหรับทํ าเอกสารหลักสูตร

2. ขัน้ด ําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร
ผูวิจยัด ําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อสรางเอกสารหลักสูตร ดังนี้
2.1 ก ําหนดจุดประสงครายวิชาและขอบเขตเนื้อหาของรายวิชา ท 035 วรรณกรรม

ทองถิ่นเพื่อสรางเอกสารหลักสูตร
2.2 คัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่น ผูวิจัยดํ าเนินการคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่นเพื่อ

ก ําหนดเปนเนื้อหา และส่ือการสอนในเอกสารหลักสูตร โดยใชกรอบจากคํ าอธิยายรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น ที่กระทรวงศึกษาธิการก ําหนดไวมาวิเคราะหการคัดเลือกเนื้อหาดังแนวทางตอ
ไปนี้

2.2.1 เร่ืองนี้สะทอนความเชื่อของชาวบาน (Folk belief) ในเร่ืองอะไรบาง
2.2.2 เร่ืองนี้สะทอนความตองการของมนุษย (Human needs) ในเร่ืองอะไรบาง
2.2.3 เร่ืองนี้สะทอนคานิยม (Values) อะไรบาง
2.2.4 เร่ืองนี้สะทอนวิถีชีวิต (Folk life) ในเร่ืองอะไรบาง
2.2.5 เร่ืองนี้สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณ ี(Tradition) อะไรบาง
การศึกษารายละเอียดในดานตาง ๆ ดังกลาว ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหจากองค

ประกอบหลักของวรรณกรรมทองถิ่น 3 สวน คือ
1. เนื้อเร่ือง (Story
2. สํ านวนภาษา (Usage)
3. แนวคิดสํ าคัญ (Theme)
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นอกจากนีผู้วิจัยไดนํ าเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรูของวัยรุน (15-20 ป) มาเปนแนว
ทางในการคดัเลือกวรรณกรรมทองถิ่น โดยมุงเนนความสนใจและประโยชนที่เด็กนักเรียนจะไดรับ 
เพือ่น ํามาพัฒนาตนเองดวยสวนหนึ่ง

2.3 ก ําหนดโครงสรางเอกสารหลักสูตร เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิ่น ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้

2.3.1 เอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย
2.3.1.1 ความนํ า กลาวถึงหลักการและเหตุผลในการสรางเอกสารหลัก

สูตร
2.3.1.2 ค ําชีแ้จงประกอบการใชเอกสารหลักสูตร ประกอบดวย

2.3.1.2.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533)และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

2.3.1.2.2 สวนประกอบของเอกสารหลักสูตร ประกอบดวย
ลักษณะรายวิชา หลักการของเอกสารหลักสูตร คํ าอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา สังเขปเนื้อ
หารายวิชา  รายละเอียดของเนื้อหา  กิจกรรมเสนอแนะ  แหลงวิทยาการ  และการประเมินผล

2.3.2 คูมอืการสอน ซึ่งประกอบดวย โครงการสอนระยะยาว แผนการสอนประจํ า
คาบ ส่ือการเรียนการสอน แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   และแบบประเมินความคิดเห็น

2.3.3 ความรูประกอบเนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น   ประกอบดวย 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและจังหวัดสุราษฎรธานี นิทาน   เร่ืองเลา   นิยาย    
ต ํานาน   ปริศนา-คํ าทาย  ภาษิตและสํ านวน  เพลงพื้นบาน

2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตร ผูวิจัยดํ าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เอกสารหลักสูตร ดังนี้

2.4.1 ติดตอเชิญผูทรงคุณวุฒิ อันประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญวัฒนธรรมทองถิ่น 
จากสํ านักศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธาน ี 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยในระดับ
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี 1 ทาน นักพัฒนาหลักสูตร 1 ทาน นักวัดผลการ
ศกึษา  1 ทาน  รวม 4 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร

2.4.2 น ําเอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นในสวนของคูมือ   
การสอน ซึ่งประกอบดวย โครงการสอนระยะยาว แผนการสอนประจํ าคาบ ส่ือการเรียนการสอน
แบบประเมนิกจิกรรมระหวางเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
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และแบบประเมินความคิดเห็น  เสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ รวม
ทัง้แนวทางการปรับปรุงลงในแบบประเมินคูมือการสอนที่จัดทํ าข้ึน

2.4.3 ประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากแบบประเมินคูมือการสอน
สรุปประเด็นสํ าคัญ เพื่อใหเปนเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ พรอมจะน ําไปใชสอนตามที่ผูทรง
คณุวุฒิเสนอแนะ

2.5 การสรางเคร่ืองมือตรวจสอบประสิทธิภาพเอกสารหลักสูตร มีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือแตละประเภทดังนี้

2.5.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (Pre – Post Test) ใชทดสอบเพื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในแตละบทเรียน โดยใชทดสอบกอนสอนและหลัง
เรียนจบบทเรียนในแตละแผน มีลํ าดับการสราง ดังนี้

2.5.1.1 ศึกษาตํ าราและเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลและการ
สรางแบบทดสอบ

2.5.1.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาสาระของแตละแผน        
การสอน

2.5.1.3 สรางแบบทดสอบกอน-หลังเรียน (Pre – Post Test) เปนขอสอบ
แบบปรนัย 4  ตัวเลือก ใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาสาระของ
แตละแผนการสอน โดยมีวิธีการใหคะแนน คือ ถูกได 1  ผิดได 0  รวมตลอดภาคเรียน 20 คะแนน

2.5.1.4 เสนอใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบ
หลังจากนั้นนํ ากลับมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคํ าเสนอแนะกอนน ําไปใช

2.5.2 แบบประเมนิการปฏิบตักิจิกรรมระหวางเรียนเปนแบบสังเกต และประเมนิผล
การรวมกิจกรรมในชั้นเรียนมีลํ าดับการสราง  ดังนี้

2.5.2.1 ก ําหนดพฤติกรรมที่ตองการประเมินและสังเกตเปน 3 ลักษณะ คือ
2.5.2.1.1 สวนที ่1 คุณลักษณะของงาน กํ าหนดคุณลักษณะที่

ตองการประเมิน 5 ดาน คือ ความถูกตองของงาน ความมีระเบียบของงาน ความเหมาะสมของ       
คณุภาพงานกับเวลาที่กํ าหนดให การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
รวมตลอดภาคเรียน 10 คะแนน

2.5.2.1.2 สวนที ่2 คณุลักษณะในการท ํางาน 5 ดาน คอื ความตัง้
ใจในการท ํางาน ความรวมมือในการท ํางาน ความรับผิดชอบ ความกลาแสดงออกและการรับฟง      
ความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมตลอดภาคเรียน 10 คะแนน
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2.5.2.1.3 สวนที่ 3 คุณลักษณะจิตพิสัย 5 ดาน คือ ใฝหาความ
รูเพิ่มเติม รูจักทองถิ่นของตนเอง นํ าความรูไปประยุกตใชอยางเหมาะสม ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  และมีสวนรวมในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  ตลอดภาคเรียน 10 คะแนน

2.5.2.2 ก ําหนดเกณฑการใหคะแนนส่ิงที่สังเกตไดในขอ 2.5.2.1 ดังนี้
- สวนที่ 1 กํ าหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 5 ดาน ดานละ 

2    คะแนน รวม 10 คะแนน
- สวนที่ 2 กํ าหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 5 ดาน ดานละ          

2 คะแนน รวม 10 คะแนน
- สวนที่ 3 กํ าหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 5 ดาน ดานละ         

2 คะแนน รวม 10 คะแนน
2.5.2.3 กํ าหนดรูปแบบและสรางแบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียนตาม

รูปแบบที่กํ าหนด
2.5.2.4 เสนอใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิน

และเพื่อปรับปรุงแกไขกอนนํ าไปใช
2.5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กลางภาคเรียน) ใชวัดผลการ

เรียนเมือ่ผานจุดประสงคที่ 7 เพื่อใหการวัดผลการเรียนเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดการสราง ดังนี้

2.5.3.1 ศึกษาตํ าราและเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและการ
สรางขอสอบชนิดเลือก 4 ตัวเลือก

2.5.3.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น 
จดุประสงคการเรียนรูที่ 1- 7

2.5.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํ านวน 40 ขอ โดยกํ าหนดใหคํ าถามทั้ง 
40 ขอ ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูที่ 1-7 และพฤติกรรมการเรียนรู ทั้ง 6 ดาน คือ ความรู – 
ความจ ํา ความเขาใจ การนํ าไปใชวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา

2.5.3.4 นํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางข้ึน เสนอใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเหมาะสม และพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข

2.5.3.5 นํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแลวมา      
ปรับปรุงแกไขกอนนํ าไปใช
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2.5.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ปลายภาคเรียน) ใชวัดผลเมื่อ    
นกัเรียนเรียนจบ ทุกบทเรียน มีลํ าดับการสราง ดังนี้

2.5.4.1 ศึกษาตํ าราและเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินและการสราง
แบบทดสอบ

2.5.4.2 วิเคราะหหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น โดยกํ าหนด
ใหครอบคลุมเนื้อหา และพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 6 ดาน คือ ความรู – ความจ ํา ความเขาใจ การ
น ําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา

2.5.4.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น เปนขอสอบแบบปรนัย (Multiple choice) 4 ตวัเลือกใหสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหหลักสูตร จํ านวน 120 ขอ มีวิธีตรวจใหคะแนนแบบถูกได 1 ผิดได 0

2.5.4.4 นํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางข้ึน เสนอให         
ผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม และพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข

2.5.4.5 น ําขอสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2544ที่ผานการเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นโรงเรียนเกาะ
พะงนัศึกษา จังหวัดสุราษฎรธาน ีเพื่อน ํามาหาคาความยากงาย ( p ) คาอํ านาจจํ าแนก ( r ) และ
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร

2.5.4.6 คดัเลือกขอสอบที่มีระดับความยากงายตั้งแต .20 ถึง .80 และคา
อํ านาจจํ าแนกตั้งแต .20 ถึง 1.00 จํ านวน 60 ขอ เพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์กับกลุมตัวอยาง

การก ําหนดเกณฑในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก ําหนด
ดังนี้

1. การประเมินผลระหวางเรียน ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
เรียนจากแบบสังเกตพฤติกรรมทั้ง 3 ลักษณะ แบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์(กลางภาค) คิดเปนรอยละ 70

2. การประเมินผลหลังเรียน ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน (ขอสอบปลายภาค) คิดเปนรอยละ 30

ทัง้นี้นักเรียนที่ผานการประเมินผล ตองไดคะแนนรวมจากการประเมิน
ทั้งขอ 1 และ 2 ไมตํ่ ากวา รอยละ 70

2.5.5 แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น มีทั้งส้ินจ ํานวน   10 ขอ ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดจัดลํ าดับคุณภาพ 5 
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ระดับของลิเคิรท (Best 1981 : 181) โดยแปลความหมายความเห็นของผูตอบแบบประเมินเปนคา
ระดับ ดังนี้

       คาระดับ     ความหมาย
คาระดับเทากับ 5 เห็นดวยอยางยิ่ง
คาระดับเทากับ 4 เห็นดวย
คาระดับเทากับ 3 ไมแนใจ
คาระดับเทากับ 2 ไมเห็นดวย
คาระดับเทากับ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ผูวิจัยศึกษาแนวทางการตั้งคํ าถามเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการเรียนรูดาน      

จติพสัิยและทักษะพิสัย วิชาภาษาไทย ของจันทิมา พรหมโชติกุล (2529 : 157 – 158) และใชแนว
คิดของเบสท (Best 1981 : 188) เปนแนวทางในการแปลความหมายของผลการสํ ารวจความคิด
เหน็ จากนัน้จงึนํ าแบบประเมินความคิดเห็นที่สรางข้ึน เสนอใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะ
สม แลวน ําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไขกอนนํ าไปใชกับกลุมตัวอยาง

3.  ขัน้นํ าเอกสารหลักสูตรไปทดลอง (Experiment)
3.1 น ําแผนการสอนทั้ง 16 แผน ที่ผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองสอน

กบักลุมตวัอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น เปนเวลา 
16 สัปดาห   จํ านวน  32    คาบเรียน

3.2 ใชแบบทดสอบกอน – หลังเรียน (Pre – Post test) ทดสอบกอนและหลังจากการ
เสร็จส้ินการสอน ในแตละแผนการสอน

3.3 ใชแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน เปนแบบสังเกต และประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมที่ตองการประเมินและสังเกตเปน 3 ลักษณะ คือ สวนที่ 1 คุณลักษณะของงาน 
สวนที ่ 2 คุณลักษณะในการทํ างาน และสวนที่ 3 คุณลักษณะจิตพิสัย แลวจึงประเมินรวมลงใน
แบบประเมนิการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนครบทุกบท

3.4 ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (กลางภาคเรียน) ทดสอบนักเรียนหลังจากผาน          
จดุประสงคการเรียนรูขอ 1- 7
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3.5 ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์(ปลายภาคเรียน)   ทดสอบนักเรียนหลังจากผานจุดประสงคการ
เรียนรูขอ 1-12

4. ขัน้การวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง
ผูวิจัยนํ าขอมูลที่ไดคํ านวณหาคาทางสถิติ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

วิจัยดังนี้
4.1 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใชสูตร KR – 21 ของคูเดอร 

ริชารดสัน (ประคอง  กรรณสูตร 2538 : 42)
4.2 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในระหวางเรียนและหลังเรียนใชคา        

รอยละ (%)
4.3 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร โดยการหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-138) ที่กลาววา การยอมรับประสิทธิ
ภาพใหถือคาความแปรปรวน  2.5 – 5 % นัน่คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอนไมควรตํ่ ากวาเกณฑ
เกิน 5 % แตโดยปกติเราจะก ําหนดไว 2.5 % ดังนี้

1. สูงกวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  มีคาเกิน 
2.5 % ข้ึนไป

2. เทาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเทากับ  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  แต
ไมเกิน 2.5 %

3. ตํ ่ากวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ่ ากวาเกณฑ  แตไมตํ่ ากวา 
2.5 % ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได

4.4 วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความคิดเห็น ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดจัดลํ าดับ       
คณุภาพ 5 ระดับ โดยนํ าระดับคะแนนที่ไดมาหาคาเฉล่ียรอยละ (   ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวน ําระดับคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนแตละคนไปแปลความหมายตามเกณฑการ
วิเคราะหของเบสท (Best 1981 : 181-183)

X
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การพฒันาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดสุราษฎรธาน ี ผูวิจัยไดนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  4  ข้ันตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการสรางเอกสารหลักสูตร
ตอนที่ 2 ข้ันด ําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้ันนํ าเอกสารหลักสูตรไปทดลอง (experiment)
ตอนที่ 4 ข้ันการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง และปรับปรุงเอกสารหลักสูตร
มรีายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

ขัน้เตรียมการสรางเอกสารหลักสูตร

1. นํ าผลการศึกษาคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น จากหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  โดยศึกษาวิเคราะหจาก   
ค ําอธบิายรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  ศึกษาเอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชานี้ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น จังหวัดสุราษฎรธาน ี
เพือ่คดัเลือกเร่ืองทีเ่หมาะสมจะใชเปนเนือ้หาและส่ือการเรียนการสอน มาก ําหนดจดุประสงครายวิชา
เนือ้หาสาระ  คาบเวลาเรียน  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัด
และประเมินผล

2. ผลการศกึษารูปแบบการสอน  ผูวิจัยใชรูปแบบการสอนทั้งรูปแบบยึดครูเปนศูนย
กลาง และใชรูปแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และใชทักษะกระบวนการกับการเรียนการสอนราย
วิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น เพราะการสอนลักษณะนี้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
หลากหลายเหมาะกับบทเรียน
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ขัน้ด ําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร

น ําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานมาก ําหนดโครงสรางหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวย  จุดประสงครายวิชา  เนื้อหาสาระ  คาบเวลาเรียน  กิจกรรม 
การเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล

จดุประสงครายวิชา
ผูวิจยัก ําหนดจดุประสงครายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น จากการวิเคราะหคํ าอธิบาย

รายวิชาไว ดังนี้
1. บอกความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น และระบุวิธี

การถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได
2. บอกความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และ

จ ําแนกประเภทของนิทานพื้นบานได
3. อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและ

ความรูสึกนึกคิด  ความตองการของมนุษยที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
4. อธิบายความหมายของคํ าศัพทและสํ านวนทองถิ่น ที่ปรากฏในนิทานพื้นบาน 

สุราษฎรธานไีด
5. อธบิายความหมาย ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของตํ านาน ตลอดถึงที่มา  แนวคิด  

วิถชีวิีต  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได
6. อธบิายลักษณะเหมือนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทานได
7. อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะ ประเภทของปริศนาคํ าทาย และความหมายของ        

คํ าศัพท สํ านวน ที่ปรากฏในปริศนาคํ าทาย พรอมทั้งสามารถบอกถึงที่มา แนวคิด วิถีชีวิต      
ความเชือ่  คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได

8. อธิบายที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และคุณคาของภาษิตและ
สํ านวนได

9. วิเคราะหที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ และคุณคาประโยชนของเพลงพื้นบาน  
พรอมทัง้ศกึษาทีม่า  แนวคดิ  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานี
ทีป่รากฏในเพลงพื้นบานได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120

10. วิเคราะหความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน  
รวมทั้งสามารถบอกความหมายค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในเพลง
พื้นบานได

11. รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน และจัดทํ าโครงการเผยแพรได
12. จดัท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได

เน้ือหาสาระ
การกํ าหนดรายละเอียดของเนื้อหา ผูวิจัยเลือกวรรณกรรมทองถิ่นที่เปนทั้งประเภท  

ลายลักษณและมุขปาฐะที่มีอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี  จากนั้นนํ าเนื้อหามาวิเคราะห เลือก
ลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิ่นที่มีความเปนเอกลักษณของจังหวัดสุราษฎรธาน ี  โดยกํ าหนด
รายละเอียดของเนื้อหาสาระรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ไว  6 บท ดังนี้

บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและความรูเกี่ยวกับจังหวัด
สุราษฎรธานี
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น

1.1.1 ความหมายและขอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับ
วรรณกรรมทองถิ่น

1.1.2 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่น
1.1.3 ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
1.1.4 คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น

1.2 ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี
1.2.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสุราษฎรธานี
1.2.2 วัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณของชาวสุราษฎรธานี

บทที่ 2 นทิาน  เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน
2.1  นิทาน  เร่ืองเลา   นิยาย

2.1.1  ความหมายของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และนิทานพื้นบาน
2.1.2  ลักษณะของนิทานพื้นบาน
2.1.3  ประเภทของนิทานพื้นบาน
2.1.4  คุณคาของนิทานพื้นบาน
2.1.5  ตัวอยางของนิทานพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี
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2.2  ตํ านาน
2.2.1  ความหมายของตํ านาน
2.2.2  ลักษณะของตํ านาน
2.2.3  บทบาทของตํ านานกับวิถีชีวิตของคนไทย
2.2.4  คุณคาของตํ านาน
2.2.5  ตัวอยางของตํ านานของชาวสุราษฎรธานี

บทที่  3 ปริศนาคํ าทาย
3.1 ความหมายของปริศนาคํ าทาย
3.2 ทีม่าและวิธีการเลนปริศนาคํ าทาย
3.3 ลักษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
3.4 คณุคาของปริศนาคํ าทาย
3.5 ตวัอยางปริศนาคํ าทายของชาวสุราษฎรธานี

บทที่  4 ภาษิตและสํ านาน
4.1 ความรูเร่ืองภาษิต

4.1.1 ความหมายและที่มาของภาษิต
4.1.2 ความจ ําเปนในการใชภาษิต
4.1.3 ประเภทของภาษิต
4.1.4 โครงสรางและเนื้อหาของภาษิต
4.1.5 ตัวอยางภาษิตของชาวสุราษฎรธานี

4.2 ความรูเร่ืองสํ านวน
4.2.1 ความหมายและที่มาของสํ านวน
4.2.2 ประเภทของสํ านวน
4.2.3 คุณคาของสํ านวน
4.2.4 ตัวอยางสํ านวนของชาวสุราษฎรธานี

บทที่  5 เพลงพื้นบาน
5.1 ความหมายของเพลงพื้นบาน
5.2 ทีม่าของเพลงพื้นบาน
5.3 ความสํ าคัญและบทบาทของเพลงพื้นบาน
5.4 อิทธิพลของเพลงพื้นบานที่มีตอสังคมไทย
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5.5 คณุคาของเพลงพื้นบาน
5.6 เพลงพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี

5.6.1 เพลงนา
5.6.2 เพลงเรือ
5.6.3 เพลงกลอนคํ าตัก
5.6.4 เพลงกลอมเด็ก
5.6.5 เพลงบอก

บทที่  6 การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
6.1 การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
6.2 กจิกรรมการสงเสริมการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

การก ําหนดรายละเอียดของเนือ้หา ผูวิจยัไดวิเคราะห คดัเลือกวรรณกรรมทองถิ่นตาง ๆ
โดยอาศัยจากการวิเคราะหคํ าอธิบายรายวิชา ไดนิทาน  เร่ืองเลา และตํ านาน  รวม  55 เร่ือง จาก
จ ํานวนทั้งหมด  310 เร่ือง ไดปริศนาคํ าทาย จํ านวน  30 ปริศนาคํ าทาย จากจํ านวนทั้งหมด  40 
ปริศนาคํ าทาย  ไดภาษิตและสํ านวน  76 สํ านวน จาก   691 สํ านวน  ไดเพลงกลอมเด็ก  67 เพลง 
จากจ ํานวน   ทั้งหมด  1,232 เพลง และไดเพลงนา  1  เพลง  เพลงคํ าตัก  1 เพลง  และเพลงบอก  
2 เพลง

คาบเวลาเรียน
ผูวิจยัก ําหนดคาบเวลาเรียนตามหลักสูตร คือ  2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน  ใชเวลาใน

การเรียนทั้งส้ิน  16 สัปดาห  32 คาบ

กจิกรรมการเรียนการสอน
ผูวิจยัก ําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวิธีสอนและกระบวนการ  โดย

ค ํานงึถงึความสอดคลองกบัจดุประสงครายวิชา  ลักษณะของเนือ้หา  ลักษณะผูเรียน  จํ านวนผูเรียน  
คาบเวลา และสถานที ่ ผลการวิเคราะหไดวิธีสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน รายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น ดังนี้

1. วิธสีอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง  ม ี 2 วิธ ีไดแก
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย
1.2 วิธีสอนแบบทบทวน

2. วิธสีอนทีเ่นนนักเรียนเปนศูนยกลาง  มีดังนี้
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2.1 วิธีสอนแบบโครงการ
2.2 วิธีสอนแบบแบงกลุมท ํางาน
2.3 วิธีสอนแบบอภิปราย
2.4 วิธีสอนแบบอุปนัย
2.5 วิธีสอนแบบนิรนัย
2.6 วิธสีอนแบบศูนยการเรียน

ผูวิจยัไดน ําทกัษะกระบวนการตาง ๆ มาใชในกจิกรรมการเรียนการสอน  8 กระบวนการ 
คอื
1. กระบวนการสรางความตระหนัก
2. กระบวนการกลุม
3. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
4. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
5. กระบวนการสรางความคิดเห็น
6. กระบวนการสรางคานิยม
7. กระบวนการเรียนภาษา
8. กระบวนการเรียนรู ความเขาใจ
9. ทกัษะกระบวนการ  9 ข้ัน
ทัง้นี ้ผูวิจัยไดกํ าหนดวิธีสอนสัมพันธกับสาระสํ าคัญของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ก ําหนดวิธีสอนสัมพันธกับเนื้อหา
แผนการสอน แบบวิธีสอน สาระสํ าคัญ

1. 1. บรรยาย
2. แบงกลุมท ํางาน
3. อภิปราย

    การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแทและไดรับประโยชน
จํ าเปนตองเรียนรู เกี่ยวกับความหมาย 
ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของวรรณกรรม 
และสามารถถายทอดวรรณกรรมทองถิ่น
ของตนเองไดดวย

2. 1. อุปนัย
2. แบงกลุมใหท ํางาน
3. อภิปราย

การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแท ตองเรียนรูเกี่ยวกับ
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชเปนขอมูล    
พื้นฐานในการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม
ทองถิ่นประเภทตาง ๆ ไดลึกซึ้งมากข้ึน

3. 1. อุปนัย
2. บรรยาย
3. ทบทวน
4. แบงกลุมท ํางาน
5. อภิปราย

นิทานพื้นบานเปนเร่ืองเลาสืบตอกัน
มาในทองถิ่น เปนมรดกของสังคมทองถิ่นที่
สะทอนคานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี วิถชีวิีต ตลอดจนความรูสึกนกึคดิ
จนิตนาการ และภูมิปญญาชาวบานไดเปน
อยางดี การรูจักชนิด ลักษณะ ประเภทของ
นทิานพืน้บานตามหลักคติชนวิทยา ท ําให
เขาใจนิทานพื้นบานอยางลึกซึ้งยิ่งข้ึน

4 1. ทบทวน
2. อภิปราย
3. แผนที่ความคิด
4. แบงกลุมท ํางาน

นิทานพื้นบ านเป นวรรณกรรมที่
สะทอนสภาพชีวิตของสังคมทองถิ่นใน
บริบทตาง ๆ ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาที่มา แนวคิด ความเชื่อ 
คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
คนในทองถิ่นจากนิทานพื้นบาน จะท ําให
เขาใจสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นได
อยางลึกซึ้ง
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แผนการสอน แบบวิธีสอน สาระสํ าคัญ
5 1. ศนูยการเรียน

2. อภิปราย
3. แบงกลุมท ํางาน

นิทานพื้นบานเปนเร่ืองเลาที่มีขอมูล
มาจากส่ิงแวดลอมในทองถิ่น พฤติกรรม
ของตวัละครสวนใหญจํ าลองจากพฤติกรรม
ของผูคนในทองถิ่น การศึกษาความรูสึก
นกึคิดและความตองการของมนุษย ซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานในการกํ าหนดพฤติกรรมของ
บคุคล จะท ําใหผูเรียนเขาใจพฤติกรรมการ
แสดงออกของตวัละครในนทิาน ซึ่งหมายถึง
ผูคนในทองถิ่นของตนไดมากยิ่งข้ึน

นอกจากนี้  การศึกษาคํ  าศัพท      
ถอยคํ า และสํ านวน ซึ่งเปนเอกลักษณของ
แตละทองถิ่น จะท ําใหนักเรียนตระหนักถึง
คณุคาและความสํ าคัญ สงผลตอแนวคิดที่
จะอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษานี ้ ใหคงอยู
คูทองถิ่นสืบไป

6 1. บรรยาย
2. นิรนัย
3. อภิปราย

ต ํานานเปนมรดกทางปญญาที่สะสม
ตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน มีบทบาท
อธิบายประวัติและที่มาของสถานที่ หรือ
บุคคล หรือส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ซึ่ง
เคยเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย 
ตลอดจนมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและ
การดํ ารงชีวิตของคนในทองถิ่น

7 1. ทบทวน
2. อุปนัย
3. บรรยาย
4. แบงกลุมท ํางาน
5. อภิปราย

ต ํานานเปนเร่ืองเลาตอ ๆ กัน โดย
สมมติวาจริง ซึ่งมักเกี่ยวกับบุคคลสํ าคัญ
หรือสถานที่สํ าคัญ ประกอบดวย ความเชื่อ 
ประสบการณรวมกันของสังคมที่ถายทอด 
โดยวิธีมุขปาฐะ ทํ าใหเร่ืองราวดูซับซอน
มากข้ึน ถึงจะมีการบันทึกไวก็ผสมผสาน

ตารางที่ 1 (ตอ)
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แผนการสอน แบบวิธีสอน สาระสํ าคัญ
ความคิด ความรูสึกของผูเขียนลงไวดวย  
ดงันัน้ การศึกษาที่มา แนวคิด ความเชื่อ 
คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
คนในทองถิ่นจากตํ านาน จะท ําใหเขาใจ
สังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นไดลึกซึ้ง
ยิ่งข้ึน

8 1. นิรนัย
2. แบงกลุมท ํางานและเลนเกม
3. อภิปราย

ปริศนาคํ าทายเปนขอความที่เปน
ปญหาเกิดข้ึนจากความตองการลองภูมิ
ปญญาซึ่งกันและกัน การทายปริศนาจะไม
ถามตรง ๆ แตจะใชภาษาผูกปริศนา เพื่อให
ผูถกูถามเกิดความสนเทห ตองใชความคิด
ใหรอบคอบและลึกซึ้ง ปริศนาคํ าทายสวน
ใหญเปนเร่ืองทีเ่กีย่วของกบัวิถชีวิีตประจ ําวัน
การศึกษาปริศนาคํ าทายจึงเปนสวนหนึ่งที่
จะชวยใหเขาใจความคิด ความรู วิถีชีวิต 
ความเชื่อ คานิยม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนในทองถิ่น ตลอดจนความ
สนุกสนานของครอบครัวแตละครอบครัว
ในทองถิ่น

9 1. อุปนัย
2. แบงกลุมท ํางาน
3. อภิปราย

ภาษิตและสํ านวน เปนวรรณกรรม
ประเภทมุขปาฐะที่มีสัมผัสคลองจองหรือ
เลนเสียง เลนคํ า และมีความหมายที่ลึกซึ้ง
กนิใจ การศึกษาภาษิตและสํ านวนจะชวย
ใหเขาใจวิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อ อุดม
คต ิและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนใน
ทองถิ่นไดลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน เพราะเนื้อหา
ของภาษิตและสํ านวนมีความสัมพันธกับ
การดํ ารงชีวิตประจํ าวันของคนในสังคมนั้น

  ตารางที่ 1 (ตอ)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



127

แผนการสอน แบบวิธีสอน สาระสํ าคัญ
10 1. บรรยาย

2. แบงกลุมท ํางาน
3. แผนที่ความคิด
4. อภิปราย

เพลงพืน้บานเปนวรรณกรรมประเภท
มขุปาฐะ มีลักษณะเดนอยูที่ความอิสระใน
การใชถอยคํ าสํ านวนคมคาย และมีความ
หมายลึกซึ้ง อันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ 
การศึกษาเพลงพื้นบานที่ยังหลงเหลืออยู
นั้นเปนส่ิงจํ าเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจาก
ความบนัเทิงแบบใหมแลว ยังใชเปนส่ือใน
การศกึษาสภาพของสังคมทองถิน่ไดอีกดวย

11 1. บรรยาย
2. แบงกลุมท ํางาน
3. อภิปราย
4. การสาธิต

เพลงพืน้บานเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ไดส่ังสมตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน 
ดังนั้น การศึกษาเพลงพื้นบานจึงจํ าเปน 
เพราะเราสามารถใชเพลงพื้นบานเปนส่ือ
ในการศึกษาสภาพสังคมหรือทองถิ่น เพื่อ
เปนพื้นฐานในการทํ าความเขาใจความ
เปนอยู วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ 
ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณีของสังคม
นัน้ ๆ  ทีส่ะทอนออกมาในเนือ้หาของบทเพลง

12 1. อุปนัย
2. แบงกลุมท ํางาน
3. อภิปราย
4. โครงการ

แนวทางการสงเสริมและอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิ่น สามารถทํ าไดหลายวิธี
ตามความเหมาะสมของบุคลากร เวลา   
งบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณที่มี
อยู การจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การอนรัุกษจะท ําใหนกัเรียนเหน็ความสํ าคญั
และจุดประกายความคิดในการอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิ่น ซึ่งเปนมรดกทาง   
วัฒนธรรมของทองถิน่ในวิถทีางอ่ืน ๆ  ตอไป

 ตารางที่ 1 (ตอ)
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สือ่การเรียนการสอน
การพฒันาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ใชส่ือการสอนตาง ๆ  

ดงัรายละเอียดตอไปนี้
แผนการสอนที่ 1  เร่ือง  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น

ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและ

จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เอกสารหมายเลข 1  ซึ่งประกอบดวย

2.1 ความหมายและความแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับ
วรรณกรรมทองถิ่น

2.2 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่น
2.3 ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
2.4 คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น

3. ใบงานที่ 1  ตัวอยางนิทาน  2 เร่ือง คือ เร่ืองกระตายตื่นตูมกับเร่ืองธรรม
ชาติ

4. ใบงานที่ 2  โครงการสํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น
5. แบบฝกหัด เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น

แผนการสอนที่ 2  เร่ือง  ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. ภาพเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนา วัฒนธรรม และ

แถบประโยคภาษารวมกัน จํ านวน  20 ภาพ
2. แถบประโยคเฉลยชื่อภาพเฉพาะภาคใต จํ านวน  10 แถบประโยค
3. เอกสารหมายเลข 2  ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี

3.1ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี
4. ความรูและตัวอยางการเขียนโครงงาน
5. รูปแบบ และตัวอยางการจัดปายนิเทศ
6. ตัวอยางโครงงานและปายนิเทศที่ครูทํ าข้ึนเร่ือง บุคคลสํ าคัญ พุทธทาสภิกขุ
7.  แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและ

จังหวัดสุราษฎรธานี
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  แผนการสอนที่ 3  นิทาน  เร่ือง เลา  นิยาย
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิทาน เร่ืองเลา นิยาย 

และตํ านาน
2. เอกสารหมายเลข 3  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน ประกอบดวย

2.1 ความหมายของนิทาน เร่ืองเลา นิยาย และนิทานพื้นบาน
2.2 ลักษณะของนิทานพื้นบาน
2.3 ประเภทของนิทานพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานี
2.4 คณุคาของนิทานพื้นบาน

3. เอกสารหมายเลข 4  นิทานจํ านวน  20 เร่ือง
3.1 ข้ีกับตด
3.2 แกงบวช
3.3 หมากับจรเข
3.4 บานทาเคย
3.5 เจาหญิงเตาทอง
3.6 คนทีรั่บการศึกษาดีกับคนโง
3.7 พอผัวลูกสะใภ
3.8 นายแรง
3.9 โลภนักมักลาภหาย
3.10 กรรมสนองกรรม

3.11  ลูกเนรคุณ
3.12  ธรรมชาติ
3.13  ผีหลังกลวง
3.14  ยายเอ้ียง
3.15  พระมาลัย
3.16  เจาพุทโธ
3.17  ลูกเตา
3.18  มะพราวกับบอระเพ็ด
3.19   คิดวาแกงบวช
3.20   ประวัติของกุง

4. เอกสารหมายเลข  5  ผลงานตัวอยางของครู คือ  การนํ านิทานพื้นบานหนึ่ง
เร่ืองมาแตงเปนกลอนสุภาพ

5. แบบฝกหัดการวิเคราะหนิทานพื้นบาน
แผนการสอนที่ 4  นิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย

ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. เอกสารหมายเลข  6  ตัวอยางการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบาน  จํ านวน  5 

เร่ือง คือ
1.1 แมเกลียดลูก
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1.2 ตีควายเขาไห
1.3 ชยัชายฉลาด
1.4 นายโจรอุกวัด
1.5 สองแมลูก

2. เอกสารหมายเลข  7  นิทานพื้นบาน จํ านวน  15 เร่ืองหนา 257
3. ใบงานที่ 3  แบบฝกหัดนิทานพื้นบาน

แผนการสอนที่ 5  นิทาน    เร่ืองเลา   นิยาย
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. ศนูยการเรียน  5 ศูนยการเรียน ไดแก

1.1 ศูนยมาสโลว
1.2 ศนูยเธอจาฉันอยูที่นี่
1.3 ศนูยบอกหนอยไดไหม
1.4 ศนูยเติมเต็ม
1.5 ศูนยสํ ารวจ

2. เอกสารหมายเลข 8  นิทานตัวอยาง  3 เร่ือง คือ เจาพุทโธ  บุญคุณบิดา
มารดา    ประวัติของกุง

3. เอกสารหมายเลข 9  นิทาน จํ านวน  10 เร่ือง
3.1 จองเวร
3.2 ที่มาของตาลโตนด
3.3 เปลือกไมวิเศษ
3.4 ลูกเขยชาวกรุงพอตาบานนอก
3.5 ดื่มปู
3.6 เจาสุบิน
3.7 คิดวาแกงบวช
3.8 ชาติไมดีทาสีไมแดง
3.9 นายพรานลาเนื้อ
3.10 เรือสํ าเภา

4. แถบคํ าถามที่เพื่อนตั้งคํ าถาม
5. ใบงานที่ 4  แบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน
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แผนการสอนที่  6  ตํ านาน
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. เอกสารหมายเลข 10  ความรูเกี่ยวกับตํ านาน ประกอบดวย

1.1 ความหมายและที่มาของต ํานาน
1.2 ลักษณะเนื้อหาและประเภทของตํ านาน
1.3 บทบาทของตํ านานกับวิถีชีวิตของคนไทย
1.4 คุณคาของตํ านาน

2. เอกสารหมายเลข 11 ตัวอยางของนิทานพื้นบาน และตํ านานหนา 276-277
3. ใบงานที่  5  แบบฝกหัดเร่ืองตํ านาน

แผนการสอนที่ 7  ตํ านาน
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. เอกสารหมายเลข  12  ตํ านาน จํ านวน  5 เร่ือง ไดแก

1.1 ต ํานานหลวงพอเพชร
1.2 บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์
1.3 บอนอยบอหลวง
1.4 นิทานปาตํ า
1.5 บานเคียนชา

2. เอกสารหมายเลข  13  ตัวอยางการวิเคราะหตํ านาน
3. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เร่ือง นิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน

แผนการสอนที่ 8  ปริศนาคํ าทาย
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เร่ือง ปริศนาคํ าทาย
2. เอกสารหมายเลข 14  ความรูเกี่ยวกับปริศนาคํ าทาย ประกอบดวย

2.1 ความหมายและที่มาของปริศนาคํ าทาย
2.2 วิธีการเลนปริศนาคํ าทาย
2.3 ลักษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
2.4 ประเภทและขอสังเกตพิเศษของปริศนาคํ าทาย
2.5 คณุคาของปริศนาคํ าทาย

3. เอกสารหมายเลข 15 ปริศนาคํ าทาย จํ านวน  10 ปริศนาคํ าทาย
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4. เกมปริศนาคํ าทาย ประกอบดวย ปริศนาคํ าทายหมวด ก. และ หมวด ข. 
หมวดละ  10 ปริศนาคํ าทาย

5. เอกสารหมายเลข 16  ตัวอยางการศึกษาวิเคราะหปริศนาคํ าทาย
แผนการสอนที่ 9  ภาษิตและสํ านวน

ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เร่ือง ภาษิตและสํ านวน
2. เอกสารหมายเลข 17  ความรูเกี่ยวกับภาษิต ประกอบดวย

2.1 ความหมายและที่มาของภาษิต
2.2 ความจ ําเปนในการใชภาษิต
2.3 ประเภทของภาษิต
2.4 โครงสรางและเนื้อหาของภาษิต

3. เอกสารหมายเลข 18  ความรูเกี่ยวกับสํ านวน ประกอบดวย
3.1 ความหมายและที่มาของสํ านวน
3.2 ประเภทของสํ านวน
3.3 คุณคาของสํ านวน

4. เอกสารหมายเลข 19  ตัวอยางการวิเคราะหภาษิตและสํ านวน
5. แถบประโยคภาษิตและสํ านวน จํ านวน  10 ประโยค

แผนการสอนที่ 10  เพลงพื้นบาน
ส่ือการสอนที่ใช  คือ
1. เอกสารหมายเลข 20  เพลงพื้นบาน
2. เอกสารหมายเลข 21  ความรูเกี่ยวกับเพลงนา
3. เอกสารหมายเลข 22  ความรูเกี่ยวกับเพลงเรือ
4. เอกสารหมายเลข 23  ความรูเกี่ยวกับเพลงคํ าตัก
5. เอกสารหมายเลข 24  ความรูเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็ก
6. เอกสารหมายเลข 25  ความรูเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็ก
7. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เร่ือง เพลงพื้นบาน
8. ใบงานที่ 6  แบบฝกหัดเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน

แผนการสอนที่ 11  เพลงพื้นบาน
ส่ือการสอนที่ใช คือ
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1. เอกสารหมายเลข 26  เนื้อหาเพลงนา
2. เอกสารหมายเลข 27  เนื้อหาเพลงคํ าตัก
3. ใบงานที่ 7  แบบฝกหัดเพลงนาและเพลงคํ าตัก
4. แถบบนัทกึเสียงเพลงกลอมเด็ก หรือวิทยากรรองเพลงกลอมเด็ก
5. เอกสารหมายเลข 28  ตัวอยางการวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก
6. เอกสารหมายเลข 29  เพลงกลอมเด็กจ ํานวน  68 เพลง
7. ใบงานที่ 8  แบบฝกหัดเพลงกลอมเด็ก
8. เอกสารหมายเลข 30  เนื้อหาเพลงบอก
9. แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง เพลงพื้นบาน

แผนการสอนที่ 12
ส่ือการสอนที่ใช คือ
1. วี.ด.ีโอ เทป หรือภาพเกี่ยวกับการแสดงพื้นบาน ประเพณีตาง ๆ
2. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เร่ือง การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
3. เอกสารหมายเลข 31  ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

การวัดและประเมินผล
การกํ าหนดวิธีวัดและประเมินผล ผูวิจัยยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ

ประเมนิผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง  2533)  
ไดวิธีวัดและประเมินผล  2 ลักษณะ คือ

1. การประเมนิผลระหวางเรียน  โดยประเมนิรายการการสังเกตพฤติกรรมและคุณภาพ
การแสดงออกของนกัเรียนในระหวางเรียน  มรีายการการสังเกตพฤติกรรม  5 ดาน คือ ความรวมมือ  
ความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การแสดงความคิดเห็น และความกลาแสดงออก 
และมีรายการสังเกตคุณภาพการแสดงออก  3 ดาน คือ คุณภาพของงาน เหตุผลในการเสนอแนะ 
และความคิดริเร่ิมสรางสรรค

2. การประเมินผลแบงเปน  2 ข้ันตอน คือ กอนเรียนรายวิชา และเมื่อสอนเสร็จแลว
ในแตละบทเรียน เพื่อดูพัฒนาการทางดานการเรียนของเด็กนักเรียน และการประเมินผลหลังเรียน 
เปนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ชนิด  
4 ตวัเลือก จํ านวน  60 ขอ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  ขอสอบที่ใชวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดผานการทดลองใช (try out) กบันกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  
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ภาคเรียนที่1ปการศึกษา 2544 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  อํ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
เปนเวลา  1 ภาคเรียน จํ านวน  40 คน เพื่อน ําผลมาวิเคราะหหาความยากงาย (p)  คาอํ านาจ
จ ําแนก (r) ของขอสอบรายขอ และคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ซึ่งขอ
สอบที่ไดรับคัดเลือกมีคาความยากงายระหวาง  0.20 – 0.80 มีคาอํ านาจจํ าแนกระหวาง  0.20 – 
1.00  และมคีาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับเทากับ  0.75  ซึ่งจัดวาเปนขอสอบที่อยูในเกณฑดี

การสรางเอกสารหลักสูตร
ผูวิจัยสรางเอกสารหลักสูตร ประกอบดวย  2 สวน คือ
สวนที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533)
สวนที่ 2  เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ประกอบดวย

ตอนที่ 1  สวนประกอบของเอกสาร ประกอบดวย
1.  ลักษณะรายวิชา   2. หลักการของเอกสารหลักสูตร  3. คํ า

อธบิายรายวิชา   4. จุดประสงครายวิชา    5. สังเขปเนื้อหารายวิชา   6. รายละเอียดของเนื้อหา   
7. กจิกรรมเสนอแนะ    8. แหลงวิทยาการ   9. การวัดและประเมินผล

ตอนที่ 2 คูมือการสอน  ประกอบดวย
1. โครงการสอนระยะยาว   2. แผนการสอนประจํ าคาบ   3. ส่ือ

การเรียนการสอน   4. แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน   5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   7. แบบประเมินความคิดเห็น

ตอนที่ 3 ความรูประกอบเนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  
ประกอบดวย

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น และจังหวัด    
สุราษฎรธาน ี   2. นทิาน  เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน   3. ปริศนาคํ าทาย   4. ภาษิตและสํ านวน  
5. เพลงพื้นบาน   6. การสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเอกสารหลักสูตร
ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร จากผูทรงคุณวุฒิทั้ง  4 ทาน ม ี

รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร รายวิชา   
ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

ความคิดเห็น จ ํานวน
1 หลักการและจุดมุงหมายของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

1.1 ความชัดเจน
1.2 ควรปรับปรุง

4
-

2 การกํ าหนดจุดประสงค
2.1  ความชัดเจน
2.2  ควรปรับปรุง

3
1

3 การก ําหนดเนือ้หาของรายวิชาในเอกสารหลักสูตรสอดคลองกับคํ าอธิบายรายวิชา
ทีห่ลักสูตรกํ าหนด

3.1  ความสอดคลอง
3.2  ควรปรับปรุง

4
-

4 การกํ าหนดโครงการสอนระยะยาว
4.1 ความเหมาะสม
4.2 ควรปรับปรุง

4
-

5 การใชภาษาในแผนการสอนส่ือความหมาย
5.1  ความชัดเจน
5.2  ควรปรับปรุง

4
-

6 การก ําหนดเนื้อหาในคูมือเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย

6.1 เหมาะสม
6.2 ควรปรับปรุง

4
-

7 การก ําหนดเนื้อหาในแผนการสอนประจํ าคาบมีความตอเนื่อง
7.1 ตอเนื่อง
7.2 ควรปรับปรุง

4
-
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ความคิดเห็น จ ํานวน
8 จ ํานวนวรรณกรรมทองถิน่แตละประเภท ทีน่ ํามาประกอบเปนเนือ้หาในแผนการสอน

เหมาะสม
8.1  เหมาะสม
8.2  ควรปรับปรุง

4
-

9 ความสอดคลองของเนื้อกับคาบเวลาในแตละแผนการสอน
9.1  สอดคลอง
9.2  ควรปรับปรุง

3
1

10 การก ําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละแผนการสอน
10.1 เหมาะสม
10.2 ควรปรับปรุง

2
2

11 การกํ าหนดส่ือการสอนในแตละแผนการสอน
11.1 เหมาะสม
11.2 ควรปรับปรุง

4
-

12 การกํ าหนดวิธีประเมินผลในแตละแผนการสอน
12.1 เหมาะสม
12.2 ควรปรับปรุง

3
1

จากตารางที่ 2  การประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร รายวิชา  ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น ของผูทรงคุณวุฒิมี ดังนี้

1. หลักการและจุดมุงหมายของเอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น   
ผูทรงคณุวุฒิทั้งหมดเห็นวาหลักการและจุดมุงหมายที่กํ าหนดไวมีความชัดเจนดีแลว

2. การก ําหนดจุดประสงครายวิชา ผูทรงคุณวุฒิจํ านวน  3 ทาน เห็นวาชัดเจนดีแลว
อีก  1 ทาน นั้นเสนอแนะวาจุดประสงครายวิชานาจะรวบใหส้ันและกระชับมากกวานี ้ เพราะ  20 
ขอนั้นดูมากเกินไป

3. การก ําหนดเนือ้หาของเอกสารหลักสูตร สอดคลองกับคํ าอธิบายรายวิชาที่หลักสูตร
ก ําหนด ผูทรงคณุวุฒิทัง้หมดเหน็วาเนือ้หาทีก่ ําหนดสอดคลองกบัค ําอธิบายรายวิชาเหมาะสมดีแลว

4. การก ําหนดโครงการสอนระยะยาว  ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นวาโครงการระยะยาว
ทีก่ ําหนดไวเหมาะสมดีเกือบทุกบทเรียน และสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

  ตารางที่ 2 (ตอ)
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5. การใชภาษาส่ือความหมายในแผนการสอน ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นวาภาษาที่ใช
ส่ือความหมายในแผนการสอน มีความชัดเจน ส่ือความหมายได

6. การก ําหนดเนือ้หาในคูมอืเหมาะสมกบัวัย/ชัน้เรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นวาเหมาะสมดีแลว

7. ความตอเนื่องของเนื้อหาในแผนการสอนประจํ าคาบ ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นดวย
วา เนื้อหาตอเนื่องเหมาะสมดีแลว

8. จ ํานวนวรรณกรรมทองถิ่นที่นํ ามาประกอบเนื้อหาในแผนการสอน ผูทรงคุณวุฒิ  3 
ทาน เหน็วา เนื้อหาเหมาะสม อีก  1 ทาน เสนอแนะปรับปรุงวาควรจะตัดนิทานพื้นบาน  3 เร่ือง
ออก คอื เร่ือง ลูกเขยชาวกรุงกับพอตาบานนอก เพราะเนื้อหาเขาลักษณะของการดูถูกคนตาง
จงัหวัด เร่ืองปลาบูทอง และเร่ืองนางนกไส  เพราะไมใชนิทานพื้นบานของจังหวัดสุราษฎรธานี

9. ความสอดคลองของเนื้อหากับคาบเวลาเรียนในแตละแผน  ผูทรงคุณวุฒิ  3 ทาน 
เหน็วาเนื้อหาที่กํ าหนดมีความสอดคลองกับคาบเวลา  อีก  1 ทาน เห็นวาควรปรับปรุงโดยลด   
เนือ้หาลงเพราะเห็นวามากเกินไปเหมือนเปนการอัดความรู

10. การก ําหนดกจิกรรมการเรียนการสอน  ผูทรงคณุวุฒิ  2 ทาน เห็นวาเอกสารหลักสูตร
ก ําหนดกจิกรรมการเรียนการสอนในแตละแผนไดตรงกับกระบวนการที่ใชสอน สวนอีก  2 ทาน 
เหน็วาควรปรับปรุง คือ ควรจัดกิจกรรมแบบอ่ืนบาง ถามีแตการอานเด็กนักเรียนจะเบื่อ

11. การก ําหนดส่ือการเรียนการสอนในแตละแผน  ผูทรงคณุวุฒิทัง้หมดเหน็วาเหมาะสม
ตามลักษณะบทเรียนดีแลว

12. การกํ าหนดวิธีประเมินผล  ผูทรงคุณวุฒิ  3 ทาน เห็นวาเหมาะสมตามลักษณะ
บทเรียนดแีลว  อีก  1 ทาน เสนอแนะวาควรนํ าวิธีการประเมินผลแบบใหม ๆ ตามการเปล่ียนแปลง
การศึกษาไทย ป 2544 มาใชดวย

จากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ผูวิจัยไดนํ ามาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
เอกสารหลักสูตร ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ดังนี้

2.การก ําหนดจุดประสงครายวิชา  ไดปรับเปล่ียน ดังนี้
จดุประสงครายวิชาของเดิมมีทั้งหมด  20  ขอ   คือ

1.อธบิายความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  และคุณคาของวรรณกรรมทอง-
ถิ่นได

2. ระบุวิธีการถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได
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3. อธิบายความหมาย  ลักษณะ ประเภท   และคุณคาของนิทาน  เร่ืองเลา  
นยิายพื้นบานได

4. จ ําแนกประเภทของงนิทานพื้นบาน (นิทาน  นิยาย  เร่ืองเลา )
5. อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฎในนิทานพื้นบานได
6. อธิบายความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยที่ปรากฎในนิทาน

พื้นบานได
7. อธบิายความหมายของค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่น ที่ปรากฏในนิทานพื้น

บานสุราษฎรธานีได
8. อธบิายความหมาย  ลักษณะ  ประเภทและคุณคา  ประโยชนของตํ านาน

ได
9. อธบิาย ที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวสุราษฎรธาน ี ที่ปรากฏในตํ านานได
10.อธิบายลักษณะความเหมือนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทาน

พื้นบานได
11.อธบิายที่มา  ความหมาย  ลักษณะและประเภทของปริศนาคํ าทายได
12.อธบิายความหมายของค ําศัพทและสํ านวนที่ปรากฏในปริศนาคํ าทายได
13.อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรรมเนียม

ประเพณีของชาวสุราษฎรธาน ี ที่ปรากฏในปริศนาคํ าทาย
14.อธบิายที่มา  ความหมาย  ลักษณะสํ าคัญ  ประเภท  และคุณคาของ

ภาษิตและสํ านวนได
15.อธบิายที่มา  ความหมาย  ลักษณะสํ าคัญ และคุณคาประโยชนของ

เพลงพื้นบานได
16.อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวสุราษฎรธาน ี ที่ปรากฏในเพลงพื้นบานได
17.อธิบายความรูสึกนืกคิดและความตองการของมนุษยที่ปรากฏในเพลง

พืน้บานจังหวัดสุราษฎรธานีได
18.อธบิายความหมายและสํ านวนทองถิ่น ของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏใน

เพลงพื้นบานได
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19.รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตนและจัดท ําโครงการเผยแพร
ได

20.จดัท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได
การกํ าหนดจุดประสงครายวิชาผูทรงคุณวุฒิเห็นวานาจะรวบใหส้ันและกระชับกวานี้

เพราะ 20  ขอนั้นดูมากเกินไป  ผูวิจัยจึงแกไขปรับเปล่ียน   ดังนี้
1.บอกความหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น   รวมทั้ง

ระบวิุธีการถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได
2.บอกความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณคาของนิทาน เร่ืองเลา นิยาย และจํ าแนก

ประเภทของนิทานพื้นบานได
3.อธบิายที่มา แนวคิด วิถีชีวิต ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี และ

ความรูสึกนึกคิด ตลอดถึงความตองการของมนุษยที่ปรากฏในนิทานพื้นบานสุราษฎรธานีได
4.อธิบายความหมายของคํ าศัพทและสํ านวนทองถิ่น ที่ปรากฏในนิทานพื้นบานสุ

ราษฎรธานีได
5.อธบิายความหมาย ลักษณะ ประเภท คณุคาของต ํานาน ตลอดถึงที่มา แนวคิด วิถี

ชวิีต ความเชื่อ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได
 6.อธบิายลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทานได

7.อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะ ประเภทของปริศนา และความหมายของค ํา
ศพัทสํ านวนทีป่รากฏในปริศนาค ําทาย  พรอมทัง้สามารถบอกถงึทีม่า แนวคดิ วิถีชีวิต  ความเชื่อ คา
นยิม และขนบธรรมเนียมประเพณ ีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได

8.อธิบายที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และคุณคาของภาษิตกับ
สํ านวนได

9.วิเคราะหทีม่า ความหมาย ลักษณะสํ าคญั และคณุคาประโยชนของเพลงพื้นบาน
พรอมทัง้ศึกษาที่มา แนวคิด ความเชื่อ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานี
ทีป่รากฏในเพลงพื้นบานได

10.วิเคราะหความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน 
รวมทั้งสามารถบอกความหมายของศัพท สํ านวนทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในเพลง 
พื้นบานได

11.รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน และจัดทํ าโครงการเผยแพรได
 12.จดัท ําโครงการศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได
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9. ความสอดคลองของเนื้อหากับคาบเวลาในแตละแผนการสอน  ผูวิจัยไดปรับเปล่ียน
โดยการมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาในหัวขอที่จะทํ าการเรียนการสอนลวงหนา ตามขอเสนอ
แนะของผูทรงคุณวุฒิ

10. การก ําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยปรับเปล่ียนกิจกรรมใหสอดคลองกับ
กระบวนการที่กํ าหนดไว และจัดกิจกรรมกลุมใหหลากหลายตามคํ าแนะนํ าของผูทรงคุณวุฒิ

12. การก ําหนดวิธปีระเมนิผลในแตละแผนการสอน ผูวิจยัไดปรับเปล่ียนโดยการนํ าวิธีการ
ประเมินผลแบบผูเรียนประเมินตนเอง และเพื่อนในหองเปนผูรวมประเมินผลดวยตามค ําแนะนํ า
ของผูทรงคุณวุฒิ

ขัน้นํ าเอกสารหลักสูตรไปทดลอง (experiment)

การพฒันาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ผูวิจัยนํ าแผนการสอน 
ไปทดลองสอนกับนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํ านวน  
27 คน  ใชเวลาทดลอง  1 ภาคเรียน (ตุลาคม 2544 – มีนาคม 2545) สัปดาหละ  1 คร้ัง คร้ังละ  2 
คาบ ตอเนือ่งกนั เมือ่ทดลองเสร็จส้ินแลวไดวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และประเมนิความคิดเห็นที่มี
ตอการเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  โดยใชแบบทดสอบและแบบประเมินความคิดเห็น
ที่ ผูวิจัยสรางข้ึน

ตวัอยางทีใ่ชในการทดลอง ไดแก นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่5  โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  
จงัหวัดสุราษฎรธาน ี ที่เลือกเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2545  จํ านวน  27 คน

หลังการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  ผูวิจัยไดใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ปลายภาคเรียน) ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํ านวน  60 
ขอ ก ําหนดคะแนนสองขอคิดเปน  1 คะแนน และใชแบบสอบถามวัดความคิดเห็นจัดลํ าดับคุณ
ภาพ จํ านวน  10 ขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ดังกลาว
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ตารางที่ 3  คาความยากงาย (p) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

ขอ P r ขอ P r
1 0.575 0.25 31 0.475 0.35
2 0.725 0.25 32 0.450 0.20
3 0.750 0.40 33 0.500 0.30
4 0.400 0.20 34 0.275 0.25
5 0.750 0.30 35 0.375 0.25
6 0.650 0.30 36 0.675 0.35
7 0.800 0.20 37 0.550 0.20
8 0.600 0.30 38 0.800 0.20
9 0.725 0.45 39 0.300 0.20
10 0.525 0.25 40 0.375 0.35
11 0.725 0.45 41 0.350 0.20
12 0.725 0.45 42 0.675 0.25
13 0.700 0.40 43 0.275 0.25
14 0.725 0.45 44 0.800 0.30
15 0.675 0.25 45 0.275 0.25
16 0.500 0.20 46 0.800 0.40
17 0.800 0.30 47 0.550 0.20
18 0.675 0.25 48 0.850 0.30
19 0.800 0.30 49 0.725 0.35
20 0.750 0.20 50 0.775 0.35
21 0.800 0.20 51 0.775 0.45
22 0.800 0.30 52 0.725 0.35
23 0.675 0.45 53 0.800 0.40
24 0.650 0.60 54 0.575 0.35
25 0.775 0.25 55 0.600 0.20
26 0.725 0.45 56 0.750 0.20
27 0.700 0.30 57 0.775 0.25
28 0.750 0.20 58 0.725 0.35
29 0.600 0.40 59 0.775 0.35
30 0.500 0.20 60 0.725 0.45

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน(ปลายภาคเรียน)รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิน่ มคีาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.20 ถงึ 0.80 มคีาอํ านาจจํ าแนก (r) ระหวาง 0.20 ถงึ 0.60 และมคีาความเชื่อมั่น
เทากบั 0.75
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ขัน้ตอนการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง

หลังจากการทดลองใชเอกสารหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น 
ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคาระดับความคิดเห็นในตาราง ดังนี้

ตารางที ่4  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรายวิชา ท 035
วรรณกรรมทองถิ่น

คะแนนระหวางเรียน ความคิดเห็น
ที่มีตอการเรียนแบบ

ทดสอบ
หลัง
เรียน

( 6บท)

แบบ
ทดสอบ
กลาง
ภาค
เรียน

การ
ปฏิบัติ
งานใน
ช้ันเรียน

งานและ
แบบฝก
หัด จิตพิสัย รวม

คะแนน
ปลายภาค

รวม
คะแนน
ผล

สัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียน

นักเรียนคนที่

(20) (20) (10) (10) (10) (70) (30) (100)

คา
เฉลี่ย ระดับ

1 13 15 7 7 7 49 20 69 4.3 สูง
2 15 16 8 10 10 59 26 85 4.6 สูง
3 16 16 8 9 10 59 22 81 4.1 สูง
4 14 14 9 9 10 56 18 74 3.9 สูง
5 16 17 8 9 10 60 25 85 3.9 สูง
6 17 14 8 9 10 58 22 80 4.1 สูง
7 16 16 7 9 10 58 28 86 4.1 สูง
8 16 16 8 9 10 59 20 79 4.1 สูง
9 14 15 9 9 10 57 24 81 4.0 สูง
10 14 14 9 9 10 56 25 81 3.9 สูง
11 16 16 7 8 10 57 24 81 3.3  ปานกลาง
12 15 16 8 9 10 58 27 85 3.45  ปานกลาง
13 14 14 7 8 10 53 22 75 3.5 สูง
14 15 13 7 9 10 54 26 80 3.52 สูง
15 16 16 7 8 10 57 23 80 3.63 สูง
16 16 16 8 8 10 58 24 82 3.65 สูง
17 13 12 8 7 7 47 25 72 3.64 สูง
18 14 14 7 8 9 52 24 76 3.62 สูง
19 14 17 8 9 10 58 23 81 3.61 สูง
20 16 14 7 7 8 52 25 77 3.65 สูง
21 15 16 9 10 10 60 27 87 3.66 สูง
22 15 15 7 7 7 51 24 75 3.71 สูง
23 12 15 8 7 8 50 23 73 3.78 สูง
24 14 16 7 8 7 52 26 78 3.77 สูง
25 16 15 7 7 7 52 23 75 3.75 สูง
26 13 14 7 7 7 48 22 70 3.77 สูง
27 16 13 8 8 10 55 24 79 3.78 สูง

คาเฉล่ียรอยละ 78.57 79.25 78.77
X 55 23.77 78.77 3.78 สูง

S.D. 3.79 2.24 4.73 0.27
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผลการวัดจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน นักเรียน
มคีะแนนเฉล่ียเทากับ 55 จากคะแนนเต็ม 70  คิดเปนรอยละ 78.57  ซึ่งอยูในระดับสูง และมีสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ 3.79

ผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
23.77  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.25  ซึ่งอยูในระดับสูง และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.24

ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งระหวางเรียนและหลังทํ าการสอนเสร็จส้ิน
ของตัวอยางทั้งกลุม มีคะแนนรอยละ 78.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.73 แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง

ผลการวัดความคดิเหน็ทีม่ตีอการเรียนการสอน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ไดคา
เฉล่ียเทากบั   3.78   และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.27   แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็น
ทีด่ีตอ การเรียนการสอน

ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารหลักสูตรทองถิ่น  รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น  
โดยใชเกณฑการหาประสิทธิภาพ 80/80  ปรากฏวาเอกสารหลักสูตรที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
78.57 / 79.25  ตํ ่ากวาเกณฑที่กํ าหนดไวไมเกิน  2.5  ถือวามีประสิทธิภาพดี

การปรับปรุงเอกสารหลักสูตรหลังจากการทดลองใช
จากผลการทดลองใชเอกสารหลักสูตรในสถานการณจริง หลังจากการทดลองสอนผู

วิจยัพบวา  แผนการสอนทีน่ ําไปสอนจ ํานวน  12 แผน ยงัมจีดุออนทีต่องปรับปรุงแกไขเพือ่ใหเหมาะสม
กบัผูเรียนและมปีระสิทธภิาพยิง่ข้ึน ซึง่มรีายละเอียดในการปรับปรุงแกไข ดงัแสดงไวในตาราง

ตารางที่ 5 สรุปปญหาและหัวขอกิจกรรมที่ควรปรับปรุงในเอกสารหลักสูตร
แผนการ
สอนท่ี ปญหาท่ีประสบ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

1. - - คงเดิม
2. การจัดกลุมของนักเรียนจะใชเวลา

มาก ครูควรระบุและแบงนักเรียน
เปนกลุมดวยตัวเอง ควรใหคละกัน
ระหวางเด็กเกงกับเด็กออน

ครูควรจัดกลุมการทํ างานของเด็ก 
โดยการสลับเลขที่กัน หรือควรทํ า
ฉลากการเลือกกลุมเพื่อควบคุม
เวลาในการรายงานหรือเสนอชื่อ
โครงการนั้น

คงเดิม
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แผนการ
สอนท่ี ปญหาท่ีประสบ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

3. นักเรียนใชเวลาในการนํ าเสนอผล
งานของกลุมตัวเองมากเกิน 5 นาที

ควบคมุเวลาในการน ําเสนอผลงาน
ของนักเรียนใหดี ถาปลอยให      
ยดืเยื้อจะมีปญหาเร่ืองเวลา

คงเดิม

4. สอนไมทันเวลา ควรใหนกัเรียนอานนิทานลวงหนา
มากอน

คงเดิม

5. - - คงเดิม
6. - - คงเดิม
7. - - คงเดิม
8. - - คงเดิม
9. - - คงเดิม
10. - - คงเดิม
11. สอนไมทัน ครูควรใหนกัเรียนอานเพลงพืน้บาน

มากอนลวงหนา
คงเดิม

12. นักเรียนบางคนใชเวลาในการราย
งานและอภิปรายมาก

ควบคุมเวลาในการรายงานและ
อภิปรายใหดี

จะเหน็วาปญหาที่ประสบ คือ ปญหาเร่ืองเวลา และยังมีปญหาเร่ืองอ่ืน ๆ อีก คือ การ
ปลอยใหนกัเรียนจัดกลุมกันเอง จะพบวา เด็กบางคนไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน กิจกรรม
การเรียนการสอน (ขอความสมบูรณของแผนการสอนที่ 1-12 โปรดดูภาคผนวก ก. หนา192-294 ) 
ทัง้นี ้มรีายละเอียดขอควรปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตอไปนี้

แผนการสอนที่ 2
ปรับกิจกรรมขอ 7

จากเดิม 7.   ตวัแทนกลุมน ําเสนอโครงการกลุมใหเพื่อนกลุมอ่ืนทราบ เพื่อ
ไมใหงานโครงการซํ้ าซอนกัน จากนั้นจึงแยกยายไปจัดทํ า
โครงการตามที่ตองการและกํ าหนดวันแสดงผลงานของ  
โครงการนั้น

ตารางที่ 5 (ตอ)
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ปรับใหมเปน 7.  ครูรวบรวมโครงการของแตละกลุม และเขียนชื่อโครงการบน
กระดานดํ า เพื่อดูวากลุมไหนเสนอโครงการซํ้ าซอนกัน หากซํ้ า
ซอนกนักต็องแนะนํ าใหบางกลุมหลีกเล่ียงกัน จากนั้นกํ าหนดวัน
แสดงผลงานของโครงการ

                แผนการสอนที่ 3
ปรับกิจกรรมขอ 2, 3, 5

จากเดิม 2. ใหตวัแทนนักเรียนออกมาเลานิทาน โดยเลาเปนภาษาทองถิ่น
ใหเพื่อน ๆ ฟง

3. ใหตวัแทนนักเรียนออกมาเลานิทาน เร่ือง กระตายกับเตา โดย
เลาเปนภาษาราชการใหเพื่อน ๆ ฟง

5. ครูใหศึกษาเอกสารหมายเลข 4  นิทานจ ํานวน  20 เร่ือง และ
ใหนกัเรียนแยกประเภทและคุณคาของนิทานพื้นบาน

ปรับใหมเปน ครูตองเตรียมเด็กนักเรียนลวงหนา เพื่อเปนตัวแทนในการเลา
นทิาน และแจกเอกสารหมายเลข 4 นิทานจํ านวน  20 เร่ือง ให
เดก็ไปอานลวงหนามากอนเรียน

แผนการสอนที่ 4
ปรับกิจกรรมขอ 3, 4

จากเดิม 3. ครูใหนกัเรียนแบงกลุมและศึกษานิทานในเอกสารหมายเลข 7 
จํ านวน  15 เร่ือง นํ าเสนอผลงานในรูปแบบของ Mind 
Mapping

4. ตวัแทนกลุมออกมารายงานการศกึษาวิเคราะหนิทานที่กลุมตน
รับผิดชอบ โดยมีครูและเพื่อน ๆ กลุมอ่ืนรวมอภิปรายดวย

ปรับใหมเปน ใหนกัเรียนศึกษานิทานในเอกสารหมายเลข 7 นิทานจํ านวน 15 
เร่ือง มาลวงหนา และใหตัวแทนกลุมออกมารายงานการศึกษา
วิเคราะหนทิานทีก่ลุมตนรับผิดชอบ โดยเลือกนทิานเพยีงเร่ืองเดียว  
นอกจากนั้น ก็ใหท ําสงครูเปนรายงาน และครูจะนํ ารายงานของ
แตละกลุมมาตรวจ เมื่อตรวจแลวจะสงคืนกลับไปและใหแตละ
กลุมแลกเปล่ียนรายงานกันอานจนครบทุกกลุม
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แผนการสอนที่ 11 และ 12
ปรับกจิกรรมใหม คือ  1. มอบหมายใหนักเรียนทุกคนกลับไปศึกษาเอกสารเพลง

พืน้บานมากอนลวงหนา
2. การเชิญวิทยากรมารองเพลงพื้นบานตองควบคุมเวลา

ใหด ีเพราะไมอยางนัน้จะยืดเยื้อมาก เนื่องจากวิทยากร
เปนคนทองที่ จึงเปนที่รูจักของเด็กนักเรียนดี อาจพูด
คุยหยอกลอกันอยางสนุกสนานจนไมสามารถควบคุม
เวลาที่จะท ํากิจกรรมอ่ืน ๆ ได

3. การใหตวัแทนกลุมออกมารายงานควรเลือกเพลงพืน้บาน  
1-2 เร่ือง เพื่อไมใหใชเวลามากเกินไป สวนที่เหลือครู
จะนํ ารายงานไปตรวจและสงกลับคืนใหกลุม จากนั้น
แตละกลุมตองนํ ารายงานไปแลกเปล่ียนกันอานให
ครบทุกกลุม
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บทท่ี 5

สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น สํ าหรับ 
นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎรธาน ี  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ทองถิน่รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น สํ าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสราง
เอกสารหลักสูตร ดํ าเนินการหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทอง
ถิน่ และศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรายวิชานี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแก นัก
เรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อํ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ี ที่
เลือกเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544  จํ านวน  27 คน 
เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย ไดแก เอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น แบบประเมิน
การปฏิบตักิิจกรรมระหวางเรียน แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความ
คดิเหน็ทีม่ีตอการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห    ขอมูล    ไดแก คารอยละ (%)   คาเฉล่ีย ( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบ   คุณภาพของเอกสารหลักสูตรใชเกณฑการหา
ประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2) ของชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ

สรุปผลการวิจัย

การด ําเนินการวิจัยประกอบดวยข้ันตอนสํ าคัญ  4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียมการสราง
เอกสารหลักสูตร  2) ข้ันดํ าเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตร   3) ข้ันนํ า
เอกสารหลักสูตรไปทดลอง (experiment)   4) ข้ันการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองและปรับปรุง
เอกสารหลักสูตร มีผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

1.  ขัน้เตรียมการสรางเอกสารหลักสูตร
การเตรียมการสรางเอกสารหลักสูตรประกอบดวยงานการศึกษาขอมูลพื้นฐานมีผลสรุป

ดังนี้
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การศกึษาขอมลูพืน้ฐานผูวิจยัไดศกึษาขอมลูพืน้ฐานจาก หลักสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย
พทุธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  โดยศึกษาวิเคราะหคํ าอธิบายรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น  ศึกษาเอกสารหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย รวมทั้งรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร และสภาพทั่วไปของจังหวัดสุราษฎรธานีตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห
วรรณกรรมทองถิน่จงัหวัดสุราษฎรธาน ี เพือ่คดัเลือกเร่ืองทีเ่หมาะสมน ําไปใชเปนเนื้อหา และส่ือการ
สอน ผูวิจัยไดใชขอมูลพื้นฐานดังกลาวขางตน เปนแนวทางในการกํ าหนดจุดประสงครายวิชา  
เนือ้หาสาระ  คาบเวลาเรียน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล และประเมิน
ผล

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ผูวิจัยได
พจิารณาคดัเลือกรูปแบบการสอนทีเ่หมาะสมกบัการเรียนการสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิน่
ได  2 รูปแบบ คือ รูปแบบการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง (teacher center) และรูปแบบการสอน
ทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง (child center)

2.  ขัน้ด ําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร
2.1 ข้ันด ําเนินการสราง  ผูวิจัยไดดํ าเนินการสรางหลักสูตร ดังนี้ คือ

2.1.1 การก ําหนดโครงรางเอกสารหลักสูตรทองถิน่ จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
สามารถนํ ามาก ําหนดโครงรางเอกสารหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ไดดังนี้

2.1.1.1 การกํ าหนดจุดประสงครายวิชา  ผูวิจัยไดกํ าหนดจุดประสงค 
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นไว  12 ขอ ดังนี้

(1) บอกความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณคาของวรรณกรรม
ทองถิ่น และระบุวิธีการถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได

(2) บอกความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณคาของนิทาน เร่ือง
เลา นิยาย และจํ าแนกประเภทของนิทานพื้นบานได

(3) อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม      
ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละความรูสึกนกึคดิ ความตองการของมนษุยที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได

(4) อธิบายความหมายของคํ าศัพทและสํ านวนทองถิ่นที่
ปรากฏในนิทานพื้นบานสุราษฎรธานีได
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(5) อธบิายความหมาย  ลักษณะ  ประเภท คุณคาของตํ านาน 
ตลอดถงึทีม่า  แนวคดิ  วิถชีวิีต  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวสุราษฎรธานี
ทีป่รากฏในตํ านานได

(6) อธบิายลักษณะเหมือนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับ
นิทานได

(7) อธบิายที่มา  ความหมาย  ลักษณะ  ประเภทของปริศนา
ค ําทาย และความหมายของคํ าศัพท สํ านวนที่ปรากฏในปริศนาคํ าทาย  พรอมทั้งสามารถบอกถึง
ทีม่า  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่
ปรากฏในปริศนาคํ าทายได

(8) อธิบายที่มา  ความหมาย  ลักษณะสํ าคัญ  ประเภท และ
คุณคาของภาษิตและสํ านวนได

(9) วิเคราะหที่มา  ความหมาย  ลักษณะสํ าคัญ และคุณคา
ประโยชนของเพลงพื้นบาน  พรอมทั้งศึกษาที่มา  แนวคิด  ความเชื่อ  คานิยม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวสุราษฎรธาน ีที่ปรากฏในเพลงพื้นบานได

(10) วิเคราะหความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยที่
ปรากฏในเพลงพื้นบาน  รวมทั้งสามารถบอกความหมาย คํ าศัพท และสํ านวนทองถิ่นของชาว      
สุราษฎรธาน ีที่ปรากฏในเพลงพื้นบานได

(11) รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน และจัดทํ า
โครงการเผยแพรได

(12) จดัท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได
2.1.1.2 การวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น จังหวัดสุราษฎรธาน ี  ผลการ

วิเคราะหสามารถก ําหนดเนื้อหาสาระได  6 บท ดังนี้  บทที่ 1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรม
ทองถิ่นและจังหวัดสุราษฎรธาน ี   บทที่ 2  นิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน   บทที่ 3 ปริศนา  
ค ําทาย   บทที่ 4 ภาษิตและสํ านวน   บทที่ 5 เพลงพื้นบาน และบทที่ 6 การสงเสริมและอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิ่น โดยคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่นจากคลังขอมูลวรรณกรรมทองถิ่น คือ คัดเลือก
นทิานได  55 เร่ือง  คัดเลือกปริศนาคํ าทาย ได   30 ปริศนาคํ าทาย  คัดเลือกภาษิตและสํ านวน ได  
76 เร่ือง   คัดเลือกเพลงพื้นบานจากจํ านวน  1,232 เพลง ไดเพลงนา  1 เพลง   เพลงคํ าตัก  1 
เพลง   เพลงกลอมเด็ก   67 เพลง   และเพลงบอก   1  เพลง
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2.1.1.3 วิธสีอน  ใชวิธสีอนทีเ่หมาะสมกบัการเรียนการสอนรายวิชา ท 035
วรรณกรรมทองถิ่น ได  9 วิธ ีคือ 1) วิธีสอนแบบบรรยาย   2) วิธีสอนแบบทบทวน   3) วิธีสอนแบบ
อภิปราย   4) วิธีสอนแบบโครงการ   5) วิธีสอนแบบอุปนัย   6) วิธีสอนแบบแบงกลุมท ํางาน   7) 
วิธสีอนโดยใชแผนที่ความคิด  8) วิธีสอนแบบนิรนัย   9) วิธีสอนแบบศูนยการเรียน

2.1.1.4 ส่ือการเรียนการสอน  การพฒันาหลักสูตรทองถิน่ รายวิชา ท 035
วรรณกรรมทองถิ่น ใชส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ ดังนี้  1) วรรณกรรมทองถิ่นประเภทตาง ๆ คือ 
ปริศนาค ําทาย  ภาษติและสํ านวน   นทิานพืน้บาน  ต ํานาน  เพลงพื้นบาน   2) ใบความรู    3) รูปภาพ    
4) บตัรค ํา   5) เกม   6) วิทยากร   7) ศูนยการเรียน   8) ใบงานและแบบฝกหัด   9) แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน   10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

2.1.1.5 การวัดผลและประเมินผล   ใชวิธีวัดและประเมินผล  2 ลักษณะ 
คือ การประเมินผลระหวางเรียน โดยใชแบบสังเกตและประเมินกิจกรรมระหวางเรียน และการ
ประเมนิผลหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสัดสวนการใหคะแนน
เปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนระหวางภาคเรียน 
รอยละ 70 คะแนนปลายภาครอยละ 30

2.1.1.6 เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ ์   ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบเลือกตอบจํ านวน  60 ขอ  30 คะแนน มีคาความเชื่อมั่น (R) ของขอสอบทั้งฉบับ R = 0.75

2.1.1.7 แบบประเมินความคิดเห็น  เปนแบบสอบถามชนิดจัดลํ าดับคุณ
ภาพ  5 ระดับ  จํ านวน  10 ขอ  มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  R=0.71

2.1.2 ข้ันด ําเนินการสราง  ผูวิจัยไดสรางเอกสารหลักสูตรทองถิ่นจากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน สามารถนํ ามากํ าหนดสวนประกอบของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น ได  3 ตอน คือ

2.1.2.1  สวนประกอบของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิน่ ประกอบดวย  1) ลักษณะรายวิชา   2) หลักการของเอกสารหลักสูตร    3) คํ าอธิบายรายวิชา   
4) จดุประสงครายวิชา   5) สังเขปเนือ้หารายวิชา   6) รายละเอียดของเนื้อหา   7) กิจกรรมเสนอแนะ   
8) แหลงวิทยากร   9) การวัดผลประเมินผล

2.1.2.2   คูมือการสอน  ประกอบดวย   1) โครงการสอนระยะยาว   2) 
แผนการสอนประจํ าคาบ   3) ส่ือการเรียนการสอน    4) แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน   5) 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    6) แบบวัดผลสัมฤทธิ์   7) แบบแสดงความคิดเห็น
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2.1.2.3   ความรูประกอบ ประกอบดวย เนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิน่  ซึ่งไดแก   1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น และจังหวัดสุราษฎรธาน ี   2) 
นทิาน   เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน    3) ปริศนาคํ าทาย   4) ภาษิตและสํ านวน    5) เพลงพื้น
บาน    6) การสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

2.2 การตรวจสอบคุณภาพเอกสารหลักสูตร  เมื่อสรางเอกสารหลักสูตรแลว ผูวิจัยได
ด ําเนินการตอไปนี้

2.2.1 การประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่น  ผูวิจัยสรางแบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร แลวนํ าไปให
อาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจรายละเอียดของโครงสราง คํ าถาม และภาษาที่ใช 
แลวนํ ามาปรับปรุงแกไข โดยมีโครงสรางของแบบสอบถามจํ านวน  12 ขอ คือ  1) ความชัดเจน
ของหลักการและจุดมุงหมายของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น   2) ความ
ชดัเจนของการกํ าหนดจุดประสงครายวิชา   3) ความสอดคลองของการกํ าหนดเนื้อหาของรายวิชา
ในเอกสารหลักสูตรกับคํ าอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรก ําหนด   4) ความเหมาะสมของการก ําหนด
โครงการสอนระยะยาว   5) ความชัดเจนของการใชภาษาในแผนการสอนส่ือความหมาย   6) 
ความเหมาะสมของการก ําหนดเนื้อหาในคูมือเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียนของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย   7) ความตอเนื่องของการกํ าหนดเนื้อหาในแผนการสอนประจํ าคาบ  8) 
ความหมาะสมของจ ํานวนวรรณกรรมทองถิน่แตละประเภททีน่ ํามาประกอบเปนเนือ้หาในแผนการสอน   
9) ความสอดคลองของเนื้อหากับคาบเวลาในแตละแผนการสอน   10) ความเหมาะสมของการ
ก ําหนดกจิกรรมการเรียนการสอนแตละแผนการสอน   11) ความเหมาะสมของการก ําหนดส่ือการสอน
ในแตละแผนการสอน   12) ความเหมาะสมของการก ําหนดวิธีประเมินผลในแตละแผนการสอน
ผูวิจัยไดนํ าแบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
เหมาะสมและใหขอเสนอแนะ  ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร 
ดานวรรณกรรมทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธาน ี  ดานการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทย  ดานเทคนิค  
วิธสีอนวิชาภาษาไทย   รวม  4 ทาน ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา เอกสาร
หลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ที่สรางข้ึนมีความเหมาะสมทุกดาน

2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น 
ผูวิจยัไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบบเลือกตอบ ชนดิ  4 ตวัเลือก จํ านวน  60 ขอ
น ํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร KR – 21 ของคูเดอรริชารดสัน 
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(Kuder – Richardson) ไดคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 – 0.80  มีคาอํ านาจจํ าแนก (r)
อยูระหวาง  0.20 – 1.00  และมีคาความเชื่อมั่น (R) ของขอสอบทั้งฉบับ = 0.75

แบบประเมินความคิดเห็น เปนแบบสอบถามชนิดจัดลํ าดับคุณภาพ 5 
ระดับ จํ านวน  10 ขอ น ํามาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม = 0.71

3.  การนํ าเอกสารหลักสูตรไปทดลอง (experiment)
ผูวิจัยนํ าเอกสารหลักสูตรที่ไดรับการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญแลว ไป

ทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  อํ าเภอ
เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธาน ีที่เลือกเรียนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2544  จํ านวน  27 คน  โดยใชแผนการสอนทั้ง  12 แผนการสอน กํ าหนดเวลา  32 
คาบ  16 สัปดาห  ตลอดภาคเรียน กอนสอนแตละแผนการสอนจะใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบ  
กอนเรียนและบันทึกคะแนนไว และเมื่อสอนจบแตละแผนการสอนจะใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึง่เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน บันทึกคะแนนไว  หลังจากสอนจบทั้ง  12 แผนการสอน 
แลวท ําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพือ่น ําคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบของนักเรียนหลังเรียนประจํ าแผนการสอน คะแนนจากแบบ
ประเมนิการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน คะแนนจิตพิสัย  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางภาคเรียน 
และคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาคาประสิทธิภาพของเอกสาร
หลักสูตร

4.  ขัน้การวเิคราะหขอมูลจากการทดลองและปรับปรุงเอกสารหลักสูตร
ผูวิจยันํ าผลที่ไดจากการทดลองใชเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น 

โดยน ําคะแนนที่ไดจากการทํ าแบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน มาคํ านวณเปนคะแนนเฉล่ียระหวางภาค และคํ านวณ
คะแนนเฉล่ียปลายภาค จากคะแนนรวมที่นักเรียนไดจากการท ําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน โดยใชสูตร E1/E2 (80/80) ของชัยยงค   พรหมวงศ และคณะ

จากการวิเคราะหขอมูลไดคา E1 เทากับ  78.57  และคา E2 เทากับ  79.25  ซึ่งตํ่ ากวา
เกณฑที่กํ าหนด 1.43 แตไมเกิน 2.5 จึงถือวาเอกสารประกอบหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิ่น  ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพที่ดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153
14
7
14
71
47

อภิปรายผล

จากผลสรุปการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

1.  การกํ าหนดเน้ือหา
                 จากการที่ผูวิจัยใชคํ าอธิบายรายวิชาเปนกรอบ กํ าหนดจุดประสงครายวิชา และเปน
เกณฑในการคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่น เมื่อใชเปนส่ือการสอนและเปนเนื้อหาของรายวิชา ผล
ของการคัดสรรตามเกณฑทํ าใหไดวรรณกรรมทองถิ่นที่มีคุณภาพ สะทอนสภาพทองถิน่ทัง้ในดาน
วิถชีวิีต ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี ความเชื่อ  คานิยม  ความรูสึกนึกคิด    และพฤติกรรมมนุษยของ
ผูคนในทองถิน่ของผูเรียนอยางชัดเจน และลึกซึ้ง   ทั้งนี้เปนเพราะเนื้อหาวรรณกรรมทองถิ่นจังหวัด
สุราษฎรธาน ี มีสวนสัมพันธกับวิถีชีวิต และประสบการณตรงของนักเรียน   บทเรียนจึงมีผลให    
นกัเรียนเกดิทศันคติ และเขาใจองคประกอบของเร่ืองอันเกี่ยวกับตัวละคร  ฉาก หรือบทสนทนาที่
ไมหางไกลกับความเปนจริงในชีวิตประจํ าวันของนักเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิกเกิลส
เวิรธ (Wirgglsworth 1979 : 5658 A)  ทีม่ีผลการวิจัยสรุปไดวา  ส่ือวรรณกรรมนิทานพื้นบานมี
ความสํ าคัญในแงของความบันเทิงใจ และชี้ใหเห็นถึงจริยธรรม รวมทั้งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต  
คานิยม และลักษณะของคนในสังคม
                  แมวาวรรณกรรมจะเปนส่ือที่สัมพันธกับชีวิตผูเรียนแตโดยที่เนื้อหาแตละเร่ืองใน
วรรณกรรมทองถิ่นประเภทตางๆ มีความส้ันยาวตางกันกอใหเกิดอุปสรรคในการเรียนการสอน คอื 
เวลาทีก่ ําหนดในแตละแผนการสอนกบัจ ํานวนเร่ืองในวรรณกรรมทองถิ่นแตละประเภทที่จํ าเปนตอง
เรียนไมสมดุลกัน นักเรียนใชเวลาในการอานวรรณกรรมมากจนไมสามารถปฏบัติกิจกรรมไดตรง
ตามทีแ่ผนการสอนระบุไว เพื่อแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยใหนักเรียนทุกคนอานวรรณกรรมทองถิ่นที่
จะสอนในแตละแผนการสอนมาลวงหนา โดยผูวิจัยคอยกํ ากับดูแล ติดตามผลการอานวรรณกรรม
ทองถิน่แตละประเภทนอกเวลาเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด โดยใหนักเรียนตอบคํ าถามเกี่ยวกับ
วรรณกรรมทองถิ่นที่จะสอนในแตละแผนการสอน กอนลวงหนา  1 สัปดาห  การสอนจึงดํ าเนินไป
ดวยดี  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพจน   สุทธิศักดิ์ (2539 : 118) ที่กลาววา การมอบหมาย
ใหนกัเรียนอานนิทานกอนเปนการบานลวงหนา จะท ําใหนักเรียนทุกคนไดรูเร่ืองของนิทานทุกเร่ือง 
กจิกรรมจงึเหลือเพียงผูเรียนฝกจับประเด็นตามโจทยส่ัง และ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ทํ า
ใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตาง ๆ
               นอกจากนี้แลวผูวิจัยยังพบวา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนวรรณกรรมทอง-
ถิน่ทกุประเภทจากจ ํานวน 232 เร่ือง ซึ่งถือวาเปนจํ านวนมาก   โดยผูวิจัยนํ าเนื้อหาของวรรณกรรม
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ทองถิ่นมาใหนักเรียนเลือกเร่ืองที่จะศึกษาตามความสนใจ ท ําใหนักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน 
และเขาใจทองถิ่นอยางกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน โดยที่วรรณกรรมทองถิ่นแตละประเภทจะมีโครง
เร่ืองและแนวคิดที่แตกตางกัน กับทั้งยังเปนวรรณกรรมที่มาจากทองถิ่นตาง ๆ ในจังหวัด               
สุราษฎรธาน ีจึงตอบสนองความสนใจของนักเรียนในวัยนี้เปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ     สุพจน   สุทธิศักดิ์ (2539 : 119) ทีร่ะบวุา การใชนิทานหลากหลายแตกตางกันในแตละบท
เรียน ท ําใหนักเรียนสนใจและกระตือรือรน อยากรู  อยากเห็น   และสอดคลองกับแนวคิดของ รุง   
แกวแดง (2541 : 41) ทีเ่สนอวาการกระจายอํ านาจของการจัดทํ าหลักสูตรไปสูทองถิ่น  โดยใหครู
และชมุชนมบีทบาทในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมดุลและสัมพันธกัน  โดยที่หลักสูตรเลือก
ทีเ่นนความสนใจของผูเรียน และหลักสูตรทองถิ่นที่เนนภูมิปญญาชาวบานและสภาพแวดลอมของ
ชมุชนอีกดวย

2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิธสีอนทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  วิธีสอนที่เนนครูเปนศูนยกลางม ี  2 วิธ ีไดแก วิธีสอน

แบบบรรยาย  วิธีสอนแบบทบทวน และวิธีสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก วิธีสอนแบบ
โครงการ  วิธีสอนแบบแบงกลุมท ํางาน  วิธีสอนแบบอภิปราย  วิธีสอนแบบอุปนัย  วิธีสอนแบบนิร
นยั  วิธีสอนแบบศูนยการเรียน และวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด

ผูวิจัยพบวา ในระยะแรกนักเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
ท ําใหเกดิปญหาในเร่ืองการใชเวลาในการดํ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนบางสวนยังไม
กลาแสดงออก และขาดทกัษะในการคดิวิเคราะห แตผูวิจยัไดแกปญหาดวยการใชคํ าถามใหนักเรียน
ฝกคิดวิเคราะห วิจารณ และสงเสริมใหนักเรียนหาความรูดวยตนเอง ในระยะตอมานักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห วิจารณไดเปนอยางดี กลาแสดงความคิดและกลาแสดง
ออกตอหนาชมุชนมากข้ึน  แสดงใหเห็นวาการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากจะท ําให
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชาแลว ยังสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและโลกทัศนของ 
นกัเรียนไดเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด “การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน” (กรมวิชาการ
2539 : 55)     ทีก่ลาวถงึวิธสีอนทีค่วรจดัใหมข้ึีนเพือ่เตรียมคนเขาสูสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนวา 
กระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลางจะพัฒนาใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแก
ปญหา และสอดคลองในทํ านองเดียวกับแนวคิดของ สุพจน   สุทธิศักดิ์ (2539 : 119) ที่กลาววา 
การเรียนการสอนนิทานพื้นบานโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการฝกใหนักเรียนกลาแสดงออก 
กลาพูดแสดงความคิดอยางอิสระ และท ํากิจกรรมรวมกัน
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นอกจากนี้ผู วิจัยพบวา การที่นักเรียนไมคุนเคยกับวิธีสอนแบบโครงงานทํ าใหเกิด
ปญหาในเร่ืองของการเขียนโครงงาน และการใชเวลาในการดํ าเนินกิจกรรมการเรียน คือ นักเรียน
บางสวนยงัเขียนโครงงานไมเปน และไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการด ําเนินโครงงาน ผูวิจัยจึง
แกปญหาโดยการทํ าโครงงานรวมกับนักเรียนในชั้นเรียน  1 โครงงานกอนที่จะใหนักเรียนจัดทํ า
โครงงานดวยตนเอง โดยใชเวลาในชวงคาบกิจกรรมอิสระ  ตอมานักเรียนจึงสามารถพัฒนาการทํ า
โครงงานไดเปนอยางดี และพบวาการใชวิธีสอนแบบโครงงานรวมกับการแบงกลุมทํ างาน ท ําให 
นักเรียนพัฒนาความสามารถในการท ํางานระบบกลุม สามารถทํ างานเปนหมูคณะไดดี มีความ
เคารพในสิทธแิละหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธและมีวินัยในตนเอง ซึ่งสอดคลองตาม
จดุหมายของหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 3) ก ําหนดไววา เพื่อใหเปนผูมีปญญา มี
ทกัษะในการจัดการ มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค  มมีนษุยสัมพนัธ  ผูวิจยัพบวาวิธีสอนโดยแบงกลุมนี้
จะชวยพฒันาคณุลักษณะดงักลาวใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี  โดยที่ผูวิจัยจะทํ าฉลากข้ึนเพื่อให
การแบงกลุมกระจายกันอยางเปนธรรมชาติและไมใหมีกลุมผูกขาด มีการสับเปล่ียนสมาชิกกัน
ตลอดภาคเรียน

นอกจากวิธีสอนดังกลาวแลว ผูวิจัยยังพบวาวิธีสอนแบบแผนที่ความคิดที่ผูวิจัยนํ ามา
ใชสอนอานจบัใจความวรรณกรรมทองถิน่ประเภทนทิาน เพือ่ฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีระบบ
มุงใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ท ําใหผูเรียนสามารถบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูราย
วิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นทั้ง 12 ขอที่ผูวิจัยตั้งข้ึนและเมื่อสอนรวมกับวิธีสอนแบบอภิปราย ก็
ท ําใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล พยายามแสวงหาความรู  รูจักแกปญหาดวยตน
เอง  รวมทัง้ รูจักการทํ างานรวมกันเปนหมูคณะตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาทักษะพื้น
ฐานของการมีสวนรวมที่มีคุณภาพของสมาชิกสังคม ดังที่ อํ านวยชัย  ปฏิพัทธเผาพงศ (2540 : บท
บรรณาธิการ) ไดกลาววา  แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนแผนหลักของแผน
พฒันาการศึกษา   แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544 ) ไดเนนแนวคิดการเตรียมคนใหมีคุณ
ลักษณะมองกวาง  คิดไกล  ใฝดี  ซึ่งสอดคลองกับขอดีของวิธีสอนแบบแผนที่ความคิด วิธีสอน
แบบอภิปราย และ    วิธีสอนแบบแบงกลุม ที่จะชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาวใหแกนักเรียน
ไดเปนอยางดี

3.  การกํ าหนดคาบเรียน
การกํ าหนดคาบเรียน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ใชเวลา  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

โดยจัดการเรียนการสอนเปนคาบคู มีความเหมาะสมและเอ้ือตอเนื้อหาของบทเรียน กิจกรรม   
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การเรียนการสอน  การใชส่ือการสอน และการวัดประเมินผลเปนอยางยิ่ง สงผลใหเกิดมโนทัศน 
(concept) ทีเ่ปนเอกภาพของการเรียนการสอนแตละคร้ังอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ จันจิรา  ขาวสะอาด (2537 : 120)  สุพจน   สุทธิศักดิ์ (2539 : 119) และสุวรรณา   ตั้งไชยศรี 
(2539 : 106)  ทีไ่ดแสดงความคิดเห็นไวตรงกันวา การสอนคาบคูเหมาะสมสํ าหรับการจัดกิจกรรม
รายวิชา ท 031  นิทานพื้นบาน มากกวาคาบเดี่ยว

4.  การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล สํ าหรับรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ในการทํ าวิจัยคร้ังนี้ 

ใชวิธกีาร  2 ลักษณะ คือ การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน  ซึ่งในการวัดผลระหวาง
เรียน ผูวิจัยใชวิธีวัดหลายวิธี คือ วัดดวยแบบทดสอบกอน – หลังเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(กลางภาค)  จํ านวน  40 ขอ  แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียนแบบที่ 1, 2, 3  สวนการวัดผล
หลังเรียนใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํ านวน  60 ขอ  ซึ่งในการสรางขอสอบยึดวัตถุประสงคตาม
หลักการวัดผลของ Bloom (1972)  ซึง่วิธีวัดอยางหลากหลายดังกลาว สามารถวัดไดครอบคลุม 
จดุประสงครายวิชาทกุดาน  แตสัดสวนคะแนนของการวัดผลระหวางเรียนจะมากกวาวัดผลหลังเรียน  
ทัง้นีเ้พราะการเรียนการสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิน่ ไมควรมุงวัดความรูที่ไดจากเนื้อหา
สาระทีเ่รียนแตเพยีงอยางเดยีว แตควรจะวัดจากคณุลักษณะอ่ืนในขณะปฏิบตักิิจกรรมระหวางเรียน
เชน การสังเกตพฤติกรรมในการทํ างานเดี่ยวหรืองานกลุมดวย เพราะคุณลักษณะดังกลาวจะมีผล
ตอพฤตกิรรมอันพงึประสงคในระยะยาวของนกัเรียน  ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ สุจริต  เพียรชอบ
และสายใจ   อินทรัมพรรย (2536 : 339)  ทีก่ลาววา การเรียนการสอนภาษาไทยเปนกระบวนการ
เรียนรูทีค่อนขางซับซอน การวัดและประเมินผลจึงตองทํ าหลาย ๆ ดาน และใชหลาย ๆ วิธีเพื่อชวย
ใหผูสอนไดทราบพัฒนาการหรือสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนที่ตนสอนไดอยางละเอียด  จากนั้นผูวิจัย
ไดหาประสิทธภิาพของเอกสารหลักสูตร โดยน ําคะแนนเฉล่ียของคะแนนเฉล่ียจากการท ําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเกณฑมาตรฐานของการหาประสิทธิภาพ 80/80 ผลปรากฏวา 
เอกสารหลักสูตรที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  78.57 / 79.25 ตํ่ ากวาเกณฑที่กํ าหนดไวไมเกิน 2.5     
ซึง่ถอืวามีประสิทธิภาพด ี   สาเหตุที่ประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตรตํ่ ากวาเกณฑที่กํ าหนดอาจ
เปนเพราะระยะเวลาเรียนที่ไมสมํ ่าเสมอ คือ ภาคเรียนที่สองชวงเดือนตุลาคม-มีนาคมจะมีวันหยุด
นกัขัตฤกษมากและเปนภาคเรียนที่มีกิจกรรมของโรงเรียนมาก  จึงทํ าใหการเรียนรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิ่นไมสมํ ่าเสมอมีผลท ําใหการเรียนรูและรับรูของนักเรียนไมเต็มที่เทาที่ควร
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5.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็น
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็น รายวิชา ท 035 วรรณกรรม

ทองถิ่น พบวา นกัเรียนมคีะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉล่ียคดิเปนรอยละ 78.77 ซึง่สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานทีผู่วิจยัก ําหนดไว คอืนกัเรียนตองผานการประเมนิผลระหวางเรียนและหลังเรียนไมตํ่ ากวา
รอยละ 70  และคะแนนเฉล่ียจากการประเมนิความคดิเหน็ทีม่ตีอการเรียนการสอน รายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทองถิน่  อยูในระดบัสูง แสดงวานกัเรียนมคีวามคดิเหน็ทีด่ตีอบทเรียน   ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุพจน   สุทธิศักดิ์ (2539 : บทคัดยอ) และนุสรา   กฤษณะเศรณี (2540 : บทคัด
ยอ) ทีก่ลาววา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 031 นิทานพื้นบาน สํ าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  เปนการสรางเอกสารประกอบหลักสูตรโดยใชขอมูลในทองถิ่นซึ่งสงผลตอ
การเรียนรูท ําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กํ าหนด และผูเรียนมีความคิดเห็น
ตอการเรียนอยูในระดับสูง  และยงัสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิวิมล  ศรีสุขโข (2539 : บทคัด
ยอ)  และปวีณา  บุนนาค (2539 : บทคัดยอ)  ทีพ่ฒันาหลักสูตรทองถิน่ รายวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิน่ สํ าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยูในระดบัดีมาก แสดงใหเห็นวาเอกสารประกอบหลักสูตรที่สรางข้ึนมีคุณภาพเหมาะสม และนัก
เรียนมคีวามคิดเห็นตอการเรียน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น อยูในระดับสูง

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพื่อนํ าผลการวิจัยไปใช
การพฒันาหลักสูตรทองถิ่นมีประโยชนชวยใหเยาวชนได รูจักทองถิ่น เขาใจทองถิ่นของ

ตนเองในแงมุมตาง ๆ อยางลึกซึ้งอันจะเปนหนทางสรางความรักในทองถิ่นและแนวคิดที่จะพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนาตอไป

โดยทีก่ลุมวิชาภาษาไทย เปนวิชาทีใ่กลชดิ   และผูกพนักบัวิถีชีวิตของผูเรียน ดังนั้นการ
พฒันาหลักสูตรทองถิน่ดวยการสรางเอกสารหลักสูตร   โดยใชขอมูลอันเปนทรัพยากรทองถิ่นมา
ประกอบเปนเนื้อหา    และส่ือการสอน   สํ าหรับรายวิชา      ท     035    วรรณกรรมทองถิ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุราษฎรธาน ี ทีส่รางข้ึนในการวิจัยคร้ังนี้  มีเงื่อนไขขอ
จ ํากดัสํ าหรับการนํ าไปใชในบริบทของการเรียนการสอนที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น หรือแมแต
ในแตละสถานศึกษาซึ่งอยูในทองถิ่นเดยีวกนั  ผูวิจยัจงึขอเสนอแนะแนวทางในการน ําเอกสารหลัก
สูตรฉบบันีไ้ปใชเพือ่ใหเกดิประสิทธภิาพและประสิทธิผลตอการเรียนการสอน ดังนี้
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1. ควรพิจารณาศักยภาพของผูเรียนเปนสํ าคัญ  กลาวคือนักเรียนแตละคนมีความ
สามารถในทางภาษา ไมวาจะเปนการฟง การพูด การอาน  การเขียน และทักษะในการคิด
วิเคราะห วิจารณที่แตกตางกัน ฉะนั้นกิจกรรมในการเรียนการสอนที่ผูวิจัยเสนอไวอาจจะใชไมได
ผลกบันกัเรียนบางกลุม   ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะพิจารณาเลือก  ปรับ ลดหรือเพิ่ม 
กิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน และสภาพ
แวดลอมทางการสอนในสถานศึกษาแตละแหง

2. บทบาทของครูตอการโนมนํ าใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณคาของทองถิ่น  ผล
ทีค่าดวาจะไดรับของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น คือ นักเรียน
ไดรูจกัทองถิ่นของ   ตนเองอยางลึกซึ้ง เกิดความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่น อันจะน ําไปสู
การพฒันาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป  ดังนั้น ครูควรมีบทบาทในการพูดชักจูงหรือจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   ตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นตาง 
ๆ จนเกดิความตระหนักในคุณคาของความเปนทองถิ่น

3. ผูสอนควรศึกษาขอมูลตาง ๆ ในทองถิ่น ที่ใชประกอบการเรียนการสอนอยาง     
ชดัเจนลึกซึง้ อาจใชการอานหนังสือหรือศึกษาจากของจริงหรือประสบการณตรง  และควรศึกษา   
ขอมูลทางคติชนวิทยา และแนวคิดของนักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยากรทองถิ่นที่มีความ
ช ํานาญในวรรณกรรมทองถิ่น แตละประเภท รวมทั้งศึกษาสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ซึ่งเปนขอ
มูลพื้นฐานจะไดเปนผูสอนที่สามารถสอนใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอนตอ
ไป

4. ผูสอนควรจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน เชน การจัดทํ าหอง
นทิรรศการวิถชีีวิตพื้นบานทองถิ่นที่ตนอยู การจัดประกวดรองเพลงกลอมเด็กในวันแม และจัดทํ า
ท ําเนยีบวิทยากรในทองถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู โดยเชิญใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมดวย อันจะสง
ผลใหการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นยั่งยืนสืบไปยังรุนลูกหลานของทองถิ่นนั้น ๆ

5. ผูสอนอาจเลือกใชวรรณกรรมทองถิ่นแตละประเภทในทองถิ่นใกลเคียงหรือทองถิ่น
อ่ืน   เพือ่ใหนักเรียนไดเปรียบเทียบความเหมือนความตาง และตระหนักในคุณลักษณะรวมของ
ทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศไทย อันเปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมความเขาใจพื้นฐานทาง
มานษุยวิทยาแกนักเรียน เพื่อสงเสริมความเขาใจในทองถิ่นแกผูเรียนดวย

นอกจากนีผู้ใชเอกสารหลักสูตรอาจเลือกเนื้อหาของวรรณกรรมทองถิ่นที่มีอยูในทองถิ่น
มาสอนเพิม่เติมนอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดสรางไว เพื่อใหเหมาะสมกับทองถิ่นและสภาพของผูเรียน 
โดยใชหลักเกณฑการเลือกวรรณกรรมทองถิ่นที่ผูวิจัยกํ าหนดเปนแนวทางไวใหแลว
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ส่ือการสอนที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ เชน รูปภาพ  วิทยากรทองถิ่น ของจริงที่
ผูสอนสามารถจัดทํ าไดดวยตนเอง  สวนส่ือการสอนประเภทวีดีทัศน  แถบเสียง  ผูสอนอาจตอง 
ติดตอขอยืมจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในทองถิ่น และตองคํ านึงถึงสภาพความพรอมใน   
โรงเรียนดวย  ซึ่งอาจแกปญหาไดดวยการปรับเปล่ียนส่ือการสอนตามความเหมาะสมของทองถิ่น 
นั้นๆ

ขอเสนอแนะในการทํ าวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรศกึษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ในทองถิ่น

อ่ืนอยางกวางขวาง เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้มากข้ึน
2. ควรศกึษาวิจัย ติดตามผลการขยายตัวในการเปดการเรียนการสอนรายวิชานี้ในโรง

เรียนตาง ๆ และศึกษาสัมฤทธิ์ผลจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะไดทราบความกาวหนา ซึ่ง
สืบเนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและหาแนวทางที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหอยูในรูป
แบบของคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ C.A.I. ตอไป

3. ควรศกึษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น  เพื่อ
จะไดสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
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คํ านํ า

วรรณกรรมทองถิ่น เปนขอมูลที่มีคุณคาในฐานะที่เปนส่ิงสะทอนและแสดงภาพจํ าลอง
ของสังคมในแตละทองถิ่นทั้งในดานวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี  ความรูสึกนึกคิด  คานิยม  
ความเชือ่ และเร่ืองราวอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงสงเสริมใหสถานศึกษาจัด
สอนรายวิชาวรรณกรรมทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาเร่ืองราวที่สอดคลองกับสภาพ
ชุมชนของตน อันจะนํ าไปสูความเขาใจความรักในชุมชนรวมทั้งเห็นประโยชนและคุณคาของ
วรรณกรรมทองถิ่น

หลักสูตรทองถิ่นเปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุนดานการนํ าเสนอเนื้อหาและกลวิธีการ
สอน ผูวิจัยจึงดํ าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นเพื่อสนองเจตนารมณ
ของกระทรวงศึกษาธิการพรอมกันนั้นก็ไดเสนอเร่ืองราวที่มีคุณคาของจังหวัดสุราษฎรธาน ี เพื่อให
ครูภาษาไทยไดเลือกเนื้อหาและกลวิธีการสอนไปใชใหเหมาะสมกับบริบทตางๆและเปนแนวทาง
สํ าหรับครูจะนํ าทรัพยากรที่มีอยูมาเปนส่ือการเรียนการสอน เพื่อประโยชนแกผูเรียนดังกลาวขาง
ตน

เอกสารหลักสูตรฉบับนี้ มุงเนนใหนักเรียนมีมุมมองทองถิ่นในแงตาง ๆ ตามสภาพจริง
จงึไมไดเนนการฝกทักษะการใชภาษาดานฟง  พูด   อาน   เขียน   แตจะเนนใหผูเรียนเรียนรูดวย    
ตนเอง   มุงฝกการสังเกตใชความคิด ฝกทํ างานรวมกัน และฝกใหกลาแสดงออกพรอมกันไปดวย

ผูวิจัยจึงหวังเปนอยางยิ่งวา ครูภาษาไทยคงจะไดรับประโยชนจากเอกสารหลักสูตรนี้ 
และสามารถนํ าไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นไดเปนอยางดี

                           ปริญญา   ปานชาวนา
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คํ าชีแ้จงประกอบการใชเอกสารหลักสูตร

                เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น ประกอบดวยเนื้อหาและวิธีสอน ซึ่ง
มีรายละเอียดทีเ่ปนแนวทางแกครูผูสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  เอกสารหลักสูตรนี้ มี
สวนประกอบ  2 สวน ดังนี้

สวนที ่1 หลักสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533)
สวนที่ 2 เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นมี  3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  สวนประกอบของเอกสารหลักสูตร
1.1 ลักษณะรายวิชา
1.2  หลักการของเอกสารหลักสูตร
1.3   คํ าอธิบายรายวิชา
1.4   จุดประสงครายวิชา
1.5   สังเขปเนื้อหารายวิชา
1.6   รายละเอียดของเนื้อหา
1.7   กิจกรรมเสนอแนะ
1.8   แหลงวิทยาการ
1.9   การวัดและประเมินผล

ตอนที่ 2 คูมือการสอน
2.1 โครงการสอนระยะยาว
2.2 แผนการสอนประจ ําคาบ
2.3 ส่ือการเรียนการสอน
2.4 แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน
2.5 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
2.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2.7 แบบประเมินความคิดเห็น
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                                 ตอนที่ 3  ความรูประกอบเนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น
3.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและความรูเกี่ยว

กบัจังหวัดสุราษฎรธานี
3.2 นทิาน  เร่ืองเลา  นิยาย  และตํ านาน
3.3 ปริศนาคํ าทาย
3.4 ภาษิตและสํ านวน
3.5 เพลงพื้นบาน
3.6 การสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
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สวนท่ี 1

หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533)
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หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

หลักการ

1. เปนการศึกษาเพื่อเพิ่มความรูและทักษะเฉพาะดานที่สามารถน ําไปประกอบอาชีพ
ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม

2. เปนการศึกษาที่สนองความตองการพัฒนาอาชีพในทองถิ่นหรือการศึกษาตอ
3. เปนการศกึษาทีส่งเสริมการน ํากระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี ่  เหมาะ

สม ไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทองถิ่น และประเทศชาติ

จดุหมาย

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เปนการศกึษาทีมุ่งใหผูเรียนพฒันาคุณภาพชีวิต
และใหสามารถทํ าประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตน  ในฐานะพลเมืองดีตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนไดพัฒนา
เชาวนปญญา  มีความรูและทักษะเฉพาะดานตามศักยภาพ เห็นชองทางในการประกอบอาชีพ 
รวมพฒันาสังคม ดวยแนวทางและวิธีการใหม ๆ และบํ าเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม

ในการจดัการศกึษาตามหลักสูตรนี ้จะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนมคีณุลักษณะดงัตอไปนี้
1. มคีวามรูและทักษะในวิชาสามัญเฉพาะดาน
2. มคีวามรูเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ
3. สามารถเปนผูนํ าและเปนผูใหบริการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทั้งสวนบุคคล

และสวนรวม
4. สามารถวางแผนการแกปญหาในชุมชนของตน
5. มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ใหความชวยเหลือผูอ่ืน

อยางเทาเทียมกัน
6. มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถนํ าแนวทางหรือวิธีการใหม ๆ ไปใชในการ

พฒันาชุมชนของตน
7. มเีจตคติที่ดีตออาชีพ และเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ
8. มนีสัิยรักการท ํางาน เต็มใจในการทํ างานรวมกับผูอ่ืน และมีทักษะในการจัดการ
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9. เขาใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของสังคมในประเทศและในโลก มุงมั่นในการ
พฒันาประเทศ ตามบทบาทและหนาที่ของตน ตลอดจนอนุรักษและเสริมสรางทรัพยากร ศาสนา 
ศลิปะ  วัฒนธรรมของประเทศ

แนวด ําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

เพือ่ใหการจดัการศกึษาตามหลักสูตรนีป้ระสบความสํ าเร็จตามจดุมุงหมาย จงึไดกํ าหนด
แนวดํ าเนินการไว ดังนี้

1. จดัใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางกวางขวางตามความถนัดและความสนใจ
2. จดัใหผูเรียนไดศึกษาสภาพแวดลอมและความตองการของทองถิ่นในดานตาง ๆ
3. จดัการเรียนการสอนใหผูเรียนไดทดลองใชวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ
4. จดัประสบการณทัง้ทางตรงและทางออม ใหผูเรียนเหน็ชองทางในการประกอบอาชีพ
5. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถ ไดมีโอกาสหาความรูและทักษะ

จากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ
6. จดัใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง
7. ในการจดัการเรียนการสอนใหใชวิธีผสมผสานการใหความรูกับการปฏิบัติจริง โดย

เนนกระบวนการเรียนรู   กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวนการกลุม
8. ใหทองถิ่นปรับรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา ใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของทองถิ่น สงเสริมใหทองถิ่นจัดทํ ารายวิชาที่สนองความตองการของทองถิ่น และสงเสริม
ใหผูเรียนมีความคิดในการสรางสรรคงาน

9. ในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดแทรกการเสริมสราง คานิยม 
และการพัฒนาจริยธรรมอยางสมํ ่าเสมอ

10. ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐาน เชน 
ขยนั   ซื่อสัตย   ประหยัด   อดทน   มีวินัย   รับผิดชอบ   ฯลฯ   ควบคูกันไปดวย

จดุประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทย

หลักสูตรวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ม ี
จุดประสงคที่จะใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักในความ
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สํ าคญัของภาษาไทย ในฐานะเปนเคร่ืองมอืส่ือสารของคนในชาต ิ และความภาคภูมใิจในวัฒนธรรม
ทางภาษาของชาติ

จดุประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทย ที่ก ําหนดมีดังนี้
1. เพือ่ใหมีความรู ความกาวหนาในเร่ืองหลักภาษาและการใชภาษาในการส่ือสาร
2. เพือ่ใหสามารถใชภาษาติดตอส่ือสารไดอยางมีประสิทธิผล
3. เพือ่ใหสามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารณญาณ
4. เพือ่ใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน การเขียน และมีรสนิยม    ใน

การเลือกอานหนังสือ
5. เพือ่ใหเห็นความสํ าคัญของภาษาไทย ในฐานะเปนเคร่ืองมือส่ือสารของคน     ใน

ชาติ และมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
6. เพือ่ใหตระหนักในคุณคาของวรรณคดีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และที่สรางสรรค

ข้ึนในปจจุบัน
7. เพือ่ใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม

หลกัสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544
หลักการ

เพือ่ใหการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง
ก ําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไวดังนี้

1. เปนการศกึษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล

2. เปนการศกึษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

3.สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผู
เรียนมีความสํ าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิและเต็มศักยภาพ

4.เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู
5.เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ

เทยีบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ
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จดุหมาย
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี

มปีญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึง
ก ําหนดจดุหมายซึง่ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1. เหน็คณุคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

2. มคีวามคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา
3. มคีวามรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยา

การ  มทีักษะและศักยภาพในการจัดการ  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการ
ท ํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มทีกัษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด
การสรางปญญา  และทักษะในการดํ าเนินชีวิต

5. รักการออกกํ าลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี
6. มปีระสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่น

ในวิถชีวิีตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มจีติสํ านึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณ ี กีฬา  ภูมิปญญา

ไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงท ําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามใหกับสังคม

คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย เมื่อจบชวงชั้นท่ี 4-6  ผูเรียนตองมีความรูความสามารถ
                 ดังตอไปน้ี

1.อานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ
2.ตคีวาม  แปลความ  และขยายความเร่ืองที่อานอยางลึกซึ้ง   วิเคราะห   วิจารณ

ประเมินคา  เร่ืองที่อาน
3.เลือกอานหนังสือและส่ือสารสนเทศจากแหลงเรียนรู
4.เขียนเชงิวิชาการ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง   เขียนโนมนาวใจ  เขียนแสดงทรรศนะ  เขียน

บนัเทิงคดีและสารคดี   เขียนเชิงสรางสรรค
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5. ตัง้ประเดน็หัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค  เรียบเรียงงานเขียน โดยมีการอางอิง
ขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง

6. น ําความรูจากการฟงและดูส่ือรูปแบบตางๆมาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา
และแสดงความคิดเห็น และสามารถวิเคราะหวิจารณไดอยางมีเหตุผล

7.พดูในโอกาสตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  พูดโนมนาวจิตใจ  พูดเพื่อ
ความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็น

8. ใชภาษาพัฒนาการเรียน  การทํ างาน  และการประกอบอาชีพ  สรางสรรคงานเชิง
วิชาการและใชอยางสรางสรรคเปนประโยชน

9.เขาใจการเปล่ียนแปลงของภาษา  รวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่น และภาษาตาง
ประเทศที่มีตอภาษาไทย

สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย
สาระที่ 1.  การอาน

มาตรฐาน ท  1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตดัสินใจ  แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดํ าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

สาระที่ 2.  การเขียน
มาตรฐาน  ท  2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ

ยอความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆเขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ

สาระที่ 3.   การฟง  การดู  และการพูด
มาตรฐาน  ท  3.1   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูด

แสดงความรู  ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่  4. หลักการใชภาษา

มาตรฐาน  ท  4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ

มาตรฐาน  ท  4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู   เสริมสรางลักษณะ
นสัิย  บุคลิกภาพ  และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจํ า
วัน

สาระที่  5. วรรณคดีและวรรณกรรม
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มาตรฐาน  ท  5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํ ามาประยุกตใชในชีวิตจริง

รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่นซึ่งเปนวิชาเลือกเสรีที่มีอยูในหลักสูตรวิชาภาษา-
ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) เมื่อพิจารณาคํ าอธิบาย
รายวิชาแลวสามารถจัดอยูในสาระที่ 4 : หลักการใชภาษา   ตรงกับมาตรฐาน  ท 4.1 : เขาใจธรรม
ชาตทิางภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปญญาทาง
ภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.4-6 ดังนี้

1.เขาใจธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษาไทย
2.สามารถใชประโยคตามเจตนาของการส่ือสารโดยเลือกใชคํ าและกลุมคํ า  ไดชัดเจน

และสละสลวย
3. สามารถใชภาษาสรางมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนแสดงความคิด

เหน็เชงิโตเเยง  ใชภาษาในการใหความรวมมือดวยการใชถอยคํ าและกิริยาทาทางที่สุภาพ
สามารถใชคํ าราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  คิดไตรตรองและลํ าดับความคิดกอนพูด
และเขียน

4.เขาใจการเปล่ียนแปลงของภาษารวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศ
ที่มีตอภาษาไทย

5.สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย กลอน   โคลง   ฉันท  และราย  ดวยถอยคํ า
ไพเราะ แสดงออกทางอารมณและคุณคาทางความคิด

6.ศกึษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํ านวนภาษิตที่
มใีนวรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม
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                                                     สวนท่ี 2

เอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน
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ตอนที่ 1  สวนประกอบของเอกสารหลักสูตร

                                         1.ลักษณะรายวิชา
             2.หลักการของเอกสารหลักสูตร

                                         3.คํ าอธิบายรายวิชา
        4.จุดประสงครายวิชา
        5.สังเขปเนื้อหารายวิชา
        6.รายละเอียดของเนื้อหา
        7.กิจกรรมเสนอแนะ
        8.แหลงวิทยาการ
        9.การวัดและประเมินผล
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สวนประกอบของเอกสารหลักสูตร
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน

ลกัษณะรายวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น
สภาพรายวิชา วิชาเลือกเสรี
เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห / ภาค

รวมเวลาเรียน  18 สัปดาห  36 คาบ
หนวยการเรียน 1  หนวยการเรียน

หลกัการของเอกสารหลักสูตร

เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิน่ จดัท ําข้ึนสํ าหรับเปนแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนแกครูผูสอน และสงเสริมใหโรงเรียนในทองถิ่นจัดการเรียนการสอน  รายวิชานี้
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน เพื่อสนับสนุนการกระจายอํ านาจการจัดทํ าหลักสูตรไปสูทองถิ่น โดยใหครูและ
ชมุชนมบีทบาทในการปรับปรุงหลักสูตร ตามความมุงหมายของหลักสูตรการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
12 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตราที ่ 46 และมาตราที ่ 81 เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนได
เขาใจทองถิน่ของตนเองอยางลึกซึง้ กอใหเกดิความรักและความภาคภูมใิจในทองถิน่ของตน สงผลให
มแีนวคดิที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาทองถิ่นใหก็วหนาตอไป

แนวดํ าเนินการของเอกสารหลักสูตร มุงเนนใหผูเรียนฝกสังเกตและวิเคราะหวิถีชีวิต 
ความเชือ่ คานยิม ความรูสึกนกึคดิ และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองทองถิน่ โดยการศกึษา เกี่ยวกับที่
มา เนื้อเร่ือง แนวคิด คํ าศัพท สํ านวนภาษา ความหมาย รวมทั้งความสัมพันธและ อิทธิพลของ
วรรณกรรมทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นตอไป

การนํ าเอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นไปใช ครูผูสอนสามารถ  
ปรับเปล่ียนเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับสภาพของ
โรงเรียนและทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนแกการเรียนการสอน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น
อยางสูงสุด
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คํ าอธิบายรายวิชา
เพือ่ศกึษาเพลงพื้นบาน ปริศนาคํ าทาย  ภาษิตและสํ านวน  นิทาน  นิยาย  เร่ืองเลา

ต ํานาน  โดยใหศึกษาเกี่ยวกับที่มา เนื้อหา คํ าศัพท สํ านวน ความหมาย และอิทธิพลที่มีตอการ
ด ํารงชวิีต เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

จดุประสงครายวิชา

เมือ่ศกึษาวรรณกรรมทองถิ่น จังหวัดสุราษฎรธานีแลว นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น และระบุวิธี

การถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได
2. บอกความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และ

จ ําแนกประเภทของนิทานพื้นบานได
3. อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและ

ความรูสึกนึกคิด  ความตองการของมนุษยที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
4. อธบิายความหมายของค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่น ที่ปรากฏในนิทานพื้นบาน

สุราษฎรธานไีด
5. อธบิายความหมาย ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของตํ านาน ตลอดถึงที่มา  แนวคิด

วิถชีวิีต  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได
6. อธบิายลักษณะเหมือนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทานได
7. อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะ ประเภทของปริศนา และความหมายของ

ค ําศพัท สํ านวน ที่ปรากฏในปริศนาคํ าทาย พรอมทั้งสามารถบอกถึงที่มา แนวคิด วิถีชีวิต
ความเชือ่  คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได

8. อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และคุณคาของภาษิตและ
สํ านวนได

9. วิเคราะหที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ และคุณคาประโยชนของเพลงพื้นบาน
พรอมทัง้ศกึษาทีม่า แนวคดิ  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวสุราษฎรธาน ีที่
ปรากฏในเพลงพื้นบานได

10. วิเคราะหความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน
รวมทัง้สามารถบอกความหมายค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในเพลง
พื้นบานได
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11. รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน และจัดทํ าโครงงานเผยแพรได
12. จดัท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได

สงัเขปเน้ือหารายวิชา

เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น กํ าหนดสังเขปเนื้อหารายวิชา  
ออกเปน  6 บท คือ

1. ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่ และความรูเกีย่วกบัจงัหวัดสุราษฎรธานี
2. นทิาน เร่ืองเลา นิยาย และตํ านาน
3. ปริศนาคํ าทาย
4. ภาษิตและสํ านวน
5. เพลงพื้นบาน
6. การสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

รายละเอียดของเน้ือหา
เนือ้หาบทที่ 1    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและความรูเกี่ยวกับจังหวัด

สุราษฎรธานี
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น

1.1.1 ความหมายและขอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับ
วรรณกรรมทองถิ่น

1.1.2 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่น
1.1.3 ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
1.1.4 คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น
1.1.5 ประโยชนของวรรณกรรมทองถิ่น

1.2 ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี
1.2.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสุราษฎรธานี
1.2.2 วัฒนธรรมประเพณแีละเอกลักษณของชาวจงัหวัดสุราษฎรธานี

เนือ้หาบทที่ 2  นิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย  และตํ านาน
2.1 นทิาน  เร่ืองเลา  นิยาย

2.1.1 ความหมายของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย
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2.1.2 ลักษณะของนิทานพื้นบาน
2.1.3 ประเภทของนิทานพื้นบาน
2.1.4 คณุคาของนิทาน
2.1.5 ตวัอยางนิทานพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี

2.2 ตํ านาน
2.2.1 ความหมายของตํ านาน
2.2.2 ลักษณะของตํ านาน
2.2.3 บทบาทของตํ านานกับวิถีชีวิตของคนไทย
2.2.4 คุณคาของตํ านาน
2.2.5 ตัวอยางตํ านานของชาวสุราษฎรธานี

เนือ้หาบทที่ 3   ปริศนาคํ าทาย
3.1  ความหมายของปริศนาคํ าทาย
3.2  ทีม่าและวิธีการเลนปริศนาคํ าทาย
3.3  ลักษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
3.4  ประเภทและขอสังเกตพิเศษของปริศนาคํ าทาย
3.5  คุณคาของปริศนาคํ าทาย
3.6  ตัวอยางปริศนาคํ าทายของชาวสุราษฎรธานี

เนื้อหาบทที่ 4  ภาษิตและสํ านวน
4.1 ความรูเร่ืองภาษิต

4.1.1 ความหมายและที่มาของภาษิต
4.1.2 ความจ ําเปนในการใชภาษิต
4.1.3 ประเภทของภาษิต
4.1.4 โครงสรางและเนื้อหาของภาษิต
4.1.5 ตัวอยางภาษิตชาวสุราษฎรธานี

4.2 ความรูเร่ืองสํ านวน
4.2.1 ความหมายและที่มาของสํ านวน
4.2.2 ประเภทของสํ านวน
4.2.3 คุณคาของสํ านวน
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4.2.4 ตัวอยางสํ านวนของชาวสุราษฎรธานี

เนือ้หาบทที่ 5   เพลงพื้นบาน
5.1 ความหมายของเพลงพื้นบาน
5.2 ทีม่าของเพลงพื้นบาน
5.3 ความสํ าคัญและบทบาทของเพลงพื้นบาน
5.4 อิทธิพลของเพลงพื้นบานที่มีตอสังคมไทย
5.5 คณุคาของเพลงพื้นบาน
5.6 เพลงพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี

5.6.1 เพลงนา
5.6.2 เพลงเรือ
5.6.3 เพลงกลอนคํ าตัก
5.6.4 เพลงกลอมเด็ก
5.6.5 เพลงบอก

เนือ้หาบทที่ 6    การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
6.1  การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
6.2  กจิกรรมการสงเสริมอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

กจิกรรมเสนอแนะ
การจดักิจกรรมเสนอแนะในรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น  ครูผูสอนสามารถจัด

กจิกรรมเสริมใหแกนักเรียน เพื่อเปนการปลูกฝงเจตคติที่ดี และนักเรียนเห็นคุณคาของวรรณกรรม
ทองถิน่ ซึง่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น กิจกรรมเสริมที่ใหสามารถจัดได เชน

1. การเขียนเรียงความเกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของวรรณกรรมทองถิ่น
2. การประกวดวาดภาพประกอบตํ านาน
3. การประกวดแขงขันการรองเพลงพื้นบาน
4. การประกวดการแสดงบทบาทประกอบการเลานิทานพื้นบาน (ละครใบ)
5. การจดัทํ าหนังสือการตูนนิทานพื้นบาน
6. การแขงขันตอบปญหาปริศนาคํ าทาย
7. การสัมภาษณศิลปนพื้นบานและนักเลานิทานพื้นบาน
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8. การเก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน
9. การจดันิทรรศการสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
10. การจัดนิทรรศการเอกลักษณของชาวสุราษฎรธานี

แหลงวิทยาการ
ครูผูสอนสามารถคนควาหาความรูเพิม่เตมิในการสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทอง

ถิน่ จากเอกสาร ตํ ารา และส่ือตาง ๆ ดังนี้
1. หนงัสือและวิทยานิพนธเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น และนิทานพื้นบาน

กลัยาณี  วีระพาณิชย และคณะ.  นทิานพื้นบานเกาะสมุย.  สุราษฎรธาน ี: ม.ป.ท., 2527.
กิ่งแกว   อัตถากร.  คติชนวิทยา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2519.
                 .  วรรณกรรมจากบานใน.  เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 3.  กรุงเทพฯ : หนวยศึกษา

นเิทศก กรมการฝกหัดครู, 2514.
กุหลาบ  มัลลิกะมาส.  คติชาวบาน.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค ําแหง, 2518.
จนัทนา   มากชม และคณะ.  เพลงชาวบานอํ าเภอกาญจนดิษฐ.สุราษฎรธาน ี: ม.ป.ท., 2525.
เจยีระไน   แกวนํ้ าเพชร และคณะ.  นทิานพื้นบานอํ าเภอทาฉาง. สุราษฎรธาน ี: ม.ป.ท., 2528.
เฉลิม  โพธิท์อง และคณะ.  วรรณกรรมทองถิน่ประเภทมขุปาฐะ ของต ําบลคลองฉนวน. สุราษฎรธาน ี:

ม.ป.ท., 2528.
ชวน   เพชรแกว.  วรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรธานีจากหนังสือบุด.สุราษฎรธาน ี: ม.ป.ท., 2532.
                   .  เพลงกลอมเดก็จงัหวัดสุราษฎรธานี.  สุราษฎรธาน ี: คณะมนษุยศาสตรและ        สังคม

ศาสตร สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน,ี 2541.
ธวัช   ปุณโณทก.  วรรณกรรมทองถิ่น.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2525.
นงเยาว   แจมปรีชา และคณะ.  นทิานพื้นบานอํ าเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธาน.ี สุราษฎรธาน ี:

ม.ป.ท., 2526.
นพคุณ   คุณาชีวะ.  การจัดหมวดหมูปริศนาของไทย.  เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 175 .

กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2519.
นยันา  แสงแกว และคณะ.  การศกึษาวรรณกรรมทองถิน่ประเภทมขุปาฐะ ของหมูบานขนาย    ตํ าบล

บางงอน อํ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธาน.ี  สุราษฎรธาน ี: วิทยาลัยครูสุราษฎรธาน,ี
2526.
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นสุรา   กฤษณะเศรณ.ี  “การพฒันาหลักสูตรทองถิน่ รายวิชา ท 031 นทิานพืน้บานสํ าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ในจงัหวัดราชบรีุ.” วิทยานพินธปริญญาศกึษาศาสตร-
มหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน บณัฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.

เบญจพร    คงแจม และคณะ.  วิเคราะหเพลงกลอมเดก็ อํ าเภอเมอืง จงัหวัดสุราษฎรธาน.ี สุราษฎรธานี
: วิทยาลัยครูสุราษฎรธาน,ี 2526.

บุปผา   ทวีสุข.  คติชาวบาน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามค ําแหง, 2520.

                 .  วรรณกรรมทองถิ่น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามค ําแหง, 2520.

ผาสุก   มุทธเมธา.  คตชิาวบานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพฯ : ตนออ, 2540.
เพ็ญศรี   ศรีวารินทร และคณะ.  ศกึษาประวัติชื่อบานนามเมือง ในเขตอํ าเภอเคียนซา จังหวัด

สุราษฎรธาน.ี  สุราษฎรธาน ี: วิทยาลัยครูสุราษฎรธาน,ี 2527.
ภิญโญ   จิตตธรรม.  เพลงชาวบาน.  สงขลา : มงคลการพิมพ, 2516.
                 .  ภาษิตชาวบาน.  สงขลา : มงคลการพิมพ, 2522.
                 .  เพลงพื้นเมืองภาคใตรองเรือ.  สงขลา : โรงเรียนสตรีฝกหัดครูสงขลา, 2509.
                 .  ความเชื่อคติ. สงขลา : มงคลการพิมพ, 2522.
วัชราภรณ    พัฒนศิริ.  “วิเคราะหวรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลกของจังหวัดสุราษฎรธาน.ี”

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษา
ไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.

. ลดาวรรณ  หนูขาว และคณะ.  นทิานพื้นบานอํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน.ี  โครงงานอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ ําการวิทยาลัยครูสุราษฎรธาน,ี 2528.

ลัดดา  รักอิสระ.  เพลงกลอมเดก็ภาคใต “ชานอง”.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพการศาสนา กรมการศาสนา,
                 2540.
สุทธิวงศ   พงศไพบูลย.  รายงานการวิจัยวิเคราะหสารัตถะ เพลงกลอมเด็กภาคใต.  สถาบัน
                ทกัษณิคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ. สงขลา, ม.ป.ป.
                 .  คติชาวบานปกษใต.  กรุงเทพฯ : สํ านักพิมพกาวหนา, 2512.
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ศศวิิมล   ศรีสุขโข.  “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่นสํ าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สังกดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 5.”
วิทยานพินธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

ศภุวรรณ   สอนสังข.  จ ําปาส่ีตน วรรณกรรมทองถิน่สุราษฎรธานี.  การศกึษาเชงิวิเคราะห ภาควิชา
ภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน,ี
2536.

อุดม  หนูทอง.  วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตประเภทนิทานประโลมโลก.  สงขลา : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2521.

2. หนงัสือเกีย่วกับจังหวัดสุราษฎรธาน ีและเอกสารเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด
สุราษฎรธานี

3. ส่ือตาง ๆ
3.1 ศนูยขอมูลวรรณกรรมทองถิ่น จากสถาบันราชภัฎสุราษฎรธานี
3.2 แถบบนัทึกเสียงเพลงพื้นบาน
3.3 ภาพสถานที่ตาง ๆ ของจังหวัดสุราษฎรธานี

การวัดและประเมินผล
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น กํ าหนดการวัดและประเมินผลการเรียน ตาม

ระเบยีบของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พทุธศกัราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ซึ่งมีวิธีการและเกณฑการประเมินผล ดังนี้

1. การวัดและประเมินผลระหวางเรียน คะแนนเต็ม 60 คะแนน ประเมินตาม
จดุประสงคและรายการ ดังตอไปนี้

1.1 อธบิายความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น และ
ระบวิุธีการถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นในอดีตได

1.2 อธบิายความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย
และจํ าแนกประเภทของนิทานพื้นบานได

1.3 อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความรูสึกนึกคิด  ความตองการของมนุษยที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
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1.4 อธิบายความหมายของคํ าศัพทและสํ านวนทองถิ่น ที่ปรากฏในนิทานพื้น
บาน สุราษฎรธานไีด

1.5 อธบิายความหมาย ลักษณะ  ประเภท  คุณคาของตํ านาน ตลอดถึงที่มา
แนวคิด  วิถชีวิีต  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏใน
ต ํานานได

1.6 อธบิายลักษณะเหมือนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทานได
1.7 อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะ ประเภทของปริศนา และความหมายของ

ค ําศพัท สํ านวน ที่ปรากฏในปริศนาคํ าทาย พรอมทั้งสามารถบอกถึงที่มา แนวคิด วิถีชีวิต
ความเชือ่  คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได

1.8 อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และคุณคาของภาษิตและ
สํ านวนได

1.9 อธบิายที่มา ความหมาย ลักษณะสํ าคัญ และคุณคาประโยชนของเพลง พื้น
บาน  พรอมทัง้ศกึษาทีม่า  แนวคดิ  ความเชือ่  คานยิม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว
สุราษฎรธาน ีทีป่รากฏในเพลงพื้นบานได

1.10 อธบิายความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยที่ปรากฏในเพลงพื้น
บาน  รวมทั้งสามารถบอกความหมายค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบานได

1.11 รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตน และจัดทํ าโครงงานเผยแพรได
1.12 จดัท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได

หมายเหตุ : การประเมินจุดประสงคที่ 1 – 12  ดังกลาวขางตน  ดํ าเนินการดังนี้
1) วัดผลดวยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 6 ชดุชุดละ  10 ขอ รวมคะแนน

20 คะแนน
2) วัดผลดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาค ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย

จํ านวน  40 ขอ รวมคะแนน  20 คะแนน
3) สังเกตดวยแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน  2 แบบ คือ

(1) แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน แบบที่ 1  คุณลักษณะของงานตลอด
ภาคเรียน  10 คะแนน
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(2) แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน แบบที่ 2 คุณลักษณะในการทํ างาน
ตลอดภาคเรียน  10 คะแนน

2. การสอบปลายภาค  คะแนนเต็ม  30 คะแนน ดํ าเนินการโดยใชขอสอบวัดผล
ตามจดุประสงครายวิชาทุกขอและเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํ านวน  60 ขอ

3. การประเมนิพฤติกรรมจิตพิสัย คะแนนเต็ม  10 คะแนน ดํ าเนินการโดยใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียนแบบที่ 3 (จิตพิสัย)

4. เงื่อนไขการติด “ร”
4.1 ไมไดรับการประเมินตามรายการ 1.1 – 1.12 และ/หรือ
4.2 ขาดสอบปลายภาค

หมายเหตุ
การแบงอัตราสวนระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายวิชา ท 035 วรรณกรรม

ทองถิน่  ครูอาจแบงตามอัตราสวนทีแ่ตละกลุมโรงเรียนก ําหนด ซึง่อาจก ําหนดตามความเหมาะสม
ทัง้นีข้ึ้นอยูกับดุลยพินิจของกลุมโรงเรียน ครูผูสอน และธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ

เกณฑการประเมินผล  กํ าหนดชวงระดับผลการเรียน ดังนี้
คะแนนรอยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน

80 – 100 ดีมาก 4
70 – 79 ดี 3
60 – 69 ปานกลาง 2
50 – 59 ผานเกณฑข้ันตํ่ ากวาที่กํ าหนด 1
0 - 49 ตํ ่ากวาเกณฑข้ันตํ่ า 0
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                      ตอนท่ี 2       คูมือการสอน
                                                 1.โครงการสอนระยะยาว

2.แผนการสอนประจํ าคาบ
3.ส่ือการเรียนการสอน
4.แบบประเมินกิจกรรมระหวางเรียน
5.แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
6.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
7.แบบประเมินความคิดเห็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



194

ตารางที่ 6   โครงการสอนระยะยาว

เนื้อหาบทที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
สัปดาห

คาบ
1) ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับวรรณกรรม
ทองถ่ินและความรู
เก่ียวกับจังหวัด
สุราษฎรธานี

1. ความหมายและขอแตกตาง
ระหวางวรรณกรรมแบบฉบับ
กับวรรณกรรมทองถ่ิน

2. ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม
ทองถ่ิน

3. ประเภทของวรรณกรรมทองถ่ิน
4. คุณคาและประโยชนของ

วรรณกรรมทองถ่ิน

1. บอกความหมาย  ลักษณะ
ประเภท และคุณคาของ
วรรณกรรมทองถ่ินได

2. ระบุวิธีถายทอดวรรณกรรม
ทองถ่ินในอดีตได

สัปดาหที่ 1
จํ านวน  2 คาบ

5. สภาพทั่วไปของจังหวัด
สุราษฎรธานี

6. วัฒนธรรมและเอกลักษณของ
ชาวสุราษฎรธานี

1. จัดท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณ
ทองถ่ินได

สัปดาหที่ 2
จํ านวน 2 คาบ

1. บอกความหมาย  ลักษณะและ
คุณคาของนทิานพืน้บานได

2. จํ าแนกประเภทของนิทาน
พื้นบานได

สัปดาหที่ 3-4
จํ านวน 4 คาบ

2) นิทาน  เร่ืองเลา
นิยาย และตํ านาน

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนิทาน
เร่ืองเลา  นิยาย

2. ลักษณะของนิทาน  เร่ืองเลา
นิยาย

3. ประเภทของนิทานพื้นบาน
4. คุณคาของนิทาน
5. ความหมายและที่มาของ

ตํ านาน
6. ลักษณะของเนื้อหาและ

ประเภทของตํ านาน

3. อธิบายที่มา แนวคิด วิถีชีวิต
ความเช่ือ คานิยม และขนบ
ธรรมเนียมประเพณีของชาว
สุราษฎรธานี ที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบานได

สัปดาหที่ 5
จํ านวน 2 คาบ

7. บทบาทของตํ านานกับวิถีชีวิต
ของคนไทย

8. คุณคาของตํ านาน

4. วิเคราะหความรูสึกและความ
ตองการของมนุษยที่ปรากฏ
ในนทิานพื้นบานได

5. อธบิายความหมายของคํ าศัพท
สํ านวนทองถ่ินทีป่รากฏใน
นทิานพืน้บานสุราษฎรธานไีด

สัปดาหที่ 6-7
จํ านวน 4 คาบ
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ตารางที่ 6 (ตอ)

เนื้อหาบทที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
สัปดาห

คาบ
6. อธิบายความหมาย ลักษณะ

ประเภท และคุณคาของ
ตํ านานได

7. อธิบายที่มา แนวคิด วิถีชีวิต
ความเช่ือ คานิยม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวสุราษฎรธานี ที่ปรากฏใน
นิทานตํ านานได

สัปดาหที่ 8-9
จํ านวน  4 คาบ

3) ปริศนาคํ าทาย 1. ความหมายของปริศนาคํ าทาย
2. ที่มาและวิธีการเลนปริศนา

คํ าทาย
3. ลักษณะโครงสรางของปริศนา

คํ าทาย
4. ประเภทและขอสังเกตพิเศษ

ของปริศนาคํ าทาย
5. คุณคาของปริศนาคํ าทาย

1. อธบิายทีม่า ความหมาย
ลักษณะโครงสราง และจํ าแนก
ประเภทของปริศนาคํ าทาย

2. อธบิายความหมายของคํ าศัพท
และสํ านวนที่ปรากฏใน
ปริศนาคํ าทายได

3. อธิบายที่มา วิถีชีวิต ความเช่ือ
คานิยม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวสุราษฎรธานี
ที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได

สัปดาหที่ 11
จํ านวน 2 คาบ

1. อธิบายที่มา ความหมาย
ลักษณะสํ าคัญ ประเภท และ
คุณคาภาษิตและสํ านวนได

สัปดาหที่ 12
จํ านวน 2 คาบ

4) ภาษิตและ
สํ านวน

1. ความหมายและทีม่าของภาษติ
2. ประเภทของภาษติ
3. โครงสรางและเนือ้หาของภาษติ
4. ความหมายและทีม่าของสํ านวน
5. ประเภทของสํ านวน
6. คุณคาของสํ านวน

5) เพลงพื้นบาน 1. ความหมายและที่มาของเพลง
พื้นบาน

2. ความสํ าคัญและบทบาทของ
เพลงพื้นบาน

1. อธิบายความหมาย ที่มา
ลักษณะสํ าคัญและคุณคาของ
เพลงพื้นบานได

สัปดาหที ่13-16
จํ านวน 8 คาบ
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ตารางที่ 6 (ตอ)

เนื้อหาบทที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
สัปดาห

คาบ
2. อธิบายที่มา แนวคิด วิถีชีวิต

ความเช่ือ คานิยม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวสุราษฎรธานี ที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบานได

3. เพลงพื้นบานของจังหวัด
สุราษฎรธานี
3.1 เพลงนา
3.2 เพลงเรือ
3.3 เพลงคํ าตัก
3.4 เพลงกลอมเด็ก
3.5 เพลงบอก

4. คุณคาของเพลงพื้นบาน

3. วิเคราะหความรูสึกนึกคิด
และความตองการของมนุษย
ที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน
จังหวัดสุราษฎรธานี

4. อธบิายความหมายและสํ านวน
ทองถ่ินของชาวสุราษฎรธานทีี่
ปรากฏในเพลงพืน้บาน

6) การอนุรักษ
วรรณกรรมทองถ่ิน

1. การอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน
2. กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ

วรรณกรรมทองถ่ิน1

รวบรวมวรรณกรรมทองถ่ิน ใน
ทองถ่ินของตน

สัปดาหที่ 17
จํ านวน 2 คาบ

หมายเหตุ สัปดาหที่ 10 สอบระหวางภาค
สัปดาหที่ 17-18 จัดนิทรรศการ
สัปดาหที่ 19-20 สอบปลายภาค
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แผนการสอนท่ี 1

เร่ือง   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถ่ิน จ ํานวน  2  คาบ

สาระส ําคัญ
การศึกษาเร่ืองวรรณกรรมทองถิ่นใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และไดรับประโยชน    

จํ าเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น และ
สามารถถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นของตนเองไดดวย

จดุประสงคการเรียนรู
นักเรียนอธิบายความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่นและ

สามารถถายทอดวรรณกรรมทองถิ่นได

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่นได
2. ระบขุอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับวรรณกรรมทองถิ่นได
3. ระบุประเภทของวรรณกรรมทองถิ่นได
4. อภิปรายคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น

เน้ือหาสาระ
วรรณกรรมทองถิ่นเปนวรรณกรรมที่แตละทองถิ่นสรางสรรคข้ึนมา เปนส่ิงจํ าลองสภาพ

ชวิีตความเปนอยูของสังคมในทองที่ใดทองที่หนึ่ง

การศกึษาวรรณกรรมทองถิ่นจะศึกษาในดานตาง ๆ  ตอไปนี้
1. ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น
2. ขอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับวรรณกรรมทองถิ่น
3. ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่น
4. ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
5. คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น
6. ประโยชนของการศึกษาวรรณกรรมทองถิ่น
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กจิกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการสรางความตระหนัก)  (กระบวนการกลุม)

1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการท ําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วรรณกรรมทองถิ่น และจังหวัดสุราษฎรธาน ีจํ านวน 10 ขอ (5นาที)

2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณตาง ๆ ของนักเรียนที่มีตอ
วรรณกรรมทองถิ่น เชน  การรองเพลงกลอมเด็ก  การเลนมโนราห  การเลา
นทิาน  การเลนทายปริศนาคํ าทาย  โดยการใหตัวแทนนักเรียนออกมาเลา
ประสบการณใหเพื่อนฟง  (20 นาที)

3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงประสบการณที่เพื่อนออกมาเลา และนํ า
สนทนาซกัถามถึงขอสรุปเกี่ยวกับความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น  จากนั้น
ก็ใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของวรรณกรรมทองถิ่น จาก
เอกสารหมายเลข 1 ซึ่งประกอบดวย  (25 นาที)
3.1 ความหมายและความแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับ

วรรณกรรมทองถิ่น
3.2    ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่น
3.3    ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
3.4    คณุคาและประโยชนของวรรณกรรมทองถิ่น

4. นักเรียนแบงกลุมทํ างานโดยศึกษาวรรณกรรมทองถิ่น และวรรณกรรมแบบ
ฉบับแลวหาขอแตกตางระหวางวรรณกรรมทองถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ
จากใบงานที่ 1
ใบงานที่  1 คํ าส่ัง  ใหนกัเรียนอานตัวอยางนิทาน  2 เร่ือง แลวเปรียบเทียบ

หาความแตกตางระหวางนิทานทั้ง  2  เร่ือง และบอกไดวานิทาน
เร่ืองใดเปนวรรณกรรมทองถิ่น    (10 นาที)

ใบงานที่  2 คํ าส่ัง  ใหนกัเรียนชวยกนัระดมความคดิวา ในทองถิน่ของนกัเรียน
มวีรรณกรรมทองถิ่นประเภทใดบาง และมีเร่ืองอะไรบางโดยการ
2.1 จดัโครงงานสํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น ในชุม

ชนที่ตนเองอาศัยอยู  (30 นาที)
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2.2 อภิปรายถึงประสบการณ และสรุปผลในการจัดทํ าโครงงาน
สํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นที่นักเรียนไปสํ ารวจ
มา ลงในกระดาษรายงาน  (นอกหองเรียน)

5. ครูและนกัเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นอีกคร้ัง พรอมทั้ง
ท ําแบบฝกหัด เร่ือง วรรณกรรมทองถิ่น  จํ านวน  5 ขอ   (10 นาที)

สือ่การเรียนการสอน
1. แบบทดสอบกอนเรียน –หลังเรียน เร่ืองความรูเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่ จ ํานวน 10 ขอ  

(หนา 300-301)
2. เอกสารหมายเลข  1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิ่น (หนา 331 – 336)
3. ใบงานที่  1  ตัวอยางนิทาน  2  เร่ือง   (หนา 241– 242)
4. ใบงานที่  2  โครงงานสํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น  (หนา 243 – 245)
5. แบบสังเกตพฤติกรรม (หนา 297 – 299)
6. แบบฝกหัด เร่ือง วรรณกรรมทองถิ่น (ครูตั้งคํ าถามในหองเรียน)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. ใหนักเรียนสํ ารวจ และรวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นทุกประเภทในบริเวณชุมชนที ่  

นกัเรียนอาศัยอยู  ตามวิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แลวบันทึกเปนรายงาน
สงครู

2. จดัปายนิทรรศการเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น  เพื่อเผยแพรใหผูอ่ืนไดทราบดวย
3. จดัท ําบญัชีรายชื่อวิทยากรที่มีความสามารถในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวรรณกรรม    

ทองถิน่  เชน วิทยากรรองเพลงกลอมเด็ก  วิทยากรเลานิทาน

การวดัและประเมนิผล
1.  วิธกีารวัด

1.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ความรูเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิ่น จํ านวน 10 
ขอ

1.2 สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานกลุม และการมีสวนรวมในการอภิปราย
จากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.3   ตรวจผลงานจากใบงานที่  1. และใบงานที่  2.
1.4   ตรวจแบบฝกหดั เร่ือง ความรูเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่
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2.  เกณฑการประเมิน
2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานกลุม และการมีสวนรวมในการอภิปราย

จากแบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ 70
2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการนํ าเสนอผลงานจากใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 คิด

เปนรอยละ 70
2.3 นักเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัด เร่ือง ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรม

ทองถิ่น รอยละ 70
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แผนการสอนท่ี  2

เร่ือง   ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี          จ ํานวน   2  คาบ

สาระส ําคัญ
การศกึษาเร่ืองวรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรใหเกิดความเขาใจอยางถองแท จะตองเรียน

รูเกีย่วกบัจงัหวัดสุราษฎรธาน ี  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น
ประเภทตาง ๆ ได ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน

จดุประสงคการเรียนรู
จดัท ําโครงงานศึกษาเอกลักษณทองถิ่นได

จดุประสงคยอย
1. อธิบายสภาพทั่วไปของจังหวัดสุราษฎรธานีได
2. รวบรวมวัฒนธรรมประเพณี และเร่ืองราวที่แสดงความเปนเอกลักษณของชาว          

สุราษฎรธานีได
3. ระบุรูปแบบของการเขียนโครงงานได
4. เขียนโครงงานเสนอผลงานเอกลักษณของชาวสุราษฎรธาน ี ในรูปแบบของการจดัปาย

นเิทศได

เน้ือหาสาระ
การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นไมวาจะเปนทองถิ่นใด จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา

ความรูพืน้ฐานเกี่ยวของกับวรรณกรรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจวรรณกรรมชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะ
ความรูพื้นฐานจะเปนเคร่ืองชวยแสดงใหเห็นวาผูสรางงานวรรณกรรม ไดรับอิทธิพลจากสภาพ 
แวดลอม  มากนอยเพียงใด ในการกํ าหนดลักษณะและเนื้อหาของวรรณกรรม ดวยเหตุนี้ในการ
ศกึษาวรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรธาน ี ผูเขียนจึงจํ าเปนที่ตองรูเกี่ยวกับทองถิ่นของสุราษฎรธานีใน
ดานตาง ๆ ดังนี้

1. การศึกษาดานภูมิศาสตร
2. การศึกษาดานประวัติศาสตร
3. การศึกษาดานโบราณคดี
4. การศึกษาดานศาสนา
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5. การศึกษาดานภาษา
6. การศึกษาดานการศึกษาเลาเรียน
7. การศึกษาดานวัฒนธรรม

กจิกรรมการเรียนการสอน    (กระบวนการกลุม)
1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเดมิ เร่ือง ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น  

(5 นาที)
2. ครูนํ าภาพดานภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  ศาสนา  วัฒนธรรม  และ

แถบประโยคภาษาของทุกภาคในประเทศไทย ติดบนกระดานดํ าจากนั้นใหนักเรียน
สงตวัแทนฝายผูหญิง  1 คน  และผูชาย  1 คน น ําภาพเหลานั้นติดใหตรงกับภาค 
โดยใหผูหญิงรวบรวมภาพของภาคเหนือกับภาคอีสานและผูชายรวบรวมภาคกลาง
กับภาคใต โดยใหแตละทีมปรึกษากันไดแตตองไมมีเสียงพูดคุยกันออกมา (10 
นาที)

3. ครูเฉลยและรวมอภิปรายถึงเอกลักษณของแตละภาค จากนั้นครูจะใหแถบ
ประโยคชื่อภาพ เฉพาะภาคใต แลวใหนักเรียนตัวแทน  1 คน จากการสุมเลขที ่ออก
ไปตดิชื่อภาพใหตรงกับภาพนั้น  (10 นาที) ตอมาเมื่อครูเฉลยภาพแลวจะใหนัก
เรียนบอกวาภาพนั้นเปนภาพที่อยูในจังหวัดอะไรในภาคใต โดยวิธีการสุมถามทีละ
คน  (5 นาที)

4. ใหนักเรียนศึกษาความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี และการเขียนโครงงานจาก
เอกสารหมายเลข 2 (20 นาที)

5. ใหนกัเรียนศึกษาตัวอยางปายนิเทศที่ครูทํ าข้ึน  เร่ือง  บุคคลสํ าคัญ  พุทธทาสภิกขุ
6. ใหนักเรียนแบงกลุมกันทํ างานและเขียนโครงงานนํ าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับจังหวัด     

สุราษฎรธานีได โดยจัดแบงหนาที่กันเองภายในกลุม  (30 นาที)
7. ตวัแทนกลุมน ําเสนอโครงงานกลุมใหเพื่อนกลุมอ่ืนทราบ เพื่อไมใหงานโครงงานซํ้ า

ซอนกัน จากนั้นจึงแยกยายกันไปจัดทํ าโครงงานตามที่ตองการ และกํ าหนดวัน
แสดงผลงานของโครงงานนั้น  (10 – 15 นาที)

8. สรุปโดยการใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วรรณกรรมทองถิน่ และจงัหวัดสุราษฎรธานีจ ํานวน  10 ขอ  (5 – 10 นาที)
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สือ่การเรียนการสอน
1. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เร่ือง ความรูเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่และจงัหวัด   

สุราษฎรธาน ี (หนา 300 – 301)
2. ภาพเกีย่วกบัภูมศิาสตร  ประวัตศิาสตร  โบราณคด ี  ศาสนา  วัฒนธรรม  และแถบ

ประโยคภาษารวมกนัจ ํานวน  20 ภาพ
3. แถบประโยคเฉลยชือ่ภาพเฉพาะภาคใต  จ ํานวน  10  แถบประโยค (หนา 246)
4. เอกสารหมายเลข  2  ความรูเกีย่วกบัจงัหวัดสุราษฎรธาน ี(หนา 337 – 347)
5. ความรูและตัวอยางการเขียนโครงงาน  (หนา 249– 253)
6. รูปแบบและตัวอยางการจัดปายนิเทศ    (หนา 247 – 248)
7. ตัวอยางโครงงานและปายนิเทศที่ครูทํ าข้ึน  เร่ืองบุคคลสํ าคัญ  พุทธทาสภิกขุ  

(นอกหองเรียน)
8. แบบสังเกตพฤติกรรม  (หนา 297 – 299)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. ประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสุราษฎรธานี  เมืองคนดีของฉัน หรือหัวขอ 

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี
2. จดักจิกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเผยแพร

ใหคนในประเทศ และตางประเทศประทับใจ อยากมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานี

การวัดและประเมินผล
1.    วิธกีารวัด

1.1  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  เร่ืองความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่และ
จงัหวัดสุราษฎรธานี

1.2  สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมถึงการมีสวนรวม
ในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.3  ตรวจผลงานจากการนํ าเสนอผลงานโครงงานในรูปแบบของปายนิเทศ
2.   เกณฑการประเมิน

2.1 นักเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ความรูเบือ้งตน
เกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่และจงัหวัดสุราษฎรธาน ีรอยละ 70
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2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบตังิานในชัน้เรียนและกลุม รวมถงึการมสีวนรวม
ในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ 70

2.3 เกณฑการประเมินผลงานโครงงานในรูปแบบของปายนิเทศ
2.3.1 ความเปนระเบียบสวยงาม 2  คะแนน
2.3.2 ความคิดสรางสรรค 3  คะแนน
2.3.3 เนือ้หาสาระของปายนิเทศ 3  คะแนน
2.3.4 ความรวมมือในการท ํางานกลุม 2  คะแนน

รวม           10 คะแนน
เกณฑผาน  7 คะแนน หรือ รอยละ  70
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แผนการสอนท่ี 3

เร่ือง    นิทาน   เร่ืองเลา   นิยาย จ ํานวน  4  คาบ

สาระส ําคัญ
นิทานพื้นบานเปนเร่ืองเลาสืบตอกันมาในทองถิ่น  เปนมรดกของสังคมทองถิ่นที่

สะทอนคานิยม  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตตลอดจนความรูสึกนึกคิด  
จินตนาการและภูมิปญญาชาวบานไดเปนอยางดี การรูจักชนิด  ลักษณะ ประเภทของนิทาน       
พืน้บานตามหลักคติชนวิทยาทํ าใหเขาใจนิทานพื้นบานอยางลึกซึ้งยิ่งข้ึน

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  และคุณคาของนิทานพื้นบานได

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมาย และลักษณะของนิทานพื้นบานได
2. จ ําแนกประเภทนิทานของพื้นบานได
3. บอกคุณคาของนิทานพื้นบานได

เน้ือหาสาระ
นทิานพืน้บาน  หมายถึง  เร่ืองที่เลาสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน ดวยถอยคํ าธรรมดา

เปนภาษารอยแกว จนไมทราบวาใครเปนคนตนคิดแตงข้ึน
การศกึษาเร่ืองนิทานพื้นบานศึกษาในเร่ือง ตอไปนี้
1. ความหมายของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย
2. ลักษณะของนิทานพื้นบาน
3.  ประเภทของนิทานพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานี
4. คณุคาของนิทานพื้นบาน

คาบ 1 - 2
กจิกรรมการเรียนการสอน   (กระบวนการสรางความคดิรวบยอด)  (กระบวนการกลุม)

1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง  นิทาน  
เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน จํ านวน  10 ขอ  (5นาที)
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2. ครูและนักเรียนสนทนาถึงชีวิตในวัยเด็ก เร่ืองการฟงนิทานกอนนอน     
จากนั้นใหตัวแทนนักเรียนออกมาเลานิทาน โดยเลาเปนภาษาทองถิ่นให
เพื่อน ๆ ฟง  (10 นาที)

3. ครูเลือกตัวแทนหนึ่งคนใหเลานิทาน เร่ืองกระตายกับเตา โดยเลาเปน
ภาษาราชการ จากนั้นครูนํ าสนทนาพูดคุยถึงลักษณะที่เหมือน และตางกัน
ระหวางนิทานทั้งสองเร่ือง  (10 นาที)  และสรุปความหมายของนิทานพื้น
บาน

4. ครูใหนกัเรียนศึกษาเอกสารหมายเลข  3  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิทาน 
เร่ืองเลา  นิยาย  พรอมทั้งอธิบายประกอบ  (20 นาที)  และสรุปความ
ความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  และคุณคาของนิทานพื้นบาน (20 นาที)

5.  ครูใหนักเรียนศึกษาเอกสารหมายเลข   4  นิทานจํ านวน  20  เร่ือง และให
นกัเรียนแยกประเภทของนิทานทั้ง  20  เร่ือง  (30 นาที)

6. ครูเฉลยการแยกประเภทนิทาน และสรุปความรูเบื้องตนของนิทานพื้นบาน
อีกคร้ังหนึง่ พรอมทั้งแนะน ําใหนักเรียนอานนิทานทั้ง  20  เร่ืองเปนการ
บานอีกคร้ังหนึ่ง

คาบท่ี  3 – 4  (กระบวนการกลุม)
กจิกรรมการเรียนการสอน

1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเบื้องตนของนิทานพื้นบาน  (10 นาที)
2. ใหนกัเรียนแบงกลุมศึกษาผลงานตัวอยางของครูจากเอกสารหมายเลข  5 คือ นํ า

นทิานพืน้บาน  1  เร่ือง มาแตงเปนกลอนสุภาพ จากนั้นใหสมาชิกภายในกลุมชวย
กนัระดมความคิดเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหาของนิทานในรูปแบบตาง ๆ โดยใชเวลา
ในการน ําเสนอผลงานใหเพื่อนดูหนาหอง กลุมละไมเกิน 5 นาที  (40 นาที)

3. นกัเรียนแตละกลุมน ําเสนอผลงานของตนไดไมเกินกลุมละ  5  นาที จากนั้นครู
และเพื่อนนักเรียนที่ดูผลงานของกลุมอ่ืนและรวมกันอภิปราย  (30 นาที)

4. สรุปโดยการใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย  จํ านวน  
10 ขอ (5 นาที)

สือ่การเรียนการสอน
1. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิทาน เร่ืองเลา  นิยาย และ

ต ํานาน จํ านวน  10 ขอ
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2. เอกสารหมายเลข  3  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน (หนา  348-353)
 ประกอบดวย

2.1  ความหมายของนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และนิทานพื้นบาน
2.2  ลักษณะของนิทานพื้นบาน
2.3  ประเภทของนิทานพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานี
2.4  คณุคาของนิทานพื้นบาน

3. เอกสารหมายเลข  4  นิทานจํ านวน  20  เร่ือง (หนา 254)
4. เอกสารหมายเลข  5  ผลงานตัวอยางของครู  คือ  การนํ านิทานพื้นบาน  1  เร่ือง     

มาแตงเปนกลอนสุภาพ (หนา 255)
5. แบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย (หนา 256 – 257)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. จดักจิกรรมประกวดการเลานิทานพื้นบาน
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นประเภทนิทาน โดยจัดทํ าเปน

หนงัสือใหกับหองสมุดโรงเรียน

การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด

1.1 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิทาน
จํ านวน 10 ขอ

1.2 สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานกลุมและการมีสวนรวมในการอภิปราย
จากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.3 ตรวจผลงานการแยกประเภทนิทานจากจ ํานวนนิทาน  20  เร่ือง
1.4 ตรวจผลงานการเสนองานของกลุมนักเรียนแตละกลุมที่นํ าเสนอเนื้อเร่ือง

นทิานทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ
1.5 ตรวจแบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน เร่ืองเลา นิยาย

2. เกณฑการประเมิน
2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานกลุม และการมีสวนรวมในการ

อภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ 70
2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการแยกประเภทนิทานจากจํ านวนนิทาน  20 เร่ือง 

รอยละ 70
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2.3 เกณฑการประเมินการนํ าเสนอเนื้อเร่ืองนิทานทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 ความคิดสรางสรรคในการนํ าเสนอเนื้อเร่ือง 4  คะแนน
2.3.2 การลํ าดับเร่ืองราวของนิทานที่น ําเสนอ 2  คะแนน
2.3.3 ความสามัคคีและการแบงความรับผิดชอบงาน
          ภายในกลุม 2  คะแนน
2.3.4 การรักษาเวลาในการนํ าเสนอผลงาน 2  คะแนน

รวม           10 คะแนน
เกณฑผาน  7 คะแนน หรือ รอยละ  70

2.4 นักเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน เร่ืองเลา 
นิยาย รอยละ 70
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แผนการสอนท่ี  4

เร่ือง  นิทาน   เร่ืองเลา   นิยาย    จ ํานวน   2   คาบ

สาระส ําคัญ
นิทานพื้นบานเปนวรรณกรรมที่สะทอนภาพชีวิตของสังคมทองถิ่นในปริบทตาง ๆ 

อยางชดัเจน การศึกษาที่มา  แนวคิด  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียม-ประเพณ ีของคน
ในทองถิน่จากนิทานพื้นบานจะท ําใหเขาใจสังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นไดอยางลึกซึ้ง

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาวจงัหวัดสุราษฎรธานีในนิทานพื้นบานได

จดุประสงคยอย
1. บอกที่มา  ของนิทานพื้นบานของชาวสุราษฎรธานีได
2. บอกแนวคิด  จากนิทานพื้นบานของชาวสุราษฎรธานีได
3. บอกวิถีชีวิต  ของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
4. บอกความเชื่อ ของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
5. อธบิายคานิยม ของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
6. อธบิายขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได

เน้ือหาสาระ
ศกึษานิทานพื้นบานจํ านวน  15  เร่ือง  ดังตอไปนี้

1.   ต ํานานจระเขหิน 6.   พระมาลัย 11.   สาเหตุที่กระดองเตามีรอยราว
2.   พอกัน 7.   ยายเอ้ียง 12.   นายพรานถือสัจจะ
3.   นายกับบาว 8.   ชยัชายเหลาหวาย 13.   ลูกเตา
4.   ถางไรเจอกัน 9.   วัดโคกอีแรง 14.   นางอุทัย
5.   บวชนาค 10.  นายฟง 15.   ข้ีกัญชา
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กจิกรรมการเรียนการสอน   (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)  (กระบวนการกลุม)
1. ครูน ําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนศึกษาตัวอยางการศึกษา นิทานจํ านวน  5  

เร่ือง จากเอกสารหมายเลข 6  พรอมทั้งอธิบายประกอบ  (30 นาที)  นิทาน  5  
เร่ือง  คือ
1.1 แมเกลียดลูก
1.2 ตีควายเขาไห
1.3 ชยัชายฉลาด
1.4 นายโจรอุกวัด
1.5 สองแมโลก

2. ครูใหนักเรียนลองวิเคราะหแนวคิด ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิต และพฤติกรรม
มนุษยจากตัวอยางนิทาน 1 เร่ือง บนกระดานดํ าโดยชวยกันวิเคราะห และ
อภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน ซึ่งครูจะตองนํ าเสนอในรูปของ  Mind Mapping แผน
ที่ความคิดหรือแผนภูมิ  (10 นาที)

3. ครูใหนกัเรียนแบงกลุม และศึกษานิทานในเอกสารหมายเลข 7  จ ํานวน  15  เร่ือง 
น ําเสนอผลงานในรูปแบบของ Mind Mapping  (30 นาที)  (การแบงกลุม ๆ ละ 4-
5 คน แลวใหแตละกลุมแบงจํ านวนนิทานและอยาใหซํ้ ากัน)

4. ตัวแทนกลุมออกมารายงานการศึกษาวิเคราะหนิทานที่กลุมตนรับผิดชอบ โดยมี
ครูและเพื่อน ๆ กลุมอ่ืนรวมอภิปรายดวย (20 นาที)

5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป แนวความคิด วิถีชีวิต ความเชื่อ คานิยม และขนบ
ธรรมเนยีมประเพณีของชาวสุราษฎรธาน ี ที่ปรากฏในนิทานพื้นบาน และตอบคํ า
ถามแบบฝกหัด ในใบงานที่  3  (10 นาที)  

สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข  6  ตัวอยางการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบานจํ านวน  5  เร่ือง

(หนา 258– 261)
1) แมเกลียดลูก
2) ตีควายเขาไห
3) ชยัชายฉลาด
4) นายโจรอุกวัด
5)    สองแมลูก
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2. เอกสารหมายเลข  7  นิทานพื้นบานจ ํานวน   15  เร่ือง (หนา 262)
3. ใบงานที่  3  แบบฝกหัดเร่ืองนิทาน (หนา 263)

กจิกรรมเสนอแนะ
จดักจิกรรมแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเร่ืองในนิทานพื้นบาน
จดันทิรรศการเกี่ยวกับแนวความคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวสุราษฎรธานี

การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด

1.1 สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมถึงการมีสวน
รวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 ตรวจผลงานทีน่ ําเสนอในรูปของ Mind  Mapping แผนทีค่วามคดิหรือแผนภูมิ
1.3 ตรวจแบบฝกหัดในใบงานที่  3

2. เกณฑการประเมิน
2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบตังิานในชัน้เรียนและกลุม  รวมถึงการมีสวน

รวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ 70
2.2 เกณฑการประเมินการตรวจผลงานที่นํ าเสนอในรูปของ Mind Mapping 

แผนที่ความคิดหรือแผนภูมิ คือ
2.2.1 เนือ้หาสาระที่นํ าเสนอถูกตอง 5  คะแนน
2.2.2 ความสามัคคีและการมีสวนรวมของสมาชิก
          ภายในกลุม 5  คะแนน

รวม           10 คะแนน
เกณฑผาน  7 คะแนน หรือ รอยละ  70

2.3 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัดในใบงานที่ 3  รอยละ 70
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แผนการสอนท่ี  5

เร่ือง   นิทาน   เร่ืองเลา  นิยาย              จ ํานวน   2  คาบ

สาระส ําคัญ
นิทานพื้นบานเปนเร่ืองเลาที่มีขอมูลมาจากส่ิงแวดลอมในทองถิ่น พฤติกรรมของตัว

ละคร-สวนใหญ จํ าลองมาจากพฤติกรรมของผูคนในทองถิ่น การศึกษาความรูสึกนึกคิดและความ
ตองการของมนษุย ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการกํ าหนดพฤติกรรมของบุคคล จะท ําใหผูเรียนเขาใจ 
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครในนิทานซึ่งหมายถึง ผูคนในทองถิ่นของตนไดมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี ้ การศึกษาคํ าศัพท ถอยคํ า และสํ านวน ซึ่งเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่นจะทํ าให  
นกัเรียนตระหนักถึงคุณคา และความสํ าคัญสงผลตอแนวคิดที่จะอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษานี้ให
คงอยูคูทองถิ่นสืบไป

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายความรูสึกนึกคิด ความตองการของมนุษย ความหมายของคํ าศัพท และสํ านวน

ทองถิน่ที่ปรากฏในนิทานพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานี

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายของความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษยได
2. อธบิายและวิเคราะหความตองการตาง ๆ ของมนุษยไดอยางมีเหตุผล
3. ระบุและอธิบายความตองการตาง ๆ  ของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในนิทาน

พื้นบานได
4. บอกค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่นที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
5. อธบิายความหมายของศัพทและสํ านวนทองถิ่นที่ปรากฏในนิทานพื้นบานได
6. ระบตุวัอยางศัพทและสํ านวนทองถิ่นที่ยังคงใชในชีวิตประจํ าวันได

เน้ือหาสาระ
ความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษย  หมายถึง ความตองการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ตามวิสัยมนษุย  ซึง่เปนความตองการพืน้ฐานสํ าหรับชวิีต อันสงผลตอพฤตกิรรมการแสดงออกของ
มนษุย

ความตองการข้ันพื้นฐานสํ าหรับชีวิตมนุษยทุกคน  ไดแก
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1. ความตองการดานสรีระ
2. ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย
3. ความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม
4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากผูอ่ืน
5. ความตองการที่จะบรรลุถึงความตองการของตนเองอยางแทจริง
ความรูสึกนกึคดิและความตองการของมนษุย ทีป่รากฏในนทิานพืน้บานจงัหวัดสุราษฎร-

ธานีนอกเหนือจากความตองการพื้นฐานดังที่กลาวมาแลว มีดังนี้
1. ความตองการที่จะเอาชนะดวยการแสดงออกทางความกาวราวราว
2. ความตองการอิสระ
3. ความตองการความสํ าเร็จ
4. ความตองการความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน
5. ความตองการความสนุกสนาน  เปนตน

ฯลฯ
นทิานพืน้บานเปนวรรณกรรมทองถิ่น ภาษาที่ใชในการเลานิทานจึงเปนภาษาถิ่น จึงม ี  

ค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่นสอดแทรกอยู ในการบันทึกนิทานเปนลายลักษณอักษร ผูบันทึกสวน
ใหญเปนนักคติชนวิทยายอมเห็นคุณคาของภาษาถิ่น จึงพยายามคงถอยคํ าสํ านวนของผูเลาเดิม
ไวมากที่สุดเทาที่จะทํ าได นิทานพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานีที่มีผูรวบรวมไวมีศัพทและสํ านวน 
ทองถิ่นปรากฏ  เชน

คํ าศัพททองถิ่น
เร่ือง ศัพท ความหมาย

  เปลือกไมวิเศษ ยิก ก. ไล
เติ้ล น. ทาน
ยานัด น. สับปะรด
แค ว. ใกล

เปลือกไมวิเศษ ขบ ก. กัด
พรน ก. พน
เรือเภา น. เรือสํ าเภา
โส ก. สู
พั๋วโหละ น. พวกลูก

ฯลฯ
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คาบท่ี 1-2
กจิกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการสรางเจตคต)ิ (กระบวนการเรียนภาษา)  (กระบวนการกลุม)

คาบท่ี 3-4

1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศูนยการเรียน 5 ศูนยการ
เรียน ไดแก  (ใชเวลา  1 คาบ หรือ 40 นาที)
ศนูยการเรียนที่ 1  ความหมายของความรูสึกนึกคิดและความตองการ หรือ

 ศูนยมาสโลว
ศนูยการเรียนที ่2  เกมจบัคูค ําศพัทสํ านวนทองถิ่น หรือศูนยเธอจาฉันอยูที่นี่
ศนูยการเรียนที่ 3  อธิบายความหมายของค ําศัพทหรือสํ านวนทองถิ่น หรือ

 ศนูยบอกหนอยไดไหม
ศนูยการเรียนที่ 4  ยกตัวอยางศัพทและสํ านวนที่ยังคงใชในชีวิตประจํ าวัน

                                  หรือศูนยเติมเต็ม
ศนูยการเรียนที่ 5  หาศัพทหรือสํ านวนทองถิ่นที่ปรากฏในนิทานพื้นบาน  3

เร่ือง หรือ ศูนยสํ ารวจ
5.1  ดื่มป ู     5.2  คิดวาแกงบวช     5.3  อกตัญู

2. ครูสนทนาเกีย่วกบัศนูยการเรียนทีน่กัเรียนปฏิบตั ิและรวมกนัอภิปราย จากนั้น
ครูใหนกัเรียนศกึษานทิานตวัอยางจากเอกสารหมายเลข 8  จ ํานวน 3 เร่ือง คือ 
เจาพธุโธ บญุคณุบดิามารดา ประวัตกิุง พรอมทัง้อธบิายประกอบ  (10-15 นาท)ี

3. ใหนกัเรียนเลือกนิทานจํ านวน  1- 2 เร่ือง จากเอกสารหมายเลข 9 น ํามา
วิเคราะหตามตัวอยางนิทานของครู และใหนักเรียนตั้งคํ าถามเกี่ยวกับการ
กระท ําของตัวละครเอก ในเร่ืองที่นักเรียนเลือกไวถามเพื่อน ๆ (20 นาที)

4. ใหนกัเรียนที่เลือกเร่ืองวิเคราะหตรงกันรวมกลุมกัน แลวรวบรวมคํ าถามโดย
ตดัทอนคํ าถามที่ซํ ้า ๆ กันออกไป ใหเหลือเพียง 1 –2 คํ าถามไวถามเพื่อน 
โดยใหเพื่อนเขียนคํ าถามและตอบในกระดาษสงครู ในคร้ังตอไป (10 นาท)ี 
เปนการบานสงครู จากนั้นครูจะสงงานเหลานั้นใหกับกลุมที่ตั้งคํ าถามเปนผู
ตรวจ และครูจะตรวจงานนั้นซํ้ าอีกคร้ังหนึ่งกอนคืนใหกับเจาของงาน

5. ครูใหนกัเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบงานที่  4 และใหนักเรียนรวบรวมค ําศัพท
และสํ านวนทองถิ่นที่ปรากฏในนิทานพื้นบานจ ํานวน  50 เร่ือง จัดทํ าเปน
พจนานกุรม โดยใหนกัเรียนแบงหนาทีก่นัเอง ใชเวลาในการรวบรวม 1 เดือน  
(10นาท)ี
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สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข  8  นิทานตัวอยางจํ านวน  3  เร่ือง  คือ  เจาพุทโธ  บุญคุณบิดา-

มารดา  ประวัติของกุง  (หนา 272 – 278)
2. เอกสารหมายเลข  9  นิทานจํ านวน  12  เร่ือง  (หนา 279)
3. แถบคํ าถามที่เพื่อนตั้งคํ าถาม
4. ใบงานที่  4  แบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน (หนา 280)
5. ศนูยการเรียนทั้ง  5 ศูนย (หนา 264 – 271)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. จดักจิกรรมการตอบปญหาเกี่ยวกับคํ าศัพทและสํ านวนทองถิ่น
2. จดัเกบ็รวบรวมค ําศัพทและสํ านวนทองถิ่นโดยการทํ าเปนพจนานุกรม

การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด

1.1 สังเกตพฤติกรรมจากปฏิบัติงานกลุมและการมีสวนรวม ในการอภิปรายจาก
แบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 สังเกตจากการตอบคํ าถามในศูนยการเรียนทั้ง  5  ศูนย
1.3 ตรวจงานนิทานที่นักเรียนวิเคราะห และคํ าถามที่เพื่อนถาม
1.4 ตรวจแบบฝกหัดในใบงานที่  4
1.5 ตรวจผลงานการรวบรวมค ําศัพท และสํ านวนทองถิ่น ในรูปแบบของ

พจนานุกรม
2. เกณฑการประเมิน

2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบตังิานกลุม และการมีสวนรวมในการอภิปราย
จากแบบสังเกตพฤติกรรม รอยละ 70

2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการตอบคํ าถามในศูนยการเรียนทั้ง 5 ศูนย รอยละ 70
2.3 นกัเรียนตองผานเกณฑการตอบคํ าถามที่เพื่อนถาม รอยละ 70
2.4 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัดจากใบงาน รอยละ 70
2.5 เกณฑการประเมินผลงานการรวบรวมคํ าศัพทและสํ านวนทองถิ่นในรูปแบบ

พจนานุกรม มีดังนี้
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2.5.1 ความถูกตองในรูปแบบของพจนานุกรม 4  คะแนน
2.5.2 ความสามัคคีของนักเรียนในชั้นเรียน 2  คะแนน
2.5.3 ความสะอาดและเปนระเบียบของงาน 2  คะแนน
2.5.4 การตรงตอเวลาในการสงงานตามกํ าหนด 2  คะแนน

รวม           10 คะแนน
เกณฑผาน  7 คะแนน หรือ รอยละ  70
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แผนการสอนท่ี  6

เร่ือง   ต ํานาน จ ํานวน  2  คาบ

สาระส ําคัญ
ต ํานานเปนมรดกทางปญญาที่สะสมตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน มีบทบาทอธิบาย

ประวัตแิละที่มาของสถานที่ หรือบุคคลหรือส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งในวิถี-
ชวิีตของคนไทย ตลอดจนมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด และการดํ ารงชีวิตของคนในทองถิ่น

จดุประสงคการเรียนรู
ระบแุละอธิบายความหมาย ลักษณะ  ประเภท  คุณคา ของตํ านานและบอกความ

เหมอืนและแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทานได

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายของตํ านานได
2. บอกลักษณะของตํ านานได
3. ระบุประเภทของตํ านานได
4. อธิบายคุณคาของตํ านานได
5. อธบิายความเหมือนและความแตกตางกันระหวางตํ านานกับนิทานได

เน้ือหาสาระ
ต ํานาน คือ เร่ืองเลาตอ ๆ กันโดยสมมุติวาจริง เปนเร่ืองซึ่งมักเกี่ยวกับกษัตริย วีรบุรุษ 

หรือบุคคลสํ าคัญ
ตํ านานเกิดจากคํ าบอกเลาเกาแกที่ประกอบดวยความเชื่อ ประสบการณรวมกันของ

สังคมที่ถายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ ทํ าใหเร่ืองราวดูซับซอนมากข้ึน ถึงจะมีการบันทึกไวก็จะผสม
ผสานความคิด ความรูสึกของผูเขียนลงไวดวย

การศกึษาเร่ืองตํ านานจะศึกษาในเร่ืองหัวขอ ดังตอไปนี้
1. ความหมายและที่มาของต ํานาน
2. ลักษณะของเนื้อหาและประเภทของตํ านาน
3. บทบาทของตํ านานกับวิถีชีวิตของคนไทย
4. คุณคาของตํ านาน
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กจิกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการสรางความคิดรวบยอด)
1. น ําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนทบทวนความรูเดิมเร่ืองนิทาน เร่ืองเลา นิยาย ( 5 

นาที)
2. ใหนกัเรียนศกึษาเอกสารหมายเลข10 ความรูเกี่ยวกับตํ านาน ประกอบดวย

2.1   ความหมายและที่มาของตํ านาน
2.2  ลักษณะของเนือ้หาและประเภทของตํ านาน
2.3  บทบาทของต ํานานกบัวิถีชีวิตของคนไทย
2.4   คณุคาของตํ านาน

        โดยใหครูอธบิายประกอบดวย  (40 นาที)
3. ใหนกัเรียนศึกษาตัวอยางนิทาน  1 เร่ือง และตํ านาน  1 เร่ือง จากเอกสารหมาย

เลข 11 เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางต ํานาน แลวรวม
กันอภิปรายผล (20 นาที)

4. นกัเรียนสรุปลักษณะเดนของนิทานและตํ านาน โดยใหทํ าแบบฝกหัดจากใบงาน
ที่  5 (30 นาที)

5. ครูสรุปความหมายของตํ านาน ลักษณะของเนื้อหา และประเภทของตํ านานอีก
คร้ังหนึง่  ( 5 นาที) พรอมทั้งใหเนื้อหาของตํ านาน 5 เร่ือง  ไปอานเปนการบาน

สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข  10 ความรูเกี่ยวกับตํ านาน  ประกอบดวย (หนา 354-360)

1.1 ความหมายและที่มาของต ํานาน
1.2 ลักษณะของเนื้อหาและประเภทของตํ านาน
1.3 บทบาทของตํ านานกับวิถีชีวิตของคนไทย
1.4 คุณคาของตํ านาน

2. เอกสารหมายเลข 11  ตวัอยางของนิทาน  1 เร่ือง  และตํ านาน  1 เร่ือง (หนา 281-
282)

3. ใบงานที่  5   แบบฝกหัดเร่ืองตํ านาน  (หนา 283)
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กจิกรรมเสนอแนะ
1. สํ ารวจต ํานานในทองถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู และเก็บรวบรวมเปนลายลักษณอักษร
2. จดักจิกรรมแสดงบทบาทสมมุติตามเนื้อหาของตํ านาน

การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด

1.1  สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียน และการมีสวนรวมในการ
อภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 ตรวจผลงานจากใบงานที่  5  แบบฝกหัดเร่ืองตํ านาน
2. เกณฑการประเมิน

2.1 นักเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานในชั้นเรียน และการมีสวนรวมในการ
อภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรมรอยละ 70

2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัดเร่ือง ตํ านานรอยละ 70
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แผนการสอนท่ี  7

เร่ือง    ต ํานาน จ ํานวน  2  คาบ

สาระส ําคัญ
ต ํานานเปนเร่ืองเลาตอ ๆ กันโดยสมมุติวาจริง ซึ่งมักเกี่ยวกับบุคคลสํ าคัญ หรือสถานที่

สํ าคญั ประกอบดวย ความเชื่อ ประสบการณรวมกันของสังคมที่ถายทอดโดยวิธีมุขปาฐะทํ าให
เร่ืองราวดูซับซอนมากข้ึน ถึงจะมีการบันทึกไวก็จะผสมผสานความคิด ความรูสึกของผูเขียนลงไว
ดวย ดงันัน้การศึกษาที่มา  แนวคิด  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณ ีของคนใน
ทองถิน่จากตํ านานจะท ําใหเขาใจสังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นไดลึกซึ้งยิ่งข้ึน

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาว สุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได

จดุประสงคยอย
1. บอกที่มาของตํ านานได
2. บอกแนวคิดของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในตํ านานได
3. บอกวิถีชีวิตของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได
4. บอกคานิยมของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได
5. อธบิายขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในต ํานานได

เน้ือหาสาระ
ศกึษาตํ านานจํ านวน  5  เร่ือง  ไดแก
1. บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์
2. บอนอย  บอหลวง
3. นิทานปาตํ า
4. ต ํานานหลวงพอเพชร
5. บานเคียนซา
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กจิกรรมการเรียนการสอน ( กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ) (กระบวนการกลุม)
1. ครูน ําเขาสูบทเรียนโดยทบทวนเร่ืองตํ านานที่ไดเรียนไป จากนั้นใหนักเรียนศึกษา

ตวัอยางตํ านานในเอกสารหมายเลข  12 จํ านวน 5  เร่ือง คือตํ านานหลวงพอ
เพชร  บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์  บอนอยบอหลวง  นิทานปาตํ า  บานเคียนซา แลวให
นกัเรียนแยกประเภทของตํ านานดังกลาว  (15 นาที)

2. ครูเฉลยการแยกประเภทของตํ านาน พรอมทั้งอธิบาย จากนั้นใหนักเรียนแบง
กลุม และศึกษาการวิเคราะหตํ านานโดยศึกษา จากตัวอยางในเอกสารหมายเลข
13พรอมทั้งอธิบาย (15 นาที)

3. ตวัแทนกลุมออกมาหยิบฉลากเลือกต ํานานที่จะตองศึกษา และวิเคราะหตามตัว
อยาง  (30 นาที) พรอมทั้งตั้งคํ าถามไว ซักถามเพื่อนกลุมอ่ืน

4. ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียนและรวมกัน
อภิปราย  (30 นาที)

5. สรุปโดยใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบหลังเรียนเร่ือง นิทาน     เร่ืองเลา นิยาย และ
ต ํานาน จํ านวน 10 ขอ (10 นาที)

สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข  12  ตํ านานจํ านวน  5  เร่ือง (หนา 284)

1.1 ต ํานานหลวงพอเพชร
1.2 บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์
1.3 บอนอยบอหลวง
1.4 นิทานปาตํ า
1.5 บานเคียนซา

2. เอกสารหมายเลข  13  ตัวอยางการศึกษาวิเคราะหตํ านาน (หนา 285 – 286)
3. แบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองนิทาน  เร่ืองเลา และตํ านาน  จํ านวน 10 ขอ (หนา  302

– 303)
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กจิกรรมเสนอแนะ
1. จดักจิกรรมประกวดวาดภาพประกอบตํ านาน
2. จดัปายนเิทศเกี่ยวกับตํ านานในทองถิ่น เผยแพรความรูใหกับคนในทองถิ่น
3. จดักจิกรรมตอบปญหาเกี่ยวกับความรูเร่ืองตํ านาน

การวัดและประเมินผล
1.  วิธีการวัด

1.1 สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียน และการปฏิบัติงานกลุม รวม
ทัง้การมีสวนรวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 ตรวจผลงานจากการรายงานผลการวิเคราะหตํ านาน
1.3 สังเกตการตอบคํ าถามจากกลุมตาง ๆ
1.4 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองนิทาน  เร่ืองเลา  และตํ านาน

2.  เกณฑการประเมิน
2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานในชั้นเรียน และการปฏิบัติงานกลุม รวม

ทัง้มสีวนรวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรมรอยละ 70
2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองนิทาน  เร่ืองเลา

นยิายและตํ านานรอยละ 70
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แผนการสอนท่ี  8

เร่ือง    ปริศนาคํ าทาย             จ ํานวน   2  คาบ

สาระส ําคัญ
ปริศนาคํ าทายเปนขอความที่เปนปญหา เกิดข้ึนจากความตองการลองภูมิปญญาซึ่ง

กันและกันการทายปริศนาจะไมถามตรง ๆ แตจะใชภาษาผูกปริศนาเพื่อใหผูถูกถามเกิดความ
สนเทห  ตองใชความคิดใหรอบคอบและลึกซึ้ง ปริศนาคํ าทายสวนใหญเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับวิถี
ชวิีตประจ ําวัน การศึกษาปริศนาคํ าทายจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหเขาใจความคิด  ความรู วิถีชีวิต  
ความเชือ่  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทองถิ่น ตลอดจนความสนุกสนานของ
ครอบครัวแตละครอบครัวในทองถิ่น

จดุประสงคการเรียนรู
อธิบายที่มา ลักษณะโครงสราง ประเภท ความหมายของคํ าศัพทสํ านวนตลอดจน    

วิถชีวิีต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนา
คํ าทาย

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายที่มา  ลักษณะโครงสราง  ของปริศนาคํ าทายได
2. จ ําแนกประเภทของปริศนาคํ าทายได
3. บอกความหมายของศัพทสํ านวนที่ปรากฏในปริศนาคํ าทายได
4. บอกวิถีชีวิตของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาคํ าทายได
5. บอกความเชื่อของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได
6. บอกคานิยมของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได
7. อธบิายขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในปริศนาค ําทายได

เน้ือหาสาระ
ปริศนาค ําทาย  คือ ส่ิงหรือถอยคํ าที่ผูกข้ึนเปนปญหา หรือคํ าถามสํ าหรับใชทาย ซึ่ง      

ผูถามอาจถามตรง ๆ หรือถามโดยออม คํ าถามจะใชภาษาส้ัน ๆ งาย ๆ กระชับอาจใชถอยคํ า
ธรรมดาเปนภาษารอยแกวหรือมีสัมผัสแบบรอยกรองก็ได
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ปริศนาคํ าทายจะใชความรูเกี่ยวกับความคิดและความรูสึกของชาวบานที่ตกทอดสืบ
ตอกันมา การทายปริศนามีอยูทุกภาคของประเทศไทย เปนการละเลนของไทยที่มีมาแตโบราณ
กาลนยิมเลนกันในเวลาเย็น เมื่อทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารเย็นเรียบรอยแลว เด็ก ๆ ก็
จะจบักลุมคยุกนับางทีก็เลานิทานบาง เลนทายปญหาบาง เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจเสริมสราง
ปฏิภาณ และความคิดในการหาเหตุผล คํ าถามที่มักน ํามาถามกัน ก็เปนส่ิงที่อยูรอบกายตนเอง 
อันไดแก สัตว  ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ปรากฏการณธรรมชาต ิ สภาพชีวิตของคนไทยในดาน    
วัฒนธรรม  ประเพณ ี และความเชื่อที่แฝงอยูในปริศนานั้น ๆ

การศกึษาเร่ืองปริศนาคํ าทายจึงศึกษาเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ความหมายของปริศนาคํ าทาย
2. ทีม่าและวิธีการเลนปริศนาคํ าทาย
3. ลักษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
4. ประเภทและขอสังเกตพิเศษของปริศนาคํ าทาย
5. คณุคาของปริศนาคํ าทาย

กจิกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)  (กระบวนการกลุม)
1. ครูนํ าเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองปริศนาคํ า

ทายจํ านวน  10  ขอ  (5 นาที)
2. ใหนักเรียนศึกษาเร่ืองปริศนาคํ าทายจากเอกสารหมายเลข14ความรูเกี่ยวกับ

ปริศนาค ําทาย พรอมทัง้อธบิายประกอบ (30 นาท)ี
3. นกัเรียนศึกษาปริศนาคํ าทายจากเอกสารหมายเลข 15  ประกอบดวย ปริศนาทํ า

ทายจ ํานวน  10  ปริศนาคํ าทาย และสามารถแยกประเภทปริศนาคํ าทายดัง
กลาวได  (15 นาที)

4. แบงกลุมนักเรียนออกเปน  2 ทีม เลนปริศนาคํ าทาย โดยเลือกปริศนาคํ าทายจาก
หมวด ก. และ ข. หมวดละ 10ปริศนาคํ าทาย จากนั้นใหตัวแทนทีมออกมาเลือก
และเปนคนทาย สวนคนตอบจะเปนสมาชิกของฝายตรงกันขาม ซึ่งจะตองผลัด
กันตอบโดยไมซํ้ ากัน ในการทายปริศนาคํ าทายแตละคร้ังจะตองเลนสลับกันทั้ง
สองทมี และตัวแทนที่ออกมาเลือกพรอมกับทายจะตองไมซํ ้ากันดวย ทีมใดทาย
ถูกได  1 ทายผิดได  0  (30 นาที)

5. เมือ่รูผลแพ ชนะ แลวใหนักเรียนศึกษาการวิเคราะหปริศนาคํ าทายจากตวัอยาง
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เอกสารหมายเลข 16 จากนัน้ใหนกัเรียนฝกวิเคราะหปริศนาค ําทายตามแบบอยาง
พรอมทัง้รวมกนัอภิปราย (15 นาท)ี

6. ใหนกัเรียนทํ าแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ปริศนาคํ าทาย จํ านวน  10 ขอ ( 5
นาที)

   สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข 14  ความรูเกี่ยวกับปริศนาคํ าทาย ประกอบดวย (หนา 361-370)

1) ความหมายและที่มาของปริศนาคํ าทาย
2) วิธีการเลนปริศนาคํ าทาย
3) ลักษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
4) ประเภทและขอสังเกตพิเศษของปริศนาคํ าทาย
5) คณุคาของปริศนาคํ าทาย

2. เอกสารหมายเลข 15 ปริศนาคํ าทาย จํ านวน 10 ปริศนาคํ าทายดูภาคผนวก ค
(หนา 551-554)

3. เกมปริศนาคํ าทาย ประกอบดวย ปริศนาหมวด ก. และหมวด ข. หมวดละ 10
ปริศนาคํ าทายดูภาคผนวก ค หนา 544-547  (ปริศนาหมวด ก และ ข ครูผูสอนสามารถเลือกได
ตามความเหมาะสม)

4. เอกสารหมายเลข 16 ตัวอยางการศึกษาวิเคราะหปริศนาคํ าทายดูผนวก ข (หนา
446 – 450)

5. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เร่ือง ปริศนาค ําทาย จ ํานวน 10 ขอ (หนา 304-305)

กจิกรรมเสนอแนะ
น ําปริศนาคํ าทายมาดัดแปลงใหมใหเขากับยุคสมัย เชน การนํ าปริศนาคํ าทายมาท ํา

เปนรูปแบบตาง ๆ เชน วาดเปนภาพแลวทาย

การวัดและประเมินผล
1.  วิธีการวัด

1.1  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมถึงการมีสวนรวมใน
การอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 สังเกตจากการเลนเกมปริศนาคํ าทาย
1.3 ตรวจงานการวิเคราะหปริศนาคํ าทาย
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1.4 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน จํ านวน  10 ขอ
2. เกณฑการประเมิน

2.1 นักเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมถึงการมี    
สวนรวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรมรอยละ 70

2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนรอยละ 70
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แผนการสอนท่ี 9

เร่ือง  ภาษิตและส ํานวน จ ํานวน   2  คาบ
สาระส ําคัญ

ภาษิตและสํ านวน เปนวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะที่มีสัมผัสคลองจองหรือเลนเสียง
เลนคํ า และมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ การศึกษาภาษิตและสํ านวนจะชวยใหเขาใจวิถีชีวิต        
คานิยม ความเชื่อ อุดมคติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทองถิ่นไดลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
เพราะเนื้อหาของภาษิตและสํ านวนมีความสัมพันธกับการดํ ารงชีวิตประจํ าวันของคนในสังคมนั้น

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายที่มา  ความหมาย  ลักษณะสํ าคัญ  ประเภท  คุณคาของภาษิตและสํ านวนได

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายและที่มาของภาษิตและสํ านวนได
2. ระบุประเภทของภาษิตและสํ านวนได
3. บอกโครงสรางของภาษิตและสํ านวนได
4. อภิปรายถึงคุณคาของภาษิตและสํ านวนได

เน้ือหาสาระ
ภาษติและสํ านวน เปนวรรณกรรมทองถิ่นประเภทมุขปาฐะ ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม

ของชาต ิ โดยเฉพาะคนไทยซึ่งมีนิสัย “เจาบทเจากลอน”  ภาษิตและสํ านวนมิไดหมายถึง การ        
พูดจาคลองจองเทานั้น แตยังมีความไพเราะคมคาย เปนคติสอนใจหรืออาจกระทบกระเทียบ    
เปรียบเปรย โดยใชคํ าส้ัน ๆ มิไดแปลตรงตัว แตมีความหมายลึกซึ้งกวาคํ าพูดธรรมดา

การศึกษาภาษิตและสํ านวน จะศึกษาเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ความหมายและที่มาของภาษิต
2. ประเภทของภาษิต
3. โครงสรางและเนื้อหาของภาษิต
4. ความหมายและที่มาของสํ านวน
5. ประเภทของสํ านวน
6. คุณคาของสํ านวน
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กจิกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ) (กระบวนการกลุม)
1. ครูนํ าเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ภาษิตและ

สํ านวน จํ านวน  10 ขอ ( 5  นาที)
2. ครูนํ าแถบประโยคตัวอยางสํ านวนและภาษิต จํ านวน 10 ประโยค ติดบน

กระดานดํ า แลวใหนักเรียนแยกแถบประโยคทั้ง 10 ประโยค วาแถบประโยคไหน
เปนภาษติ และแถบประโยคไหนเปนสํ านวน  จากนั้นครูจะนํ าสนทนาถึงความ
หมายของภาษิตและสํ านวน (20 นาที)

3. นกัเรียนศึกษาเร่ือง ภาษิตและสํ านวน จากเอกสารหมายเลข 17 และ 18 พรอม
ทั้งอธิบายประกอบ (30  นาที)

เอกสารหมายเลข 17 ความรูเกี่ยวกับภาษิต
เอกสารหมายเลข 18 ความรูเกี่ยวกับสํ านวน

4. ใหนักเรียนแบงกลุมและศึกษาตัวอยางการศึกษาวิเคราะหภาษิตและสํ านวน 
จากเอกสารหมายเลข 19 พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหภาษิต และสํ านวน

5. นกัเรียนแตละกลุมระดมความคดิการน ําเสนอผลงานการศกึษาวิเคราะหเร่ืองภาษิต
และสํ านวน เพื่อเผยแพรใหกับคนในทองถิ่นไดทราบจากนั้น ตัวแทนกลุมออกมา
รายงานหนาชั้นเรียน และรวมกันอภิปราย กลุมละไมเกิน  3-5 นาที (ท ําผลงานสง
นอกเวลาเรียน)

6. ใหนกัเรียนท ําแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เร่ือง ภาษิตและสํ านวน จํ านวน  
10 ขอ (5 นาที)

สือ่การเรียนการสอน
1.  เอกสารหมายเลข 17 ความรูเกี่ยวกับภาษิต (หนา  371 – 378)
2.  เอกสารหมายเลข 18 ความรูเกี่ยวกับสํ านวน (หนา  379 – 383)
3.  เอกสารหมายเลข 19 ตัวอยางภาษิตและสํ านวนดูภาคผนวก ค (หนา 555-559)
4. แถบประโยคภาษิตและสํ านวน  10 ประโยค (หนา  287)
5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ภาษิตและสํ านวน (หนา 306 – 307)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. วาดภาพประกอบภาษิตและสํ านวน
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2. จดัปายนิเทศเกี่ยวกับภาษิตและสํ านวน

การวัดและประเมินผล
 1.  วิธีการวัด

1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมทั้งการมีสวนรวมใน
การอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 ตรวจงานการน ําเสนอเพื่อเผยแพรใหกับคนในทองถิ่น
1.3 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

2.  เกณฑการประเมิน
2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมทั้งการมีสวน

รวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม
2.2 เกณฑการประเมินการนํ าเสนอผลงานเพื่อเผยแพรใหกับคนในทองถิ่น มีดังนี้

2.2.1  ความคิดสรางสรรคในการนํ าเสนอผลงาน 4 คะแนน
2.2.2  ความสามัคคีของสมาชิกในกลุม 2 คะแนน
2.2.3  ความสวยงามและประณีตของผลงาน 2 คะแนน
2.2.4  ความถูกตองของเนื้อหาสาระ 2 คะแนน

รวม 10 คะแนน
2.3 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนรอยละ 70
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                                               แผนการสอนท่ี  10

เร่ือง      เพลงพื้นบาน จ ํานวน  2  คาบ

สาระส ําคัญ
เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมทองถิ่นประเภทมุขปาฐะ มีลักษณะเดนอยูที่ความอิสระ

ในการใชถอยคํ าสํ านวนคมคาย  และมีความหมายลึกซึ้งอันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ การศึกษา
เพลงพื้นบานที่ยังหลงเหลืออยูนั้นเปนส่ิงจํ าเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปนการรวบรวมเก็บ  
ขอมลูทีก่ ําลังสูญหายไปอันเนื่องจากความบันเทิงแบบใหมแลว  ยังใชเปนส่ือในการศึกษาสภาพ
ของสังคมทองถิ่นไดอีกดวย

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายความหมาย  ที่มา  ลักษณะสํ าคัญ  คุณคาของเพลงพื้นบาน และ    รวบรวม

เพลงพื้นบานในทองถิ่นได

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายและที่มาของเพลงพื้นบานได
2. บอกความสํ าคัญและบทบาทของเพลงพื้นบานได
3. รวบรวมเพลงพื้นบานของจังหวัดสุราษฎรธานีได
4. อภิปรายคุณคาของเพลงพื้นบานได

เน้ือหาสาระ
เพลงพืน้บานเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดสะสมตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน มีอดีต

อันยาวนานควบคูกับวิวัฒนาการของสังคมไทยที่กํ าลังเปล่ียนแปลงไปสูความทันสมัยอยางรวดเร็ว 
ดงันัน้การศึกษาเร่ืองเพลงพื้นบานจะตองศึกษาเร่ืองตาง ๆ ดังนี้

1.ความหมายและที่มาของเพลงพื้นบาน
2.ความสํ าคัญและบทบาทของเพลงพื้นบาน
3.เพลงพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานี

3.1 เพลงนา
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3.2   เพลงเรือ
3.3   เพลงคํ าตัก
3.4   เพลงกลอมเด็ก
3.5   เพลงบอก

4.คณุคาของเพลงพื้นบาน

กจิกรรมการเรียนการสอน  (กระบวนการเรียน ความรู ความเขาใจ)  (กระบวนการกลุม)
1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการใหท ําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง เพลงพืน้บาน  จ ํานวน  

10  ขอ  (5 นาที)
2.  นกัเรียนศกึษาเอกสารหมายเลข 20 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัเพลงพืน้บาน  ซึ่ง

ประกอบดวย  ความหมาย  ที่มา  ความสํ าคัญ  และบทบาทของเพลงพื้นบาน  
(20 นาที)

3. นกัเรียนแบงกลุมออกเปน  5 กลุม จากนั้นใหตัวแทนกลุมหยิบฉลากเลือกเร่ืองที่
ตองศึกษา  5  เร่ือง  คือ (5 นาที)

          เอกสารหมายเลข  21       เพลงนา
          เอกสารหมายเลข  22       เพลงเรือ
          เอกสารหมายเลข  23       เพลงคํ าตัก
          เอกสารหมายเลข  24       เพลงกลอมเด็ก
          เอกสารหมายเลข  25       เพลงบอก
4. ใหนกัเรียนแตละกลุมสรุปสาระสํ าคัญ ลักษณะเดนของเพลงที่กลุมตนรับผิดชอบ

โดยใชวิธีการแบบ Mind Mapping (แผนทีค่วามคิด) และใหตัวแทนกลุมคัดลอก
ลงกระดานดํ า  (30 นาที)

5. นกัเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายและระดมความคิดเกี่ยวกับการ     รวบรวมรายชื่อ
พอเพลง แมเพลงที่มีอยูในทองถิ่น  (20 นาที)

6. ครูสรุปความรูเร่ืองเพลงพื้นบานอีกคร้ัง พรอมทั้งใหนักเรียนตอบคํ าถามแบบฝก
หดัในใบงานที่  6

สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข  20 ความหมาย  ที่มา  ความสํ าคัญ  บทบาทของเพลงพืน้บาน 

และคณุคาของเพลงพืน้บาน  (หนา384– 390)
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2. เอกสารหมายเลข  21 ความรูเกี่ยวกับเพลงนา (หนา 391 – 393)
3. เอกสารหมายเลข  22 ความรูเกี่ยวกับเพลงเรือ (หนา  393 – 394)
4. เอกสารหมายเลข  23  ความรูเกี่ยวกับเพลงกลอนคํ าตัก (หนา  395 – 396)
5. เอกสารหมายเลข  24 ความรูเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็ก (หนา  396 – 400)
6. เอกสารหมายเลข  25 ความรูเกี่ยวกับเพลงบอก (หนา   400 – 404)
7. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนเร่ือง เพลงพื้นบานจ ํานวน  10   ขอ (หนา  308 – 

309)
8. ใบงานที่  6   แบบฝกหัด (หนา  288)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. จัดกิจกรรมสํ ารวจและรวบรวมรายชื่อพอเพลงแมเพลงในทองถิ่นที่นักเรียนอาศัย

อยู เพื่อน ํามาท ําเปนบรรณานุกรมรายชื่อศิลปนทองถิ่น
2. เชิญวิทยากรพอเพลงแมเพลงมาใหความรูกับเด็กนักเรียน และถายทอดการ     

รองเพลงพืน้บานใหกับเด็กนักเรียน โดยอาจเปดเปนชมรมเพลงพื้นบานก็ได

การวัดและประเมินผล
1.  วิธีการวัด

                        1.1   สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมถึงการมีสวนรวมใน
การอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

       1.2  ตรวจผลงานที่นํ าเสนอในรูปแบบ  Mind Mapping
                        1.3 ตรวจแบบฝกหัดจากใบงานที่  6

  1.4 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองเพลงพื้นบานจํ านวน  10  ขอ
2.  เกณฑการประเมิน

2.1  นกัเรียนตองผานเกณฑ การปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมถึงการมีสวน
รวมในการอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรมรอยละ 70

2.2  นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัดจากใบงานที่ 6 รอยละ 70
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แผนการสอนท่ี  11

เร่ือง   เพลงพื้นบาน จ ํานวน  6  คาบ

สาระส ําคัญ
เพลงพืน้บานเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดส่ังสมตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน ดังนั้น

การศึกษาเพลงพื้นบานจึงเปนส่ิงจํ าเปน เพราะเราสามารถใชเพลงพื้นบานเปนส่ือในการศึกษา
สภาพของสังคมหรือทองถิ่น เพื่อเปนพื้นฐานในการท ําความเขาใจ  ความเปนอยู  วิถีชีวิต  คานิยม  
ความเชือ่  ทัศนคติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น ๆ ที่สะทอนออกมาในเนื้อหา
ของบทเพลง

จดุประสงคการเรียนรู
อธบิายทีม่า  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ีตลอดจน

เขาใจความรูสึกนึกคิด ความตองการของมนุษย  และความหมายของคํ าศัพท  สํ านวนทองถิ่นที่
ปรากฏในเพลงพื้นบานได

จดุประสงคยอย
1. บอกทีม่า  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาวสุราษฎรธาน ีที่ปรากฏในเพลงพื้นบานได
2. บอกความรูสึกนึกคิด และความตองการของมนุษยที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน

จังหวัดสุราษฎรธานีได
3. อธิบายความหมายและสํ านวนทองถิ่นของชาวสุราษฎรธานีที่ปรากฏในเพลงพื้น

บานได

เน้ือหาสาระ
ศกึษาเนื้อหาของเพลงนา เพลงคํ าตัก                 คาบ  1-2
ศกึษาเนื้อหาของเพลงกลอมเด็ก คาบ  3-5
ศกึษาเนื้อหาของเพลงบอก คาบ  6
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กจิกรรมการเรียนการสอน  คาบ  1 – 2 (กระบวนการเรียนรูความเขาใจ) (กระบวนการกลุม)
1. นกัเรียนศึกษาเพลงนาจากเอกสารหมายเลข 26และรวมอภิปราย

กับครู (10 นาที)
2. ใหนกัเรียนแบงกลุมออกเปน  3 กลุม แตละกลุมรับผิดชอบงาน

ดังนี้
กลุมที ่1 บทไหว
กลุมที ่2 บทชมโฉม
กลุมที ่3 บทเปรียบเทียบ

ใหนกัเรียนแตละกลุมตั้งคํ าถามเร่ืองที่ตนรับผิดชอบกลุมละ 5 คํ าถาม
สวนกลุมอ่ืน ๆ ก็ตองอานเนื้อหาตอนนั้น ๆ ดวย เพื่อเตรียมตัวตอบ
ค ําถามซึ่งนักเรียนแตละกลุมจะตองแบงหนาที่กันทํ า (30 นาที)
3. ใหตวัแทนกลุมออกมารายงานใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง จากนั้นก็ตั้ง

ค ําถามถามเพื่อน โดยใหเพื่อนตอบคํ าถามลงในกระดาษเตรียม
สงครูในทายชั่วโมง เมื่อครบทุกกลุมแลวก็รวมกันอภิปรายอีก
คร้ังหนึ่ง (30 นาที)

4. ใหนกัเรียนศึกษาเพลงคํ าตักจากเอกสารหมายเลข 27 และรวม
กันอภิปรายกับครู  (20 นาที)

5. ครูสรุปลักษณะของเพลงนา และเพลงคํ าตักอีกคร้ัง  พรอมทั้งให
นกัเรียนท ําแบบฝกหัด จากใบงานงานที่ 7  (10 นาที)

กิจกรรมท่ี 2 คาบ  3 – 5
กระบวนการเรียนการสอน (กระบวนการปฏิบัติ) (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)

(กระบวนการกลุม)
1. น ําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนฟงแถบบันทึกเสียงเพลงกลอมเด็ก

หรือฟงวิทยากรรองเพลงกลอมเด็ก  (10 นาที)
2. นักเรียนฝกรองเพลงกลอมเด็กตามแถบบันทึกเสียงหรือวิทยากร

รองนํ า  (20 นาที)
3. นกัเรียนจับคูกับเพื่อนผลัดกันรองเพลงกลอมเด็ก (10 นาที) และ
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ใหกลับไปฝกตอที่บาน

4. นักเรียนศึกษาตัวอยางการวิเคราะหเพลงกลอมเด็กจากเอกสาร
หมายเลข 28 จํ านวน  3 เพลง คือ  เพลงฟาล่ัน  เพลงสังขศิลปชัย
เพลงโละสาว   (20 นาที)

5. ครูยกตัวอยางเพลงกลอมเด็ก 1 เพลง และรวมกันวิเคราะห
พรอมกับนักเรียน  (20 นาที)

6. นักเรียนแบงกลุมศึกษาวิเคราะหเพลงกลอมเด็กจากเอกสาร
หมายเลข  29  จํ านวน  68 เพลง  โดยแบงออกเปน  5 กลุม  แต
ละกลุมจะตองศึกษาเพลงกลอมเด็กไมซํ้ ากัน และตองศึกษา
วิเคราะหเพลงกลอมเด็กกลุมละ  10 เพลง  ท ําเปนรูปเลมรายงาน
สงครู  (20 นาที) (สามารถทํ านอกหองเรียนได)

7. ตัวแทนกลุมออกมารายงานการศึกษาวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก
หนาหอง และอภิปรายผลรวมกัน  (30 นาที)

8. ครูสรุปลักษณะเพลงกลอมเด็ก  พรอมทั้งใหนักเรียนทํ าแบบ
ฝกหัดในใบงานที่ 8  (10 นาที)

กิจกรรมท่ี 3 คาบ  6
กจิกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)

1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาเพลงบอก จาก
เอกสารหมายเลข 30  พรอมทั้งอภิปรายรวมกัน  (20 นาที)

2. ครูตัง้ค ําถามเพื่อกระตุนความสนใจของเด็กนักเรียน  2-3 คํ า
ถาม (10 นาที)

3.  ใหนกัเรียนตั้งคํ าถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองของเพลงบอกคนละ  1
ค ําถาม ใชถามเพื่อนในหอง  (15 นาที)

4.  สรุปโดยใหนักเรียนตอบคํ าถามที่เพื่อนถามเปนการบาน และให
นกัเรียนทํ าแบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองเพลงพื้นบาน  จํ านวน  10
ขอ (5 นาที)
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สือ่การเรียนการสอน
1. เอกสารหมายเลข 26 เนือ้หาเพลงนา ดูภาคผนวก ค (หนา 560 – 567)
2. เอกสารหมายเลข 27 เนือ้หาเพลงคํ าตักดูภาคผนวก ค (หนา 568 – 569)
3. ใบงานที่ 7 แบบฝกหัดเพลงนาและเพลงคํ าตัก (หนา 289)
4. แถบบนัทกึเสียงเพลงกลอมเด็ก หรือวิทยากรรองเพลงกลอมเด็ก
5. เอกสารหมายเลข 28 ตวัอยางการวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก (หนา  293 – 295)
6. เอกสารหมายเลข 29 เพลงกลอมเด็ก จํ านวน  68 เพลง  (หนา 296)
7. ใบงานที่ 8 แบบฝกหัดเพลงกลอมเด็ก (หนา 290-292)
8. เอกสารหมายเลข 30 เนือ้หาเพลงบอกดูภาคผนวก ค (หนา 588 –590)
9. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนเร่ือง เพลงพื้นบาน  จํ านวน  10 ขอ (หนา 308-309)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. จดัประกวดรองเพลงกลอมเด็กในโรงเรียน
2. จดันทิรรศการเกี่ยวกับเพลงพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี
3. เปดชมรม “คนรักเพลงพื้นบาน” ในโรงเรียน โดยใชคาบกิจกรรมอิสระ
4. สัมภาษณผูที่เปนศิลปนเพลงพื้นบาน จัดทํ าเปนประวัติเก็บไว

การวัดและประเมินผล
1.  วิธีการวัด

 1.1   สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม  รวมทั้งการมีสวนรวมใน
 การอภิปราย

 1.2 สังเกตจากการตอบคํ าถามเพื่อนแตละกลุมเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงนาและ
เพลงคํ าตัก

1.3   ตรวจแบบฝกหดัจากใบงานที ่7 คอื แบบฝกหดัเกีย่วกบัเพลงนาและเพลงค ําตกั
1.4   ตรวจผลงานจากรายงานการวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก
1.5   ตรวจแบบฝกหัดจากใบงานที่ 8 คือ  แบบฝกหัดเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็ก
1.6   การตอบคํ าถามของที่เพื่อนถามเกี่ยวกับเพลงบอก
1.7   แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนเร่ืองเพลงพื้นบาน   จํ านวน  10 ขอ

2.  เกณฑการประเมิน
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2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม รวมทั้งการมีสวน
รวมในการอภิปรายรอยละ 70

2.2 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบฝกหัดจากใบงานที่ 7 และ 8 รอยละ 70
2.3 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนรอยละ 70
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แผนการสอนท่ี 12

เร่ือง  การอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน จ ํานวน  2 คาบ

สาระส ําคัญ
แนวทางการสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น สามารถทํ าไดหลายวิธีตามความ

เหมาะสมของบุคลากร  เวลา  งบประมาณ  สถานที่ และวัสดุอุปกรณที่มีอยู  การจัดกิจกรรมให 
นกัเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษ จะท ําใหนักเรียนเห็นความสํ าคัญและจุดประกายความคิดในการ
อนรัุกษวรรณกรรมทองถิ่น  ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นในวิถีทางอ่ืน ๆ ตอไป

จดุประสงคการเรียนรู
รวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นในทองถิ่นของตนโดยจัดทํ าโครงงานสงเสริมและอนุรักษ

วรรณกรรมทองถิ่นได

จดุประสงคยอย
1. บอกความหมายของการสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นได
2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นได
3. จดัท ําโครงงานเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ ได

เน้ือหาสาระ
การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
1. ศกึษาวรรณกรรมทองถิ่นดวยความเขาใจ
2. ปรับสงเสริมวรรณกรรมทองถิ่นใหเขากับยุคสมัย
3. สงเสริมใหคนทั่วไปสนใจและเห็นคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น
4. เผยแพรวรรณกรรมทองถิ่นในลักษณะตาง ๆ

กจิกรรมการเรียนการสอน  (ทกัษะกระบวนการ  9 ข้ัน)  (กระบวนการกลุม)
1. น ําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบกอนเรียน  จํ านวน  10 ขอ

จากนัน้นกัเรียนชมวิดีทัศนหรือภาพเกี่ยวกับการแสดงพื้นบาน ประเพณีตาง ๆ
รวมกนัอภิปรายถึงวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอวัฒนธรรม
ทองถิน่ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ก ําลังสูญหายไป การชวยอนุรักษ
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วรรณกรรมทองถิ่นจึงเปนงานที่ตองตระหนัก  (15 นาที)
2. แบงกลุมนักเรียนและรวมกันระดมความคิดเห็นถึงสาเหตุของการขาดความสนใจ

ในวรรณกรรมทองถิ่น และใหตัวแทนกลุมออกมารายงานผลหนาหอง  พรอมทั้ง
รวมกนัอภิปรายโดยใหนักเรียนศึกษาเอกสารหมายเลข 31 ความรูเกี่ยวกับการ
อนรัุกษวรรณกรรมทองถิ่น(30 นาที)

3. นกัเรียนรวมกันเสนอวิธีการอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น หลังจากนั้น
รวมกนัตัดสินใจเลือกวิธีการอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น  (10 นาที)

4. นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเพื่อรวมกันเขียนโครงงานเผยแพรวรรณกรรม
ทองถิน่ทีก่ลุมของตนสนใจ และใหตัวแทนกลุมเสนอ        โครงงานที่กํ าหนดโดย
ออกรายงานหนาชั้นเรียน  (20 นาที)

5. ใหนกัเรียนแตละกลุมประเมนิโครงงานของกลุมอ่ืนทีน่ ําเสนอ พรอมทั้งเสนอแนะวิธี
การปรับปรุงโครงงานประกอบดวย  (15 นาที)

6. ครูและนักเรียนรวมกันปรับปรุงโครงงานของแตละกลุมแลวนํ าไปแกไขใหดีข้ึน  
(10 นาที)

7. ใหนักเรียนแตละกลุมนํ าโครงงานของกลุมตนที่ไดรับการแกไขดีแลวไปปฏิบัติ  
(จดัท ําโครงงานที่เขียนไว ในสัปดาหที่ 17 – 18)

8. ท ําแบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น จํ านวน 10 ขอ ( 5
นาที)

สือ่การเรียนการสอน
1. วี.ด.ีโอ. เทป หรือภาพเกี่ยวกับการแสดงพื้นบาน  ประเพณีตาง ๆ
2. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เร่ือง การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น (หนา 310

– 311)
3. เอกสารหมายเลข 31  ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น (หนา 405 –

408)

กจิกรรมเสนอแนะ
1. จดังานนิทรรศการวรรณกรรมทองถิ่นของเรา
2. ประกวดการเขียนเรียงความเกีย่วกบัการสงเสริมและการอนรัุกษวรรณกรรมทองถิ่น
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การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด

1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุม  รวมถึงการมีสวนรวมใน
การอภิปรายจากแบบสังเกตพฤติกรรม

1.2 ตรวจผลงานจากแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เร่ือง การอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิ่น  จํ านวน  10 ขอ

1.3 ตรวจผลงานการเขียนโครงงานและการนํ าเสนอผลงานของโครงงานในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการ

2. เกณฑการประเมิน
2.1 นกัเรียนตองผานเกณฑการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนรอยละ  70
2.2 เกณฑการประเมินโครงงาน

จุดประสงค 2 คะแนน
รูปแบบในการเผยแพร 2 คะแนน
วิธีดํ าเนินการ 6 คะแนน

รวม 10 คะแนน
เกณฑผาน     7 คะแนน หรือรอยละ  70

2.3  นกัเรียนตองผานเกณฑการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและกลุมรวมถึงการมีสวน
รวมในการอภิปรายจากแบบพฤติกรรมรอยละ 70
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แผนการสอนท่ี 1

ใบงานท่ี 1
 คํ าสั่ง  ใหนกัเรียนอานตัวอยางนิทาน 2 เร่ือง แลวเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางนิทานทั้ง 

2 เร่ือง และบอกไดวานิทานเร่ืองใดเปนวรรณกรรมทองถิ่น

1.  เร่ือง กระตายตื่นตูม
คร้ังหนึง่ กระตายตัวหนึ่งนอนหลับอยูใตตนตาล ขณะเมื่อกระตายหลับอยูนั้นเกิดลม

พายใุหญพดักลา ลูกตาลบนตนหลนตูมมาที่พื้นดิน เกือบถูกกระตาย กระตายตกใจตื่นข้ึนสํ าคัญ
วาฟาถลม ไมทันไดตริตรอง ลุกข้ึนไดก็ว่ิงไปโดยสุดกํ าลังเพราะกลัวความตาย

ฝายเสือ  ชาง กวาง  ทราย  แรด และสัตวอ่ืนอีกหลายจํ าพวก เห็นกระตายว่ิงมาโดย
เต็มกํ าลังดังนั้น จึงถามกระตายวา “นี่ทานว่ิงหนีอะไรมา” กระตายว่ิงพลางบอกความพลางวา  
“ฟาถลม” สัตวเหลานั้นไดฟงกระตายบอกไมทันตริตรองสํ าคัญวาฟาถลมจริง ก็พากันว่ิงตาม
กระตายไป หกลม  ขาหัก แขงหัก โดนตนไม ตกเหวตายบางก็มี สวนที่ยังเหลืออยูก็พากันว่ิงหนีตอ
ไปอีก

พระยาราชสีหตัวหนึ่ง เปนสัตวมีปญญาเห็นสัตวทั้งหลาย มีเสือ ชาง เปนตน พากันว่ิง
มาไมหยดุหยอน จึงรองถามวา “เอะ เหตุไรทานทั้งหลายจึงพากันว่ิงจนโดนกันลมตายฉะนี้ หยุด
บอกใหเราทราบประเดี๋ยวกอน” สัตวเหลานี้กลัวอํ านาจราชสีหก็ตองหยุด และเลาความที่กระตาย
แจงแกตนใหราชสีหฟง ราชสีหเขาใจทันทีวาสัตวเหลานี้คงจะตื่นอะไรมาสักอยางหนึ่ง จึงถามตอ
ไปวา “ฟาถลมที่ตรงไหน จงพาเราไปดูสักที” สัตวเหลานั้นกลัวตายจนตัวส่ัน แตขัดอํ านาจราชสีห
ไมได กต็องพาราชสีหไปพอถึงใตตนตาลที่กระตายนอน ราชสีหพิเคราะหเห็นลูกตาลตกอยูโคนตน 
กเ็ขาใจวาผลตาลนั้นหลนลงมา กระตายสํ าคัญวาฟาถลมก็ตกใจว่ิงหนี สัตวทั้งหลายที่ไมมีปญหา
ตริตรองกพ็ากนัหลงเชื่อกระตาย ว่ิงเตลิดไปจนโดนกันขาหัก คอหัก ตกเหวตายสัตวทั้งหลายที่ไมมี
ปญญาตริตรองก็พากันหลงเชื่อกระตาย ว่ิงเตลิดไปจนโดนกันขาหัก คอหัก ตกเหวตาย สัตว      
ทัง้หลายทีพ่ากันไดรับทุกขเวทนาคร้ังนี้ เพราะเปนผูขลาดเขลาปญญาตริตรองมิได

จากนทิานสุภาษิต  เรียบเรียงโดย พระประกาศวุฒิสาร (สุน บุณโญประการ)
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2. เร่ือง   ธรรมชาติ

มตีากับยายสองคน   คั้นนี้ตากับยายมีโละสาวสองคนพี่นอง   โละสาวสองคนพี่นอง  ก็
ไดผัวแลวกันทั้งสองคนนั่นแหละ   แตตารังเกียจโละเขยคนเล็ก   เกลียดโละเขยคนเล็กคั้นนี้กับ     
โละเขยใหญนัน้รัก  โละเขยคนเล็กเกลียดหาหวาเขยเล็กลอเลียนพอตาเกงนักเกลียด  คั้นนี่เร่ืองตี้
ก ําจดัโละเขยเล็กเสีย หวางชวนโละเขยทั้งสองคนไปเที่ยวปากัน คั้นไปเที่ยวปาหาหวาเดิน ๆ ไปถึง
ไดยนิเสียงนกยงูรองพอตาหันไปถึงถามเขยใหญหวา นกยูงมันเปนพร้ือจึงไดรองเสียงดัง เขยใหญ
บอกหวานกยูงมันรองเสียงดังเพราะคอมันยาวสงเสียงไดไกล  คั้นนี่พอตาหันถึงถามเขยเล็กหวา 
พร้ือเหลา เขยเล็กบอกหวาเพราะธรรมชาติของมันแหละ กะพอตาไมหวาไหรก็เดินตอกันไปเลา 
เดนิ ๆ ไปจวนหนอไมงอก คั้นหนอไมงอกถึงถามหวาหนอไมพร้ือจึงแทงดินข้ึนมาไดเขยใหญหวา
หนอไม เพราะยอดมันแหลมมันจึงแทงดินข้ึนมาได   ถึงพอตาหวาเขยเล็กหวาพรือ เขยเล็กหวา
เพราะธรรมชาติ แลวกะเดินไปเลาเดินไปจวนหนองหนึ่งหญารกเทียว พอตามถามหวาหนองนี้
เร่ืองพรือหญารก หญามันงามด ี  เขยใหญหวาเพราะนามมันสมบูรณหญาจึงรก  ถึงพอตาหวาเขย
เล็กหวาพรือหญารก  เขยเล็กหวาเพราะธรรมชาติมันแหละ  ก็เดินกันไปเลาคั้นเดิน  เดินไปจวนรู   
รูหนึง่  เกล้ียงล่ืนไมมีอะไรพึดก็ถามหวา   รูนี้เร่ืองพรือหรือมันเกล้ียง  เขยใหญหวาเพราะตัวมันข้ึน
ลงรูจงึไดเกล้ียง เขยเล็กหวาพรือ เขยเล็กบอกหวาเพราะธรรมชาตินั่นแหละ ก็ชวนกันกลับบาน  
กลับมาถงึ  พอตาหวาวันนี้กูตองกํ าจัดเขยเล็กเสียตะทีหวากะไร ๆ ก็ธรรมชาติทั้งเพของมัน เอามา
กนัพรอม ๆ กูตี้ถามเร่ืองราวใหรูเร่ืองเสียสักท ี  พอมากันถึงพรอม ๆ ก็ถามแคถามหวา นกยางเขย
ใหญบอกหวาเพราะคอมันยาว  มันจึงสงเสียงไดไกล  กูหวาถูกแตเขยเล็กบอกหวาธรรมชาติมึง
ชวยอธบิายใหฟงท ี  เห็นเขยเล็กหวาเอาแลวละพอไอหานคอยาวกันเหลาพอ   ท ําไมรองขวาบ    
ขวาบ เลาแตกบคอส้ันทํ าไมรองดังกบ ๆ  ๆ  ๆ เสียงดังเออ ๆ กูไมหวามึง  แลวแตกูหวาหนอไม
ท ําไมงอกมาได  เขยใหญหวายอดมันแหลมแลวมึงหวาธรรมชาต ิ ธรรมชาติพรือ   เอาแลวพอ   
แลวเหด็เหลาหัวแหลมเมื่อหรือยังงอกดันดินพล่ึงออกมาบานรา ห ึ แลแคหนองนั้นกูหวาเร่ืองพรือ 
หญามนังาม  ไอโละเขยใหญหวาเพราะนามมันดีสมบูรณมึงหวาเพราะธรรมชาต ิ   เร่ืองพรือหวา
เขยเล็กหวาแลขนตานามสมบูรณเหมือนกันแลวพรือคาเทหยูเพอ อึ มึงแลวมันพันนั้นแหละ  แคกู
หวารูมนัเกล้ียงพรือเขยใหญหวาตัวข้ึนลง  แลวมึงหวาธรรมชาต ิ  ธรรมชาติพรือ    เขยเล็กหวาเอา
หวัพอเทลานใครข้ึนลงเหลาหัวเกล้ียงวาวเหมือนกัน  เออะเพราะธรรมชาติโละเฮย  เออ  ๆ เออจริง
กะไหร ๆ ก็ธรรมชาตินั่นแหละ นั่นแหละทุกส่ิงนั่นแหละอยาไปโทษโนนโทษนี้เพราะธรรมชาตินั้น
แหละ
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แผนการสอนท่ี 1

ใบงานท่ี 2

คํ าสั่ง ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดวา ในทองถิ่นของนักเรียนมีวรรณกรรมทองถิ่นประเภท
ใดบาง และมีเร่ืองอะไรบางโดยการ
1. จัดโครงงานสํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู (30 

นาที)
2. อภิปรายถึงประสบการณ และสรุปผลในการจัดทํ าโครงงานสํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับ

วรรณกรรมทองถิ่นที่นักเรียนไปสํ ารวจมา ลงในกระดาษรายงาน (ท ํานอกหองเรียน)
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โครงงานเร่ือง                                                                                                 

ที่มาและความสํ าคัญของโครงงาน
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

วัตถุประสงค
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

อุปกรณและผูรูในทองถิ่น
1. ผูรูในทองถิ่น

1.1                                                                                                            
1.2                                                                                                            
1.3                                                                                                            

2. อุปกรณที่ใชในการศึกษา
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

วิธีการศึกษา
1.                                                                                                                    
2.                                                                                                                    
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ผลการอภิปราย
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

สรุปผลการศึกษา
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

ประโยชนที่ไดรับ
1.                                                                                                                                      
2.                                                                                                                                      
3.                                                                                                                                      

ขอเสนอแนะ
1.                                                                                                                                      
2.                                                                                                                                      
3.                                                                                                                                      

เอกสารอางอิง
1.                                                                                                                                      
2.                                                                                                                                      
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แผนการเรียนท่ี 2

แถบประโยคภาษา

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

อู

แหลง

บ

ไขเค็มไชยา

นํ้ าตกเอราวัณ

รถไฟฟา

บุญบั้งไฟ

พระศรีครูบา

แกงไตปลา

ท ําบุญเดือนสิบ
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แผนการสอนท่ี 2

รูปแบบและตัวอยางการจัดปายนิเทศ

ความหมายของคํ าวา “ ปายนิเทศ”
“ปายนเิทศ” คือ อุปกรณ อยางหนึ่งที่ใชสํ าหับแสดงรูปภาพ วัสดุอุปกรณประกอบการ

สอน วิชาตาง ๆ ไดทุกระดับชั้น ตลอดแสดงผลงานของนักเรียนในชั้นไดดวย

ประโยชนท่ัวไปของปายนิเทศ
1. เพือ่อธบิายเหตุการณ สํ าคัญ ๆ ปานิเทศ จะเปนแหลงรวบรวมขาวสารที่เกิดข้ึนใน

ทองถิน่ภายในประเทศตลอดจนกิจกรรมระหวางประเทศไดดวย
2. เพื่อรายงานกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน และชุมชนเชน แจงรายชื่อหนังสือใหมใน

หองสมดุ แจงขาวสารของชุมชนตาง ๆ ซึ่งจะมีสวนใหความสนใจ และเขาชวยกิจกรรมนั้นๆมากข้ึน
3. เพือ่เผยแพรผลงานของนักเรียน เชน ใชติดรูปผลงานของนักเรียน ภาพถาย ฯลฯ 

เปนการเราความสนใจของผูที่เดินผานไปมาใหเขามาดูแลและติดตามตอไป
4. เพื่อเราความสนใจใหม ปายนิเทศที่ไดรับการจัดอยางดี จะกระตุนความอยากรู

อยากเหน็ของคน ใหติดตามปญหาหรือขอความพิเศษในโอกาสตอไป และยังเปนการจูงใจใหเกิด
ความอยากอานอยากศึกษาตอไปอีก

5. เพื่อสรุปผลสาระสํ าคัญในโครงงานในชั้นเรียนกลาวคือ เมื่อกลุมของนักเรียนได
รวมกนัทํ างานออกมาแลว ส่ิงที่ดีที่สุดที่จะรักษาและแสดงความรูที่ไดมา ก็คือการใชรูภาพและเนื้อ
เร่ืองแสดงกิจกรรม และผลสรุปที่ไดออกมาบนปายนิเทศ

ชนิดของปายนิเทศ
ปายนิเทศอาจแบงออกได ดังนี้
1. ปายนเิทศชนิดถาวร ไมสามารถเคล่ือนที่ได เชนปายนิเทศที่ทํ าติดกับฝาผนังถาวร
2. ปายนเิทศชนดิเคล่ือนยายได มักจะท ําเปนแผนเล็ก  ๆ เบาพอที่จะยกไปติดตั้งตาม

ที่ตาง  ๆ
3. ปายนเิทศพับไดมวนได มีรูปรางแบบเลมหนังสือขนาดใหญ ใชพลิกดูทีละแผน
4. ปายนเิทศที่ใชเชือกหรือลวดเปนโครงสราง แตสามารถใชหนังสือ รูปภาพ และวัสดุ

อ่ืน ๆ มาติดแสดงได
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การเตรียมปายนิเทศ
ในข้ันของการเตรียมท ําปายนเิทศ ครูควรจะท ําเปนตารางปฏิทินที่สามารถเปล่ียนแปลง

ไดตลอดป  ซึ่งจะเปนการสะดวกทั้งครูและนักเรียนดวย ตอจากนี้ก็เร่ิมตนคิดวางแผนการทํ าปาย
นเิทศ จากรูปภาพที่มีอยูเพราะอาจจะไมบรรลุเปาหมายสุดทายก็ได จงจํ าไววา “ความคิดตองมา
เปนส่ิงแรก ตอไปจงึจะเลือกรูปภาพและอุปกรณทีเ่ขากบัเร่ืองราว แลวจึงจะเตรียมการจัดวางตอไป”

ในการจดัวางนัน้ ขอใหมภีาพสเกต็คราว ๆ กอนหลาย ๆ ภาพ แลวจึงเลือกภาพที่ดีที่สุด
มาใช จากนั้นจึงจะจัดวางอุปกรณตาง ๆ ลงบนดอรด

อุปกรณในการทํ าปายนิเทศ
ปายนเิทศทีจ่ะท ําควรจะทํ าจากวัสดุพื้นบานที่สามารถหามาได เชน กระดาษชานออย 

ไมฉํ าฉา  ไมอัด  กระดาษแข็ง  เส่ือลํ าแพน  เส่ือกก  ลวดตาขาย  เชือก หรือลวดที่สามารถนํ ามา
โยงกนัเขากับกรอบไม ฯลฯ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ สามารถนํ ามาท ําปายนิเทศไดทั้งส้ิน 
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แผนการสอนท่ี 2

ความรูและตัวอยางการเขียนโครงงาน

โครงงาน  คอื งานวิจัยเล็ก ๆ สํ าหรับนักเรียน เปนการแกปญหาหรือขอสงสัย โดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หากเนื้อหาหรือขอสงสัยเปนไปตามรายวิชาใดจะเรียกวา 
โครงงานวิชานั้น  ๆ

การทํ าโครงงาน
1. ก ําหนดปญหา ก ําหนดหัวขอเร่ือง
2. ตั้งสมมุติฐาน หรือคํ าตอบชั่วคราว
3. ออกแบบการศึกษาคนควา การทดลอง
4. ลงมือปฏิบัติ
5. สรุปผลโดยการจัดทํ ารายงานโครงงาน (ปญหาใหมเกิดข้ึนน ําไป

สูโครงงานเร่ืองตอ ๆไป โดยมี
ข้ันตอนการทํ าโครงงาน
เหมือน ขอ 1 – 5 ) 

                 อาจมีปญหาใหมเกิดข้ึน               
6. น ําเสนอผลงาน ประเมินผล
7. จดันิทรรณการ สงประกวด 

หัวขอการเขียนรายงานโครงงาน
1.  โครงงาน                                 เร่ือง                          
2.  ผูจัดทํ า                 อาจารยปรึกษา                โรงเรียน                   สังกัด             .
     ระดับชั้น               
3.  บทคัดยอ
4.  กิตติกรรมประกาศ
5.  บทที่ 1 บทน ํา ที่มาและความสํ าคัญของโครงงาน              วัตถุประสงค             .

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา                             ขอบเขตของการศึกษา
คนควา                   ตวัแปรที่เกี่ยวของ (ถาม)ี                                           .

6.  บทที ่2 บทเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํ าโครงงานเร่ืองนี้
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7.  บทที่ 3 อุปกรณ วิธีดํ าเนินการศึกษา
8.  บทที่  4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล
9.  บทที่ 5 สรุปผล ประโยชน ขอเสนอแนะ
10.  เอกสารอางอิง

หมายเหต ุ:  ตวัอยางโครงงานเปนของนักเรียน จึงมีรูปแบบหลากหลายตามความสามารถของ
นกัเรียนแตละระดับชั้น
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โครงงาน  วิชาภาษาไทย
เร่ือง ภาษาทองถ่ิน จังหวัดชุมพร

ท่ีมาและความสํ าคัญของโครงงาน
จงัหวัดชมุพร เปนจังหวัดหนึ่งของภาคใต ที่มีเอกลักษณทางภาษาเปนของตนเองแตก

ตางจากภาษาของภาคกลางและภาษาของจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใต ถามีการศึกษารวบรวมเอาไว
เปนเอกลักษณของตนเอง ก็จะมีคุณประโยชนสํ าหรับชาวชุมพร และอาจเปนประโยชนตอประเทศ
ไทยท ําใหประชาชนชาวไทยไดเห็นความหลากหลายของภาษาทํ าใหรักประเทศชาติมากข้ึน และที่
สํ าคญัทีสุ่ดคือ ท ําใหพวกเราไดศึกษาเร่ืองราวของเราในจังหวัดชุมพร พวกเราจึงท ําโครงงานเร่ือง 
ภาษาทองถิ่นของเราข้ึน

วัตถุประสงค
เพื่อสํ ารวจและรวบรวมภาษาทองถิ่นในจังหวัดชุมพร เพื่อนํ ามาจัดเรียงตามลํ าดับ

อักษรและบอกความหมายของค ํา

อุปกรณและผูรูในทองถ่ิน
1. ผูรูในทองถ่ิน

1.1 คณุปูจรัญ  ทิพยศีรี
1.2 คณุครูบุญลอม กลับชนะ
1.3 คณุครูวัชรี  มุขประเสริฐ

2. อุปกรณท่ีใชในการศึกษา
2.1 อุปกรณประกอบการเขียน เชน สมุด  ปากกา  ดินสอ
2.2 อุปกรณบันทึกเสียง

 วธิกีารศึกษา
1. สอบถามชาวบานในจังหวัดชุมพร 40 คน และบันทึกคํ าที่คิดวาเปนภาษาถิ่น หรือ

อาจบนัทกึเสียงภาษาเอาไว และนํ ามาปรึกษากับผูรูเพื่อแยกแยะวาใชภาษาถิ่นหรือไม
2. นํ าภาษาถิ่นมาเรียงลํ าดับตามอักษรหาความหมายและน ําไปตรวจสอบกับผูรูอีก

คร้ัง
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ผลการอภิปราย
จากการศึกษารวบรวมภาษาทองถิ่นในจังหวัดชุมพร ผลการรวบรวมไดทั้งหมด 20 คํ า 

ซึง่นํ าขอมูลเสนอไวในตารางและแสดงความหมายของคํ า ไดดังนี้

ล ําดับท่ี ภาษาถ่ิน ความหมายของคํ าภาษาถ่ิน
1 กรง             ภาชนะสํ าหรับใสขาวเปลือกทํ าจากกระจูด
2 กรอง             กระชอน
3 กอง             โองนํ้ าใหญ
4 กะถด             ขยับเขาหาหรือขยับออกไป
5 กะลุย             มีของจ ํานวนมาก
6 กะอะ             ของที่มีอยูหกออกมา เชน ท ํานํ้ าหกเร่ียราด
7 กางเกงลิง             ชดุชั้นใน
8 กุบ              ทีใ่สของเปนกลอมเล็ก
9 แกงโพลง              แกงปา
10 โกระ              ภาชนะใสของท ําจากใบเตย
11 โกงโคง              ยืนกมหัวตํ ่าลงมา
12 เกียงแกด              ไฟฉาย
13 เกือก              รองเทา
14 ขาตุง              ขาทั้งสองขางไมเทากัน
15 ขาเตง               ขาทั้งสองขางไมเทากัน
16 ข้ีปลา               ไตปลาที่ใชนํ้ าแกงไตปลา
17 แขบ                รีบเรง
18 ขลกแขล็ก                ไมซื่อตรงตอคนอ่ืน
19 ขลุดขลิด                อยูไมนิ่ง ชอบซุกซน
20 ขลุก                 ซกุซน ใชคํ าวาขลุกขลิกได

ผลจากการศึกษาพบวา ภาษาทองถิ่นของชาวชุมพร มีทั้งหมด 20 คํ า และยังพบขอนา
สังเกตอีกหลายประการ เชน

1. คนชุมพร ชอบใชคํ าวา “กะ” น ําหนาคํ ากิริยา
2. คนชมุพร ชอบใชภาษาพูดที่มี “ก” เปนตัวสะกดมาก
3. คนชมุพร มีการสรางศัพทใหมตางจากที่อ่ืน ๆ จํ านวนมาก
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4. คนชมุพรชอบใชคํ าวาแม เชน แมเลข
5. คนชมุพรใชตัว “ม” แทนตัว “ง” เชน โม แทน โง ซึ่งอาจจะมีการออกเสียงของคน

ชมุพรตางจากที่อ่ืน  ๆ

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาภาษาถิ่นที่พวกผมสํ ารวจไดในเวลา 2 สัปดาห มีจ ํานวน 20 คํ า

ประโยชนท่ีไดรับ
1. ท ําใหทราบภาษาถิ่นชุมพรมากข้ึน
2. ท ําใหรักทองถิ่นชุมพรมากข้ึน
3. ท ําใหฟงภาษาพื้นเมืองไดเขาใจยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสํ ารวจเพิ่มเติมอีก เพราะภาษาถิ่นชุมพรควรมีมากกวา 20 คํ า
2. ศกึษาความหมายซํ ้าอีก เพราะไดท ําในระยะเวลาส้ันและผมเรียนในชั้น ป 6. อาจ

ใหความหมายผิดได
3. ควรท ําแบบเดียวกันในทองถิ่นอ่ืน ๆ ดวย

เอกสารอางอิง
หนังสือเสริมทักษะ ภาษาไทย ชั้น ม.4
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แผนการสอนท่ี 3
เอกสารหมายเลข 4
นิทานจ ํานวน 20 เร่ือง

1. ข้ีกับตด 11.  ลูกเนรคุณ
2. ลูกเตา 12.  ธรรมชาติ
3. หมากับจระเข 13.  ผีหลังกลวง
4. บานทาเคย 14.  ยายเอ้ียง
5. เจาหญิงเตาทอง 15.  พระมาลัย
6. คนทีรั่บการศึกษาดีกับคนโง 16.  เจาพุทโธ
7. พอผัวลูกสะใภ 17.  ลูกเตา
8. นายแรง 18.  มะพราวกับบอระเพ็ด
9. โลภนักมักลาภหาย 19.  คิดวาแกงบวด
10. กรรมสนองกรรม 20.  ประวัติของกุง

หมายเหตุ
นทิานดังกลาวทั้ง 20 เร่ือง ดูภาคผนวก ค. หนา 503-550
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แผนการสอนท่ี 3
เอกสารหมายเลข 5

การนํ านิทานพื้นบานมาแตงเปนกลอนสุภาพ
เร่ือง  พระมาลัย

กลาวถงึพระมาลัยอาศัยอยูในเมืองลังกา เปนพระภิกษุซึ่งมีญาณสมาบัติสูง ไดเสด็จ
ลงไปโปรดสัตวนรกในนรกขุมตาง ๆ เททนทุกขทรมาน ไดนิรมิตฝนใหดับไฟนรกแลละไดพิจารณา
นรกขุมตาง ๆ เชน นรกตนงิ้ว นรกกระทะทองแดง นรกกงจักรพัดบนหัว จากนรกพระมาลัยไดเสด็จ
ไปไหวพระเจดียจุฬามณีในสวรรค และไดเฝาพระศรีอาริยเมตไตรย พระมาลัยไดเลาถึงความเปน
ไปในโลกมนษุยแหงชมพูทวีปหวา คนสวนใหญประพฤติชั่ว ผูประพฤติธรรมมีนอยและยอหยอนลง
ไปเร่ือย ๆ พระมาลัยไดถามพระศรีอาริยวา เมื่อใดพระศรีอาริยจะเสด็จลงไปโปรดชาวโลกมนุษย 
พระศรีอาริยตอบหวา ตอไปนี้มนุษยจะมีอายุนอยลงเร่ือย ๆ และหลังจากเทศีลธรรมเส่ือมลงไปถึง
เทสุด จะมีไฟประลัยกัลปเผาไหมโลกใหทุกชีวิตหมดส้ินไป ตอจากนั่นจะมีฝนตกลงมาลางโลก 
และเจด็วันตอมาจากนั้น จะมีฝน ขาว อาหาร ฝนเพชร พลอยตกลงมาใหม  ผูคนเทเกิดมีข้ึนจะมี
อายยุนืถงึหมื่นป  และตั้งมั่นในความดี และในตอนนี้เองเทพระศรีอาริยจะลงไปโปรดสัตวในโลก
มนษุย และไดขอรองใหพระมาลัยลงไปบอกชาวเมอืงมนษุยใหกระท ําแตความดสรางบญุกศุลใหมาก

เร่ืองพระมาลัย
ยงัมีเร่ืองเลาขานกันมานาน วาภิกษุมีญาณนามมาลัย

เหาะทองเที่ยวเล้ียวลดไปไดไกล ลงลึกในนรกจกเปรต
โปรดสัตวเสร็จทานเสด็จไปเจดีย ไหวจุฬามณ ีและศรีอาริยเมต

เลาความถึงโลกมนุษยเกิดอาเภท ท ําฤทธิ์เดชประพฤติชั่วมั่วมัวเมา
แลวพระถามพระศรีอาริยเจา เมื่อไรหนอทานทาวไปโปรดเขา

มนษุยหลานอยใหญใจอับเฉา ไดบรรเทาความเขลาเฝาทํ าดี
พระทานตอบตอเมื่อศีลเส่ือมสุด ประลัยกัลปถูกจุดลางชีวี

ทกุชวิีตหมดส้ินจมปฐพี บงัเกิดมีฝนตกลงลางโลก
ครบเจ็ดวันอัศจรรยจะปรากฏ ความสลดหดหายกลายเปนโชค

เกดิฝนขาวฝนเพชรตกสูโลก ทกุขเศราโศกโรครายมลายส้ิน
คนเกิดใหมอายุรอยนับหมื่นป ในตอนนี้ศรีอาริยจะไปบิณฑ

ของมนุษยมุงท ําดี เปนอาจิณ ละทิ้งส้ินความเขลาเบาปญญา
มาลัยเอยเจาจงลงไปสราง ใหเปนทางแหงความดีศีลรักษา

จงสรางบุญสรางกุศลใหมากนา จะไดเกิดพรอมขาศรีอาริยเอย.
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แผนการสอนท่ี 3
แบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน

คํ าสั่ง จงเลือก m  ขอที่ถูกเพียงขอเดียว

บวชนาค
กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว มีพญานาคอยูตัวหนึ่งผุดข้ึนมาจากใตบาดาล พญานาคตัวนี้ 

อยากจะบวชเพราะวาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก จึงไดแปลงกายเปนคนแลวก็ไปบวชอยูเทวัด
แหงหนึง่ และอยูมาวันหนึ่งพยานาคก ําลังทองมนต จึงกลายรางเปนพญานาค พอดีคนเดินมาพบ
เขาพอด ี เลยเอะอะโวยวายดังกันล่ันวัด ท ําใหคนบริเวณวัดมาแลพญานาคกันมาก ท ําใหคนไม
กลาเขามาในวัด และไมยอมน ําอาหารมาถวายพระ เจาอาวาสจึงพูดกับพญานาควา พญานาค
เปนสัตวเดรัจฉานก็ควรไปอยูเท ๆ เคยอยู พญานาคเสียใจเทตนเองศรัทธาตอพุทธศาสนาแตตอง
กลับกลายเปนผูทํ าใหคนรังเกียจตนเอง จนถึงกลับไมกลาเขามาในวัด จึงรับปากกับเจาอาวาสวา
จะกลับไปอยูเทเมืองบาดาลตามเดิม แตความศรัทธาในพุทธศาสนา อยากจะใหมีอะไรเปน
อนสุรณไวมั่ง เจาอาวาสจึงตั้งเชอพญานาควา “นาค” และตอไปกอนเทจะบวชผาเหลือง ชายเทจะ
บวชนุงขาวเปนนาค เรียกวา “เจานาค” กอนเทจะบวชเปนพระ พญานาคดีใจมาก แลวก็เล้ือยกลับ
เมืองบาดาลตามเดิม

จากนิทานเร่ือง บวชนาค ตอบคํ าถามขอ 1 – 10

1. นทิานเร่ืองบวชนาค แสดงความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองใด
ก. ความเชื่อเกี่ยวกับสัตวในพุทธนิยาย ข.  ความเชื่อเกี่ยวกับการทํ าบุญ
ค.   ความเชื่อเกี่ยวกับการบวช ง.  ความเชื่อเกี่ยวกับนรก - สวรรค

2. “เชอ”  เปนคํ าภาษาถิ่น หมายถึงขอใด
ก. ชื่อ ข. เซอ
ค. กระเชอ ง. เชย

3. นทิานเร่ืองบวชนาค สะทอนพฤติกรรมของมนุษยในเร่ืองใด
ก. ความรัก ข. ความตองการการยอมรับ
ค. ความกลัว ง. ความตองการที่อยูอาศัย
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4. คานยิมของคนสุราษฎรธานีจากเร่ืองบวชนาค ตรงกับขอใด
ก. คนสุราษฎรธานีนิยมไปวัด
ข. คนสุราษฎรธานีนิยมใหลูกชายบวชพระ
ค. คนสุราษฎรธานีนิยมความสนุกสนานจึงชอบเลานิทาน
ง. คนสุราษฎรธานีนิยมเรียกชื่อคนที่นุงขาววา นาค

5. เร่ืองบวชนาคใครเปนผูขอรองใหพญานาคกลับไปยังเมืองบาดาล
ก. เจาอาวาส ข. ชาวบาน
ค. เด็กวัด ง. พญานาค

6. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
ก. คนที่นุงขาวหมขาว เรียกวา นาค
ข. ประเพณีการบวชไมจํ าเปนตองหมขาวกอนหมเหลือง
ค. เร่ืองบวชนาคทํ าใหเราเขาใจคํ าวา “นาค” มีความเปนมาอยางไร
ง. นทิานเร่ืองบวชนาคเปนนิทานที่มีอยูในหนังสือพุทธประวัติ

7. เร่ืองบวชนาคเปนนิทานที่จัดอยูในประเภทใด
ก. นิทานปรัมปรา ข. นิทานคติ
ค. นิทานอธิบายเหตุ ง. นิทานเกี่ยวกับสัตว

8. จากเร่ืองบวชนาคสะทอนใหเห็นนิสัยที่เดนชัดของพญานาคในขอใด
ก. ความพยายามอยูที่ไหน ความสํ าเร็จอยูที่นั้น
ข. รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา
ค. เขาเมืองตาหล่ิว  ตองหล่ิวตาตาม
ง. เสียชีพอยาเสียสัตย

9. ประเพณีการบวชพระ จะกระท ําตอเมื่อบุตรชายอายุเทาไร
ก. 18 ข. 19 ค. 20 ง. 21

10. การกระทํ าของชาวบานสะทอนพฤติกรรมขอใดของมนุษย
ก. ความรัก ข. ความกลัว
ค. ความตองการเอาชนะ ง. ความรังเกียจที่มีตอสัตว
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แผนการสอนท่ี 4
เอกสารหมายเลข 6

ตวัอยางการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบาน จ ํานวน 5 เร่ือง

เร่ือง    แมเกลียดโละ
แมมโีละสองคน โละชายกับโละสาว โละคนชายหนั้นแมไมใครชอบกายิกใหไปอยูปา 

โละชายกาไปทํ าไรกิน  ขางแมโรเหลาหวาโละมีกินกาตามไปเบียบเบียนโละอ๋ี ฝายนองสาวกาทํ า 
หนมโคใหพี่บาวกินทุกวัน วันหนึงพี่บาวไปถางปากาทิ่มแปงทํ าหนมโค พอดีแมไปถึงกาหวา “โละ
เหอ แมหยากนาม ไปเอานามมาใหแมกินขันตะ แปงเดียวแมทิ่มให” โละสาวกาไปเอานามมาให 
พอโละสาวมาถึงเห็นแปงหนมโคเปนสีเหลืองกาถามแมหวา “ไรแปงเหลืองมากพันหนี”่  แมกาบอก
หวา “อายข้ีหมิ้นหมันตกจากพกลงไปในแปงหนมโค หาพรือไม”  จากหนั้นแมกากลับบานไป ยังแต
โละสาว  ฝายพี่บาวมาแตปากากินหนมโคหนั้นแหละ กินหนวยแรกหาวที หนวยเทสองกาหาวสอง
ท ีหนวยเทสามกากลายเปนงูเล้ือยลงสระ เพราะแมเอาไขงูใสในแปง ฝายนองสาวเห็นกาตามไปเท
ปากสระเพื่อรอพี่บาวใหข้ึนมา  นางกานั่งรองไหจนนามตาทวมตัวกลายเปนจอมปล๋ัว วันหนึง
พระราชาเสด็จในปากามาเห็นกาหวา ท ําไมจอมปล๋ัวหหนี้มีนามไหลออกมา กาขุดแลพอเห็นนางอ
ยใูนพระราชากาขอไปท ําเมีย นางกาหวาถาเอาไปทํ าเมีย ตองเอาพี่บาวหมันไปกัน ตอนหนี้อยูใน
สระเปนงู พระราชากา    ตกลงพางูไปกัน พอไปถึงวังกาแตงงาน

เร่ือง   ตีควายเขาไห
     มเีศรษฐีคนหนึงมีขาวของสมบัติมากมาย   ชาง  หมา   วัว   ควาย   ผอไมท ําไทร ชาง 
หมา วัว ควาย ผอขายเหลน เหลนหยางเดียวหาทํ าไหร เหลนทังปทั้งชาติ จนวัวเหม็ด ควายเหม็ด               
กาขายหรายขายนา จนเหม็ดเงินเหม็ดทอง  มีโละชายอยูคนหนึงโละชายนั่งคิดนอนคิดหวาทํ าพรือ
ใหผอเลิกเหลนนันท ี  กาหนึกข้ึนไดละหวาตี้ทํ าพันพรือ  พอเหย็นวันนั้นผอกลับมาถึงบาน โละกะ
แบะไหใหญไปตั้งหนาได  เอาไมทอนอันหนึง  แลวเอาควายมาหนึงตัว แลวกะตีควายจนผออดแล
ไมได กาถามโละหวา ตีควาย  ทํ าไหร โละกาตอบหวาตีควายใหเขาไห  ผอถามหวาควายตัวใหญ
มนัตีต้เีขาไดพรือ โละกาบอหวาตีเขาไมไดหรือ ทีวัว ควาย ไรนา เงินทอง ทั้งเหม็ดยังเขารูปอได ทุก
ส่ิงทกุอยางยังเขาไดเหม็ด  ทรัพยสมบัติกาไมเหลือ  ผอนึกไดกาหยุดเหลนปอตั้งแตนั้นมา เร่ืองการ
พนัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



259

เร่ือง   ชัยชายฉลาด
มชียัชายคนหนึงไปเที่ยวแลวเทหนี่ ไมหมากมันคอมพาดขามคลองปลายถึงดิน แลว

ชายคนนั้นกะข้ึนไปนั่ง ทีหนี้ไมหมากมันหยับเพอลงไมได ทีหนี่มันคิดจนใจแลวกะเฉะเตาะหมะ  
ท ําเปนหมาตักนามเอาถวงปลายหมากใหลงดิน แลวมันกาไดลงกลับบาน  ตอมากาไดออกเที่ยว
ปาไปหาหวายไปเจอเอาชาง  ชางกายิก มันกะว่ิงข้ึนตนโหนด ไมโรจะท ําพรือจะไดกลับบาน เพราะ
ชางเฝาใตโคนมนักะตดัทางโหนดโยน โยนชบุชางกาแลนไปหาทางโหนด แลวกาแลนมาเฝาโคนอยู
ตามเดมิ  ทหีนีม่นักาตดัทหีนงึหลาว  โยนไปฝายหนงึหลาว  ชางกาว่ิงตามไปหลาว  ไปถงึเหน็แตใบ
โหนด ทหีนีต้ดัทหีนงึหลาวโยนไปฝายหนึง ทีหนี่ชางกาไมแลแลว ทีหนี่มันกาตัดทางโหนดคาดเปน
เปะ โดดลงมากับทางโหนดแลวแลนกลับบาน แลวกะชางยืนเฝาอยูนั่นแหละหมันกาไปถึงบานแลว

เร่ือง   นายโจรอุกวัด
นายโจรอุกวัดราง   นายโจรมีตํ าหราวันนั้นแลต ําหราหวาตองไดดี  ตองพาโละนองออก

เดนิทางแลตํ าหราเพอเดินเพอ พอไปถึงวัดกาถึงเวลาอุกแลว ถาจะพนไปกามันถึงเวลาอุก วัดหนัน้
มพีระอยอูงคหนงึเขาเคยอุกเหมอืน  แตหวาเขาอุกแลวเอาไปชวยเหลือประชาชน  ยากจนเข็ญใจเท
ท ํา ๆ กาไมรวย ดังนั้นพอนายโจรกาเขาอุกแกหวาไมมีไหร นายโจรหวาอุกแลวตองเอาตํ าหราหวา
ไดเวลาอุกแลว ตรงไหนกาเจอของดี   มาอุกวัดทานจะเอาของดีไอไหร พระกามีของดีในตัวคือ ศีล
หา นัน่แหละ ถาใหแลวตองเอาไมเอากาไมตองให ใหแลวตองถาไมเอาเทหลังจะสวย  โจรการับ
หวาเอาทุกคน จากหนั้นกาเขามานั่งแลวหวาตามแกเพอ พระกาแนะน ําอาราธนาศีลหา ตั้งแต 
ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา   พวกโจรกาฮาข้ึนและหวาทีนีกาตาย แตกาตองเอาเพราะแหลงกัน
แลวอยาเสียสัตว  พอเอาแหลวกาเขาไปในโหมบาน พวกโจรไมเคยเขาไปโหย ๆ กาอดขาว จึงชวน
กนัท ํามาหากิน ไปละขาว ทีหลังโรถึงในหลวงเขากานิยมชมชอบ ในหลวงจึงชวยเหลือ พอโหยมา
ในหมูบานนั้นกาตั้งนายโจรใหเปนหัวหนา

เร่ือง   สองแมลูก
มีสองแมโละไปเที่ยวปา ไปเที่ยวหาโละไมไอไหรพันหนี่แหละ บังเอิญฝนตกหาใหญ  

พอฝนตกใหญกะเขาไปหยุดในโพรงไม พอเขาไปอยูในโพรงไม งูกาอากพิษใสตาทํ าใหแมตาบอด 
พอฝนแลงกะหวนกลับบาน ไมโรตีท ําพรือดีใหแมตาแจง กะเที่ยวมาหาทานผูโรหวาท ําพรือใหแม
ตาแจง กะเที่ยวไปเร่ือย ๆ  พอดีไปพบพระอานนท  พระอานนทหวาอยารองไหอยาร่ํ าเหลยโละ
หลานเอย หนี้แมตาบอดหนั้นกาใหโละสาวปลดหนี้บุญคุณเสียตะ ตักนามใหอาบ ลางข้ีสีเยี่ยวให
เสียตะ เพราะเมื่อกอนผอแมเล้ียงเรามาพันหนั้นแหละ  ขางโลกสาวกาท ําตาม  ลางข้ีสีเยี่ยวให  ตัก
นามใหอาบ   ท ํากันไปเร่ือยจนตายกันทั้งสองคน    และกะไดข้ึนสวรรคกันทั้งสองคนแหละ
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ผลการวิเคราะหนทิานทั้ง  5  เรื่อง 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรมมนุษย จุดประสงค 

1. แมเกลียดลูก  
  ( ประเทศนิทาน 
   ปรัมปรา) 
 

หยิก 
หนมโค 
ทิ่ม, ตะ 
หาไรไม 
จอมปลั๋ว 
หวา , หนึง 
ขุดแล 
หยา,ไร 
หนวย 

 

1. คนดีตกน้ําไมไหล
ตกไฟไมไหม 

2. สองพี่นองตอง
ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

- กินไขงูแลวจะ
กลายรางเปนงู 
- จอมปลวก 

- พี่นองจะตอง
รักกันไมทอดทิ้ง
กัน 

- ถางปา 
- ขนมโค 
- ขมิ้น 
- ตําแปงทําขนม 

 - ตองการความรัก 
- สงสัยแลวตองไข
ขอของใจ 
- อคติลําเอียง 

3.4 

21.ตีควายเขาไห  
(ประเภทนิทานคติ
สอนใจ)  

คนหนึง,หมาก 
หมา,เหลาหยาง 
ขายหราย,,f 
โล,หนังขิด 
นอนขิด,นันที 
หนึก,เหย็นผอ 

1. ความฉลาดมี
ปญญาสามารถ
นํามาแกไข
เหตุการณณได 

2. คนที่เลนการพนัน
ยอมหมดสิ้นทรัพย
สิ้นทุกอยาง  

 - นิยมกินเหลา
เลนการพนัน 
- นิยมคนฉลาด
มีปญญา 

- ทําไรไถนา  - ตองการปจจัย 4 3.4 
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ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรมมนุษย จุดประสงค 

22.ชัยชาญฉลาด 
   (ประเภทนิทานชีวิต) 
 
 
 
 
 
23.นายโจรอุกวัด 
  ((ประเภทนิทานชีวิต) 

ไมหมาก 
หยับ,จนใจ 
เฉตอหมา 

หมาตักน้ํา,ปา 
ยิก,ทําพรือ 
โยนชุบ,เลา 

เป 
หยา,ไร 

ตําหรา,อุก 
เพอ,ไหร 

สวย,โหย,โร 

การใชปญญา
แกปญหาเฉพาะหนา 
 
 
 
 
 
 
1.)คนที่ประพฤติตัว
อยูในศีลยอมพบแต
ความสงบสุข 
2.)คนที่มีอาชีพสุจริต
ยอมพบแต
ความสําเร็จในชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
- กรรม 
 
 
 
 
 

- คนฉลาดมี
ปญญา 
 
 
 
 
 
 
- คนมีศีลธรรม 
- นิยมคนทํา
อาชีพสุจริต 
 

- ตนตาลโตนด 
- ภูมิประเทศเปนปา
เขา 
- ตนหมาก 
- หมาตักน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ธรรมเนียมการปลน
ของโจร 

- ตองการความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
- ตองการความ
ปลอดภัย 
- ตองการปจจัย 4 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 

24.สองแมโลก 
  (ประเภทนิทานชีวิต)  

โลกไมโรโบ 
อากพิษ,ฝนแลง 
ตาแจง,ลางขี้หลี 

เยียว 

การปฎิบัติตอมารดา
ยอมเปนสิ่งดี 

- สวรรค 
- กรรม 
- พระอานนท 

- นิยมคน
กตัญู 

- หาของปา 
- ภูมิประเทศเปนปา
เขา 

 - ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการปจจัย 4 

3.4 
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แผนการสอนท่ี 4
เอกสารหมายเลข 7

นทิานจํ านวน  15 เร่ือง ไดแก

1.  ต ํานานจระเขหิน 8.  ชยัชายเหลาหวาย

2.  พอกัน 9.  วัดโคกอีแรง

3.  นายกับบาว 10. นายฟง

4.  ถางไรเจอกัน 11. สาเหตุที่กระดองเตามีรอยราว

5.  บวชนาค 12. นายพรานถือสัจจะ

6.  พระมาลัย 13. ลูกเตา

7.  ยายเอ้ียง 14. นางอุทัย

15. ข้ีกัญชา

หมายเหตุ
นทิานทั้ง  15 เร่ืองดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ค  หนา  503 - 550
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แผนการสอนท่ี 4

ใบงานท่ี 3

คํ าสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกนิทานจากจํ านวนทั้งหมด  35 เร่ือง เลือกเพียง  1 เร่ือง น ํามาวิเคราะห
และนํ าเสนอในรูปของแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
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แผนการสอนท่ี 5

ศนูยการเรียน  5   ศูนยการเรียน

คํ าสั่ง  ใหนกัเรียนแบงกลุม 5 กลุม กลุมละ 5 คน แตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมศูนยการเรียน โดย
สลับเปล่ียนศูนยการเรียน เมื่อสมาชิกในกลุมของตนท ํางานเสร็จเรียบรอยแลว จะตองปฏิบัติกิจ
กรรมศนูยการเรียนดวยความสงบและเปนระเบียบเรียบรอย ไมสงเสียงรบกวนหองขาง ๆ

ศนูยการเรียนที่  1 มาสโลว
ศนูยการเรียนที่  2 เธอจาฉันอยูที่นี่
ศนูยการเรียนที่  3 บอกหนอยไดไหม
ศนูยการเรียนที่  4 เติมเต็ม
ศนูยการเรียนที่  5 สํ ารวจ
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ศนูยท่ี 1  ศูนยมาสโลว

ความรูสกึนึกคิดและความตองการของมนุษยท่ีปรากฏในนิทานพืน้ฐานจงัหวดัสรุาษฎรธานี

ความหมายของความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษย
ความรูสึกนึกคิดและความตองการของมนุษย หมายถึง ความตองการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ตามวิสัยมนุษย ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานสํ าหรับชีวิตอันสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษย

มาสโลว (Maslow,  อางถึงใน มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง, คณะศึกษาศาสตร,
คณาจารยภาควิชาจิตวิทยา 2527 : 263-264)  นกัจติวิทยาเจาของทฤษฎีลํ าดับข้ันของความ
ตองการ เชื่อวา มนุษยมีความตองการในการแสวงทํ าส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ และจะมีการพัฒนาไป
เร่ือย ๆ แมวาบุคคลอ่ืนจะมองเห็นหรือไมก็ตาม  ซึ่งลักษณะความตองการตามหลักการของมาส
โลว สามารถอธิบายได ดังนี้

1. ความตองการสรีระ   ความตองการทางดานสรีระนี้เปนความตองการทางดานการ
ด ํารงชวิีตอยูได เชน อุณหภูม ิ นํ้ า  อากาศ  รวมถึงปจจัยส่ีอันจํ าเปนแกการดํ ารงชีวิต

2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง  รวมทั้งการกระท ําตาง ๆ เพื่อใหหางไกล
จากอันตราย หรือหลีกเล่ียงความเจ็บปวด

3. ความตองการความรักและเปนทีย่อมรับของกลุม โดยปกตบิคุคลมกัจะท ํางานรวมกัน
จะไมมีใครที่มีชีวิตหรือทํ างานอยางโดดเดี่ยว จํ าเปนตองอยูรวมกลุม ดังนั้นบุคคลจึงมีความ
ตองการความรักและตองการมีสวนรวมในกลุมใหยอมรับตนเอง

4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากผูอ่ืน  ลักษณะของความตองการที่จะใหผู
อ่ืนมายกยองตนนี้ เปนความปรารถนาของบุคคลที่ทํ าใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ข้ึนไดเปนอันมาก

5. ความตองการที่จะบรรลุถึงความตองการของตนเองอยางแทจริง ลักษณะความ
ตองการในข้ันนี้เปนความตองการสูงสุดของบุคคลที่บุคคลจะตองพยายามกระทํ าส่ิงตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและตามความสามารถของตน

มาสโลว เชื่อวา ชีวิตของมนุษยมีความตองการเหลานี้เปนพื้นฐานในการผลักดันให
เกดิพฤติกรรมดานตาง ๆ
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คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร  ก   ข  ค หรือ  ง ที่เห็นวาถูกตองที่สุด

1. มนษุยแสดงพฤติกรรมเพราะมีส่ิงใดที่มีอิทธิพลเปนแรงผลักดันมากที่สุด
ก.  ความขยัน ข.  ความมุงมั่น
ค. ความตองการ ง.  ความพยายาม

2. “…… แดงทํ างานเพราะไมอยากอดตาย ….. “ ขอความขางตนแสดงความตองการดานใด
ก.  ตองการความรัก ข.  ตองการความมั่นคง
ค.  ตองการการยอมรับ ง.  ตองการดานสรีระ

3. “…. เขียวประจบคุณครู ….”  ขอความขางตนแสดงความตองการดานใด
ก.  ตองการความรัก ข.  ตองการดานสรีระ
ค.  ตองการความมั่นคง ง.  ตองการความสนุกสนาน

4. “…. เด็กกํ าพราคนหนึ่งยืนเอามือกอดตัวเองเอาไว…” ขอความขางตนแสดงความตองการ
ดานใด
ก.  ตองการความมั่นคง ข.  ตองการความรัก
ค.  ตองการความอบอุน ง.  ตองการการยอมรับ

5. “…. พรานปาพบเสือโครง จึงทํ าอุบายข้ึนไปอยูบนตนไม…” จากขอความขางตน พรานปามี
ความตองการดานใด
ก.  ตองการความรัก ข.  ตองการทางดานสรีระ
ค.  ตองการความมั่นคงปลอดภัย ง.  ตองการการยอมรับ
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ศูนยท่ี 2   เธอจาฉันอยูท่ีน่ี

เกมจับคูคํ าศัพท

             1. ฝร่ัง ก.  เคย
             2. มะมวงหิมพานต ข. อาหารชนิดหนึ่งทํ าดวยกะป
             3. ท ําอยางไร ฃ. ไมพรือ, ไมไร
             4. กะป ค. ยาหมู
             5. ยากจน ง. พันนั้น
             6. หนอถั่ว จ. ทํ าพรือ
             7. เคยเจ ฉ. พูด
             8. เปนเหมยปาก ช. หย ํา
             9. แหลง ซ. ดีปลี
             10. ไมเปนไร ฌ. เสดถา
             11. แบบนั้น ญ. เชอ
             12. ขยํ า ฎ. พิธีกรรมการบนบาน
             13. สวย ฏ. ถั่วงอก
             14. พริก ฐ. ลูกมวง
             15. ชื่อ ฑ. เฉงหวับ
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ศนูยท่ี 3  ศูนยบอกหนอยไดไหม

คํ าสั่ง อธบิายความหมายของค ําศัพทและสํ านวนตอไปนี้

1. “เติล….. นีพ่ดูไมรูเร่ือง ยิ่งแกยิ่งเหรอใหญแลวนะ เฆาลอกอ”

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. “ไฮ… ตวัเล็กเทาหีด อยามาท ําเฒาทหีมงึ ! ไมท ํากไูมวา  แตระวังพอตา อีมาหกัคอเอานะโวย!

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. “พอทาน ทีวั่ดเขานอย   พอไกขัน แกก็ออกบิณฑบาตแลว  ออกมาแตสวนหามเีด็กวัดมาย
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4. “พอมุงมิ้ง  เสียงวา  อาการแกยงัชั่ว  ไมนั้นแกตองท ํานุย ขอโนนขอนี้”

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. “… อยามาหกใส  กูท ําหนอยหนอย  มนัหาหักไหม  มงึนะแหละตัวดี  การดี  อยากไดเม็ดไว
ท ําพันธุ …”
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ศนูยท่ี 4  ศูนยเติมเต็ม

คํ าสั่ง ยกตวัอยางศัพทและสํ านวนทองถิ่นที่ยังคงใชในชีวิตประจํ าวันมาอยางละ  3 คํ า

1. ศพัทสํ านวนที่เกี่ยวกับพืช
                                                                        
                                                                        
                                                                        

2. ศพัทสํ านวนที่เกี่ยวกับของใช
                                                                        
                                                                        
                                                                        

3. ศพัทสํ านวนที่เกี่ยวกับสัตว
                                                                        
                                                                        
                                                                        

4. ศพัทสํ านวนที่เกี่ยวกับความเชื่อและส่ิงศักดิ์สิทธิ์
                                                                        
                                                                        
                                                                        

5. ศพัทสํ านวนที่เกี่ยวกับอาหารการกิน
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ศูนยท่ี 5  ศูนยส ํารวจ

คํ าสั่ง หาศพัทสํ านวนทองถิ่นที่ปรากฏในนิทาน  3 เร่ือง คือ

1. ดื่มปู
2. อกตัญู
3. คิดวาแกงบวช

นทิานทั้ง 3 เร่ืองสามารถดูภาคผนวก ค หนา  503 – 550
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แผนการสอนท่ี 5
เอกสารหมายเลข 8

ศกึษาตัวอยางนิทาน  3 เร่ือง ดังนี้

เร่ือง   เจาพุทโท
กลาวถึงเทพบุตรและเทพธิดาคูหนึ่งซึ่งถึงเวลาเทตองจุติโลกมนุษย เพื่อชดใชกรรมเท

เคยทํ ามา โดยทั้งสองไดขอพรจากพระอินทรใหตนนั้นพนจากความอับจน และขอใหเปนผูมี
ปญญา เมือ่พระอินทรประทานพรใหแลว เทพบุตรกาจุติมาเกิดเปนโละของตาเฒาจันทึกกับยาย
มาลีเท    ยากจนเข็ญใจ สวนเทพธิดาจุติมาเกิดเปนพระธิดาแหงพระราชา

พทุโทโละยายมาลีเมื่อโตเปนหนุมกามีนิสัยเกียจคราน ไดแตกินแลวนอนไมชวยพอแม
ท ําการงานส่ิงใด สองตายายทั้งพร้ํ าสอนทั้งดาตีเพื่อใหพุทโทรูจักทํ างานบาง แตกาไมเปนผลเพื่อ
บานกาพยายามมาชวนพุทโทไปท ํางานดวย จนวันหนึ่งพุทโทตามเพื่อนบานไปหาปลา เพื่อนบาน
สุมปลาไดมากมาย แตพุทโทไดแตยืนจับสุมเงื้องาหยูไมรูจะทํ าอยางไร รอนถึงพระอินทรตองฉีก
เอาชายผาเพื่อเนรมิต เปนปลาชอนหวายเขามานอนหยูนิ่ง ๆ เหมือนตาย พุทโทจึงจับปลานั่นรอย
กลับบาน เมื่อกลับถึงบานกาถามพอแมหวาเทใหตนไปจับปลามานั้น แลวบาปกรรมจะหยูเทใคร
สองเฒาไดฟงกาโกรธจึงไมยอมกินปลาของพุทโท พุทโทจึงเอาปลาไปยางแลวเอาเหน็บไวขางฝา

ยงัมเีศรษฐีพอคาผูหนึ่งเเทยวคาขายไปตามเมืองตาง ๆ วันหนึ่งพอจัดของลงเรือสํ าเภา
เสร็จ ชกัใบเรือเทาไรเรือกาไมยอมเคล่ือน จึงคิดหวาจะยังมีคนฝากของไปขายอีก จึงทํ าใหเกิดเหตุ
อาเพศ เศรษฐีจึงไปรองถามตามบานจนถึงบานพุทโท พุทโทจึงหยิบปลายางออกมาฝากไปถวาย
พระราชา เพื่อขอแลกกับเส้ือผาเศรษฐีการับปาก เมื่อเศรษฐีไดปลามาแลวเรือกาแลนไป

เมือ่เรือเขาเทยีบฝง ผูคนตางดใีจพากนัมาเลือกซือ้สินคากนัวุนวาย ซึง่เปนเวลาเดียวกับ  
เทพระราชาประชวรหนกัแทบส้ินพระชนม โหรท ํานายหวาถาแกไขไดทนัใน  3 ราตรี พระราชาจะปลอด
ภัย และหมอยาทลูหวาหากไดปลาชอนยางมาแชในนามดอกไมละลายกบัยากาจะแกไขได พระมเหสี
จึงใหทหารไปปาวประกาศหวาหากผูใดมีปลาชอนมารักษาพระราชาไดกาจะใหรางวัลอยางงาม 
เศรษฐเีมือ่รูขาวกาน ําปลาไปถวาย คร้ันเมื่อพระราชาหายประชวร พระองคไดพระราชทานเงินและ
เส้ือผาใหแกเศรษฐี แลวทรงฝากกลองซึ่งขางในบรรจุเคร่ืองประดับสํ าหรับองคไปใหพุทโทผูเปนเจา
ของปลา โดยทรงอธิษฐานล่ันกุญแจยนตไว เพื่อไมใหผูใดลวงรูและแอบเปดกลองกอน
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เมือ่เศรษฐกีลับมาบานเมืองตน พุทโทกาว่ิงไปรับดวยความดีใจเทจะไดเส้ือผาใหม แต
เมื่อรูหวาพระราชาทรงฝากกลองมาใหแทนกาโกรธ ดาหวาเศรษฐีเทโกหกหวาจะเอาปลาไปแลก
ผามาให แตในเทสุดพุทโทกาแบกกลองข้ึนบานโดยไมไดใสใจกับมัน

ตอมาเมือ่เศรษฐีจะไปคาขายอีก กาปรากฏหวาเรือไมเคล่ือนเทดังเชนคร้ังกอน คนเรือ
จงึไปรองถามหวาใครจะฝากส่ิงใดไปขายหรือไม พุทโทไดยินแตทํ าไมสนใจ เศรษฐีจึงจัดขาวของ
ไปฝากพุทโทแลวบอกหวา คราวนี้ถาพุทโทฝากอะไรไปแลกผา กาจะใหไดผามาไมผิดสัญญาอีก 
พทุโทจงึฝากกลองไปแลกผา เศรษฐีดีใจแบกกลองลงเรือ แลวเรือกาแลนไปจนถึงเมืองหนึ่งซึ่งเจา
ชายแหงเมืองนั้นทรงพระสุบินหวา พระองคไดพระสังวาล พระธ ํามรงค และพระมงกุฏเทงดงาม
ราวกับเปนเคร่ืองทรงของพระอินทร แตแลวส่ิงนั้นกลับหายไป พระองคไดแตกันแสง โหรหลวง
ท ํานายหวาพระองคจะไดลาภใหญจากบานเมืองไกล แตพระองคกายังคงโศกเศราและไมพอพระ
ทยัเมือ่เหน็เคร่ืองทรงเทมีหย ู คร้ันเมื่อไดยินนางกํ านัลพูดคุยกันกาพิโรธ กระทืบพระบาท แลวชัก
พระขรรคออกไลฟน เพราะคิดหวาพวกนางพูดจาเยาะเยยพระองค เมื่อพระราชาทรงทราบหวา
พระโอรสเปนไปเชนนี ้จึงตรัสปรึกษากบัพระมเหสี พระมเหสีกาทรงคดิหวาพระโอรสถกูผีปาเขาสิง จึง
ไดแตทรงปลอบใจพระโอรส เมือ่พระโอรสทูลเลาถึงพระสุบิน พระราชาจึงทรงถอดเคร่ืองทรงของ
พระองคประทานให แตพระโอรสไมพอพระทัยและทูลหวาตนจะเเทยวตามหาชางใหท ําใหเหมือน
ในพระสุบิน หากหาไมไดจะไมกลับมา

กลาวฝายเศรษฐีเมื่อจัดสินคาแลวกานํ ากลองไปถวายพระราชา แลวกราบทูลหวา
เพื่อนชื่อพุทโทฝากมาถวายเพื่อขอแลกกับเส้ือผา เมื่อพระโอรสทรงทอดพระเนตรเห็นกลองกามี
เหตบุนัดาลใหพระองครูสึกพอพระทัย จึงไดทูลขอพระบิดา แลวนํ าไปไวใกลแทนบรรทม และกุศล
บนัดาลใหพระองคทรงเปดกุญแจยนตนั้นได และทรงพบเคร่ืองประดับองคทุกอยางตามพระสุบิน 
พระโอรสทรงซักถามเศรษฐีถึงเทมาของกลอง เศรษฐีกากราบทูลใหทรงทราบ พระโอรสจึงประทาน
เงนิใหเศรษฐ ีและทรงฝากศรพรหมศาสตรไปใหพุทโท เมื่อเศรษฐีน ําเรือกลับบานเมืองมาพบพุทโท
กายืน่ศรให พุทโทโกรธมากดาหวาเศรษฐีเทโกหกตนเปนคร้ังเทสอง และหวาจะไมขอพึ่งอีกตอไป

พทุโทจ ําใจรับศรมาแลวทํ าทียกศรข้ึนจะยิงนกกาเลน กาเกิดฟาแลบ ฟาผา ทองฟามึด
คร้ึมไปหมด พุทโทตกใจรีบเอาศรไปแขวนเทบาน เมื่อลองเอาโละศรข้ึนพาดสายกาเกิดเหตุการณ
เชนนัน้อีก พุทโทจึงไดแตนอนดูศรโดยเทไมรูหวาศรนั้นมีฤทธิ์

หยตูอมาเมื่อเศรษฐีแตงเรือจะไปคา เรือกาไมเคล่ือนออกจากทาอีก เศรษฐีจึงจัดขาว
ของเส้ือผาไปหาพุทโท พุทโทเหมื่อเห็นเศรษฐีน ําเส้ือผามาใหกาบอกหวาตนใครไดเส้ือผาของพญา 
แลวใหเศรษฐีบอกตนกอนหวาพวกทาวพญานั้นมีหนาตาเหมือนกับคนทั่วไปหรือไม ถาเศรษฐี
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บอกตนกาจะฝากของไป เมื่อเศรษฐีตอบแลวพุทโทจึงฝากศรไป แลวกํ าชับหวาถาคร้ังนี้ไมไดเส้ือ
ผามาจะไมขอพูดกับเศรษฐีอีก เศรษฐีรับศรมาแลวกาออกเรือไปจนถึงเมืองพาราณสี

กลาวถงึทาวมทัราชผูครองเมอืง มพีระมเหสีพระนามหวานางอุบลเทวีและพระธิดารูปงาม
พระนามหวานางพิมพา ความงามของพระธิดาเล่ืองลือไปทั่ว ทาวพญาทั้งรอยเอ็ดหัวเมืองตางกา
หมายปอง แตเพราะความกลัวเดชานุภาพแหงทาวมัทราช จึงตองวางแผนเทจะรวมมือกันตีและ
เผาเมืองพาราณสีกอน แลวจึงคอยชิงพระธิดากันในภายหลัง คร้ังเมื่อถึงเวลานัดหมายทักจาก
รอยเอ็ดหัวเมือง กาบุกเขาเมืองพาราณาสีพรอมกัน ราษฎรตางตกใจพากันลงเรือหนี ฝายทาวมัท
ราชกามพีระบัญชาใหปดประตูเมือง แลวใหทหารรบสกัดทัพขาศึกเอาไว ทาวมัทราชทรงพยายาม
เจรจาถามเหตุผลเทพากันยกทัพมา เมื่อทรงทราบหวาพวกทาวพญาทั้งหลายซึ่งเปนเมืองข้ึน
ตองการตัวพระธิดา พระองคกาไมทรงยินยอมเพราะเห็นหวาไมคูควร แลวตรัสบอกใหพระมเหสี
และพระธดิาเปล่ียนเคร่ืองทรงใหเหมือนกับพวกทาสา แลวหนีปะปนไปกับคนอ่ืน สวนพระองคนั้น
จะขอหยูรักษาเมืองกับเหลาทหาร

ฝายเศรษฐีซึ่งติดหยูในเหตุการณกานํ าศรไปถวาย ทาวมัทราชทรงรับศรมาแผลงดูจึง
ทรงรูหวาศรมีฤทธิ์ เพราะโละศรเทแผลงไปกลายเปนไฟและจักรไลสังหารขาศึก เมื่อแผลงไปอีกกา
กลายเปนนามทวมและเกิดมีปลาพาเอาพวกขาศึกเทจมนามไปกิน เมื่อทาวมัทราชชนะศึกแลว 
เทวดากาแปลงเปนพระพายพัดนามใหแหงเพื่อใหทาวมัทราชไดทรงพบกับมเหสี พระธิดา และไพร
ฟา เมือ่ทาวมัทราชทรงทราบจากเศรษฐีหวาศรนี้พุทโทฝากมา จึงมีพระบัญชาใหจัดเตรียมขบวน
เพือ่สงพระธิดาไปใหกับพุทโทเพื่อแทนคุณ โดยใหพระธิดาเสด็จไปพรอมกับเศรษฐี

เมื่อกลับมาถึงบานเมืองตน เศรษฐีกาทูลใหพระธิดาตั้งพลับพลาเทประทับรอหยูกอน 
แลวทูลขอพระภูษาจากพระธิดาเพื่อน ําไปลอพุทโท โดยวางแผนใหทหารทํ าเปนแขงเรือพายตาม
เรือเศรษฐไีป เมือ่เศรษฐเีรียกใหพทุโทลงมาหยบิพระภูษาเททองเรือ ทหารกาเขาจับตัวพุทโทไว พุท
โทรองเรียกพอแมไปพลาง ดาทอพวกทหารไปพลางจนมาถึงพลับพลา ทหารจึงเขาไปกราบทูลพระ
ธิดาใหเสด็จออกมาชมโฉมพุทโทผูมีรูปงาม พระธิดาเมื่อทอดพระเนตรเห็นเส้ือผาเทพุทโทใสกา
ตรัสหวาไมคูควรกับรูปโฉม จึงทรงใหนางกํ านัลนํ าเคร่ืองทรงไปเปล่ียนใหพุทโท โดยใหพาไปอาบ
นามกอน พุทโทเมื่อไดยินพวกนางกํ านัลพูดคํ าราชาศัพทกาถามเพราะไมเคยไดยินมากอน เมื่อเขา
ในพลับพลา ทั้งพระธิดา ทั้งนางกํ านัลเทมารุมลอมมากมาย ท ําใหพุทโทรูสึกกลัวจึงไลพวกนางให 
ออกไป พระธดิาจงึตรัสหวา ตนนัน้มาเปนภรรยาเพือ่แทนคณุเทพทุโทไดฝากศรไปชวยเมอืงพาราณสี
ใหพนภัย

พระอินทรเมื่อเห็นหวาพุทโทใกลส้ินกรรมแลว จึงคิดลงไปชวยเหลือโดยแปลงเปนตา
เฒาจนัทกึ และใหนางสุชาดาแปลงเปนยายมาลี น ําขนมปลากริมไปใหพุทโท แลวพูดเตือนสติพุท
โทหวาจงอยาไดดาตีขับไลพระธิดาเลย เปนบุญของเจาแลวเทไดนางมา จากนั้นสองตายายแปลง
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กาอวยพรใหพุทโทหยูอยางมีความสุขแลวกาจากไป คร้ังรุงเชาพระธิดาและนางกํ านัลตางสังเกต
เหน็หวาพทุโทมีทวงทีกิริยาเทผิดไป คือ ยอมเทจะชวนพระธิดาและรวมเสวยอาหารดวย อีกวาจา
กาไพเราะออนหวานผิดจากวันกอน ๆ เหลานางกํ านัลกาพากันดีใจ

ฝายพระอินทรไดเรียกประชุมเทวดา นางฟา เพื่อจัดงานรับขวัญเจาพุทโทกับพระธิดา
โดยไดเนรมิตส่ิงตาง ๆ ไวพรอมสรรพ แลวเชิญทั้งสองมานั่งแทนรับพร แลวพระอินทรจึงกลับข้ึน
สวรรค เจาพทุโทและพระธดิาพมิพากาครองคูกนัอยางมคีวามสุข เหลาไพรฟากาพากันสรรเสริญยินดี

เร่ือง   บุญคุณบิดามารดา

หมาเกิดเปนโละคนหญิงสองคน หยูมาเขาเห็นผิดทามีคนเอาไปเล้ียงโละและแมหมา     
หยมูาพอเปนสาวกามีคนมาขอไปเปนเหยาเปนเรือน คนเทเล้ียงกาใหคนพี่ไปไดเศรษฐี คนนองไป
ไดคนจน หยูมาแมลํ าลึกกาไปแล แตตอมาฝายคนเล้ียงเขาไมดูแลผอมโยงเยง กาเลยไปหาโละคน
พีพ่อลุกเห็นกาหวาไฮไมรูมาไร กาไลยิกตี   แมการองไหหวาโละไมนึกถึงบุญคุณบิดามารดาเท
เล้ียงมา กาคดิไปหาคนนองซึ่งเปนคนจน พอเห็นกาดีใจหวา แมมา ฝายผัวเห็นเมียเรียกแมกาเรียก
ดวย และดูแลรักษาเปนอยางดี    แมกาเลาเร่ืองใหฟงการองร่ํ าไปพลาง

หยมูาแมหมากาตายกาเอาโดใสเนียง ปดไวหยูมานานเปดแลโดกลายเปนทอง ความ
ทราบถงึเจาแผนดินกาใหรางวัลและรูถึงพี ่  พี่กามาถามนองหวาไดของดีไหร นองกาหวาไมตองทํ า
ไหร เอาหมามาตีใหตายแลวเอาโดใสเนียงไว เปดดูกาเปนเงินเปนทองเทานั้นแหละ ฝายพี่กากลับ
ไปตหีมาใสเนียงมากมายแลวปดไว และเปดดูอีกคร้ังกลายเปนหนอน

ผลนัน้คอืการอกตัญูตอบิดามารดาคราวนี้ผูพี่แกจนลง ๆ คนนองกากลับกลายเปน
เศรษฐีดวยโดแม
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เร่ือง   ประวัติของกุง

สมยักอนหนัน้มีกุงถึงคนดักไปได คั้นหนี่เอาไปถึงแกงมั่ง คั่วมั่ง คั้นหนี้ คนสมัยหนั้นมี
คนเอาไปไดแลวหมันไมแกง เอาไปถึงของหมันยํ า ย ําดิบกินดิบ เอากุงมาถึงใสถวยเขาแลวทิ่ม
เคร่ืองโละเผ็ดใสลงไปบีบสมนาว ใสเขาไปกุงตัวเทไมตายกาแสบรอนดีดพลัดลงจากถวย พลัดลง
ใตถุน ทนไมไหว 

กุงหวา “ฮาย ! ท ํากนัพนัหนี้ไมไหวพวกมนุษยหวางตี้ตายหมันทรมานหมันแสบ ไมได
เร่ืองหนี้ตองไปฟองพระอิศวร…”  คร้ันตี้ไปแตสวนหนั้นไมหาญไป คั้นไมหาญไปกะไปชวนไกแจ
หวา  “วันหนี้ตองไปฟองพระอิศวร หมันท ําแสบหนัก เอาไปยํ าดิบหนั้น”  ไกแจหวาเอาสองคนกาไม
ด ี  “ไปชวนไกเภากันเหอะ”  คั้นหนี้กุงหวา  “เอาสามคนกายังสาคลาย ไปชวนเปดผูกันพอไดเปน
เพือ่นกัน” กาไปชวนเปดผู

ตกลงส่ีคนไดเปนเพื่อนกัน กาไปกันแหละ ถึงกาไปชวนพระอิศวร พระอิศวรหวา “เฮย! 
พวกโสมาท ําพรือกันวะ”  คั้นหนี้กุงหมันเจาทุกขน ิ กุงกาบอกพระอิศวรหวา “หมันหนั้นอยูในเมือง
มนษุยหนัน้ หมันกาโรดีหนั้นแหละเขามีไปไวใหเขากิน แตการกินหนั้นไมทุกขไมรอนไหร แตกอนตี้
กนิหนีแ้หละมนษุยทํ าหยางเวทนา ตี้ตายตี้ไหรตั๊กทีใหตายหยางบาย ๆ  แตหนี้หมันเอากินดิบ เอา
ไปพลาไปยํ าหวางตี้ตาย หมันบีบสมนาวใสดีปลี หมันแสบหวาตี้ตาย”

พระอิศวรไดยินพันหนั้นกาหวา “เออ ! กุงเตนกุงพลาเราหนึกตี้กินอยูนานแลวไมไดกิน” 
กุงตกใจยกัหลังตึงเขา หลังไปชนฝาหลังหัก ข้ีไปอยูหมอม  ไกแจไดยินพันหนั้นกาชวนหวากลับ ๆ 
เทาวันหนี้ไมไดเร่ืองราว พระอิศวรไมตัดสินไหรใหกุง ทาวันหนี้หลังหักข้ีข้ึนอยูบนหมอมเหม็ดแลว
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ผลการวิเคราะหนทิานทั้ง  3 เรื่อง 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรมมนุษย จุดประสงค 

25.เจาพุทโธ(ประเภท
นิทานปรับปรา) 

  - นางฟาเทพบุตร 
- สวรรค 
- การกลับชาติมา
เกิด 
- บาปกรรม 

 - ทะเล 
- อาชีพคาขายทาง
เรือ 
- ปลายาง 

 - ตองการความรัก 
- สงสัยแลวไขของ
ของใจ 
- อคติลําเอียง 

3.4 

2.บุญคุณบิดามารดา 
  (ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

เปนเหยาเปนเรือน 
ลําลึก 
โยงเยง 
ยิก 

โด,ไหร 
เนียง 

1. ความกตัญู  
กตเวทีตอพอแม 

- ความดีเมื่อพอ
แมตายไปแลวจะ
มาใหลาภ 

 - อาศัยอยูกันเปน
ครอบครัว 

งานศพ - ตองการปจจัย 4 3.4 

        

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 278
 

ชื่อนิทาน / 
ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียมประเพณี 
 

พฤติกรรมมนุษย จุดประสงค 

3.นายฟง
(ประเภทนิทาน
วีรบุรุษ) 

ดับชีพ 
เพท 
พลาย 

ล่ําหลักธุระไหร 
เปา 

อยางไหร 
แตไหน 
ฉิบหาย 
หนอย 
หนวย 
เสหา 
เหวียง 

1.คนที่เชื่อฟงผูใหญสั่ง
สอนมักจะพบแตสิ่งดีๆ 
2.การกระทําสิ่งใดลงไป
ตามคําสั่ง ของหัวหนา
หรือผูมีอํานาจจะตองใช  
สติ  ปญญาและความ
ถูกตองเปนหลัก 
3.คนเราจะตองฟง
กอนที่จะโตงเถียงแลเว
ใชสติปญญาที่มีอยูคิด
ใครควรใหรอบครอบ
อยาเชื่ออะไรงายดาย
ตองพิสูจนกอน 

- ชางเผือก 
- ปาหิมพานต 

- คนฉลาดมี
ปญญา 

- ภูมิประเทศ
เปนปาเขา 
- เลี้ยงชาง 

 - ตองการความ
ปลอดภัย 

3.4 

        

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



279

แผนการสอนท่ี 5
เอกสารหมายเลข 9

นทิานจํ านวน  12 เร่ือง ไดแก

1.  จองเวร 7.   ปลาบูทอง

2.  ที่มาของตาลโตนด 8.   คิดวาแกงบวด

3.  เปลือกไมวิเศษ 9.   ชาติไมดี ทาสีไมแดง

4.  ลูกเขยชาวกรุงกับพอตาบานนอก 10. นายพรานลาเนื้อ

5.  ดื่มปู 11. เรือสํ าเภา

6.  เจาสุบิน 12. อกตัญู

หมายเหตุ
นทิานทั้ง  12 เร่ืองดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ค  หนา  503 - 550
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แผนการสอนท่ี 5

ใบงานท่ี 4  แบบฝกหัดการวิเคราะหนิทาน

คํ าสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกอานนิทานในเอกสารหมายเลข 2 จากนิทานจํ านวน  12 เร่ือง ใหนักเรียน
เลือกวิเคราะหนิทานเพียง  1 เร่ือง พรอมทั้งตั้งคํ าถามเกี่ยวกับนิทานที่วิเคราะหมา  5 ขอ (เขียนคํ า
ตอบดวยปากกาสีแดง)
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แผนการสอนท่ี 6
เอกสารหมายเลข 11

ตวัอยางนิทาน และต ํานาน

ปลาบูทอง
กลาวถึงเศรษฐีทารกะมีภรรยาสองคน ชื่อนางแกวขนิษฐา เปนภรรยาหลวงและ        

นางสาระฐีเปนภรรยานอย นางแกวขนิษฐามีโละสาวคือ นางเอ้ือย สวนนางแกวสาระมีโละสาวคือ
นางอายและนางอ้ี ทารกะมีอาชีพหาปลาทุกคร้ังเทไปหาปลา จะน ําภรรยาคนใดคนหนึ่งไปดวย
เสมอ วันหนึ่งทารกะเศรษฐีนํ าทางนางขนิษฐาออกไปหาปลา แตทุกคร้ังเททอดแหไดปลาบูทอง 
นางแกวขนิษฐาเห็นปลาบูทองกาขอไวเพื่อจะนํ าไปใหโละสาว ทารกะโกรธมากไดทุบตีนางแกว
ขนษิฐาจนตกนามตาย เมื่อทารกะกลับมากาบอกใหนางเอ้ือยทราบหวามารดาของนางเอ้ือย ไปวัง
ลอย อีกสามวันจะไปวังจม และบอกหวาสามปกาไมกลับ นางเอ้ือยจึงรูหวามารดาของนางเสีย
ชวิีต จงึรองไหกาถูกมารดาเล้ียงดาหวาทุบตี และบังคับใหทํ างานหนัก สวนนางแกวขนิษฐาเมื่อ
ตายไปกาไปบังเกิดเปนปลาบูทอง ดวยความคิดถึงโละจึงหวายนามมาหาโละ และแสดงใหรูหวา
ตนเปนมารดา นางเอ้ือยจึงนํ าอาหารมาใหแมปลาบูกินเปนประจ ําทุกวัน คร้ังนางอายรูกาไดไป
ฟองมารดา นางแกวสาระฐีจึงจับปลามาแกงกินเสีย ตอมาแมปลาบูทองตายก็มาเกิดเปนตนโพธิ์
ขณะเทนางเอ้ือยออกไปเล้ียงวัว ก็ไดพบกับพระเจาพรหมทัตและไดแตงงานกัน ตอมาเมื่อนางอาย
รูกาไดขอเขาไปอยูในวังกัน พอผัวเผลอก็แกลงทํ ารายนางเอ้ือยตางๆนานา  พอขาวรูไปถึงหูผัวกา
ถกูผัวส่ังทหารใหลงโทษโดยการทุบตี นางเอ้ือยขอใหยกโทษให แตนางอายไดกล้ันใจตายเสียกอน 
เมือ่พระเจาพรหมทัตทราบหวานางตาย กาใหสับรางนางใสเกลือสงไปใหเศรษฐีและนางแกวสารฐี  
ครอบครัวของเศรษฐีคิดหวาเปนเนื้อเทโละสาวสงไปให จึงปรุงอาหารกินอยางอรอย แตเมื่อทราบ
หวาเปนเนื้อของนางอายนั่นเอง ทั้งครอบครัวเกิดความเกรงกลังราชภัย จึงชวนกันหนีเขาปาจน
กระทัง่ไปพบพระและไดสนทนากัน เนื้อเร่ืองจบเพียงเทานั้น
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เร่ือง   บอนอย บอหลวง

มเีมอืง ๆ หนึ่งเจาเมืองเชอพระเจาศรีธรรมโศกราช มีมเหสีสองพระองค คือฝายขวา
และฝายซาย แตมเหสีทั้งสองทะเลาะวิวาทกันเปนประจ ํา พระเจาศรีธรรมโศกราชเห็นแกความ
สงบสุขของบานเมือง และเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝายพระองคจึงไปสรางเทใหใหมใหทั้งสองพระ
องค โดยไดสรางบอใหมเหสีฝายขวา เชอหวาบอหลวง และมีตํ าหนักใหโหยใกลๆ บอนั้น สวน
มเหสีฝายซายกาไดสรางบอให เชอหวา บอนอย และถามีตํ าหนักใกล ๆ บอนอยเหมือนกัน  แตบอ
หลวงนัน้    นามจืดกินได แตบอนอยนามเค็มกินไมได และทั้งบอนี้กามีอาถรรพหวาบอหลวงนั้นมี
ปลา ถาใครไปจับปลาในบอหลวงกินแลว ปลานั้นเนื้อจะแข็งกินไมได สวนบอนอยเขาเลาหวาถามี
งใูหญปรากฏข้ึนเมือ่ไหร คนเทเห็นนั้นญาติพี่นองคนใดคนหนึงจะตาย และในโหมบานนั้จะมีเหตุ
รายเกดิข้ึน สถานเทนี้ยังมีโหยจนถึงปจจุบันนี้คือ บอนอยใหยในใหมเท 5 ต.ทาฉาง อ. ทาฉาง     
จ. สุราษฎรธาน ีแตบอหลวงไทยในโหยเท 3 ต. ทาเคย อ. ทาฉาง จ. สุราษฎรธานี 
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แผนการสอนท่ี 6

ใบงานท่ี 5  แบบฝกหัดเร่ืองต ํานาน

คํ าสั่ง  จงเตมิขอความลงในชองวางใหเหมาะสม

1. ต ํานาน หมายถึง                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

2. ต ํานานแบงเปนกี่ประเภท                               ไดแก
2.1                                                                                                                                      
2.2                                                                                                                                      

3. อธบิายความเหมือนและความแตกตางระหวางนิทานกับตํ านานมาพอเขาใจ
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

4. บอกคุณคาของตํ านานมา  3 ขอ
4.1                                                                                                                                      
4.2                                                                                                                                      
4.3                                                                                                                                      
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แผนการสอนท่ี 7
เอกสารหมายเลข 12

ต ํานานจํ านวน  5 เร่ือง
1. ต ํานานหลวงพอเพชร
2. บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์
3. บอนอย บอหลวง
4. นิทานปาตํ า
5. บานเคียนชา

หมายเหตุ
ต ํานานทั้ง  5 เร่ืองดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ค หนา 503 - 550 
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แผนการสอนท่ี 7

เอกสารหมายเลข 13

การศกึษาวิเคราะหตํ านาน

เร่ือง   บอนามทิพยศักดิ์สิทธิ์

ณ วัดสมยัคงคา (วัดบน) แหงนี้ ยังทีบอนามทิพยศักดิ์สิทธิ์หยูอีกบอหนึ่ง บอนามทิพย
ศกัดิสิ์ทธิ์สรางข้ึนมาเมื่อสมัยหลวงพอทองคํ าหรือหลวงพอยอด ขาพเจาผูเขียนไดสืบหาประวัติ
การณความเปนมาจากทานผูเฒาผูแก คนสมัยกอน ๆ เทยังมีชีวิตหย ูซึ่งผูเทาเฒาผูแกเหลานั้นกา
ไดพดูและบอกเลาเหมือน ๆ กันหวา เมื่อทานเกิดและจ ําความไดมีกาไดบอนามศักดิ์สิทธิ์แหงนี้หยู
แลว

 บอนามทิพยศักดิ์สิทธิ์นี้ กอสรางดวยแผนอิฐดินเผาสีแดงทั้งหมด ชาวบานตางกาเรียก
ชือ่บอนามนี้หวา “บออิฐ” ตามชื่ออิฐเทเอามาสรางบอนามทิพยสรางดวยอิฐดินเผาทั้งหมด

บอนามอิฐเปนทิพยเทศักดิ์สิทธิ์มาก นับถือกันมาเปนเวลาชานานมาแลวหลายชั่วอา
ยคุน ถาหากใครเจ็บไขไมสบายทั้งรางกายและจิตใจ ปวยเปนโรครายตาง ๆ ถูกผีรายเขาสิงสูถูก
คณุไสยเมื่อไดอาบนาม และดื่มนามจากบออิฐนามทิพยศักดิ์สิทธิ์นี้แลว โรครายทั้งปวงกาจะทุเลา
และหายไปไดอยางนาแปลกประหลาดมหัศจรรย เปนยิ่งนัก ยังไดมีตํ านานเลาขานสืบเนื่องกันมา
ชานานกระทัง่ถึงปจจุบันนี้หวา “คร้ังหนึ่งเกาะพะงันไดมีไขนามระบาดเกิดข้ึนไปทั่วทั้งเกาะ โรคไข
นามนีใ้นสมยันัน้ยงัไมมียาเทจะรักษาใหหายได คนในเกาะเทปวยเปนโรคนี้ ไดตายกันเปนจํ านวน
มาก แตกาเปนเทนาประหลาดพวกชาวบานเทหยูใกล ๆ กับบออิฐ เทใชนามบออิฐไปอาบและดื่มห
ยเูปนประจ ํา ไมไดปวยเปนโรคนี้ พวกชาวบานเกาะพะงันเทหยูหมูบานอ่ืน ๆ เมื่อไดทราบขาวเชน
นั้นกาไดพากันมาเอานามจากบออิฐไปอาบและดื่มกิน โรครายเหลานั้นกาไดทุเลาเบาบางและ
หายไปในเทสุด กาเปนเร่ืองเทนาประหลาดมหัศจรรยเปนยิ่งนัก
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ชื่อนิทาน / 
ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียมประเพณี 
 

พฤติกรรมมนุษย จุดประสงค 

26.บอน้ําทิพย
ศักดิ์สิทธิ์ 
(ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

 เชื่อวาบอน้ําทิพย
ศักดิ์สิทธิ์สามารถ
รักษาโรคภัยทั้งปวง 

- บดน้ําศักดิ์สิทธิ์ 
- ผี วิญาณ เขาสิง 
- คุณไสย 

- รักษาโรคโดย
การใชน้ําในบอ
น้ําศักดิ์สิทธิ์ 

- ใชบอน้ํา  - ตองการความ
ปลอดภัย 
- ตองการเปนที่พึ่ง
ทางจิตใจ 

3 
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แผนการสอนท่ี 9

แถบประโยคภาษิตและส ํานวน

ภาษิต สํ านวน

1.  ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ 6.  ขอหมามีบาป

2.  การกูหนี้เปนทุกขในโลก 7.  ออรอออฉ่ิง

3.  ไมควรลืมพื้นเพของตนเสีย 8.  ท ําหนาเหมือนโนราโรงแพ

4.  เรียนใหรู  ดูใหจํ า  ท ําใหจริง 9.  ปดปดเหมือนแมไกลังทัง

5.  อยาคิดแตได  อยาใสความเขา 10. ถกูเหมือนปลาหลังเขียว
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แผนการสอนท่ี 10

ใบงานท่ี 6  แบบฝกหัดเร่ืองเพลงพื้นบาน

คํ าสั่ง   ใหนกัเรียนอธิบายลักษณะความสํ าคัญของเพลงพื้นบาน

1. เพลงนา                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

2. เพลงเรือ                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

3. เพลงคํ าตัก                                                                                                                          
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

4. เพลงกลอมเด็ก                                                                                                                    
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

5. เพลงบอก                                                                                                                            
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แผนการสอนท่ี 11

ใบงานท่ี 7

คํ าสั่ง   ใหนกัเรียนสรุปเนื้อหาของเพลงนาจากเอกสารหมายเลข 26  และเพลงคํ าตัก จากเอกสาร
หมายเลข 27 ที่ครูแจกใหโดยสรุปเปนรอยแกว

1. เพลงนา
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

2. เพลงคํ าตัก
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แผนการสอนท่ี 11

ใบงานท่ี 8  แบบฝกหัดเพลงกลอมเด็ก

คํ าสั่ง   ใหนกัเรียนถอดคํ าประพันธจากเพลงกลอมเด็กตอไปนี้

1. คือนองเหอ
 คอืตนหญาโทงเทง

โหมคนโหยเครง
นกัเลงชนไก
สังนัดกะได
อยาใหแพไปคํ าตอบ
นกัเลงชนไก
เลนไปใหหลอดหยามเหอ

2. ไปนังเหอ
นองส่ังสักคํ าพอคิ้ววาด
ซื้อลุมซื้อถาด
ซื้อโตะแมขัน
ยงัส่ิงหนึ่งเลา
ซือ้รมคางคาวมาใหสักคัน
ซื้อโตะแมขัน
เทานัน้อยาลืมเสีย … เหอ

คํ าตอบ      . ………………………………….
                                                                       
                                                                       

คํ าตอบ      …………………………………….
                                                                       
                                                                       

3. ฮาเออ ไชยาเหอ
มีทานํ ้าจืด
คํ่ า ๆ มืด ๆ
นํ้ าตักกินได
พมุเรียงเจาขา
นํ้ าเค็มกัดไส
ตักกินไมได
สํ าหรับแตลางตีน … เหอ

4. ฮาเออ  ครือนองเหอ
ครือตนหญาแพรก
บานเมืองแตกแยก
แหละมันแปลกข้ึนทุกสิง
แตแรกแตไหน
ชายมันไปหาหญิง
แปลกข้ึนทุกส่ิง
แลวหญงิเทีย่วหาชาย..เอง..เหอ

คํ าตอบ      …………………………………….
                                                                       
                                                                       

คํ าตอบ      ……………………………………
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5. ท ําบุญวัดหาดเหอ
ตกับาตรวัดเกาะลอย
ตรวจนํ ้าใสฝาหอย
สาวนอยตามแมไปท ําบุญ
ท ําไวเติดสาว
เอาไวเปนทุน
ตักบาตรทํ าบุญ
เปนทนุเมือ่ภายหนา … เหอ

6.  คือนองเหอ
คือนางมัทรี
เกิดโละสองศรี
ชาลีกัณหา
เปนใดเลา
พราหมณเฒาจูงมา
ชาลีกัณหา
สองราตองพลัดแม … เหอ

คํ าตอบ      …………………………………….
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

คํ าตอบ      …………………………………….
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

7. ฮาเออ หมากออนเหอ
เปนหนอนในไส
ข้ึนชื่อวาชาย
อยาผาใหกิน
นัง่ไหนนอนไหน
พานองไปนินทาเสียส้ิน
อยาผาใหกิน
ข้ึนชื่อวาชายนั้น …เออ.. เหอ

8. ฮาเออ ครือนองเหอ
เชา เชาเจามายืนบาตร
คดขาวใสถาด
ขาวบาตรขาวบิน
กรวดนํ้ าธิษฐาน
ใหพอแมตายาย
เขาไดกินขาวบาตรขาวบิน
เชญิกนิเถิดนางแม … เหอ

คํ าตอบ      …………………………………….
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

คํ าตอบ      …………………………………….
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9. ครือนองเหอ
ครือตนดาวเรือง
ส้ินคนทั้งเมือง
มารักหญิงแมหมาย
ตวัเจายังหนุม
เหมือนพุมดอกไม
มารักเอาหญิงแมหมาย
นาเสียรูปเสียนวลนอง…เหอ

10. ฮาเออ  ครือนองเหอ
พีไ่ปบานหัวนอนสักเดียว
ไปซื้อสารเหนียว
มาท ําตมลากพระ
หัวแกรบหัวรํ าทํ าพอลากพระ
ไปฝากสมภารใหญ … เหอ

คํ าตอบ      ……………………………………
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

คํ าตอบ      …………………………………….
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ตัวอยางการวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก 

 
เพลงกลอมเด็ก 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรมมนุษย ความรู จุดปร
ะสงค 

34.ฮาเฮอ ครือนองเหอ 
ครืองสังขศิลปชัย 
ดามาดาไป 
วาไปรับอา 
รับอามาแลว 
มาเลนอยูริมภูผา 
ทั้งหกเจ็ดฤา 
ผลักเขาใหลงเหว..เหอ 
45.โละสาวเหอ 
โละสาวบานตก 
เอาขาวลงครก 
เหยียบโละไกตาย 
โละไกทั้งเตราะ 
ไมทั้นเงาะขนลาย 
เหยีบโละไกตาย 
ขนลายไมมีเหลย..เหอ 

ทั้งหกเจ็ดฤา
ผลักเขา 

 
 
 
 
 
 

โละสาวไกทั้ง
เคราะทัยเงาะ
ไมมีเหลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เปนผูหญิง
ตองเรียบรอย  
ระมัดระวัง
และรอบครอบ 

 - ดูละคร 
 
 
 
 
 
 
 
- นิยมกุลสตรี 
 

ภูมิประเทศเปนปา
เขา  ภูเขาและมี
เหวลึก 

 
 
 
 
 

- ตําขาว 
- เลี้ยงไก 

 

 - ตองการความรัก 
- ตองการความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
- ตองการสิ่ที่ดี
ที่สุด 

- วรรณกรรม
เรื่อง  สังข
ศิลปชัย 
 
 
 
 
 
- การตําขาว 

9 
10 
10 

 
 
 
 
 

9 
10 
10 
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เพลงกลอมเด็ก 
 

ศัพท / 
สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรมมนุษย จุดประ
สงค 

27.เกาะสมุยเหอ 
เจริญรุงเรือง 
น้ําตกหนาเมือง 
เหย็นเหมือนปลาหมึก 
ทั้งกวางทั้ลึก 
นักศึกษาเหอมันไปมาไมไดขาด 
ทั้งกวางทั้งใหญ 
น้ํามันใสสะอาด 
นักศักษาเหอมันไปไมไดขาด 
น้ําตกหนาเมืองนองเหอ 

เหย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ไปเที่ยวน้ําตกหนา
เมือง 
 

- สถานที่ที่เกาะส
มุยเปนทะเล 

 

 - ตองการความ
สนุก 

10 
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เพลงกลอมเด็ก 
 

ศัพท / 
สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรมมนุษย จุดประ
สงค 

13.ฮาเฮอ  ฟาลั่นเหอ 
ลั่นมาคึก  คึก 
สงสารนาลึก 
คราวนี้จะเปนนาดอน 
ที่เราหวานกลา 
ที่หญาควายนอน 
ที่เราแตกอน 
ตี้เปนดอนหลําควายถึก..เหอ 

นาดอน 
แต 
ตี้ 
หลํา 

ควายถึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - เปนภูมิประเทศที่
มีปา  ฝนตกชุก 
- อาชีพทํานา 
- สัตวเลี้ยงควาย 

 - ตองการปจจัย 4 
- ตองการความ
อบอุน 

9 
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แผนการสอนที่ 9
เอกสารหมายเลข 29

รายชือ่เพลงกลอมเด็ก จ ํานวน  68 เพลง

1. เพลง นางอุทัย 26. เพลง ผาสามสี 51. เพลง ไปคอน
2. เพลง ข้ึนเขา 27. เพลง เกาะสมุย 52. เพลง เชา เชา
3. เพลง โหยน 28. เพลง นางนกกวัก 53. เพลง มีกรรม
4. เพลง ยางตนแคลว 29. เพลง เจาแกว 54. เพลง พี่ไป
5. เพลง ไปบนเขา 30. เพลง ไชยา 55. เพลง นางนกคุม
6. เพลง นกเขา 31. เพลง นางอูทัย 56. เพลง วัดเวียด
7. เพลง หญาโทงเทง 32. เพลง โนราห 57. เพลง ตนกลวยเขียว
8. เพลง นกนางแน 33. เพลง นางเมรี 58. เพลง นกคูด
9. เพลง นองนอน 34. เพลง สังขศิลปชัย 59. เพลง ไปบานตีน
10. เพลง คลองชาง 35. เพลง เจาวรวงศ 60. เพลง ส่ังสอนลูกสาว
11. เพลง เรือใหญ 36. เพลง ตนหญาแพรก 61. เพลง นกโหรง
12. เพลงลมพัด 37. เพลง หมากออน 62. เพลง ตนสมเปนหัวจุก
13. เพลง ฟาล่ัน 38. เพลง โกเปล 63. เพลง หมากออน
14. เพลง ตนสมแปน 39. เพลง นกเขา 64. เพลง ตนลอกอ
15. เพลง พราวทางเล่ือย 40. เพลง หมากออน 65. เพลง พี่ชาย
16. เพลง ฝนตก 41. เพลง นอนหลับ 66. เพลง พราวทางบิด
17. เพลง นกเปลา 42. เพลง ตัดเตย 67. เพลง อยามีบาป
18. เพลง ไปนัง 43. เพลง ตนยาหมู 68. เพลง นํ้ าเตา
19. เพลง วันศุกร 44. เพลง ตนดาวเรือง
20. เพลง ฟาล่ัน 45. เพลง โละลาว    ตวัอยางการศึกษาวิเคราะห
21. เพลง โปลกโพธิ์ 46. เพลง ตนลํ าพง เพลงกลอมเด็ก จํ านวน 3 เพลง
22. เพลง นํ้ ามาก 47. เพลง ท ําบุญ เอกสารหมายเลข 28
23. เพลง ไกแจ 48. เพลง นางมัทรี     เลือกเพลงที่ 45
24. เพลง ฝนราย 49. เพลง นางอูทัย 2     เลือกเพลงที่ 13
25. เพลง ปลาชอน 50. เพลง พราวทางขาด     เลือกเพลงที่ 34

หมายเหตุ
เพลงดังกลาวดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ค หนา 564 - 578
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แบบสงัเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน

แผนการสอนท่ี…….. เร่ือง ………………………ชั้น ……. วันท่ี ………………….
แบบท่ี 1  คุณลักษณะของงาน

คว
าม

ถูก
ตอ

ง
ขอ

งง
าน

คว
าม

มีร
ะเบี

ยบ
ขอ

งง
าน

คว
าม

เห
มา

ะส
ม

คุณ
ภา

พง
าน

กับ
เวล

า
กา

รมี
เห

ตุผ
ลใ

นก
าร

แส
ดง

คว
าม

คิด

คว
าม

คิด
สร

าง
สร

รค


ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น

เลขที่ ช่ือ – สกุล

รวม

หมาย
เหตุ

ไม
ผาน0  1   2 0  1   2 0  1   2 0  1   2 0  1   2 ผาน
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แบบสงัเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน

แผนการสอนท่ี…….. เร่ือง ………………………ชั้น ……. วันท่ี ………………….
แบบท่ี 2  คุณลักษณะในการทํ างาน

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รทํ
 าง

าน
คว

าม
รว

มมื
อ

ใน
กา

รทํ
 าง

าน
ขอ

งง
าน

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

คว
าม

กล
าแ

สด
งอ

อก

กา
รรับ

ฟง
คว

าม
คิด

เห็
นข

อง
ผูอื่

น

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น

เลขที่ ช่ือ – สกุล

รวม

หมาย
เหตุ

ไม
ผาน0  1   2 0  1   2 0  1   2 0  1   2 0  1   2 ผาน
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แบบสงัเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน

คร้ังท่ี………. วันท่ี ……… เดือน …………………… พ.ศ. …………..
แบบท่ี 3 พฤติกรรมจิตพิสัย

ใฝ
หา

คว
าม

รู
เพิ่

มเ
ติม

รูจั
กท

อง
ถิ่น

ขอ
งต

นเ
อง

นํ า
คว

าม
รูท

ี่ได
ไป

ปร
ะย

ุกต


ใช
อย

าง
เห

มา
ะส

ม
ใช

เว
ลา

วา
งอ

ยา
งเป

น
ปร

ะโ
ยช

น
มีส

วน
รว

มใ
นก

าร
อน

ุรัก
ษ

วร
รณ

กร
รม

ทอ
งถิ่

น

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น

เลขที่       ชื่อ – สกุล

รวม
หมาย
เหตุ

ไม
ผาน0  1   2 0  1   2 0  1   2 0  1   2 0  1   2 ผาน
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
เร่ือง  1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถ่ินและจังหวัดสุราษฎรธานี

คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร ก.  ข.  ค. หรือ ง.  ทีเห็นวาถูกตองที่สุด
เพยีงขอเดียว ทํ าในกระดาษคํ าตอบ

1.  ขอใดหมายถึงวรรณกรรมทองถิ่น
ก. วรรณกรรมทีช่นชัน้สูง เจานายเปนเจาของ
ข. วรรณกรรมทีใ่ชบาลี-สันสกฤต
ค. วรรณกรรมทีม่เีนือ้หาสวนใหญมุงยอ

พระเกยีรติ
ง. วรรณกรรมทีม่เีนือ้หาสวนใหญมุงระบาย

อารมณและความบนัเทงิใจ

2.  วรรณกรรม “มุขปาฐะ” หมายถึงขอใด
ก. การถายทอดดวยการเลาตอ ๆ กันมา
ข. การพูดใหโอวาท
ค. การอานทํ านองเสนาะชนิดหนึ่ง
ง. การพูดสลับกับการแสดงละคร

3. ขอใดเปนวรรณกรรมแบบฉบับ
ก. บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์
ข. นางแกวกิริยา
ค. ขุนชางขุนแผน
ง. เจาหญิงเตาทอง

4. ขอใดไมใชประโยชนของการศึกษา
วรรณกรรมทองถิ่น
ก. ประโยชนทางดานวิชาการ
ข. ประโยชนทางดานงานอาชีพ
ค. ประโยชนทางดานการเมือง การปกครอง
ง.  ประโยชนโดยตรงตอบุคคล

5. ขอใดไมใชคณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น
ก. เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทํ าใหเห็นการ

เปล่ียนแปลงทางความคิดของกลุมชน
ในทองถิ่น

ข. มอิีทธิพลตอการก ําหนดระเบียบปฏิบัติ
ในสังคม

ค.  ท ําใหเห็นความสัมพันธของบุคคลใน
ครอบครัวไทย

ง. สะทอนใหเห็นถึงความสํ าคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

6. ขอใดกลาวไมถกูตองเกี่ยวกับจังหวัด
สุราษฎรธานี
ก. มเีขตแดนติดกับจังหวัดพังงา
ข. มเีขตแดนติดกับจังหวัดชุมพร
ค. มเีขตแดนติดกับจังหวัด

นครศรีธรรมราช
ง. มเีขตแดนติดกับจังหวัดตรัง

7. “สุราษฎรธาน”ี หมายถึงขอใด
ก. เมืองคนดี
ข. เมืองคนรวย
ค. เมืองที่มีการละเลนมาก
ง. เมืองที่สนุกสนาน
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8. เหตใุดคนสุราษฎรธานีในอดีตจึงไมนิยมใหลูกสาวไดร่ํ าเรียนสูง ๆ
ก. กลัววาจะไมท ํางานบาน
ข. กลัววาจะหนีเที่ยวนอกบาน
ค. กลัววาจะเขียนเพลงยาว
ง. กลัววาจะตองไปเปนทหาร

9. ขอใดเปนอาหารทีน่ยิมในจงัหวัดสุราษฎรธานี
ก. ข้ีปลาเออะ
ข. หอหมก
ค. แกงเขียวหวานไก
ง. ขนมจนี

10. ขอใดเปนลักษณะเดนเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนของคนในจังหวัดสุราษฎรธานี
ก. ผูชายเทานั้นที่มีสิทธิในการเรียน
ข. ผูหญิงตองเรียนการบานการเรือน
ค. ลูกศษิยตองทองสัดดีกอนเรียน
ง. ครูเปนผูที่อยูในฐานะ “ผูศักดิ์สิทธิ์”    ในความรูสึกของลูกศิษย

เฉลย  เร่ือง  1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและจังหวัดสุราษฎรธานี
1. ง 2. ก 3.ค 4.ข 5.ง 6.ง 7.ก 8.ค 9.ก 10.ง
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
เร่ือง  2. ความรูเกี่ยวกับนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย  และต ํานาน

คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร ก.  ข.  ค. หรือ ง.  ทีเห็นวาถูกตองที่สุด
เพยีงขอเดียว ทํ าในกระดาษคํ าตอบ

1. ขอใดไมใชลักษณะของนิทานพื้นบาน
ก.  เปนเร่ืองเลาที่ชาวบานเปนผูคิดข้ึน
ข.  ภาษาที่ใชตองสละสลวยคมคาย
ค.  เปนเร่ืองเลาที่สืบตอกันมาหลายชั่ว

อายุคน
ง.  เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สะทอนชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่น

2. ขอใดคือความหมายของคํ าวา “ตํ านาน”
ก.  นิยายหรือเร่ืองเลาที่เลาสืบทอดกันมา

เปนเวลานาน
ข.  เปนเร่ืองจริงที่เกิดข้ึนในทองถิ่นมาเปน

เวลานาน
ค.  เปนนิทานที่เลาขานกันมาปากตอปาก

เปนเวลานาน
ง.  เปนเร่ืองเลาทีเ่ลาสืบตอกนัเปนเวลานาน

3. นทิาน  หมายถึงขอใด
ก.  เร่ืองที่เลากันมาโดยไมรูวาใครเปนคน

คิดข้ึน
ข.  เร่ืองที่เลากันมาและมีเคาความจริงของ

เหตุการณมากอน
ค.  เร่ืองที่มีการจดบันทึกแลวนํ ามาเผยแพร

โดยการเลา
ง.  เร่ืองที่แตงข้ึนมาแลวนํ ามาเลาสูกันฟงใน

 ชนชั้นกษัตริย

4. นทิานที่มีโครงสรางกลาวถึงส่ิงที่ไมนาจะ
เปนไปได แตก็เปนไปแลว  ตรงกับขอใด
ก.  นิทานอธิบายเหตุ
ข.  นิทานตลก
ค.  นิทานปรัมปรา
ง.  นิทานชีวิต

5.  ขอใดเปนความแตกตางระหวางนิทานกับ
ตํ านาน
ก. นทิานมีเนื้อหายาวกวาตํ านาน
ข. ต ํานานมเีนือ้หาเกีย่วกบัพระมหากษตัริย

สวนนิทานมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวบาน
ค.  ตํ านานมีเนื้อหาที่มีเคาความจริงของ

เหตกุารณ  สวนนิทานมีเนื้อหาเลาตอ
กนัมาโดยไมรูวาเปนเร่ืองจริงหรือไม

ง.  นิทานมีเนื้อหามุงสอนคติธรรม  สวน
ต ํานานมีเนื้อหามุงอธิบายส่ิงที่เกิดข้ึน
ในทองถิ่นเทานั้น

6. นทิานที่มีโครงสรางกลาวถึงคุณธรรม
ความฉลาด  ความกลาหาญของบุคคล
ตรงกับขอใด
ก.  นิทานทองถิ่น
ข.  นิทานวีรบุรุษ
ค.  นิทานปรัมปรา
ง.  นิทานชีวิต
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7. การศึกษาที่มาของตํ านานซึ่งมีอยู  2 แนวทางตรงกับขอใดตอไปนี้
ก.  ตํ านานฝายฆราวาสและต ํานานฝายวัด
ข.  ตํ านานฝายเมืองและตํ านานฝายวัด
ค.  ตํ านานฝายฆราวาสกับต ํานานฝายเมือง
ง.  ต ํานานฝายชนชั้นปกครองกับตํ านานฝายชนชั้นที่ถูกปกครอง

8. “เนือ้หาทีมุ่งเนนเกี่ยวกับเหตุการณบานเมือง มนุษย บรรพบุรุษ  กษัตริย  ราชวงศและ
สันตติวงษ  ความเปนมาของเมืองและตํ าบลตาง ๆ”  ตรงกับขอใด
ก.  ตํ านานฝายเมือง
ข.  ตํ านานฝายฆราวาส
ค.  ตํ านานฝายวัด
ง.  ตํ านานฝายชนชั้นปกครอง

9. ต ํานานประเภทใดที่จัดวาเปนตํ านานที่มีมากที่สุด
ก.  ตํ านานปูชนียสถานและปูชนียบุคคล
ข.  ตํ านานที่เกี่ยวกับบุคคลตาง ๆ
ค.  ตํ านานทีเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ง.  ตํ านานที่มีเนื้อหาดึกดํ าบรรพ

10. ขอใดตอไปนี้ไมใชต ํานานที่เกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานี
ก.  ตํ านานหมูบานเคียนซา
ข.  ตํ านานบอนํ้ าอิฐ
ค.  ตํ านานพระยากงพระยาพาน
ง.  ตํ านานพระบรมธาตุไชยา

เฉลย  เร่ือง  2. ความรูเกี่ยวกับนิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย และตํ านาน
1. ข 2. ข 3.ก 4.ข 5.ค 6.ข 7.ข 8.ก 9.ก 10.ค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



304
แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

เร่ือง  3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปริศนาคํ าทาย

คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร ก.  ข.  ค. หรือ ง.  ทีเห็นวาถูกตองที่สุด
เพยีงขอเดียว ทํ าในกระดาษคํ าตอบ

1. ปริศนาคํ าทายจัดเปนวรรณกรรมทองถิ่น
ประเภทใด
ก.  วรรณกรรมลายลักษณ
ข.  วรรณกรรมรอยกรอง
ค. วรรณกรรมมุขปาฐะ
ง.  วรรณกรรมรอยแกว

2. ปริศนาคํ าทายนิยมเลนกันในชวงเวลาใด
ก.  ตอนเชากอนรับประทานอาหาร
ข.  ตอนเที่ยงหลังรับประทานอาหาร
ค. ตอนเย็นหลังจากรับประทานอาหารแลว
ง.  กอนนอนหลังจากรับประทานอาหารวาง

3. จดุมุงหมายใหญของการเลนปริศนาคํ าทาย
คือขอใด
ก.  เพื่อความรู ฝกเชาวปญญา
ข.  เพื่อตองการรางวัลจากฝายที่แพ
ค.  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ง.  เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน

4. ลักษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย
ประกอบดวยลักษณะอยางไร
ก.  สวนนํ า  สวนเนื้อหา  สวนลงทาย
ข.  สวนนํ า  สวนกลาง  สวนทาย
ค   สวนคํ าทาย  สวนคํ าตอบ  สวนทาย
ง.   สวนนํ า  สวนคํ าทาย  สวนสรุป

5. ขอใดเปนลักษณะเดนพิเศษของปริศนา
คํ าทาย
ก.  สวนหนึ่งของปริศนาคํ าทายจูงใจให

ผูทายคิดสองแงสองมุม
ข.  ใชภาษาสละสลวย มุงใหคนใชปญญา
ค   ผูใหญจะเปนคนทายปญหาหรือปริศนา

เทานั้น
ง.  คํ าถามหรือปริศนาคํ าทายสวนใหญ

มกัเปนเร่ืองใกลตัวผูทาย

6.  “ไอไหรหา  มีตาอยูปลายไม  มีใสอยูในดิน
เทีย่วหากินแตของตาย”  ปริศนาคํ าทาย
ดงักลาวเบื้องตนจัดอยูในประเภทใด
ก.  คํ าทายเกี่ยวกับพืช
ข.  คํ าทายเกี่ยวกับสัตว
ค.  คํ าทายเกี่ยวกับพืชและสัตว
ง.  คํ าทายหลายคํ าตอบ

7.  “ไอไหรหา  แดงแยงทายดํ า  ดํ ารองไห
นํ ้าลายปุด ๆ”  ปริศนาคํ าทายดังกลาว
เบือ้งตนจัดอยูในประเภทใด
ก.  คํ าทายเกี่ยวกับอาการ กิริยา และ

การกระทํ า
ข.  คํ าทายเกี่ยวกับสวนของรางกาย
ค.  คํ าทายหลายคํ าตอบ
ง.  คํ าทายเกี่ยวกับธรรมชาติ
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8.  “ไอไหรหา  เล็ก ๆ นุงผา  ใหญข้ึนมาแกผาโผะหัว”  ปริศนาคํ าทายดังกลาวเบื้องตนจัดอยูใน

ประเภทใด
ก.  คํ าทายเกี่ยวกับพืช
ข.  คํ าทายเกี่ยวกับสวนของรางกาย
ค.  คํ าทายเกี่ยวกับอาหารการกิน
ง.  คํ าทายเกี่ยวกับธรรมชาติ

9.  “อะไรเหอ  ชื่อแรกของเหม็น  ชื่อหลังของแข็ง  ดอกแกงกินได”  ปริศนาคํ าทายดังกลาวเบื้องตน   
จดัอยูในประเภทใด
ก.  คํ าทายเกี่ยวกับพืช
ข.  คํ าทายเกี่ยวกับสัตว
ค.  คํ าทายเกี่ยวกับธรรมชาติ
ง.  คํ าทายเกี่ยวกับอาหารการกิน

10. ขอใดตรงกับคํ ากลาวที่วาถอยคํ าในปริศนาเปนการบงบอกลักษณะคนไทย
ก.  ชอบประกวดความสามารถในการแตงถอยคํ า
ข.  ชอบคิดคนการละเลนใหม ๆ ทันสมัย
ค.  เจาบทเจากลอน
ง.  เปนชนชาติที่ชอบความสนุกสนาน

เฉลย  เร่ือง 3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปริศนาคํ าทาย
1. ค 2. ค 3. ง 4. ก 5. ก 6. ข 7. ก 8. ก 9. ง 10.ค
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เร่ือง  4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษิตและส ํานวน

คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร ก.  ข.  ค. หรือ ง.  ทีเห็นวาถูกตองที่สุด
เพยีงขอเดียว ทํ าในกระดาษคํ าตอบ

1.  ขอใดไมเปนภาษิตที่เกิดจากธรรมชาติ
ก.  ดอกพิกุลรวง
ข.  ดับไฟแตตนลม
ค. ตื่นกอนไก
ง.  กนหมอยังไมทันด ํา

2.  ขอใดเปนภาษิตที่เกิดจากอาชีพและ
ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจํ าวัน
ก.  ดอกพิกุลรวง
ข.  ดับไฟแตตนลม
ค. ตื่นกอนไก
ง.  กนหมอยังไมทันด ํา

3.  ขอใดเปนภาษิตที่เกิดจากระเบียบแบบแผน
ประเพณี
ก.  คนตายขายคนเปน
ข.  เอามะพราวมาขายสวน
ค.  ตกกระไดพลอยโจน
ง.   กินขาวตนกระโจมกลาง

4.  ค ําชนิดใดบางที่จัดอยูในภาษิตและสํ านวน
ก.  อุปมาอุปไมย
ข.  คํ าพังเพย
ค.  โวหาร
ง.  ถูกทุกขอ

5.  ขอใดอธิบายความหมายของคํ าวา ภาษิต
ไดถูกตอง
ก.  คํ ากลาวใชไดทั้งดีและชั่ว เปนการส่ือ

ความหมายเชิงเปรียบเทียบ
ข.  คํ ากลาวที่สะทอนภาพสังคมในทองถิ่น

นั้น ๆ
ค.  คํ ากลาวอวยพรเนื่องในวันมงคลตาง ๆ
ง.  คํ ากลาวที่ตองมีภาษาบาลีข้ึนตน

6.  ขอใดเปนสํ านวนที่เกิดจากการงานอาชีพ
ก.  ควายทอลูก อยาใหถูกปลายเขา
ข.  ตื่นเที่ยงใหสรางสวนมะพราว  ตื่นเชาให

สรางสวนยาง
ค.  ตีเมียอยาดูหนา  ฟนพราอยาดูคม
ง.  ทํ างานเผ่ือไข  ตัดไมเผ่ือสิน

7. ขอใดคือสํ านวนที่เกิดจากสัตว
ก.  จระเขฟาดหาง
ข.  ไกไดพลอย
ค  หมาหางดวน
ง.  กบเลือกนาย
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8.  ขอใดคือสํ านวนที่มาจากการละเลน

ก.  กระตายขาเดียว
ข.  ทิ้งไพตาย
ค.  ตีใหราบปราบใหกลัว
ง.  กากี

9.  ขอใดคือสํ านวนที่เกิดจากของกินของใช
ก.  หนังหุมกระดูก
ข.  กระเชอกนร่ัว
ค.  เปล่ียนเปนทิ้งไพตาย
ง.  ลูกหมอ

10. ขอใดไมใชสํ านวนที่เกี่ยวกับคํ าพูด
ก.  หวานเปนลม  ขมเปนยา
ข.  นํ้ ารอนปลาเปน  นํ้ าเย็นปลาตาย
ค.  ดอกพิกุลรวง
ง.  ปากโปง

เฉลย  เร่ือง 4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษิตและสํ านวน
1. ค 2. ง 3. ก 4. ง 5. ก 6. ข 7. ก 8. ข 9. ค 10.ค
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เร่ือง  5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน

คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร ก.  ข.  ค. หรือ ง.  ทีเห็นวาถูกตองที่สุด
เพยีงขอเดียว ทํ าในกระดาษคํ าตอบ

1.  เพลงพืน้บานในวรรณกรรมทองถิ่นทํ าใหเห็น
ลักษณะสํ าคัญของคนไทยอยางไร
ก.  เปนคนมีปฏิภาณไหวพริบดีและเปนคน

เจาบทเจากลอน
ข.  เปนคนที่มีความเชื่อฟงในบิดามารดา

มาแตบรรพบุรุษ
ค.  เปนคนที่มีความกตัญูตอกลุมชน
ง.  เปนคนที่มีอารมณเบิกบานอยูเสมอ

2.  เพลงพื้นบานทุกชนิดจะมีการเกร่ิน
ทีเ่หมือนกันในเร่ืองใด
ก.  บทเกี้ยวพาราสี
ข.  บทไหวครู
ค.  บทบรรยายความรัก
ง.  บทโศก

3. “ค ําตัก” เปนบทรอยกรองที่ใชแตงข้ึน
เพื่ออะไร
ก.  กลอมเด็ก
ข.  กลอมขวัญนาค
ค.  กลอมบาน
ง.  กลอมขวัญชาง

4.  ค ําวา พอเพลง  แมเพลง หมายถึงขอใด
ก.  คนที่เปนพอและแมมาเลนเพลงจึง

เรียกวา พอเพลง  แมเพลง
ข.  ชายและหญิงที่มารวมเลนในการ

รองเพลง
ค   ชายและหญิงที่เปนผูนํ าในการรองเพลง
ง.  ถอยคํ าสํ าหรับเรียกครูอาจารยเพลง

5. ขอใดตอไปนี้ไมใชเพลงพื้นบานภาคใต
ก.  เพลงนา
ข.  เพลงคํ าตัก
ค.  เพลงบอก

 ง.  เพลงเกี่ยวขาว

6.  เพลงบอกมาจากภาชนะอะไร
ก.  กระบอกขาวหลาม
ข.  กระติบขาวเหนียว
ค.  กระบอกไมไผ
ง.  กระบอกยาสูบ

7.  ขอใดตอไปนี้เปนชื่อวิทยากรเพลงบอกที่มี
ชือ่เสียงของภาคใต
ก.  กุหลาบ
ข.  ตาบอด
ค.  หลอดรอ

  ง.  ปานบอด
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8.  “การขับเพลงตองขับใหลงกับจังหวะพาย”  หมายถึงเพลงในขอใด

ก.  เพลงนา
ข.  เพลงเรือ
ค.  เพลงบอก
ง.  เพลงคํ าตัก

9. “จะกลาวคํ ากลอน
แลวเร่ิมสอนเตือนส่ัง

 เจานาคนอยรอยชั่ง
 จงฟงใหแน … เอย … นอน”
 หมายถึงเพลงในขอใด
ก.  เพลงนา
ข.  เพลงเรือ
ค.  เพลงบอก
ง.  เพลงคํ าตัก

10. เพลงใดชวยระบายความคับของใจไดมากที่สุด
ก.  เพลงกลอมเด็ก
ข.  เพลงเรือ
ค.  เพลงนา
ง.  เพลงบอก

เฉลย  เร่ือง 5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน
1. ก 2. ข 3. ง 4. ค 5. ง 6. ก 7. ง 8. ข 9. ง 10.ก
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เร่ือง  6. การอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน

คํ าสั่ง จงเขียนเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองตัวอักษร ก.  ข.  ค. หรือ ง.  ทีเห็นวาถูกตองที่สุด
เพยีงขอเดียว ทํ าในกระดาษคํ าตอบ

1.  “งานอนุรักษผาของศูนยวัฒนธรรม
ผาพืน้เมือง” เปนการอนุรักษที่ตรงกับขอใด
ก.  การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิม
ข.  การอนุรักษที่มีการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบ
ค. การอนุรักษที่นํ าลายผาใหม ๆ มาทอดวย
ง.  การอนุรักษโดยการประยุกต

2. ขอใดไมใชแนวทางในการอนุรักษวรรณกรรม
ทองถิ่น
ก.  การศึกษาและเขาใจวรรณกรรมทองถิ่น

ดวยเหตุและผล
ข.  การน ําวรรณกรรมทองถิ่นมาเก็บสะสมไว
ค.  การดัดแปลงวรรณกรรมทองถิ่นใหเขา

กับยุคสมัย
ง.  การสงเสริมใหคนทั่วไปสนใจ เห็นคุณคา

วรรณกรรมทองถิ่น

3.  ขอใดจัดไดวาเปนการอนุรักษวรรณกรรม
ทองถิ่นที่นักเรียนสามารถทํ าไดดวยตนเอง
ก.  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ

สังคม
ข.  จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการ
ค.  เชิญผูรูมาเลาเร่ืองราวตาง ๆ ในทองถิ่น

แลวบันทึกไว
ง.  ศกึษาและคนหาประวัตติาง ๆ  จากเอกสาร

4. ขอใดจัดไดวาเปนการอนุรักษวรรณกรรม
ทองถิ่น
ก.  ดัดแปลงวรรณกรรมของเกาใหเปนไป

ตามยุคสมัย
ข.  ดัดแปลงวรรณกรรมทองถิ่นเกา ๆ ให

เขากับยุคสมัย
ค.  จัดสรางพิพิธภัณฑเก็บของเกาไวในที่

ที่เหมาะสม
ง.  สํ ารวจ รวบรวมขอมูล และบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร

5.  โครงการสงเสริมวรรณกรรมทองถิ่น ควรเร่ิม
ส่ิงใดเปนอันดับแรก
ก.  กํ าหนดเร่ืองที่จะจัดทํ าโครงการ
ข.  ก ําหนดแผนการและหลักการของโครงการ
ค.  กํ าหนดวัตถุประสงคของการจัดทํ า

โครงการ
ง.  กํ าหนดกลวิธีในการดํ าเนินการของ

โครงการ
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6.  ขอใดเปนการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นโดยการประยุกต

ก. การประกวดรองเพลงกลอมเด็ก
ข.  การนํ ามโนราหของคณะตาง ๆ มาแสดง
ค.  การจัดศูนยวัฒนธรรมผาพื้นเมือง  ในอํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ง.  เอกชัย  ศรีวิชัย น ําเพลงอีแซวมารอง

7.  ขอใดหมายถึงการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  การเก็บรักษาของเกาไมใหเปล่ียนแปลง
ข.  การนํ าของเกามาปรับปรุงใหใหมตรงกับยุคสมัยที่อยู
ค.  การเก็บรักษาส่ิงที่ดีอยูแลวและการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
ง.  การสะสมของเกาและของใหมโดยการจัดเก็บเปนหมวดหมู

8.  นกัเรียนคิดวาผูใดควรมีบทบาทในการสงเสริมอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  รัฐบาล
ข.  นักเรียน
ค.  ครู – อาจารย
ง.  คนไทยทุกคน

9.  การกระทํ าของใครเปนการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  ครูสุเทพร้ือหนังสือเกา ๆ ไปทิ้ง
ข.  นอยตัดเนื้อเพลงพื้นบานเกา ๆ ที่ตัวเองชอบเก็บไว
ค.  โกเปดรับบริจาคของเกา ๆ ที่ไมมีใครตองการแลว
ง.  แดงทํ ารายชื่อบัญชีของเกา ๆ  ตามประเภทเพื่อเก็บไว

10. การกระทํ าในขอใดเปนการสงเสริมอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  นดิกับนอยสมัครเปนสมาชิกชมรมอนุรักษวัฒนธรรม
ข.  เจกับโจชอบรองเพลงลํ าตัด
ค.  รองนํ าหนังเร่ืองจักร ๆ วงศ ๆ ที่ไปดูมาเลาใหเพื่อน ๆ ฟง
ง.  ถูกทุกขอ

เฉลย เร่ืองที่ 6.  การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
1. ก 2. ค 3. ง 4. ง 5. ก 6. ง 7. ค 8. ง 9. ง 10.ง
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน

คํ าชี้แจง
1. แบบทดสอบสอบชุดนี้มีทั้งหมด  60 ขอ  4 ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุด

แลวทํ าเคร่ืองหมาย  X  ในกระดาษคํ าตอบ
2. หามขีดเขียนขอความใด ๆ ลงในขอสอบ
3. ใหเวลาทํ าขอสอบ  60 นาที

***************
1. ขอใดคือความหมายคํ าวาวรรณกรรมทองถิ่น

ก.  หมายถึงเร่ืองราวที่เกิดข้ึนแลวมีการจดบันทึกไว
ข.  หมายถึงเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เกิดข้ึน
ค.  หมายถึงการสะทอนภาพสังคมของคนกลุมหนึ่ง
ง.  หมายถึงเร่ืองราวที่มีการถายทอดทั้งลายลักษณอักษรและมุขปาฐะ

2. ขอใดคือความหมายของคํ าวา “มุขปาฐะ”
ก.  เปนการถายทอดจากปากสูปาก
ข.  เปนการถายทอดจากการจดบันทึก
ค.  เปนการถายทอดโดยการส่ังสอนอบรม
ง.  เปนการถายถอดโดยมีจุดศูนยรวม

3. เนือ้หาประเภทใดที่จัดวาอยูในวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  ยกยองพระมหากษัตริย
ข.  แสดงภูมิปญญาของกวี
ค.  ที่ใชภาษาบาลีสันสกฤต
ง.  มุงระบายอารมณและบันเทิงใจ

4. การสืบทอดวรรณกรรมทองถิ่นสวนใหญกระทํ าดวยวิธีใด
ก.  โดยการอาน
ข.  โดยการเขียน
ค.  โดยการบอกเลา
ง.  โดยการฟง
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5. เนือ้หาในวรรณกรรมทองถิ่นจะมีลักษณะอยางไร

ก.  ส่ังสอนประชาชนในสังคมนั้น ๆ ใหอยูในกรอบ
ข.  ส่ือสารการปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริย
ค.  เปนแนวทางในการปกครองของสังคม
ง.  บอกวิถีชีวิตของคนชั้นสูงในแตละยุค

6. นทิานมลัีกษณะเดนที่สุดในดานใด
ก.  เปนภาษารอยแกว
ข.  เปนภาษารอยกรอง
ค.  มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ง.  ปรากฏชื่อผูเลาดั้งเดิม

7. จดุประสงคสํ าคัญของการเลานิทานคือ
ก.  เพื่ออบรมส่ังสอน
ข.  เพื่อความบันเทิง
ค.  เพื่อรักษาเร่ืองราวตาง ๆ ในอดีต
ง.  เพื่อสะทอนวิถีชีวิตของคนในยุคตาง ๆ

8. เร่ืองชนดิใดที่จัดอยูในนิทานประเภทตลก (Jest)
ก.  เร่ืองที่เกี่ยวกับศาสนา - ศีลธรรม
ข.  เร่ืองกํ าเนิดที่มาตาง ๆ ของมนุษย
ค.  เร่ืองพฤติกรรมที่ไมนาเปนไปไดของคน
ง.  เร่ืองที่เกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสํ าคัญ

9. ลักษณะเดนของนิทานปรัมปราคือขอใด
ก.  สะทอนความเชื่อในยุคโบราณ
ข.  สะทอนวิถีชีวิตชาวบานสามัญชน
ค.  เปนเร่ืองเกี่ยวกับศาสนา
ง.  อธิบายความเปนมาของส่ิงที่มีอยูในทองถิ่น
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คํ าสั่ง จากนิทานเร่ือง  คิดวาแกงบวช  ตอไปนี้ จงตอบคํ าถามขอ 10 - 12

คิดวาแกงบวด

บานหนัน่มฐีานะพอไดแหละ  มีโละชายหยูคนหนึงไดเมียมาแตบางกอ  วันหนั่นแหมผัวกา
แกงสมปลาชอนแหลวแกงเลียงหัวมันไวกัน  พอหุงแกงเสร็จโละภายกาเขาไปกินขาวกาแกงสสม
ปลา  เสร็จแลวกาเปดหมอไปเห็นแกงเลียงหัวมัน  กาขิดหวามีของหวานดวย  กินใหเอมทีวันหนี ่
กาไปหยบิถวยมาหนึงโละ  ตักแกงเลียงมากิน  มันก็หวานกินจนมดหมอ  แลวก็ไปนอน  พอผัว
แหมผัวกาเขามากิน  เปดแกงเลียงจะกินเพราะแกกินแกงสมไมดาย  พอเปดแลกาหามีไหม  กาเรี
ยะโละภายถามดูหวาแกงเลียงไปไหนหมด  โละภายกาตกใจ  อาง ! ขิดหวาแกงบวชมัน  กินไป
หมดแหลว  ผอผัวกาหวาเวรของกรรม

10. นทิานเร่ืองนี้สะทอนวิถีชีวิตในดานใดมากที่สุด
ก.  อาชีพ
ข.  การตั้งถิ่นฐาน
ค.  อาหารการกิน
ง.  ความเขาใจผิดของคนในครอบครัว

11. ขอใดแสดงลักษณะเดนของนิทานเร่ืองนี้
ก.  คนที่เปนลูกสะไภจะตองใหความสนใจตออาหารการกินของผูที่เปนพอผัวและแมผัว
ข.  ผูไมรูยอมไมผิด
ค.  คนเราเมื่อเติบโตในสถานที่ที่แตกตางกันก็ยอมที่จะมีวัฒนธรรมตางกัน
ง.  ยังสรุปไมได

12. นทิานเร่ือง  คิดวาแกงบวช  จัดอยูในนิทานประเภทใด
ก.  นิทานคติสอนใจ
ข.  นิทานชีวิต
ค.  นิทานอธิบายเหตุ
ง.  นิทานตลก
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คํ าสั่ง อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคํ าถาม  ขอ 13 - 15

นายพรานลาเน้ือ
นายพรานไปลาเนื้อทุกวัน วันหนึ่งไปจวนเขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาวาอยาท ําแหลย

แกขอแกจะใหไหรสักอยาง  นายพรานวาใหอะไร  พระพุทธเจาวาใหศีลสักขอ  นายพรานก็รับ
แหละพากลับบาน  มาถึงเมียถามวา ไหนเนื้อ  ผัวบอกวาหาไดไหม ไปรับศีลมาเสียแลว  เมียดาให
พาไปสง  แลวพาไปสงพระพุทธเจา  พระพุทธเจารับไวสักขอไมไดหรือ  พรานถามวาขอไหน  แลว
พรานบอกวาจะขอรับขอกาเมไว  พระพุทธเจาใหแลวกลับบานบอกเมียวาคืนแลว  แตเอามาขอ
หนึง่  เมียถามวาขอไหน  พรานบอกวา  ขอกาเม ไมผิดเมียเพื่อน  เมียดีใจ  วันรุงข้ึนก็ไปลาเนื้อได
เนือ้มากไ็ปขายในวัง ขายไมเหม็ด ก็บอกเมียวากลับบานพรุงนี ้ และนายพรานไปนอนบานเศรษฐ ี
แตบานเศรษฐีนั้นเศรษฐีไมอยูมีแตเมียเศรษฐีและเปนผูหญิงสวย  ไปถึงไมพูดอะไรเวลานอนก็เอา
ผาคลุมหัว  เมียเศรษฐีถามวาท ําไมไมพูด  นายพรานบอกวามันรับศีลมา  เจาบานถามวาใครเปน
ผูให  นายพรานบอกวาพระพุทธเจาให แลวถามวาขอไหน  นายพรานบอกวาพระพุทธเจาใหศีลขอ
กาเม  เมื่อเศรษฐีกลับมาถึงเมียบอกผัววาเฒานั้นมานอนที่บาน และพูดวารับศีลพระพุทธเจา  
พระพทุธเจาใหศีลขอกาเม  เศรษฐีจึงใหคนใชไปหานายพรานมาพบตน แลวถามถึงพระพุทธเจา
ใหศลีกด็ีใจ และปนเมืองบาวไพรใหนายพราน ๆ ก็ร่ํ ารวยอยูทุกวันนี้

13. จากนทิานเร่ือง  นายพรานลาเนื้อ ใหแนวคิดในดานใด
ก.  ความซื่อสัตย
ข.  การรักษาศีล
ค.  การเชื่อฟง
ง.  ความรักที่มีตอภรรยา

14. ความเชื่อใด ไมปรากฏในนทิานเร่ืองนี้
ก.  พระพุทธเจา
ข.  ศีลธรรม
ค.  นรกสวรรค
ง.  วิญญาณ
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15. “เจาบาน ถามวาใครเปนผูให”  คํ าที่ขีดเสนใตหมายถึงขอใด

ก.  ผูปกครองทองถิ่นนั้น
ข.  วิญญาณที่อยูในบริเวณนั้น
ค.  เจาของบานที่อาศัยอยู
ง.  คนรับใชที่เปนพอบานหรือแมบาน

16. ขอใดคือความหมายของคํ าวา “ตํ านาน”
ก.  นยิายหรือเร่ืองเลาที่เลาสืบทอดกันมาเปนเวลานาน
ข.  เปนเร่ืองจริงที่เกิดข้ึนในทองถิ่นมาเปนเวลานาน
ค.  เปนนิทานที่เลาขานกันมาปากตอปากเปนเวลานาน
ง.  เปนเร่ืองเลาที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลานาน

17. ขอใดคือความสัมพันธระหวางตํ านานกับการดํ ารงชีวิต
ก.  สะทอนถึงความภักดีในกลุมของตน
ข.  สะทอนปญหาสังคมสมัยกอน
ค.  สะทอนถึงอภินิหารบุญญาธิการของตัวละคร
ง.  สะทอนความเชื่อเร่ืองกรรม

18. เร่ือง  ตํ านานหลวงพอเพชร  จัดอยูในตํ านานประเภทใด
ก.  ตํ านานเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิด
ข.  ตํ านานเกี่ยวกับบุคคล
ค.  ตํ านานเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ง.  ตํ านานเกี่ยวกับสถานที่

19. ปริศนาคํ าทายมีลักษณะอยางไร
ก.  เปนถอยคํ าที่แตงเพื่อแสดงความสามารถของกวี
ข.  เปนถอยคํ าที่มีมาแตโบราณซึ่งใชตอกันมา
ค.  เปนถอยคํ าที่ผูกข้ึนเปนเงื่อนงํ าสํ าหรับทาย
ง.  เปนถอยคํ าที่พูดโตตอบกันระหวางชายกับหญิง
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20. จดุมุงหมายที่สํ าคัญของปริศนาคํ าทาย คือ

ก.  การจูงใจใหคนคิดอยากแกปญหา
ข.  การลองภูมิปญญาและผอนคลายอารมณ
ค.  การแสดงความสามารถในดานการประพันธ
ง.  การแสดงความสามารถในการผูกสํ านวน

21. ขอใดตรงกับคํ ากลาวที่วาถอยคํ าในปริศนาเปนการบงบอกลักษณะคนไทย
ก.  ชอบประกวดความสามารถในการแตงถอยคํ า
ข.  ชอบคิดคนการละเลนใหม ๆ ทันสมัย
ค.  เจาบทเจากลอน
ง.  เปนชนชาติที่ชอบความสนุกสนาน

22. ขอใดอธิบายความหมายของคํ าวา ภาษิต ไดถูกตอง
ก.  ค ํากลาวใชไดทั้งดีและชั่วเปนการส่ือความหมายเชิงเปรียบเทียบ
ข.  คํ ากลาวที่สะทอนภาพสังคมในทองถิ่นนั้น ๆ
ค.  คํ ากลาวอวยพรเนื่องในวันมงคลตาง ๆ
ง.  คํ ากลาวที่ตองมีภาษาบาลีข้ึนตน

23. ขอใดเปนภาษิตที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนา
ก.  ขันติ คือ ความอดทน  เปนตบะอยางยิ่ง
ข.  จะยอขาควรยอควรเลิกกิจ  จะยอมิตรอยาใหมากจะบัดสี
ค.  ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ
ง.  อวดเกงเปนสมบัติของคนโง  อวดโกเปนสมบัติของคนจน

24. ค ําชนิดใดบางที่จัดอยูในภาษิตและสํ านวน
ก.  อุปมา อุปไมย
ข.  คํ าพังเพย
ค.  โวหาร
ง.  ถูกทุกขอ
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25. ขอใดเปนสํ านวนที่เกิดจากการงานอาชีพ

ก.  ควายทอลูก  อยาใหถูกปลายเขา
ข.  ตื่นเที่ยงใหสรางสวนพราว  ตื่นเชาใหราสวนยาง
ค.  ตีเมียอยาดูหนา  ฟนพราอยาดูคม
ง.  ทํ างานเผ่ือไข  ตัดไมเผ่ือสีน

26. เพลงพืน้บานในวรรณกรรมทองถิ่นท ําใหเห็นลักษณะคนไทยอยางไร
ก.  เปนคนมีปฏิภาณไหวพริบดีและเปนคนเจาบทเจากลอน
ข.  เปนคนที่มีความเชื่อฟงในบิดามารดามาแตบรรพบุรุษ
ค.  เปนคนมีความกตัญูตอกลุมชน
ง.  เปนคนที่มีอารมณเบิกบานอยูเสมอ

27. ขอใดตอไปนี้ไมใชเพลงพื้นบานภาคใต
ก.  เพลงนา
ข.  เพลงคํ าตัก
ค.  เพลงบอก
ง.  เพลงเกี่ยวขาว

28. “ทายไฟ“ หมายถึงขอใด
ก.  ผูหญิงที่รองนํ า
ข.  ผูชายที่รองนํ า
ค.  คนที่คอยรองเสริม
ง.  คนที่แสดงทารํ าประกอบ

29. ขอใดตอไปนี้เปนการกลาวคํ า “กาดครู”
ก.  โบราณทานหยิบยก ท ําลกลกไดนกสองตัวทํ ารัวรัวไดผัวสองคน
ข.  ออ …… การมีลูกมีผัว ควรมีเมื่อตัวเรายังสวยสงา
ค.  ยอไหว ยอไหว โละ (ลูก)  จะยอไหวเจาของนา
ง.  ออ …… แมเมขลาสมร อยาใหพี่งองอนเปนหนักเปนหนา
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30. “ค ําตกั”  เปนบทรอยกรองที่ใชแตงข้ึนเพื่ออะไร

ก.  กลอมเด็ก
ข.  กลอมขวัญนาค
ค.  กลอมบาน
ง.  กลอมขวัญชาง

31. ค ําวา  พอเพลง  แมเพลง  หมายถึงขอใด
ก.  คนดีเปนพอและแมมาเลนเพลง จึงเรียกวา พอเพลง  แมเพลง
ข.  ชายและหญิงที่มารวมเลนในการรองเพลง
ค.  ชายและหญิงที่เปนผูนํ าในการรองเพลง
ง.  ถอยคํ าสํ าหรับเรียกครูอาจารยของเพลง

32. ขอใดเปนบทบาทและหนาที่ของเพลงกลอมเด็ก
ก.  สะทอนใหเห็นถึงความเปนคนรักลูกของคนที่เปนพอแม
ข.  เปนเคร่ืองส่ือสารชาวบานเพื่อใหความรู
ค.  สะทอนใหเห็นความเปนคนเจาบทเจากลอนของคนไทย
ง.  เพื่อปลูกฝงความดีงามใหกับเด็กตั้งแตเล็ก ๆ โดยการรองเพลงกลอม

33. เพลงบอกนิยมใชเลนกันในเทศกาลใด
ก.  งานออกพรรษา
ข.  งานสงกรานต
ค.  งานวันข้ึนปใหม
ง.  งานทอดกฐิน

คํ าสั่ง จากบทเพลงกลอมเด็ก  เพลงไปนัง  ตอไปนี้  แลวตอบคํ าถามขอ 34 – 25 และ 37

เพลงไปนัง

ไปนังเหอ นองส่ังสักคํ าพอคิ้ววาด
ซื้อลุม  ซื้อถาด ซื้อโตะ  แมขัน
ยงัส่ิงหนึ่งเลา ซือ้รมคางคาวมาใหสักคัน
ซื้อโตะ  แมขัน เทานั้นอยาลืมเสีย …. เหอ
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34. เพลงไปนัง  สะทอนวิถีชีวิตในดานใดมากที่สุด

ก.  การตั้งถิ่นฐาน
ข.  การประกอบอาชีพ
ค.  พฤติกรรมมนุษย
ง.  ขนบธรรมเนียมประเพณี

35. ในบทเพลงไปนัง มีอุปกรณเคร่ืองใชในบานกี่อยาง
ก.  4
ข.  5
ค.  6
ง.  7

36. ขอใดเปนการ “ชา” เพลงบอก
ก.  การรวมกันรองเพลงระหวางคณะเพลงบอกกับเจาของบาน
ข.  การรองอวยพรหรือสรรเสริญบุคคลและส่ิงตาง ๆ
ค.  การรองประชันเพลงบอกของคณะเพลงบอกที่บังเอิญไปพบกันเขา
ง.  การรองนํ าของแมเพลงคณะเพลงบอก

37. “รมคางคาว”  หมายถึง รมชนิดใด
ก.  รมคันใหญที่พอคา  แมคาผักใชกางกันแดด
ข.  รมที่นิยมท ํากันในจังหวัดเชียงใหม
ค.  รมที่ใชกันอยูทั่วไปมีสีด ําทั้งคัน
ง.  รมที่มีลวดลายเปนตัวคางคาวตลอดทั้งคัน

38. ขอใดตอไปนี้เปนชื่อวิทยากรเพลงบอกที่มีชื่อเสียง
ก.  กุหลาบ
ข.  ตาบอด
ค.  หลอดรอ
ง.  ปานบอด
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คํ าสั่ง จากบทเพลงกลอมเด็ก  เพลงตนยางแคลว  ตอไปนี้  ตอบคํ าถามขอ  39 - 41

ฮาเออ  ครือนองเหรือ ครือตนยางแคลว
พี่หมายไวแลว ไวฟนเรือแข
ไดเหลาสักจอก ไปบอกหัวเมืองเจาที่
ไวฟนในเรือเข แลนกลางเลใหญ …เหอ

39. เพลงกลอมเด็กตนยางแคลว สะทอนวิถีชีวิตในดานใดมากที่สุด
ก.  การตั้งถิ่นฐาน
ข.  สภาพภูมิศาสตร
ค.  การประกอบอาชีพ
ง.  การปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวัน

40. เพลงตนยางแคลว สะทอนพฤติกรรมมนุษยในเร่ืองใด
ก.  ตองการความมั่งคั่ง
ข.  ตองการเปนที่ยอมรับ
ค.  ตองการความปลอดภัย
ง.  ตองการความสะดวกสบาย

41. “หวัเมืองเจาที”่  หมายถึงขอใด
ก.  ผูปกครองทองที่นั้น
ข.  ผูที่เปนเจาของบริเวณนั้น
ค.  ตํ ารวจหรือเจาหนาที่กรมปาไม
ง.  ผีสางเทวดาที่อยูในบริเวณนั้น

42. “…ไปซือ้สารเหนียว  มาท ําตมลากพระ…”  ประเพณีใดที่ไมพบในจังหวัดสุราษฎรธานี
ก.  ชักพระ
ข.  ท ําบุญเดือนสิบ
ค.  สรงนํ้ าพระ
ง.  กอพระทราย
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คํ าสั่ง จากเพลงกลอมเด็ก  ลูกสาวจีน  ตอไปนี้  ตอบคํ าถามขอ 43

ไปบานตีนเหอ ไปแลลูกสาวจีนเขาขอกัน
นุงผาลงยันต พนัหัวขันหมาก
ผักบุงตางพลู ยาหมูตางหมาก
ขอกันตามยาก หมากกับพลูเถือน…..เอย

43. “ยาหม”ู  หมายถึงพืชในขอใด
ก.  ละมุด
ข.  มะมวงหิมพานต
ค.  ฝร่ัง
ง.  ขนุน

44. เพลงลูกสาวจีน  สะทอนพฤติกรรมของมนุษยในเร่ืองใด
ก.  ตองการเปนที่ยอมรับ
ข.  ตองการความปลอดภัย
ค.  ตองการที่พึ่งพาอาศัย
ง.  ตองการสนองตอบทางเพศ

45. เพลงพืน้บานที่แสดงถึงความสามัคคีในขณะทํ างาน
ก.  เพลงนา
ข.  เพลงกลอมเด็ก
ค.  เพลงบอก
ง.  เพลงสามัคคีชุมชน

46. ขอใดจัดวาเปนการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
ข.  จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการ
ค.  เชิญผูมาเลาเร่ืองตาง ๆ ในทองถิ่นแลวบันทึกไว
ง.  ศึกษาและคนควาประวัติตาง ๆ จากเอกสาร
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47. ขอใดจัดไดวาเปนการเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น

ก.  ดัดแปลงวรรณกรรมของเกาใหเปนไปตามยุคสมัย
ข. ดัดแปลงวรรณกรรมของเกาใหเขากับยุคสมัย
ค.  จัดสรางพิพิธภัณฑเก็บของเกาไวในที่ที่เหมาะสม
ง.  สํ ารวจรวบรวมขอมูลและบันทึกเปนลายลักษณอักษร

48. โครงการสงเสริมวรรณกรรมทองถิ่นควรเร่ิมส่ิงใดเปนอันดับแรก
ก.  กํ าหนดเร่ืองที่จะจัดทํ าโครงการ
ข.  กํ าหนดแผนการและหลักการของโครงการ
ค.  กํ าหนดวัตถุประสงคของการจัดทํ าโครงการ
ง.  กํ าหนดกลวิธีในการดํ าเนินการของโครงการ

49. ขอใดเปนการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นโดยการประยุกต
ก.  การประกวดรองเพลงกลอมเด็ก
ข.  การเชิญมโนราหของคณะตาง ๆ มาแสดงชิ
ค.  การจัดศูนยวัฒนธรรมผาพื้นเมืองในอํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ง.  เอกชัย  ศรีวิชัย  นํ าเพลงอีแซวมารองในอัลบั้มชุดนี้ดวย

50. ขอใดหมายถึงการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  การเก็บรักษาของเกาไมใหเปล่ียนแปลง
ข.  การนํ าของเกามาปรับปรุงใหใหมตรงกับยุคสมัย
ค.  การเก็บรักษาที่ดีอยูแลว และมีการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
ง.  การสะสมของเกาและของใหม โดยการจัดเก็บเปนหมวดหมู

51. นกัเรียนคดิวาผูใดควรมีบทบาทในการสงเสริมอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  รัฐบาล
ข.  นักเรียน
ค.  ครู อาจารย
ง.  คนไทยทุกคน
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52. การกระท ําของใคร เปนการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น

ก.  ครูสุเทพร้ือหนังสือเกา ๆ ไปทิ้ง
ข.  นอยตัดเนื้อเพลงพื้นบานเกา ๆ ที่ตัวเองชอบเก็บไว
ค.  โกเปดรับบริจาคของเกา ๆ ที่ไมมีใครตองการแลว
ง.  แดงทํ ารายชื่อบัญชีของเกา ๆ ตามประเภทเพื่อเก็บไว

53. นกัเรียนคดิวาควรสอดแทรกวรรณกรรมทองถิ่นไวในกิจกรรมใดจึงเหมาะสมมากที่สุด
ก.  สัปดาหสงเสริมและอนุรักษส่ิงแวดลอม
ข.  สัปดาหหนังสือแหงชาติ
ค.  สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ง.  สัปดาหอนุรักษมรดกไทย

54. “งานอนรัุกษผาของศูนยวัฒนธรรมผาพื้นเมือง”  เปนการอนุรักษที่ตรงกับขอใด
ก.  การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิม
ข.  การอนุรักษที่มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
ค.  การอนุรักษที่มีการนํ าลายผาใหม ๆ มาทอรวมกับลายเกา
ง.  การอนุรักษโดยการประยุกต

55. ขอใดไมใชแนวทางในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
ก.  การศึกษาและเขาใจวรรณกรรมทองถิ่นดวยเหตุและผล
ข.  การนํ าวรรณกรรมทองถิ่นมาเก็บสะสมไว
ค.  การดัดแปลงวรรณกรรมทองถิ่นใหเขากับยุคสมัย
ง.  การสงเสริมใหคนทั่วไปสนใจ เห็นคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น

56. ใครเปนผูตั้งชื่อจังหวัดสุราษฎรธานี
ก.  รัชกาลที่ 5
ข.  รัชกาลที่ 6
ค.  รัชกาลที่ 7
ง.  รัชกาลที่ 8
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57. “สุราษฎรธาน”ี  หมายถึงขอใด

ก.  เมืองคนดี
ข.  เมืองคนรวย
ค.  เมืองคนที่มีการละเลนมาก
ง.  เมืองคนสนุกสนาน

58. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี
ก.  มีเขตแดนติดกับจังหวัดพังงา
ข.  มีเขตแดนติดกับจังหวัดชุมพร
ค.  มีเขตแดนติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ง.  มีเขตแดนติดกับจังหวัดตรัง

59. เหตใุดคนจังหวัดสุราษฎรธาน ีจึงไมนิยมใหลูกสาวไดเรียนหนังสือสูง ๆ
ก.  กลัววาจะไมท ํางานบาน
ข.  กลัววาจะหนีเที่ยวนอกบาน
ค.  กลัววาจะเขียนเพลงยาว
ง.  กลัววาจะตองไปเปนทหาร

60. ขอใดเปนอาหารที่นิยมในจังหวัดสุราษฎรธานี
ก.  ข้ีปลาเยอะ
ข.  หอหมก
ค.  แกงเขียวหวานไก
ง.  ขนมจีน
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน

1. ง 16. ข 31. ค 46. ค

2. ก 17. ค 32. ข 47. ง

3. ง 18. ข 33. ข 48. ก

4. ค 19. ค 34. ค 49. ง

5. ก 20. ข 35. ข 50. ค

6. ก 21. ค 36. ข 51. ง

7. ข 22. ก 37. ง 52. ง

8. ค 23. ก 38. ง 53. ง

9. ก 24. ง 39. ค 54. ก

10. ค 25. ข 40. ค 55. ค

11. ค 26. ก 41. ง 56. ข

12. ข 27. ง 42. ง 57. ก

13. ข 28. ค 43. ค 58. ง

14. ง 29. ค 44. ก 59. ค

15. ค 30. ข 45. ก 60. ก
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน

คํ าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจ ํานวน  10 ขอ
2. แบบสอบถามแตละขอจะมีชองใหนักเรียนเลือกคํ าตอบจํ านวน  5 ชอง คือ เห็น

ดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหนักเรียนขีดเคร่ืองหมาย
ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน

3. การเลือกแตละขอ นักเรียนสามารถขีดเคร่ืองหมาย 3 ไดเพียงเคร่ืองหมายเดียว
เทานั้น

4. แบบสอบถามแตละขอไมมีคํ าตอบถูกหรือผิด แตตองการใหนักเรียนตอบ   
แบบสอบถามใหตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นที่แทจริงของนักเรียนเทานั้น และผลจากการ
ตอบแบบสอบถามนีจ้ะไมมีผลกระทบตอนักเรียนแตประการใด

ตัวอยาง

คํ าถาม
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

 ไมเห็นดวย
   อยางยิ่ง

ก. การสอนวรรณกรรมทองถิ่นเปน
เร่ืองที่นาสนใจ ……………… ………... ……/.…. ………... ………... ………...
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คํ าอธิบาย  จากตวัอยางขางตน นักเรียนขีดเคร่ืองหมาย 3ลงในชองเห็นดวย หมายความวา  
นกัเรียนเหน็ดวยวาการสอนวรรณกรรมทองถิ่นเปนเร่ืองที่นาสนใจ

คํ าถาม
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

 ไมเห็นดวย
   อยางยิ่ง

1. การเรียนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น
ท ําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน                                                                                           

2. นกัเรียนคิดวาจํ านวนวรรณกรรม
ทองถิน่ที่ก ําหนดไวในบทเรียน
เหมาะสมแลว                                                                                                                         

3. นกัเรียนคิดวากิจกรรมที่ครูทํ าใน
บทเรียนนาสนใจ                                                                                                                     

4. วรรณกรรมทองถิ่นชวยใหนักเรียน
เขาใจวัฒนธรรมภายในทองถิ่น
มากข้ึน                                                                                                                                   

5. นทิานพื้นบานที่น ํามาใชสอน ควร
เปนนทิานพื้นบานภายในทองถิ่น
เพียงอยางเดียว                                                                                                                       

6. ควรนํ าวรรณกรรมทองถิ่นอ่ืน ๆ มา
สอนดวย เพื่อใหเกิดความรูอยาง
กวางขวาง                                                                                                                               

7. นกัเรียนเกิดความรูสึกเบื่อหนาย
เมื่อรูวาจะตองเรียนวิชา ท 035
วรรณกรรมทองถิ่น                                                                                                                  

8. นกัเรียนคดิวาเปนการเรียนเกีย่วกบั
วรรณกรรมทองถิน่ เปนการสงเสริม
และรักษาวัฒนธรรมไทย                                                                                                          
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คํ าถาม
เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

 ไมเห็นดวย
   อยางยิ่ง

9. การเรียนวรรณกรรมทองถิ่น ชวย
ปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักใน
ทองถิ่นไดนอย                                                                                                                       

10. นกัเรียนสามารถนํ าความรูที่ไดรับ
จากวรรณกรรมทองถิ่นไปใชใน
ชีวิตประจํ าวันได                                                                                                                    
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ตอนท่ี 3 ความรูประกอบ  เนื้อหารายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นและจังหวัดสุราษฎรธานี
2. นทิาน  เร่ืองเลา  นิยาย  และตํ านาน
3. ปริศนาคํ าทาย
4. ภาษิตและสํ านวน
5. เพลงพื้นบาน
6. การสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
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บทท่ี 1

ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถ่ินและความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี

ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถ่ิน

ความหมาย “วรรณกรรมทองถ่ิน”
วรรณกรรมทองถิ่นประกอบดวยศัพท “วรรณกรรม” และ “ทองถิ่น” คํ าวา “วรรณกรรม” 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายไววา “งานหนังสือ”
สวนค ําวา “ทองถิ่น” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมาย

ไววา “ทองถิ่นใดทองที่หนึ่งโดยเฉพาะ”
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา วรรณกรรมทองถิ่นเปนวรรณกรรมที่แตละทองถิ่นสรางสรรคข้ึน

มาเปนส่ิงจํ าลองสภาพชีวิตความเปนอยูของสังคมในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
วรรณกรรมทองถิ่น หมายรวมถึงทั้งวรรณกรรมลายลักษณและมุขปาฐะที่ปรากฏอยูใน

ทองถิน่ โดยจะแตกตางไปจากวรรณกรรมแบบหนงัสือหรือวรรณคดขีองประเทศ วรรณกรรม ทองถิ่น
นัน้เกดิข้ึนดวยภูมิปญญาของคนในทองถิ่น และมีคนในทองถิ่นนั้นเองเปนผูอนุรักษ     รูปแบบของ
วรรณกรรมทองถิ่นมักจะเปนไปตามความนิยมของทองถิ่นนั้น ๆ

ขอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับวรรณกรรมทองถ่ิน

วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมทองถ่ิน

1. ชนชัน้สูง เจานาย ขาราชสํ านกั มีสิทธิมี
สวนเปนเจาของ ผูสรางสรรค รวมถึง
จดบันทึก คดัลอก ผูใช อนุรักษ
แพรหลายในราชสํ านัก

1. ชาวบานทัว่ไปมสิีทธเิปนเจาของ คอื
ผูสรางสรรค ผูใช อนรัุกษ แพรหลายใน
หมูบาน
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วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมทองถ่ิน

2. กวี ผูประพันธ เปนนักปราชญราช
บณัฑติหรือเจานาย ฉะนั้น มโนทัศน
คานยิม และทัศนะที่เห็นสังคมสมัยนั้น
จงึจํ ากัดอยูในร้ัวในวัง หรือมีการสอด
แทรกสภาวะของสังคม ก็เปนแบบมอง
เหน็สังคมจากเบื้องบนมองเขา

2. กวีผูประพันธ เปนชาวพื้นบานหรือพระ
ภิกษุสรางสรรค วรรณกรรมข้ึนมาดวย
ใจรัก      มากกวา “บํ าเรอทาวไทธิราช
ผูมบีญุ” ฉะนั้นมโนทัศนเกี่ยวกับสภาวะ
ของสังคมจึงเปนสังคมชาวบานแบบ
ประชาคมทองถิ่น

3. ภาษาและกวีโวหาร นิยมใชคํ าศัพท
เปนคํ าบาลี สันสกฤต

3. ภาษาที่ใชเปนภาษางาย ๆ เรียบ ๆ มุง
การส่ือความหมายเปนสํ าคัญ สวนใหญ
เปนภาษาของทองถิ่นนั้น

4. เนือ้หาของเร่ืองสวนใหญจะมุงในการ
ยอ   พระเกียรติ ทั้งทางตรงและทาง
ออมแตก็ม ี เนื้อหาที่เกี่ยวกับการผอน
คลาย ทางดานอารมณและศาสนาอยู
ไมนอย

4. เนือ้สวนใหญจะมุงในทางระบาย
อารมณ บันเทิงใจ แตแฝงคติธรรมทาง
พทุธศาสนา  แมวาตัวเอกของเร่ืองจะ
เปนกษัตริยก็ตาม   แตมิไดมุงยอพระ
เกียรติมากนัก

5. คานิยมและอุดมคติยึดปรัชญาชีวิต
แบบสังคมชาวพุทธ และยกยองสถาบัน
กษัตริยอีกดวย

5. คานิยมและอุดมคติโดยทั่วไปเหมือนกับ
วรรณกรรมแบบฉบับ ยกยองกษัตริย
แตไมเนนมากนัก

ลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถ่ิน

วรรณกรรมทองถิ่นยอมเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนวัฒนธรรมและสภาพวิถีชีวิต    
ตลอดจนความคดิของคนในทองถิน่ จดุมุงหมายของวรรณกรรมทองถิน่ทีเ่ปนวรรณกรรม ลายลักษณ
สวนมากมิไดมุงอวดฝปาก สวนมากมีเนื้อหาสาระ ตลอดจนคตินิยมเนื่องดวย    พุทธศาสนา

ประคอง เจริญจิตกรรม (2535 : 2-4) ไดอธิบายลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่นโดยสรุปได
ดังนี้
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1. วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันทางมุขปาฐะ ทองถิ่นมัก

สืบทอดดวยวิธีการเลาจากปากสูปาก มีลักษณะที่ไมเปนทางการ แพรหลายอยูในกลุมชนทองถิ่น
จะมลัีกษณะทีแ่ตกตางกันไป ตามรายละเอียดปลีกยอยในขณะที่ถายทอดโดยการเลาเสริมตอ ๆ 
กนัมา จึงทํ าใหเร่ืองราวแพรกระจายออกไป

2. วรรณกรรมทองถิ่นเปนแหลงขอมูลที่บันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน อัน
เปนแบบฉบับใหคนยุคตอมาเชื่อถือและปฏิบัติตาม

3.  วรรณกรรมทองถิ่นมักจะไมปรากฏนามผูแตง เพราะเปนเร่ืองเลาสืบตอกันมา หรือ
ถาจะมนีามผูแตงมักจะเปนผูคัดลอก หรือเรียบเรียงข้ึนจากเร่ืองที่เลากันอยูในทองถิ่นนั้น

4. วรรณกรรมทองถิ่นมีจุดมุงหมาย เพื่อสนองความตองการของสังคมในทองถิ่นนั้น 
ทัง้ในดานความบันเทิง และอธิบายเร่ืองราวตาง ๆ ตลอดจนส่ังสอนจริยธรรมอีกดวย

5. วรรณกรรมทองถิ่นจะใชภาษาทองถิ่น ลักษณะถอยคํ าที่ใชจึงเปนคํ างาย ๆ ส่ือ
ความหมายอยางตรงไปตรงมา

ลักษณะทัง้หมด 5 ประการของวรรณกรรมทองถิ่น ท ําใหวรรณกรรมทองถิ่นเปนส่ิงที่
นาศกึษา เพราะวรรณกรรมทองถิ่นบันทึกพฤติกรรม ทัศนคติและสภาพสังคมของกลุมชุมชนที่เปน
ชาวบาน กอใหเกิดความเขาใจกลุมชนในทองถิ่น ตลอดจนสามารถเขาใจความเปนมาของ
วัฒนธรรมไดดีข้ึนดวย

ประเภทของวรรณกรรมทองถ่ิน

วรรณกรรมทองถิ่นของไทยสามารถแบงเปนประเภทของลักษณะ ไดดังนี้
1. ตามลักษณะของรูปแบบวรรณกรรม คือ

1.1 วรรณกรรมรอยแกว
1.2 วรรณกรรมรอยกรอง
วรรณกรรมรอยแกว คือ เร่ืองเลา หรือบันทึกขอความดวยภาษาที่ไมมีลักษณะ

บงัคับใด ๆ  ไมมีคณะไมมีสัมผัส
วรรณกรรมรอยกรอง คือ เร่ืองเลา หรือบันทึกดวยภาษาที่จํ ากัดลักษณะคํ า

ประพันธมีคณะมีสัมผัส
2. แบงตามลักษณะการถายทอด คือ

2.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ
2.2 วรรณกรรมลายลักษณ
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วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ถายทอดสืบตอกันมาดวยการบอกเลาจดจํ า

ไมมกีารบนัทกึหรือถายทอดไวเปนเร่ืองราวหรือสัญลักษณ เร่ืองราวใดที่มีอยูนานก็แสดงวาเร่ืองราว
นัน้มีผูนิยมมาก

วรรณกรรมลายลักษณ เปนวรรณกรรมทีไ่ดรับการบนัทกึไวบนวัตถตุาง ๆ เชน แทงหิน
สมดุขอย ใบลาน ฯลฯ ซึ่งแตเดิมอาจเปนวรรณกรรมมุขปาฐะกอน และไดรับการบันทึกในระยะ
เวลาตอมา โดยมีการบันทึกเปนอักษร และมีการสืบทอดดวยการอาน

3. แบงตามเนื้อหาหรือเนื้อเร่ือง คือ
3.1 วรรณกรรมพุทธศาสนา
3.2 วรรณกรรมประวัติศาสตร
3.3 วรรณกรรมค ําสอน
3.4 วรรณกรรมประโลมโลก
3.5 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 

คุณคาของวรรณกรรมทองถ่ิน
วรรณกรรมทองถิ่นเปนวรรณกรรมที่แตละทองถิ่นสรางสรรคข้ึนมา แสดงถึงสภาพชีวิต

ความเปนอยูของสังคม บางอยางมุงสอนคติธรรม การประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสังคม  
จึงนับไดวามีคุณคาทั้งดานบันเทิงและการส่ังสอนอบรม บางคร้ังเปนการบันทึกหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร

ธวัช  ปุณโณทก (2525 : 9 –10) กลาวถึงคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่นชวยทํ าให เขาใจ
สังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคมดังนี้

1. วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒธรรมที่ทํ าใหเห็นการเปล่ียนแปลง ทาง       
มโนทัศนของกลุมชนในแตละทองถิ่น

2. วรรณกรรมทองถิน่มอิีทธพิลตอการก ําหนดระเบยีบปฏิบตั ิและพฤตกิรรมของ  กลุม
ชนในทองถิ่น

3. วรรณกรรมทองถิ่นทํ าใหเห็นความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวไทย กลาวคือ    
พอแมตองเล้ียงดบูตุรใหเจริญเตบิโตและมคีรอบครัวสืบตอไป ซึง่แนวคดิและพฤตกิรรมของ  ตัวละคร
จะปรากฏสะทอนฉายออกมาใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบาน มีลักษณะเปนครอบครัวใหญ ที่นิยมให
ลูก ๆ อยูกับพอแม ซึ่งผิดกับชาติทางยุโรป

4.  วรรณกรรมทองถิน่ท ําใหเหน็คานยิมในสังคมนัน้ ๆ ไมวาจะเปนคานยิม เร่ือง   ความงาม 
ความดี ความเจริญและคุณธรรมตาง ๆ ที่สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนา
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สรุปไดวา การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นก็คือการศึกษาสังคมของเรา เมื่อเราเขาใจสังคม

นัน้กค็อื เราเขาใจรากเหงาหรือที่มาตัวเรานั่นเอง

ประโยชนในการศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน

ผูศกึษาวรรณกรรมทองถิ่น จะไดรับประโยชน 3 ประการใหญ ๆ คือ
1. ประโยชนทางวิชาการ
2. ประโยชนทางดานนโยบายการเมืองการปกครอง
3. ประโยชนโดยตรงตอบุคคล

1.  ประโยชนทางวิชาการ
สํ าหรับผูศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นควรเขาใจในสังคมทองถิ่น อันเปนพื้นฐานของสังคม

ระดบัประเทศ ทั้งในดานความเชื่อ คตินิยม จารีตประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันโดยทั่วไป รวมไปถึง
การจัดระเบียบสังคม หรือการควบคุมสังคมของกลุมคนอีกทั้งภูมิปญญา และครรลองชีวิตตาม
ประเพณีที่ไดส่ังสอนสืบตอกันมาโดยมิไดมีการจดบันทึกไว บางสวนปรากฏอยูในวรรณกรรม     
ทองถิ่น บางสวนใหขอมูลที่สํ าคัญในดานประวัติศาสตรสังคมทองถิ่น ภาษาถิ่นที่ปรากฏอยูใน
วรรณกรรมทองถิ่นที่เปนลายลักษณ บางสวนท ําใหเขาใจความหมายของภาษาไดดีข้ึน ฉะนั้นการ
อนรัุกษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น จึงหมายถึงการธํ ารงเอกลักษณของชาติดวย

2.  ประโยชนทางดานการเมืองการปกครอง
การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นยังมีผลสะทอนตอการปกครอง เพราะท ําใหผูศึกษาเกดิ

ความภาคภูมใิจในอดตีของทองถิน่ และภูมใิจในวัฒธรรมของชาต ิพรอมทัง้ท ําใหเกิดความ  เขาใจใน
ทองถิ่นของตน เพราะเมื่อตระหนักในคุณคาแลวยอมมีความหวงแหน ซึ่งกอใหเกิดการอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิ่น และเปนการสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในชาติ ซึ่งทํ าใหเกิดสมานสามัคคี
กนั กอใหเกิดการพัฒนาระบบสังคมของชาติอยางมีทิศทาง โดยอาศัยหลักจากความภูมิใจในอดีต
ของคนในทองถิ่น

3.  ประโยชนโดยตรงตอบุคคล
การศกึษาวรรณกรรมทองถิ่นชวยใหมีทัศนคติกวาง สามารถยอมรับแนวคิดปรัชญา

ชีวิตของชนทุกชั้น ทุกทองถิ่น ทุกสังคม ท ําใหทราบถึงความเปนอัจฉริยะของบรรพบุรุษคนใน   
ทองถิน่ ตลอดจนยอมรับแนวคิดของชนชาติที่ตางถิ่น ตางสังคม ตางยุคสมัย นอกจากนั้นผูศึกษา
ยงัไดรับประสบการณแหงชีวิตกวางขวาง มีโอกาสไดเรียนรูภาษาถิ่นวัฒนธรรมทองถิ่นอีกดวย
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ความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎรธานี

การศึกษาวรรณกรรมของทองถิ่นไมวาจะเปนทองถิ่นใด จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม เปนตนวาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา การ
ศกึษา และวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นนั้น ๆ เปนเบื้องตนกอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจ
วรรณกรรมชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะความรูพื้นฐานดังกลาวจะเปนเคร่ืองชวยแสดงใหเห็นวาผูสราง
วรรณกรรม ไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมมากนอยเพียงใด ในการกํ าหนดลักษณะและเนื้อหา
ของวรรณกรรม ดวยเหตุนี้ในการศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรธานี      ผูเรียนจํ าเปนที่จะตองรู
เกีย่วกับทองถิ่นของสุราษฎรธานีดวย

ภูมิศาสตร

1. ภูมิศาสตรกายภาพ
จงัหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 10 ของประเทศ และเปน

จงัหวัดทีใ่หญทีสุ่ดของภาคใต ประกอบดวย 18 อํ าเภอ 1 กิง่อํ าเภอ ไดแก อํ าเภอเมืองสุราษฎรธาน ี 
อํ าเภอบานนาสาร อํ าเภอกาญจนดิษฐ อํ าเภอดอนสัก อํ าเภอเกาะสมุย อํ าเภอเกาะพะงัน อํ าเภอ
ทาชนะ อํ าเภอไชยา อํ าเภอทาฉาง อํ าเภอพุนพิน อํ าเภอคีรีรัฐนิคม อํ าเภอบานตาขุน อํ าเภอพนม 
อํ าเภอเคยีนซา อํ าเภอเวียงสระ อํ าเภอพระแสง อํ าเภอบานนาเดมิ อํ าเภอชัยบุรี และกิ่งอํ าเภอวิภาดี

1.1  ที่ตั้ง
จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูชายฝงตะวันออกบริเวณกึ่งกลางของคาบสมุทร

ภาคใต มีพื้นที่ทั้งสวนที่เปนผืนแผนดินใหญและเปนเกาะ สํ าหรับสวนที่เปนผืนแผนดินใหญมี
อาณาเขตติดตอดังนี้

ทศิเหนือ ติดตอจังหวัดชุมพรและอาวไทย อํ าเภอทาชนะ 
เปนอํ าเภอที่ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศ

ทิศใต ติดตอจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 
อํ าเภอพระแสง และอํ าเภอชัยบุรี เปนอํ าเภอที่ตั้ง
อยูใตสุด

ทศิตะวันตก ติดตอจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง อํ าเภอ
พนม และอํ าเภอบานตาขุน เปนอํ าเภอที่มี  
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อาณาเขตอยูทางตะวันตก

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อํ าเภอดอนสัก และอํ าเภอกาญจนดิษฐ เปน
อํ าเภอที่มีอาณาเขตอยูทางตะวันออก

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานีมีรูปรางเหมือนวงกลม พื้นที่

สวนใหญเปนภูเขา ประมาณ 49% สวนทีเ่ปนปา มีทั้งปาดอน ปาชายเลน และปาดงดิบ รวมเปน
พื้นที่ปาถึง 31% ของจ ํานวนพื้นที่ทั้งจังหวัด มีแมนํ ้าตาปและแมนํ้ าพุมดวงหรือแมนํ ้าคีรีรัฐ เปนแม
นํ้ าสํ าคัญ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จงัหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสลับกัน จึงมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูรอนมีเพียงเดือน
กมุภาพันธ – เมษายน นอกนั้นเปนฤดูฝน

2.  ภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญของจังหวัดสุราษฎรธานี ยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก             

การประกอบอาชีพนี้จํ าแนกออกเปน  การกสิกรรม  การเล้ียงสัตว  และการปกครอง
2.1 การกสิกรรม

การประกอบการกสิกรรมมีทั้งทํ าเพื่อเล้ียงชีพและเพื่อการคา ชนิดของกสิกรรม
ทีท่ ํากันอยางกวางขวางไดแก การปลูกขาว  การทํ าสวนยางพารา  การทํ าสวนมะพราว การทํ า
สวนทเุรียน  สวนสม  สวนมะมวงหิมพานต   และสวนมังคุด เปนตน แตการกสิกรรมที่ทํ ากันเปน
ล่ํ าเปนสันคือ การปลูกขาว  การทํ าสวนยางพารา  การทํ าสวนมะพราว  การทํ าสวนทุเรียน  การทํ า
สวนเงาะ  และการทํ าสวนลางสาด

2.2 การเล้ียงสัตว
การเล้ียงสัตวในจังหวัดนี้ยังไมแพรหลาย คนบางกลุมยังนิยมใชสัตวเปนเคร่ือง

ทุนแรง แตในระยะหลังเร่ิมมีผูหันมาใหความสนใจ เล้ียงสัตวเพื่อการบริโภคมากข้ึน
2.3 การประมง

ชาวสุราษฎรธานีสามารถประกอบอาชีพไดทั้งการประมงนํ ้าเค็ม ประมงนํ ้า
กรอย และประมงนํ ้าจืด ตัวอยางอาชีพทางการประมง เชน การอวนรุน  การทํ านากุง  การทํ าฟารม
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เล้ียงหอยนางรม โดยเฉพาะที่บริเวณอาวทาทอง อํ าเภอกาญจนดิษฐ เปนที่เพาะเล้ียงหอยนางรม
ทีม่ชีือ่เสียงมาก เปนตน

นอกจากนี้ยังมีการทํ าเมืองแร  การเก็บรังนกนางแอน  การทํ านํ้ าตาลโตนด  และการ
ท ําไขเค็ม

ประวัติศาสตร

ดนิแดนบริเวณจงัหวัดสุราษฎรธานปีจจบุนันี ้ แตเดมิคงจะเจริญรุงเรืองมาแลวเปนอันมาก
อาจมฐีานะเปนศนูยกลางของศลิปะวัฒนธรรมแบบศรีวิชยั บนดนิแดนแหลมทองระหวางพทุธศตวรรษ
ที ่ 12-18 เปนอยางนอย และอาจจะเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยนี้ดวย ซึ่งรองรอยของ
อดีตดังกลาวยังปรากฏใหเห็นในรูปของศิลปะโบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่งพบไดทั่วไปใน
จงัหวัดสุราษฎรธาน ีโดยเฉพาะที่เมืองไชยาเกา และเมืองเวียงสระ

อาณาจกัรศรีวิชยัเปนอาณาจกัรหนึง่ทีเ่คยมอํี านาจมาก จนไดขยายตวัเปนจกัรวรรดิครอบ
คลุมบริเวณคาบสมุทรไทย หมูเกาะในทะเลจีนใต และบางคร้ังไดไปถึงเกาะลังกา อีกทั้งไดเคยเปน
ศนูยกลางในการศึกษาและเผยแพรในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เชนเดียวกับอินเดีย แตเร่ืองที่ตั้ง
ของศนูยกลางของอาณาจักรยังมีความสับสนอยู จนไมอาจชี้ชัดลงไปอยางแนนอนไดวาตั้งอยูที่ใด 
ระหวางคาบสมุทรไทย (ภาคใตของประเทศ) กับเกาะสุมาตราของประเทศ     อินโดนิเซีย

ผูสันนษิฐานเกีย่วกบัเร่ืองนีเ้ปนคนแรก คอื ดร. ยอรช  เซเดส  ศาสตราจารยชาวฝร่ังเศส
สันนษิฐานวาศนูยกลางแรกเร่ิมของศรีวิชัยตั้งอยูที่เมืองปาเล็มบัง ทั้งนี้โดยการสันนิษฐานจากศิลา
จารึกทีพ่บ (ประมาณ  5 หลัก) ตอมานักโบราณคดีจํ านวนไมนอยเกิดความลังเลในทฤษฎีของ ดร. 
เซเดส  โดยเฉพาะ ดร. มารชุมทาร ชาวอินเดียมีความเห็นวาศูนยกลางของศรีวิชัย นาจะตั้งอยูบน
คาบสมทุรไทย ซึ่งอาจจะเปนเมืองใดเมืองหนึ่งที่มีหลักฐานวาเคยเปนเมืองโบราณ นอกจากนี้ผูที่ชี้
ชดัมากยิ่งข้ึน ก็คือ ดร. ควอวิช  เวลล นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ซึ่งไดสํ ารวจสถานที่สํ าคัญ
หลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แลวไดแสดงความเห็นวา เมืองไชยาแหงเดียวเทานั้นที่มีหลัก
ฐานโบราณคดีพรอมทุกอยางที่บงบอกวาเคยเปนราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัย สวนนักโบราณคดี
อีกกลุมหนึ่งไดเสนอวา ศรีวิชัยนาจะเปนสมาพันธรัฐ      อันประกอบข้ึนดวยกลุมนครรัฐ อาจจะอยู
ในราชวงศเดียวกัน คือ ราชวงศไศเลนทร ซึ่งบางคร้ังบางสมัยอาจจะแยกกันอยูอยางเปนอิสระตอ
กัน แตเมื่อเจาแหงนครรัฐหนึ่งนครรัฐใดมีอํ านาจเปนที่ยอมรับของนครรัฐอ่ืน ก็จะมีฐานะเปน     
“ศรีวิชเยนทรราชา” หรือ “ศรีวิชเยนทรภูมิบดี”      ผูเปนใหญเหนือเจาผูครองนครรัฐศรีวิชัยทั้งหมด
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คร้ันเมือ่อาณาจกัรศรีวิชยัเส่ือมลง ดนิแดนซึง่เปนจงัหวัดสุราษฎรธานใีนปจจบุนั ไดแยก

ออกเปน  3 เมือง คือ  1) เมืองไชยา  2) เมื่อทาทอง และ  3) เมืองคีรีรัฐนิคม  และในสมัยพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกลาอยูหัว พระองคโปรดใหยายเมืองทาทองมาตั้งที่บานดอน และยกฐานะเปน
เมอืงจตัวา ข้ึนตอกรุงเทพฯ พระราชทานวา “เมืองกาญจนดิษฐ”

ร.ศ.117 พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลาเจาอยูหวั พระองคเสดจ็ประพาสมณฑล   ปกษใต
ประทบัแรมที่พระต ําหนักสวนสราญรมยบนควน (เนิน) ทาขาม อํ าเภอพุนพิน ทอด   พระเนตรเหน็
ประชาชนมกีริิยามารยาทเรียบรอย ประกอบกบัไดทรงทราบจากผูปกครองบานเมืองวา ประชาชน
เมืองนี้ตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ยึดมั่นพระพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนชื่อ
เมอืงไชยาเปนเมือง “สุราษฎรธาน”ี อันหมายถึง เมืองคนดี และทรงเปล่ียนชื่อแมนํ้ าหลวงเปน    
แมนํ ้าตาป สาเหตุที่พระองคทรงเปล่ียนแปลงเชนนี้เขาใจวา คงเลียนชื่อมาจากประเทศอินเดีย ซึ่ง
มแีมนํ ้า “ตาปติ” และที่ริมฝงซายของปากแมนํ ้ามีเมืองชื่อวา “สุรัฏฐ”  (สุราษฎร)

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดใหยุบมณฑลสุราษฎร 
จงัหวัดสุราษฎรธาน ีและจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ข้ึนกับมณฑลสุราษฎรไปข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราช

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงราชการประกาศยุบ
มณฑลทั่วราชอาณาจักร จังหวัดสุราษฎรธานีจึงข้ึนตอกระทรวงมหาดไทย

โบราณคดี

จงัหวัดสุราษฎรธานีเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตอดีต จากหลักฐานโบราณ
คดแีละประวัติศาสตร ปรากฏชัดวาดินแดนแหงนี้มีเมืองโบราณอยูหลายแหง เปนตนวา เมืองไชยา 
เมอืงพนุพิน เมืองทาทอง เมืองทาขนอน และเมืองเวียงสระ ที่เมืองโบราณเหลานี้ตางก็มีโบราณ
วัตถ ุโบราณสถานอยูเปนจ ํานวนมาก เชน

1.  โบราณวัตถุ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาวศรีวิชัยในภาคใตที่เดนมากอยางหนึ่ง คือ การสรางรูป

เคารพตามคติของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ไดแก รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร บริเวณที่พบมาก
ไดแก ที่อํ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อํ าเภอเมือง อํ าเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะประติมากรรมชิ้นเอกลวนพบที่ไชยาทั้งส้ิน เชน       
พระโพธสัิตวอวโลกิเตศวร จํ านวนหลายองค รูปเคารพในศาสนาพราหมณ เชน พระนารายณทั้งที่
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เปนศลิาและสํ าริด รูปพระอิศวร ศวิลึงค และโยนธีรรณะ เคร่ืองถวยชามจนีตัง้แตสมยัตนราชวงศถงั
ตลอดจนถงึราชวงศซง เคร่ืองมือหินใหม และกลองมโหระทึก ซึ่งเปนหลักฐานแสดงวาเมืองไชยา
เคยเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณ มาตั้งแตสมัยหินศิลาจารึกที่มี  ใจความกลาวถึงพระเจากรุงศรีวิชัย 
พระพุทธรูปศิลาและอสูรสลักจากสิลาแลงที่อํ าเภอไชยา พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทที่วัด
ถํ้ าคูหา อํ าเภอกาญจนดิษฐ พระพุทธไสยาสนวัดถํ ้าคูหา และพระพุทธไสยาสนวัดเขาพระนิ่ม 
อํ าเภอกาญจนดิษฐ เปนตน

2.  โบราณสถาน
โบราณสถานที่สํ าคัญที่จังหวัดสุราษฎรธานีมีอยูหลายแหง เชน เจดียสมัยศรีวิชัย  

4 องค คือ เจดียพระบรมธาตุไชยา เจดียวัดแกว  เจดียวัดหลง  และเจดียวัดเวียง อํ าเภอไชยา ซาก
เมอืงโบราณที่บานเวียง รองรอยทาเรือโบราณที่แหลมโพธิ์และบานพุมเรียง  ควนทาขามและวัดศรี
วิชัยที่อํ าเภอพุนพิน  วัดถํ้ าสิงขรอํ าเภอศรีรีรัฐนิคม  พระบรมธาตุเกาะสมุยอํ าเภอเกาะสมุยวัดเวียง
สระอํ าเภอบานนาสาร  ต ําหนักแกวอํ าเภอพุนพิน  ยทุธภูมิสมัยโบราณ  ริมฝงขวาแมนํ ้าตาป และ
เขาศพ (เขาศก) อํ าเภอพนม เปนตน

ศาสนา

               ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเผยแพรเขามายังภาคใตเปนคร้ังแรกเมื่อใดและ
ศาสนาใดจะเขามากอนหรือหลังนั้น  ยงัไมปรากฏหลักฐานทีส่รุปไดอยางแนชดั แตอยางไรก็ตาม
ศาสนาทั้งสองไดแพรหลายอยางกวางขวาง และชนชาวภาคใตสวนใหญไดรับศาสนาทั้งสองไว
ผสมผสานกัน (ยกเวนจังหวัดสตูล ปตตานี  ยะลา และนราธิวาส ที่อยูภายใตอิทธิพลและศาสนา
อิสลาม) ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณไดมีบทบาทสํ าคัญในฐานะที่เปนกลไกชวยก ําหนดรูป
แบบวัฒนธรรมของชาวภาคใต กลาวไดวาเกือบตลอดปชาวพื้นเมืองภาคใตจะมีกิจกรรมทาง
ศาสนาทีม่ทีั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธควบคูกันอยูเสมอโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎรธานี
ยงัมปีรากฏใหเห็นอยางเดนชัดแทบทุกทองที่

ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่แสดงถึงรองรอย
ทางวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ ไดแก พระวิษณุที่วัดศาลาทึง ที่เวียงสระ และที่เขาศรีวิชัย  
เทวรูปทีวั่ดใหม อํ าเภอไชยา  สระนํ ้าโบราณที่ทาชนะ  รูปพระศิวะที่เวียงสระ  ศิวลึงคและโยนีที่พบ
ทีไ่ชยา และวัดใหมชลธารที่อํ าเภอไชยา เปนตน
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ภาษา

1. ตระกูลภาษา
จากการศึกษาภาษาถิ่นของโบราณไทย พบวา ภาษาถิ่นสุราษฏรธาน ีเปนภาษาใน

ตระกูลภาษาไชยา ซึ่งอยูในกลุมภาษานครศรีธรรมราช
2. ลักษณะพิเศษของภาษา

ลักษณะพเิศษของภาษาสุราษฎรธานีในสวนที่แตกตางกับภาษาไทยมาตรฐานเชน
2.1 หนวยเสียงพยัญชนะตน

ตัวอยางคํ า
ภาษาถ่ิน

สรุาษฎรธานี
ภาษาไทย
มาตรฐาน

ภาษาถ่ิน
สรุาษฎรธานี

ภาษาไทย
มาตรฐาน

หมายเหตุ

คว / khw / ฟ / f ควา ฟา
ฮ / h / ง / ng เฮิน เงิน เวนทาชนะ,

มร / mr / - มรับ สํ ารับ ไชยา,
มล / ml / - เมลือก เมือก ทาฉาง

2.2 ระบบประโยค
การเรียงคํ าในภาษาถิ่นสุราษฎรธาน ีที่แตกตางกับภาษาไทยมาตรฐานและ

ภาษาถิ่นใตอ่ืน ๆ คือ ประโยคปฏิเสธ กลาวคือ ภาษาถิ่นสุราษฎรธานีใชค ําชวยบอกความปฏิเสธ
ไวหนาคํ ากิริยา ดังตัวอยาง

ไมท ําได หมายความวา ท ําไมได
ไมไปถูก หมายความวา ไปไมถูก  เปนตน

2.3 ถอยคํ า
การทีจ่งัหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่กวางใหญ ท ําใหพลเมืองในแตละอํ าเภอมี

ถอยค ําภาษาที่แตกตางกันออกไปบาง แตก็ไมมากนัก ถอยคํ าภาษาที่เปนของทองถิ่นนี้คอนขาง
ชดัเจน มีอยูหลายคํ า เชน

ดายของ เสียดาย
หยัน เขาทา, ดี
ไมไร, หาไรไม ไมเปนไร
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ท ําพรือ ท ําอยางไร
มึก ดื่ม
สาคลาย คอยยังชั่ว
มอหรือ เมื่อไร
เสดสา ตกยาก, ลํ าลาก, นาเวทนา
หวังเหวิด เปนหวงกังวล
ข้ีกลา นํ ้าครํ าใตถุนครัว

2.4 สํ านวนโวหาร
สํ านวนโวหารของชาวสุราษฎรธานี มีลักษณะเดนเฉพาะตัวอยางเห็นไดชัด 

ขอความของสํ านวนมีทั้งที่คลองจองและไมคลองกัน ดังตัวอยาง
เรือรายเอาแตเหล็ก (หญิงสาวแตงงานกับชายมีอายุเพราะหวังสมบัต)ิ
คนลอกอ (คนไมมีแกนสาร ไรสาร)

2.5 ภาษิต
ชาวสุราษฎรธานีก็เชนเดียวกับจังหวัดอ่ืนที่ใชภาษิตเปนเคร่ืองอบรมส่ังสอน 

เตอืนสติคนทั่ว ๆ ไป และกุลบุตรกุลธิดา ภาษิตที่นาสนใจของชาวสุราษฎรธาน ีเชน
ระวังกายใหดี  อยาไวใจคน  ปาหนามปาเส้ียน  เบียดเบียนอกตน   อยาไว    

ใจคน  หยัดเนื้อเชื่อใจ
หญงิคดินอกใจ  ฆาผัวถงึตาย  ควรหมายจ ําไว  หญงิดมีากมาย  หญิงราย       

ยงัครัน
นอกจากนี้ยังมีคํ ากลอนของชาวพื้นเมือง เมื่อคร้ังที่สุราษฎรธานียังมีชื่อวา 

เมืองไชยา อยูวา
“อันเมืองไชยา  ใครไปใครมา  อาหารไมอด  อารีอารอบ  ไมชอบถือยศ  เปนที่

ปรากฏ  กันมาแตไร”
คร้ังเปล่ียนชื่อเปนเมืองสุราษฎรธานีแลว มีคํ ากลาววา
“สุราษฎรธาน ี   เปนเมืองคนดี  มีศีลธรรม  เอ้ือเฟอเจือจาน  เปนการประจ ํา 

จติใจไมดํ า   สมเปนคนดี”
ค ํากลาวของชาวพืน้เมอืงอีกอยางหนึง่ ทีแ่สดงใหเหน็วาในสถานที่นั้น ๆ ม ี ส่ิงใด

อยูมาก คือ
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“สะตอวัดประดู  พลูคลองยนั  ทเุรียนหวานมนั  คลองพระแสง  ยานดินแดงของ

ปา  เคยีนซาบอถานหิน  พุนพินมีทาขาม  นํ้ าแมนํ้ าตาป  ไมแกวดีเขาประสงค  กระแดะดงลางสาด   
ส่ิงประหลาดกิ่งพนม   เงาะอุดมบานสอง   จากและคลองในบาง   ทาฉางตนตาล  บานนาสารแร   
ทาทองอุแทวัดเกา   อาวบานดอนปลา   ไชยาขาว   มะพราวเกาะสมุย”

การศึกษาเลาเรียน

การศกึษาเลาเรียนในสมยักอนของชาวสุราษฎรธาน ีจ ํากดัอยูในวงแคบ ๆ มิได แพรหลาย
และใหโอกาสแกผูเรียนอยางกวางขวางดังเชนในปจจุบันนี ้ ผูมีโอกาสศึกษาเลาเรียนสวนใหญมัก
จะเปนผูมยีศฐาบรรดาศักดิ์ หรือไมก็เปนเจานายชั้นสูงและนักบวช ชาวบานธรรมดา ๆ นอยคนนัก
จะไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะสตรีดวยแลว ยิ่งมีโอกาสนอยลงไปอีกหรือไมมีโอกาสเลย 
จะเรียนรูกเ็พยีงงานบานงานเรือนเทานั้น ที่เปนเชนนั้นเพราะบิดามารดาหรือผูปกครองเกรงวา เมื่อ
ไดศึกษาเลาเรียนแลวจะเขียนเพลงยาวติดตอกับผูชาย ท ําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงของครอบครัวและ
วงศตระกูลได ในสมัยกอนจึงมีผูหญิงนอยคนนักที่จะรูหนังสือ

ในสวนของสถานศึกษาและผูสอนนั้น สถานศึกษาสมัยกอนมีศูนยกลางอยูที่วัดหรือที่
บานของผูใฝรู บิดามารดาที่เห็นความสํ าคัญของการศึกษาจะนํ าบุตรหลายของตนไปมอบใหครู
หรือพระผูสอน พรอมกับจัดเคร่ืองบูชาไปมอบแกครูเพื่อแสดงความเคารพอยางสูงดวย และถือวา
ผูทีบ่ดิามารดามอบใหแกครูแลวนั้นจะมีฐานะเปนลูกศิษย ครูจะดุดาวากลาวหรือลงโทษอยางใดก็
ได หรือจะใหท ํากิจกรรมการงานใดก็ได ผูเปนลูกศิษยจะตองขยันหมั่นเพียรในการ เลาเรียนและจะ
ตองคอยปรนนิบัติครู สํ าหรับผูสอนนั้นมักจะไดรับการยอมรับนับถืออยาง   กวางขวางวาเปนผูที่มี
ความซือ่สัตยสุจริต อดทน มีจริยวัตรที่ถึงพรอมที่จะเปนแบบอยางแกผูอ่ืน ผูเปนครูจึงอยูในฐานะ 
“ผูศักดิ์สิทธิ์” ในความรูสึกของลูกศิษยและบุคคลทั่วไป

ในการเรียนการสอน เมื่อครูรับลูกศิษยไวแลว จะเร่ิมการสอนโดยใหลูกศิษยทองบท 
“สัดด”ี หรือ “สัสดี”จนข้ึนใจ เพราะถือวาเปนการประกาศบูชาพระคุณครู ผูเปนศิษยจะตองกลาว
บทไหวสัดดีอยางนอยวันละ  3 คร้ัง คือ เมื่อตื่นนอน กอนที่จะเร่ิมเรียนหนังสือ และกอนเขานอน 
ซึง่ถอืเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติเชื่อกันวาจะท ําใหการศึกษาเลาเรียนไมสัมฤทธิผล

ขณะที่ครูสอนใหลูกศิษยทองจํ าบทไวสัดดีนั้น ครูจะสอนเขียนสอนอานหนังสือควบคู 
ไปดวย อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน คือ ไมกระดาน ดินสอขาว และไมถานระก ําเผาไฟ หรือ
ถานไฟหอผาใสไวในกะลามะพราวที่มีนํ ้าอยูเพื่อใชลบกระดาน ครูบางคนจะเขียนแบบเรียนดวยสี
หรือชนั บางคนขุดตัวหนังสือลงในไมกระดานก็มี ตัวหนังสือชุดแรกที่ครูสอน คือ นอโม  กอ ขอ 
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เมือ่อานออกเขียนไดคลองแคลวแลว จึงจะไปเรียนเนื้อหาอ่ืน ๆ คือ เร่ิมเขียน กอขอ กอกา โดย      
ผูเรียนจะตองหมั่นเขียนตามแบบที่ครูเขียนใหดู และจะตองเขียนตัวอักษรไวใตบรรทัดเปนการ
แสดงความเคารพตอครูนั่นเอง ใครเขียนบนบรรทัดเชื่อกันวาจะประสบความวิบัติตาง ๆ และไม
ประสบผลสํ าเร็จในกิจการงานทั้งปวง

หลักจากเรียน กอขอ กอกา ไดคลองแคลวแลว ก็เร่ิมเรียนการแจกลูกในแมตัวสะกด
ตาง ๆ เชน แมกง, กน, กม, เกย, กก, กด เปนตน ตอจากนัน้กฝ็กอานหนงัสือที่เรียกวา “หนังสือสวด”
เพื่อฝกการอานใหคลองแคลวยิ่งข้ึน ถาเปนกลอนแปด กลอนหก กลอนส่ี ก็จะอานโดยใช
ทวงท ํานองกลอนหนังตะลุง หรือที่เรียกวา “กลาวบทหนัง”  แตถาเปนกาพย เชน กาพยยาน ี 
กาพยฉบัง หรือกาพยสุรางคนางค ก็จะมีทวงท ํานองแตกตางกันออกไปอีก

หนงัสือทีใ่ชสวดสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน นิยาย มักเขียนเปนรอยกรอง เร่ืองที่
สวดมักบันทึกลงในหนังสือบุด เร่ืองที่สวดกันอยางแพรหลายในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก     
พระวรวงศ  ไกรสิทธิ์   โคบุด  นายทนนางบัวโทน  จํ าปาส่ีตน  พระรถ  วรรณสิน และเร่ืองอ่ืน ๆ อีก
มาก

เมื่อผูเรียนสวดหนังสือไดคลองแคลวแลว ถาจะขออนุญาตครูกลับไปประกอบอาชีพที่
บานกไ็ด แตถายังอยูตอไปก็จะตองศึกษาเนื้อหาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน เรียนอักษรขอม เลขคณิต    
เวทมนตร  ตํ ารายา ซึ่งสวนใหญโดยเฉพาะผูชายก็จะเรียนรูกันทุกคน

ที่กลาวมานั้นเปนการศึกษาเลาเรียนของชาวจังหวัดสุราษฎรธานีตามแบบเกา ซึ่งใน
ปจจบุนัไมไดมปีรากฏอยูอีก ทีเ่ปนเชนนีก้เ็พราะการศกึษาแผนใหมไดเขามามบีทบาทอยางกวางขวาง
รูปแบบการศึกษาเลาเรียนจึงเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง

วัฒนธรรม

สุราษฎรธาน ีเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตโบราณ จึงทํ าใหมีการส่ังสมมรดก
ทางวัฒนธรรมตาง ๆ ไวมากมาย เปนตนวา ประเพณ ีการละเลน วรรณกรรม และ  ความเชื่อ ทั้งนี้
วัฒนธรรมบางอยางก็อาจมีปรากฏในทองถิ่นอ่ืนดวยเชนกัน โดยเฉพาะทองถิ่นใกลเคียง ซึ่งไดแก 
ชมุพรและนครศรีธรรมราช อนึ่ง วัฒนธรรมของชาวสุราษฎรธานีที่จะกลาวถึง เปนวัฒนธรรมที่ชาว
สุราษฎรธานียึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน ไดแก

1. ประเพณี
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ชาวสุราษฎรธานีมีประเพณีตาง ๆ ที่ยังคงปฏิบัติสืบตอกันมา เชน ประเพณ ี        

วันสารทกลางป หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกวา “วันรับสงตายาย” หรือ “รับเปรตสงเปรต” ประเพณีท ํา
บญุสวดหมูบาน ประเพณีสวดมาลัย ประเพณีลากพระหรือชักพระ ประเพณีสวดทุง ประเพณีทอด
ผาปา ซึ่งจะท ําควบคูไปกับประเพณีลากพระ ประเพณีการท ําขวัญขาว และประเพณีแหเจาของมูล
นธิกิศุลศรัทธา จังหวัดสุราษฎรธาน ีเปนตน

2. มหรสพ
มหรสพซึง่เปนที่นิยมและรูจักกันแพรหลายในจังหวัดสุราษฎรธาน ีไดแก หนังตะลุง  

มโนราห และลิเกปา

3. การละเลน
การละเลนซึ่งเปนที่นิยมในจังหวัดสุราษฎรธานี มีหลายอยาง เชน เพลงบอก      

เพลงคํ าตัก   เพลงนา   และเพลงเรือ

4. กีฬา
กฬีาซึง่เปนที่นิยมเลนกันอยางแพรหลายในจังหวัดสุราษฎรธาน ีมหีลายอยาง เชน

ควายชน   การเลนสะบา   การชกมวย   โดยเฉพาะมวยไชยาเปนมวยที่มีชื่อเสียงมาแตพอดี

5. ศลิปหัตถกรรม
งานศลิปหตักรรมซึ่งเปนที่รูจักกันของจังหวัดสุราษฎรธานี เชน ผาไหมพุมเรียง

หมวกพมุเรียง   การแกะหนังตะลุง   การแทงหยวก   ผลิตภัณฑจากมะพราว   ผลิตภัณฑจาก
หวาย  และผาไหมทาชนะ เปนตน

6. อาหาร
อาหารทองถิ่นของชาวสุราษฎรธาน ี เชน ข้ีปลาเออะ (แกงพุงปลาหรือไตปลา)      

ย ําเหด็เหม็ด   หลนปลาแปนแดง   ยํ าสาหรายทะเล   โลงโตง (อาหารคาวประเภทกวยเตี๋ยว)      
ผักเหนาะ  หนาง  กุงสม  หอยสม  เปนตน  อาหารหวาน เชน ขนมกรุบ เหนียวกวน ขนมจั้ง     
ขนมพอง  ขนมลา และขนมไขปลา

ความรูเกี่ยวกับภูมิหลังของแหลงขอมูลดังกลาว นับไดวามีความสํ าคัญในการ
ศกึษา วิเคราะหวรรณกรรมทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีสวนชวยสงเสริมการพิจารณาขอมูล ทํ า
ใหเราไดเขาใจวรรณกรรมทองถิ่นมากข้ึน ยังจะท ําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนทองถิ่นของ   
ตัวเองอีกดวย
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บรรณานุกรม

ชวน   เพชรแกว.  วรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรธานีจากหนังสือบุด.  สุราษฎรธาน ี: วิทยาลัยครู
สุราษฎรธาน,ี 2532.

ณัฎฐพงศ   ลํ าภูทอง.  “การสรางประมวลการสอนรายวิชา ส 072 ทองถิ่นของเรา 2  สํ าหรับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน จังหวัดสุราษฎรธาน”ี.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บณัฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2538.

วัชราภรณ   พัฒนศิริ.  “วิเคราะหวรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลกของจังหวัดสุราษฏรธาน”ี.
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540.
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บทท่ี 2

นิทาน เร่ืองเลา นิยาย และต ํานาน

ความหมายของนิทาน เร่ืองเลา นิยาย

พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525  ใหความหมายของนิทานวา 
“นทิาน น. เร่ืองที่เลากันมา เชน นิทานชาดก นิทานอีสป นิทานคํ ากลอน เปนตน

กิ่งแกว   อัตถากร (2519 : 12)  ใหความหมายของนิทานวาหมายถึง เร่ืองที่เลาสืบกันมา
เปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ

ประเทอืง   คลายสุบรรณ (2531 : 62)  ไดอธบิายวา  นทิานพืน้บานเปนเร่ืองเลาที่ชาวบานผูก
เร่ืองข้ึนเลาสูกันฟงดวยถอยคํ าธรรมดาเปนภาษารอยแกว หรือถอยคํ าสํ านวนของชาวบานในแต
ละถิน่  เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน จนไมทราบวาใครเปนคนตนคิดแตงข้ึน

จากความหมายทัง้หมดขางตน สรุปไดวา นทิานพืน้บาน หมายถงึ เร่ืองทีเ่ลาสืบตอกันมา
หลายชัว่อายุคน ดวยถอยคํ าธรรมดา เปนภาษารอยแกว จนไมทราบวาใครเปนคนตนคิดแตงข้ึน

พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พทุธศกัราช 2525  ใหความหมายของเร่ืองเลา และ
นิยาย ไววา

เร่ือง  น. ภาวะหรือเนื้อหาของส่ิงซึ่งเนื่องกับขอเท็จจริงหรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ

เลา  ก.  พูดหรือบอกเร่ืองราวใหผูอ่ืนฟง เชน เลาเร่ือง ทองบน เชน เลามนตร
ดงันัน้ เร่ืองเลา หมายถงึ เนือ้หาของส่ิงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัขอเทจ็จริงหรือเหตกุารณอยางใดอยาง

หนึง่ ที่พูดหรือบอกเร่ืองราวใหผูอ่ืนฟง
นยิาย  น.  เร่ืองที่เลากันมา
ดงันัน้ ในการศึกษานิทาน  เร่ืองเลา  นิยาย จะเห็นวา ความหมายของนิทาน  เร่ืองเลา  

นยิาย มคีวามหมายไปในแนวทางเดยีวกนั จงึกลาวถงึเฉพาะนทิานพืน้บานเทานัน้ เพราะมคีวามหมาย
ครอบคลุมทั้งเร่ืองเลาและนิยายไวแลว
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ลกัษณะของนิทานพื้นบาน

วิเชียร  ณ นคร (2531 : 25 – 28) กลาวถึงลักษณะของนิทานพื้นบานไว ดังนี้
1. เปนเร่ืองเลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานานดวยวิธีมุขปาฐะ กลาวคือ เลาสูกันฟงและ

จดจ ํากนัมา จนไมอาจทราบวาใครเปนผูแตงหรือริเร่ิมเลาเปนคนแรก
2. เปนเร่ืองที่นิยมเลาดวยภาษารอยแกวกลาวคือ มุงเอารสของเนื้อเร่ืองมากกวารส

ของคํ า
3. นทิานด ําเนินเร่ืองอยางงาย ๆ กลาวคือ มีลีลาในการดํ าเนินเร่ืองคลายคลึงกันแทบ

ทกุเร่ือง เมื่อเปดเร่ืองกันก็มักจะกลาวถึงตัวละครเอก พฤติกรรมของตัวละครเอก การพบอุปสรรค
และการแกปญหาอุปสรรคจนเปนผลสํ าเร็จ จุดสุดยอดของเร่ืองมักอยูที่ฉากรองสุดทายหรือฉาก
สุดทาย เมื่อคล่ีคลายปญหาหรืออุปสรรคได เร่ืองก็จบลง

4. นทิานมโีครงเร่ืองไมซับซอน เมื่อเร่ิมเร่ืองก็จะเดินเร่ืองไปขางหนาเร่ือย ๆ ไมคอยมี
การเลาเร่ืองยอนหลัง หรือยกเหตุการณปลายเร่ืองมาเปนจุดเร่ิมเร่ือง ดังเชน เร่ืองส้ันหรือละคร
สมัยใหม

ประเภทของนิทานพื้นบาน

การแบงนทิานโดยใชรูปแบบเปนเกณฑนั้น ไดมีการแบงไวหลายแนวตามทรรศนะและเหตุ
ผลของนกัคติชนวิทยา คือ กุหลาบ  มัลลิกะมาส  กิ่งแกว  อัตถากร และวิเชียร ณ นคร ซึ่ง ผูวิจัย  
น ํามาศกึษานิทานพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธาน ีโดยสรุปรูปแบบของนิทานสุราษฎรธานีได  ดังนี้

1. นทิานปรัมปรา (Fairy Tale) หมายถงึ นิทานเร่ืองเกาแกที่แสดงพฤติกรรมของ    
ตวัละครวาเกี่ยวของผูกพันกับอํ านาจเหนือธรรมชาติ สะทอนความเชื่อถือในสังคมยุคโบราณ เชน 
ความเชือ่เร่ืองเทพ  เร่ืองอมนษุย  เร่ืองไสยศาสตร และเร่ืองสัตวใหญ เปนตน โครงเร่ืองอาจประกอบ
ดวยหลากสารัตถะ  เนือ้เร่ืองแมจะบงบอกแหลงก ําเนดิและฉาก แตกไ็มสามารถบงชี้ไดชัดเจนวา ณ   
ทีใ่ด และอยูในชวงเวลาใด

2. นทิานคติ (Fable Tale) หมายถงึ นิทานที่มุงเนนคํ าสอนใจหรือสุภาษิตเปนหลัก 
โดยมตีวัละครทั้งที่เปนมนุษยบาง สัตวบาง หรือเทพบาง เปนผูดํ าเนินเร่ือง เนื้อหาสอดแทรกขอ
สอนใจผูฟง ตลอดจนใหแนวทางในการดํ ารงชีวิตที่ถูกทํ านองคลองธรรม โดยวิธีบอกตรง ๆ ก็ม ี
ดวยเหตนุีจ้งึมีผูเรียกนิทานนี้วา นิทานคติธรรมบาง นิทานสุภาษิตบาง และนิทานอุทาหรณบาง
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3. นิทานวีรบุรุษ (Hero Tale)  หมายถึง  นิทานที่แสดงวีรกรรมของตัวละครเอก แสดง

ใหเหน็การตอสูที่กลาหาญเด็ดเดี่ยว ซึ่งบางคร้ังก็ซับซอนและยืดยาว แตก็สามารถเอาชนะปญหา
และอุปสรรคได

4. นทิานอธิบายเหตุผล (Explanatory Tale) หมายถึง นิทานที่มุงอธิบายความเปนมา
ของปรากฏการณธรรมชาต ิเทพเจา คน สัตว พืช สถานที่ และถอยคํ าสํ านวน

5. นทิานตลก (Jest Tale) หมายถึง นิทานซึ่งมุงแสดงความขบขันเปนสํ าคัญ บางคร้ัง
อาจมลัีกษณะหยาบโลนปนอยูบาง โครงเร่ืองไมสลับซับซอนและเนื้อหาไมยาวมากนัก แกนเร่ือง
อยูทีก่ารใชคํ า ซึ่งบางเร่ืองใชคํ าที่มีความหมายสองแง การเลาจึงเนนอยูที่กลวิธีของผูเลาที่จะทํ าให
ผูฟงเกิดขบขัน ควบคูไปกับความคมคายของถอยคํ าหรือเหตุผลของเร่ือง

6. นิทานสัตว (Animal Tale) หมายถงึ นิทานซึ่งมีตัวละครเกือบทั้งเร่ืองเปนสัตว   
แกนเร่ืองแสดงถึงความฉลาด อุบาย กลวิธีแกปญหาเปนเร่ืองหลัก และอาจจะมีเร่ืองคุณธรรม ซึ่ง
สามารถใชเปนอุทาหรณไดเปนเร่ืองรอง

7. นทิานชีวิต (Romantic Tale) หมายถึง นิทานที่บอกเลาชีวิตของตัวละคร ซึ่งจํ าลอง
ไปจากชวิีตจริงของผูคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ตัวละครในนิทานประเภทนี้มีลักษณะเปนสามัญชน
มากกวาทาวพระยามหากษัตริยหรือชนชั้นสูง บทบาทตัวละครมักยํ้ าถึงคุณสมบัติความเปนมนุษย
ปถุชุน และสะทอนถึงทัศนคติ คานิยม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของสามัญอยางกวางขวาง

8. นิทานภูตผี (Ghost Tale) หมายถึง นิทานที่มีตัวละครเปนผีรวมอยูดวย หรือมีภูตผี
เปนตัวดํ าเนินเร่ือง

คุณคาของนิทาน

การศกึษานทิานจะชวยใหเขาใจในกลุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้น นิทานจึงมีคุณคาอยางยิ่ง
กลาวคือ

1. นทิานเปนตนกํ าเนิดของวรรณคดีของชาติตาง ๆ เชน ขุนชางขุนแผน คาวี
2. นทิานแสดงใหเห็นถึงภาพชีวิตของบุคคลในทองถิ่น เชน ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ความเชือ่ และความคิดตาง ๆ และทํ าใหเกิดความเขาใจระหวางกลุมชนในทองถิ่นนั้นดวย
3. นิทานเปนเคร่ืองสอนศีลธรรม เพราะนิทานพื้นบานเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ

ประเภทนิทานคติและนิทานสัตว  จะแสดงผลของการทํ าความดีและความชั่วไวอยางชัดเจน หรือ
แมกระทัง่นิทานตลก ก็ยังมีคติแทรกไวเสมอ การสอนศีลธรรมผานนิทานนั้น โดยทั่วไปไดผลดีกวา 
การสอนโดยตรง
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4. นิทานเปนเคร่ืองมือถายทอดความรู ความคิด จากคนรุนหนึ่งมาสูคนอีกรุนหนึ่ง 

เชน นิทานอธิบายเหตุผล และนิทานชีวิต
5. นทิานเปนเคร่ืองบันเทิงใจของกลุมชน เชน นิทานตลก นิทานปรัมปรา
6. นทิานพืน้บานเปนสายใยแหงความรัก ความอบอุนในครอบครัวและในสังคม การที่

พอแม ปูยาตายาย และลูกหลาน ลอมวงกันเลานิทาน ฟงนิทาน ยอมท ําใหครอบครัวอบอุน คนใน
ครอบครัวใกลชิดกัน เกิดความเขาใจกัน และผูใหญยังมีโอกาสสอดแทรกการอบรมส่ังสอนไปดวย

ประโยชนของนิทานพื้นบาน

1. ท ําใหผูศกึษาเขาใจชวิีตและสังคมของทองถิน่อันเปนพื้นฐานของสังคม เชน ความ
เชือ่ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี

2. ท ําใหสังคมมีระเบียบ เพราะนิทานพื้นบานไดสะทอนใหเห็นความเชื่อตาง ๆ ซึ่ง
เปรียบเสมอืนกรอบลอมใหชวิีตอยูในขอบเขตทีน่ยิมกนัวาดแีละถกูตอง ไดรับการอบรมอยูกับวิถีชีวิต
แบบนั้น ๆ มาตลอด

3. ท ําใหไดประโยชนทางดานภาษา เพราะนิทานพื้นบานจะสะทอนใหเห็นคุณคาดาน
ภาษา จากภาษาถิ่นที่ใชในกลุมชนตาง ๆ หรือจะปรากฏในลักษณะของการใชถอยคํ าในรูปของ
ภาษติ สํ านวน คํ าพังเพย ปริศนาคํ าทาย เปนตน

4. ท ําใหไดประโยชนทางดานจติวิทยา มกีารอบรมนสัิยของเยาวชนโดยการใชความเชื่อ
ตาง ๆ เชน หามเลนซอนหาตอนกลางคืนเพราะผีจะลักไปซอน  การหามเลนซอนหาตอนกลางคืน 
กเ็พราะเปนหวงสวัสดิภาพของเด็ก อาจเกิดอันตรายไดหากเด็กไปซอนในที่ไมปลอดภัย อาจโดน
สัตวมีพิษทํ ารายหรือโดนลักพาตัวไปได

5. ท ําใหเกดิความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน กอใหเกิดชาตินิยม ภูมิใจในวัฒนธรรม
ของชาติ

6. ท ําใหตระหนกัในคณุคา ท ําใหเกดิความหวงแหนอันกอใหเกดิการอนรัุกษนทิานพืน้บาน

ตวัอยางนิทานพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี
นิทานพื้นบานของชาวสุราษฎรธานีมีเปนจ ํานวนมาก  จึงขอกลาวถึงเฉพาะชื่อเร่ือง 

สวนตัวเนื้อหาสามารถเปดไปดูยังภาคผนวก   ค    หนา  497-543
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1. ข้ีกับตด
2. แกงบวด
3. หมากับจระเข
4. บานทาเคย
5. เจาหญิงเตาทอง
6. คนที่รับการศึกษาที่ดีกับโง
7. พอผัวลูกสะไส
8. นายแรง
9. โลภนักมักลาภหาย
10. กรรมสนองกรรม
11. ลูกเนรคุณ
12. ธรรมชาติ
13. ผีหลังกลวง
14. ยายเอ้ียง
15. พระมาลัย

     ฯลฯ
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ต ํานาน

ต ํานานเกิดจากคํ าบอกเลาเกาแกที่ประกอบดวย ความเชื่อ และประสบการณรวมกันของ
สังคม ค ําบอกเลาจะถกูถายทอดดานตาง ๆ มาจากปากสูปาก สูความจํ า สูสมัยการถายทอดเร่ืองราว
ดวยปากสืบตอกนัมา ท ําใหเร่ืองราวซบัซอน พสิดารหนกัแนน งดงาม นอกจากนีก้ารผสมผสานความ
คดิ ความเชื่อ สํ านึกที่ผานการขัดเกลาของแตละสมัยเขาไปดวย ท ําใหความเชื่อและอุดมคติไดรับ
การปลูกฝงจนตองอยูในสํ านึกมากเกินจะสลัดทิ้งไป ตอมามีการจดบันทึกเร่ืองราวความคิด อุดม
คต ิความเชื่อในเร่ืองระหวางนี้ ยังคงสงผานจากยุคหนึ่งมาสูยุคหนึ่ง แมจะมีการตกแตง      คัด
ลอกเพิม่เติมผานกาลเวลา แตเร่ืองราว เนื้อหา ความคิดสํ านึก ความรูสึกดังกลาว ก็ยังคง      ตก
ทอดมาสูสังคมรุนหลังได

ความหมายของ “ต ํานาน”

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหความหมายของ “ตํ านาน” ไวอยาง
กวาง ๆ วาหมายถึง เร่ืองแสดงกิจการอันมีมาแลว หรือเร่ืองราวนมนานที่ตอปากกันมา โดยมากใช
เกีย่วกับโบราณวัตถ ุ โบราณสถาน หรือบานเมือง Encyclopedia Americana (1945 : 169)  
อธบิายวา “ตํ านาน” คือ เร่ืองเลาตอ ๆ กันมาโดยสมมุติวาจริง เปนเร่ืองที่มักเกี่ยวกับกษัตริย 
วีรบรุุษ หรือบคุคลสํ าคัญ ๆ เปนชนิดหนึ่งของนิทานพื้นบานซึ่งเนนเกี่ยวกับมนุษย มีจุดมุงหมายที่
จะอธบิายหรือสรรเสริญบรรพบรุุษโดยเฉพาะ อยางไรกด็ตี ํานานมใิชการจดบนัทึกทางประวัติศาสตร
แตอาจกลาวถึงบุคคลในประวัติศาสตรและขอเท็จจริงบางประการในประวัติศาสตร ดังนั้น     
ความหมายของต ํานานสรุปได ดังนี้

1. ต ํานานมคีวามหมายผสมอยูระหวางนิทานและนิยาย เพราะต ํานานเปนเร่ืองเลา
ซึง่สมมตวิาเกิดข้ึนจริง แสดงประวัติความเปนมาของราชวงศ เร่ืองราวเหลานี้อาจเปนเร่ืองที่มีเคา
ความจริง หรือเปนเร่ืองทีป่ระดษิฐข้ึนมาจากมโนภาพและความนกึคดิตามอุดมคต ิ บางสวนเกิดจาก
ความชางสังเกต ความสนใจ และความพยายามหาค ําตอบในความชางสังเกตนั้น ทั้งยังสนองตอบ
ทศันคต ิความตองการบางประการของคนแตละสมัย ขณะเดียวกัน ตํ านานก็เปนเร่ืองเลากันทั่วไป 
เพือ่ความสนุกสนาน บางคร้ังสอดแทรกคติเพื่อสอนใจไปดวย

ต ํานานจงึเปนเร่ืองราวอันเปนผลงานทางอารมณและภูมหิลังของสังคมรุนกอน  เร่ืองราว
และบคุคลทีผู่กข้ึนอยางโลดโผน สวนหนึง่กเ็พือ่มุงหมายใหเกดิความสนกุสนาน เพลิดเพลิน
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วิธกีารถายทอดในลักษณะนี ้คอื การบอกเลา จดจ ํา และอานใหฟง  ในระดับชาวบาน

ต ํานานจงึแพรหลายเปนสมบตัขิองสังคม ไมจ ํากดัอยูเฉพาะบคุคลบางกลุม ต ํานานจงึมโีอกาสสืบทอด
มาถงึปจจุบันอยางคอนขางสมบูรณ

2. ต ํานาน คือ งานบันทึกประวัติศาสตรศาสนา อันเกิดจากความเชื่อและศรัทธา 
ความกลัวที่จะรักษาระบบความเชื่อ อุดมคติ และสัญลักษณของพระพุทธศาสนา  นอกจากนี้แลว 
ยงัใชต ํานานเปนเคร่ืองมอืในการแสวงบญุและจรรโลงพทุธศาสนาไวดวย  ดงันัน้ เร่ืองราวทางศาสนา
ทีบ่นัทกึลงไวในตํ านาน มีผลใหตํ านานมีลักษณะเปนบันทึกทางศาสนา

3. ต ํานาน คือ บันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับบานเมือง กษัตริยราชวงศ เหตุการณตาง ๆ 
เกีย่วกบัมนษุยและสังคมในอดีต ทั้งเหตุการณที่เปนปรากฏการณทางธรรมชาติและปรากฏการณ
ทางประวัติศาสตร เร่ืองราวของต ํานานสวนนี้ใหความรูเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยาง
กวางขวางในชวงเวลาสืบเนื่องกันและผานการคัดเลือกแลว จากผูบันทึกในอดีตวามีความสํ าคัญ 
ความเขาใจของผูผูกต ํานานมผีลตอการจดบันทึก อธิบายปรากฏการณทางธรรมชาต ิ และปรากฏ
การณทางประวัติศาสตร ซึ่งมีวิวัฒนาการที่เห็นเดนชัด

การพยายามอธบิายปรากฏการณตาง ๆ ดวยความเชือ่ทางศาสนา หรือแมแตการมอง
ประวัตศิาสตรวาเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนา ลวนเปนลักษณะเฉพาะของการเรียนประวัติศาสตร
แบบตํ านาน

ลกัษณะของต ํานาน
ต ํานานเปนเร่ืองเกี่ยวกับคํ าบอกเลาปรัมปรา ซึ่งเลาถายทอดกันมาโดยหาแหลงกํ าเนิด

ไมได ถึงแมวาเร่ืองราวเหลานี้จะถูกบันทึกไวในสมัยหนึ่ง ก็มิไดหมายความวาเร่ืองราวที่ปรากฏใน
ตํ านานจะแมนยํ าถูกตอง เพราะการบันทึกตํ านานเกิดข้ึนหลังจากเหตุการณนั้นผานไปนานแลว 
สวนทีเ่ปนคํ าบอกเลาปรัมปราก็ถูกถายทอดลงไวเชนที่เลาสืบ ๆ กันมา โดยไมไดผานการไตสวน 
สืบหาขอเท็จจริง  นอกจากนี้ตํ านานยังมีลักษณะของการจด คัดลอก รวบรวม ชํ าระแกไข ดวย   
จดุประสงคตาง ๆ ซึ่งทํ าใหเร่ืองราวในต ํานานคลาดเคล่ือนหางไกลจากจุดเร่ิมตนออกไปทุกที

เนือ้หาและสํ านวนของตํ านานฉบับตาง ๆ ลวนแตกตางกันดวยเปาหมายในการเรียน ที่มา
ของขอมูล ความนิยม และทัศนคติ รวมถึงคานิยมประจ ําถิ่น มีผลใหตํ านานแตกตางกันได

ศาสตราจารยเดวิค  เค วัยอาจ (Daviol K. Wyatt, อางถึงใน วารสารธรรมศาสตร 2519 : 
1-8)  โดยแบงเนื้อหาของตํ านานโดย  ทั่วไปวาม ี3 ประเภท คือ
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1. ต ํานานที่มีเนื้อหาดึกดํ าบรรพ
2. ต ํานานที่มีเนื้อหาประวัติศาสตรสากล
3. ต ํานานปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ

ต ํานานท่ีมีเน้ือหาดึกด ําบรรพ
ต ํานานประเภทนี้เรียนดวยภาษาไทยยวน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองโบราณทางภาคเหนือ

สุดของประเทศไทย ซึ่งบันทึกเร่ืองราวปรัมปรา เกี่ยวกับกํ าเนิดของมนุษย เชื้อชาติ บานเมืองและ
ตํ าบล เร่ืองราวของกษัตริยและทายาทของพระองค เนื้อหาแตละสวนไมสัมพันธกันท ําใหยาก    
แกการติดตามเร่ือง

ต ํานานท่ีมีเน้ือหาแบบประวัติศาสตรสากล
เปนการเรียนประวัติศาสตรแนวพุทธศาสนา ซึ่งรุงเรืองและรูจักกันดี เชน จามเทวีวงศ 

เขียนโดยพระโพธิ์รังสี   ชนิกาลมาลีปกรณ เขียนโดยพระรัตนปญญาแหงเมืองเชียงใหม  ต ํานาน
มลูศาสนา เขียนโดยพระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณสิงดีติยวงศ เขียนโดยสมเด็จพระพันรัตน   
วัดพระเชตุพน ซึ่งการเรียนเนื้อหาแบบประวัติศาสตรนี้ จะเร่ิมเร่ืองดวยการกลาวถึงความเปนมา
ของพระพุทธศาสนา ตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรูเร่ือยมาจนถึงการประกาศศาสนา มีการกลาวถึง 
เร่ืองราวทางดานอาณาจักรบาง แตยังไมหลุดพนไปจากอิทธิพลของพุทธศาสนา

ต ํานานปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ   
จัดเปนตํ านานที่มีจํ านวนมากที่สุด เนื้อหาจัดอยูในกรอบของพระพุทธศาสนา มี

ขอบเขตแคบ คือ เนนเฉพาะเร่ืองราวปูชนียสถานและวัตถุตาง ๆ ตํ านานเหลานี้บางฉบับเขียนข้ึน
ในสภาวะ และผูประพันธคนเดียวถึงตํ านานประเภทประวัติศาสตร

การแบงเนื้อหาของตํ านานออกเปน 3 ประเภทนั้น ท ําใหแยกศึกษาที่มาของตํ านานได
สองแนวทาง  คือ

1.  ต ํานานฝายวัด เปนผลงานของการบันทึกของพระภิกษุหรือนักบวชในพุทธศาสนา
เนือ้หาของตํ านานฝายวัดจะเร่ิมดวยการมนัสการพระรัตนตรัย ประวัติพระพุทธเจาตั้งแตประสูติ
ตรัสรู – ปรินิพาน
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เนือ้หาของตํ านานฝายวัด จึงแบงออกเปนสวนใหญ ๆ ไดสองสวน คือสวนแรกเกี่ยวกับ

ประวัตพิทุธศาสนาในอินเดียและศรีลังกา และสวนหลังเกี่ยวกับประวัติทองถิ่น ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทองถิน่นัน้ ตํ านานฝายวัดจะใหความสํ าคัญตอเหตุการณดานพุทธจักรมากกวาอาณาจักร

จดุมุงหมายของตํ านานฝายวัด มุงแสดงประวัติของโบราณสถาน และโบราณวัตถุทาง
พุทธศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับความขลังและความศักดิ์สิทธ ประกอบกับผูแตงฝายวัด คอื 
พระหรือนกับวชทางศาสนา ซึง่มคีวามรูในภาษาบาลีอยางดเียีย่ม จงึมผีลในการสรางบรรยากาศ และ
ความรูสึกเล่ือมใสใหกับผูที่ไดอาน ถึงแมตํ านานฝายวัดบางอยางจะมิไดดวยภาษาบาลีก็ตาม แตก็
มลัีกษณะเปนต ํานานประจ ําถิ่น คือ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ซึ่งตํ านานเหลานั้นจะกลาวอธิบายถึง
เร่ืองการเกิดข้ึน ความเปนมาของปูชนียสถานและวัตถุสํ าคัญแตละทองถิ่น ตํ านาน เหลานี้จึงเขียน
ดวยภาษาพื้นเมือง เพื่อใหทุกคนเขาใจเร่ืองราวไดทั่วถึงในฐานะเปนชาวถิ่นเจาของปูชนียสถาน
และปูชนียวัตถุนั้น ๆ

นอกจากนี้แลวยังมีวัตถุประสงคที่แอบแฝงอยู คือ การใชศาสนาเปนเคร่ืองมือในการ
ปกครอง อันเปนจดุประสงคตกทอดแฝงตวัมาแตเร่ิมก ําเนดิศาสนา ดวยปรากฏวาฝายอาณาจักรมี
สวนเขาไปสัมพันธกับศาสนา ตั้งแตตนพุทธศาสนาถือกํ าเนิดจากศาสนา ซึ่งมาจากวรรณะกษัตริย 
ทศันคต ิและแนวคิดของพระองค หรือแมแตธรรมะซึ่งตรัสรูภายหลัง ลวนเกิดจากการ   หลอหลอม
ของทัศนคติฝายปกครอง ซึ่งมีอยูในคํ าสอนพุทธศาสนาสํ าหรับการบานทั่วไปแลวจึงเปนไปใน
ท ํานองเอ้ือประโยชนตอฝายปกครองทางออม เชน การสอนใหคนทํ าความดี ประพฤติตนดีทั้งกาย 
วาจา ใจ ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  การสอนใหรูสึกเปนมิตรกับเพื่อน

ต ํานานฝายวัดจงึมไิดเกดิข้ึนเพราะศาสนาเพือ่ศาสนาเทานั้น แตอาจเปนไปไดเชนกันวา
อาจเกิดข้ึนเนื่องจากศาสนาและการเมือง  เพือ่ศาสนาและสังคมจากอิทธิพลทางการเมืองที่แฝงตัว
อยูเพื่อผลทางการปกครอง   โดยอาศัยศาสนาเปนแกนกลาง

2.  ต ํานานฝายเมือง  ต ํานานประเภทนี้จดบันทึกเร่ืองราวปรัมปรากึ่งนิทานพื้นบาน 
ประวัตศิาสตรทองถิ่น ในลักษณะของการคัดลอกกันตอ ๆ มา เนื้อหาจะมุงเนนเกี่ยวกับเหตุการณ
บานเมือง  มนุษย  บรรพบุรุษ  กษัตริย  ราชวงศและสันตตวิงศ ความเปนมาของเมืองและตํ าบล
ตาง ๆ เนือ้หาไมเร่ิมตนดวยเวลาในอดีตกาล แตเร่ิมตนหลังพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เนื้อหา
เร่ืองราวมกัสับสนวุนวายไมเปนระเบียบประณีต เนนเร่ืองราวของวีรบุรุษประจ ําเผา ที่เนนในการ
สรางความบันเทิงใหแกผูฟง เพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับอดีต เพื่ออธิบายประวัติ
ของบานเมือง ตํ าบล สถานที่ตาง ๆ เร่ืองราวของบรรพบุรุษประจ ําเผา เพื่อเปนหลักฐาน เปน
ความรู  แกคนทั่ว ๆ ไปและลูกหลาน
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นอกจากนี้ ยังเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน ภายใตบรรพบุรุษหรือ

วีรบุรุษคนเดียวกัน เร่ืองราวของบรรพบุรุษหรือวีรบุรุษประจ ําถิ่นที่แสดงในตํ านานฝายเมือง คือ 
เอกลักษณของเผา ซึ่งมีความหมายบงชี้ความคลายคลึงและแตกตางระหวางเผาพันธุ เชื้อชาติ 
และชุมชน เพราะเร่ืองราวเหลานี้เปนส่ิงหนึ่งที่แสดงรองรอยความเปนมาในอดีตของแตละชุมชน 
และเชื้อชาติไดอยางคอนขางชัดเจน เมื่อเนื้อหาของตํ านานฝายเมืองใหความสํ าคัญตอสมาชิก 
ของสังคม และเหตกุารณบานเมอืงมากกวาศาสนา ส่ิงที่ตํ านานฝายเมืองท ําข้ึน คือ สรางสํ านึก    
เกีย่วกบัฐานะใหกบัประชาชน โดยประชาชนจะตองสํ านกึวา ฐานะแรกของตนตอสังคม คือ ความเปน
พลเมืองของรัฐภายใตหนาที่และเงื่อนไขซึ่งกํ าหนดข้ึน สํ าหรับภาษาที่ใชในการเขียนตํ านานฝาย
เมอืง จงึมักเปนภาษาไทยหรือภาษาพื้นเมือง ซึ่งคนทั่วไปสามารถอานหรือฟงเขาใจไดและยังบงชี้
และแบงแยกชุมชนแตละชุมชนอยางคอนขางชัดเจน  จึงเปนเร่ืองราวของอาณาจักรยิ่งกวาศาสนา

บทบาทของต ํานานกับวิถีชีวิตของคนไทย

1. ตํ านานเกิดข้ึนโดยและเพื่อคนในสังคมของพุทธศาสนา ศาสนาเปนส่ิงที่มีอิทธิพล 
อยางยิ่งตอชีวิตคนสมัยนั้นทุกระดับจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจํ าวันตั้งแตเกิดจนตาย 
ศาสนาจงึเปนกตกิาของสังคมสมยันัน้ ทีม่สีวนก ําหนดแนวความคดิ  คานยิม  และโลกทรรศนของ     
ผูคน

2. สภาพของสังคมไมเอ้ืออํ านวยตอการบันทึกเร่ืองราวในแงอ่ืน เพราะค ําสอนของ
ศาสนาควบคุมใหคนยอมรับสภาพของตนในชาตินี้ โดยไมขัดแยงสงสัยตามกฎแหงกรรรมและ
ความเชื่อทางศาสนา ทํ าใหคนมีความหวังในการเล่ือนฐานะของตนดวยการขวนขวายทํ าบุญใน
ปจจุบัน

3. วัดเปนแหลงสะสมความรูและวิทยาการตาง ๆ พระจึงกลายเปนกลุมชนที่ไดรับ 
การศึกษา และทรงความรูอยางดีเลิศ ผูจดบันทึกหรือผูประพันธตํ านานหากมิใชพระก็เปนผูมี
ความรู ซึง่ไดรับการศกึษาอบรมจากวัด  ดงันัน้พระและศษิยวัดจงึเปนผูผูกขาดในการบนัทึกเร่ืองราว
ตาง ๆ และเนื้อหาใกลชิดกับศาสนาจึงใชศาสนาเปนหลัก  โดยอาศัยขอมูลจากตํ าราทางศาสนาใน
การจดบนัทกึ และต ํานานแทบทกุฉบบัจะผูกเร่ืองราวใหเกีย่วของสอดคลองกับความเชื่อทางศาสนา
เสมอ  สภาพแวดลอมทางการเมอืงในระหวางทีม่กีารประพนัธต ํานาน คอื ประมาณพทุธศตวรรษที่ 20 
– 21 คอื ในสมัยแรกของยุคอาณาจักรยังไมมีระบบการปกครองและวิธีการควบคุมกํ าลังพลที่มี
ประสิทธภิาพเพียงพอ ท ําใหสังคมแบบอาณาจักรแตกแยก จึงไดมีการคิดหาวิธีในการใชเคร่ืองมือ
อยางใหมที่จะควบคุมก ําลังคนและทํ าใหผูคนยอมรับความชอบธรรมในการปกครองของผูปกครอง
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พทุธศาสนาจงึดูมีประโยชนตอชนชั้นปกครองที่ตองการหาเคร่ืองมือที่ควบคุมกํ าลังคน ที่มีสถาบัน
สงฆเปนตัวจักรสํ าคัญในการใชความคิดทางศาสนามาสรางความชอบธรรมใหผูปกครอง และ
ตอบคํ าถามที่เกิดข้ึนในสังคม ดังนั้น ตํ านานจึงมีหนาที่พิเศษเปนเคร่ืองชี้นํ าแนวทางปฏิบัติของ
ประชาชนที่พึงมีตอรัฐ ในลักษณะที่จะสรางสรรคระเบียบและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวกในการปกครอง

คุณคาของต ํานาน

1. ใหคณุคาในดานการอธบิายประวัตศิาสตรทีไ่ดรับอิทธพิลจากตะวันตก ทีท่ ําใหผูเขียน
ต ํานานพยายามน ําเสนอใหเปนเร่ืองนาขบขัน และเปนเร่ืองที่ทดสอบไมไดวามีความจริงอยูเพียงใด
โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับเร่ืองราวปรัมปรา

2. ใหความรูเกีย่วกบัประวัตศิาสตรอยางคอนขางแมนย ํา ตัง้แตประวัติของพระพุทธเจา 
การเผยแพรพระพุทธศาสนาในอินเดีย   ลังกา   และตํ านานใกลเคียงตาง ๆ

3. ตํ านานยังใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับความมีจริงของเมืองตํ านาน สถานที่อางถึงใน
ต ํานาน และปรากฏหลักฐานวาเปนจริง

4. ต ํานานมีคาเปนตํ าราทางประวัติศาสตร ความคิด ความเชื่อของมนุษยอยางจะหา
จากทีอ่ื่นไมได ความคดิในต ํานานจงึเปนส่ิงทีจ่ริงทีสุ่ดและมคีาทีสุ่ดของต ํานาน ซึง่ใหความรูเกี่ยวกับ
โลกทัศน   ความเชื่อ   คานิยมของสังคมแตละสังคม

5. ต ํานานท ําใหรูคณุคาเกีย่วกบัอิทธพิลของศาสนาตออาณาจกัร ตอสังคม ตอความคิด
ตอระเบยีบวิธกีารด ํารงชวิีตของคนในยคุสมยันัน้ ๆ ในการเขาไปมสีวนก ําหนดแนวคดิของประชาชน
และทฤษฎีการปกครอง

ตวัอยางตํ านานของชาวสุราษฎรธานี
ต ํานานของชาวสุราษฎรธานมีไีมมากนกัเหมอืนต ํานานของจงัหวัดอ่ืน ๆ  โดยมากตํ านาน

ทีพ่บในจงัหวัดสุราษฎรธานจีะเปนต ํานานสถานที่เสียมาก จึงนํ าตัวอยางมาศึกษาเพียง  5 เร่ือง คือ
1. เร่ืองตํ านานหลวงพอเพชร
2. เร่ืองบอนอย บอหลวง
3. เร่ืองนิทานปาตํ า
4. เร่ืองบอนํ ้าทิพยศักดิ์สิทธิ์
5. เร่ืองบานเคียนซา
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บทท่ี 3

ปริศนาคํ าทาย

ความหมายของปริศนาคํ าทาย

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมาย “ปริศนา”    
ไววา ปริศนา (ปริดสะหนา) น. ส่ิงหรือถอยคํ าที่ผูกข้ึน เปนเงื่อนงํ าเพื่อใหแกใหทาย นอกจากนี้ก็ยัง
มผูีรูอีกหลายทานที่ใหความหมายของ “ปริศนา”  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

ปริศนาค ําทาย คอื ส่ิงหรือถอยค ําทีถ่กูข้ึนเปนปญหาหรือค ําถามสํ าหรับใชทาย ซึ่งผูถามอาจ
ถามตรง ๆ หรือถามโดยออม คํ าถามจะใชภาษาส้ัน ๆ งาย ๆ กระชับอาจใชถอยคํ าธรรมดา เปน
ภาษารอยแกว หรือมีสัมผัสแบบรอยกรองก็ได

ปริศนาค ําทายจดัเปนวรรณกรรมทองถิน่ประเภทมขุปาฐะ นยิมเลนกนัทัง้เดก็และผูใหญ คือ 
เปนการพักผอนเพื่อความเพลิดเพลินในยามวาอยางหนึ่ง

ปริศนาค ําทายจะใหความรูเกีย่วกบัความคดิและความรูสึกของชาวบาน ที่ตกทอดสืบตอ
กนัมา การทายปริศนามีอยูทุกภาคของประเทศไทย เปนการละเลนของไทยที่มีมาแตโบราณกาล 
นยิมเลนกนัในเวลาเย็น   เมื่อทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารเย็นเรียบรอยแลว เด็ก ๆ ก็จะ
จับกลุมคุยกันบางทีก็เลานิทานบาง เลนการทายปริศนากันบาง เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ      
เสริมสรางปฏิภาณและความคิดในการหาเหตุผล คํ าถามที่มักน ํามาถามกัน ก็เปนส่ิงที่อยูรอบกาย
ตนเอง อันไดแก สัตว ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ปรากฏการณธรรมชาต ิสภาพชีวิตของคนไทยในดาน
วัฒนธรรม ประเพณ ีและความเชื่อที่แฝงอยูในปริศนานั้น ๆ

บุปผา   ทวีสุข  (2520 : 73) กลาววา สํ าหรับการทายปริศนาในประเทศตามที่ อลัน      
ดันดิส (Alan Dundes) ไดเขียนเร่ืองการเลนปริศนาคํ าทายของพวกอัฟริกันหลาย ๆ ชาติ พอสรุป
เปนขอสังเกตไดวา

1. การเลนปริศนาคํ าทายนิยมเลนกันในเวลาเย็น และเลนกันในรม
2. นิยมเลนกันในหมูเด็กมากกวาผูใหญ นอกจากผูใหญหรือผูสูงอายุจะเปนผูสอน 

หรือเปนผูตั้งปญหาข้ึน
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3. นยิมเลนกนัเปนคณะ 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนฝายตั้งปญหา และอีกฝายหนึ่งเปนฝาย

ตอบปญหา
4. จดุมุงหมายใหญ ของการเลนปริศนาคํ าทาย คือ เพื่อความบันเทิงสนุกสนาน

ท่ีมาของปริศนาคํ าทาย

ในสมัยโบราณ การลองภูมิปญญาวาผูใดจะมีความเฉลียวฉลาดหรือไมเพียงใด วิธี
หนึง่กค็อื การทายปริศนา หรือการทายปญหา อาจเปนปริศนาที่ถามตรง ๆ บาง หรือผูกใหแยบยล
บางสุดแตจะคิดกัน มีทั้งปญหาทางโลกและทางธรรม มีเร่ืองราวตาง ๆ ที่เลาถึงการแกปญหา และ    
ผูทายปริศนา ทายปริศนา ไดถูกตองไวมากมายหลายเร่ืองดวยกัน  บางคร้ังอาจทาทายมีเดิมพัน
กันถงึชวิีต บางเร่ืองอาจเปนการใชปริศนาเปนส่ือสวาทหรือเคร่ืองมอืหาคู เชน เจาเมืองมีธิดาองค
เดยีว อยากไดลูกเขยมปีญหากผู็กปริศนาข้ึน ถาชายใดแกปริศนานั้นไดถูกตอง ก็จะไดอภิเษกกับ   
พระธดิา และไดครอบครองบานเมืองดวย

ปริศนานีอ้าจผูกเปนลายลักษณอักษร อาจทายดวยคํ าพูด ภาพ หรือลายแทงก็ได บาง
คร้ังปริศนาอาจเปนเพียงทาทางโดยไมตองอาศัยคํ าพูดเลย เชน เร่ืองมโหสถ (ชาติหนึ่งใน  ทศชาติ
ของพระพทุธเจา) เสาะหาคูครองไปพบหญิงที่ถูกใจ แตไมทราบวานางมีสามีหรือยัง จึงยืนอยูหาง 
ๆ และก ํามือออกไปเชิงถามวานางมีเจาของหรือยัง นางก็เขาใจทาปริศนาของพระมโหสถจึงแบมือ
ออกมาหมายวายังวางอยู มโหสถถามชื่อนาง นางมิไดบอกตรง ๆ กลับพูดเปนปริศนาวา “ส่ิงที่
ดฉัินไมมีทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน นั่นแหละคือชื่อของดิฉัน” มโหสถก็คิดออกวานาง ชื่ออมร 
เพราะความไมตายเปนส่ิงที่ไมมีอยูในโลก

การทายปญหา หรือปริศนา นอกจากจะใชวัดภูมิปญญาแลว จุดมุงหมายสํ าคัญอีก
ประการหนึง่ก็เพื่อ การพักผอนหยอนอารมณ เปนการฝกเชาว ฝกสมอง เปนส่ิงจูงใจอยางหนึ่งที่
ชวยใหคนอยากคิด อยากแกปญหา และมองส่ิงตาง ๆ อยางพินิจพิจารณายิ่งข้ึน ดังนั้นการเลน
ปริศนาค ําทายจึงยังคงยั่งยืน และเปนที่นิยมกันมาจนถึงปจจุบัน

สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็มีการทายปริศนากันแพรหลาย เมื่อ
สมัยที่พระองคยังดํ ารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธมกุฎ    
ราชกุมาร ก็ทรงพระราชนิพนธปริศนาข้ึนใหขาราชบริพารในพระองคคิดตอบ สมัยรัชกาลที ่ 5       
มีงานฤดูหนาวที่วัดเบญจมบพิตร พระบรมโอรสาธิราช (ร.6) ทรงจัดใหมีการทายปริศนาและ    
พระราชรางวัลใหแกผูที่ทายถูกตอง พระองคทรงพระราชนิพนธปริศนาค ําทายมากมาย ผูกเปน
โคลงบาง รอยแกวบาง โคลงปริศนาสวนใหญเปนความรูเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร สถานที่ 
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เชน ชื่อวัด ชื่อเมืองสํ าคัญ ๆ ความรูเร่ืองวรรณคดีและตัวละครในวรรณคดี ตลอดจนคํ าศัพท    
บางค ํา ความรูรอบตัว และปริศนาเชาวบาง ดังจะขอยกตัวอยางดังนี้ ปริศนาเกี่ยวกับสถานที่

     วัดหนึ่งนามเรียกคลาย เวลา
ราตรีตอทิวา นั่นไซร
มนีามที่ชนสา มญัเรียก
แปลวาวัดซึ่งไร รมไมชายคา

ค ําเฉลย คือ วัดอรุณราชวราราม  หรือเรียกเปนชื่อสามัญวา วัดแจง ปริศนาเกี่ยวกับ
บคุคล เชน

ใครคือชื่อตกแลว ไมหลน
คดิวัตถุชอบกล แปลกไซร
ของนี้แหละใหผล พิลึก
ชวยการเปนไทได แตเบื้องโบราณ

ค ําเฉลย คือ พระรวง ทรงคิดกะออม หรือครุข้ึนมาใสนํ้ า สงสวยไปยังเมืองเขมร (ขอม) 
ซึง่ท ําใหสามารถกูชาติใหพนอํ านาจของพวกขอมไดสํ าเร็จ

วธิกีารเลนปริศนา

วิธกีารเลนทายปริศนาอะไรเอยทุกทองถิ่นมีลักษณะคลาย ๆ กัน คือ แบงเปนสองฝาย 
ผลัดกนัเปนฝายถามกับฝายตอบ ถาถามแลวตอบไมไดก็จะมีการบอกใบกันบาง และหากบอกใบ
แลวยังตอบไมได ถาตองการรูคํ าตอบจะตองยอมแพ ฝายถามจะเฉลยค ําตอบตอเมื่อตองทํ าตาม    
ขอแมตาง ๆ ในการยอม เชน เขกเขา ใหเปนทาส ยอมเสียหนาตาง ๆ นานา มากมาย ซึ่งถือวา  
เสียศกัดิศ์รีมาก   ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเนนใหคิดใหใชสติปญญากัน ไมใหยอมงาย ๆ นั่นเอง

ปริศนาค ําทายมีเลนกันอยูทั่วไปในทุกทองถิ่น ลักษณะการเลนก็คลาย ๆ กัน เปนแตใช
ถอยค ําแตกตางกันไปตามภาษาถิ่นเทานั้น คํ าทายภาคกลางจะข้ึนตนวาอะไรเอย เชน

อะไรเอย ที่ลุมมีหนอน ที่ดอนมีนํ้ า    (รังผ้ึง)
อะไรเอย กลางคืนหวาน กลางวันเก็บ          (ดาว)
ภาคเหนอืเรียกการเลนปริศนาคํ าทายวา เลนควาย หรือเลนทาย ข้ึนตน คํ าทายวา     

อะหยังเอาะ (อะไรเจา) บางแหงวา  แมนอะไร   แทนอะไรเอยของภาคกลาง  เชน
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อะหยังเอาะ ไกแมลาย ตายแจนํ้ า    (ไซ)
อะหยังเอาะ   กินชี้ฟา หนาถะแหลดดิน               (หอย)

ภาคอีสานข้ึนตนคํ าถามวา แมนหยัง หรือ แมนหยังเอย ทางแถบอีสานใต คือ แถบ
จงัหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ เรียกการเลนทายวา ควมทวย หรือ คํ าทาย ตัวอยางคํ าทาย ภาคอีสาน 
เชน

แมนหยังเอย ตดักกบตาย ตดัปลายบเหี่ยว     (ผม)
แมนหยังเอย บาดไปทอไฮนา บาดมาทอกอนเสา     (แห)
ภาคใต คํ าถามอะไรเอยนี ้จะข้ึนตนวา การ่ัย หรือไอไหรหา หรือบางที่ถามกอน แลวจึง

ลงทายคํ าถามวา ไอไหรหา ตัวอยาง
ไอไหรหา ข้ึนโกรงลงเกร็ด    ทายเด็ก ๆ คนเฒาหยาบอก    (ข้ึนดาล)
ไอไหรหา เสาสองเสาจากสองตับ  นอนไมหลับลุกข้ึนรองเรือ    (ไก)

ลกัษณะโครงสรางของปริศนาคํ าทาย

โครงสรางค ําทายในการทายปริศนาค ําทายอะไรเอย จะม ี3 สวน คือ สวนนํ า สวนเนื้อหา
และสวนลงทาย

1. สวนน ํา คือ คํ าถามที่วา อะไรเอย ตอนข้ึนตนตองข้ึนอยางนี้ทุกคร้ังเพื่อเปนคํ าถาม 
น ําใหผูตอบไดเตรียมตัวตั้งใจฟงปริศนาใหชัดเจน เพื่อจะคิดตอบคํ าถาม

2. สวนเนือ้หา คือ ตัวปริศนาซึ่งจะบอกถึงลักษณะของส่ิงที่ทาย โดยเปรียบเนนไปที ่
รูปรางลักษณะพิเศษ ประโยชนที่ใชสอย ความหมาย หรือลักษณะตาง ๆ

3. สวนลงทาย คอื สวนทีจ่ะขยายความ บอกใบค ําตอบ เรงเราใหคิดทาย หรือใหก ําลังใจ
ใหรางวัลแกผูตอบ

ดงัตัวอยางเชน
อะไรเอย สัตวปามาอยูบาน กินอาหารอยางเดียว เคี้ยวแลวคาย (กระตายขูด

มะพราว)
อะไรเอย หนาส้ันฟนขาว หางยาวเหมือนมังกร  หากินตามดอน อาบนํ้ าทาหิน 

(ขวาน)
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ลักษณะการใชถอยคํ าในปริศนาคํ าทาย สวนมากเปนถอยค ําที่มีสัมผัสคลองจองกัน 

ทัง้ทีเ่ปนขอความตอนเดียวและหลายตอน สวนที่ไมสัมผัสคลองจองมีอยูเปนจ ํานวนมาก และมัก
เปนขอความส้ัน ๆ เพียงตอนเดียว เชน

อะไรเอย หลนตุบคอยน     (อุจจาระ)
อะไรเอย กลืนไมเขา   คายไมออก    (ลูกกระเดือก)

ปริศนาค ําทายสวนใหญ จะมีสัมผัสคลองจองกัน ทั้งขอความส้ัน ๆ ตอนเดียวและ
หลายตอน เชน

อะไรเอย สัตวสีตีน กินนํ้ าบอสูง     (กระรอก)
อะไรเอย  ฤษอียูในถํ ้า   นอนคว่ํ าคุกเขา (กบจํ าศีล)

ประเภทของปริศนา

การแบงประเภทปริศนาคํ าทาย นพคุณ คุณชีวะ (2519 : 9 ) ไดแบงปริศนาออกเปน 
ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้

1. คํ าทายเกี่ยวกับพืช อาจกลาวถึงชื่อของพืชสวนตาง ๆ หรือน ําลักษณะความ       
เปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติของพืชมาผูกเปนปญหา  เชน

อะไรเอย มตีารอบตัว     มีหัวหัวเดียว      (สับปะรด)
2. ค ําทายเกี่ยวกับสัตว คํ าตอบมักเปนชื่อสัตวชนิดตาง ๆ อวัยวะของสัตวลักษณะ

สํ าคัญ การกระทํ า หรือ อาการกิริยาของสัตว  เชน
อะไรเอย คดุคูอยูในถํ้ า     นอนคว่ํ าหัวเขาชี้    (จิ้งหรีด)
อะไรเอย เอวบางบาง       ข้ึนตนยางสูงลิบ    (มดแดง)

3. คํ าทายเกี่ยวกับธรรมชาต ิ มีคํ าตอบเกี่ยวกับธรรมชาติ ดิน นํ้ า ลม ไฟ และ      
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เชน

อะไรเอย เขียวชะอุมพุมไสว ไมมีใบมีแตเม็ด      (ฝน)
อะไรเอย กะลาซีกเดียว ลอยขามทะเลใต      (พระจันทร)

4.  คํ าทายเกี่ยวกับสวนของรางกาย เปนปริศนาที่มีคํ าตอบเกี่ยวกับสวนของรางกาย 
ไดแก  อวัยวะสวนตาง ๆ  เชน

อะไรเอย ใกลก็ไมใกล    ไกลก็ไมไกล   แลเห็นไร     (จมูก)
อะไรเอย กอไผทั้งกอ  หาขอไมพบ     (ผม)
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5. คํ าทายเกี่ยวกับอาการกิริยาและการกระทํ า คํ าตอบเนนใหเห็นถึงอาการกิริยา      

ทาทาง ของมนุษยหรือการกระทํ าอยางใดอยางหนึ่ง คือ
อะไรเอย กางขา    ตาเดียว    ปากเบี้ยว    นิ้วกระดิก      (คนยิงปน)
อะไรเอย ไปปุบ     มาปบ       (ไกวแปล)

6. ค ําทายเกีย่วกบัส่ิงของเคร่ืองใช เปนการน ําลักษณะเดนของภาชนะ ส่ิงของในครัวเรือน
และของเคร่ืองใชตาง ๆ ในการประกอบอาชีพการงาน การดํ ารงชีวิตทั่วไป มาผูกเปนคํ าทาย เชน

อะไรเอย งอูยูในหนอง คาบทองถวายพระ   (ตะเกียง)
อะไรเอย ตาแปะหลังโกง ลงนํ้ าไมขุน      (เบ็ด)

7. ค ําทายเกี่ยวกับอาหารการกิน เปนการทายที่นํ าเอาการทํ าอาหารและอาหารการกิน  
รวมทั้งของกินตาง ๆ มาผูกเปนคํ าทาย เชน

อะไรเอย แกผาลงโคลน     กระโจนลงนํ้ า (กลวยแขก)
อะไรเอย ตัวอยูในนา         หนาอยูในนํ้ า (ขาวเหนียวหนากุง)

8. ค ําทายเกี่ยวกับการละเลน ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เปนการนํ า
เอาแงมมุลักษณะเดนบางอยางมาเปรียบเทียบผูกเปนค ําทาย เชน

อะไรเอย ลอยลมชมฟา   กมหนาดูดิน             (วาว)
อะไรเอย บานส่ีเสา เอาผาขาวมุงหลังคา (เมรุเผาศพ)

9. ค ําทายหลายคํ าตอบ นอกเหนือคํ าทายแปดประเภทที่กลาวมาแลว ยังมีคํ าทายที่มี
ค ําตอบหลายเร่ือง ปริศนาหลายคํ าตอบนี้ ม ี2 แบบ คือ

    9.1 ปริศนาหลายตอนคํ าตอบเดียว ไดแก คํ าทายหลายตอนที่มีคํ าตอบเกี่ยวเนื่อง
กนัอยู ซึ่งสวนมากจะซํ ้าเสียงคํ าตนหรือคํ าทาย เชน

อะไรเอย    ตวัอยูในปา  ตาอยูบาง   หางอยูเรือ  (เสือ , บางตาเสือ, หางเสือเรือ)
อะไรเอย  อยูใตดิน   บินในอากาศ  พาดชายปา  สามภาษาชื่อเดียวกัน  (หัว

ขมิ้น, นกขมิ้น, ตนขมิ้น)
9.2 ปริศนาหลายตอนคํ าตอบตางกัน เปนปริศนาที่มีความหลายตอน ถาม 

ตอเนื่องกัน และมหีลายคํ าตอบ โดยคํ าตอบแตกตางกันหรือเปนเร่ืองราวก็มี เชน
อะไรเอย  ชามลายสอง   ขันทองมีตา   มากระทืบโรง   หงสชูคอ   (กะโล, 

กะลา, สาก, กระเจา)
อะไรเอย  ตาโต   ตีนใหญ   กินไมได   ข้ีมาก    (พระอาทิตย, ตีนฟา, เมฆ)
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ขอสงัเกตพิเศษของปริศนาคํ าทาย

1. สวนหนึง่ของปริศนาจงูใจใหผูทายคดิสองแงสองมุม โดยมากมักเปนเร่ืองหยาบโลน
ทางเพศ หรือแฝงลามก เชน

อะไรเอย   ปนใหแข็ง  แยงเขาหวางขา     (โจงกระเบน)
อะไรเอย   เมื่อสาวคับแจ  เมื่อแกหลวมโพก    (มะขามฝก)

2. เปนเร่ืองหยาบโลนโดยตรง เปนการแสดงออกทางความตองการทางเพศวิธีหนึ่ง ซึ่ง
ตามหลักจติวิทยาคนมักจะพอใจ หรือสนุกกับการไดพูดเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

อะไรเอย   นั่งยอง ๆ  มองกระเดา  เขาไมเขา  เอามือคลํ าดู     (คนลับมีด)
3. ตวัปริศนาคํ าทายมักใชคํ าคลองจองกัน ซึ่งบงบอกลักษณะของคนไทยประการหนึ่ง 

คอื ความเปนคนเจาบทเจากลอน เชน
แมนางคอออน   กินกอนทุกวัน    (ทัพพ)ี

4. ทายปริศนาคํ าทาย มักมีการทาทาย อาจเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งใหผูทายพยายาม
คดิ อาจมีทั้งการชมและการติ ซึ่งเปนไปตามหลักจิตวิทยา เชน

อะไรเอย  ถี่กะจัดข้ีชางกระลอด  ถี่จอดปอดข้ึนมอดกะลา  ใครทายถูกไดเปน
เทวดา    (ใยแมงมุม)

5. ตวัปริศนาของไทยไมนิยมถามตรงไปตรงมา มักใชส่ิงเปรียบเทียบ เชน
อะไรเอย    ตัวเทาหิด หร้ิงหร้ิงหรีด  งอดหางสองเสน    (เข็มเย็บผา)

หรือ อาจนํ าส่ิงมีชีวิตมาแทนส่ิงไมมีชีวิตก็ได เชน
ไอไหรหา  นกกดตาแดง  นํ้ าแหงก็ตาย   (ตะเกียง)

คุณคาของปริศนาคํ าทาย

1. คุณคาในดานสังคมที่สะทอนชีวิตใหเห็นถึงสภาพความเปนอยู การทํ ามาหากิน 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ศาสนา  ดังเชน

1.1 ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีจะเหน็ไดจากปริศนาค ําทายทีเ่กีย่วกบัประเพณตีาง ๆ
เชน  อะไรเอย  ไมหลักปกอยูในหนอง ใครไปตอง ใครมาก็ตอง   (ไมควักปูน)

1.2  สภาพบานเรือน สะทอนใหเห็นถึงวัสดุอุปกรณที่คนในทองถิ่นนํ ามาสราง
บานเรือน จะพบในปริศนาคํ าทาย เชน
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อะไรเอย    นอนคว่ํ าเห็นลาย  นอนหงายเปนตับ  นอนตะแคงเห็นแดงวาบๆ (เส่ือ,

จาก, ตะเกียง)
1.3 การประกอบอาชีพ ปริศนาคํ าทายจํ านวนมากที่ถามเกี่ยวกับการประกอบ

อาชพี โดยเฉพาะดานเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทย  เชน
อะไรเอย  ไอใบเดินหนา  ไอบาเดินหลัง  จับหางข่ีพุง     (คนไถนา)

1.4  สภาพความเปนอยู อาหารการกิน  ปริศนาคํ าทายที่นํ าเอาสภาพชีวิตความ
เปนอยู อาหารจ ําพวกพชืและสีมาเปนปริศนานัน้ สะทอนถงึความอุดมสมบรูณของทองถิ่น ตลอดจน
แสดงถงึความเฉลียวฉลาดที่คนไทยเรานํ าเอาธรรมชาติที่ใกลตัวเปนปริศนาคํ าทายได เชน

อะไรเอย  นั่งบนตอหัวรอคั่ก ๆ  นั่งบนตักหัวรอคิก ๆ    (หุงขาว, ตํ านํ้ าพริก)
อะไรเอย  นํ้ าเต็มเมื่อออน  นํ้ าคลอนเมื่อแก   (มะพราว)
อะไรเอย  เล็กนุงผาขาว  สาวนุงผาเขียว  แกนุงผาแดง  (พริก)

1.5  ดานศาสนาและวัฒนธรรม  มีการนํ าเอาแบบแผนในทางสังคมดานการครอง
ชวิีต วัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา ผูกเปนปริศนาคํ าทายได เชน

อะไรเอย  ปนใหแข็ง  แยงเขาหวางขา  (โจงกระเบน)
อะไรเอย  โตงเตงอยูหนาขา ไมเปดผามองไมเห็น  (บาตรพระ)

2. คณุคาดานอิทธิพลตอการดํ ารงชีวิตของคนไทย
ปริศนาค ําทายนยิมเลนกนัในทกุทองถิน่ของไทย จงึมคีวามสัมพันธกับการดํ ารงชีวิต

ของกลุมชนในทองถิ่น ดังนี้
2.1  ลักษณะนสัิยของคนไทย ทีน่ยิมการใชสตปิญญาแกไขปญหา ความรักสนกุสนาน

และความมีอารมณขันของคนไทย เชน
อะไรเอย  นารีมีรู  เพชรสีชมพ ู อยูในรูนารี  (ตางหู)
อะไรเอย  หุบเทากระบอก  ถอกเทากระดง  (รม)

2.2  แสดงลักษณะทางภาษา  ทุกทองถิ่นนิยมเลนปริศนาคํ าทาย จึงมีลักษณะ
ภาษาตาง ๆ ออกไปตามภาษาถิ่น เชน

ภาคกลาง   พื้นบานวา    อะไรเอย
ภาคใต    พื้นบานวา    ไหรไหรเหอ
ภาคอีสาน   พืน้บานวา    อีหยังหรือแมนอีหยัง
ภาคเหนือ   พืน้บานวา    อะหยังหรืออะหยังเกาะ
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นอกจากนี้ก็ยังแสดงลักษณะของประโยคบอกเลางาย ๆ   เชน

ตกนํ้ าบไหล   ตกไฟบไหม     (เงา)
หรืออาจเปนวลี หรือการเปรียบเทยีบความเปนค ําสองแงสามงาม หรือเปนค ําหยาบโดยตรงก็มี เชน

อะไรเอย กลางคืนหวาน    กลางวันเก็บ    (ดาว)
อะไรเอย หนางอคอออน   กินกอนทุกวัน    (ทัพพ)ี
อะไรเอย  หยกุหยกุนํ ้าเขา  เหยาเหยานํ ้าออก  แลวเชด็ในเช็ดนอก   (คน   

บวนปาก)
2.3  ท ําหนาที่บันทึกและถายทอดพฤติกรรมและสภาพธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ

กลุมคนในทองถิ่น เชน
อะไรเอย  สัตวปามาอยูบาน  กินอาหารอยางเดียว  เคี้ยวแลวคาย   (กระตายขูด

มะพราว)
อะไรเอย  ตนเทาสายพาน  ใบบานเต็มที่     (แหน)

ตวัอยางปริศนาคํ าทายของชาวสุราษฎรธานี

ปริศนาคํ าทายของชาวจังหวัดสุราษฎรธาน ีมักข้ึนตนดวย “ไหร  ไหรเหอ” หรือ “ไอ ไหร 
เหอ”  ซึ่งหมายถึง “อะไรเอย” นั่นเอง  ตอไปนี้เปนคํ าทายซึ่งอาจจะกลาวคลองจองกันหรือไม 
คลองจองกันก็ได

นกคดูทายล่ัน  ผลัดเปะทุกวัน  ข้ึนหวันไมรอด    (หัวปลี)
สองตีนยืนยัน  ตรันนางธรณี  สองมือราวี  ข้ีออกทางขาง    (ครกสีขาว)
ข้ึนบนขอน  หยอนสุบ  หมาเขาครุบ  แมงวันโหฮือ    (คนถายอุจจาระ)
หมงึโหยขางหนู  กูโหยขางนี่  หมึงชักท ี ข้ีลงบนตีน  (คนเล่ือยไม)
โหยดนิกินหญา  โหยฟากินลม  โหยเลกินตม  (มา, ดาว, ปูมา)
หนาแลงเขาถํ้ า  หนานํ้ าเที่ยวจร  ไวมวยเหมือนมอญ  (หอยโขง)
หนงัหุมขน  ขนหุมโดะ  โดะหุมเนื้อ  เนื้อหุมนํ ้า  (มะพราว)
เรือนปนหยา  ทาสีเขียว  เด็กนอนคนเดียว  กางมุงขาว  (นอยหนา)
เนือ้แยงเนื้อ  นํ้ าไหลพรู  เอมอกเอมใจทั้งโค  (เด็กกินนม)
ตวัดํ ามอทอ  เอาฆอนเทาหมอ  ตีไมตาย  (เงา)
คนซื้อไมไดใช  คนใชไมไดซื้อ   (โลงศพ)
มาจากเมืองอังกฤษ  ไมมีชีวิต  แตพูดได  (วิทย)ุ

ฯลฯ
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บทท่ี 4

ภาษิตและส ํานวน

ภาษิต

ภาษติเปนวรรณกรรมทองถิน่ประเภทมขุปาฐะทีอ่ยูในความนยิมตลอดมา ภาษติในแตละ
ทองถิ่นมักคลายคลึงกัน คํ าพูดเหลานี้มีความไพเราะคมคาย เปนคํ าสอนใจ หรืออาจกระทบ    
กระเทยีบ เปรียบเปรยโดยใชคํ าส้ัน ๆ มิไดมุงหมายใหแปลตรงตัว  และมีความหมายลึกซึ้งกวา    
คํ าพูดธรรมดา

ความหมายของภาษิต

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ใหความหมายของภาษิตไววา
ภาษติ  (น.) “ดังกลาว ตามศัพทเปนคํ ากลาง ๆ ใชไดทั้งทางดีและทางชั่ว แตโดย  

ความหมายแลว ประสงคคํ ากลาวที่ถือวาเปนคติ”  ภาษิตจึงเปนขอความที่ผูกกลาวออกมาเพื่อส่ือ
ความคดิบางอยาง และสวนมากจะกลาวในเชิงเปรียบเทียบอยางคมคาย

นภาลัย   สุวรรณธาดา (2528 : 489 – 900) ไดใหความหมายของภาษิตวา “ภาษิต 
หมายถงึ คํ ากลาว ในทางคติชนวิทยา หมายถึง คํ ากลาวที่สืบทอดกันมาตามประเพณ ี และม ี
ความหมายคอนขางกวาง คือ รวมทั้งที่เปนสุภาษิตและคํ าพังเพยไวดวย”

ประสิทธิ ์   กาพยกลอน และนิพนธ   อินสิน (2524 : 119)  ไดใหความหมายของ
สุภาษติ คํ าพังเพย ไววา “สุภาษิต หมายถึง ขอความส้ัน ๆ กะทัดรัด แตมีความหมายชัดเจนลึกซึ้ง 
มคีตสิอนใจ หรือใหความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถพิสูจนเชื่อถือได  เชน 
เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย

สรุปไดวา ภาษิต หมายถึง คํ าพูดหรือคํ ากลาวที่ติดปากของคนไทย มีคติชวนฟง เปน
ขอความส้ัน ๆ แตเนนความลึกซึ้ง และเปนคํ าสอนไปในตัว หรือใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่ง แสดง
ความเปนไปของโลก หรือชี้ใหเห็นสัจจะแหงชีวิต
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ท่ีมาของภาษิต

ภาษติเปนคํ ากลาวที่ไมปรากฏที่มาแนชัด อาจเกิดจากคํ าพูดหรือขอเขียนของบุคคลใด 
บคุคลหนึง่ แลวจดจํ าถายทอดกันมา บุคคลผูทรงประสบการณชีวิต เชน “พระรวง” จะสรางภาษิต
และค ําพงัเพย เมือ่มแีรงบนัดาลใจคนรุนหลังเหน็ด ีเหน็งาม กรี็บสืบทอดปากตอปากใชกันสืบ ๆ มา

ความจ ําเปนในการใชภาษิต

ความจ ําเปนในการใชภาษิต มีดังนี้
1. ตองการคํ าเพื่อส่ือสารความรูสึกใหเพียงพอ เมื่อเกิดความตองการคํ าใหเพียงพอ

กบัความรูสึก จงึตองคดิค ําใหม อาจจะอิงค ําเดมิ แตเปล่ียนความหมายไปบาง หรือคลายความหมาย
เดมิกม็ีอยูบาง ตัวอยาง แพเปนพระชนะเปนมาร ฯลฯ

2. ตองการหลีกเล่ียงการใชคํ าบางคํ า ซึ่งถาใชแลวอาจหยาบคายหรือกอใหเกิดความ
ไมสบาย ตัวอยางคํ าวา ตาย  อาจมีหลายสํ านวน เชน ซี้ มองเทง เสร็จ เสียชีวิต ถึงแกกรรม        
ไปสวรรค  ไปนรก  เปนตน หรือถายปสสาวะ  อาจใชเบา  ไปปา ไปยิงกระตาย ไปเก็บดอกไม ฯลฯ

3. เพือ่ใหสุภาพหรือเหมาะสมฐานะของบุคคล เชน ตัดผม ทรงเคร่ือง หรือทรงพระ
เคร่ืองใหญ

4. ตองการใหคํ าพูดมีรสชาติหรือเกิดภาพพจน เชน เถียงคอเปนเอ็น หลังยาว ว่ิงวน
จนล้ินหอย

ประเภทของภาษิต

การแบงประเภทของภาษติแบงไดหลายลักษณะ ซึง่แตละแบบกจ็ะมเีนือ้หาคลายคลึงกัน 
อาจารยเจือ    สตะเวทิน (2517 : 76) แบงประเภทของภาษิตได  15 ประเภท ดังนี้

1. ภาษติเกี่ยวกับครอบครัว  เชน  พอแมคือพระของลูก  ลูกไมยอมหลนไมไกลตน
2. ภาษติเกีย่วกบัการศกึษาอบรม   เชน   รักวัวใหผูกรักลูกใหต ี   ไมออนดดังายไมแก

ดดัยาก
3. ภาษติเกี่ยวกับความรักและการครองเรือน  เชน   คูแลวไมแคลวกัน   ผัวเปนชาง

เทาหนา เมียเปนชางเทาหลัง
4. ภาษติเกีย่วกบัการท ํามาหากนิ  เชน  เกดิเปนคนตองพึง่ตวัเอง  อยาเอามะพราวหาว

ไปขายสวน
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5. ภาษติเกีย่วกบัเศรษฐกจิและการครองชพี เชน อยาเสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย

ไมเห็นนํ้ าอยาพึ่งตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกอยาพึ่งโกงหนาไม
6. ภาษติเกีย่วตนเอง  เชน ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง   อยาเอาพิมเสนไป

แลกกับเกลือ
7. ภาษติเกีย่วกบัตนเอง เชน คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย  คนรักเทาผืนหนัง 

คนชังเทาผืนเส่ือ
8. ภาษติเกีย่วกับวาจา เชน  พูดดีเปนศรีแกตัว พูดชั่วอัปราชัย   พูดไปสองไพเบี้ย   

นิง่เสียตํ าลึงทอง
9. ภาษติเกีย่วกบัเกียรติยศชื่อเสียง  เชน  เสียชีพอยาเสียสัตย  ชาติเสือตองไวลาย  

ชาติชายตองไวชื่อ
10. ภาษติเกีย่วกับปกครอง  เชน  อยาสอนหนังสือสังฆราช  นํ้ ารอนปลาเปน  นํ้ าเย็น

ปลาตาย
11. ภาษติเกี่ยวกับศีลธรรม – วัฒนธรรม  เชน  สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง  ความตาย

เปนของไมเที่ยง
12. ภาษติเกีย่วกับบานเกิดเมืองนอน  เชน  จงรักบานเกิดเมืองนอน  อยาฉอราษฎร  

บังหลวง
13. ภาษติเกี่ยวกับกรรม  เชน  หวานพืชใดไดผลอยางนั้น   ทํ าดีไดดี ท ําชั่วไดชั่ว
14. ภาษติเกี่ยวกับความไมประมาท  เชน  อยาหักดามพราดวยเขา
15. ภาษติเกีย่วกับสวนรวม  เชน  หมากัดอยากัดตอบ  หวานเปนลมขมเปนยา

การแบงประเภทภาษิตตามที่มาของขอมูล ของ ดร. กิ่งแกว   อัตถากร  แบงได ดังนี้
1. หมวดทีเ่กิดจากธรรมชาติ เชน  ตื่นกอนไก  ลูกไมหลนไมไกลตน  แมลงเมาบินเขา

กองไฟ  ไกแกแมปลาชอน
2. หมวดทีเ่กดิจากการกระทํ าของมนุษย  เชน  แกวงเทาหาเส้ียน  ปลูกเรือนคลอมตอ  

ปากวามือถึง  ปดทองหลังพระ  กินขาวตมกระโจมกลาง
3. หมวดทีเ่กิดจากอาชีพและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจํ าวัน  เชน  ตีวัวกระทบคราด   

วัวหายลอมคอก  เกี่ยวแฝกมุงปา  ใกลเกลือกินดาง   กนหมอยังไมทันด ํา
4. หมวดทีเ่กดิจากอุบัติเหตุ  เชน  ดับไฟแตตนลม  ตกกระไดพลอยโจน กมนักมักซวน  

นํ ้าเชี่ยวอยาขวางเรือ
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5. หมวดทีเ่กดิจากระเบียบแบบแผนประเพณ ีเชน  ผีซํ้ าดํ้ าพลอย  คนตายขายคนเปน  

ตืน่กอนนอนทีหลัง  ปลูกเรือนตามใจผูอยู  มีผัวผิดคิดจนตัวตาย
6. หมวดทีเ่กิดจากลัทธิศาสนา  เชน  ตักบาตรถามพระ  กรรมตามทัน  ทํ าดีไดดี     

ท ําชั่วไดชั่ว  กงกํ ากงเกวียน
7. หมวดที่เกิดจากความประพฤติ อุปนิสัยของบุคคล เชน ตีนไมถือมือไมตอง         

ต ําขาวสารกรอกหมอ   ยกตนขมทาน   ข้ีเกียจหลังยาว   คมในฝก
8. หมวดทีม่าจากการละเลน  เชน  สูจนยิบตา  ดูตามาตาเรือ  เขาตาจน  ไมตายก็

คางเหลือง
9. หมวดทีม่าจาก  นยิาย  นทิาน  ต ํานาน  เชน  กระตายตื่นตูม   เด็กเล้ียงแกะ            

กบเลือกนาย    ดอกพิกุลรวง   ชักแมนํ ้าทั้งหา
10. หมวดที่มาจากพงศาวดารหรือประวัติศาสตร  เชน  ทํ ามิชอบเขาลอบตนเอง 

(พงศาวดารเหนือ)  คนรักใหญเทารอยตีนเสือ  คนชังคนเบื่อกวางเทาเส่ือลํ าแพน (พงศาวดาร
โยนก)

11. หมวดเบด็เตล็ดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก  10 ขางตน  เชน  บานเมืองไมมีข่ือมีแป  
มะพราวหาวยัดปาก  เล้ียงไกกลัวเสียร้ัว

โครงสรางของภาษิต

แมวาการแบงประเภทของภาษิตจะแบงไดหลายลักษณะ แตไมวาจะเปนการแบง
ลักษณะใด โครงสรางของภาษิตยอมมีลักษณะเหมือนกัน  ดังที่ ดร. กิ่งแกว   อัตถากร ไดกลาวถึง
สรุปไดดังนี้

1. เปนประโยค
1.1  ประโยคเดียว  เชน  พอแมคือพระของลูก  ลูกไมยอมหลนไมไกลตน
1.2  มปีระโยคพวงเปนเหตุเปนผลกัน  เชน  ความวัวไมทันหาย ความควายเขามา

แทรก
1.3  มคี ําวา “อยา” อยูระหวางประโยค เชน ตวัเปนไทยอยาคบทาส  ตัวเปนปราชญ

อยาคบคนพาล
1.4  ละประธาน  เชน  เขาปาอยาเสียเมอืง  ไมพบวัวอยาฟนเชือก  ทํ านาอยาเสียไร 

เล้ียงไกอยาเสียร้ัว  กินบนเรือน ข้ีบนหลังคา
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1.5  มคี ําวา “มัก” อยูระหวางประโยค  เชน  กลานักมักบาบิ่น  ทุกขนักมักเศรา  

ดิน้นกัมักเจ็บ  ดวนนักมักสะดุด
1.6  ข้ึนตนดวยคํ าวา  “มัก”  มักความพลันได  มักไขพลันตาย
1.7  มคี ําวา “ให”  อยูระหวางประโยค  เชน  เขียนเสือใหวัวกลัว  ดักลอบใหหมั่นกู  

เจาชูใหหมั่นเกี้ยว  รักยาวใหบั่น รักส้ันใหตอ
2. เปนนามวลี  เชน  ผูดีแปดสาแหรก  ทาสในเรือนเบี้ย  ชางเทาหลัง ฯลฯ
3. เปนกริยาวลี  เชน  กันดีกวาแก  โคนกลวยอยาไวหนอ

เน้ือหาภาษิต

เนือ้หาของภาษิตมีที่มาจากแรงบันดาลใจ ซึ่งเปนความคิด อารมณ หรือประสบการณ
ของมนษุย เนื้อหาของภาษิตจึงเกี่ยวกับมิติตาง ๆ ของชีวิตมนุษย ความรักและการครองเรือน    
ศลีธรรม  วัฒนธรรม  การศึกษาอบรม  ความเชื่อเร่ืองบุญกรรม  การกลาวถึงเนื้อหาของภาษิต  จึง
กลาวถึงใน  4 ลักษณะ คือ

ภาษติทีเ่กี่ยวกับความรักและการครองเรือน มักมุงส่ังสอนผูหญิง ในเร่ืองความรัก การ
เลือกคู และการครองเรือน แสดงความหวงใยของผูใหญที่มีตอบุตรหลาน และแสดงคานิยมของ
คนไทยในเร่ืองครอบครัว เชน

ความรักนวลสงวนตัว อยาชิงสุกกอนหาม
อดเปร้ียวไวกินหวาน
จงรักนวลสงวนตัว

การเลือกคูและการครองเรือน เขาตามตรอกออกตามประตู
เรือลมในหนองทองจะไปไหน
เลือกนักมักไดแร
ผัวหาบเมียคอน
ดชูางใหดูหาง  ดูนางใหดูแม

2. ภาษติเกีย่วกับศีลธรรม – วัฒนธรรม สวนใหญจะเห็นเปนเร่ืองเกี่ยวกับ ศาสนา   
ไสยศาสตร  และขนบธรรมเนียมประเพณี
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ความเชื่อทางศาสนา แพเปนพระชนะเปนมาร

สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ
ทรรศนะเกี่ยวกับพระและวัด ชัว่ชางชี ดีชางสงฆ

ตักบาตรอยาถามพระ
พระมาลัยมาโปรด
วันพระไมมีหนเดียว
ชายสามโบสถ

3. ภาษิตเกี่ยวกับการศึกษาอบรม มุงส่ังสอนในดานความประพฤติการปฏิบัติตนใน
ดานการท ํางาน การศึกษาหาความรู เชน

เคารพซื่อสัตยตอผูใหญเจานาย เชน เดนิตามหลังผูใหญหมาไมกัด
   งานหลวงไมใหขาดงานราษฎรไมใหเวน

ความระมัดระวัง เชน   คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเนื้อ
เขาเมืองตาหล่ิวตองหล่ิวตาตาม

การศึกษาหาความรู เชน รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
ฝนทัง่ใหเปนเข็ม
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

การอบรมส่ังสอน เชน พดูดีเปนศรีแกปาก
รักยาวใหปน  รักส้ันใหตอ

4. ภาษิตเกี่ยวกับความเชื่อในดานบุญกรรม มุงอบรมส่ังสอนในดานของศาสนา    
เกีย่วกบับุญกรรมเพื่อเปนการควบคุมสังคมอีกลักษณะหนึ่ง

การทํ าความดี เชน คนดีผีคุม
กงเกวียนกํ าเกวียน
บุญท ํากรรมแตง
ท ําดีไดดี  ทํ าชั่วไดชั่ว

ฯลฯ
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ตวัอยางสุภาษิตของชาวสุราษฎรธานี

ชาวสุราษฎรธานีใชภาษิตเปนเคร่ืองอบรมส่ังสอน เตือนสติคนทั่ว ๆ ไป และกุลบุตร 
กลุธดิา ภาษิตที่นาสนใจของชาวสุราษฎรธาน ีเชน

ระวังกายใหดี  อยาไวใจคน ปาหนามปาเส้ียน  เบียดเบียนอกตน  อยาไวใจคน   หยัดเนื้อ
เชื่อใจ

หญงิคดินอกใจ  ฆาผัวถึงตาย  ความหมายจ ําไว  หญิงดีมากมาย  หญิงรายยังครัน
คนไมถูกนินทาไมมีในโลก
ผัวเมียเขาผิดกันเราอยาพอง ญาติพี่นองเขาผิดกันเราอยาพลอย
อวดเกงเปนสมบัติของคนโง อวดโกเปนสมบัติของคนจน
คนทัง้มทีั้งจนลวนมีความตายเปนเบื้องหนา
จะยอขาควรยอตอเลิกกิจจะยอมิตรอยาใหมากจะบัดสี

ฯลฯ
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สํ านวน

ความหมาย

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 กํ าหนดความหมายของสํ านวน
ไววา “สํ านวน” คือ ถอยคํ าที่เรียบเรียง โวหาร บางทีใชคํ าวา สํ านวนโวหาร  สุนันท  อุดมเวช 
(2524 : 90) ไดกลาวถึงความหมายของสํ านวนวา หมายถึง ถอยคํ าที่คมคาย สละสลวย สรุป
ความไดกระชับ และเขาใจงาย อาจเปนเร่ืองของการกลาวเปรียบเทียบ เปรียบเปรย หรือแฝง 
ความหมายโดยนัย (Second Meaning)

สํ านวน จึงหมายถึง ถอยคํ าส้ัน ๆ ที่เปนชั้นเชิงใหคิด ไมแปลตรงไปตรงมา แตมีความ
หมายอยางอ่ืน เชน เฒาหัวงู บานแตกสาแหรกขาด

ท่ีมาของส ํานวน

สํ านวนมีมูลเหตุที่เกิดมาจากคานิยม ความเปนอยู และการพิจารณาส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
รอบตวั น ํามาพูดเปรียบเปรยข้ึน เปนตนวาจากธรรมชาติ จากการกระทํ า ความประพฤติการกินอยู
ของคน จากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนา นิกาย นิทาน ตํ านาน หรือประวัติศาสตร 
การกีฬา หรือการละเลนตาง ๆ และมูลเหตุอ่ืน ๆ อีก ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

1. สํ านวนที่เกิดจากธรรมชาติ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ฝน ฟา ตนไม เชน ขาวคอยฝน          
คล่ืนกระทบฝง   คล่ืนใตนํ้ า   นํ้ ากล้ิงบนใบบอน   นํ้ าข้ึนใหรับตัก ฝนส่ังฟา

2.   สํ านวนทีเ่กดิจากสัตว  เชน  อีกาตอมรุง   ไกแกแมปลาชอน   จระเขฟาดหาง   ลูกเสือ
ลูกจระเข เตาใหญไขกลบ ลิงตกตนไม วัวสันหลังหวะ

3. สํ านวนที่เกิดจากการกระทํ า ความประพฤติ และชีวิตความเปนอยูของคน  เชน   
ไกลปนเทีย่ง   คนรักเทาผืนหนัง   คนชังเทาผืนเส่ือ   หวานพืชหวังผล   เล้ียงคนหวังพึ่ง   ชักใบให
เรือเสีย   พายเรือคนละท ี  นอนตาไมหลับ

4. สํ านวนที่เกิดจากอวัยวะตาง ๆ เชน คดในขอ งอในกระดูก หนังหุมกระดูก             
งอยเปล้ียเสียขา    คอหอยกบัลูกกระเดอืก   แคจมูกมาปาก   ลูบหนาปะจมูก   เจ็บทองของใจ

5.  สํ านวนทีเ่กดิจากของกนิของใช อยางเชน ขาว เกลือ หมากผลู เงินทอง บานเรือน   
เรือแพ  เชน  กนถงึฟาก   ปากถงึขา   ขาวแดงแกงรอน  ขาวบูดปลารา  ขาวยากหมากแพง           
ขาวใหมปลามัน  ฯลฯ
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6. สํ านวนที่มาจากการละเลน กีฬา หรือการพนันแขงขัน เชน วาวขาดลอยลม           

วาวตดิลมบน หวัปนเปนลูกขาง ไมดูตามาตาเรือ เสียมาเมื่อปลายมือ รุกฆาต ลูกหมอ ลูกไก         
งงเปนไกตาแตก   ไกรองบอน   จิกปน   ปนหัว   ทิ้งไพตาย   มวยลม

7. สํ านวนที่มาจากพระพุทธศาสนา เชน เกาะชายผาเหลือง กรวดนํ้ าคว่ํ าขัน            
ขนทรายเขาวัด ขอสวนบุญ   เจาวัดไมดีหลวงชีสกปรก   เดาสวด   ตนกุฏิ

8. สํ านวนที่มาจากนิทาน ตํ านาน หรือวรรณคดี เช น กระตายขาเดียว                
กระตายหมายจันทร  กระเชอกนร่ัว  กบเลือกนาย  ไกไดพลอย  หมาหางดวน กากี

9. สํ านวนที่มาจากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมไทย เชน กินส่ีถวย กินขันหมาก 
กนิไขขวัญ   กินเคร่ืองเซน   ฝงรกฝงราก   ไปลามาไหว

10. สํ านวนที่มาจากกฎหมายคือพงศาวดาร เชน กํ าหนดกฎหมาย เจาขุนมูลนาย     
ลูกเจาเหงาขุน   ตีใหราบปราบใหกลัว

ประเภทของส ํานวน

ถอยสํ านวน อาจกลาวเปนขอความตอนเดียว ซึ่งอาจจะมีสัมผัสคลองจองกัน หรือไมมี
สัมผัสก็ได หรือกลาวเปนขอความหลายตอน ซึ่งมีสัมผัสคลองจองกัน มีลักษณะเปนรอยกรอง      
มีความไพเราะ

สํ านวน แบงตามรูปแบบได 2 ประเภท คือ
1.  ส ํานวนประเภทไมมีสัมผัส มีอยู 3 ลักษณะ คือ

1.1 สํ านวนที่เปนคํ าเดียว เชน แกะดํ า ฯลฯ
1.2 สํ านวนที่เปนกลุมค ํา เชน สูยิบตา  ขมิ้นกับปูน  ลูกไกในกํ ามือ ฯลฯ
1.3 สํ านวนที่เปนประโยค เชน หนตูกถังขาวสาร  เอ้ือมเด็ดดอกฟา ฯลฯ

2.  ส ํานวนประเภทสัมผัส มอียู   2 ลักษณะ คือ
2.1 สํ านวนที่มีวรรคเดียว ซึ่งอาจเปนไดทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร ทํ าใหเสียง

กระทบกระทั่งกันเกิดความไพเราะนาฟง เชน
เกิดดอกเกิดผล กินกอนลอนแกน
ไมดูตามมาตาเรือ สํ ามะเลเทเมา

2.2 สํ านวนที่มีหลายวรรค ซึ่งจํ านวนคํ าระหวางวรรคหลังนั้นมักจะเทา ๆ กัน หรือ
ใกลเคยีงกันทํ าใหพูดมีเสียงคํ า และจังหวะวรรคไพเราะนาฟงยิ่งข้ึน เชน
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นํ้ าขุนออกไป นํ้ าใสเขามา นอนหลับไมรู  นอนคูไมเห็น
ท ํานาออมกลา ท ําปลาออมเกลือ

คุณคาของส ํานวน

สํ านวนไทยมีความสัมพันธกับการดํ ารงชีวิตของคนไทย ในทองถิ่นอยางใกลชิดเปน   
ส่ิงสะทอนความเปนอยู คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี และการดํ ารงชีวิตในสังคม ตลอดจน
ความรักการครองเรือน ซึ่งมีอยูในวิถีชีวิตของคนไทยหลายดาน ดังนี้

1. สะทอนการด ํารงชวีติของกลุมชนในทองถ่ิน  แสดงความเปนอยูอยางงาย ๆ พึ่งพิง
ธรรมชาติ อาหารการกินก็มาจากพืชและสัตวในทองถิ่น เชน

ขาวแดงแกงรอน ปลาของเดียวกัน ขาวไมมียาง
เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินนํ้ าแกง ฯลฯ

2. สะทอนความเชื่อความศรัทธาในศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อเรืองผีสางเทวดา 
เชน

บนเขาผีตีเขาพระ เหน็ชายผาเหลือง
ผีซํ้ าดํ้ าพลอย ตัวตายกระดูกรองได
พระมาลัยมาโปรด ไปไหวพระจุฬามณ ี ฯลฯ

3.  สะทอนคานิยมของคนไทย ไดแก
 3.1 คานยิมการยกยองผูชายใหเปนผูน ํา เชน

ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร
หญงิเปนควาย ชายเปนคน

3.2 คานยิมเกี่ยวกับความรักพวกพอง คนไทยมีความผูกพันใกลชิดกับครอบครัว จึง
ใหความสํ าคัญ แกครอบครัวในระบบเครือญาติของตน เชน

เชื้อไมทิ้งแถว สายเลือดเดียวกัน
4.  สะทอนการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี เชน

กนิขันหมาก มเีหยามีเรือน ออกเรือน
เขาตามตรอกออกตามประตู ไปมาลาไหว

5.   สะทอนความรักการครองเรือน เชน
รักคนที่เขารักเราดีกวา  รวมหอลงโรง
เปนทองแผนเดียวกัน
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ตวัอยางสํ านวนโวหารของชาวสุราษฎรธานี

สํ านวนโวหารของชาวสุราษฎรธานีมีลักษณะเดนเฉพาะตนอยางเห็นไดชัด การ   
เปรียบเทียบในสํ านวนมักลึกซึ้ง ส่ิงที่นํ ามาเปรียบเทียบมักเปนส่ิงใกลตัว ขอความของสํ านวนม ี   
ทัง้ทีค่ลองจองและไมคลองจองกัน สํ านวนโวหารที่นาสนใจไดแก

พนัรองขนชนพนันชาง     พนัสองขาชนพนันเมือง
เรือรายเอาแตเหล็ก
สองพองาม    สามพอด ี  ส่ีเต็มที่   หาไมไหว
ไดดบิไดดีกะสังสีปนนาก   ถึงจนถึงยากกะนากปนทอง
มเีงนิทองแดง   ตองซื้อกะแชงหนูกัด
คนตามบานนับญาติ   คนใกลตลาดนับอัฐ
หมาเสียงใหญ   ไกเสียงยืด
ตนีดาง   หางดอก  หนอกพาดผา  หนาใบโพธิ์
โหยข้ีพอใหหญาตาย    เยี่ยวใหทรายเปนรู
เณรรายวัด  คฤหัสถรายบาน  ไมควรคบ
ไมไผตางปลอง   พี่นองตางใจ
ตหีมาเกรงใจเจา  ข้ึนบานลางเทา  กินขาวลางชาม

ฯลฯ
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บทท่ี 5

เพลงพื้นบาน

ความหมายของเพลงพื้นบาน

ค ําวา  “เพลงพื้นบาน” ในภาษาอังกฤษใชวา “Folk songs” นกัวิชาการและกลุมศึกษา
เพลงพืน้บานในประเทศไทย เรียกชื่อเพลงพื้นบานตาง ๆ กัน เชน เพลงชาวบาน เพลงพื้นบาน 
เพลงพื้นเมือง ฯลฯ อยางไรก็ตามการเรียกดังกลาวมีคํ าวา “Folk songs”  แทนความหมายทั้งส้ิน

ทศันีย   ทานตวณิช  (2523 : 77) ใหความหมายเพลงพื้นบานวา …… เพลงชาวบาน 
คอื บทเพลงของชาวบานซึ่งเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ และลักษณะความเปนคนเจาบทเจากลอน   
ของคนไทย จึงมีลักษณะคมคายแฝงอยูในความเรียบงายแบบชาวบาน และเปนส่ิงสะทอนสภาพ
ชวิีตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิด ความเชื่อของชาวบานในทองถิ่นนั้น ๆ

สุมามาลย   เรืองเดช (2526 : 41) ใหความหมายเพลงพื้นบานไววา ….. เพลงพื้นบาน 
คือ วรรณกรรมชาวบานประเภทหนึ่งที่ใชรองเลนในสังคมทองถิ่น ถายทอดสืบตอกันมาโดยใช
ความจ ํา ไมมีการบันทึกใหทราบถึงผูแตง ที่มาของเพลงหรือแมกระทั่งระเบียบวิธ ี การเลนก็ใชจด
จ ําสืบตอกันมา จึงเรียกไดวา เปนวรรณกรรมปากเปลาหรือวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Poetry) 
เปนวัฒนธรรมดานการบันเทิงของชาวบานในทองถิ่น แลวแพรกระจายจากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่ง 
มคีวามสัมพันธกับวิถีชีวิตเปนอยางมาก

เพลงพืน้บาน หมายถึง เพลงของชาวบานที่มีทวงท ํานอง การขับรองแบบชาวบานใช
ถอยคํ าเรียบงาย มักใชรองเลนโตตอบกันระหวางหญิงชายในงานเทศกาลหรืองานร่ืนเริงตาง ๆ 
หรือประกอบการงานอาชีพของคนในทองถิ่น เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ ถายทอด
กันมาทางวาจาและการจดจํ า ไมมีการบันทึก ลักษณะเดนอยูที่ความอิสระในการใชถอยคํ า 
สํ านวนคมคาย มีความหมายลึกซึ้งอันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ

จากความหมายของเพลงพื้นบานดังกลาวสรุปไดวา เพลงพื้นบาน หมายถึง เพลงของ
ชาวบานทีใ่ชรองเลนกันไปตามหมูบาน และใชภาษาเปนส่ือ มีฝายชายกับฝายหญิงรองเลนโตตอบ
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กนัในเทศกาล  งานร่ืนเริงตาง ๆ หรือการประกอบกิจการงานอาชีพของคนในทองถิ่น และเพลงที่
ใชรองประกอบการละเลนและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ มีการถายทอดทางวาจาและการจดจํ า ไมมี
การบนัทกึ มลัีกษณะเดนอยูทีค่วามอิสระในการใชถอยค ําทีเ่รียบงาย สํ านวนคมคาย มีความหมาย
ลึกซึง้ อันเกิดจากปฏิภาณเชิงไหวพริบ

ท่ีมาของเพลงพื้นบาน

แตเดมินัน้ ที่มาของเพลงพื้นบานมักเกิดจากแรงบันดาลใจใหญ ๆ 3 ประการดวยกัน
คือ

1. ความรัก
2. ความเศราโศก ความพลัดพราก (ความตาย) ความผิดหวัง
3. ความหยาบโลน หรือเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

ซึง่เพลงทีเ่กิดจากความรัก ความตาย ความเศราโศกนั้นมีมากมายดวยกัน เปน
อารมณทีรุ่นแรง และสวนใหญเปนแรงบนัดาลใจใหเกดิเพลงรองของชาวบาน ตอมานักคติชนวิทยา
ไดเพิม่ทีม่าของเพลงพื้นบานวา เพลงพื้นบานในสมัยหลังจะมีที่มาเพิ่มข้ึนจากแรงบันดาลใจทั้ง  3
ประการดังกลาวแลว คือ

4. เกีย่วกบัสังคม  เพลงชาวบานที่มีก ําเนิดหรือแรงบันดาลใจอันเนื่องมาจากสังคม
ซึง่หมายรวมถึง การรองเกี่ยวกับเนื้อความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ความเปนอยูใน
ชมุชน อาจหมายรวมถึง พฤติกรรม วิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนหรือสังคมดวย

5. เกีย่วกบัการเมอืง เพลงพวกนีเ้ปนเพลงทีม่เีนือ้รองเกีย่วพนักบัการเมอืง การปกครอง
ของคนในสังคมนั้น ๆ

ตวัอยางเพลงท่ีเกี่ยวกับความรัก การเกี้ยวพาราสี  เชน

             เพลงรักกัน
 ฮา…เฮอ  รักกันหนอ    รักกับคนทาหล่ิง

พี่ไมรักนองจริง นองไมสูขามสูไต
เพือ่นเขาทั้งเพทอดไมแกน พี่บาวหัวแหวนทอดไมไผ

นองไมสูขามไมสูไต    ไผหักลงกลาง … เฮอ … เหอ … ปลอง
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ตวัอยางเพลงคร่ํ าครวญ พลัดพราก

ฮาเออ … นองไมรับรัก หวัอกพี่หัก … ตองครวญหวนไห
เปนกรรมที่เกิดก ําเนิดไว ระทมหมองไหมหญิงไมรักเลย
จะแหวะดวงใจใหนองดู นองจะไดรูไมอยูเฉย
เหน็ใจพี่บางเถิดเอย แมใบเตยอยาดูพี่ตาย…เลย   เฮอ

ฮาเฮอ  พี่ไปเหอ ไมแชเทาใดพี่กลับมา
นางอยูหลังนั่งคอยทา แลยามถามหาพอหนาใย
ยามหนึ่งเขาวามาบก ยามหนึ่งเขาวามาเรือใหญ
แลยามถามหาพอหนาใย ตอใด  ตี้มา  เฮอ… เหอ… ถึง

ตวัอยางเพลงท่ีแทรกความหยาบโลน

เพลงนาบทโตตอบระหวางชาย หญิง
ช.  ทุเรียนหนามปุม บานแหกแยกยุมพี่ไมทุมเสีย
ส่ังใหหมาวัด ใหหมันผลัดกันเลีย
พี่ขอถามขอถาม แมรูปโฉมทองเปลวเอวบาง
นั่นอายไหรใตดือ เทาฝามือนาง

ญ.  นองจะบอกใหบอกให กบัตัวพี่ชายจ ําไวเถิดหนา
นองบอกไมพราง นี่แหละทางพี่มา
พีช่ายพี่ชาย อยาทํ ามักงายใฝรักศักดิ์ใหญ
สกปรกรุงรัง จนหลังข้ึนไคล

ตวัอยางเพลงท่ีเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู สังคมชนบท                                   
              จากตวัอยางที่ยกขางลางนี้ จะท ําใหเปนสภาพความเปนอยูของชนบท ในสมัยกอนวา
มกีารตกันํ ้า ตํ าขาว สาว ๆ หนุม ๆ ก็ไปพบกันที่ตีนทา (และการเลนจํ้ าจี้มะเขือเปราะก็สัมพันธกัน
ในเร่ืองไปอาบนํ้ า)
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เพลงฉอย :  เสียดายกระเดื่องตัวพี่เคยตํ า เสียดายทานํ้ าตัวพี่เคยตัก

พีเ่คยหยุดพูดยืนพัก อยูกับแมพวงยุพิน
พี่เคยขับลํ าร่ํ ารอง ดวยกันกับนองที่ตีน…ทา
พีเ่คยตักนํ้ าหาบ เอามาอาบดวยกัน
แกหอขมิ้นชัน เอามายื่นใหชู
พดูกันพลางฝนกันพลาง นองยังผินหลังใหพี่ถู …ทา
นองเคยผินหลังใหพี่ทา นองเคยผินหนาใหพี่ถู
มือพี่ฉาบอกชู ตวันองยังทํ าเปนเฉย
แมอยาช ําเลืองตาชาย มาใหชูอาลัยแมเลย … นา

ตวัอยางเพลงท่ีเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

เพลงทีม่เีนือ้รองเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง มักจะเปนเพลงสมัยใหมเสียเปนสวน
มาก บางคร้ังการเลนเพลงฉอยหรือลํ าตัด ใหครึกคร้ืนก็เปนการกระทบหรือกระเทาะการเมือง 
ระบบการปกครอง

เพลงกลองยาว
บ็อง    บ็อง    บ็อง …

เอามาละโหวย   เอามาละวา   ฟลอรโชวจากนอก   สยอยดอกเขามา ตะละลา !
เอาเตนกระดุบ  เอายุบก็กระดก  แมสาวทรงโต  ยงโยยงหยก เสือปาเมืองไทย นํ้ าลาย

ไหลซก  ตะละลา !
เอามาละโหวย  เอามาละวา  มาเตนแมงมุม  ก็ขยุมหลังคา  ตํ ารวจทองที่  ไหงไมมีลูก

กะตา หรือวาเพื่อนนั่งหลับ   งับอะไรเสียละวา   ตะละลา !

ความส ําคัญและบทบาทของเพลงพื้นบาน

เพลงพืน้บานเปนมรดกทางวัฒนธรรมทีไดสะสมตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน มีอดีต
อันยาวนานควบคู กับวิวัฒนาการของสังคมไทยที่กํ  าลังเปล่ียนแปลงไปสูความทันสมัย 
(Modernization) อยางรวดเร็ว  การศกึษาเพลงพืน้บานทีย่งัหลงเหลืออยูนัน้ เปนส่ิงจ ําเปนอยางยิ่ง
เพราะนอกจากจะเปนการรวบรวมเก็บขอมูลที่ก ําลังสูญหายไป อันเนื่องจากการบันเทิงแบบใหม
แลวนัน้ ยงัใชเปนส่ือในการศกึษาสภาพของสังคมหรือทองถิน่ เพือ่เปนพืน้ฐานในการท ําความเขาใจ
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ความเปนอยู คานิยม ทัศนคติ  ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ที่สะทอนออกมาใน
เนื้อหาของบทเพลง

เพลงพืน้บานไมวาจะเปนเพลงพืน้บานภาคเหนอื เพลงพืน้บานภาคอีสาน เพลงพื้นบาน
ภาคกลาง และเพลงพืน้บานภาคใต ตางมลัีกษณะความเปนพืน้บานเหมอืนกนั แตจะมีรายละเอียด
แตกตางกันออกไปบาง คลายคลึงกันบาง ข้ึนอยูกับความสัมพันธและความใกลชิดทางวัฒนธรรม  
ดังนั้นเพลงพื้นบานจึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย และเคยมีบทบาทสํ าคัญตอสังคมไทย
อยางมากทั้งทางตรงและทางออม

ความสํ าคัญของเพลงพื้นบาน

1. เปนมรดกทางวัฒนธรรม เพราะเพลงพื้นบานเปนขอมูลประเภทมุขปาฐะ มีการ
ถายทอดกนัทางวาจา มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของคนในแตละทองถิ่น นับเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งควรไดรับการอนุรักษไว

2. เปนส่ิงแสดงวิถชีวิีตของชาวบานไดเดนชดั เนือ้หาของเพลงซึง่เปนเพลงของชาวบาน
ยอมแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบานไดอยางเดนชัด

3. เปนมหรสพชิน้เอกของชาวบาน  เพลงพืน้บานมบีทบาทสํ าคญัทีช่วยใหเด็กหนุมสาว
ตลอดจนคนแกคนเฒาในหมูบานไดรับความสุขกายสบายใจ ทั้งในยามวาง ยามเทศกาล หรือแม
ในเวลาประกอบกิจการงานอาชีพ

4. เปนเคร่ืองสรางความสามคัค ีเปนอันหนึง่อันเดยีวกนัของกลุมชน  การทีผู่คนมีโอกาส
พบปะคยุกนั  ตลอดจนรองเลนในส่ิงทีพ่งึพอใจรวมกนั เปนเหตใุหผูคนเกดิความรักใครปรองดองกัน
มคีวามรูสึกวาเปนพวกพองเดียวกัน เปนผลใหผูคนทํ ามาหากินและดํ ารงชีวิตอยูรวมกันไดดวย
ความสุข

อิทธพิลของเพลงพื้นบานท่ีมีตอสังคมไทย

1. ใหความบนัเทิง  เพลงพื้นบานใหความบันเทิงสนุกสนาน เพลิดเพลินแกสมาชิกใน
สังคม เพราะเนื้อหาของเพลงเต็มไปดวยโวหารปฏิภาณ และโวหารสังวาส ที่เรียกเสียงหัวเราะจาก
ผูฟง อีกทั้งมีจังหวะสนุก คึกคักเราใจ มีทาทางรายรํ ายั่วเยาเขาท ํานอง ทั้งผูฟงและผูรองก็
เพลิดเพลินผอนคลายอารมณเครียดไปในตัวได
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2. ใหการศกึษา  เพลงพืน้บานมบีทบาทสํ าคญัในการใหความรูทัง้ทางตรงและทางออม

ค ําส่ังสอนหรือความรูโดยตรง เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาต ิ สภาพแวดลอม การ
ด ําเนนิชีวิต รวมทั้งความรูเกี่ยวกับพุทธประวัต ิหลักธรรมตาง ๆ  สวนความรูทางออม คือ ใชเปน
ส่ือในการอบรมส่ังสอน มักสอดแทรกคานิยมและกฎเกณฑที่ควรปฏิบัติในสังคมไทยไวในบทเพลง
เชน บทเพลงกลอมเด็ก เปนตน

3. ควบคมุสังคม  เพลงพื้นบานมีบทบาทในการควบคุมสังคม เนื่องจากในเนื้อหาของ
เพลงมกีารชีแ้นะระเบียบแบบแผน และพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคม พอเพลง แมเพลง นอกจาก
จะมนีํ ้าเสียงดี โวหารดีแลว ยังมีความรูทั้งในเร่ืองประสบการณชีวิตและเร่ืองทั่ว ๆ ไปมาเสนอเพื่อ
โนมนาวจิตใจผูฟงใหคลอยตาม โดยสอดแทรกคํ าสอนทางพุทธศาสนา ใหประพฤติตนแตในส่ิงที่ดี
มีศีลธรรม

4. เปนทางระบายความคับของใจ เพลงพื้นบานเปนรอยกรองที่มีความเปนอิสระใน
การส่ือสารทางอารมณ ความรูสึกนึกคิด จึงเปนทางออกที่คนในสังคมใชระบายความคับของใจที่มี
ตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และประเพณ ี คานิยมของสังคม เชน เพลงปฏิพากษ ของทาง
ภาคกลาง ทีก่ลาวถึงปญหาในการทํ ามาหากิน ความรูสึกตอชาวจีนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา
ตลอดจนความรูสึกแบงแยกตอชนชั้นที่เหนือกวาตน

5. เปนส่ือมวลชนชาวบาน  ในยุคกอนที่จะมีวิทย ุ โทรทัศน เพลงพื้นบานไดทํ าหนาที่
เปนส่ือมวลชนกระจายขาวสารในสังคม เชน เพลงบอกของทางภาคใต ที่เปนการบอกกลาว
เกีย่วกบัวันสงกรานต และการบอกบุญในงานบุญตาง ๆ

จากอิทธิพลของเพลงพื้นบานที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา เพลงพื้นบานไดสราง
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหแกคนในสังคม ทั้งยังเปนภาพสะทอนของสังคมชาวบานได
อยางถูกตองตามความเปนจริงมากที่สุดอีกดวย

คุณคาของเพลงพื้นบาน

1. คุณคาในตัวเอง
เพลงพื้นบานเปนมรดกทางวรรณกรรม บทเพลงอันไพเราะ ถอยคํ าสละสลวยที่     

สอดแทรกไวดวยปรัชญาหรือคํ าส่ังสอนของคนเจาบทเจากลอน ไดถูกสืบทอดจากปากตอปากที่
เรียกวา มขุปาฐะ  เพลงพื้นบานพื้นเมืองถูกรอยกรองข้ึนดวยถอยคํ าที่เรียบงายแตกินใจ ส่ิงเหลานี้
เองทีท่ ําใหบทเพลงมีคุณคา นับเปนศิลปะทางภาษาอยางหนึ่ง จัดเปนวรรณกรรมมุขปาฐะอยาง
แทจริง และแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบานไดอยางเดนชัด เพลงพื้นบานมักจะสะทอนภาพชีวิตชนบท 
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ลักษณะความเปนอยูของชาวบาน การประกอบอาชีพ ทัศนคติ และความเชื่อตาง ๆ มักกลาวไวใน
บทเพลง

2. คุณคาทางสังคม
เพลงของชาวบานมักสอดแทรกคํ าส่ังสอนไวในบทเพลง เพื่อกลอมเกลาจิตใจผูฟง

ใหเปนคนดีในสังคม เชน เพลงกลอมเด็ก คนกลอมจะรองบทเพลงที่มีคุณคาในทวงท ํานองและ
อารมณของความรัก ความเอ็นดูสูตัวเด็ก ท ําใหเด็กเติบโตข้ึนมาทามกลางความอบอุนในหมูญาติ 
พีน่อง เพลงประกอบการละเลนของเด็กก็เชนเดียวกัน ท ําใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายและ
จติใจ เกดิความสนุกสนานและรักใครปรองดองกัน ฝกใหเปนคนรูแพ รูชนะ รูอภัย เปนตน

เมือ่เขาชวงสูวัยหนุมสาวและเปนผูใหญ พวกเขาไดฟงเพลงพื้นบานในงานเทศกาล
ตาง ๆ  ท ําใหเขาไดมีโอกาสพบปะเกี้ยวพากัน ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการตั้งครอบครัวใหม

ในปจจุบันเพลงพื้นบานไดลดบทบาทลงไป จนกลาวไดวาหมดบทบาทและหนาที่
ไปจากสังคมไทยเสียแลว เนื่องจากอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแบบใหม ๆ เขามา
ทดแทน จึงทํ าใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ตาม แมวาเพลงพื้นบานจะหมด
ความสํ าคญัและลดบทบาทไปจากสังคมไทย แตก็มิใชจะสูญหายไปเสียทีเดียว เพลงพื้นบานยังได
เปล่ียนรูปแบบเปนศิลปะเพื่อการแสดงของศิลปนอาชีพ เชน ลํ าตัดคณะหวังเตะ  คณะแมประยูร 
เปนตน

ตวัอยางเพลงพื้นบานของชาวสุราษฎรธานี

ภาคใตมเีพลงพื้นบานคอนขางนอยมากเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ  เพลงของภาคใตมักใชรอง
โตตอบ (ยกเวนเพลงกลอมเด็ก) และมักไมมีเคร่ืองดนตรีมาประกอบ ไมมีการรายรํ า การรองมี    
หวัหนารองนํ า เรียกวา “แมเพลง” (เรียกไดทั้งหัวหนาที่เปนหญิงและชาย) มีลูกคูชวยรองเสริมและ
รองรับตาม สวนใหญเนนที่คารมกลอน ไหวพริบ เปนสํ าคัญ

เพลงพื้นบานที่พบในจังหวัดสุราษฎรธาน ีไดแก
1. เพลงนา
2. เพลงเรือ
3. เพลงกลอนคํ าตัก
4. เพลงกลอมเด็ก
5. เพลงบอก
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เพลงนา

เพลงนา เปนเพลงพืน้บานทีพ่บในแถบจงัหวัดชมุพรและสุราษฎรธาน ี ปกตใิชรองโตตอบ
กนัในนา จะเปนชายตอชายหรือชายตอหญิงก็ได  นอกจากใชเลนในยามเก็บเกี่ยวแลว บางคร้ังก็
น ํามารองโตคารมกลอนในงานวัด งานมงคลตาง ๆ ตลอดจนหนุมใชรองเกี้ยวสาวเมื่อไปเยือนที่
บานสาวดวย  ปจจุบันเพลงนาไมมีรองเลนกันอีกแลว ผูที่รองไดลวนเปนคนเฒาคนแก ซึ่งนับวันมี
แตจะหมดอายุไปเร่ือย ๆ

การเลนเพลงนาในกรณีเลนเมื่อเก็บเกี่ยวและรองตามงานปใหม สงกรานต ข้ึนบาน
ใหม งานวัด งานแตงงาน ไมมีอุปกรณอะไรประกอบ สวนที่น ําไปรองเกี้ยวนั้นมีบางเล็กนอย คือ 
ยามวางจากงานนา หนุมจะแบกกระดานยาวประมาณ  1 วา กับเชือก  2 เสน ไปบานสาว เมื่อเขา
ไปในบานแลวก็เอ้ือนเพลงนาใหสาวไดยิน เอาเชือกผูกเขากับตงหรือรอด เอากระดานพาดทํ าเปน
เปลทีใ่ตถุนแลวนั่งไกวไปพลาง รองไปพลาง เปนทํ านองขอรัก ถาสาวบานนั้นชอบใจก็ลงมาคุย
ดวย แลวอาจตอบเปนเพลงนากลับไป ถาไมสนใจก็อาจวากลับไปดวยถอยคํ าแรง ๆ

โดยปกต ิ ผูเลนเพลงนาทีฝายละ  1 ถึง  4 คน มีแมเพลงรองน ํา นอกนั้นเปนคนคอย
เสริม (เรียกวา “ทายไฟ”)  เมื่อจะเลน ผูเลนกลาวคํ า “กาดครู” หรือไหวครูเสียกอน คือ ไหวผูให
กํ าเนิดเพลงนา ไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และไหวขออภัยในการที่ไดทํ าส่ิงที่ผิดพลาดลงในนา จากนั้นก็
กลาวขอโทษผูฟงในการพลาดพล้ังตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึน เสร็จแลวจึงวาเพลงโตคารมกัน จะเปน
ท ํานองเกีย้วพาราสี ชมนกชมไม เปรียบเทียบเปรียบเปรย หรือวากระทบกระแทก ก็แลวแตเพลงจะ
พาไป การวาเพลงนาไมมีการรํ าเคียวหรือถือรวงขาวอยางเพลงเตนกํ าของทางภาคกลาง

ตัวอยาง
1. ตวัอยางรองไหวครู รองโดยนายนับ  นาคคลาย  ตํ าบลละเม็ด  อํ าเภอไชยา จังหวัด

สุราษฎรธานี
ยอไหวยอไหว โละ (ลูก) จะยอไหวเจาของนา

บรรดาศักดิ์สิทธิ์ โละจะไหวทั่วทิศา
วันนี้กลาวพรอง โละจะรองเพลงนา
(รับ สาระแท สาระแท รักจริงรักแนแหละแมทองปุบผา
วันนี้กลาวพรอง โละจะรองเพลงนา)
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ทศิเหนือโละไหวไปจดชุมพร หวันอนโละจะไหวไปจบสงขลา

อยาใหเจ็บหัวปวดทอง โละจะรองเพลงนา
(รับ สาระแท สาระแท รักจริงรักแนแหละแมทองปุบผา
วันนี้กลาวพรอง โละจะรองเพลงนา)

2. ตัวอยางอ่ืน ๆ
ยามเที่ยง ยามเที่ยง เจาของงานเขามีสํ าเนียงสบเสียงเรียกหา

ใหเราหยุดผอนพัก กันสักเวลา
ออ…ไดยินเสียงฉายฉาย เจาของงานทานใชใหคนมาหา

เรารวมเรียงรวมฟอน พกัผอนกันสักครา
กอนเราจะหยุดเที่ยงหยุดเที่ยง เรามารวมฟอนรวมเลียง (กํ า) กันสักครา

พีจ่ะตัดซังให เจาไดทํ าขา
ผูกฟอนรวมเลียง เมือ่ยามเที่ยงสักครา

ออ…ตัวพีมีก ําตัวนองมีกํ า เอามารวมประจ ําผูกชิดบิดขวา
นับวารวมรวง รวมรัก กนัสักเวลา

3. ตัวอยางอ่ืน ๆ รองโตตอบ
ช. ตวัพีเ่ปรียบเหมือนรามสูรประยูรศักดิ์ รูปหงสนงลักษณเหมือนองคเอกเมขลา

รามสูรออนวอน นางก็งอนหนักหนา
เหมือนพี่วอนเจา ไปทุกเชาเวลา
ออ…รักแตขางเดียว คดิไปใจเปล่ียวเปนหนักหนา

ใครจะฉวยขวานขวาง ใหถูกนางสักครา
ออ…แมเมขลาสมร อยาใหพี่งองอนเปนหนักเปนหนา

เจารูปขํ าตํ่ าเตี้ย อยาใหเสียเวลา
ออ…การมีลูกมีผัว ควรมีเมื่อตัวเรายังสวยสงา

ถางอนไปไมดี จะไมมีราคา
ญ. โบราณทานหยบิยก ท ําลกลกไดนกสองตวัท ํารัวรัวไดผัวสองคน

ถาไมลงเคา หมันตองเขาตาจน
ถาเราไมยุงไมมะ (มาก) เขาไมประนํ ้ามนต
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ออ…สุนทรภูวาไว อยาทํ ามักงายหลายหอหลายหน

ตกลงสองสามจืด ไมยาวยืดสักคน
ออ…ผูเฒาผูแก วาใหดูใหแนจึงลองแลสักหน

พี่นองมารวมมะ เขาจึงประนํ ้ามนต
ออ…เราผิดคร้ังหนึ่งคร้ังสอง เขายังไมมองวานาเบื่อเหลือคน

ถาผิดสามผิดส่ี หมนั (มัน) อัปรียเหลือทน

เพลงเรือ

เพลงเรือ เปนเพลงชาวบานประเภทหนึ่ง ผูเลนเพลงเรือหรือรองเพลงเรือสวนใหญเปน
ผูทีอ่ยูใกลแมนํ ้าลํ าคลองหรือทะเล เพลงเรือที่นํ ามาเปนตัวอยางนี้ เปนการเลนของชาวไชยา ชาว
เกาะสมุย ชาวอํ าเภอเมืองสุราษฎรธานี และชาวอํ าเภอทาชนะ เพลงเรือเทาที่ไดมาไดจาก            
สุราษฎรธาน ี ในจังหวัดอ่ืนก็มีเพลงเรือ เชน จังหวัดชุมพร  นอกนั้นก็มีเพลงเรือแตก็คงสูญไปกอน
หนานี้แลว เพราะตามสภาพภูมิศาสตรทางภาคใต มีแมนํ ้าลํ าคลองและทะเลมาก

การเลนเพลงเรือ เขาจะเลนกันในฤดูนํ ้าหลาก เดือน 11 และเดือน 12 ในเดือน 11 มี
งานชกัพระทางเรือ ระยะที่เลนกันก็ตั้งแตวันข้ึน  15 คํ่ า จนถึงวันชักพระ คือ วันแรม  1 คํ่ า เดือน 
11 ตัง้แตเชาจรดเย็น พวกเลนเพลงเรือมีเรือพาหนะเรียกวา “เรือเพลง” ถาเรือเพลงตอเรือเพลงพบ
กัน ก็จะไดโตคารมกลอนเพลงเรือนกันอยางสนุกสนาน ยิ่งถาเรือเพลงฝายชายกับเรือเพลงฝาย
หญงิโตกันดวยแลว ยิ่งเพิ่มความสนุกยิ่งนัก

การขับเพลงเรือตองขับใหลงกับจังหวะพาย ผูพายก็ตองพายใหลงกับจังหวะเพลงเชน
เดียวกัน คนขับเพลงตองมีลักษณะพิเศษ คือ ตองมีปฏิภาณไหวพริบที่จะหาหรือหยิบยกเอา     
เหตกุารณ ส่ิงแวดลอมเขามาสอดแทรกเขาไปอยางเหมาะสม อาจเปนในแงขบขัน  ยกยองเทิดทูน 
เสียดสีก็ได ซึ่งลวนเปนส่ิงที่เรียกรองความสนใจคนภายนอกที่ฟงคารมไดมาก และพลอย         
สนุกสนานไปดวย

ตามธรรมเนียมการเลนเพลงเรือเหมือนกับการเลนอยางอ่ืนหลายอยาง คือ ตอนแรก 
จะกลาวไหวครูหรือไหวเทพยดาเสียกอนที่จะวกเขาเร่ือง ในตอนเร่ิม นอกจากไหวครูหรือเทพยดา
อารักษแลว เขาจะเอ้ือนกลอนในเชิงชักชวนหรือพรรณนาตาง ๆ นานา เพื่อเราใหคนอ่ืนมาเลนดวย 
วิธวีา คอื วาทํ านองกระทบกระเทียบกระเซาเหยาแหยหรือหรือคอนแคะ คนที่ถูกวาก็จะโตตอบไป
เพราะอดฟงอยูไมได แลวเพลงเรือโตตอบกันจะมีข้ึน การเลนเพลงเรือมีการเผ็ดรอน หยาบคาย 
หวานชื่น ทั้งนี้แลวแตโอกาสและสภาพการณตาง ๆ จะท ําใหเปนไปผิด
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เพลงเรือตอไปนี้เปนเพลงเรือที่ไดรับจากอํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี ไดจาก    

นายนบั  นาคคลาย  กํ านันตํ าบลละเม็ด  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

ตวัอยางเพลงเรือ

ยกมือไหวพระยมยะจะชัก อยาชักอยูนักพอทานเอย
ชกัพระละ (ลาก) สายผมนี้ไมเคย อยาชาเลยพอทานอา
กระผมมานั่งอยูตั้งแตเชา บาวบาวสาวสาวแตงตัวทา
แตงมางามงามพอทรามเวลา เคราถาเหนื่อยใจกลับไปเรือน
สาวสาวกลับส้ินไดยินแตฆอง บาวบาวทรามนองทากลับเหมือน
ยงัแตคนเถาอยูเหยาเฝาเรือน ยงัแตเพื่อนบาวบาวเที่ยวหาวลม
มคีวามลํ าบะทั้งพระทั้งเณร ทัง้เชาทั้งเพลอดขนม
เรือลอยเทงเตงเคลงไปตามลม เรือนมเที่ยวทอดหัวยอดแดง
ลํ านั้นพายมาตัดหนาเรือเรา ชวนเอากันเตอะยายพายเรือแขง
ยายวาตัวกูไมสูมีแรง ขางแคมรายรอบแตสอบยน
ยายวาเด็กนี้แลทีชอบกล

(ฝายชายวา) นัน่ตนทูนฝายไปขายใคร
เอาฝายไปขายใหเขาทอผา แมยายไมพาไปขางไหน
ยายดาวาเปรตไมเกดไหรใคร หวักเูงาะเหาะสูอยาเยาะเยย
ถงึฟนกูหักถึงปะกูผลอ โถะใจโถะคอก็เอาเหลย
พวัะเด็กวาโนพุทโธยายเอย อยาคิดหาเลยแมยายอา
เติน้แกเหลือแกเห็นแตข้ีโครง หาดานทํ าโลงไวดีหวา
หาตางคบังกุลทํ าบุญปาชา หาเทียนหาโทะใหโละท ํา
สูเด็กยังออนอยาสอนกูเหลย กหูาของเคยไวไดหยํ า
เกดิมาเปนหญิงทุกส่ิงเคยทํ า ทิม่ตํ าฝดรอนกระทอนไท….

(ยงัมตีอ แตผูบอกจํ าไดเพียงเทานี้)
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เพลงกลอนคํ าตัก

“ค ําตกั”  เปนบทรอยกรองที่แตงข้ึนเพื่อกลอมขวัญนาค ใชทั่วไปในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
และจงัหวัดชุมพร การกลอมขวัญนาคจะกลอมกันในตอนเย็นถึงคํ ่า โดย “หมอ” หรือครู จะท ําพิธี
กลอมขวัญ เจานาคจะฟงคํ าสอนหรือคํ าตัก (เตือน) ของครูดวยความเคารพนับถือ ชาวบานเรียก
การกลอมขวัญนาคทํ านองนี้วา “คํ าตัก” การกลาวคํ าตักกลาวเปนตอนเปนลํ าดับตั้งแตเจานาค
เกดิจนกระทั่งโตมาเปนเจานาค การกลอมกลอมเปนท ํานองรอยกรอง

ตัวอยาง

สอนอาบัติ
จะกลาวคํ าทํ ากลอน แลวเร่ิมสอนเตือนส่ัง

เจานาคนอยรอยชั่ง จงฟงใหแน … เอย..นอน
อายุของเจาครบบวช เจาจงผนวชเสียกอน

จงรีบตัดทอน ในการลูก  เอย … เมีย
ถาตัวเจาบวชอยูได พอและแมคงไมให

เจาเสียซึ่งลูกเมีย นาคนอยอยากัง…เอย…วล
เมื่อเจาสึกออกมา เปรียบเหมือนมัจฉาที่ไดฝน

ความสุขเหลือลน สุดที่จะพรรณ…เอย…นา
พรุงนี้เจาจะบวช ตองหมั่นกวดในสิกขา

ข้ึนชื่อสีกา เจาอยาไดเหลียว … เอย … แล
จงตั้งประพฤติพรต จงออกจงอดอยาแยแส

หญงิไหนอยางเหลียวแล เจาอยาน ํา … เอย … พา
ฯลฯ

เพลงกลอมเด็ก

เพลงกลอมเดก็ เปนเพลงทีใ่ชรองเพือ่กลอมใหเดก็นอนหลับหรือหายกวนโยเย โดยปกติ
จะมทีวงท ํานองหรือลีลาชา ๆ เนิบ ๆ เพลงกลอมเด็กนี้จะชวยใหเด็กเกิดความอบอุนและอารมณ
หายขุนมวัได เด็กจะไดรับความอบอุน (ตามหลักจิตวิทยา เด็กตองการความรัก) เพลงกลอมเด็กนี้ 
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นอกจากจะมปีระโยชนในการกลอมเด็กโดยตรงแลว “ยังเปนส่ิงชวยผอนคลายความเหนื่อยหนาย
ของผูเล้ียงอีกดวย เพราะผูเล้ียงไดเพลิดเพลินกับเสียงเพลงของตัวเอง บางคนที่สุมเสียงดีก็ไดอวด
เสียงไปในตัว บางคนดัดแปลงลีลาการกลอมเพิ่มการเอ้ือนเสียงไดอยางไพเราะออนหวาน หากผู
กลอมเปนคนมีความในใจที่พูดออกไดยาก ก็นํ าเร่ืองนั้นมาผูกข้ึนเปนเพลงกลอมเด็กไดมีทาง
ระบายความอัดอ้ันตันใจของตนอีกดวย” จึงไดมีขอความหลายเร่ืองหลายอยางเกิดข้ึน เชน       
บทลอเลียนสังคม  ฝากรัก  ตัดพอตอวา  อบบรมสงสอน และเนื้อรองใดดีมีคติก็มักจะจดจํ าและ
รองกนัอยางแพรหลาย   เมื่อบทนั้น ๆ มีผูน ําไปรองในตํ าบลอ่ืน บางทีมีการแกคํ าใหเขากับทองถิ่น
ของตน หรือออกเสียงเพี้ยนไปตามถนัด เปนเหตุใหเพลงกลอมเด็กบางบทมีสวนสํ าคัญตรงกัน แต
แตกตางบางในสวนยอย

เน้ือหาของเพลงกลอมเด็ก

1. เนือ้หาเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต เชน
เพลงลมพัด

ฮา…เออ…ลมพัดเหอ พัดมาไรไร
สงสารพระอภัย ไปเมืองลังกา
โถกเขาท ํากล โถกมนตวัลลีเสนหา
ไปเมืองลังกา ติดตามวัลลี  ออ…เหอ…ไป

เพลงโนรา
ครือนองเหอ ครือนางโนรา

หนีพอแมมา เจ็ดคนพี่นอง
ยงัมีนายพราน ซาบซาบมองมอง
เจ็ดคนพี่นอง คลองเอาสุดทองเพื่อน…เหอ

2. เนือ้หาเกี่ยวกับอาชีพ เชน
เพลงโหยน

โหยนเหอ พาโลกไปโยนในไรแตง
ไดสารสักแลง หมอนุยใสถุง
ตะหวักเหน็บหนา ฝามีเหน็บพุง
หมอนุยใสถุง คํ ่าไหนนอนนั่น … เหอ
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เพลงไปบนเขา

ฮาเออ  ไปบนเขาเหอ ไปตัดหวายเดามาขูด
ตัดแลวมาขูด ท ําเชือกสายเปล
ตัดแลวตัดเลา ถกูหวายข้ีเหร
ท ําเชือกสายเปล เวใหนองนอนหลับ

3. เนือ้หาเกี่ยวกับความเชื่อ เชน
เพลงพราวนาเก

ครือนองเหอ ครือพราวนาเก
ตนเดียวโนเน นอกเลข้ีผ้ึง
ฝนตกกะไมตอง ฟารองกะไมถึง
นอกเลข้ีผ้ึง พนเขเหราไกล … เหอ

เพลงทํ าบุญ
ท ําบุญวัดหาดเหอ ตกับาตรวัดเกาะลอย

กรวดนํ้ าใสฝาหอย สาวนอยตามแมไปท ําบุญ
ท ําไวเติดสาว เอาไวเปนทุน
ตักบาตรทํ าบุญ เปนทุนเมื่อภายหนา … เหอ

4. เนือ้หาเกีย่วกับคํ าสอน  สวนใหญมักจะเปนค ําสอนบุรุษ สตรี และลูกหลาน ทั้งนี้
เพือ่ทีจ่ะใหบุคคลดังกลาวเปนคนดีที่สังคมตองการ เชน

เพลงนอนหลับ
นอนหลับเหอ หลับตาไรไร

กนิเหลาเหมือนไฟ ใครใหโละสาว
เมื่อกินเหลาแลว โหเลนฉาวฉาว
ใครใหโละสาว เจาบาวข้ีเมาเหลา … เหอ
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เพลงโละสาว

โละสาวเหอ โละสาวชาวบานตก
เอาขาวใสครก เหยียบโละไกตาย
ท ําพรือแมเหอ ฉานเมินแลชาย
เหยียบโละไกตาย ความอายไมมีเหลย … เหอ

5. เนือ้หาเกีย่วกบัความรัก  ในสวนของความรักอาจจะมอียูหลายลักษณะ คือ ความรัก
ทีแ่มมตีอลูก ความรักระหวางชายกับหญิง หรือรวมไปถึงบทอาลัยรัก และบทเกี้ยวชมโฉม เชน

เพลงงามขํ า
งามขํ าเหอ แมปล้ํ าเล้ียงเจา

ทกุยามคํ่ าเชา แมเฝาเปนหวง
ยามลูกเจ็บไข แมไมบายทรวง
แมเฝาเปนหวง เจาดวงอุทัยแม … เหอ

เพลงจํ าปา
จ ําปาเหอ ลอยมาแตเหนือ

ทัง้ว่ินทั้งเครือ พี่ชายปกไมลอมไว
ถาใครมาขอ เกบ็เดาะโรยโรยยื่นให
พี่ชายปกไมลอมไว คอยทานองคนเดียว … เหอ

6. เนือ้หาเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม

เพลงฝนตก
ฝนตกเหอ ตกมาเส็กเส็ก

ปลาชอนตัวเล็ก เขามาตีแปลง
ตวัหนึ่งฟนดํ า ตวัหนึ่งฟนแดง
เขามาตีแปลง ฟนแดงเหมือนคร่ังแดง
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เพลงนํ้ ามาก

นํ ้ามากเหอ ทวมรากโกงกาง
ทวมหวยทวมบาง ทวมพานทาวัง
เชด็หนาลืมเสีย โลกเมียลืมสัง
ทวมพานทาวัง ลืมสังทองรอยชั่ง … เหอ

7. เนือ้หาเกี่ยวกับการเสียดสีและประชดประชัน เยาะเยย
เพลงเปด

เรียกเปดเหอ เรียกมากาบกาบ
ขอหมาอยามีบาป เมียแกกวาผัว
พอเขานั่งแค แลเหมือนแมบังเกิดหัว
เมียแกกวาผัว ขอหมาอยามีบาป … เหอ

เพลงกลวยพังลาหวีเดียว
ครือนองเหอ ครือกลวยพังลาหวีเดียว

โหยกลางนํ ้าเชี่ยว คอมคอมเอนเอน
โละปาไหรโฉ คบโชนาเณร
คอมคอมเอนเอน นาเณรไมทันสึก … เหอ

บทบาทและหนาท่ีของเพลงกลอมเด็ก

1. ขับกลอมเพื่อชวยใหเด็กหลับเร็ว หลับสนิท และเกิดความอบอุนทั้งทางรางกาย
และทางจิตใจ

2. สรางความบันเทิงใจ  ชวยผอนคลายอารมณความรูสึกสวนตัวของผูรอง และกอให
เกิดอารมณขันแกผูฟง

3. เปนเคร่ืองส่ือสารชาวบาน (Folk Media) เพือ่ใหความรูและเปนแนวความคิดอยาง
กวาง  ๆบางประการแกคนทัว่ไป เนือ่งจากสมยักอนยงัไมมเีคร่ืองส่ือสารมวลชน ยงัไมมทีัง้หนงัสือพมิพ 
วิทย ุโทรทัศน จึงใชเพลงชาวบานเปนเคร่ืองส่ือสารชาวบานแทน

4. ปลูกฝงคุณสมบัติความเปนกุลบุตรกุลธิดา  เพลงกลอมเด็กสามารถชี้แนะแนวทาง
การครองตน และวิถีการดํ าเนินชีวิตในสวนของปจเจกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุตรหลานหรือผูที่อยู
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ในความรับผิดชอบดูแล เพื่อใหเปนคนมีคุณภาพสูงดวยการอบรมส่ังสอนทางออม ชี้ส่ิงที่พึงปฏิบัติ
และพงึงดเวน เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนประโยชนแกตนเองและผูที่เกี่ยวของ

5. ปกปองรักษาปทสัถานของสังคม คอื การอนรัุกษประเพณนียิมอันสอดคลองกบัคานยิม
และโลกทัศนของสังคมสวนรวม และการธํ ารงไวซึ่งความนิยมศรัทธาตอสถาบันศาสนาเปนสํ าคัญ

6. การปกปองสิทธแิละหนาทีอั่นพงึมพีงึไดโดยชอบธรรม  โดยเฉพาะสังคมในครอบครัว 
เชน  เกีย่วกับสิทธิในการเลือกคูครอง  เนนความไมเปนธรรมระหวางสิทธิและหนาที่ของชายกับ
หญิง ซึง่ปญหาเหลานีม้กัมุงถงึความบกพรองอันเกดิตากการเรียกรองเกีย่วกับปทัสถานนั้น ๆ ที่ม ี 
ชองโหว ท ําใหบุคคลบางคนใชอํ านาจที่มีอยูอยางขาดคุณธรรม หรือขาดความพอดี

เพลงบอก

เพลงบอกมีความหมายอยู  2 ประการ คือ เพลงบอก (กลาว) หรือ เพลง (กระ) บอก
เพลงบอก (กลาว)  อาศัยเหตุผลวา การละเลนประเภทนี้คลายกับเที่ยวบอกกลาวให

ชาวบานรูเร่ืองตาง ๆ เพราะสมัยกอนไมมีหนังสือพิมพ เมื่อถึงวันสํ าคัญเกี่ยวกับทางราชการหรือ
ศาสนา ทานขาหลวงหรือนายอํ าเภอจะสงคนออกไปประกาศผสมตีฆองรองปาวกันครึกคร้ืน ที่
นยิมกนัมาก คือ การบอกขาววันสงกรานต เชน ปนั้นนางฟาชื่ออะไร  หัตถขวาซายทรงอะไร  ม ี  
ส่ิงใดเปนพาหนะ วันอะไรธงชัย หรือโลกาวินาศ  การบอกกลาวนั้นหนักเขาก็กลายเปนการ        
ขับกลอน ตามความนิยมของชาวใต เลยกลายมาเปนเพลงบอกจนถึงปจจุบัน

เพลง (กระ) บอก  นาจะเรียกตามภาชนะชนดิหนึง่ คอื กระบอกไมไผ นยัวาบรรจุนํ้ ามนต 
(อาจจะเปนนํ้ าเมรัยก็ได) ถือไปวงในดวย อาศัยที่นิยมเลนศิลปะชนิดนี้ ตอนกลางคืนกอนวัน
สงกรานตวากันไปตามบานโนนบานนี ้ จนดึกดื่นกระทั่งเจาของบานบางบานข้ีเกียจรอรับ เพราะ
งวงนอน เหตุนี้เองพวกเพลงบอกจึงใชกระบอกที่นํ าไปนั้นกระแทกกระทุงบันได เพื่อปลุกเจาของ
บานใหตืน่  ถากระบอกที่บานใดก็ถือวาปใหมที่บานนั้นเจาของบานซวยตลอดป บานไหนไมอยาก
เปนเชนนี ้ก็ตองนั่นถางตารอรับพรอมของบริการ คือ สุรายาเมาและกับแกลมอยางสมเกียรติ

สาเหตุเกี่ยวกับกระบอกไมไผกระมัง เราจึงเรียกการเลนประเภทนี้วา เพลงกระบอก 
คร้ันนาน ๆ ไป คํ า “กระ” ตกหลนหายไป ตามนิสัยคนใตที่นิยมตัดคํ าหนาใหส้ัน เพื่อสะดวกในการ
พดูจงึเหลือเพียง “เพลงกระบอก” เทานั้น

เพลงบอกใชรองในตอนสงกรานต มีหนาที่บอกใหทราบวาปนี้ฝนตกกี่หา มีนาคใหนํ้ ากี่
ตวั ฝนฟาจะเปนอยางไรบาง ฯลฯ ตอมานอกจากใชรองบอกสงกรานตแลวก็นํ ามารองอวยพร หรือ
สรรเสริญบุคคลและส่ิงตาง ๆ ภาษาพื้นเมืองเรียกวา “ชา” การชาเจาของบาน จะมีในระหวาง
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สงกรานต ทัง้กอนและหลัง เพราะในระยะนั้นชาวบานเก็บขาวในนากันเกือบหมดแลว เปนชวงวาง
พอด ีนอกจากรองในชวงสงกรานต ตอมาน ําไปรองเลนในโอกาสอ่ืน ๆ อีกหลายโอกาส เชน ในงาน
ประจ ําป งานบวชนาค งานข้ึนบานใหม งานศพ และ งานทํ าบุญตาง ๆ

การเลน

คณะเพลงบอกประกอบดวยแมเพลงสวนใหญเปนผูชาย ผูชวยรองรับหรือรองเสริม
หรือลูกคูมีอยู 3 – 4 คน การแตงกายจะแตงอยางไรก็ไดตามสบาย ไมก ําหนดแนนอนเคร่ืองดนตรี
ม ีฉ่ิง กรับ ป ขลุย และทับ   ปจจุบันใชฉ่ิงอยางเดียว

การเลนในตอนสงกรานต เร่ิมโดยคณะนักเลนเพลงบอกออกจากบานของตัวเอง 
ตระเวนไปตามที่ตาง ๆ ระหวางนั้นแมเพลงจะขับเพลงไปเร่ือย ๆ เนื้อที่ขับก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับวัน
สงกรานต หรือเหตุการณบานเมืองตาง ๆ เมื่อจะแวะเยี่ยมอวยพรปใหมบานใด แมเพลงจะตอง
บรรยายส่ิงตาง ๆ ที่พบเห็นนอกร่ัวบานเสียกอน จากนั้นจะรองขอใหเจาของบานเปดประตูรับ

การทีค่ณะเพลงบอกไปเยี่ยมบานใด เจาของบานถือเปนเกียรติอยางยิ่ง แมจะเปนเวลา
ดกึดืน่กย็นิดีลุกมาเปดประตูตอนรับ ตามธรรมดาของเจาของบานมักเตรียมขาวของตางๆ  ไวเล้ียง
ดอูยูแลว คณะเพลงบอกจึงไดอ่ิมหนํ าสํ าราญตลอด ในการนี้คณะเพลงบอกจะ “ชา” เจาของบาน
และชาส่ิงตาง ๆ ที่เจาของบานขอรองใหรอง เชน ชานกเขา ชาเด็ก ชาแมโพสพ ฯลฯ หรือ จะรอง
เลาพุทธประวัต ิรองสรรเสริญพระรัตนตรัยก็ได

ถาคณะเพลงบอกชุดหนึ่งบังเอิญไปพบเขากับเพลงบอกอีกชุดหนึ่ง เจาของบานอาจให
ประชนัฝปากในกระทูใดกระทูหนึ่งที่ตั้งข้ึน ท ําใหเกิดความสนุกสนานยิ่งข้ึนไปอีก

การประชนัเพลงบอกเปนที่นิยมมาก และเพราะเหตุที่คนฟงไดสนุกไดฟงคารมฝปาก ของ
แตละฝายอยางถึงอกถึงใจนี้เอง เพลงบอกจึงไดมีตามงานตาง ๆ นอกเหนือจากที่รองยาม
สงกรานตดวย

เนือ้หาของเพลงบอกเมื่อรองประชันกัน ถาไมเกี่ยวกับถามตอบธรรมะ ก็จะมีกรรมการตั้ง
กระทูข้ึน  แลวใหตางฝายวาแกกันไปมา  ถาแกไมตกก็ถือเปนแพ สวนการตัดสินมีหลักพิจารณา 
คอื  ดูจากโวหาร  ดูปฏิภาณ  ดูทํ านองลีลา  จังหวะ และคํ ากลอน  การประชันเพลงบอกแตละคร้ัง
มผูีสนใจไปฟงกันมามาก  ผูที่วาเพลงบอกไดดี  จะมีผูจดจ ําถอยคํ า และมีผูใหความนับถือทั่วไป 
การวาเพลงบอกไมมีการรายรํ า และเมื่อวาโตตอบกันก็นั่งวา
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สํ าหรับฉันทลักษณของเพลงบอกนั้นมีตางไปหลายแบบ แตผิดแปลกกันบางตรง            

รายละเอียดเพราะไมมีแบบต ํารับตํ าราวางกํ าหนดเอาไวตายตัว ใครนึกวาอยางไรก็วาไปตามความ
ถนดัของตน ยากที่จะชี้วาของใครถูก ของใครผิด

เพลงบอกเส่ือมสูญความนิยมไปเนื่องจากมีพวกมิจฉาชีพปลอมตน เปนคณะเพลง
บอกไปเกร่ินกลอนใหเจาของบานเปดประตูตอนรับ แลวแทนที่จะชากลอนหรือรองเพลงบอกตาม  
ธรรมเนยีมที่เคยมี ก็กลายเปนเขาปลนทรัพยแทน ท ําใหเกิดความไมไววางใจกันข้ึน คณะเพลง
บอกจริงจงึไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย นับเปนเร่ืองที่นาเสียดายเปนอันมาก

ตัวอยาง

1.) เพลงบอกเร่ือง ศาลาโกหก หรือสัจศาลา ของทานเจาคุณรัตนธัชมุณีนครศรีธรรมราช 
(มวง) วัดทาโพธิ ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

มนีครมหาสถาน นามขนานนครฯ สถิต
ประจิมทิศแลบรูพา มทีุงนาเรียง

แมเพลง วิธีรอง

มนีครามหาสถาน (ลูกคูรับ  โอวา  เหเห เอสถาน)
มนีครามหาสถาน   (ลูกคูรับ  วาทอยชา นาเอยสถาน)
นามขนานนครสถิต ประจิมทิศและบูรพา มีทุงนา ….. เรียง….. เอย ……
(ลูกคูรับตามแมเพลง 2 เที่ยวดังนี้ มีทุงนาเรียงเอย   ออนามขนาน  นคร
สถติ  ประจิมทิศแลบูรพา มีทุงนา  เอย ….. เรียง )

มสีนามหญาอยูหนาเมือง เจริญเรืองคร้ังโบราณ
ปอมปราการถะเกิงยศ ยงัปรากฏเสียง

บานเมืองเอก ณ ปกษใต พลไพรก็พรอมเพรียง
รุกขะเรียงแถววิถี เมทนีดล

มศีาลาหนานครินทร พืน้เปนดินกอดวยอิฐ
หลังคาปดบังรอน ทัง้ไดซอนฝน

ศาลานี้มีเปนหลัก ทีสํ่ านักประชาชน
ผูเดินหนไดหยุดอยู ทกุฤดูกาล

ฯลฯ
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2.) เพลงบอกประชนัคารมระหวางปานบอด (บอดคือคนตาบอด) กับรอดหลอ (หลอคือล่ืน) 

เปนชาวนครศรีธรรมราชทัง้คู เมือ่ชือ่เสียงโดงดังมากทั้ง 2 คน โตกันมาราว พ.ศ. 2452 ปลาย        
รัชกาลที ่5 มผูีจดจ ําไวไดยืดยาว  จะตัดมาเพียงบางสวน

รอดหลอ   รอดเคยหลอนมาไดหลายหน  เมือ่ถกูคนล้ินไกดวน
ปานบอด   คร้ันหลายหลบทบทวน รอดคงจวนเขาคลองหลัง

พวกนํ ้าผ้ึงเปร้ียวหมันอัปรีย ปานหามสักทีถาไมฟง
  รอดจงวัง  (ระวัง)  ขวานนอย หมนั (มนั) อี (จะ) ลอยลงในเรือ

นารอดถามอายุของปาน ถาประมาณเอาได
รอดลองทายใหถูกที ปานเกดิเมื่อปเสือ

จนปนีเ้ปนปวอก คร้ันปานอีบอกกะนึกเบือ (เบื่อ)
คนเกดิปเสือถึงปวอก ชวยบอกวาเทาใด

รอดหลอ      รอดรูแลวปนีเ้ปนปวอก คร้ันรอดอีบอกอายุปาน
ชกันกึใหรํ าคาญ ไมรูมนัเกิดเมื่อขาลไหน

ขาลสามสิบเอ็ดหรือสิบเกา ตวัรอดกไ็มเขาใจ
แตคงตกในขาลหลัง เพราะผิวหนังมันออน

ปานคมจริงแตคมจอบ สํ าหรับกอบโกยแตดินหญา
ไมใชคมพราคมขวาน ทีเ่อามารานขอน

ปานบอด จริงและรูปไมงามดามก็เล็ก ทัง้เนือ้ของเหล็กก็พาออน
แตไมขอนของนารอด ทัง้พกุ (ผุ) ทัง้มอดไช (เจาะ)

ฯลฯ
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เรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 “
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.        

สุธวิงศ   พงศไพบลูย.  “รายงานการวิจัย วิเคราะหสารัตถะเพลงกลอมเด็กภาคใต.”  ม.ป.ท., 2524.
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บทท่ี 6

การอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน

วรรณกรรมทองถิน่ เปนมรดกทางวัฒนธรรมทีม่คีายิง่ ควรแกการอนรัุกษไวใหอนชุนรุนหลัง
ไดศกึษา ซึ่งสามารถทํ าไดหลายวิธี โดยรวบรวมวรรณกรรมในทองถิ่นของตน แลวนํ ามาเผยแพรให
ผูอ่ืนไดทราบ ก็เปนการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นไว และยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
ของกลุมชน

การอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน

ในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น มีผูศึกษาไวหลายทางพอสรุปไดดังนี้
1. การอนรัุกษตามสภาพดัง้เดมิทีเ่คยปรากฏ หมายถงึ การสืบทอดรูปแบบ เนือ้หา วิธกีาร

ใหเหมอืนเดมิทกุอยางเพือ่ประโยชนในการศกึษา เชน งานอนรัุกษผาของศนูยวัฒนธรรมผาพื้นเมือง
ในจงัหวัดราชบุรี งานอนุรักษเพลงพื้นบานของศูนยสังคีตของธนาคารกรุงเทพ เปนตน

2. การอนุรักษโดยการประยุกต หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบและเนื้อหาให  
สอดคลองกบัสภาพสังคมปจจบุนั เพือ่ใหคงอยูและมบีทบาทในสังคม เชน การน ําเอาเพลงพื้นบาน 
มาประยกุตรองเขากับเหตุการณปจจุบัน เชน การแหลของชินกร  ไกรลาส  การรองเพลงอีแซวของ
ขวัญจิต  ศรีประจันต เปนตน

ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2535 : 88) ไดใหแนวทางในการอนุรักษ ดังนี้
1. การศกึษาและเขาใจวรรณกรรมทองถิน่ ดวยเหตแุละผล อาทเิชน วรรณกรรมทองถิ่น

หลายเร่ืองสะทอนสภาพสังคมที่มีผูชายเปนผูน ํา และนิยมระบบครอบครัวใหญ ผูชายสามารถมี
ภรรยาหลายคน เพือ่ใหเปนไปตามสภาพของสังคมเกษตรกรรมทีต่องการแรงงาน เปนตน การศึกษา
จนเขาใจถงึแกนแทของวรรณกรรมทองถิ่น ท ําใหผูศึกษาเห็นถึงปญญาสาระประโยชนและคุณคา 
และดวยความตระหนักเชนนั้นท ําใหเกิดความพยายามที่ท ํานุบํ ารุงรักษาสืบทอดไวตอไป

2. การดัดแปลงวรรณกรรมทองถิ่นใหเขากับยุคสมัย เพื่อเปนการสืบทอดวรรณกรรม
ตาง ๆ ใหไปกับยุคและสังคม เนื้อหา ตลอดจนการแตงกายและดนตรีประกอบ ก็มีการประยุกตให
เขากบัสังคม แตยังคงไวซึ่งทํ านองวิธีการรอง ที่เปนเชนนี้ก็เพื่อการอยูรอดของวรรณกรรมทองถิ่น 
เชน โครงการสืบสานเพลงพื้นบานในภาคตาง ๆ
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3. การสงเสริมใหคนทัว่ไปสนใจ เหน็คณุคาของวรรณกรรมทองถิน่ ดวยการจดันทิรรศการ

การแสดง อภิปราย ตลอดจนสงเสริมใหเยาวชนในทองถิ่นสืบทอดศิลปะและวรรณกรรมในทองถิ่น 
การอนรัุกษวรรรกรรมทองถิ่น อาจจะกระท ําไดหลายทางเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและอนุรักษ
ตอไป

การสงเสริม คือ เปนวิธีการที่เปนสวนสํ าคัญอันหนึ่งของการอนุรักษ เพราะการอนุรักษ
ไมใชเพยีงการสงวนรักษาใหคงเดมิโดยไมเปล่ียนแปลงพฒันา ดงันัน้ การอนรัุกษวรรณกรรมทองถิ่น
จงึควรหมายรวมถึงทั้งการพิทักษรักษาส่ิงที่ดีอยูแลว และการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
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แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและอนุรักษวรรณกรรมทองถ่ิน

ระดบัการประเมิน
รายการประเมิน นอย ปานกลาง มาก หมายเหตุ

1. ความเหมาะสมของกิจกรรม
2. สถานที่จัดเหมาะสม
3. ระยะเวลาในการดํ าเนินงานเหมาะสม
4. ความรวมมือในการท ํางาน
5. ประโยชนที่ไดรับ
6. ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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บรรณานุกรม

ศศวิิมล   ศรีสุขโข. “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น สํ าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สังกดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 5.”  วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
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ภาคผนวก ข

1. การวิเคราะหนิทาน  ปริศนาคํ าทาย และเพลงกลอมเด็ก
2. สรุปผลการคัดเลือกนิทานพื้นบาน และเพลงกลอมเด็ก

เพือ่ใชเปนเนื้อหาและส่ือการเรียนการสอน
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การคัดเลือกวรรณกรรมทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี

การคดัเลือกวรรณกรรมทองถิน่จงัหวัดสุราษฎรธานีที่นํ ามาใชเปนส่ือการเรียนการสอนนี้
ผูวิจยัได รวบรวมจากเอกสารงานวิจัย ซึ่งมีผูรวบรวมไวอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมี
แหลงขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย ดังตอไปนี้

1. นทิานพืน้บานอํ าเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎรธาน ี ของ นงเยาว  แจมปรีชา และ
คณะ พ.ศ. 2526 จํ านวน 75 เร่ือง เลือกมาเพียง 10 เร่ือง

2. นทิานพืน้บานอํ าเภอทาฉางจังหวัดสุราษฎรธานี ของ เจียระไนแกวนํ ้าเพชรและ
คณะ พ.ศ. 2528 จํ านวน 78 เร่ือง เลือกมาเพียง 13 เร่ือง

3. นทิานพืน้บานเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎรธาน ีของ กัลยาณ ี  วีระพานิชยและคณะ 
พ.ศ. 2527 จํ านวน 52 เร่ือง เลือกมาเพียง 20 เร่ือง

4. นทิานพื้นบานอํ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎรธานี ของ ลดาวรรณ หนูขาวและคณะ 
พ.ศ. 2528 จํ านวน 80 เร่ือง เลือกมาเพียง 7 เร่ือง

5. ศึกษาประวัติชื่อบานนามเมืองในเขตอํ าเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎรธานี ของ     
สมจิตร และเพ็ญศรี ศรีวารินทร พ.ศ. 2527 จํ านวน 33 เร่ือง เลือกมาเพียง 1 เร่ือง

6. วรรณกรรมทองถิ่นสุราษฎรธานีจากหนังสือบุด ของ ชวน เพชรแกว พ.ศ. 2532 
จ ํานวน 15 เร่ือง เลือกมาเพียง 7 เร่ือง

7. นทิานประโลมโลกจังหวัดสุราษฎรธาน ี ของ วัชราภรณ พัฒนศิริ พ.ศ. 2540 
จ ํานวน 10 เร่ือง เลือกมาเพียง 4 เร่ือง

8. ของดีเกาะพะงันบานฉันนาเที่ยวของ ศ. ไตรภพ อินทรคง พ.ศ. 2532 เลือกมา
เพียง 2 เร่ือง

9. การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นประเภทมุขปาฐะของหมูบานขนาย ตํ าบลบางงอน 
อํ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ีของนัยนา แสงแกว และคณะ พ.ศ. 2526 ซึ่งมี
นทิานจ ํานวน 15 เร่ือง เลือกมาเพียง 1 เร่ือง เพลงกลอมเด็กจ ํานวน 68 เพลง 
เลือกมาเพียง 7 เพลง

10. รายงานวิจัยวิเคราะหสารัตถะ เพลงกลอมเด็กภาคใต ของสุทธิวงศ  พงศไพบูลย 
พ.ศ. 2524
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11. วรรณกรรมทองถิ่นประเภทมุขปาฐะของตํ าบลคลองฉนวน ของเฉลิม โพธิ์ทอง 
และคณะ พ.ศ. 2528 มีนิทาน 30 เร่ือง เลือกมาเพียง 2 เร่ือง มีเพลงกลอมเด็ก 48 
เพลง เลือกมา 10 เพลง มีปริศนาคํ าทาย 27 ปริศนา เลือกมา 8 ปริศนา มีเพลง
ชาวบาน 2 เพลง เลือกมา 1 เพลง คือ เพลงคํ าตัก

12. เพลงกลอมเด็กจงัหวัดสุราษฎรธานีของ ชวน เพชรแกว พ.ศ. 2541 จํ านวน 440 
เพลง เลือกมาเพียง 12 เพลง

13. เพลงชาวบานในอํ าเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎรธานี ของจันทนา  มากชม
และคณะ พ.ศ. 2525 จํ านวน 239 เพลง เลือกมาเพียง 5 เพลง

14. เพลงกลอมเด็กอํ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีของ เบญจพร  คงแจมและคณะ 
พ.ศ. 2526 จํ านวน 317 เพลง เลือกมาเพียง 32 เพลง

15. เพลงกลอมเด็กภาคใตของ ลัดดา  รักอิสระ พ.ศ. 2540 จํ านวน 188 เพลง เลือก
มาเพียง 62 เพลง

จากการรวบรวมวรรณกรรมทองถิ่น ผูวิจัยรวบรวมเปนคลังนิทานไดจ ํานวน 390 เร่ือง 
ตัดเร่ืองที่มีเนื้อหาซํ้ าซอนและคัดเลือกเร่ืองที่มีลักษณะเดนของจังหวัดสุราษฎรธานี เหลือจํ านวน 
67 เร่ือง รวบรวมคัดเพลงกลอมเด็กได 1,300 เพลง คัดเลือกเหลือ 128 เพลง และน ํามาคัดเลือก
อีกคร้ังเหลือ 68 เพลง ซึ่งการคัดเลือกผูวิจัยใชเกณฑการเลือกใหสอดคลองกับคํ าอธิบายรายวิชา 
ตามรายละเอียดในตารางการวิเคราะหนิทานที่  6 ปริศนาคํ าทายที่  7 และเพลงกลอมเด็กที่ 8    
สวนในเร่ืองภาษิตและสํ านวนผูวิจัยไมไดทํ าเปนตารางวิเคราะหเนื่องจากมีเนื้อหาซํ้ าซอนกับ      
ตารางการวิเคราะหชองศัพทและสํ านวน       ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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ตารางที่ 7 วิเคราะหคุณลักษณะของนทิานที่จะใชเปนเนื้อหาเพื่อเปนสื่อการสอน 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

1. ตํานานจระเขหิน  
(นิทานปรัมปรา) 

 1. ความพยายาม
อยูที่ไหน 
ความสําเร็จอยูที่
นั่น 

2. การควบคุมสติ
ไมใหตกใจ
จนเกินไป เพราะ
มิฉะนั้นจะทําให
งานมิสําเร็จและ
เกิดผลเสียขึ้นได 

เวทมนตคาถา ยึดมั่นในความ
พยายามอุตสาหะ 

ภูมิประเทศอยูติด
กับทะเล 

 ความตองการ
ทางดานจิตใจ  

3 

2. พอกัน  
(ประเภทนิทาน
ตลก)  

ขี้หก  
ควายถึก 

1. คนที่มี
สติปญญาดี
สามารถแกไข
เหตุการณได
อยางทันทวงที 

2. ไมควรพูดโอ
อวดจนเกินจริง  

 ความฉลาด  -  เลี้ยงควายชน  
-  มีมุสลิมอยูบริเวณ
พื้นที่แหงนี้ดวย  

 ความตองการเปน
ที่ยอมรับของผูอื่น  

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
      

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

3. นายกับบาว 
    (ประเภทนิทานตลก)  

 1. ความฉลาดแกม
โกง 

2. ความซื่อสัตย 
 
 
 

 ความฉลาด
แกปญหาเฉพาะ
หนา 

-  ที่อยูอาศัยมัก
สรางบานใหมีใตถุน
สามารถเลี้ยงสัตว
ได โดยเฉพาะไก 
- คนร่ํารวยมักจะมี
บาวไวคอยใชสอย 

 ตองการสนอง
ความตองการ
ทางดานรางกาย 

3 

4. ถางไรเจอกัน    
(ประเภทนิทานตลก) 

แมลงวัน 
พนั้น 
มายพรือ 
คานหาม 
หนุก 
เฉงหวับ 
พันนั้น 
หัวรอ 
 

1. คนที่จะแตงงาน 
กันจะตองมี    
คุณสมบัติที่
คลายคลึงกัน 

 ตองการใหลูก
แตงงานเมื่อมีวัย
อันสมควรแลว 

 การสูขอ พูดจาใน
พิธีแตงงาน 

ตองการสนอง
ความตองการ
ทางดานความรัก
และตองการเปน
ที่ยอมรับของผูอื่น 

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

5. หมากับจระเข   
(นิทานประเภท
นิทานอธิบายเหตุ) 

เข, โรป 
ติ 
บอ 
จวน 
โหย 

พันนี้ตะ 
เข 

1. ความมีน้ําใจ   
2. ความอกตัญูไม
รูคุณคนและตอบ
แทนบุญคุณโดย
ทําใหผูมีคุณ
เดือดรอน 

 

 ความมีน้ําใจตอ
เพื่อน 

ภูมิประเทศอยูใกล
ทะเลและมีแมน้ํา 
ลําคลองมาก 

 -  ตองการความ
อบอุนและ
ความปลอดภัย 

-  เห็นแกตัวทําให
ผูอื่นเดือดรอน  

3, 4 

6. สาเหตุที่กระดอง
เตามีรอยราว  
(ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ)  

เท 
เท 
ทุง 
โพด 
ตี๋ 
ไหร 
ปอ  

1. ความมีน้ําใจ 
ชวยเหลือผูอื่น 

2. การไมรักษา
สัญญาทําให   
ตัวเองตองพบ 
จุดจบในที่สุด 

3. ความโกรธทําให
ลืมตัวได 

 

 -  ความมีน้ําใจ  
-  การรักษาสัญญา 

อาชีพทํานา 
ภูมิประเทศเปนทุงนา
และอยูใกลลําคลอง 
สัตวที่พบจึงมีนกกระ
สากับเตา  

 -  ตองการเปนที่
ยอมรับของ    
ผูอื่น  

-  ตองการ
ทางดานจิตใจ 

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
      

 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

7. บานทาเคย 
    (ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ) 

โหม 
เชอ 
เก 
เล 

หลาด 
เคย 

วิถีชีวิตของคนใน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 

 - สรางวัด -  อาชีพทํานา การ
ประมง การคาขาย
กุง ปลา และการทํา
เคย (กะป) 

 - ความตองการ
ทางดานรางกาย 
คือ ปจจัย 4 

3, 4 

8. บอนอยบอหลวง  
(ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

เชอ 
เท 
โหย 
บอ 

 
 

1. การทะเลาะ
วิวาท ทําให
บานเมืองไมสงบ 

1. เชื่อเรื่อง
อาถรรพณที่เกิด
ผิดธรรมชาติวา
เปนสิ่งไมดี 
2. ถาเห็นงูใหญ 
จะตองมีคนตาย 

1. ผูชายสมัยกอน
นิยมมีภรรยาสอง
คน 
2.  คนที่เปนผูนํา
จะตองเห็นแก
ประโยชนของ
บานเมืองกอน 
3. รักความ
ยุติธรรม 
 

การสรางบอน้ําใน
ตัวหมูบาน 

 - ความตองการ
เปนที่ยอมรับ 
- ตองการความ
ปลอดภัยในชีวิต 

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

9. ที่มาของตาลโตนด 
    (ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ) 

เท, เชียก 
โละ, หีบ 
โหย, หย่ํา 
ผู, เขียก 
เหมีย, งีบ 
ไหร, หยํา 

ลองแล, บอก 
แคลน ๆ , สู 

ลอแล, รากเขียว 
หมินเขียว, ฉาว 

พะวงศ 
อง 
 
 
 
 

วิถีชีวิตของคนใน
ทองถิ่น 
 
 

- เชื่อวาพอแมที่
ตายไปแลว จะ
ยังคงไมไปไหน 
แตจะอยูชวย
ลูกหลานอยูใกล 
ๆ  
- เชื่อความฝน 

- ดื่มเหลา อาชีพขึ้นตาลโตนด 
และทําน้ําตาล
โตนดขาย ทํา
น้ําเมาขาย 

 - ความตองการ
ทางดานปจจัย 4 

4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

10. มะพราวกับ
บอระเพ็ด 

    (ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ) 

โหย 
เท 

ยามตาเห็น 
แตแรกแตไหร 

ทุง 
เทาะเปลือก 

โละ 
ละหนอย ๆ  

ดะ 
เทลอ 
คะนั้น 

เจ็ดหมูนหนาม 
 
 
 
 
 

1. การอาศัยอยูกับ  
ผูอื่นจะตองประพฤติ
ตัวใหอยูในโอวาท
ของผูเลี้ยงดู 
2. ตองรูจักทดแทน
บุญคุณของผูมี
อุปการะคุณ 
3. บาปกรรมนั้นมี
จริง หากใหทุกขแก
ใครทุกขนั้นก็จะมา
หาตัวเอง 
 
 
 

ความพยาบาท -  นิยมเลี้ยงแมวกับ
ลิงไวเพื่อใช
ประโยชน 
-  นิยมใชบอระเพ็ด
รักษาโรคริดสีดวง
ทวารหนัก 
- ทดแทนบุญคุณ  
ผูมีพระคุณ 

ใชบอระเพ็ดรักษา
โรคริดสีดวงทวาร 
หนัก 

 -  ตองการความ
ปลอดภัย 
-  ตองการความ
รัก 

3, 4 
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       ตารางที่ 7 (ตอ) 
       

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

11. บวชนาค 
    (ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ) 

ผุด 
โหนเท 
เชอ 

การเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา 
 
 
 

-  พญานาค 
-  ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
-  เวทมนตคาถา 

-  นับถือศาสนา
พุทธ 

-  การบวชนาค
กอนที่จะบวชเปน
พระ 

การบวช -  ตองการเปนที่
ยอมรับ 
-  ตองการที่พึ่ง
ทางดานจิตใจ 

3 

12. เจาหญิงเตาทอง  
(ประเภทนิทาน
ปรัมปรา) 

โละ 
เส 

เตา, ตอ 
บาน, เท 
หวางเชา 
ทําไหร 

เมาะแตวา 
อยาง 

 
 

1.การเปนคนที่มี
จิตใจดีชวยเหลือผู
ตกทุกขไดยากจะ
ไดรับผลกรรมดี
ตอบแทน 
2. การเลนการพนัน
จะทําใหครอบครัว
แตกแยก 
3.  คนเราตองรูจัก
ทดแทนบุญคุณคน
ที่มีพระคุณ 
 

- พญานาค 
-  บาดาล 
-  เวรกรรม 

1. แมเลี้ยงตองใจ
รายและรังแก
ลูกเลี้ยง 
2.  ใชเงินซื้อชีวิต
ของผูตกทุกข 
3. เลนการพนัน 
4. ตอบแทน
บุญคุณผูมี
พระคุณ 

-  อาชีพหาปลา 
-  ตกเบ็ด 
-  ชาวประมง 
-  ลูกเลี้ยงถูกแม
เลี้ยงรังแก 

 -  เห็นแกตัว 
-  ตองการความ
ปลอดภัย 
- ตองการปจจัย 4 

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

13.  แมเกลียดลูก 
    (ประเภทนิทาน 
ปรัมปรา) 

หยิก 
หนมโค 
ทิ่ม,ตะ 
ขี้มิ้น 
หาไรไม 
จอมปลั๋ว 
หวา,หนึง 
ขุดแล 
หยา,ไร 
หนวย 

1. คนดีตกน้ําไม
ไหลตกไฟไมไหม  
2. พี่นองตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 
 

- กินไขงูแลวจะ
กลายรางเปนงู 
- จอมปลวก 

-พี่นองจะตองรัก
กันไมทอดทิ้งกัน  

-  ถางปา 
- ขนมโค 
- ขมิ้น 
- ตําแปงทําขนม  

 -  ตองการความรกั 
- สงสัยแลว ตองไข
ขอของใจ  
- อคติ ลําเอียง  

3, 4 

14. บุญคุณบิดา – 
มารดา  

 (ประเภทนิทานตํานาน) 

เปนเหยาเปนเรือน  
ลําลึก 
โยงเยง 
ยิก 

โด , ไหร  
เนียง  

1. ความกตัญู 
กตเวทีตอพอแม  

- ความดี เมื่อพอ
แมตายไปแลวจะ
มาใหลาภ  

- เชื่อฟงพอแม 
-  ตอบแทนบุญคุณ  
-  เอากระดูกพอ 
   แม ใสพเนียง 
   หรือโกฐไว  
-  ทรัพยสินเงินทอง 

- อาศัยอยูกันเปน
ครอบครัว 
 
 
 
 
 

  งานศพ - มีความอับอาย  
- ตองการเปนที่
ยอมรับ  
- เห็นแกตัว 
- ตองการเงินทอง  

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

15. ชัยชาญเหลาหวาย 
    (ประเภทนิทานชีวิต) 

ชัยชาญ 
โหล 
มา,ล้ํา 
เมด,โท 

 

1. ความฉลาด  
รอบคอบยอมทําให
งานสําเร็จตามที่
ตองการ 
 
 
 
 
 

  คนฉลาดมาเปน
ลูกเขย  

 อาชีพเหลาหวาย  การทดสอบเขย
กอนที่จะยกลูกสาว
ให  

- ตองการการ
ยอมรับ  

3 

16. เจาสุบิน 
  (ประเภทนิทานคติ 
สอนใจ) 

สิก 
ควาน,กะ 
ทะทองแดง 

มนต 
 
 

1. ตองหมั่นทําบุญ
และรักษาศีล 
 
 
 
 
 

- นรก 
- กระทะทองแดง 
- บุญ,บาป 
- บวชจะทําให
สามารถชวยพอ
แมจากขุมนรก  

- ผูชายตองบวช
ใหพอแม 
 

- พรานปา  - การบวช  - ตองการความ
ปลอดภัย  
- กลัวตาย  
- เห็นแกตัว  

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

17. เปลือกไมวิเศษ  
    (ประเภทนิทาน
ปรัมปรา) 

พั๋วโหล,เปน 
โล , ยิก  

ทุก,ผาว,แค 
เพอ,ขบ,เติ้ล 
หลาดพรน, เน,    
ยานัด, ลอกอ,    

เรือเภา 
 

- ความกตัญู
กตเวทีตอผูมี     
พระคุณ 
- ความเชื่อในของ
วิเศษ 
 
 
 
 
 
 

- เปลือกไมวิเศษ
ของพระอินทร 

- ใชสมุนไพรรักษา
อาการเจ็บปวย 

-  หาผักหักฟน 
- ปู 
- ปาดง ไมไผ 
- เรือ,ทะเล 
- เกลือ 

 - ตองการปจจัย 4  
- ระบายอารมณ
โกรธ  
- ตองการเงินทอง  

4 

18. นายพรานถือสัจจะ  
(ประเภทนิทานคติ
สอนใจ) 

องค 
ยกขึ้นนั่ง 
บาย 
จนรุง 

 
 

1. ความมีสัจจะ  
จะสงผลดีใหแกผู
ปฏิบัติตามสัจจะที่
ใหไว 

-  แมคงคา - การรักษาสัญญา 
- การแขงขัน
เอาชนะ 
 

- พรานปา  
- เนื้อหมูปา  

 - ตองการเอาชนะ 
- ตองการเปนที่
ยอมรับของผูอื่น  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

19. จองเวร  
    (ประเภทนิทานชีวิต 

อาราม 
คาง 

หลบตัว 
ดอม 
ตอย 
แหก 

รองหลาว 
ไหร 
ทาน 
หวาน 
เหลย 

 

1. การหลงเพลินอยู
ในความสุข ทําให
ลืมตัว 
2. ใหทุกขแกทาน
ทุกขนั้นถึงตัว 
 
 
 
 
 

- ความอาฆาต
จองลาง 

- เงินทองทรัพยสิน
มีคา 

-  นาขาว 
- อาชีพทํานา 
- ปลาหมา 
- ถ้ํา,ภุเขา 

 - เห็นแกตัว 
- ระบายอารมณ
โกรธอยางเกรี้ยว
กราด 
- ทําลายลาง
ผลาญทุกอยาง 

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ)         
         

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

20. นายฟง       
(ประเภทนิทาน       
วีรบุรุษ) 

ดับชีพ 
เพท 
พลาย 
ล่ําหลัก 
ธุระไหร 
เปา 

อยางไหร 
แตไหน 
ฉิบหาย 
หนอย 
หนวย 
เสหนา 
เหวียง 

 
 

1. คนที่เชื่อฟง
ผูใหญสั่งสอน
มักจะพบแตสิ่งดี ๆ  
2. การกระทําสิ่งใด
ลงไปตามคําสั่ง
ของหัวหนาหรือผูมี
อํานาจจะตองใช 
สติ ปญญา และ 
ความถูกตองเปน
หลัก 
3. คนเราจะตองฟง
กอนที่จะโตเถียง
แลวใชสติปญญา 
ที่มีอยูคิดใครครวญ
ใหรอบคอบ อยา
เชื่ออะไรงายดาย
ตองพิสูจนกอน  

- ชางเผือก  
- ปาหิมพานต 

- กินเหลา 
- รางวัล 
- เชื่อฟงผูเปน
นาย  
 

- ภูมิประเทศเปนปา
ภูเขา  
- เลี้ยงชาง  

พิธีจับชางเผือก  - แสดงอํานาจ 
- ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการพิสูจน
ไขขอของใจ และ
อยากรูอยากเห็น  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

21. พอเขยชาวกรุง 
พอตาบานนอก  

    (ประเภทนิทานตลก) 

กินเลี้ยง 
ตี้ 
พรื้อ 
ตอเชา 
ทา,ยู 

อยากขาว 
ลอมือ 

พันนั้น,แล 
ดับออย 

เนียบเนียน 
อุดปาก 
โถน 

ชักเดือด ๆ  
หมูก 

หมอกเดียว 
เทา ๆ  

การเลียนแบบผูอื่น
โดยที่ตัวเองไม
เรียนรู ใหลึกซึ้งยอม
เกิดความผิดพลาด
ขึ้นได  
 
 
 
 
 

 - จัดงานเลี้ยง -  งานเลี้ยง 
- ออย,สาคู 

 - ตองการเปนที่
ยอมรับของผูอื่น  

4 
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ตารางที่ 7 (ตอ)         
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

22. ประวัติของกุง
(ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ) 

คั้นนี้ 
ทิ่มเครื่อง 
ลูกเผ็ด 
สมนาว 
พลัด,ดีปลี 

ตี้ตาย, บาย ๆ 
สาคลาย 

ตี้ตาย,  ตี้ไหรตั้กที 
หวาตี้ตาย 
พันนั้น 
นึก 

ยักหลังตัง 
ขี้ไปอยูหมอน 

พรือ 
ตัดสินไหร 
แลตะ 
เทาวันนี้ 

 - พระอิศวร   
 

- อาหารจําพวกกุง 
- สัตวเลี้ยงที่เปน
อาหารจําพวก เปด 
ไก 

 - ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการเพื่อน 
- ตองการรองทุกข 
เมื่อตัวเอง
เดือดรอน  

4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
       

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

23. ขี้กัญชา 
    (ประเภทนิทานตลก) 

ขี้กัญชา 
แล ,นู 
สาบปลา 
คันอยู 

เภทภัยไหร 
 

1. การทํางานนั้นจะ
แบงหนาที่ ให
เรียบรอยจึงจะทํา
ใหงานสําเร็จลุลวง
ไปได 
 
 
 
 
 

 - สูญกัญชา  
- แขงขัน 
- เกี่ยงงาน  

-  ภูมิประเทศอยู
ใกลทะเล  
- พืชที่มีอยูใน
ทองถิ่น คือ กลวย  
- กินปลา  

- ถาขึ้นโรงขึ้นศาล
แลวไมพูดจะถูก
เฆี่ยน 

- ถือทิฐิ ตองการ
การเปนผูชนะ  
- ขี้เกียจ  
- ตองการอาหาร  

3, 4 

24. คนที่รับการศึกษาดี 
กับคนโง  

  (ประเภทนิทานตลก) 

บาว 
เจอ,โร 

 
 

 
 

1. ไมควรคุยโวโอ
อวดตนถึง แมวา
ไดรับการศึกษาสูง  

 - คนฉลาด  
- คนมีการศึกษา 
- คนถอมตัว  
 

- ใชเครื่องบินเปน
พาหนะ  

 - ตองการเปนที่
ยอมรับ 

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

25. พอผัวกับลูกสะใภ  
    (ประเภทนิทานชีวิต) 

ขอเมีย,ติ 
ฉาน,ทําไหร 
ตอขอ,ตอเชา 
เคี้ยว,ไป 

เปนปาก,หวาง 
ลูกบาว,ดับ 

นุย  
หานึก 
ไมวาไหร  
ฉาว  

1. การทําตัวอยางที่
ดีใหกับลูก ลูก ก็
ยอมจะทําตาม  
2. คนเราตองฟงหู
ไวหู อยาเชื่ออะไร
งาย ๆ  
 
 
 
 
 

- พระโพธิสัตว  - ขอลูกสะใภ
เพื่อใหมาดูแลยาม
แก  
- สูบยา  

-  ใชเกวียนเปน
พาหนะ  
- อาหารพวก เผือก,
มัน  
- อุปกรณทํางาน  
คือ จอบ 

 - ตองการ
ทรัพยสินเงินทอง  
- ตองการความ
รัก  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

        

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

26. นางนกใส  
 (ประเภทนิทานสัตว) 

โหลออน 
เอิน ๆ  
มากะ  
พึ้ง 
ไหร 

แมงวัน 
หยดไขขาง  

โหย 
กอบ  

 
 

1. ใหทุกขแกทาน 
ทุกขนั้นถึงตัว  
2. ความสามัคคี 
3. การแบงหนาที่
กัน ทํางานทําให
งานสัมฤทธิ์ผล  

  
 

- ภูมิประเทศเปนปา
เขา สัตวที่อาศัยอยู 
ชาง นก แลอยู    
ใกลเคียงมี กบ  

 - อวดอํานาจ  
- ตองการความ
รัก  
- ตองการเพื่อน  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

27. ลูกเตา  
    (ประเภทนิทานสัตว) 

เคหา  
ลําลึก 
โร 

หวาง, ขบ 
ฝนยา  

 

1. เมตตากรุณา 
ยอมเจอแตสิ่งดี  
2. มนุษยนั้นเปนสิ่ง
ที่ไวใจไดยาก  
3. ความกตัญู
กตเวทีตอผูมี     
พระคุณ  
 
 
 
 
 

 - มีน้ําใจชวยเหลือ
เอื้อเฟอบุคคลที่ตก
ทุกข  
- ตอบแทนผูที่มี
น้ําใจชวยเหลือ
ตัวเอง  

-  ภูมิประเทศอยู
ใกลปาเขา มีหนอง
น้ํา สัตว ที่พบจึงมี
ลิง เตา เสือ งู  

- ตอนรับขับสูแขก
ที่มาเยี่ยมเยือน  

- ความโลภอยาก
ไดรางวัล 
- ความปลอดภัย  
- ความรัก  
- ความตองการ
ปจจัย 4   
 

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ)         
ชื่อนิทาน / ประเภท พท / สํานวน แนวคิด ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิต ธรรมเนียม

ประเพณี 
พฤติกรรม
มนุษย จุดประสงค 

28.  นายแรง 
   (ประเภทนิทาน
วีรบุรุษ) 

ทําพรือ,ขี้มูมา  
ยุบ, แล 

หมอ, เหลย, ดับ 
หยู,เนื่อย 
เอม,เผือ 
มั่ง,จวน,โร 
ยิก,งาว,ทอด 
ตะ,ไหร,คอม  
พันนัน, แยขาด  

ปละ  
ผุดแย  
เรือลู  
หยา  
เล  
ไร  
พันนี้  

ยิก,ยิกเลา  

1.  คนที่ลักษณะ
พิเศษ ผิดปกติ ไป
จากคนปกติ ทั่วไป
จะตอง รูจักการ
ปรับปรุง ตัวเอง ให
อยูในสังคมนั้นให
ได และตองรูจักนํา
ลักษะพิเศษ
เหลานั้นมาใช
ประโยชน ไดมาก
ที่สุด  
2. ความสามัคคีกัน
ทํางานตามหนาที่ 
ที่ตัวเองถนัด จะ
ชวยใหทํางานนั้น
สําเร็จลุลวงไป  
ดวยดี  
 

  เทวดา  - การขอความ
ชวยเหลือ  จะตอง
มีขอแลกเปลี่ยน  
 

- ภูมิประเทศ เปน
ปาและภูเขา มี
ทะเล  
- เรือสําเภา  
- ปลูกขาว  
- จับปลา  

 - ตองการเปนที่
ยอมรับของผูอื่น 
- ตองการปจจัย 4  
- ตองการความ
รัก   

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

29. วัดโคกอีแรง  
    (ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุผล) 

หวา 
เยี่ยว  

 
 

 

 ไมควรลักเล็กขโมย
ของ ๆ ผูอื่น  
 
 
 
 
 

 - นิยมใหเด็กผูชาย
มาอยูกับพระ  
- พระนิยมเดินปา
จาริกไปเรื่อย ๆ 
มากกวาอยูวัด  

- ภูมิประเทศเปนปา
เขา  
- การสรางที่อยู 
อาศัยมีใตถุน  
- ผลไมขนุน  

- การตอนรับขับสู  - ตองการอาหาร  3 

30.  บอน้ําทิพยศักดิ์สิทธิ์
(ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

 
 
 

 เชื่อวาบอนําทิพย
ศักดิ์สิทธิ์สามารถ
รักษาโรคภัยทั้งปวง  

- บอนําศักดิ์สิทธิ์  
- ผี วิญาณ เขาสิง  
- คุณไสย  

- รักษาโรคโดย
การใชน้ําในบอ
น้ําศักดิ์สิทธิ์  
 

- ใชบอน้ํา   - ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการเปนที่
พึ่งทางดานจิตใจ  

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

31.  หลวงพอเพชร  
    (ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

 บุคคลที่เปนที่
เคารพสักการะของ
ชาวบาน  
 
 
 
 
 

- หลวงพอเพชร  
- อิทธิปาฏิหาริย  
- อาคม  ของคลัง  

- นิยมคนมีบุญ
วาสนา  
- นิยมคนมีอาคม  
- นิยมความ
สามัคคี  

- วัดกับบานจะอยู
ใกล  ๆ กัน  
- ทะเล  
- เรือ  

- การตอนรับขับสู  - ตองการความ
รัก และความ
ปลอดภัย  
- ตองการความ
ชวยเหลือจาก
บุคคลอื่น  

3 

32.  นางอุทัย  
(ประเภทนิทานปรัมปรา)

ซอนกุงปลา  
แหลง,ลัก 
แล,หลบ 
หงอนพรา 

 
 

 กรรมใดใครกอ 
กรรมนั้นยอม
ตอบสนองคืน  

-  บุญกรรม    - มีภรรยาหลาย
คน 
- ความขยัน  
- นิยมความ
สวยงาม   

- อาชีพคาขาย  
- จับสัตวน้ํา  
 

 - ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการความ
รัก และเปนที่
ยอมรับของผูอื่น  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

33.  นางจําปา กับ
จระเข  

    (ประเภทนิทาน
ปรัมปรา) 

โละเข,หยู  
เทาไทร,อี๋  
ไมไดหลาว  

หลิ่น,ไมหรอย, 
ลิ่น  

 
 

ลูกเสือลูกจระเข
ยอมเลี้ยงไมเชื่อง  
 
 
 
 
 

- พระอิศวร  - นิยมคนดี  
- นิยมคนที่รูจัก  
   กตัญูผูมี 
   พระคุณ  

-  อยูใกลทะเล           - ตองการเปนที่
ยอมรับ                  
- โลภ  
- ทรยศตอผูมี 
บุญคุณ  
- เอารัดเอา
เปรียบผูอื่น  

3, 4 
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ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

34. เรือสําเภา      
(ประเภทนิทาน
ปรัมปรา 

นาม,ลําหนึง 
ขาว,สึงไมหรู 
หวา,ตัดถม  

เหมือ,ทําหมะดา 
ถี,ชิดหวา 
หมัน,อาปะ 
เคา,คาว  

ถอง,ซัดเหล็ก 
หยอม,ซัดใหย  
หนกเฉียว 
อยูแค ๆ ,คัน  
หลาเหยือ, 
วันนี้,ไมดาย 
ซักหยาง,บาน 
ตอนหนี่กะเหย็น 
มะแหลว,งาง 
ทะนู,หาย  

ผา,เยี่ยวแตะ 
ถวม,สาย  

 - มหัศจรรยและ
ปาฏิหาริย  

- นิยมผจญภัย  
 

- อยูใกลทะเล   - รักความ
สนุกสนาน  
- ตองการความ
ปลอดภัย 

4 

         

ตารางที่ 7 (ตอ) 
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ตารางที่ 7 (ตอ)         
         

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

35. พระมาลัย  
    (ประเภทนิทาน 
ปรัมปรา) 

 คนที่ทํากรรมดี นั้นจะ
ชวยบรรเทาความ
ทุกขอันเนื่องมาจาก
การทําความชั่วไว
โดย หมั่นทําบุญกุศล
ไวใหมาก ๆ   
 
 
 
 

- นรก  
- สวรรค  
- พระศรีอาริย  
บุญกรรม  

- เลื่อมใส
พระพุทธศาสนา  
- คนที่ทําความดี  

  - ตองการความ
ปลอดภัย  

3 

36. ปลาบูทอง               
(ประเภทนิทาน
ปรัมปรา)  

  กรรมสนองกรรม
คนที่เคยทําความ
ชั่ว กับคนอื่นไวยอม
ไดรับผลสนองอยาง
นั้นเชนกัน  
 
 

- บุญกรรม  
- การกลับชาติมา
เกิดใหม  

- นิยมคนที่
ประพฤติดีงาม  
- นิยมมีภรรยา
มาก  
 

-  อาชีพจับปลา   - ตองการความ
ปลอดภัย 
- ตองการสิ่งที่ดี
ที่สุดมาเปนของ
ตนเอง   

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ)         
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

37. เจาพุทโธ  
    (ประเภทนิทาน
ปรัมปรา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- นางฟา ,
เทพบุตร  
- สวรรค  
- การกลับชาติมา
เกิด  
- บาปกรรม  

- ความสบาย  
- การผจญภัย  
- การหาคูและเลือก
คูครองดวยตนเอง 
- นิยมบุคคลที่มี   
บุญาธิกา  

- ทะเล  
- อาชีพคาขายทาง
เรือ  
- ปลายาง  

- การฝากของไป
ขายกับเรือสําเภา  

- ตองการสิ่งที่
ตนเองขาดไป  
ปจจัย 4  

3 

38. บานเคียนซา    
(ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

เชอ,ประหวัด  
แคเขาหลาว  
หยอม,ที่หนี้  
ปา,ทังเพ,หยู 

พันฮั่น,เรือสําเภา 
หมัน,หมอนผม 
คอนกันเหม็ด  

 
 

 ความภูมิใจใน
ประวัติความ
เปนมาของที่อยู
อาศัย ทําใหเกิด
ความรักตอทองถิ่น
ที่ตัวเองอยู  

 - เดินทางทางเรือ  - ใกลทะเล 
- ปาเขา  
- ที่อยูอาศัยสราง
ดวยไมที่หาไดใน
บริเวณนั้น   

 - ตองการความ
ปลอดภัย  

3,4 
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ตารางที่ 7 (ตอ)        

 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

39. นิทานปาตํา  
    (ประเภทนิทาน
ตํานาน) 

ปา,ดุด  
มุงหมิง,ไหร 
หั้วมิ้น,ทิ่ม 
หรอย,ไปแล 
ไมเรอ,เหลา 
ไห,ราสา 
ฉาน,สุขใจ 
ฝูงขาง,หาญ 
กระจุบ  

อยาดูถูกสิ่งของที่
ผูใหใหมาดวย
ความเต็มใจถึงแม
จะเปนสิ่งนอยนิด 
หรือไมมีคาแตใน
เวลาตอมาของ
เหลานั้นอาจมี
ประโยชนโดยไม
คาดคิดก็ได  
 
 

- อาถรรพของปา  
- คนธรรพ  
- ผีปา  

- นิยมดูการละเลน
มโนราห  

- อาชีพมโนราห 
- ขมิ้นพืชทาง
ภาคใตนิยมใช แกง
สม  

- อาชีพมโนราห
หากไปพักคางคืนที่
ไหน จะตองรําให
เจาของบานดู 

- ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการเงินทอง  

3, 4 

40. นายพรานลาเนื้อ 
(ประเภทนิทานคติ
สอนใจ)  

จวน,เหม็ด  
ฟน,  เหลย 

 
  
 

 

 คนที่ถือศีลและไม
ผิดศีลจะไดรับผล
แตสิ่งที่ดี ทําใหชีวิต
พบแตความสงบ
สุข 

- พระพุทธเจา  
- บุญบาป  

- ถือศีล 5  
- เชื่อฟงคําสั่งสอง
ของพระพุทธเจา  
- คนดี  

- อาชีพพราน      
ลาเนื้อ  

 - ตองการความ
ปลอดภัย  

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ)        

 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

41. โลภนักมักลาภหาย  
    (ประเภทนิทานคติ
สอนใจ) 

แสงตะวันเปน
หนวดแมว, 
หลุดยาก  

คนเราควรรักษา
คําพูดขอของเขา
เพียงเล็กนอย แตพอ
เห็นวาของมีมากก็
อยากจะไดมาก ใน
ที่สุดก็ไมไดอะไรเลย 
 
 
 

- มหัศจรรยของ
สิ่งที่มองไมเห็น  

- นิยมคนซื่อสัตย
ถือสัจจะ  

- อาชีพทํานา   - ตองการปจจัย 4  
- โลภอยากไดของ
ผูอื่นมาก ๆ  

3, 4 

42. กรรมสนองกรรม 
ประเภทนิทานคติ
สอนใจ)  

แลว,เชอ 
ได,โหย,เท  
กระทอม,ปา 
แหงหนึง,โปละ 
ตายโคม,เรื้อย 

 
 

  

 คนเราทําผลกรรม
อยางไรไวกรรมนั้น
ยอมตอบสนอง  

- การกลับชาติมา
เกิด  
- บุญกรรม  

- นิยมมีภรรยา
สาว ๆ  

- อาชีพปลูก      
ขาวโพด  

 - ตองการความ
ปลอดภัย  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ)        

 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

43. ตีควายเขาไห  
    (ประเภทนิทานคติ
สอนใจ) 

คนหนึง,หมาก 
หมา,เหลาหยาง 
ขายหราย,มด 
โล,หนังขิด       

นอนขิด, นันที 
หนึก,เหย็นผอ 

 
 

1.) ความฉลาด มี
ปญญาสามารถ
นํามาแกไข
เหตุการณได 
2.) คนที่เลนการ
พนันยอมหมดสิ้น
ทรัพยสิ้นทุกอยาง   
 

 - นิยมกินเหลา เลน
การพนัน  
- นิยมคนฉลาดมี
ปญญา  

- ทําไรไถนา   - ตองการปจจัย 4  3, 4 

44. ชัยชาญฉลาด    
(ประเภทนิทานชีวิต) 

ไมหมาก  
หยับ,จนใจ  
เฉตอหมา  

หมาตักน้ํา, ปา 
ยิก,ทําพรือ  
โยนชุบ, เลา 

เป  
 
 

 การใชปญญาแก
ปญญาหาเฉพาะ
หนา  

 - คนฉลาดมี
ปญญา  

- ตนตาลโตนด  
- ภูมิประเทศเปนปา
เขา  
- ตนหมาก  
- หมาตักน้ํา  

 - ตองการความ
ปลอดภัย  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

45. ยายเอี้ยง  
    (ประเภทนิทานชีวิต )   

ลาม,เท 
เพอ ,ออก 

ชอ  
 

 การคดโกงคนอื่น
จะไดรับผลกรรม
ตอบแทน 
 
 
 
 

- บุญบาป  
- เชื่อวาถาปลูก
ตนไมเขาไปใน
เขตวัดจะทําให
เปนบาป  

- ปลูกไมไผทําเปน
รั้ว  

- อยูใกลชิดกับวัด   - ตองการความ
ปลอดภัย  
- โลภอยากไดของ
ผูอื่น  

3  

46. นายโจรอุกวัด   
(ประเภทนิทานชีวิต) 

ตําหรา, อุก  
เพอ,ไหร  

สวย,โหย,โร  
 
 

1.) คนที่ประพฤติ
ตัวอยูในศีลยอม
พบแตความ     
สงบสุข  
2.) คนที่มีอาชีพ
สุจริตยอมพบแต
ความสําเร็จในชีวิต 

- กรรม  - คนมีศีลธรรม  
- นิยมคนทํา
อาชีพสุจริต  

 - ธรรมเนียมการ
ปลนของโจร  

- ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการปจจัย 4  

3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ)        

 
 

ชื่อนิทาน / ประเภท 
 

ศัพท / สํานวน 
 

แนวคิด 
 

ความเชื่อ 
 

คานิยม 
 

วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

47. ลูกเนรคุณ  
    (ประเภทนิทานชีวิต)  

โลก,โลกใภ  
แกมาก,  
พันนูพันนี้, 
ไมออกไหร  

ลังที่,ปากเปยก 
สาด, ตีพา, 
เหล็กไฟ,หาญ  

แบงทุม 
แคล,ราสา  

 

1.) แมมีพระคุณ 
ตอลูกมากในโลกนี้
หาซื้ออะไร ก็ได
ยกเวนแม  
2.) คนที่ใหทุกข แก
คนอื่นทุกข นั้นยอม
ถึงตนเอง  

- กรรม  
- ผี  

- นิยมความ
กตัญูตอมารดา  

  - ตองการความ
ปลอดภัย  
- โลภมาก  

3, 4 

48. คิดวาแกงบวช   
(ประเภทนิทานชีวิต)  

โล,หยู 
คนหนึง,บางกอ  
โลภาย,เอม  
ออ,แหมผั้ว  

 
 

 อาหารการกินของ
แตละทองถิ่นยอม
ไมเหมือนกัน ดังนั้น
ผูที่ไมรูยอมไมผิด  

 - นิยมแกงเลียง
หัวมันโดยเฉพาะ
คนที่มีอายุ  

- แกงเลียงหัวมัน  
- แกงสม  

 ตองการปจจัย 4  3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

49. สองแมโลก  
    (ประเภทนิทานชีวิต)   

โลกไมไรโบ,  
อากพิษ,ฝนแลง  

ตาแจง,ลางขี้สีเยียว  
 

การปฏิบัติตอ
มารดายอมเปนสิ่งดี  
 
 
 

- สวรรค  
- กรรม  
- พระอานนท  

- นิยมคนกตัญู  - หาของปา  
- ภูมิประเทศเปนปา
เขา  

 - ตองการความ
ปลอดภัย  
- ตองการปจจัย  

3, 4 

50. อกกตัญู       
(ประเภทนิทานชีวิต) 

คันอยูมา  การเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแมและ
ผูมีพระคุณยอมพบ
แตความสุข  

- ความมหัศจรรย 
ปาฏิหาริยของสิ่ง
ที่มองไมเห็น  
- เมืองแมหมาย  

- นิยมฟงคําสั่ง
สอนของพอแม
และผูมีพระคุณ  

- เกาะ ,ทะเล   - ตองการความ
ปลอดภัย 
- สอดรูสอดเห็น  
 

3 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

51. ขี้กับตด    
    (ประเภทนิทานตลก)  

หยู,โค,หนึง 
โล,ฉอบ,เบอร 
หลายตาง,เชอ 
เล,ไหร,แค 
เผือน,หนังหยู 
หวางเชา 

 การพนันไมไดทํา
ใหรวยขึ้น แตกลับ
ทําใหจนลงไปอีก  
 
 
 
 

 - นิยมเลนหวย    - ตองการปจจัย 4  4 

52. ดื่มปู        
    (ประเภทนิทานตลก)  

สง, แค  
แหลว,คนหนึง 
หลา,ปูยา 

สองสาม, ผูด 
ฝาย, โป, หลา 
ลาด, เซอ 
ปูหมา, เรียะ 

 
 

  -  นิยมสงลูกไป
เลาเรียนใน
กรุงเทพฯ 

-  อาหารทะเล ปู  - ตองการการ
ยอมรับ 
 

4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

53. ธรรมชาติ 
    (ประเภทนิทานตลก) 

คั้นนี้, ตี้ 
หวาง, พรื้อเลาะ 

ตักที 
 

ความเปนไปของสิ่ง
ตาง ๆ ในโลกนี้ที่มี
พฤติกรรมอยางไร
นั้น ยอมขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติของสิ่ง
เหลานี้ 
 
 

 -  นิยมคนมี      
ไหวพริบ 

-  ครอบครัวใหญ 
-  ภูมิประเทศเปน
ปาเขา 

 -  ตองการการ
ยอมรับ 

3, 4 

54. ผีหลังกลวง    
(ประเภทนิทานผี) 

ไมโร, แล 
ตุงนั้น, หวาง 
ไขหัวถอน 

 
 
 

ความโกรธทําใหสติ
หายไป 

-  ผี 
-  ปาหนาด 

 -  ไร  - ตองการความ
ปลอดภัย 

  3, 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

 
ชื่อนิทาน / ประเภท 

 
ศัพท / สํานวน 

 
แนวคิด 

 
ความเชื่อ 

 
คานิยม 

 
วิถีชีวิต 

 

ธรรมเนียม
ประเพณี 

 

พฤติกรรม
มนุษย 

จุดประสงค 

55. ชาติไมดีทาสีไมแดง 
    (ประเภทนิทาน
อธิบายเหตุ) 

ขิด, ให 
 

1.  คนเราตองมี
ศักดิ์ศรีของตนเอง 
2. นิสัยและสันดาน
ที่ติดตัวมาตั้งแต
กําเนิดยอม
เปลี่ยนแปลงไดยาก 
 
 
 
 
 

-  ฤาษี 
-  พระยานาค 

-  นิยมคนดีและ
สตรีที่รักนวลสงวน
ตัว 

-  ภูมิประเทศเปน
ปาเขา 
-  งู 
-  มีทะเล 

 - ตองการความ
ปลอดภัย 
-  ตองการรสเพศ 

3 
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ลําดับที่ ปริศนาคําทาย ศัพท / สํานวน วิถีชีวิต จุดประสงค 

1. 
 

มีตาอยูปลายไม   มีไสอยูในดิน    เที่ยวหากินแตของตาย  -  ภูมิประเทศเปนปา มีตนไผ 7 

2. ควายสีตัวใตตนพา  ทั้งเขา ทั้งขาเทาไร 
 
 
 

คําวา สี  หมายถึง กิริยาที่ควายถูไถตัวกับตนไม 
แตคนใตเมื่อออกเสียงสี จะฟงหมายถึง จํานวน
เลขสี่ ทําใหผูฟงสับสนได ถาไมคิดใหดี ๆ 

-  คนในภูมิภาคนี้จะเลี้ยงควายไวใชงาน คือ    
    ไถนา 

7 

3. เสตีนเดินมา   หลังคามุงกระเบื้อง เส -  ภูมิประเทศเปนปา และมีหนองน้ํา     
   สัตวจึงเปนเตา 
 

7 

4. แดงแยงทายดํา    ดํารองไหน้ําลายปุด ๆ 
 

ทาย -  หุงขาวดวยถาน 7 

5. ลุมทุมท่ํา    เดินยังค่ําไมเห็นรอย เดินยังค่ํา -  ภูมิประเทศเปนทะเล จึงตองใชเรือเปนพาหนะ 
 

7 

6. ตนเทานิ้วกอย    พระยานั่งหารอยไมหัก 
 

 -  ผักสวนครัวสวนใหญจะเปนพริก 7 

7. สูงเอยสูงโสด    สูงรอยโยชนสูงเทียมขี้ไก  -  ภูมิประเทศเปนคลอง จึงมีสัตวจําพวกหอย 
   มาก 

7 

8. เล็ก ๆ นุงผา     ใหญขึ้นมาแกผาโผะหัว โผะ -  ผักสวนครัว จําพวกมะเขือ 
 

7 
     
     

ตารางที่ 8 วิเคราะหคุณลักษณะของปริศนาคําทายทีจ่ะใชเปนเนื้อหาเพื่อเปนสื่อการสอน 
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ลําดับ 
ที่ ปริศนาคําทาย ศัพท / สํานวน วิถีชีวิต จุดประสงค 

9 ตนเทาลําเรือ     ใบหอเกลือไมเหม็ด 
 
 

เหม็ด -  ภูมิประเทศติดทะเล เพราะตนสนจะขึ้นอยู  
   ตามริมชายหาด 

7 

10. ไหรเอยมาแตเมืองเทศ    เปนจุกเปนเจดเล็ดตารอบขาง เมืองเทศ , เล็ดตา 
 
 
 

-  พืชชนิดนี้มาจากตางประเทศ ซึ่งก็คือ 
    สับปะรด    โดยเขามาจากทางมาเลเซีย   
ดังนั้นภูมิประเทศจึงเปนเขตทางภาคใต 

7 

11. แกงปลาไมโรลอย    ใสสมไมโรถอย    เหมือนผักบนเวหา โร 
 
 
 

-  ภูมิประเทศอยูใกลทะเล 
-   แกงสม ซึ่งเปนอาหารที่คนแถบใตภาคใต
นั้นกิน โดยใชสมมะดัน 

7 

12. ทองไมใชทองแท ทองแตแรอยูใตดิน แต 
 
 
 

-  สมุนไพรที่มีสีเหลืองเหมือนทอง ใชประกอบ
เปนอาหาร คือ ขมิ้นสําหรับใสแกงสม ,      
แกงเหลือง 

7 

13. อะไหรเหอ    เปดผาเห็นขน    เปดขนเห็นเล็ด 
 

เล็ด -  อาชีพปลูกขาวโพด 7 

14. อะไหรเหอ    สุกก็ไมหอม    งอมก็ไมหลน    สุกสองหนคนกินได 
 

งอม -  อาชีพปลูกขาว 7 

     
     

ตารางที่ 8 (ตอ) 
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ลําดับ 
ที่ ปริศนาคําทาย ศัพท / สํานวน วิถีชีวิต จุดประสงค 

15. อะไหรเหอ    ชื่อแรกของหมิน    ชื่อหลังของแข็ง    ดอกแกงกินได 
 

หมิน -  ภูมิประเทศเปนปา  เพราะมีตนขี้เหล็กขึ้น 7 

16. 
 
 

อะไหรเหอ    โกงโคงโมงตึง     มือหนึงดึงมือหนึงลอก     พอน้ําออก
หรอยจังผันหลังให 

โมงตึง, มือหนึง 
หรอยจัง, ผันหลัง 

-  อาชีพตัดยาง 7 

17. 
 

อะไหรเหอ    ตัวอยูในนา    แตตาอยูที่บาน  -   ภูมิประเทศเปนนาขาว มีสัตวจําพวกปู 7 

18. 
 
 

ไอไหรหา   ไมมีแคง    ไมมีขา   เวลาไปมาใชปากเดิน ไอไหรหา 
แคง 

-   ภูมิประเทศเปนทะเล สัตวที่พบก็มีหอย 7 

19. ไอไหรหา   หนังหุมขน   ขนหุมโดก   โคกหุมเนื้อ   เนื้อหุมน้ํา   น้ํารูแกว 
 

โดก, ไอไหรหา -   ตนมะพราวเปนพืชในทองถิ่น 7 

20. 
 
 

ไอไหรหา    แปดตีนเดินมา    หลังคามุงสางสี ไอไหรหา, สางสี -   ภูมิประเทศอยูใกลทะเล จึงมีสัตวจําพวก   
ปูมาก 

7 

21. 
 
 

ไอไหรหา    แปดตีนเจาปนขึ้นทางชอง    สงเสียงร่ํารองโหยปากไห     
ตองชอกช้ําระกําใจ    ตัวกูจะบรรลัยดวยน้ําเกลือ 

สงเสียง, โหย -  ภูมิประเทศอยูใกลทะเล 
-  อาหารประเภทหนึ่งปูเปยว 

7 

     
     

ตารางที่ 8 (ตอ) 
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ลําดับ 
ที่ ปริศนาคําทาย ศัพท / สํานวน วิถีชีวิต จุดประสงค 

22. 
 
 

แรกเกิดพี่นุย    นองใหญ    พอนาน ๆ ไป    นองใหญ    พี่นุย นุย -  พืชที่ขึ้นอยูในบริเวณทราย ภูมิประเทศที่ใกล
ทะเล คือ มะมวงหิมพานต 

7 

23. 
 
 

ไอไหรหา   มาจากเลใน    ใบขาวไสว    ไมมีดอก เลใน -   ภูมิประเทศเปนทะเล พาหนะที่ใชเดินทาง
คือ เรือใบ 

7 

24. 
 

เขียวสะอื้น    ชื้นเสด็จ    มีแตเม็ดไมมีใบ  -   ภูมิประเทศเปนปา  เขา เพราะฝนตกชุก 7 

25. 
 
 

ตนเทาโพน    ลูกโยนไปไกล    ตนเทาขาไกร   เอนไปเอนมา  -   ภูมิประเทศเปนปายางนา คือ มีตนยางมาก 
หมายถึงภาคใต 

7 

26. 
 
 

โบสถไหน    ไมมีพระ  -  คนมีความสัมพันธกับวัด ใบโหนดจะปลูกไว
ในวัด 

7 

27. 
 

ไอไหรวา    ตัดหนาตัดหลัง   เหลือ   วา ไอไหรวา -  สัตวเลี้ยงในทองถิ่น คือ ควาย 7 

28. 
 

เด็กคนหนึ่ง   นั่งโหยใตตนจัน    เห็นวัวชนกัน    เด็กคนนั้นเชอไหร นั่งโหย, เชอไหร -  วรรณกรรมที่แพรมาถึงภาคใต 7 

     
     

ตารางที่ 8 (ตอ) 
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ลําดับ 
ที่ ปริศนาคําทาย ศัพท / สํานวน วิถีชีวิต จุดประสงค 

29. ผักหนึ่งอยูหนอง    ผักสองอยูนา   ผักสามอยูปาชา   ผักสี่อยูวัด      
ทายวาผักไหร 
 

ผักไหร -  ภูมิประเทศอยูใกลลําคลอง หนอง บึง          
มีนาขาว 

7 

30. พระไหรจูบคนหญิงได พระไหร 
คนหญิง 

-  การละเลน 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 8 (ตอ) 
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ตารางที่ 9  วิเคราะหคุณลักษณะของเพลงกลอมเด็กที่จะใชเปนเนื้อหาเพื่อเปนสื่อการสอน 
 

 

เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

1.  คือนองเหอ ศาหลา   -  ผูหญิงนิยม - ภูมิประเทศ  - ตองการ - วรรณกรรม 9 
 คือนางอุทัย ผักหม      ขายของ   เปนแมน้ํา    ปจจัย 4   ทองถิ่น เรื่อง 9 
 ผัดแปงแตงไร มัดตอง   -  แตงหนา   ลําคลอง     นางอุทัย 10 
 อุทัยรองขายผักหม    -  สรางศาลา   พาหนะที่ใช    10 
 เรือจอดหนาทา       ไวทาน้ํา   จึงเปนเรือ     
 ศาหลารองชม     - อาชีพขายผัก     
 อุทัยรองขายผักหม          
 ผมเจาคือมัดตอง…เหอ          
          
2.  ขึ้นเขาเหอ คลองชาง   - เขาปาจับชาง - ภูมิประเทศ   -  ตองการ   - การนําหวาย  9 
 ขึ้นตัดหวายเดามาคลองชาง ทําบวง        เปนปาเขา     ปจจัย 4   เดามาทําเปน 9 
 ทําบวงใหกวางกวาง ขึ้นเขา    -  อาชีพจับชางปา     บวงใชสําหรับ 10 
 คลองชางในภูเขาเขียว     -  ตนหวายเดา     จับชางปา 10 
 ชางสี่หารอย          
 ไมเหมือนพลายนอยสักตัวเดียว          
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

 คลองชางในภูเขาเขียว          
 ตัวเดียวเปลียวลิงโลด…เหอ          
          
3.   โหยนเหอ โหยน   -  มักจะพาลูก -  อาชีพปลูก  - ตองการอาหาร - การแตงตัว 9 
  พาโลกไปโยนในไรแตง พาโลก     ไปอยูกับตนเอง    แตงโม     และเตรียมขาว 9 
 ไดสารสักแลง แลง      ดวย      ของเครื่องใช 10 
 หมอนุยใสถุง สาร   -  เอาขาวหอ      กอนเขาไป 10 
 ตะหวักเหน็บหนา หมอนุย      ไปกินที่ทํางาน      ไรแตง  
 ฝามีเหน็บพุง เหน็บพุง       ดวย    - ภาชนะที่ใช  
 หมอนุยใสถุง          สําหรับใส  
 ค่ําไหนนอนนั่น … เหอ          อาหาร  
          
4. ฮาเออ  ครือนองเหอ เข การจะทํางาน หัวเมือง - การบอกกลาว -  ภูมิประเทศเปน -  การเซนสรวง -  ตองการความ -  การสรางเรือ 9 
 ครือยางตนแคลว หัวเมือง สิ่งใดก็ตามแต เจาที่   ขออนุญาต    ทะเลและปา   เจาที่กอนที่จะ    ปลอดภัย  9 
 พี่หมายไวแลว เจาที่ จะตองขออนุญาต    เจาของวัตถุดิบ -  ปายาง   ลงมือตัดไม -  เกิดความ  10 
 ไวฟนเรือเข แลน, เล ผูที่เปนเจาของ  - ดื่มเหลา -  ทาเรือ     ละอายใจที่จะ  10 
 ไดเหลาสักจอก  วัตถุดิบเสียกอน        ไปเอาของคน   

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

 ไปบอกหัวเมือง เจาเท         อื่นโดยไมไดรับ   
 ไวฟนเรือเข          อนุญาต   
 แลนกลางเลใหญ …เหอ          
          
5. ฮาเออ  ไปบนเขาเหอ บนเขา   - ทําเปลใหลูก - ภูมิประเทศเปน  - ตองการ - วิธีการทําเปล 9 
 ไปตัดหวายเดามาขูด ตัดแลวตัดเลา     นอน   ปาเขา    ความรัก   โดยการใช 9 
 ตัดแลวมาขูด หวายขี้เหร   - ทําเชือกดวย - อาชีพตัดหวาย     หวายเดา 10 
 ทําเชือกสายเปล เว     หวาย     10 
 ตัดแลวตัดเลา          
 ถูกหวายขี้เหร          
 ทําเชือกสายเปล          
 เวใหนองนอนหลับ          
          
6. นกเขาเหอ ปา, โนรา การทํางานจะ  - ดูมโนรา - อาชีพรํา

มโนราห 
 - ตองการ - การแตงกาย 9 

 เหาะมาผานปา คอยแลเลา ตองชวยเหลือ   - ทอผาใชเอง    ความรัก   ของมโนราห - 
 ผัวเลนโนรา  ซึ่งกันและกัน       10 
 เมียทอผาหอย  ภายในครอบครัว        

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

 เลนไหนรําไหน          
 คอยแลเลาเถอะสาวนอย          
 เมียทอผาหอย          
 คอยเลนคอยรําไป … เหอ          
          
7. คือนองเหอ โทงเทง   - ชนไก - เลี้ยงไก  - ตองการความ - การเลนชนไก 9 
  คือตนหญาโทงเทง โหมคนโหมเครง   - พนัน - อาชีพนักเลง    สนุกสนาน   
 โหมคนโหยเครง สังนัด       ไกชน     
 นักเลงชนไก หลอดหยาม         
 สังนัดกะได          
 อยาใหแพไป          
 นักเลงชนไก          
 เลนไปใหหลอดหยามเหอ          
          
8. คือนองเหอ บินรอยบินแสน   - บริโภครังนก - ภูมิประเทศเปน  - ตองการปจจัย 4 - วิธีการเก็บรัง 9 
 คือนกนางแอน เกาะเส     นางแอน   ทะเลมีเกาะแกง     นกนางแอน 9 
 บินรอยบินแสน ท่ํารัง         

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

 ทํารังเกาะเสเกาะหา     - อาชีพเก็บรัง   - การอยูรวมกัน 10 
 อนิจจานางนกแอน       นกนางแอน     เปนจํานวนมาก 10 
 เอารังไปขายมีคา          ของนกนางแอน  
 ทํารังเกาะเสเกาะหา          
 อนิจจานางนกแอน … เหอ          
          
9. วานอนเสียนองนอน   - แมซื้อ  - เลี้ยงลูกเอง  - ตองการ  9 
 นอนใหหลับดีดี         ความรัก   
 แมซื้อทั้งสี่          
 มาชวยกันพิทักษรักษา          
 อาบน้ําปอนขาว          
 มาชวยพิทักษทุกเวลา          
 มาชวยพิทักษรักษา          
 เวลานองหลับนอน … เหอ          
          
          
          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

10. ขึ้นเขาคลองชางเหอ ขึ้นเขา   - ปรุงอาหาร - ภูมิประเทศ  - ตองการ - หนาที่ของ 9 
 ยางลงเขาคลอง ยางลง     รับประทาน   เปนปาเขาใกล    ความรัก    ภรรยาที่ดี  
 ตามชางใหนอง ถา   - ลูกผูหญิง   หนองน้ํา     
 นองจะหุงขาวทา ปานี้      จะตองทํา - ผักกูด     
 ผักแกงของนองหมด      อาหารได - อาชีพคลองชาง     
 ผักกูดของนองโรยรา     - อาชีพแมบาน     
 นองหุงขาวถา          
 ปานี้ไมมาที ………… เหอ          
          
11. เรือใหญเหอ แลนลอง   - เดินทางไปเกาะ - ภูมิประเทศ  - ตองการความ  9 
 ชักใบแลนลอง ฮัน     พะงัน   เปนทะเล    ปลอดภัย  9 
 เรือทาสีทอง ครัน    - ใชเรือเปน    10 
 ออกไปฮั้นเรือลอย  หนอยหนอย       พาหนะ    10 
 ครันลมไมพัด          
    เรือใหญมันวิ่งหนอยหนอย          
 ออกไปฮันเรือลอย          
 ใหไปติดสามรอยโยชนเออ..เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

12. ฮาเออ  ลมพัดเหอ พัดมารี่รี่  เทพยาธร - ผูหญิงนิยม - ภูมิประเทศ  - ตองการ - ลายไทยที่ 9 
 พัดมารี่รี่ หันนอน     ปกผา   เปนทะเล    ความรัก   ผูหญิงนิยม 9 
 นองนี้วาพี่          นํามาปกผา  
 รูปกหัวนอน (หมอน)          
 ปกลายขี้หนิด          
 ติดลายขี้หนอน          
 ปกเปนเทพยาธร          
 รอนรําคูหา          
 ปกเปนตัวกุง          
 พวยพุงลงมา          
 ปกเปนตัวปลา          
 วายน้ําสูวัง          
 ปกเปนเขนอย          
 ลอยลองหาฝง          
 ปกเปนชาววัง          
 แหหองลอมนวลนองเออ..เหอ          
          

ตารางที่ 9(ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

13. ฮาเออ  ฟาลั่นเหอ นาดอน    - เปนภูมิประเทศ  - ตองการปจจัย 4  9 
 ลั่นมาคึก คึก แต      ที่มีปา ฝนตกชุก  - ตองการความ   
 สงสารนาลึก ตี้    - อาชีพทํานา    อบอุน   
 คราวนี้จะเปนนาดอน หลํา    - สัตวเลี้ยงควาย     
 ที่เราหวานกลา ควายถึก         
 ที่หญาควายนอน          
 ที่เราแตกอน          
 ตี้เปนดอนหลําควายถึก ..เหอ          
          
14. ฮาเออ ครือนองเหอ พี่บาว   - เลี้ยงนกเขา - อาชีพทําไร  - ตองการความ - วิธีการเลี้ยง 9 
 ครือตนสมแปน หนาไย   - ชนไก     สนุกสนาน   นกเขา และ 9 
 พี่บาวนอยหัวแหวน เลนนกชนไก         เลี้ยงไกชน  
 แกเลนนกชนไก หนุกไหร         
 ถางไรดีหวา พี่บาวนอย         
 เถิดพอหนาใย หัวแหวน         
 เลนนกชนไก          
 หนุกไหรพอทูนหัวเหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

15. คือนองเหอ ใครเหลย   - ผูหญิงตองคอย - ภูมิประเทศ  - ตองการ  9 
 คือพราวทางเลื่อย ออนไมออน     ปรนนิบัติสามี   ปลูกมะพราว    ความรัก  9 
 พี่มาเหนื่อยเหนื่อย          
 ใครเหลยปูผาใหพี่นอน          
 เหนือยไมเหนือย          
 ยังออนไมออน          
 ใครเหลยปูผาใหพี่นอน          
 นะบังอรพี่คนเดียว … เหอ          
          
16. ฝนตกเหอ หนอย หนอย    - ภูมิประเทศมี  - ตองการความ  9 
 ตกมาหนอยหนอย ความขาด       ฝนตกชุก    รักและหวงแหน   
 ควายขาดกินออย ทําพรือ    - เลี้ยงควาย    ขาวของสมบัติ   
 ทําพรือตามพบ     -  ทําไรออย    ของตัวเอง   
 มืดฝนมัวฟา          
 เที่ยวทําพรืดจบ          
 ทําพรือตามพบ          
 ควายขาว เขายาว .. เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

17. คือนองเหอ          
 คือนางนกเปลา          
 พี่ไมดักเจา          
 พี่ดักนกเขา          
 เหตุใดนกเปลา          
 มาเขาบวงเรา          
 ดักนางนกเขา          
 นกเปลามาพลอยตาย …เหอ          
          
18. ไปนังเหอ นัง   - ฝากซื้อของ - ภูมิประเทศ - ฝากซื้อขาวของ - ตองการปจจัย 4  9 
 นองสั่งสักคําพอคิ้ววาด คิ้ววาด      ติดกับจังหวัด   เมื่อตองเดินทาง   9 
 ซื้อลุมซื้อถาด ลุม     นครศรีธรรมราช   ไปยังตางจงัหวดั   10 
 ซื้อโตะแมขัน แมขัน        10 
 ยังสิ่งหนึ่งเลา รมคางคาว         
 ซื้อรมคางคาวมาใหสักคัน          
 ซื้อโตะแมขัน          
 เทานั้นอยาลืมเสีย … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

19. วันศุกรเหอ   - วันและฤกษยาม  - ภูมิประเทศ - การเดินทาง - ตองการความ  9 
 ทุกเรือวาจะลองคลองนาวา     ในการเดินทาง    เปนทะเล   ทางเรือตองดู   ปลอดภัย   
 วันเสารนี้ยาตรา     - เดินทางกับเรือ   ฤกษยามกอน    
 เบนหัวนาวาออกจากหลัก          
 สมคลองตองสายสบายใจ          
 ชักใบเลนลมไปพักพัก          
 เบนหัวนาวาออกจากหลัก          
 โถมคลื่นโถมลมไป…เหอ          
          
20. ฟาลั่นเหอ กินหอ   - นําขาวหอจาบาน - ผักที่มีอยูใน  - ตองการเพื่อน  9 
 ลั่นมาเปรี้ยงเปรี้ยง ขางเที่ยง      ไปกินที่ทํางาน   บริเวณบาน เชน    10 
 กินหอขางเที่ยง จุม      ตนทองหลาง     
 จุมยอดทองหลาง บาวบาว    - น้ําพริก     
 บาวบาวหนุมหนุม หนุมหนุม         
 จุมไปพลางพลาง น้ําชุบ         
 จุมยอดทองหลาง ติดอาง         
 น้ําชุบติดอางแดง          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

21. โปลกโพธิ์เหอ โปลก  - ตนโพธิ์เปน - ปลูกตนโพธิ์ - ภูมิประเทศ  - ตองการ  9 
 โปลกไวชายหลิ่ง หลิ่ง    ตนไมที่ดี    เปนทะเล    ความรัก    
 โพธิ์เหอไมทันแตกกิ่ง ตอใด         
 หลิ่งเหอจะพาโพธิ์ไป          
 โพธิ์พี่โพธิ์นอง          
 โพธิ์เงินโพธิ์ทองของใคร          
 หลิ่งเหอจะพาโพธิ์ไป          
 ตอใดโพธิ์มาเลา … เหอ          
          
22. น้ํามากเหอ ทวมพาน    - ภูมิประเทศ  - ตองการความ  9  
 ทวมรากโกงกาง โลก      มีฝนตกชุก    ปลอดภัย  10 
 ทวมหวยทวมบาง     - ภูมิประเทศ     
 ทวมพานทวมวัง        เปนทะเล     
 เช็ดหนาลืมเสีย     - ตนโกงกาง     
 โลกเมียลืมสั่ง          
 ทวมพานทวมวัง          
 สืบสั่งทองรอยชั่ง … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

23. ไกแจเหอ อยาโฉ    - ภูมิประเทศ  - ตองการ  9 
 พอแมไกลาย       เปนทะเล    การยอมรับ  10 
 เขี่ยดินหาดทราย     - เลี้ยงไก     
 ไกลายดอกหมาก          
 อยาโฉเพื่อนเหอ          
 ไกเราขันยาก          
 ไกลายดอกหมาก          
 ขันยากเมื่อยามเย็น … เหอ          
          
24. ฮาเออ ครือนองเหอ เล  - ความฝน  - ภูมิประเทศ  - ตองการความ  9 
 นองฝนฝนวาเลแหง เหม็ด      เปนทะเล    ปลอดภัย  10 
 ปลามันตายเหมือนคนแจง ปลาจันเม็ด        10 
 แรงมันลงเหมือนฝูงกา เฉี่ยวฉาบ         
 ปลาอื่นตายเหม็ด          
 ยังเหลือปลาจันเม็ดกะโลมา          
 แรงมันลงเหมือนฝูงกา          
 เฉี่ยวฉาบคาบพาไปเหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

25. ฝนตกเหอ ตีแปลง    - อยูใกลทะเล  - ตองการ  9 
 ตกมาเส็ก เส็ก     - ภูมิประเทศ    ความรักและ  10 
 ปลาชอนตัวเล็ก       มีฝนตกชุก    ปจจัย 4   
 เขามาตีแปลง          
 ตัวหนึ่งฟนดํา          
 ตัวหนึ่งฟนแดง          
 เขามาตีแปลง          
 ฟนแดงเหมือนครั่งเหอ          
          
26. คือนองเหอ   - แมยานาง  - ภูมิประเทศ - การติดผา - ตองการความ  9 
 คือผาสามสี       เปนทะเล   สามสีไวที่   ปลอดภัย  10 
 นั่นคือเรือพี่     - พาหนะที่ใช   หัวเรือ   10 
 นี่คือเรือนอง       ในการเดินทาง     
 เรือพี่เกาหองเหอ       คือ เรือ     
 เรือนองเกาแถว          
 เรือพี่ถึงทาจอด          
 เรือนองถึงทาแจว          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

 เกาหองเกาแถว          
 หวังแนวนิทานไป … เหอ          
          
27. เกาะสมุยเหอ เหย็น   - ไปเที่ยวน้ําตก - สถานที่ที่เกาะ  - ตองการความ - สถานที่ทองเที่ยว 10 
 เจริญรุงเรือง      หนาเมือง   สมุยเปนทะเล    สนุก   
 น้ําตกหนาเมือง          
 เหย็นเหมือนปลาหมึก          
 ทั้งกวางทั้งลึก          
 นักศึกษาเหอมันไปมาไมไดขาด          
 ทั้งกวางทั้งใหญ          
 น้ํามันใสสะอาด          
 นักศึกษาเหอไปมาไมไดขาด          
 น้ําตกหนาเมืองนองเหอ          
          
          
          
          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

28. คือนองเหอ โรป   - ดักนกกวัก - ภูมิประเทศ  - ตองการอาหาร - วิธีการดักจับ 9 
 คือนางนกกวัก ไมไผเซะ      เปนปา     นกกวัก 10 
 โรปรางดีดัก ดองปูเฉะ    - มีหนองน้ํา    10 
 ไปตายดวยไมไผเซะ     - มีปู, นกกวัก     
 ตายหวยตายหนอง          
 มาตายดวยดองปูเฉะ          
 ตายดวยไมไผเซะ          
 เฉะขาดคารูปู … เหอ          
          
29. เจาแกวเหอ ดาวเข   - ชมดาว - ภูมิประเทศ  - ตองการ - ดาวตาง ๆ  10 
 ชมดาววาวแววในทองฟา ดาวแอะแยะ      เปนทะเล    ความรัก   บนทองฟา 10 
 ดาวเขและดาวเหรา แคะ         
 ดาวแอะแยะมาเปนดาวไถ แค         
 ดาวไหนและพวยพุง          
 ดาวรุงหรือดาวไทย          
 ดาวรีศรีใส          
 ดาวไหนแคงามหวาน … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

30. ฮาเออ ไชยาเหอ    - ลางเทากอนขึ้น - วิถีชีวิตของ - ลางเทากอน - ตองการความ  9 
 มีทาน้ําจืด      บาน   คนไชยาและ   เขาบาน   ปลอดภัย  10 
 ค่ํา ๆ มืด ๆ       พุมเรียง     
 น้ําตักกินได          
 พุมเรียงเจาขา          
 น้ําเค็มกัดไส          
 ตักกินไมได          
 สําหรับแตลางตีน … เหอ          
          
31. คือนองเหอ นางอูทัย   - แตงตัว - ภูมิประเทศ  - ตองการการ - วรรณคดีเรื่อง 9 
 คือนางอูทัย ปกแปง      ติดทะเล    เปนที่ยอมรับ   นางอุทัย 10 
 ปกแปงแตงไร แตงไร    - อาชีพขายผัก  - ตองการปจจัย 4  10 
 นางอูทัยรองขายผักขม ชมเถิด    - ผักขม     
 เรือจอดหนาทา ผักหม   - ชื่นชมคนขยัน      
 นางฉันนารองชม      ทํางาน      
 นางอูทัยรองขายผักหม          
 ชมเติดพระมารดา … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

32. ฮาเออ นางเหอ นางโนราห   - ดูมโนราห - อยูใกลคลอง  - ตองการสิ่งที่ดี - วรรณกรรม 9 
 นางโนราห     - อาชีพพรานปา    ที่สุดมาเปน   เรื่องนางมโนราห 10 
 เลนน้ําฉาฉา         ของตนเอง   
 เจ็ดคนพี่นอง          
 นายพรานเหลียวเห็น          
 ไปทําบวงคลอง          
 เจ็ดคนพี่นอง          
 คลองเอาคนสุดทองเหอ          
          
33. ฮาเออ ไกเถื่อนเหอ ไกเดือน   - ดูละคร - เลี้ยงไก  - ตองการ - วรรณกรรม 9 
 ขันเถือนทั้งบานบุรี ขันเถือน        ความรัก   เรื่อง พระรถ -  10 
 ลุกขึ้นเถิดนางเมรี ปานี้         เมรี 10 
 นอนหลับปานี้ไมฟนตัว ไมฟนตัว         
 หยิบเอาหมอนทองมาแนบขาง          
 เอวบางนางคิดวาเปนผัว          
 หลับไมฟนตัว          
 ผัวหนีเมื่อยามดึกเหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

34. ฮาเออ ครือนองเหอ ทั้งหกเจ็ดถา   - ดูละคร - ภูมิประเทศ  - ตองการ - วรรณกรรม 9 
 ครือสังขศิลปชัย ผลักขา      เปนปา ภูเขา    ความรัก   เรื่อง สังขศิลปชัย 10 
 ดามาดาไป       มีเหวลึก  - ตองการความ  10 
 วาไปรับอา         ปลอดภัย   
 รับอามาแลว          
 มาเลนอยูริมภูผา          
 ทั้งหกเจ็ดถา          
 ผลักขาใหลงเหว … เหอ          
          
35. ฮา เออ  ครือนองเหอ ทุม   - ดูละคร - ภูมิประเทศ  - ตองการความ - การทําแพ 9 
 ครือเจาวรวงศ แยะ      เปนทะเล    ปลอดภัย - วรรณกรรม 10 
 ถอดแหวนทุมลง ร่ํา    - แพเปนพาหนะ  - ตองการ   เรื่อง เจาวรวงศ 10 
 วรวงศลาชา     - ภูมิประเทศเปน

ปา 
   ความรัก   

 ตัดไมมาทําแพ          
 มันแยะลงฉาฉา          
 วรวงศลาชา          
 ร่ําหาพระมารดา … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

36.ฮาเออ  ครือนองเหอ  แหละมัน สังคมจากเดิม   - ผูชายจะตอง  - การเกี้ยว - ตองการ - ความเปลี่ยน 9 
 ครือตนหญาแพรก ทุกสิ่ง ผูชายตองเปน    เปนฝายไปหา    ระหวางชาย   ความรัก   แปลงของสังคม 10 
 บานเมืองแตกแยก แตแรกแตไหน ฝายไปหาผูหญิง     ผูหญิง    และหญิง   10 
 แหละมันแปลกขึ้นทุกสิง  เปลี่ยนเปนผูหญิง        
 แตแรกแตไหน  ไปหาผูชายกอน        
 ชายมันไปหาหญิง  แลว        
 แปลกขึ้นทุกสิ่ง          
 แลวหญิงเที่ยวหาชาย..เอง..เหอ          
          
37. ฮาเออ หมากออนเหอ เทียม ผูหญิงจะตอง  - ผูหญิงตองไม

หนี 
  - ตองการ  10 

 นอนทรายแยเหอ  รักนวลสงวนตัว    ตามผูชาย     ความรัก   
 ไมรักพอแม  ไมควรหนีตาม        
 วิ่งตามชายมา  ผูชาย        
 บุกน้ําเทียมนม          
 บุกตมมาเทียมกลางขา          
 วิ่งตามชายมา          
 หมากออนนอนทรายแย..เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

38.  โผกเปลเหอ โผก ใหระมัดระวัง  - การรักษาคําพูด   - ตองการเปนที่ - สํานวนทองถิ่น 10 
 โผกไวใตตนสมแปน พูดไหร คําพูด มิฉะนั้น  - การนินทา     ยอมรับของผูอื่น  10 
 พูดไหรกับนองใหแมนแมน จําหนํา คนจะเอาไปนินทา        
 ถอดแหวนมือนองไปจําหนํา  ได        
 ชางตายเขาเอางา          
 บอกคนนินทาเขาเอาคํา          
 ถอดแหวนมือนองไปจําหนํา          
 ใหไดเหมือนคําพูด .. เหอ          
          
39. นกเขาขุดขาว โลก ไมแยงชิงของรัก - กรรม - นิยมคนที่ไมมี - นาขาว  - ตองการเปนที่  10 
 นกเปลามันกินโลกเมา  ของผูอื่น    พันธะ (ผูชาย)     ยอมรับของผูอื่น   
 ขึ้นชื่อวาผัวเขา          
 ตัวเราไมปรารถนา          
 อยูไปเถิดพอยอดสรอย          
 ไมกี่วันสาวนอยจะคอยมา          
 ตัวนองไมปรารถนา          
 เกิดมานองมีกรรม …เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

40. ฮาเออ หมากออนเหอ  ใหผูหญิงรักนวล  - การนินทา - ปลูกตนหมาก  - ตองการ - วัฒนธรรม 10 
 เปนหนอนในไส  สงวนตัว จนกวา  - ชิงสุกกอนหาม     ความรัก   การกินหมาก 10 
 ขึ้นชื่อวาชาย  ถึงเวลาอัน

สมควร 
 - กินหมาก   - มีความตองการ   

 อยาผาใหกิน         ทางเพศ   
 นั่งไหนนอนไหน          
 พานองไปนินทาเสียสิ้น          
 อยาผาใหกิน          
 ขึ้นชื่อวาชายนั้น …เออ.. เหอ          
41. ฮาเออ นอนหลับเหอ หลับตาไรไร ผูชายกินเหลา  -  กินเหลา   - ตองการ - การประพฤติ 10 
 หลัยตาไรไร ฉาวฉาว ไมมีใครยากได  - ผูชายที่ไมกิน

เหลา 
    ความรัก   ปฏิบัติตัวของ 10 

 กินเหลาเหมือนไฟ เจาบาว เปนลูกเขย     - ตองการสิ่งที่ดี   การเปนผูชาย  
 ใครใหสูกสาว         ที่สุด   ที่ดี  
 มัวกินเหลาแลว          
 เลนฉาวฉาว          
 ใครใหลูกสาว          
 นะเจาบาวขี้เมา          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

42. ฮาเออ  ตัดเตยเหอ อยาสินหัวเตย   - นิยมผูชาย   - ตองการสิ่งที่ดี - การเลือกคูชีวิต 10 
 อยาสินหัวเตย สามสิง     ที่ไมดื่มสุรา      ที่สุด   ของผูหญิง 10 
 ทูนหัวขาเอย หมอบ     สูบกัญชา     - ตองการสนอง   
 นองขอสามสิง      สูบยาฝน     ความตองการ   
 ขอทั้งสุรา         ของตัวเอง   
 กัญชายาฝน          
 นองขอสามสิง          
 หมอมพออยานอยใจ เหอ          
          
43. ฮาเออ  ครือนองเหอ ตนยาหมู - อยาปลอยให   - ภูมิประเทศ - อยาปลอยใหลูก - ตองการความ - สํานวน 9 
 ครือตนยาหมู หนอย   ศิษยคิดลางครู     เปนปา   ของคนชั่วหรือ   ปลอดภัย  9 
 ลูกศิษยเรียนครู อยา - ระวังลูกของ   - งูเหา   ศัตรูอยูรอด   10 
 เลนแลวอยาถอย    ศัตรูจะกลับมา   - ตนยาหมู   คอยเปนหอก   10 
 ชาติลูกงูเหา    แกแคนคืน      ขางแคร    
 พิษของเขาไมใชหนอย          
 เลนแลวอยาถอย          
 อยาปลอยลูกงูเหา…เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

44. ครือนองเหอ  - ควรเลือกสิ่งที่  - ไมนิยมหญิง  - การเลือก - ตองการ  10 
 ครือตนดาวเรือง    ดีที่สุดใหกับ    แมหมาย    คูครอง   ความรักและ   
 สิ้นคนทั้งเมือง    ตัวเองเมื่อตัวเอง       สิ่งที่ดีที่สุดมา   
 มารักหญิงแมหมาย    ยังมีโอกาสเลือก       เปนของตน   
 ตัวเจายังหนุม          
 เหมือนพุมดอกไม          
 มารักเอาหญิงแมหมาย          
 นาเสียรูปเสียนวลนอง…เหอ          
          
45. โละสาวเหอ โละสาว เปนผูหญิงตอง  - นิยมกุลสตรี - ตําขาว  - ตองการสิ่งที่ดี - การตําขาว 9 
 โละสาวบานตก ไกทั้งเคราะ เรียบรอย ระมัด   - เลี้ยงไก    ที่สุด  10 
 เอาขาวลงครก ทันเงาะ ระวังและรอบคอบ       10 
 เหยียบโละไกตาย ไมมีเหลย         
 โละไกทั้งเคราะ          
 ไมทันเงาะขนลาย          
 เหยียบโละไกตาย          
 ขนลายไมมีเหลย … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

46. คือนองเหอ ดีดดิ้ง การรักนวล  - นิยมผูหญิงที่มี  - การสูขอ - ตองการ  10 
 คือตนลําพงกาหลัก นัดทัดแท สงวนตัว    ความประพฤติ     ความรัก  10 
 เการักสิบรัก      ดี   - ตองการเปนที่   
 นองไมดีดดิ้งวิ่งตามชาย         ยอมรับของ

ผูอื่น 
  

 ถาขันหมากไมตกบนเรือนแม          
 ไมนัดทัดแทแมไมให          
 นองไมดีดิ้งวิ่งตามชาย          
 ชายรักชายมาเอง … เหอ          
          
47. ทําบุญวัดหาดเหอ เติด การทําบุญ - บุญบาป - ทําบุญ - ภูมิประเทศ - การทําบุญ - ตองการความ  10 
 ตักบาตรวัดเกาะลอย  เปนสิ่งที่ดีงาม  - ไปวัด   เปนทะเล   ตักบาตร   ปลอดภัย  10 
 ตรวจน้ําใสฝาหอย       เปนเกาะ     
 สาวนอยตามแมไปทําบุญ          
 ทําไวเติดสาว          
 เอาไวเปนทุน          
 ตักบาตรทําบุญ          
 เปนทุนเมื่อภายหนา … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

48. คือนองเหอ โละ   - นิยมฟงเทศน  - การฟงเทศน - ตองการ - การเทศน 9 
 คือนางมัทรี เปนใดเลา     เรื่อง นางมัทรี     ความรัก   
 เกิดโละสองศรี พลัดแม     กัณฑกุมาร   - ตองการความ   
 ชาลีกัณหา         ปลอดภัย   
 เปนใดเลา          
 พราหมณเฒาจูงมา          
 ชาลีกัณหา          
 สองราตองพลัดแม … เหอ          
          
49. คือ นองเหอ ดับหมะ  - บุญ - ฟงเทศนา   - ตองการความ - การกินหมาก 9 
 คือนางอูทัย นางอูทัย   - ดูละคร     ปลอดภัย - วรรณกรรม  
 ผัดแปงแตงไร    - กินหมาก      เรื่องนางอุทัย  
 นางอูทัยไปฟงเทศนา          
 ดับหมะดับพลู          
 พาไปบูชา          
 นางอูทัยไปฟงเทศนา          
 ดับหมะบูชา เทศน …เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

50. ฮาเออ ครือนองเหอ พาด  - พระจันทร   - เมื่อราหูอม - ตองการความ - ราหูอมจันทร 9 
 ครือพราวทางขาด ลางบาน  - ราหู     จันทร จะตอง   ปลอดภัย   
 เพราะราหูแกบังอาจ แมขัน       ลุกขึ้นมาชวย    
 ชางเอาไปพาดเอาพระจันทร        พระจันทรโดย    
 ลางบานเขาตีฆอง        การตีฆองหรือ    
 ลางบานเขารองกันแมขัน        ตะโกนใหเสียง    
 ราหูจับจันทร        ดัง    
 รบกันบนเวหา  เหอ          
          
51. ฮาเออ ไปคอนเหอ คอน, เล  พระพุทธศาสนา - ไปเมืองนคร - ภูมิประเทศอยู  - ตองการความ  9 
 ไปแลพระนั่งพระนอน เบื้อง     ศรีธรรมราช   ติดเขตจังหวัด    ปลอดภัย   
 พระพิงเสาดั้ง      เพื่อไปกราบพระ   นครศรีธรรมราช     
 หลังคามุงเบื้อง          
 เขาไปในหอง          
 ไปแลพระทองทรงเครื่อง          
 หลังคามุงเบื้อง          
 ทรงเครื่องดอกไมไหว  เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

52. ฮาเออ ครือนองเหอ ครือ, เจา  - พระพุทธศาสนา - ใสบาตร  - ทําบุญตักบาตร - ตองการความ  9 
 เชา เชาเจามายืนบาตร ธิษฐาน  - บุญ - ตื่นเชา     ปลอดภัย   
 คดขาวใสถาด   - กรวดน้ําอุทิศ       
 ขาวบาตรขาวบิน     บุญกุศลใหกับ       
 กรวดน้ําธิษฐาน     บุคคลที่ลวงลับ       
 ใหพอแมตายาย     ไปแลว       
 เขาไดกินขาวบาตรขาวบิน          
 เชิญกินเถิดนางแม … เหอ          
53. ฮาเออ มีกรรมเหอ คราว  - กรรม  - ภูมิประเทศ  - ตองการ  9 
 สองราเรามีกรรม ทา  - เชื่อเรื่องการ    อยูติดทะเล    ความรัก   
 บาปกุง บาปปลา หวัน    กลับชาติมาเกิด  - กุง, ปลา     
 นองไมไดทํา   - สวรรค       
 ขอพบพี่ชายภายภาคหนา          
 ชาตินี้นองมาหลงเกิดคราว          
 ใหนองเพิ่งเกิด          
 พี่เลิศกวา          
 ขอพบพี่ชายภายภาคหนา          
 ไปทานองชอฟา …หวัน  เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

54. ฮาเออ  ครือนองเหอ บานหัวนอน  - พระพุทธศาสนา - ทําบุญ  ประเพณีชักพระ - ตองการความ - ประเพณีชักพระ 9 
 พี่ไปบานหัวนอนสักเดียว สักเดียว   - ทําขนมตม     ปลอดภัย - การทําขนมตม  
 ไปซื้อสารเหนียว สารเหนียว         
 มาทําตมลากพระ ทําตม         
 หัวแกรบหัวรําทําพอลากพระ หัวแกรบหัวรํา         
 ไปฝากสมภารใหญ … เหอ ทําพอ         
          
55. ฮาเออ เหอนองครือนางนกคุม ยาแฝด  - การทําเสนห - ผูชายนิยมมี - ภูมิประเทศ  - ตองการ  9 
 ยาแฝดเขาคลุม เขาคลุม    ยาแฝด   ภรรยาหลายคน   เปนปาเขา    ความรัก   
 พอก็ทุมลูกเสีย ทุม    - สัตวที่ปรากฏ    ความอบอุน   
 ทุมทั้งลูกพอเขาทุมทั้งเมีย       คือ นกคุม     
 พอทุมลูกเสีย          
 พอไปมีเมียใหม เหอ          
           
          
          
          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

56. ฮาเออ ครือนองเหอ เวี้ยด   - แขงเรือ - ภูมิประเทศ - ประเพณีการ - ตองการเปนที่ - ประเพณีการ 9 
 ลูกสาวลูกชายวัดเวี้ยด น้ําฉูด      เปนทะเล   แขงเรือ   ยอมรับของ

ผูอื่น 
  แขงเรือ 10 

 นุงผาเนื้อเรียบ ขายหนาเพื่อนแรง    - พาหนะที่ใช    10 
 ลงพายเรือแขง       คือ เรือ     
 น้ําฉูดถูกผา          
 ขายหนาเพื่อนแรง          
 ลงพายเรือแขง          
 นะลูกสาวชาววัดเวี้ยดเหอ          
          
57. คือนองเหอ   - การทําขวัญลูก  - ภูมิประเทศเปน - ประเพณีทําขวัญ - ตองการ - การทําบายสี 9 
 คือตนกลวยเขียว       ปา มีตนกลวย    ความรักและ   เจ็ดชั้น  
 ลูกแมคนเดียว         ความปลอดภัย - การรับขวัญเด็ก  
 ตั้งชื่อเจาแสงสุรียฉาย          
 บายสีเจ็ดชั้นเหอ          
 แมยกไวทําขวัญของลูกชาย          
 ตั้งชื่อเจาแสงสุรียฉาย          
 ลูกแมคนเดียวเหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

58. นกคูดเหอ ขูดพราวไกขัน  - การทําบุญ - ทําบุญเดือนสิบ  - ประเพณีทําบุญ - ตองการ - การทําบุญ 9 
 ขูดพราวไกขัน เคี่ยวมัน   - ตื่นเชาทําอาหาร    เดือนสิบ   ความรักและ   เดือนสิบ  
 เสียงดังสนั่น ทอดพอง        ความปลอดภัย   
 เคี่ยวมันทอดพอง แมกก         
 ลูกตื่นแมกก          
 ฝนตกฟารอง          
 เคี่ยวมันทอดพอง          
 รับรองเดือนสิบ…เหอ          
          
59. ไปบานตีนเหอ บานตีน   - การแตงงานที่  - การพูดจาสูขอ - ตองการ  9 
 ไปแลลูกสาวจีนเขาขอกัน แล     ถูกตองเหมาะสม    เพื่อแตงงาน   ความรัก   
 นุงผาลงยันต ยาหมู     ตามฐานะของ   - ตองการเปนที่   
 พันหัวขันหมาก เถือน     ตัวเอง     ยอมรับของ   
 ผักบุงตางพลู         ผูอื่น   
 ยาหมูตางหมาก          
 ขอกันตามยาก          
 หมากกับพลูเถือน…เอย          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

60. ฮาเออ ครือนองเหอ กลวยพังหลา   - การแตงงาน   - ตองการเปนที่  10 
 ครือกลวยพังหลาหวีเดียว ลูกปาโหรโฉ     ที่ถูกตองตาม     ยอมรับของ  10 
 อยูกลางน้ําเชี่ยว นาเณร    ประเพณี     ผูอื่น   
 คอมคอม เอนเอน          
 ลูกปาไหรโฉ          
 คบชูนาเณร          
 คอมคอม เอนเอน          
 นาเณรไมทันสึกเหอ          
          
61. ฮาเออ ครือนองเหอ เหมียน   - ผูหญิงที่ขยัน - ภูมิประเทศ  - ตองการเปนที่  10 
 ครือนางนกอีโหรตีนเตียน ของกํานัลผัว      ทํางาน   ใกลทะเล    ยอมรับของ   
 ไดผัวเปนเหมียน     - ปลา    ผูอื่น   
 นั่งเขียนแตเล็บ          
 ปลาไมรูหา          
 ผักไมรูเก็บ          
 นั่งเขียนแตเล็บ          
 นะใชของกํานัลผัว …เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

62. ฮาเออ ครือนองเหอ ไมหนุก      - ตองการเปนที่  10 
 ตนสมแปนหัวจุก แค        ยอมรับของผูอื่น   
 อยูวัดไมหนุก มิ้น         
 สึกออกมาขอเมีย          
 ผาเหลืองแคนองยอมให          
 พี่ชายยกไวไหนเสีย          
 สึกออกมาขอเมีย          
 เสี้ยมิ้นนอยยอมผา เหอ          
          
63. ฮาเออ ครือนองเหอ พี่บาว   - นิยมผูหญิงที่ - ภูมิประเทศ  - ตองการ  10 
 หมากออนสองลายหอยเหอ สองลาย     รักนวลสงวนตัว   เปนปา เขา    ความรักและ   
 หากวาพี่บาวนอย เจารอก     และเปนผูหญิง - กระรอก    ความปลอดภัย   
 ทับไวขอเมีย      บริสุทธิ์   - หวงแหนในสิ่ง   
 เจารอกเหออยาเจาะหมาก    - กินหมาก     ที่ตัวเอง

ตองการ 
  

 พี่บาวเสีย          
 ทับไวขอเมีย          
 ลายหอยเหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

64. คือนองเหอ ตนลอกอ   - นิยมผูหญิงที่   - ตองการ  10 
 คือตนลอกอ ออรอ     รักนวลสงวนตัว     ความรักและ   
 นางแมออรอ บัดสี          ความปลอดภัย   
 ยอลูกวาดี       - ตองการเปนที่   
 ลูกไปเลนชู         ยอมรับของ   
 นางแมไมรูสักที         ผูอื่น   
 ยอลูกวาดี          
 ไมบัดสีเพื่อนบาน…เหอ          
          
65. พี่ชายชั่วเหอ ดง   - นิยมผูชายที่   - ตองการเปนที่  10 
 ลอดรั้วอยาเอาดงมาแขวนหลัง ขวางตัก     ยังโสดและไมมี     ยอมรับของ   
 เมียกอนของพี่ยัง เต็มสาดนอน     พันธะผูกพัน     ผูอื่น   
 อยาหวังนองนักพี่บังอร อยู      - เห็นแกตัว   
 ลูกนอยของพี่ยังขวางตัก          
 เมียรักยังเต็มสาดนอน          
 อยาหวังนองนักพี่บังอร          
 เมียกอนพี่ยังอยู … เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุด
ปร

ะส
งค

 

66. คือนองเหอ พราวทางผิด สังคมทุกวันนี้  - ผูชายตองเปน
ฝาย 

 - การสูขอแตงงาน - ตองการ  9 

 คือพราวทางปด โหย เปลี่ยนแปลงไป    ไปสูขอผูหญิง     ความรักและ  10 
 บานเมืองผิดผิด  จากการที่ผูชาย       เปนที่ยอมรับ   
 ผิดไปทุกสิ่ง  ตองเปนฝายไป       ของผูอื่น   
 แตกอนแตไร  สูขอผูหญิง เปน        
 ชายไปขอหญิง  ผูหญิงกลับเปน        
 ผิดไปทุกสิ่ง  ฝายมาสูขอ        
 หญิงไปขอชาย …โหย  เหอ  ผูชายเสียเอง        
          
67. เรียกเปดเหอ ขอหมาอยามีบาป การเลือกคูครอง  - นิยมคูสมรสที่  - การเลือกคูครอง - ตองการเปนที่  9 
 เรียกมากาบ กาบ นั่งแค แตงงานตองอยา    ผูชายมีอายุ     ยอมรับของ  10 
 ขอหมาอยามีบาป  ใหผูหญิงมีอายุ    มากกวาผูหญิง     บุคคลอื่น   
 เมียแกกวาผัว  แกกวาผูชาย        
 พอเขานั่งแค          
 แลเหมือนแมบังเกิดหัว          
 เมียแกกวาผัว          
      ขอหมาอยามีบาป …เหอ          

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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เพลงกลอมเด็ก 

 

ศัพท / สํานวน 

 

แนวคิด 

 

ความเชื่อ 

 

คานิยม 

 

วิถีชีวิต 

 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

 
พฤติกรรม
มนุษย 

 

ความรู 

จุดประสงค 

68.  เดือนขึ้นเหอ 
   ขึ้นมายอแสง 
   น้ําเตาพอทรามแกง 
   นางแมหวงไวไปไหน 
   หวงไวนานนาน 
   แมงภูกลางบานจะลักไช   
   หวงไวไปไหน 
   น้ําเตาพอทรามแกง…เหอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําเตา 
ทรามแกง 

  -ยกยองผูหญิงที่
แตงงานเมื่อถึง
วัยอันสมควร 

-การรับประทาน
แกงเลียง 

 -ตองการความ
รัก 

 9 
10 

ตารางที่ 9 (ตอ) 
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ตารางที่ 10 สรุปผลการคัดเลือกนิทานพื้นบานเพื่อใชเปนเนื้อหาและส่ือการเรียนการสอน

ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

1. ต ํานานจระเขหิน ปรัมปรา 1. ความเชื่อ 1. ภูมิศาสตรที่เปนทะเล
2. พอกัน ตลก 1. คานิยม 1. ยกยองความฉลาด

2. สะทอนพฤติกรรมการ
เล้ียงควายไวสํ าหรับชน

3. นายกับบาว ตลก 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต

1. ยกยองความฉลาดแกม
โกง

2. สะทอนลักษณะของ
การสรางบาน

4. ถางไรเจอกัน ตลก 1. คานิยม
2. ธรรมเนียม
ประเพณี

3. คํ าศัพท

1. นยิมการเลือกคูที่มีคุณ
สมบัติใกลเคียงกัน

2. สะทอนประเพณีการ
แตงงาน

3. มศีัพทภาษาถิ่นปรากฏ
อยู

5. หมากับจระเข อธิบายเหตุ 1. คานิยม
2. ภูมิศาสตร

1. สะทอนคานิยมความ
มีนํ ้าใจ

2. สะทอนภูมิศาสตร
ทะเล แมนํ ้า

6. สาเหตุที่กระดองเตา
มีรอยราว

สัตว 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนคานิยมรักษาการ
สัญญา

2.  สะทอนภูมิศาสตรทุง
หญาใกลแมนํ ้าและ
อาชีพท ํานา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



488

ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

7. บานทาเคย อธิบายเหตุ 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนคานิยมการ
สรางวัด

2. สะทอนภูมิศาสตรใกล
ทะเล อาชีพท ําประมง

3. สะทอนเร่ืองอาหารการ
กนิ (การทํ ากะป)

8. บอนอย บอหลวง ตํ านาน 1. คานิยม 1. ยกยองผูที่มีภรรยาสอง
คน, รักความยุติธรรม,
ความเปนผูน ํา

9. ที่มาของตาลโตนด อธิบายเหตุ 1. คํ าศัพททอง
ถิ่น

2. วิถีชีวิต
3. คานิยม

1. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู
มาก

2. อาชีพข้ึนตาล
3. สะทอนคานิยมการกิน

เหลา, ทํ านํ้ าเมา
10. มะพราวกับบอระเพ็ด อธิบายเหตุ 1. คานิยม

2. คํ าศัพททองถิ่น
3. ความเชื่อ

1. ยกยองผูที่มีความรูเร่ือง
การใชสมุนไพรรักษาโรค

2. ยกยองผูที่มีความ
กตญัูรูคุณคน

3. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู
มาก

4. ความเชื่อเร่ืองการ
พยาบาท

11. บวชนาค อธิบายเหตุ 1. คานิยม
2. ธรรมเนียม
ประเพณี

1. สะทอนความเชื่อของการ
นบัถือศาสนาพุทธ

2. สะทอนประเพณีการบวช

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

12. เจาหญิงเตาทอง เทวปกรณ 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต

1. รังเกียจผูที่ชอบการเลน
การพนัน

2. สะทอนถึงอาชีพการ
ประมง มีภูมิศาสตรเปน
ทะเล

   (ใชเปนส่ือการเรียนเกี่ยว
กบัประเภทของนิทาน)

13. แมเกลียดลูก ปรัมปรา 1. ความเชื่อ
2. วิถีชีวิต
3. ศัพททองถิ่น

1. สะทอนความเชื่อเร่ือง
การกินไขงูจะกลายราง
เปนงู

2. การทํ าขนมโคและใช
ขมิ้นท ําสีเหลือง

3. สะทอนศัพททองถิ่นที่
ปรากฏอยู

14. บญุคุณบิดามารดา คติสอนใจ 1. คานิยม
2. ธรรมเนียม
ประเพณี

1. สะทอนคานิยมเร่ือง
ความกตัญูตอพอแม

2. สะทอนพิธีการทํ าศพ
15. ชยัชายเหลาหวาย ชีวิต 1. คานิยม 1. ยกยองการเลือกลูกเขยที่

ฉลาดและสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได

16. เจาสุบิน คติสอนใจ 1. ความเชื่อ 1. สะทอนความเชื่อเกี่ยว
กบันรกสวรรค, กะทะ
ทองแดง และการบวช
จะชวยใหพอแมหลุด
พนจากขุมนรกได

(ใชเปนส่ือการเรียนเกี่ยวกับ
ประเภทของนิทาน

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ํา
ดับ

เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

17. เปลือกไมวิเศษ ปรัมปรา 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต

1. ยกยองผูที่มีความรูเร่ือง
การใชสมุนไพรรักษาโรค

2. สะทอนภูมิศาสตรปาเขา
และทะเล

18. นายพรานถือสัจจะ คติสอนใจ 1. คานิยม 1. สะทอนคานิยมการรักษา
สัจจะ

19. จองเวร ชีวิต 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต
3. คํ าศัพททองถิ่น

1. สะทอนความเชื่อใน
เร่ือง แรงอาฆาต
พยาบาท

2. สะทอนภูมิศาสตรเปน
ถํ ้าใกลทะเลและอาชีพ
การทํ านา

3. มศีัพททองถิ่นปรากฏ
อยูมาก

20. นายฟง วีรบุรุษ 1. คานิยม
2. ธรรมเนียม
ประเพณี

3. คํ าศัพททองถิ่น

1. ยกยองการใหสินนํ้ าใจ
เมื่อท ํางานไดสํ าเร็จ

2. สะทอนใหเห็นถึงพิธีจับ
ชางเผือก

3. ค ําศัพททองถิ่นปรากฏ
อยูมาก

21. ลูกเขยชาวกรุงกับ
พอตาบานนอก

ตลก 1. ประเพณี
2. ศัพทและ
สํ านวนทองถิ่น

1. สะทอนคานิยมการจัด
งานเล้ียง การไปกินเล้ียง

2. มีศัพทและสํ านวนทอง
ถิ่นปรากฏอยูมาก
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

22. ประวัติของกุง อธิบายเหตุ 1. คํ าศัพทและ
สํ านวนทองถิ่น

มีคํ าศัพทและสํ านวน
ทองถิ่นปรากฏอยูมากมาย

23. ข้ีกัญชา ตลก 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต
3. ธรรมเนียม
ประเพณี

1. รังเกียจผูที่สูบกัญชาและ
เกยีจครานการทํ างาน

2. สะทอนภูมิศาสตรเปน
เขา ใกลทะเล อาหาร
คือปลา

3. การข้ึนศาลสมัยกอน ถา
หากถามไมพูดจะโดน
เฆี่ยนตี

24. คนที่รับการศึกษาดี
กับคนโง

ตลก 1. คานิยม สะทอนคานิยมการศึกษา
เลาเรียนและการถอมตน

25. พอผัวกับลูกสะใภ ชีวิต 1. ประเพณี เร่ืองหนาที่ของลูกสะใภที่
ตองปฏิบัติตอพอผัว

26. นางนกใส สัตว 1. วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตร
เปนปาเขา
(ใชเปนส่ือในการเรียนการ
แบงประเภทของนิทาน)

27. ลูกเตา สัตว 1. วิถีชีวิต
2. ธรรมเนียม

1. สะทอนภูมิศาสตรที่เปน
ทะเล

2. การตอนรับขับสูแขกที่
มาเยือน

(ใชเปนส่ือการเรียนเกี่ยวกับ
การแบงประเภทของ
นทิาน)

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

28. นายแรง วีรบุรุษ 1. พฤติกรรม
2. วิถีชีวิต
3. ศัพททองถิ่น
4. แนวคิด

1. สะทอนใหเห็นพฤติ
กรรมการแลกเปล่ียนผล
ประโยชน

2. สะทอนภูมิศาสตร ปาเขา
และทะเล ใชเรือสํ าเภา
เปนพาหนะอาชพีจบัปลา

3. มีศัพทและสํ านวน
ทองถิ่นปรากฏอยูมาก

29. วัดโคกอีแรง อธิบายเหตุ 1. คานิยม 1. สะทอนคานิยมใหเด็กผู
ชายอยูกับพระ

30. บอนํ้ าศักดิ์สิทธิ์ ตํ านาน 1. ความเชื่อ
2. คานิยม

1. สะทอนความเชื่อเร่ืองบอ
นํ ้าศักดิ์สิทธิ์, ผี
วิญญาณและคุณไสย

2. สะทอนคานิยมการใชนํ้ า
ในบอรักษาคนไข

31. หลวงพอเพชร ตํ านาน 1. ความเชื่อ 1. สะทอนความเชื่อผูที่มี
บุญญาวาสนา แสดง
อิทธิปาฏิหารย

2. สะทอนความเชื่อเกี่ยว
กับอาคมของขลังและ
อิทธิปาฏิหารย

32. นางอุทัย ปรัมปรา 1. พฤติกรรม
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนพฤติกรรมการ
รักความสวยงามของ
ผูหญิง

2. สะทอนอาชีพคาขายและ
จับสัตวนํ้ า

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

33. นางจํ าปากับจระเข ปรัมปรา 1. วิถีชีวิต สะทอนภูมิศาสตรทะเล
34. เรือสํ าเภา ปรัมปรา 1. คานิยม

2. คํ าศัพทและ
สํ านวนทองถิ่น

1. สะทอนคานิยมการรัก
การผจญภัย

2. สะทอนคํ าศัพทและ
สํ านวนทองถิ่นที่ปรากฏ
อยู

35. พระมาลัย ปรัมปรา 1. ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเกี่ยวกับ
พระศรีอาริย

36. ปลาบูทอง ปรัมปรา 1. ความเชื่อ
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนความเชื่อเร่ือง
การกลับชาติมาเกิด

2. สะทอนภูมิศาสตรเปน
ทะเล อาชีพจับปลา

37. เจาพุทโธ ปรัมปรา 1. พฤติกรรม
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนพฤติกรรมของ
ความสะดวกสบายไม
ตองท ํางานก็มีกินมีใช

2. สะทอนภูมิศาสตรเปน
ทะเล อาชีพคาขายทาง
เรือ

38. บานเคียนซา ตํ านาน วิถีชีวิต
มศีัพททองถิ่น

สะทอนภูมิศาสตรของการ
ตัง้ถิ่นฐานที่อยูอาศัย และ
การตั้งชื่อถิ่นฐานที่ตัวเอง
อยู  (ใชเปนส่ือในการเรียน
ในเร่ืองของตํ านาน)

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

39. นิทานปาตํ า ตํ านาน 1. พฤติกรรม
2. ความเชื่อ
3. วิถีชีวิต
4. มคี ําศพัททองถิน่

1. สะทอนพฤติกรรมการดู
การละเลนมโนราห และ
อาชีพการแสดงมโนราห

2. สะทอนความเชื่อเร่ือง
อาถรรพของปาและ
คนธรรพ

3. สะทอนสภาพถูมิศาสตร
ทีเ่ปนปาเขา และอาหาร
การกินคือใชขมิ้นแกงสม

4. มคีํ าศัพททองถิ่นปรากฏ
อยูมากมาย

40. นายพรานลาเนื้อ คติสอนใจ     ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองการ
รักษาศีล 5

41. โลภนักมักลาภหาย คติสอนใจ 1. คานิยม
2. สํ านวนทองถิ่น

1. สะทอนคานิยมเร่ืองคน
ซื่อสัตย

2. มสํี านวนทองถิ่นปรากฏ
อยู

42. กรรมสนองกรรม คติสอนใจ 1. คานิยม
2. ความเชื่อ

1. สะทอนคานิยมการมี
ภรรยาสาว

2. สะทอนความเชื่อเร่ือง
กรรรมสนองกรรม

43. ตีควายเขาไห คติสอนใจ 1. พฤติกรรม
2. ศัพททองถิ่น

1. สะทอนพฤติกรรมการ
เลนการพนัน

2. มศีัพททองถิ่นปรากฏ
อยูมาก

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

44. ชยัชายฉลาด ชีวิต 1. คานิยม
2. วิถีชีวิต

1. ยกยองการใชปญญา
แกไขปญหาเฉพาะหนา

2. สะทอนใหเห็นการนํ าพืช
ในทองถิ่นมาท ําเปน
ของใช

45. ยายเอ้ียง ชีวิต ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองกฎ
แหงกรรมที่วาหากปลูกตน
ไมเขาไปในเขตพื้นที่ดินวัด
จะทํ าใหไดรับผลกรรมตอน
ใกลตาย

46. นายโจรอุกวัด ชีวิต 1. คานิยม
2. ธรรมเนียม

1. ยกยองการทํ างานสุจริต
2. สะทอนใหเห็นธรรมเนียม

การปลน
47. ลูกเนรคุณ ชีวิต ค ําศัพททองถิ่น มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู
48. คิดวาแกงบวช ชีวิต พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมเร่ือง

อาหารการกิน
49. สองแมโลก ชีวิต ค ําศัพททองถิ่น มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู

(ใชเปนส่ือในการเรียน เร่ือง
ประเภทของนิทาน)

50. อกตัญู ชีวิต 1. ความเชื่อ
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนความเชื่อเร่ือง
เมืองแมหมาย

2. สะทอนสภาพภูมิศาสตร
ทีเ่ปนเกาะ  เปนทะเล

51. ข้ีกับตด ตลก 1. คานิยม
2. ศัพททองถิ่น

1. รังเกียจการเลนหวย
2. มศีัพททองถิ่นปรากฏ

อยูมาก

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง
ประเภท
นิทาน

สนองจุดประสงค
เร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

52. ดื่มปู ตลก 1. พฤติกรรม
2. ศัพททองถิ่น

1. สะทอนพฤติกรรมในการ
สงลูกไปเรียนกรุงเทพฯ

2. มศีัพททองถิ่นปรากฏ
อยูมาก

53. ธรรมชาติ ตลก วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตร
และสัตวที่อาศัยอยูใน
ทองถิ่น

54. ผีหลังกลวง ผี ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองผีกับ
ใบหนาด  (ใชเปนส่ือในการ
เรียนเร่ืองประเภทนิทาน )

ตารางที่ 10 (ตอ)
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ตารางที ่11  สรุปผลการคัดเลือกเพลงกลอมเด็กเพื่อใชเปนเนื้อหาและส่ือการเรียนการสอน

ล ําดับ เร่ือง สนองจุดประสงคเร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก
1. นางอุทัย 1. วิถีชีวิต

2. พฤติกรรม
1. สะทอนlสภาพภูมิศาสตรที่เปน

แมนํ ้าและการตั้งถิ่นฐาน
2. สะทอนสภาพพฤติกรรมของผู

หญิง เร่ือง การแตงตัวและอาชีพ
แมคา

2. ข้ึนเขา 1.  วิถีชีวิต 1.  สะทอนสภาพภูมิศาสตรปาเขา
และอาชีพจับชางปา

3. โหยน      วิถีชีวิต สะทอนสภาพการทํ าไรแตงและการ
ด ําเนินชีวิตในไรแตง

4. ยางตนแคลว 1. ความเชื่อ
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนความเชื่อเร่ืองหัวเมือง
เจาที่

2. สะทอนสภาพภูมิศาสตรเปน
ทะเลและอาชีพท ําเรือ

5. ไปบนเขา      วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรปาเขา
อาชีพตัดหวาย และการทํ าเปลเล้ียง
ลูก

6. นกเขา      วิถีชีวิต สะทอนสภาพของการประกอบ
อาชีพมโนราห

7. หญาโทงเทง 1. พฤติกรรม
2. ศพัทสํ านวนทองถิ่น

1. สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการ
เลนพนันไกชน

2. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยูมาก
8. นกนางแอน วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรที่เปนเกาะ

และอาชีพเก็บรังนก
9. นองนอน ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองแมซื้อชวย

เล้ียงเด็ก
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ล ําดับ เร่ือง สนองจุดประสงคเร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก
10. คลองชาง วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรแหลงที่อยู

และอาหารการกิน
11. เรือใหญ วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรเปนเกาะ

และการเดินทางดวยเรือไปเกาะ
พะงัน

12. ลมพัด วิถีชีวิต สะทอนสภาพผูหญิงปกผาเมื่อมี
เวลาวาง และลายผาที่ปกจะ
สะทอนภาพภูมิศาสตรที่เปนทะเล

13. ฟาล่ัน วิถีชีวิต สะทอนภาพภูมิศาสตรพื้นที่เปนนา
และการปลูกขาว

14. ตนสมแปน 1. คานิยม
2. ศัพททองถิ่น

1. สะทอนสภาพคานิยมในการ
เลนไกชน

2. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู
15. พราวทางเล่ือย วิถีชีวิต สะทอนพฤติกรรมของลูกผูหญิงจะ

ตองคอยปรนนิบัติสามี
16. ฝนตก วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรที่มีฝนตก

ชกุ และภาพทองนา อาชีพชาวนา
17. นกเปลา วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรปาเขาและ

อาชีพดักนก
18. ไปนัง 1. วิถีชีวิต

2. พฤติกรรม
1. สะทอนการตั้งถิ่นฐานที่อยูและ

มอีาณาเขตกับเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช

2. สะทอนพฤติกรรมการฝากซื้อ
ของใชครัวเรือน

19. วันศุกร       ความเชื่อ สะทอนความเชือ่เกีย่วกบัวันทีเ่ดนิเรือ
20. ฟาล่ัน 1. วิถีชีวิต

2. ศัพททองถิ่น
1. สะทอนภาพการกินอาหาร
2. มศีัพททองถิ่นปรากฏมาก

ตารางที่ 11 (ตอ)
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ล ําดับ เร่ือง สนองจุดประสงคเร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

21. โปลกโพธิ์ พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมการปลูกตนโพธิ์
ไวริมตล่ิง

22. นํ้ ามาก วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรที่เปนชวง
ของฤดูฝนที่มีนํ้ าทวมทั่ว

23. ไกแจ วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรที่เปนทะเล
มีชายหาด

24. ฝนราย ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองฝนและสภาพ
ภูมิศาสตรเปนทะเล (ปลาตาง ๆ )

25. ปลาชอน วิถีชีวิต (ใชเปนส่ือในการเรียน)
สะทอนสภาพภูมิศาสตรทะเล

26. ผาสามสี 1. ความเชื่อ
2. วิถีชีวิต

1. สะทอนความเชื่อเร่ืองแมยานาง
2. สะทอนสภาพภูมิศาสตรเปน

ทะเลจึงสะทอนภาพของเรือที่ใช
เปนพาหนะ

27. เกาะสมุย วิถีชีวิต สะทอนสภาพที่ตั้งของเกาะสมุย ซึ่ง
เปนอํ าเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร
ธานี

28. นางนกกวัก วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรใกลทะเล
และอาหารที่ไดจากสภาพ
ภูมิศาสตร คือ ปูดอง

29. เจาแกว       พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมของการดูดาว
เนือ่งจากสภาพพื้นที่เปนเกาะ

30. ไชยา วิถีชีวิต สะทอนสภาพภูมิศาสตรของอํ าเภอ
ไชยาซึ่งเปนอํ าเภอที่ตั้งอยูในจังหวัด
สุราษฎรธานี

31. นางอูทัย      คํ าศัพททองถิ่น มคีํ าศัพททองถิ่นปรากฏอยู
(วรรณกรรมที่มีอยูในทองถิ่น)

ตารางที่ 11 (ตอ)
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 ล ําดับ เร่ือง สนองจุดประสงคเร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

32. นางโนราห ความรู วรรณกรรมทองถิ่น
33. นางเมรี 1. ความรู

2. พฤติกรรม
3. ศัพททองถิ่น

1. เปนวรรณกรรมที่มีอยูในทองถิ่น
2. สะทอนพฤติกรรมของการดูละคร
3. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู

34. สังขศิปลชัย ความรู เปนวรรณกรรมทองถิ่น
35. เจาวรวงศ ความรู เปนวรรณกรรมทองถิ่นดั้งเดิม
36. ตนหญาแพรก 1. พฤติกรรม

2. ศพัทและสํ านวน
ทองถิน่

1. สะทอนพฤติกรรมของการเกี้ยว
ผูหญิง

2. มศีพัทและสํ านวนทองถิ่น
ปรากฏอยู

37. หมากออน คานิยม สะทอนคานิยมการรักศักดิ์ศรีของ
ลูกผูหญิง

38. โผกเปล คานิยม สะทอนคานิยมการรักษาคํ าพูดของ
ผูชายที่พูดไวกับผูหญิง

39. นกเขา ประเพณี สะทอนขนบของผูหญิง นิยมเลือกผู
ชายที่ยังไมมีพันธะผูกพัน

40. หมากออน คานิยม สะทอนคานิยมคํ าสอนใหลูกผูหญิง
รักนวลสงวนตัวอยาชิงสุกกอนหาม

41. นอนหลับ คานิยม สะทอนคานิยมการเลือกผูชายของ
ผูหญิง

42. ตดัเตย คานิยม สะทอนคานิยมคุณสมบัติของผูชาย
ทีผู่หญิงตองการ

43. ตนยาหมู ธรรมเนียม สะทอนธรรมเนยีมเร่ือง อยาปลอยให
ลูกของศตัรูอยูรอดเปนหอกขางแคร

44. ตนดาวเรือง คานิยม สะทอนคานิยมของผูชายที่ไมนิยม
เลือกแมหมาย

ตารางที่ 11 (ตอ)
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 ล ําดับ เร่ือง สนองจุดประสงคเร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

45. โละสาว คานิยม สะทอนคานิยมยกยองการประพฤติ
ปฏิบัติตัวของผูหญิง จะตองเรียบ
รอย    นุมนวล

46. ตนลํ าพง 1. คานิยม
2. ประเพณี

1. สะทอนคานิยมยกยองการแตง
ตัวที่  ถูกตอง มีการสูขอจากผู
ใหญ

2. ประเพณีการแตงงาน
47. ท ําบุญ 1. ความเชื่อ

2. วิถีชีวิต
1. สะทอนความเชื่อเร่ืองบุญบาป
2. สะทอนสภาพภูมิศาสตรที่เปน

ทะเลชายหาด
48. นางมัทรี คานิยม สะทอนภาพการนิยมฟงเทศกกัณฑ

มัทรี
49. นางอูทัย พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมการไปวัด
50. พราวทางขาด ความเชื่อ สะทอนความเชื่อในเร่ืองของราหู

อมจันทร
51. ไปคอน ประเพณี สะทอนธรรมเนียมการไป

นครศรีธรรมราชเพื่อไปเที่ยวชมวัด
พระธาตุ

52. เชา เชา พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมการตื่นเชาเพื่อใส
บาตร

53. มีกรรม ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองการกลับชาติ
มาเกิด

54. พี่ไป 1. ประเพณี
2. ศพัทสํ านวนทองถิ่น

1. ประเพณีการชักพระ
2. มคี ําศัพทสํ านวนทองถิ่นปรากฏ

อยู
55. นางนกคุม ความเชื่อ สะทอนความเชื่อเร่ืองเสนหยาแฝด
56. วัดเวียด ประเพณี การแขงขันเรือ, การแขงเรือ
57. ตนกลวยเขียว ความเชื่อ เร่ืองการทํ าขวัญลูก

ตารางที่ 11 (ตอ)
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 ล ําดับ เร่ือง สนองจุดประสงคเร่ือง เหตุผลส ําคัญท่ีเลือก

58. นกคูด ประเพณี      ประเพณีเดือนสิบ
59. ไปบานตีน 1. คานิยม

2. ประเพณี
3. ศัพททองถิ่น

1. สะทอนคานิยมยกยองเลือกคู
ครองที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน

2. ประเพณีการสูขอ
3. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู

60. ส่ังสอนลูกสาว คานิยม สะทอนคานิยมบวชกอนแตงงาน
แตยังไมทันสึกก็มักจะไดเมีย
เสียกอน

61. นกอีโหรง พฤติกรรม รังเกยีจผูหญิงที่เอาแตแตงตัวจนไม
รูจักทํ ามาหากิน

62. ตนสมแปนหัวจุก พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมการบวชที่มักตอง
สึกออกมากอนเพราะผูหญิง (ใช
เปนส่ือการเรียนเร่ืองเพลงกลอม
เด็ก)

63. หมากออน คานิยม สะทอนคานิยมยกยองการเลือกผู
หญงิที่ยังคงความบริสุทธิ์

64. ตนลอกอ 1. ประเพณี
2. ศัพททองถิ่น

1. เร่ืองการเล้ียงลูกผูหญิง
2. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู

65. พี่ชาย พฤติกรรม สะทอนพฤติกรรมผูชายที่ยังเปน
โสด

66. พราวทางบิด คานิยม สะทอนคานิยมยกยองการสูขอ
67. อยามีบาป 1. คานิยม

2. สํ านวนทองถิ่น
1. สะทอนคานิยมการมีคูสมรสที่

ผูชายตองมีอายุมากกวาผูหญิง
2. มสํี านวนทองถิ่นปรากฏอยู

68. นํ้ าเตา 1. ขนบ
2. คํ าศัพททองถิ่น

1. เร่ืองการให    ลูกสาวแตงงาน
เมื่ออายุถึงพอที่จะแตง

2. มศีัพททองถิ่นปรากฏอยู

ตารางที่ 11 (ตอ)
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ภาคผนวก ค

1. นทิานที่ใชเปนส่ือการเรียนการสอน จํ านวน  55 เร่ือง
2. ปริศนาคํ าทาย จํ านวน  30 ปริศนาคํ าทาย
3. ภาษิตและสํ านวน  ภาษิตจํ านวน  26 ภาษิต  สํ านวน  50 สํ านวน
4. เพลงพื้นบาน

4.1 เพลงนา                 จํ านวน  1    เพลง
        4.2 เพลงคํ าตัก           จํ านวน  1     เพลง

4.3 เพลงกลอมเด็ก     จํ านวน  68 เพลง
                                     4.4 เพลงบอก  จํ านวน  1    เพลง
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1. นิทานพื้นบาน

1.  เร่ือง   ประวัติของกุง

สมยักอนหนัน้มีกุงถึงคนดักไปได คั้นหนี่เอาไปถึงแกงมั่ง คั่วมั่ง คั้นหนี้ คนสมัยหนั้นมี
คนเอาไปไดแลวหมันไมแกง เอาไปถึงของหมันยํ า ย ําดิบกินดิบ เอากุงมาถึงใสถวยเขาแลวทิ่ม
เคร่ืองโละเผ็ดใสลงไปบีบสมนาว ใสเขาไปกุงตัวเทไมตายกาแสบรอนดีดพลัดลงจากถวย พลัดลง
ใตถุน ทนไมไหว 

กุงหวา “ฮาย ! ท ํากนัพนัหนี้ไมไหวพวกมนุษยหวางตี้ตายหมันทรมานหมันแสบ ไมได
เร่ืองหนี้ตองไปฟองพระอิศวร…”  คร้ันตี้ไปแตสวนหนั้นไมหาญไป คั้นไมหาญไปกะไปชวนไกแจ
หวา  “วันหนี้ตองไปฟองพระอิศวร หมันท ําแสบหนัก เอาไปยํ าดิบหนั้น”  ไกแจหวาเอาสองคนกาไม
ด ี  “ไปชวนไกเภากันเหอะ”  คั้นหนี้กุงหวา  “เอาสามคนกายังสาคลาย ไปชวนเปดผูกันพอไดเปน
เพือ่นกัน” กาไปชวนเปดผู

ตกลงส่ีคนไดเปนเพื่อนกัน กาไปกันแหละ ถึงกาไปชวนพระอิศวร พระอิศวรหวา “เฮย! 
พวกโสมาท ําพรือกันวะ”  คั้นหนี้กุงหมันเจาทุกขน ิกุงกาบอกพระอิศวรหวา “หมันหนั้นอยูในเมือง
มนษุยหนัน้ หมันกาโรดีหนั้นแหละเขามีไปไวใหเขากิน แตการกินหนั้นไมทุกขไมรอนไหร แตกอนตี้
กนิหนีแ้หละมนษุยทํ าหยางเวทนา ตี้ตายตี้ไหรตั๊กทีใหตายหยางบาย ๆ  แตหนี้หมันเอากินดิบ เอา
ไปพลาไปยํ าหวางตี้ตาย หมันบีบสมนาวใสดีปลี หมันแสบหวาตี้ตาย”

พระอิศวรไดยินพันหนั้นกาหวา “เออ ! กุงเตนกุงพลาเราหนึกตี้กินอยูนานแลวไมไดกิน” 
กุงตกใจยกัหลังตึงเขา หลังไปชนฝาหลังหัก ข้ีไปอยูหมอม  ไกแจไดยินพันหนั้นกาชวนหวากลับ ๆ 
เทาวันหนี้ไมไดเร่ืองราว พระอิศวรไมตัดสินไหรใหกุง ทาวันหนี้หลังหักข้ีข้ึนอยูบนหมอมเหม็ดแลว
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2. หมากับจระเข

นานมาแลวหมากับจระเขไดเปนเพื่อนกัน โหยมาวันหนึงหมาติขามคลองไปหากินอีกฝงห
นงึ  ไมโรติไปพรือ    พอดีไดจวนกับเขลอยนามโหย   เขจึงถามหมาหวา  ติไปไหน  หมากา บอกให
ทราบหวา  ติไปหากินอีกฝงหนึง  แตไปไมไดไมโรติทํ าพรือ   เขกาบอกหวา  เอาพันหนี่ตะ   เราติพา
ไปสงเองไมตองตกใจ

แลวเขกาไดใหหมาเขาไปบนหลัง   แลวพาไปสงถึงเท   เมื่อหมาถึงฝงตามเทตองการ  
กาไมโรติตอบแทนคุณกับไหร   หมาเลยบอกหวา  เอาแหละเราจะข้ีใสหัวไวเปนการตอบแทน   จึง
ท ําใหเขโกรธมาก  และอาฆาตหมา  ทํ าใหหมากับเขไมโถกกันจนบัดหนี ่   และเราจะเห็นกอนเนื้อ 
หมกูเขเปนโรปข้ีหมาทุกตัว

3. เร่ือง นางจ ําปากับจระเข
กาลคร้ังหนึงนางจํ าปไดเอาโละเขมาเล้ียงในอางนาม พออยูไปไมเทาไหร โละเขใหญ

คบัอางนาม นางจํ าปาเห็นหวาหมันอยูไมได จึงเอาโละเขไปปลอยแคหนองนาม ทีหลังโละเขกา
ใหญคับหนองนามอ๋ี

นางจ ําปาเห็นหวาหมันอยูไมไดหลาว นางจํ าปาจึงเอาโละเขไปปลอยในสระ ทีหลังโละ
เขกาใหญคับสระหลาว นางจํ าปาจึงเอาโละเขไปปลอยในคลอง พอไดเวลานางจํ าปากาเอาอาหาร
ไปใหเขตัวหนั้นกินทุกวัน

และวันหนึงโละเขหยากจะกินนางจํ าปาข้ึนมา นางจํ าปากายอมใหโละเขตัวหนั้นกิน 
เร่ืองการอนถึงพระอิศวร พระอิศวรเห็นหวาโละเขหนั้นทรยศตอผูมีพระคุณ พระอิศวรจึงใชกงจักร
พดัเอาหล่ินของโละเขขาด โละเขจึงกินนางจํ าปาไมได

นบัตัง้แตหนัน้มาจระเขทุกตัวจึงไมมีหล่ิน พอจระเขจะกินอาหาร หมันจะคาบข้ึนเหนือ
นามเพื่อทูลพระอิศวรหวาหมันกินอาหารไมหรอย เพราะหวาหมันไมมีหล่ิน
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4.  เร่ือง    แมเกลียดโละ

แมมโีละสองคน โละชายกับโละสาว โละคนชายหนั้นแมไมใครชอบกายิกใหไปอยูปา 
โละชายกาไปทํ าไรกิน  ขางแมโรเหลาหวาโละมีกินกาตามไปเบียบเบียนโละอ๋ี

ฝายนองสาวกาทํ าหนมโคใหพี่บาวกินทุกวัน วันหนึงพี่บาวไปถางปากาทิ่มแปงทํ าหนม
โค พอดแีมไปถึงกาหวา “โละเหอ แมหยากนาม ไปเอานามมาใหแมกินขันตะ แปงเดียวแมทิ่มให” 
โละสาวกาไปเอานามมาให พอโละสาวมาถึงเห็นแปงหนมโคเปนสีเหลืองกาถามแมหวา “ไรแปง
เหลืองมากพันหนี่”  แมกาบอกหวา “อายข้ีหมิ้นหมันตกจากพกลงไปในแปงหนมโค หาพรือไม”  
จากหนั้นแมกากลับบานไป ยังแตโละสาว

ฝายพีบ่าวมาแตปากากินหนมโคหนั้นแหละ กินหนวยแรกหาวที หนวยเทสองกาหาว
สองท ีหนวยเทสามกากลายเปนงูเล้ือยลงสระ เพราะแมเอาไขงูใสในแปง ฝายนองสาวเห็นกาตาม
ไปเทปากสระเพื่อรอพี่บาวใหข้ึนมา

นางกานั่งรองไหจนนามตาทวมตัวกลายเปนจอมปล๋ัว วันหนึงพระราชาเสด็จในปากา
มาเหน็กาหวา ท ําไมจอมปล๋ัวหหนี้มีนามไหลออกมา กาขุดแลพอเห็นนางอยูในพระราชากาขอไป
ท ําเมยี นางกาหวาถาเอาไปทํ าเมีย ตองเอาพี่บาวหมันไปกัน ตอนหนี้อยูในสระเปนงู พระราชากา    
ตกลงพางูไปกัน พอไปถึงวังกาแตงงาน

5.  เร่ือง   บานทาเคย

แตกอนในโหมบานเล็ก ๆ ไดเชอหวาทาเคยลาง มีบานไมเกหลัง แถบนี้สวนใหญมี
อาชีพท ํานา และการประมง

คนสวนใหญพอไปเลจะไดกุงปลา กาเอามาเดินขายเพราะหวาตอนหนั้นหลาดไมม ีพอ
โหยนาน ๆ ชาวบานไดสรางวัดข้ึนมาเทปลายคลอง แตเททํ าวัดเทนั้นไมเหมาะ จึงไปทํ าไหมเท   
ทาเคย และเทนี้ทํ าเควยกันมาก เพราะเอากุงมาจากคลองทาเคย พอนาน ๆ คลองทาเคยกากลาย
เปน “บานทาเคย” กาเนื่องจากเทนี้ทํ าเคยกันมากนั่นเอง
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6. เร่ือง   สาเหตุเทกระดองเตามีรอยราว

นานมาแลวมีเตาตัวหนึงคลานไปหาอาหารเททุงนาแหงหนึง พอไปถึงทุงนากาพบกับ
นกกระสาสองผัวเมีย เตากาไดแหลงกับนกกระสาจนสนิทกัน แลวกอนเทนกกระสาสองผัวเมียจะ
จากไป กาไดแหลงกับเตาหวาตี้ใหเขาทังสองชวยเหลือไหรมั้งใหบอกไมตองเกรงใจ เตาจึงบอกนก
กระสาสองผัวเมียหวา เขาหยากไปเที่ยวในอากาศบาง แตคงไมมีโอกาส  นกกระสาสองผัวเมีย  
บอหวา ไดถาทานตองการ เราจะพาทานไปเที่ยวเอง แลวนกกระสาทั้งสองกานัดพบกับเตา

พอรุงข้ึนเตากาไดมาคอยนกกระสา พอนกกระสามาถึงกาแหลงหวา  “ทานติไปกะใคร”  
เตากาบอหวา  “เอาแหละเราจะไปกับทานทั้งสอง” แลวเตากาไปเอาไมมาอันหนึง บอกใหนก
กระสาคาบหัวและปลายไม สวนเตากาคาบตรงกลาง แตกอนเทจะข้ึนไปบนอากาศ นกกระสาได
สังไมใหเตาแหลงไหร ไมหวาจะเห็นไหร เตากาตอบ “ตกลง”

พอนกกระสาพาเตาบินไปในอากาศ  พวกสัตวตาง ๆ กายอนกกระสาหวาประหลาดเท
สามารถคาบไมพาเตาเที่ยวได เตาไดฟงกาโกรธลืมสัญญา อาปากแหลงหวา “ฉันตางหากเทฉลาด
บอกใหนกกระสาคาบไม”  แตแหลงไมทันจบหลังเตากาลงมากระทบกับพื้นดิน ท ําใหหลังเตามี
รอยราวและลายในเทสุด  จะเห็นหวากระดองของเตาจะมีรอยราวทุกตัวเลยในปจจุบันนี้

7. เร่ือง   บวชนาค

กาลคร้ังหนึงนานมาแลว มีพญานาคโหยตัวหนึงผุดข้ึนมาจากใตบาดาล พญานาคตัว
หนี้อยากจะบวชเพราะหวาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก จึงไดแปลงกายเปนคนแลวกาไปบวช
โหยเทวัดแหงหนึง

และโหยมาวันหนึงพญานาคกํ าลังทองทนต   กากลายรางเปนพญานาค  พอดีคนเดิน
มาพบเขาพอดี   เลยเอะอะโวยวายดังกันล่ันวัด   ทํ าใหคนบริเวณวัดมาแลพญานาคกันมาก คนใน
บริเวณวัดหวาดกลัวไมกลาเขามาในวัด กาไมหาญน ําอาหารมาถวายพระ เจาอาวาสจึงแหลงกับ
พญานาคหวา พญานาคเปนสัตวเดรัจฉานกาควรไปโหยเท ๆ เคยโหย

พญานาคเสียใจเทตนเองศรัทธาตอพทุธศาสนา แตตองกลับกลายเปนผูทํ าใหคนรังเกียจ
ตนเอง จนถึงกลับไมกลาเขามาในวัด การับปากกับเจาอาวาสหวาจะกลับไปโหยเทเมืองบาดาล
ตามเดมิ แตความศรัทธาในพุทธศาสนาหยากจะใหมีอาไหรเปนอนุสรณไวมั่ง เจาอาวาสกาตั้งเชอ
พญานาคหวา “นาค” และตอไปกอนเทจะบวชผาเหลือง ชายเทจะบวชนุงขาวเปนนาค เรียะหวา 
“เจานาค” กอนเทจะบวชเปนพระ   พญานาคดีใจมาก แลวกาเล้ือยกลับเมืองบาดาลตามเดิม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



508
8. เร่ือง   พอกัน

ตาคลองบานแกอยูเหนาะนาหลังวัดวินัย  แกมีควายหลายตัว   ตาคลองแกเปนแหลง
เกง็แกกะไปเลาใหเพื่อน ๆ ฟงโดยเฉพาะไอหมัด สึงเปนคนแขะ ฆาวัว

เขาฆาวัว  ฆาควายเพราะถือเปนการท ําพิธีการทางศาสนา ไอหมัดแหลงหวา “หมัดหนี้
ฆาควายมานานแลว”   ตาคลองกะหวา “ควายของกูมีอยูตัวหนึง แตไมขายใหใครทั้งเพ”  ไอหมัด
หวา  “ควายของหมึงเปนควายถึกเฮอ” ตาคลองกะหวา “เออ! ควายของกูเปนควายถึก เขาของเขา
หนีสู้งหลิบเลย”   ตาคลองอวดดีไอเคร็ง ๆ  ไอหมัดกะกวา  “หนาดไหนไอคลอง” ตาคลองกะหวา  
“ควายของกูหนี่รับรองไดหวาเขาหระดาวเลยแหละ”  ไอหมัดกะหวา  “กูเหมือนแหละมีไมเคียน 
อยหูยางใหญเลย กวางสิบวา กูตี้คุดเอาทํ ากลองเทสุเหราที”  “แหลวไมเคียนไหรของมึงกวางพัน
นัน้เหลา กูไอคลองไมเเชอมีจริง”  ตาคลองหวา กะไอหมัดมันกะตอบทันทีหวา “รับรองไมข้ีหกห
มงึ”  “คะนั้น หมึงท ํากลองหมึงจะเอาหนังควายเทไหนหุมกลอง”  ตาคลองถาม  ไอหมัดกะตอบทัน
ททีนัใดหวา  “กะตัวเทหมึงหวา  เขาพระดาวหนั้นแหละมาหุม” อยางนี้เขาเรียะหวาพอกัน

9.  เร่ือง   ขี้กับตด

มีผัวเมียอยูโคหนึงอยูกันมานานโละเตาหามีไหม  ฝายผัวเปนคนชอบเบอรบาเบอร 
หยางเดยีว   ทุกงวดถาเซอหลายตางแหละ  มางวดนี่กาหาไดเซอเลขไหรพึด  ฝนกาไมฝน

คนืแคเบอรตี้ออกลางดึก ฝายเมียเกิดเจ็บพุงมาแตไมหาญลงไปข้ีขางลาง   กาชวนผัว
ไปเปนเพื่อน   ผัวกาลงไปนั่งอยูขางตนไมขางหนึง  เมียอยูขางหนึง

ตอนแคนัง่คอยเมียกาหนึงถึงแตเบอรแหละหวางวดหนี้ไมโหรเซอเลขไหรดี   พอดีเมียข้ี
ออมาเล้ียงดังพลอก!   ผัวไดยนิกาดีใจหวางวดหนี้ไดแหลวเส้ียงหวาหก  แลวเมียกาตดออกมา
เสียงดังฉ่ี ๆ ผัวไดยินกาหวา  ฮา! ส่ีกัน

ผัวบาเบอรหวาไดแลวหกส่ี  หวางเชากาไปเซอหกส่ีหลายบาทแหละ   เซอตามเสียงข้ี
กบัตดของเมีย  แตพอเบอรออก  ส่ี  หก ผัวกาโกรธเมีย  ตอหวา หวาไมบอใหตรง แหลวแหลง
หวาหมึงข้ีกอนตด กูฟง หก ส่ี  ถาหมึงตดกอนข้ีตะกูรวยแน ๆ
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10. เร่ือง   ผีหลังกลวง

มโีละสาวโกรธแมหนีไปนอนบนไร ไปถึงไรกาจวนชัยชายไมโรหวาเปนผีหลังกลวง ชวยกัน
ใสไฟเทใตถนุ ผลัดมงึผลัดก ู แลวนางกะนอนแลทางชองเหน็หวาเปนผีหลังกลวง พอนางลงใสไฟเอง
กาว่ิงหนเีขาปาหนาด ผีกะไมหาญเขา

ผีกาตามไปแลวแหลงหวา นองเหอพีบ่าวรักเหมอืนใจจะขาด นองว่ิงเขาปาหนาดเสียแลว  
แหลงแลวกายนืเฝาอยตูงุหนัน้ เฝาจนหวางการองเรียกอยูหนั้นแหละ ฝายโละสาวกากลัวจนไขหัว
ถอน รุงเชาแมมาตามกาเห็นโละสาวอยูในปาหนาด เปนไขหัวถอนกะเอามารักษาจนหาย

11. เร่ือง   ดื่มปู

มตีายายบานอยูปา แกมีโละชายอยูคนหนึงสงใหมันไปเรียนหนังสือเทกรุงเทพฯ เรียน
จบแหลวกาทํ างานแคหนั้นแหละ แหลวกาไดเมียคนหนึงเปนชาวกรุง อยูมากามีโละคนหนึงเปน
ชาย อายุไดหาป กาพาหลานมาเยี่ยมโปยา

อยูไดสองสามวันไดยินโละชายแหลงกับหลานหวา “มาดื่มนามสิโละ” ฝายโปเขาใจ
หวาค ําหวากินคนกรุงเทพฯ หวาดื่มทั้งเพ วันหนั้นกาไปลาดเซอปูมามาตม เสร็จแหลวกาเรียะให
หลานมากินป ูโปกาเรียะหวา “มาดื่มปูซิหลาน”
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12. เร่ือง   โละเขยชาวกรุงผอตาบานนอก

 ผอตาอยูบานนอกพอเนื้อพอใจโละเขยไปอยูบานโละเขย โละเขยคุยหวาตอเชาตี้กิน
เล้ียง ผอตาหวาเขากินเล้ียงเขากินพรือกัน  โละเขยกะหวา “ไมเคยไปกินตอเชาไปกับฉาน”

ผอตาเตรียมตัวทาไวไปกินเล้ียงกับโละเขย   พอไปเขาแหลงอยูมากในงานกินเล้ียง    
กนิเวลาเปนชั่วโมงเหลือหวาตี้เสร็จพิธ ีผออยากขาวเต็มทน   พอเต็มหยากพิธีกาเสร็จ   พิธีจบลง
เขาเล้ียงขาว ผอตาหยากเต็มทนกาลอมือไปหยิบขาวหยิบจานใสขาว โละเขยกระซิบหวา  “อยาทํ า
ผอ อยาทํ าพันหนั้น  แลพมกอนพมท ําพรือท ําพันหนั้นอายเขาตาย”  กาคอยแลโละเขย

โละเขยท ําพันพรือกาท ําพันหนั้นคอยแลโละเขย โละเขยหยิบจาน หยิบชอนตักขาว ผอ
ตาหยบิจานหยิบชอนตักขาวทํ าเหมือนโละเขย   ยังกินของหวาน   เขาดับออยมากับออยฟน วิธี
การกินออยของโละเขยกินอยางเนียบเนียม ผอตาหยิบออยมาเคี้ยวเหมือนกัน โละเขยเอาผา
เชด็หนาอุดปากแลวกาคายกากออยใสในโถน

ผอตาเห็นโละเขยทํ าพันหนั้นกาเอาผาเช็ดหนามา และสันนิษฐานหวาพอวางในโถน 
ผอตาเห็นโละเขยคงกลืนกากออยแน ตนเองกากลืน ผอตากลืนโละเขยกาเอากากออยทิ้งในโถน 
เหน็แลวชักเดือด ๆ โละเขยกานั่งแลตาเขียว

พอเอาสาคูเม็ดใหญมาเล้ียง   โละเขยกาตักกิน  ผอตากาตักกิน   โละเขยนึกขํ าเทผอ
ตากลืนกากออยไมไดกาหัวเราะ  สาคูกาออกมาทางปากหมูก

ผอตาลุกข้ึนกาแหลงหวาทีหนี่กูไมท ําแลว   หมอเดียวหลอกกินกากออยทีหนึงแลว   
เทหนีห่ลอกใหกูท ําสาคูออกทางหมูก   กูไมเอากูไมท ําเทา ๆ ยกเลิก
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13.  เร่ือง  วัดโคกขี้แรง

คร้ังหนึงนานมาแลวยังมีพระอยูรูปหนึง พรอมดวยโละศิษยโคใจออกเที่ยวไปในปา    
เร่ือย ๆ คํ ่าเทไหนกาหยุดพักผอนเทหนั้น ถาไมพบบานคนกาปกกรดกันกลางปา ถาพบชาวบานกา
แวะอาศัยบานของชาวบาน

มาวันหนงึออกเดนิทางตั้งแตเชาไมพบบานคนเลยจนกระทั่งพลบคํ่ า กามาเจอบานตา
ยายโคหนงึ กาเขาไปอาศัย บานนั้นเปนบานเทมีใตถุน ตายายกาแหลงกับพระจนดึกจึงขอตัวไป
นอน

พระรูปหนั้นกานอนอยูกับโละศิษยไดกล่ินหนุนหอมข้ึนมาจากใตถุน กาบอกโละศิษย
หวา “หมึงลงไปแลหนุนขางลางทีหมั้นหอมนากลัว” โละศิษยกาแหลงข้ึนหวา  “เออ พมกาหิวอยู
พอด”ี กาลงไปแล เห็นหนุนโละใหญตั้งอยูใตถุน กาข้ึนมาบอกหวา “ผอหลวงหนุนใตถุนสุกนากิน” 
พระรูปหนัน้กาลงไปกนิหนนุกะโละศษิย โดยเทเอาเมดเทตดิตวัมาไปผาดวยเสียงดังกุกกักๆ อยูใตถุน

ตากบัยายหนึกหวาหมากาไมสงสัย ทั้งสองจึงกินหนุนกันจนอ่ิม พระกาแหลงหวา “เรา
ไปกนัดหีวาหนี่มันจะรุงแลว เดียวตากับยายลงมาเห็น”      ทั้งสองกาออกจากบานหนั้นทันท ี  โดย
ไมไดบอกตากับยาย  ดวยความรีบกาลืมหยิบเมด

ฝายตานอนไมคอยหลับ กาปลุกยายลุกข้ึนหุงขาวเพื่อจะใหพระฉันหัวเชา  ยายกาลุก
ข้ึนแตไมเห็นพระกาหนึกหวาพระลงไปข้ีไปเยี่ยวขางลาง  กาไมสนใจ ลงไปหยิบไมฟนเทใตถุนไป
หงุขาว   กาพบหวาหนุนนั้นไมโรใครกินเหม็ดแลว และมีเมดวางไวดวย กาไปบอกตา

ตาการีบลงมาแล กาหนึกไดทันเทหวาตองเปนของพระแน ๆ  กาจับเอาเมดว่ิงตามพระ
ไป   ฝายยายเห็นตาว่ิงกาว่ิงตามไปดวย

พระกับโละศิษยเห็นตาว่ิงตามมากาออกว่ิงกัน หนึกหวาตาว่ิงมาจับเร่ืองลักกินหนุน  
ตาเหน็หวาพระว่ิงกายกเมดข้ึนแลวตะโกนหวา “อยาว่ิง ๆ  เอาเมดไปกัน”  พระกาว่ิงเร็วข้ึน นึกหวา
ตาตี้มาแทง

ฝายยายว่ิงตามตามมา ติด ๆ ทั้งส่ีคนว่ิงกันจนเหนื่อยกาหยุดลงไปนอนหอบแห็ก ๆ แห
ลงไอไหรไมออก แลวสลบแนนิ่งไปทั้งส่ีคนและตายไปในเทสุด

ฝายแรงเมือ่เหน็ศพกาบนิวอนลงมาทัง้ฝูงแลวกนิศพจนเหมด็ แลวกาข้ีเอาไวเปนกองใหญ
ตอมาคนมาพบเห็นหวาสถานเทนั้นนาจะตั้งเปนวัด กาชวยกันสรางแลวตั้งเชอหวา “วัดโคกข้ีแรง”
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14. เร่ือง   ขี้กัญชา

วันหนงึ ข้ีกญัชาส่ีคน เปนเพื่อนกันสูบกัญชารวมกัน  ในเวลาวันนั้นกาชวนกันไปสูบ
กญัชาเทในสวนแหงหนึง  แลปลานั้นเปนปลาดิบเอาไปปงกันเทนูเลย  ปลาเปนปลาดิบ  เปนปลา
นามเค็ม   ตองหอใบตองจึงจะปงได ถาไมมีใบตองหอกะปงไมได

เมื่อเสร็จแลวกะพากันไปในสวนสูบกัญชาเมามึนเสร็จแลว กะชวนกันปงปลากินขาว 
คนเทหนงึสงเมดใหคนเทสองใหไปตองตัดใบตอง   คนเทสองรับเมดจากคนเทหนึงสงใหคนเทสาม   
คนเทสามสงใหคนเทส่ีตอไปเร่ือย ๆ เวียนกันอยูอยางนี้จนถึงหนเทสิบ

คนเทหนึงกาหนึกข้ึนไดหวาตองทํ าสัญญากันสักหยางหนึงหวา ถาใครแหลงแมแตคํ า
เดยีวผูหนัน้ตองไปตัดใบตองมาหอปลาปง   ตางคนตางใหสัญญาแลวกานิ่งกัน นิ่งไมปหลงกันเลย 
แมออกเสียงอยางหนึงอยางใดกาไมออก

ในขณะนัน้มีหมาตัวหนึงไดสาบปลากาไดและเลียบเขามา ไมมีคนหนึงคนไหนโวยวาย
ยกมอืข้ึนไลไมม ี จนหมาเอาปลาไปกินเสียกะไมมีใครไล  นั่งกันอยูเปนนาน

เวลาหนั้นมีตํ ารวจเที่ยวออกตรวจทองเท กะมาพบส่ีคนหนั้นนั่งซุมอยูในสวนกาเขามา
ไตถาม  ส่ีคนนั้นไมแหลง  ไมแหลงกาจับทั้งส่ีคนไปข้ึนศาล เอาไปใหศาลศาลถามเทาไหรกาไมดูไม
แหลง แตในขณะนั้นเปนเวลาเทศาลมีอํ านาจใหเฆี่ยนถามได กะศาลใหนายราชทัณฑเอาไมมา
เฆี่ยนถาม

พอคนเทหนงึถูกเฆี่ยนขวับการองโอยข้ึนมา คนหนึงกาสงเมดใหหวาไปตัดใบตอง  ถาม
กาไดความหวาพวกนี้ไดสัญญากันหวา ผูหนึงผูใดแหลงข้ึนจะถูกไปตัดใบตองเทาหนั้นแหละจึงไม
แหลงกนั จนถึงกับถูกเฆี่ยนถูกตี ถูกข้ึนศาลแลวกาปลอยตัวไปไมมีเร่ืองเภทภัยไหร
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15. เร่ือง   ถางไรเจอกัน

  ตาเกิดชาวบานเหนือมีโละชายอยูคนนึงอายุเกือบส่ีสิบปแลวยังหาเมียไมได  โรขาว
หวา  โละสาวยายเม็งชาวบานใต มีอยูคนนึงอายุรุนราวคราวเดียวกันยังไมมีผัวเหมือนกัน กาจัด
คนไปขอใหโละชาย

ฝายยายเม็งพอโรหวาตาเกิดมาขอโละสาวกาดีใจหวาโละสาวตี้ไดผัวเสียที   เพราะอยู
มากลางคนแลว แมงวันหัวเขียวยังไมตอม  กาจัดแจงตอนรับขัดสูหยางเต็มเท  เปนอันหวาแหลง
จาตกลงกนัแลว เรียะสินสอดทองหมั้นกันเล็ก ๆ นอย ๆ พอเปนพิธ ีตาเกิดกาบอกกับยายเม็งหวา 
“โละฉานหนี้โกงนะ” ยายเม็งกาตอบหวา “อาว โละเตินโกง  โละฉานกาปากขาดเหมือนแหละ” ตา
เกดิกาหวา “เอาะ หนั้นมายพรือ โละฉานโกงโละเตินปากขาด พอโสกันไดแหละ”

คร้ันตกลงกนัหวาใหเรียบรอยกานัดวันแตงงาน  พอถึงกํ าหนดวันแตงงาน ฝายเจาบาว
กาจดัการท ําคานหามใหเจาบาวนั่ง    แหบาวกันหนุกครึกคร้ืน   เจาบาวกาแตงตัวเสียหลอเฉียบ
นัง่ยิม้หนาบานอยูบนคานหาม

พอไปถงึบานเจาสาว  พวกเพื่อนบาวกาชวยกันอุมเจาบาวพาข้ึนเรือน   ฝายเจาสาวกา
แตงตวัอยางเฉงหวับเหมือนกัน นั่งคอยเจาบาวอยูในหอง เพื่อนบาวกาเอาเจาบาวข้ึนมาวางหนา
มานหนาหองเจาสาว ใหเจาบาวนั่งพับเพียบไหวแมยาย  เจาบาวหลังโกงขาแข็ง   เพลียะขาพับ
เพยีบเพลียะไมเขา อุตสาหขืนเลยขวิดตุง หัวทิ่มพื้น

เจาสาวนั่งแลอยูในมาน พอเห็นพันหนั้นลืมนึกหวาตัวเองปากแหวง เอาข้ีผ้ึงปดไว  ผุด
หวัรอทีเดียว   ข้ีผ้ึงหลุดปากโวอยู  ผอเจาบาว “หนี้แหละฉานบอกแลวของฉานโกง”  ฝายแม     
เจาสาวกาเปดมานใหแกเจาสาว “นาน  แลตา ฉานกาบอกแลวหวาของฉานปากขาด เปนอันหวา
ถางไรมาปะกันพอด ีฮะ ฮะ ฮะ

16. เร่ือง   คิดหวาแกงบวด
บานหนัน่พอมีฐานะไดแหละ มีโละชายอยูคนหนึงไดเมียมาแตบางกอ  ถึงกาวันหนั้น

แมผัวกาแกงสมปลาชอน แลวแกงเลียงหัวมันไวกัน พอหุงตมแกงเสร็จโละใภกาเขาไปกินขาวกับ
แกงสม พอเสร็จแลวกาเปดหมอไปเหน็แกงเลียงหวัมนั กาคดิหวามีของหวานดวย  กินใหเอมทีวันหนี่
กาไปหยบิถวยมาโละหนึง   ตักแกงเลียงมากิน มันกาหวาน  กินจนหมดหมอ แลวกาเอาะไปนอน

ผอผ้ัวแมผ้ัวกาเขามากินเปดแกงเลียงจะกินเพราะแกกินแกงสมไมดาย พอเปดแลกาหา
มไีหม กาเรียะโละ  กาถามแลหวาแกงเลียงไปไหนเหม็ด   โละใภกาตกใจ  อาว !  คดิหวาแกงบวช
ฉานกินไปเหม็ดแหลว   ผอผัวกาหวา   เฮย ! เวรกรรม
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17. เร่ือง   สองแมลูก

มีสองแมโละไปเที่ยวปา ไปเที่ยวหาโละไมไอไหรพันหนี่แหละ บังเอิญฝนตกหาใหญ  
พอฝนตกใหญกะเขาไปหยุดในโพรงไม พอเขาไปอยูในโพรงไม งูกาอากพิษใสตาทํ าใหแมตาบอด 
พอฝนแลงกะหวนกลับบาน ไมโรตีท ําพรือดีใหแมตาแจง กะเที่ยวมาหาทานผูโรหวาท ําพรือใหแม
ตาแจง กะเที่ยวไปเร่ือย ๆ

พอดไีปพบพระอานนท  พระอานนทหวาอยารองไหอยาร่ํ าเหลยโละหลานเอย หนี้แม
ตาบอดหนัน้กาใหโละสาวปลดหนี้บุญคุณเสียตะ ตักนามใหอาบ ลางข้ีสีเยี่ยวใหเสียตะ เพราะเมื่อ
กอนผอแมเล้ียงเรามาพันหนั้นแหละ  ขางโลกสาวกาทํ าตาม  ลางข้ีสีเยี่ยวให  ตักนามใหอาบ   ทํ า
กนัไปเร่ือยจนตายกันทั้งสองคน    และกะไดข้ึนสวรรคกันทั้งสองคนแหละ

18. เร่ือง   คนเทรับการศึกษาดีกับคนโง

บาวคนหนึงแตงตัวภูมิฐานเพราะหวาไดรับการศึกษาดี  กาไดเดินไปเที่ยว  กาไปเจอ
บาวอีกคนหนึงกํ าลังสนใจอยูกับเคร่ืองบินเทบินวนไปวนมาไมโรกี่รอบ  บาวนั้นกาเดินแล ๆ อยูเฉย
คนเดียว

บาวคนเทไดรับการศึกษา เดินเขาไปกาสนใจ  เดินเขาไปแลอยูเหมือนกัน และตางคน
กาสนใจแตเคร่ืองบินเทบินไปมา

บาวเทไดรับการศึกษากาถามหวา หนี้คุณสนใจอยูเหมือนกัน เทไดมาหยืนแลอยูเปน
เวลานาน  บาวคนหนั้นกาหวา พมใครสนใจ  บาวคนเทไดรับการศึกษากาหวา  เคร่ืองบินลํ านี้เทบิ
นอยไูดนัน้มหีลายอยาง กาแนะนํ าหวา ความจริงเปะของเคร่ืองบินนาจะทํ าใหดีหวาหนี้ ถึงหัวของ
เคร่ืองนัน้นาจะใชปะหลอดหนาๆ  จากนั้นก็หันมาถามหวา ทานสนใจนั้นทานไดรับการศึกษามา
เพียงพอแลวหรือ

บาวคนนัน้กาหวาคุณแนะนํ าดีแลว แตผมจะไดเอาไปปรับปรุงใหมใหมันบินไดดีกวาเท
เทอยูขณะนี้
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19. เร่ือง   นายกับบาว

นายจางคนหนึงมีบาวใชสอยเปนประจ ําอยูคนหนึง แตบาวคนหนึงมาใครมาตรงตอ
นายไม วันหนึงนายสังใหตมไกตมเสร็จแหลว  กาตักขาไปกินเสียขางหนึง สวนเถเหลืออีกขางกา
เอาไปใหนาย

พอนายเห็นถามหวาขาไกหายไปไหนขางหนึงเหลา บาวกาบอกหวา หมอพมเอาไป 
หนั้นกาเห็นไกมีขาเดียว นายกาหาเฉือไหมหวาไกขาเดียวแคไหนมีเหลา บาวกาหวาบานพมยัง  
ถาพมเห็นไกขาเดียวผมตี้พาไปใหนายแล   นายกาหวาตกลง

บงัเอิญบาวกาพานายไปแลไกอยูใตถุนบาน  เหยืออยูขาเดียว   นายเห็นไกหยืนอยูขา
เดยีวอ๋ีขาหดอยูใตปก นายกาเรียะไกกุก ๆ ๆ ไกพอไดยินเสียงพันนั้นกาหยืดขาอ๋ีขางหวิงมาหานาย  
พอนายเหน็พันหนั้นกาตี้ท ําโทษบาว  บาวกาบอกหวาเวลานายกินไมไดเรียะไกกุก ๆ ไกหมันกา
ไมหยืดขาออกมา  นายกาลงโทษบาวไมได

20. เร่ือง   ชัยชายฉลาด

มชียัชายคนหนึงไปเที่ยวแลวเทหนี่ ไมหมากมันคอมพาดขามคลองปลายถึงดิน แลว
ชายคนนั้นกะข้ึนไปนั่ง ทีหนี้ไมหมากมันหยับเพอลงไมได ทีหนี่มันคิดจนใจแลวกะเฉะเตาะหมะ  
ท ําเปนหมาตักนามเอาถวงปลายหมากใหลงดิน แลวมันกาไดลงกลับบาน

ตอมากาไดออกเที่ยวปาไปหาหวายไปเจอเอาชาง  ชางกายิก มันกะว่ิงข้ึนตนโหนด ไม
โรจะท ําพรือจะไดกลับบาน เพราะชางเฝาใตโคนมันกะตัดทางโหนดโยน โยนชุบชางกาแลนไปหา
ทางโหนด แลวกาแลนมาเฝาโคนอยูตามเดิม  ทีหนี่มันกาตัดทีหนึงหลาว  โยนไปฝายหนึงหลาว  
ชางกาว่ิงตามไปหลาว  ไปถึงเห็นแตใบโหนด ทีหนี้ตัดทีหนึงหลาวโยนไปฝายหนึง ทีหนี่ชางกาไม
แลแลว ทหีนี่มันกาตัดทางโหนดคาดเปนเปะ โดดลงมากับทางโหนดแลวแลนกลับบาน แลวกะชาง
ยนืเฝาอยูนั่นแหละหมันกาไปถึงบานแลว
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21. เร่ือง   ชัยชายเหลาหวาย

คร้ังหนึงมีชัยชายหลายคนไปขอโละสาวเศรษฐี  โละสาวสวยมา ผอแมไมตกลงตองให
เหลาหวายกอน ถาชายคนไหนฉลาดกาจะใหโละสาว ถาไมฉลาดกาจะไมตกลง

วันหนงึกาใหผูชายทงัเจด็คนมาสูขอโละสาว แตมเีพยีงหกคน ฝายผอของโละสาวบอกหวา
ใหเหลาหวายอยาใหขาด ถาของใครไมขาดจะยกโละสาวใหแตงงาน โดยใหเหลากับเมดเทคมกริบ

ผอของเจาสาวเตรียมไวใหขางฝายชายทังหก กาเหลาขาดหมดไมไดเปนเสน คนเทเจ็ด
มาสายมาถึงกาบอกหวามาสายนิดหนึง เพื่อนเขาเหลาแลวกาเลยขอหวายมาเหลาพรอมกับบอก
หวา เทไดมาสายนั้นเพราะหวา ขัดใจกับนาชาย สวนของผอตอกับนาชายล้ํ าสวนเขามา ฝายผอ 
ไมให ชยัชายคนนั้นกาเลยเอาเมดนั้นแหละ ขีดเสนใหผอแมเจาสาวดูไดความยาว สิบเสน จนใน 
เทสุดเมดกะโทะ พอเลาเสร็จชัยชายกะเอาเมดมาเหลาหวาย เหลาไดเปนเสนสวยวิบ

ในเทสุดผอแมกาตองยกโหลสาวใหแตงงาน   ผูฉลาดมีความโรยอมเอาตัวรอดอยูเสมอ

22. เร่ือง   นายโจรอุกวัด

นายโจรอุกวัดราง   นายโจรมีตํ าหราวันนั้นแลต ําหราหวาตองไดดี  ตองพาโละนองออก
เดนิทางแลตํ าหราเพอเดินเพอ พอไปถึงวัดกาถึงเวลาอุกแลว ถาจะพนไปกามันถึงเวลาอุก

วัดหนัน้มพีระอยอูงคหนงึเขาเคยอุกเหมอืน  แตหวาเขาอุกแลวเอาไปชวยเหลือประชาชน  
ยากจนเข็ญใจเททํ า ๆ กาไมรวย ดังนั้นพอนายโจรกาเขาอุกแกหวาไมมีไหร นายโจรหวาอุกแลว
ตองเอาตํ าหราหวาไดเวลาอุกแลว ตรงไหนกาเจอของดี

มาอุกวัดทานจะเอาของดีไอไหร พระกามีของดีในตัวคือ ศีลหา นั่นแหละ ถาใหแลว
ตองเอาไมเอากาไมตองให ใหแลวตองถาไมเอาเทหลังจะสวย

โจรการับหวาเอาทุกคน จากหนั้นกาเขามานั่งแลวหวาตามแกเพอ พระกาแนะน ํา
อาราธนาศีลหา ตั้งแต ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา

พวกโจรกาฮาข้ึนและหวาทีนีกาตาย แตกาตองเอาเพราะแหลงกันแลวอยาเสียสัตว
พอเอาแหลวกาเขาไปในโหมบาน พวกโจรไมเคยเขาไปโหย ๆ กาอดขาว จึงชวนกันท ํา

มาหากนิ ไปละขาว ทีหลังโรถึงในหลวงเขากานิยมชมชอบ ในหลวงจึงชวยเหลือ พอโหยมาในหมู
บานนัน้กาตั้งนายโจรใหเปนหัวหนา
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23. เร่ือง   ยายเอ้ียง

ยายเอ้ียงเปนคนเทมีเทดินราวสักไรเศษ ทีหลังแกโปละไมไผ แตมันมีเทตอกับเขตแดน  
ของวัด  แกโปละไมไผใหมันลามออกไปเพอ ถึงแกกาถางกินเทวัดเขาไปเพอ

ทหีลังกาวัดใหเทสรางโรงเรียน ทีหลังยายเอ้ียงบังเกิดเจ็บ อยูๆ เจ็บแรงพวกโละเซอเท
นอนใหนอน  แกหวานอนไมไดหนามยอกหลัง  จึงใชใหโละไปมนตทานวัดใตมา เพราะหวาแกฉอ
เทวัดเลยตองเวรฉอแดนวัดแนขอใหทานอโหสิกรรมเถอะหวา แกไมเอาแลวใหเขาสรางโรงเรียน
เถอะ  แลวกาหายเปนปกติ

24. เร่ือง   กรรมสนองกรรม

นานมาแลวยังมีตายายสองผัวเมีย เชอ ตาอกกับยายเฮ็ก   ไดอาศัยโหยเทกระทอม   
แหล็ก ๆ  ริมปาแหงหนึง อาชีพคือโปละโพดและถั่วงาตามประสาคนยากจน

โหยมาวันหนึงมีโคเฒาเขามากินขาวโพดและถั่วงา  สองตายายชวยกันจับโคเฒาผูก
มดัตากแดดเฆี่ยนตีอยางสาหัส  โคเฒาทนตากแดด ตากฝน ถูกเฆี่ยนตีไมไหวเลยตายไป

พอตายไปกะกลับชาติมาเกิดเปนตาชูชก   สวนตากะยายกาไปเกิดเปนกัณหาชาลี บุตร
ธดิาของพระเวสสันดร สวนตาชูชกไดนางอมิตตาเปนเมียเพราะผูหญิงคนนี้แตกอนทํ าบุญดวยดอก
ไมตายโคม จึงไดผัวแก

ตาชกูชกเฒากลัวเมีย นางใชใหไปขอทาสคือกัณหาชาลี   พอขอไดจากพระเวสสันดร   
จงึไดผูกมัดเฆี่ยนตีเร่ือยมา   และผูกมัดติดกันหนี้ แหละนี่คือเวรสนองเวร

สวนนางอมิตตะดา ผัวไปครบแปดปยังไมกลับแลวบานเรือนหักพัง เที่ยวอาศัยตามชาย
คาเพีอ่นบาน  จนตรอมใจตาย  พอตายแลวเกิดเปนปาดเที่ยวรองตามชายคาบานเวลาฝนตก 
เทีย่วรองหวา แปดปครบ ๆ จนถึงบัดหนี่
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25. เร่ือง   ตีควายเขาไห

     มเีศรษฐีคนหนึงมีขาวของสมบัติมากมาย   ชาง  หมา   วัว   ควาย   ผอไมท ําไทร ชาง 
หมา วัว ควาย ผอขายเหลน เหลนหยางเดียวหาทํ าไหร เหลนทังปทั้งชาติ จนวัวเหม็ด ควายเหม็ด               
กาขายหรายขายนา จนเหม็ดเงินเหม็ดทอง

มโีละชายอยคูนหนึงโละชายนั่งคิดนอนคิดหวาทํ าพรือใหผอเลิกเหลนนันท ี  กาหนึกข้ึน
ไดละหวาตี้ทํ าพันพรือ  พอเหย็นวันนั้นผอกลับมาถึงบาน โละกะแบะไหใหญไปตั้งหนาได  เอาไม
ทอนอันหนึง  แลวเอาควายมาหนึงตัว แลวกะตีควายจนผออดแลไมได กาถามโละหวา ตีควาย  
ท ําไหร โละกาตอบหวาตีควายใหเขาไห

ผอถามหวาควายตัวใหญมันตี้ตีเขาไดพรือ โละกาบอหวาตีเขาไมไดหรือ ทีวัว ควาย ไร
นา เงนิทอง ทั้งเหม็ดยังเขารูปอได ทุกส่ิงทุกอยางยังเขาไดเหม็ด  ทรัพยสมบัติกาไมเหลือ  ผอนึกได
กาหยุดเหลนปอตั้งแตนั้นมา เร่ืองการพนัน

26. เร่ือง   บุญคุณบิดามารดา
หมาเกิดเปนโละคนหญิงสองคน อยูมาเขาเห็นผิดทามีคนเอาไปเล้ียงทั้งโละและแม

หมา     อยมูาพอโละเปนสาวกามีคนมาขอไปเปนเหยาเปนเรือน คนเทเล้ียงกาใหคนพี่ไปไดเศรษฐี 
คนนองไปไดคนจน อยูมาแมลํ าลึกกาไปแล กาเลยไปหาโละคนพี่กอน พอโละคนพี่เห็นกาหวา ไฮ!
ไมโรมาไร กะไลยิกตี   แมการองไหหวาโละไมนึกถึงบุญคุณบิดามารดาเทเล้ียงมา กาคิดไปหาคน
นองซึง่เปนคนจน โละคนนองพอเห็นกาดีใจหวา แมมา! ฝายผัวเห็นเมียเรียกแมกาเรียกดวย และดู
แลรักษาเปนอยางดี

อยูมาแมหมากะตายกาไดเอาโดะใสเนียง ปดไวอยูมานานเปดแลโดะกลายเปนทอง 
ความทราบถึงเจาแผนดินกาใหรางวัลและโรถึงพี ่  พี่กามาถามนองหวาไดของดีไหร นองกาหวาไม
ตองท ําไหร เอาหมามาตีใหตายแลวเอาโดะใสเนียงไว เปดดูกาเปนเงินเปนทองเทานั้นแหละ

ฝายพี่กากลับไปตีหมาใสเนียงมากมายแลวปดไว และเปดดูอีกคร้ังกลายเปนหนอน 
แลว ผลนั้นคือการอกตัญูตอบิดามารดาคราวนี้ผูพี่แกจนลง ๆ คนนองกากลับกลายเปนเศรษฐี
ดวยโดะของแม
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27. เร่ือง   โลภนักมักลาภหาย

นานหลายสิบปมาแลวสมัยยังใชทาส ตอนนั้นเมืองไชยาเปนจังหวัด เจาคุณไชยา     
(เจาคณุวจ ีสัตยารักษ) เปนเจาเมือง เทหวาการตั้งอยูเทตํ าบลพุมเรียงปจจุบัน  บานเจาคุณไชยาม ี
บาวไพรขาทาสชายหญิงมากมาย   ถึงฤดูทํ านา  ทานเจาคุณใหบาวไพร ไปทํ านาซึ่งเปนเทนาของ
ทานเจาคณุเอง  เชาไปเย็นกลับทุกวัน จะไปกันหลาย ๆ คน หวางทางเทผานไปนั้นตองผานสระ
นามไปสองสระ

สระแรกเรียกหวา สระวัดพางจิก อยูเทฝายตะวันออกของทางเดิน และเดินตอไปอีก
ประมาณ 10 เสน มีอีกสระหนึง เรียกหวา หนองหิน อยูฝายตะวันตกของทางเดิน มีตํ านานเลาลือ
กนัหวา พอถงึวันเสาร จะมีไหเงินไหทองเจ็ดโละ กล้ิงข้ึนจากสระวัดพางจิก และจะกล้ิงเร่ือยไปตาม
ทางไปลงเทหนองหิน พออังคารจะกล้ิงจากหนองหินมาลงสระวัดพางจิก มีคนเจอบอย แตไมมีใคร
มปีญญาความสามารถจะเอาได

อยมูาวันหนึงเปนวันเสาร บาวคนอ่ืน ๆ บังเอิญไมไดไปทํ านา คงมีแตนายซวย ไปนา
เพียงคนเดียว พอเวลาประมาณหาโมงเย็น กาแบกจอบกลับบาน พอเดินมาตรงสระวัดพางจิก   
ขณะนัน้แสงตะวันเปนหนวดแมวพอดี กามีไหเจ็ดโละกล่ิงข้ึนจากสระวัดพางจิก  จริงดังเทเขาเลา
กนั  โละหวัหนาใหญขนาดโองนามขนาดใหญและคอย ๆ เล็กลงไปจนถึงโละเทเจ็ดโละสุดทาย 
ขนาดใหญกวาไหกระเทียมโบราณ พอนายซวยเห็นดังนั้นกานั่งลงวางจอบยกมือไหวพลางขอหวา 
“ผอเจาพระคุณเหอ โละเล็กโละนอยชวยหยุดใหลักโละเถอะ โละจนเหลือเกิน  เปนข้ีขาเขาพอได
หยดุยากสักท”ี ไหวิเศษกาหยุดใหทั้งเจ็ดโละ อารามดีใจ นายซวยควาจอบลุกข้ึนว่ิงไปตอยเอาโละ
หวัหนาเพื่อน ไหทั้งเจ็ดโละ กล้ิงกราวเดียวลงในสระเหม็ด

แลวตั้งแตวันหนี่จนบัดหนี่ ไหนั้นไมเคยข้ึนมาใหใครเห็นอีกเลย เปนเพราะความโลภ
ของคน ขอโละแหล็กพอเขาหยุดใหลองใจ กลับไปตอยเอาโละใหญ สมกับคํ าเทหวา “โลภนักมัก
ลาภหาย”
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28. เร่ือง   ต ํานานหลวงผอเพชร

หลังจากที่หลวงผอพระครูวิบูลยธรรมสาร (หลวงผอเพชร) ทานไดมรณะภาพไปแลว  ชาว
วัดและชาวบานเกาะพะงันทั้งชายหญิงทั่วหนา ไดหารือจัดงานศพของหลวงผอพระครูวิบูลย
ธรรมสารใหทานตามประเพณ ี แบบพระเถระผูใหญมรณภาพ คือ มีการสวดพระอภิธรรมบังสุกุล
จนครบเจ็ดวันแลวจึงปดไปทํ า 15 วัน, 40 วัน, และ 100 วัน พนไป แลวจึงไดปรึกษาหารือกันจัด
สรางเมรุ เพือ่งานพระราชทานเพลิงศพใหสมกับเกียรติของพระผูใหญ ที่เปนเทเคารพรักของชาว
เกาะพะงนัทกุๆ คน ชาวบานเกาะพะงันทั้งชายหญิงทั่วหนาจึงไดหารือจัดสรางพระสถูปเจดีย เพื่อ
บรรจถุานธาตุของ พระครูวิบูลยธรรมสาร (เพชรวชิโร) ไวเปนที่เคารพสักการะบูชา ไวบนเนินหิน
ลาดใหญใกล ๆ กับรอยฝาเทาของหลวงผอเพชร เมื่อคร้ังที่ผานไดทํ าปาฏิหาริย พรอมกับสรางรูป
ปนของพระครูวิบูลยธรรมสาร  ประดิษฐานอยูบนเนินทางดานทิศเหนือใกล ๆ กับพระพุทธเจดีย
องคใหญประชาชนปดทองเหลืองอรามทั่วทั้งองค

หลวงปูจบและคุณตาพุมไดเลาตรงกันหวา หลวงผอเพชรไดแสดงอภินิหารบารมีมีใหเห็น 
ประจกัษแกสายตาประชาชนชาวเกาะพะงันหลายคร้ังดวยกัน

คร้ังที ่1 ตอนที่หลวงผอเพชรไดออกจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยเรือสํ าเภาของนายสีเกตุชาว
เกาะพะงนัเทไดท ําการคาขายระหหวางกรุงเทพฯกบัเกาะพะงนั เพื่อมาเปนเจาอาวาสวัดอัมพวันตาม
ค ํานมินตของชาวเกาะพะงัน ดวยเหตุที่หวาสมภารองคกอนไดลาสิกขาทิ้งวัดไปครองเรือนเสียแลว 
ไมมีพระองคใดที่จะรักษาวัดตอไปได ชาวเกาะพะงันจึงไดพรอมใจกันไปนิมนตทานเทวัดโพธิ ์ 
กรุงเทพฯ ซึ่งทานไดเขาไปสมัครเรียนแผนกวิชาบารมีที่วัดโพธิ์ จนกระทั่งมีความสามารถแปล
ภาษาบาลีเปนภาษาไทยไดเปนอยางดี

ในวันทีห่ลวงผอเพชรทานไดเดินทางมาถึงเกาะพะงัน เรือไดทอดสมอในอาววกตุม เวลา
ในขณะนัน้ประมาณ 3 โมงเย็นกวา ๆ จึงไดข้ึนจากเรือมาบนฝง และไดหยุดนั่งพักผอนบนศาลาใต
ตนไทร วันนั้นไดมีชาวบานเกาะพะงันทั้งชาย – หญิง ไปรอรับทานกันอยางคับคั่ง ภายใตเสียงไชโย
โหรองทามกลางเสียง กลอง ฆอง ระฆัง และโละประทัด ที่ตีและจุดตอนรับทานอยูนั้น  ทองฟา
บงัเกดิมดืสลัว อยางผิดปกติ ฟาแลบแปลบปลาบ ฟาคะนองล่ัน เมื่อทานเห็นเหตุการณ เชนนั้น จึง
ไดลงจากศาลา เพื่อเดินทางไปสูวัดอัมพวัน อุบาสกอุบาสิกาที่ไดนั่งอยูในเทนั้น ไดนิมนตใหทาน
หยดุอยูทีบ่นศาลากอน เพราะกลัวฝนจะกระหนํ ่าลงมาในขณะขบวนแหทานบอกวา “ฝนยังไมตก 
มันจะตกตอเมื่อถึงวัดกันเรียบรอยแลว” ก็เปนความจริง  เมื่อขบวนแหตอนรับไปถึงวัดแลว ก็
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บงัเกดิฝนตกลงมาอยางหนัก ตกนานหลายชั่วโมง จนกระทั่งนํ ้าทวมนองบริเวณวัด ระดับนามสูง
จากพืน้แคเขาทันใดนั้นกาบังเกิดมีกอบัวหลวงผุดข้ึนในตรงกลางวัด

คร้ังที ่2 หลวงผอเพชรทานไดทํ าอภินิหาร เหยียบกอนหินลาดใหญหนากุฏิทานเปนรอยฝา
เทาทัง้สองพรอมกับรอยไมเทา ของทานยังคงจารึกอาไว   มีอยูใหพวกเราโละหลานรุนหลัง ไดเห็น
เปนบญุตา และกราบไหวบูชากันมาจนกระทั่งทุกวันนี้

คร้ังที ่ 3 ทีอ่งคพระพทุธเจดยีไดทรงปาฏิหาริย ปรากฏดอกไฟสงประกายรัศมีพุงโชติชวง 
สวางจาไปทั่วบริเวณรอบ ๆ พระอาราม ปรากฏวาภายในคืนนั้นไดมีคนรายลักลอบขุดคน หวังเพื่อ
จะเอาส่ิงศกัดิ์สิทธิ์และเคร่ืองทอง ซึ่งไดบรรจุไวภายในพระพุทธเจดีย แตเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจดูทุก
ส่ิงทุกอยางคงไมมีอะไรที่คนรายเอาไปได

คร้ังที่ 4 ภายหลังที่หลวงผอเพชร ทานไดมรณะภาพแลว  ก็ไดมีคนรายไดลอบวางระเบิดที่
ฐานองคพระสถูปเจดีย ที่บรรจุถานธาตุของหลวงผอเพชรเพื่อหวังเอาทองคํ า และของมีคาตาง ๆ 
ทีไ่ดบรรจุไวใตฐานผอบ แตก็ไมระเบิด คนรายจึงเอาไปไมได

ในปหนงึ ๆ พวกเราชาวเกาะพะงัน ไดรวมใจกันจัดใหมีการทํ าบุญปดทองไหวพระพุทธ
ธาตเุจดยี ปดทองหลวงผอเพชรกันคร้ังหนึง ซึ่งไดกระทํ ากํ าหนดหมายเปนที่ผูกขาดทุก ๆ ป คือ 
เปนวันข้ึน 15 คํ่ า ของเดือน 9 (วันเพ็ญกลางเดือน) ของทุกป ซึ่งตรงกับวันที่หลวงผอเพชรทานได
มรณะภาพ เมื่อถึงกํ าหนดวันนัดทํ าบุญไหวพระพุทธธาตุเจดีย ปดทองพระที่วัดภูเขาเพชร        
พทุธเจดยียาราม พระสงฆทุก ๆ วัดในเกาะพะงัน จะจาริกไปทํ าสังฆกรรมอยางพรอมเพียงกัน 
พรอมทัง้ชาวบานเกาะพะงันทุก ๆ หมู ในอํ าเภอเกาะพะงัน ตางก็พากันมาท ําบุญปดทอง ไหวพระ
พทุธธาตุเจดียกันอยางเนืองแนน
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29. เร่ือง   นายพรานลาเน้ือ

นายพรานไปลาเนื้อทุกวัน วันหนึงไปจวนเขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาหวาอยาท ํา
เหลยแกขอ แกจะใหไหรสักหยาง   นายพรานหวาใหอะไร พระพุทธเจาหวาใหศีลสักขอ นายพราน
การับและพากลับบาน มาถึงเมียถามหวาไหนเนื้อ ผัวบอกหวาหาไดไหมไปรับศีลมาเสียแลว เมีย
ดาใหพาไปสง กาพาไปสงพระพุทธเจา พระพทุธเจาหวารับไวสักขอไมไดหรือ พรานถามหวาขอไหน
แลวพรานบอกหวาจะรับขอกาเมไว

พระพทุธเจาใหแลวหลบบานบอกเมียหวาคืนแลวแตเอามาขอหนึง เมียถามหวาขอไหน
พรานบอกหวา ขอกาเมไมผิดเมียเพื่อน เมียดีใจ วันรุงข้ึนกาไปลาเนื้อไดเนื้อมากาไปขายในวัง ขาย
ไมเหม็ด กาบอกเมียหวากลับบานพรุงนี้ และนายพรานไปนอนบานเศรษฐ ี แตบานเศรษฐีนั้น
เศรษฐไีมอย ู ยงัแตเมยีเศรษฐแีละเปนผูหญงิเทสวย ไปถงึไมแหลงไอไหรเวลานอนกาเอาผาคลุมหัว
เมยีเศรษฐถีามหวาท ําไมไมแหลง  นายพรานบอกหวา  หมนัรับศลีมา  เจาบานถามหวาใครเปนผูให
นายพรานบอกหวา พระพุทธเจาให แลวถามหวาขอไหน นายพรานบอกหวาศีลขอกาเม

เมื่อเศรษฐีกลับมาถึงเมียบอกผัวหวา เฒานั้นมานอนเทบานและไดแหลงหวารับศีล
พระพทุธเจา  พระพุทธเจาใหศีลขอกาเม เศรษฐีจึงใหคนใชไปหานายพรานมาพบตน แลวถามถึง
พระพทุธเจาใหศีล  นายพรานกาเลาใหฟง เศรษฐีกาดีใจและปนเมือง  บาวไพร ใหนายพราน   
นายพรานการ่ํ ารวยอยูทุกวันหนี้

30. เร่ือง    นายพรานถือสัจจะ
ยังมีนายพรานคนหนึงเที่ยวลาเนื้อเปนอาหาร วันหนี่เขาคิดหวาจะไปหากวางมาเปน

อาหาร ถาไมมีกวางสัตวตางๆ เทขวางหนาอยูเขากะไมเอาเปนอาหาร ตั้งใจหาหมูปาเปนอาหาร 
ถาไมไดหมูก็ยอมอด

วันหนงึไปไดสัตวเทเขาคิดไวแลวกะไดฆาสัตวนั้น แตกะไมมีนามลางเนื้อหลบบาน โร
ถงึแมคงคา  แมคงคาเห็นนายพรานจะลางเนื้อกะท ําใหนามไหลมาใหนายพรานลางเนื้อ เพราะถือ
หวานายพรานถือสัจจะอันแทจริง นายพรานลางเนื้อสัตวเสร็จกาหลบบาน

อยูมานานกามีพระอรหันตองคหนึงซึงบ ําเพ็ญตบะอยางเครงครัด คนทั้งหลายพากัน
สรรเสริญความดขีองนายพรานจนโรถงึพระอรหนัต  พระอรหนัตคดิหวาชวนนายพรานแขงตบะดีหวา
หวาแลวกะเดินทางมาแขงตบะ นายพรานกะตกลงและสัญญาแขงนอนกันในสระนามบนใบบัว 
จนรุง ตางคนตางนอนหลับในสระ   สวนพระอรหันต ยกข้ึนนั่ง จะเอาชนะนายพรานกาจมนามตาย
ในสระ  สวนนายพรานแกไมยอมยกข้ึนนั่ง   พอพระอาทิตยสองแสงยกข้ึนนั่งบนใบบัวอยางบายๆ

นทิานเร่ืองนีส้อนใหเห็นหวา ความมีสัจจะจะสงผลดีใหเกผูปฏิบัติตามสัจจะเทใหไว
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31. เร่ือง   เจาสุบิน

เจาสุบินบวชไมสิก ผอเปนพรานปน เที่ยวหาควานหาไพรพรรคนั้นแหละ  อย ูๆ ผอตาย
ยงัมปีนอย ู  ขางแมไปบอกเจาสุบิน  เจาสุบินกาไมสิก  ผอตายไปแลวแมกะมาอยูเทวัด  เจาสุบิน
ยนืบาตรกินทุกวัน

อยมูาวันหนงึกาใหเจาสุบินสิก เจาสุบินกะไมสิกอีก   เจาสุบินกะยืนบาตรใหกินกะไม
กินแลวโกรธเทโละไมสิก จะใหโละสิกไปใชเคร่ืองมือของผอไปยิงควานยิงหมูในปา โกรธจัดขาว  
ไมกนิจนหลบไป   พวกนรกพาไปโยนทิ้งลงทะทองแดง กาไดถามหวา  ท ําบุญไหรมั่ง นางกาหวา    
ไมไดท ําบุญไหร  ผัวเปนพรานปนตายแลว  หนิไปมนตโละใหสิก โละกะไมสิก โละยืนบาตรใหกิน
กะไมกิน  โกรธเทโละไมหากินแทนผอ

พวกนรกกาจดัแจงตมนามในทะทองแดง  นางกาหวาขอทกีอนนะ  พวกนรกกะหวาไปถึง
ใหถอืเปนตัวชี ใหโละยืนบาตรใหกิน

พอกลับมาแลวกาบอกเจาสุบินหวาพวกนรกพาแมไป แตกาปลอยมาใหบวชเปนชี    
ถอืศลีหาศีลแปดอยูในวัดกาเพราะบุญของโละเทไดบวช

32. เร่ือง   บอนอย บอหลวง

มเีมอืงเมืองหนึงเจาเมืองเชอพระเจาศรีธรรมโศกราช มีมเหสีสองพระองค คือ ฝายขวา
และฝายซาย แตมเหสีทั้งสองทะเลาะวิวาทกันเปนประจ ํา พระเจาศรีธรรมโศกราชเห็นแกความ
สงบสุขของบานเมือง และเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝายพระองคจึงไปสรางเทใหใหม ใหทั้งสอง
พระองค โดยไดสรางบอใหมเหสีฝายขวา เชอหวาบอหลวง และมีตํ าหนักใหโหยแคๆ บอนั้น

สวนมเหสีฝายซายกาไดสรางบอให เชอหวา บอนอย และถามีตํ าหนักแคๆ บอนอย
เหมอืนกนั  บอหลวงนั้นนามจืดกินได แตบอนอยนามเค็มกินไมได และทั้งบอนี้กามีอาถรรพหวา
บอหลวงนัน้มีปลา ถาใครไปจับปลาในบอหลวงกินแลว ปลานั้นเนื้อจะแข็งกินไมได สวนบอนอย
เขาเลาหวาถามีงูใหญปรากฏข้ึนหมอไหร คนเทเห็นนั้นญาติพี่นองคนใดคนหนึงจะตาย และในโหม
บานนั้นจะมีเหตุรายเกิดข้ึน สถานเทหนี้ยังมีโหยจนถึงปจจุบันหนี ้ คือ บอนอยโหยในโหมเทหา 
ต ําบลทาฉาง อํ าเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธาน ี แตบอหลวงโหยเทสาม ตํ าบลทาเคย อํ าเภอ     
ทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
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33. เร่ือง  บานเคียนชา

บานเคยีนชาเปนเชอ เชอเดิมไมใชเคียนซา เชอเกวียน เกวียนซา  ความประหวัดแคเขา 
หลาวนะ เดมิทีมีบานหยอมหนึงทีหนี ้  สมัยเทมีปาดงพงพีทังเพมีอยูบานสองบานไหรพันนั่น สมัย
พระเจาอโศกเสดจ็หาเทสรางพระธาต ุ เสดจ็มาตามคลองแมนามตาป เขามาทางปากอาวบานดอน
ลองเรือเภามา พอถงึทาเรือเภาเหนอืทาขาม พอมาถงึตงุหนัน้คลองหมันเติน  เรือเภาหมันเขามาไมได
จ ําเปนตองจอดเรือแคหั้น แลวเอาเรือแหล็ก ๆ เรือประทุน เรือแจว เปนรอย ๆ ลํ าแหละ เรือพวกหนี้
เขาเรียกหวา เรือเกวียน

ขบวนเรือเกวียนลองข้ึนมาหนี้ราวเดือนสิบเอ็ดสิบสอง เปนแรมเดือนแหละ ขบวน
กษตัริยมาถงึแคหนี้ถึงนามหมันมาก นามทวม ถาแหวเขาพักเทหนี้ เห็นมีบานสองบาน จึงไดเรียก
กนัทัว่ไปหวา เกวียนซา คือ ขบวนเรือเกวียนมาซาอยูแคหนี้ ทีหลังมาเพี้ยน เพี้ยนเร่ือยมา เพี้ยนจน
เปนเคยีน เปนเคียนซา หมอผม ปอสามปอส่ีแลวหน ิกลายมาเปนเคียนซา

ค ําหวา เคียนซา มีคนเลายอนมาอีกทีหนึง พวกฝายปาไมถือหวาเทหนี้มีปาไมเคียน
มากเทสุด ไมเคียนมากแถวริมคลองหนี้หลอดไปหมด สมัยผมแด็ก ๆ เทหลังไมเคียนหมันไมม ี
คอนกนัเหมด็  บริษัทเอเชียติก มาตัดคอนไปขาย คอนหางจากคลองสองเสน คอนแลวลากกันดวย
เรือทางคลองพาไปขาย  ตอมาไมเคียนเหม็ดเลยเปนเคียนซาไปเสีย ซึงตรงตามธรรมชาติเทหวามี
ไมมาก เปนหวามีประหวัดสองแงสองมุม

34. เร่ือง พระมาลัย

กลาวถงึพระมาลัยอาศัยอยูในเมืองลังกา เปนพระภิกษุซึ่งมีญาณสมาบัติสูง  ไดเสด็จ
ลงไปโปรดสัตวนรกในนรกขุมตาง ๆ เททนทุกขทรมาน ไดนิรมิตฝนใหดับไฟนรก และไดพิจารณา
นรก ไหวพระเจดียจุฬามณีในสวรรค และไดเฝาพระศรีอาริยเมตไตรย

พระมาลัยไดเลาถงึความเปนไปในโลกมนษุยแหงชมพทูวีปหวา คนสวนใหญประพฤติชั่ว
ผูประพฤตธิรรมมนีอยและยอหยอนลงไปเร่ือยๆ พระมาลัยไดถามพระศรีอาริยหวา เมือ่ใดพระศรีอาริย
จะเสด็จลงไปโปรดชาวโลกมนุษย พระศรีอาริยตอบหวา ตอไปนี้มนุษยจะมีอายุนอยลงเร่ือย ๆ 
และหลังจากเทศีลธรรมเส่ือมลงไปถึงเทสุด จะมีไฟประลัยกัลปเผาไหมโลกใหทุกชีวิตหมดส้ินไป 
ตอจากนั่นจะมีฝนตกลงมาลางโลก และเจ็ดวันตอมาจากนั้น จะมีฝน ขาว อาหาร ฝนเพชร พลอย
ตกลงมาใหม  ผูคนเทเกิดมีข้ึนจะมีอายุยืนถึงหมื่นป  และตั้งมั่นในความดี และในตอนนี้เองเท  
พระศรีอาริยจะลงไปโปรดสัตวในโลกมนุษย และไดขอรองใหพระมาลัยลงไปบอกชาวเมืองมนุษย
ใหกระท ําแตความดี สรางบุญกุศลใหมาก
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35. เร่ือง ต ํานานจระเขหิน

นานมาแลวมีเมืองอยูเมืองหนึง เชอหวาเมืองโพเรียง  ผูครองนครคือพระราชานาคราช 
มเีมยีเชอวารี มีโละสาวเชอนางสรอยสังวาลย พระราชาหวงโละสาวเปนอยางมะ เฝาเล้ียงดูและ
ถนอมเปนอยางดีไมใหใครไดพบเห็นเลย  โดยพระราชาสรางปราสาทในทะเลแกว สรางก ําแพงไว  
7 ชัน้ รอบ ๆ กํ าแพงกาจับจระเขมาปลอยไว  กํ าแพงละหนึงหมื่นตัว แลวทํ าตาขายกั้นสูงถึง  9 
โยชน ใกล ๆ กับเมืองหนี้มีครอบครัวอยูครอบครัวหนึง  ตั้งอยูริมนามมีอยูสองคนแมโละ  โละชาย
เชอพาย ุ เปนคนรูปหลอมะ มีอาชีพจับปลาขาย นายพายุมีเพื่อนเปนปลาอยูตัวหนึง วันหนึงปลา
ตวันัน้กาหวายนามมาหานายพายุและถามขาวคราวทุกขสุข  แลวกาเลาหวาในทะเลมีปราสาทอยู
ปราสาทหนึง และในปราสาทมีผูหญิงเทสวยมะ  ทานลองคิดแลหวา พระราชาท ํากํ าแพงกั้นถึง  7 
ชัน้ ปลากาชวนนายพายุไปแล  พอไปถึงปราสาทกาเห็นก ําแพงสูงใหญข้ึนไมได มีอยูทางเดียวคือ
ตองมดุหัวไป แตตองเจอกับจระเข พอท ําไอไหรไมไดกาหลบบาน มานั่งคิดนอนคิดทุกวันหวาทํ า
พนัพรือจงึติเขาไปหานางได นอนกาไมหลับกินกากินไมได ท ําใหผอมมาก แมเอ็นดูโละชายมากจึง
เขาไปถาม โละชายกาบอกความจริง แมนึกข้ึนไดหวามีอาจารยคนหนึงเปนคนมีเวทมนตรคาถา 
สามารถทํ าอะไรไดทั้งเพ แมกาพาโละชายไปหาอาจารยเทเชอ พระอาจารยโคตมี  อาจารยถาม
หวาจะเรียนวิชาไอเหร นายพายุบอกหวาจะเรียนวิชาแปลงตัวเปนจระเข เพราะคิดอยูในใจหวาจะ
เขาหานางใหได เรียนอยูหลายปพอจบแลวกาลาอาจารยกลับบาน พอกลับถึงบานกาคิดจะไปหา
นาง แตคดิจะทดลองวิชากอนชวนแมนั่งเรือเลน บอกแมหวาถาตัวเองแปลงเปนสัตวอะไรใหแมเอา
นามมนตรดหัวตัวเอง แลวตัวเองกาจะกลับเปนคนอีก พอแปลงเปนจระเขแมกาตกใจท ําใหเรือ
โคลงเคลง แมตกในนาม จระเขพายุเสียใจมากเพราะนามมนตหกหมดแลว ฝายแมกาหลบบาน 
ฝายจระเขพายุกาหวายนามมานอนรองไหตายอยูเทนั่น ตอนนั้นรางจระเขกากลายเปนหินทันที 
ปจจุบันกายังมีซากหินอยู
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36. เร่ือง เปลือกไมวิเศษ

กาลคร้ังหนึงนานมาแลว  มีผอแมไปหากินโดยการหาผักหักฟน ขางพั้วโละ ๆ อยูบาน
กะไปจบัปูนามา เอาถึงกะคั่วแลวกะกินกันแหละ แลวกะเอาดองทุมลงในกองไฟ เสร็จแลวผอแม
กากลับมาเห็นกาถามหวา นี่โสไปจับปูมากินหาไวกูมั่งไมรึ หึกินกันผาวแลวแหละ พอนั้นแมกา
โกรธยิกโละไมใหอยูแคบาน พอนั้นพั๋วเด็กสองคนกาเลยไปเที่ยวกินขาวตามบานพี่นองกอน     
จากนัน้กาไปเพอไปเขาปาเขาดง ทีนี้พระอินทรไดเนรมิตรตัวเปนงูสองตัวมาขวางหนาอยู พอมาถึง
กะขบกนั จนตวัหนึงตายอีกตัวหนึงกาเอาตนไมมาพรน  พอพรนเสร็จงูกาเปนอีก พอเปนถึงขบกัน
เลาแลวกะหายไป  ทีหนี้พวกหนี้สองคนกาเห็นแลวหวา  เอ! ตนไมนี่ดีนิกูเอาไปสักทีวะ ไปถึงกะถก
เอาไปแบะหนึง ทีนี่กะไป ๆ จนถึง ถึงเมืองแหงหนึง  พอไปถึงกะโรหวาสาวเขาตายอยู  คราวนี้เขา
หวาถาคนไปทํ าใหเปนไดเขาจะใหโละสาว ทีนี้มันกาตกปากรับค ําหวาทํ าใหเปนได

พอไปถงึกาเคีย้วเปลือกไมนัน้เคีย้วๆ แลวกาเอาไปพรนเปนข้ึน พอเปนข้ึนเขากาใหโละสาว  
คราวนีฝ้ายคนนองกาเดินทางไปตอเลา คร้ังนี้มีโละสาวของเมืองนั้นกะเจ็บติตาย ชายคนนองกะ
เคีย้วเปลือกไปพรนจนหาย เขากาใหแตงงานเลา

คราวนี้อยูมานานกานึกถึงแม คิดหวาไปแลแมสักที ทีนี้คิดหวาจะเอาไหรไปใหแม กา
นกึออกหวา เอาไมไผไปโดยเอาเงินใสในปลองไมไผทุกปลอง แลวกาทุกเรือมาบาน มาถึงกะจะ
จอดแคหาด  ขางแมโรขาวเรือเภามา กะเอายานัด เอาลอกอ ไปเพื่อแลกเกลือนึกหวาเรือเกลือไป
ถงึกะแลกเกลือ แตโละยังไมโรหวาแม  คราวนี้คนอ่ืนๆ  เทมาเทเรือกาไดไมไผไปคนละลํ า กับแมยัง
ไมได   พั้วเทไดกาบอกหวา นั่นโละเติ้ล  เขากะจะมาแล  พอแมโรก็ลงมาหาโละในเรือ
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37. เร่ือง   ผอผัวกับโละสะใภ

มคีรอบครัวครอบครัวหนึงอยูกันสองผอโละ โละเปนชายอยูมานานโตเปนหนุม ผอกา
แหลงหวาใหโละขอเมีย แตโละบอกหวาฉานหาขอกอนไหม ใหผอตายกอนตอขอ ผอกาเคี่ยวให
โละขอเมียมาอยูรักษาผอ

พออยูมา กาไดโละคนหนึง   โละพระโพธิสัตวมาเกิดอายุสักแปดเกาป ฝายผอกาแก
มากแหลว ท ํางานไมได  โละใภหวาตองเอาผอไปฆาที อยูรวมกันกับเรานี่ไมได เราตองอกแตกตาย
แน  ฝายผัวหวาติฆาไดลงคอหรือ ฆาผอนั้น ฝายเมียหวา ผอจุกจิกจูจี้ทั้งวันไมท ําไหรเทาแตเปน
ปากเรา ทั้งทรัพยสมบัติกาไมยอมใหยังควบคุมไวเอง กาคิดแผนลวงผอไปฆา

รุงเชากาพาผอนั่งเกวียนไปพอถึงปาทิพยกาหยุดเกวียน ใหผอนั่งบนเกวียนแลวไปขุด
หลุม ฝายโละบาวแอบฟงอยูไดยินผอกับแมซุบซิบกัน จึงคิดหวาตอเชาเราตองไปดวย  คันเขาพา
ไปฝง กลางคืนกานอนกับโปคืนหนึง

หวางถึงกาดับเกวียนไป ผอหวาโละอยาไปเลย โละหวาคันโปไปผอไปนุยไปเหมือน   
พอไปถงึหยุดเกวียนเอาจอบ เอาขวานลง   โละกาถามหวา หยุดเกวียนทํ าไหร ฝายผอบอกหวา
หยดุท ําหนี้ดียว กาเอาจอบเอาเสียมลงไปขุดรากไม โละถามหวาขุดท ําไหร เผือกมันยังหรือตรงหนี้ 
ผอบอกหวาไมมีและบอกหวาขุดหลุมฝงโป อยูกับแมไมไดเสียแลวกาตองเอามาฝง โละจึงหาหวา
ผอไมนึกไมคิดหวาโปเล้ียงผอมาจนใหญไดโละไดเมีย

เมยีคดิใหเอาโปมาฝงทั้งเปน ผอหานึกหาคิดสมเพทโปบางหรือ  ผอไมหวาไหร  ขุด ๆ 
เหนือ่ยหยุดสูบหยา    โละชายจึงเอาจอบมาขุดหลุมบาง  ผอถามหวาขุดทํ าไหร โละบอกหวา ขุด
ไวสองสามวันนุยใหญไดเมียไดโละตองรักษาผอ พอผอแกเหมือนโป นุยกาเอาผอมาฝงมั่ง

ผอกานึก  เออ! เราท ําโละท ําตามจึงเลิกขุดข้ึนเกวียนหลบบาน  ฝายนางเมียคิดหวา  
สมใจนกึอยูบานหุงขาวดับสํ ารับไวคอย พอไดยินเสียงเกวียนมากาหัวเราะฉาว  พอเหลียวไปแล
เหน็ผอผัวนั่งหงอกขาวอยูในเกวียน กาแชงดาอยูสองสามวัน ผัวกาหวา ถาอยูไมไดกาหลบไปอยู
กบัพี่กับนอง
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38. เร่ือง  ลูกเนรคุณ

มียายแกคนหนึ่งอยูกินกับโละชายโละใภ แกแกมากทํ าไรไมได  โละใภกะไมชอบ   
เทีย่วหวาพนันูพันหนี ่  เวลากินขาวกาเอาแกงใสนามพอกินจืดไมออกไหร ลังทีกะแกงเค็มหลังทีกะ
แกงจืด ลังทีกะแกงเผ็ด

แตเวลาทํ าใหผัวกินกะท ําไวดี ถึงเวลาโละมากาบอก  แกกาบอกหวาโละหวาโละใภท ํา
แกงกนิไมได ละลังทีแกงเผ็ด ลังทีกะแกงเค็มแรง  ลังทีกะแกงจืด ขางโละเห็นแมแหลงเร่ือย กะหา
หวาแมปากเปยกเพราะแกงเทเมียท ําไวใหผัวกินนั้นกินดี

โลกชายกะโกรธจึงชวนกันสองผัวเมีย เอาแมหอสาดหวาตีพาไปเผาปาชา พอไปถึงปา
ชากะลืมเหล็กไฟแตพอดีมันตี้มืดแลว  ขางผัวกาใชใหเมียหลบมาเอาเหล็กไฟเทบาน เมียกะไม
หาญไป ผัวตีม้าเองเมียกะไมหาญอย ู กาเลยชวนกันกหลบบานทั้งสองคน ปลอยใหแมอยูในปาชา

ขางแมพอโละไปหมดกะคลานออกจากสาดไปในปา  พอดีในปานั้นมีโจรไปปลนบาน
เขามานั่งแบงเงินกันอย ู แตยายกาหาโรไม พอคลานเขาไปถึงกาแหลงหวา “ปวดตามสน”

ขางโจรไดยินกะตกใจหนีเหม็ด ทุมเงินไวมากมาย ยายแกกาเก็บใสแคลพาไปบาน ขาง
โละเหน็แมพาเงินมามากกะหวา เราพาแมไปทุมไวปาชาไดเงินมาราสา แตแมกะไมใหใช  ขางแม
ไดยนิกะบอกหวาเงินนั้นแมใหทั้งเพ แตใหเอาเงินนั้นไปเซอแมมาใหคนหนึง เซอแมใครกะไดเทเขา
ขาย  โละชายกะเที่ยวแคลเงินเดินไปทุกเมือง กะหาเซอไมไดกะหลบบาน แตพอมาถึงแมกาบอก
หวาใหไปหาเซอเมียมาแลตา พอใหไปหาเซอเมียกาปรากฏหวาเซอได นี่แหละเขาหวาเซออ่ืนเซอ
ได แตเซอแมเซอไมได

ทนีีข้างเมียเห็นหวาพาแมไปปลอยปาชาไดเงินมามากมาย กะใชใหผัวพามันไปมั่ง   ผัว
กะเอาสาดมวนพาไปปาชา เอาเหล็ก  ไฟจุด ไฟกะติดตายนี่แหละโละเนรคุณ
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39. เร่ือง   เจาหญิงเตาทอง

นานมาแลวยงัมีแมหมายใจราย นางไดโหยกับโละเล้ียงซึ่งเปนผูชายเชอขันตี ขันตีเปน
เดก็เทมจีติใจอารีตอเพื่อนมนุษย และผูเทมีพระคุณโหยเสมอ ฝายแมเล้ียงกาไดดุดากล่ันแกลงตอ
ขันตตีาง ๆ นานา ไดบังคับใหหาปลา ตกเบ็ด ถาวันไหนหาปลาไดกาจะใหกินอาหาร วันไหนหา
ปลาไมไดกาจะใหอดขาว พอขันตีหาปลาได แมเล้ียงจะเอาไปขาย พอไดเงินจะเอาเงินไปแลนการ
พนนั และวันไหนแพมากาพาลดุดาทุบตีขันตีเร่ือย โหยมาวันหนึ่งขันตีไดไปตกปลา กาไดมาเจอ
พวกเดก็ชาวประมงเสคน กํ าลังสนุกสนานโดยการทรมานเตากันโหย พอเด็กชายขันตีเห็นเขาเกิด
ความสงสาร จึงขอรองชาวประมงใหเลิกทรมานเตา โดยอางหวาจะมีเวนมีกรรมเปลา ๆ เขาเขากา
ขอซือ้เตาตอจากเด็กประมงเสบาท พวกเด็กประมงกาดีใจ พอไดเงินกาว่ิงกลับบาน เด็กชายขันตี
จึงอุมเตาแลวพาไปปลอยเทเล แลวกลับมานั่งตกปลาตามเดิม วันนั้นเขาตกปลาไมไดสักตัวเลย 
พอมาถงึบานแมเล้ียงกาท ําโทษโดยการตบตีอีก และอดกินขาว พอหวางเชาเขากาออกไปตกปลา
มาอีก ขณะเทนั่งคิดอะไรตออะไรเพลิน เขากาไดยินเสียงผูหญิงเรียกชื่อเขาเทขางโขดหินหวา 
“ขันตจีา ๆ “ เขาสะดุงเหลียวมองดูจึงถามหวาแมนางมาท ําอะไรโหยเทนี ่ และไหรเทโรจักเชอของ
ฉันดวย แลวแมนางกาเลาใหฟงหวา นางคือเตาเทเขาไดชวยเหลือเมาะแตวา ขันตีแปละใจไดพูด
หวาเมาะแตวาเขาชวยเตา    ไมใชคน  นางจึงบอกหวา นางกาคือราคี เปนธิดาของพยานาคโหยเท
เมอืงบาดล ไดแปลงตัวมาเปนเตา และนางไดชวนขันตี่ไปเเทยวเทเมืองของนาง โดยนางไดแปลง
กายไดเปนเตาใหขันตีเขคอหวายนามลงไปเมืองบาดาล แลวทั้งสองกาไดไปโหยเมืองบาดาลกัน
อยางมีความสุข
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40. เร่ือง    นางอุทัย

ทาวกาโสดกับทาวปญจาเปนเพื่อนรักกัน ตอมาทาวปญจามีเมียและมีโละสาวคนหนึ่ง 
ชือ่ นางฉันนา  แตทาวกาโสดกายังไมมีเมีย ทาวปญจาจึงมีราชสาสนไปถึงทาวกาโสดยกโละสาว
ตนเปนภรรยา ทาวกาโสดจึงเอารถไปรับมาไวเทเมือง แลวทาวกาโสดกาไปออกคาขายกับเรือ
สํ าเภา มตีายายเปนคนจนเเทยวชอนกุงปลาเปนอาหารเล้ียงชีพ วันหนึ่งชอนไดกบตัวหนึ่งกะหวา
จะไปแกงตอนเย็น พอมาถึงบานกบกาแหลงขอชีวิต จึงใหกบหยูเทบาน กลางวันตายายออกไป
ชอนปลา   ตอนเย็นกลับมาบานเห็นขาวหุงเสร็จแลวกาแปลกใจหวาใครมาทํ าให วันหนึ่งกาแอบดู
กาเหน็นางหนึ่ง    ออกมาจากกบ ยายกายองลักซากกบไปทิ้งเสีย นางกาหยูในกบไมได จึงไดชื่อ
หวา นางอุทัย วันหนึ่งนางอุทัยออกไปซักผาเททานาม ทาวกาโสดว่ิงเรือสํ าเภาผานกาเห็นนางอุทัย
สวย จึงบอกพวกโละเรือเอาเรือไปเทียบทา พอเรือเขามานางอุทัยกาว่ิงกลับบาน ทาวกาโสดกา
ตามการูหวาเปนโละตายาย      จึงออกเรือไปคาขาย แตใจนั้นคิดถึงแตนางอุทัยเพราะใจชอบนาง  
สวนนางฉันนานั้นไมชอบ      ตอมาทาวกาโสดจึงกลับจากคาขายแวะเทบานตายายขอนางอุทัย
จากตายาย ตายายกาตกลงยกใหและตกลงสินสอดทองหมั้นพอสมควร แลวรับนางอุทัยไปหยูเท
เมอืง ฝายทาวกาโสดกาไมออกไป   คาขาย หยูกับนางอุทัย นางฉันนามีความอิจฉาเพราะรูหวา
ทาวกาโสดรักนางอุทัยมากกหวาตน จึงคิดอุบายใหทาวกาโสดออกไปคาขาย คือ นางฉันนาบอก
กบัทาวกาโสดหวา นางจะแลนางอุทัยใหดี แตเมื่อทาวกาโสดไปคาขาย นางฉันนากาใชนางอุทัย
ลางถวยชาม ซักผา กวาดบานและบอกใหนางพี่เล้ียงใชนางอุทัยจนหลบไปเลย เอาไปโยนคลอง 
แตเดมินางอุทัยเปนกบเมื่อโยนลงในนามกาไมตาย ลอยไปติดหยูปาผักขม ยายคนหนึ่งมาเก็บผัก
ขมจงึพบนางอุทัยหลบหยูกาพาไปบาน จึงหยูกับยายขายผักขม ตอมาชวยเหลือยายไปขายผักขม 
แจวเรือรองขาย พวกพี่เล้ียงออกมายืนแลหวาคนขายผักขมนั้นผมสวย นางฉันนากาออกมาแลกา
ถามนางอุทัยหวา นางผมสวย นางทํ าอยางไรจึงสวย นางอุทัยกาบอกหวา ปลูก และถามหวาปลูก
แคไหน  นางอุทัยตอบหวา นางปลูกได  และนางไดส่ังพวกพี่เล้ียงหวาตองกั้นมานเจ็ดชั้นแลวมีพรา
โมเลมหนึ่ง และหมอแกงไมไดลางดวย เมื่อถึงวันนัดนางอุทัยกามาตามเทนัด และนางไดโกนหัว
ปลูกอ่ืนใหสวย เอาหงอนพราเจาะเทหัวจนนามตาตก ท ําจนหมดหัว เอาหมอแกงเทไมไดลางครอบ
ไวสักเจด็วัน พอเจ็ดวันเขาไปดูกาเปนหนอน นางฉันนาจึงตาย
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41. เร่ือง เรือสํ าเภา

มเีรือสํ าเภาลอยตามนามมาลํ าหนึง ลอยไปขาวในตนผักบุง สึงไมหรูหวาใครตัดถมลง
มาในนามหนั้น เหมือนปลาเห็นกาเปนของท ํามหะดาถีปลาชิดหวาเปนอาหารของมัน กาอาปะกิน
เคาไปในทอง เหมือคาวไปในถองปลา ชัดเหล็กหยอมเปนอาหารของซัดใหยกะมีหนกเฉียวกุงกะห
ยูแค ๆ กนัเห็นปลากะลงจิกปลากินเปนอาหาร ปลากะเปนอาหารของหนกเฉียวกุงทนที นายพราน
กะออกหลาเหยือ วันนี้ไมดายไหรซักหยางกลับบาน ตอนนี้กะเหย็นมะแหลว กะตัดสินใจงางทะนู
ไปถีหนกเฉียงกุงทันที กาดายหนกเฉียงกุง จึงพากลับบานหายเมียจัดการเปนอาหารเมื้อเหย็น 
ตอนแระถอนขนลนไฟผาถองกาเห็นปลา ผาถองปลากาเห็นผักบุง ผาพักบุงกาแลเห็นเรือสํ าเภา 
เมยีกาตกใจเยี่ยวแตะ นามเยี่ยวออกมาถวมเปนลํ าคลอง เรือสํ าเภาจึงลอยไปกับสายนามหนั้นเลย

42. ปลาบูทอง

กลาวถึงเศรษฐีทารกะมีภรรยาสองคน ชื่อนางแกวขนิษฐา เปนภรรยาหลวงและ        
นางสาระฐีเปนภรรยานอย นางแกวขนิษฐามีโละสาวคือ นางเอ้ือย สวนนางแกวสาระมีโละสาวคือ
นางอายและนางอ้ี ทารกะมีอาชีพหาปลาทุกคร้ังเทไปหาปลา จะน ําภรรยาคนใดคนหนึ่งไปดวย
เสมอ วันหนึ่งทารกะเศรษฐีนํ าทางนางขนิษฐาออกไปหาปลา แตทุกคร้ังเททอดแหไดปลาบูทอง 
นางแกวขนิษฐาเห็นปลาบูทองกาขอไวเพื่อจะนํ าไปใหโละสาว ทารกะโกรธมากไดทุบตีนางแกว
ขนษิฐาจนตกนามตาย เมื่อทารกะกลับมากาบอกใหนางเอ้ือยทราบหวามารดาของนางเอ้ือย ไปวัง
ลอย อีกสามวันจะไปวังจม และบอกหวาสามปกาไมกลับ นางเอ้ือยจึงรูหวามารดาของนางเสีย
ชวิีต จงึรองไหกาถูกมารดาเล้ียงดาหวาทุบตี และบังคับใหทํ างานหนัก สวนนางแกวขนิษฐาเมื่อ
ตายไปกาไปบังเกิดเปนปลาบูทอง ดวยความคิดถึงโละจึงหวายนามมาหาโละ และแสดงใหรูหวา
ตนเปนมารดา นางเอ้ือยจึงนํ าอาหารมาใหแมปลาบูกินเปนประจ ําทุกวัน คร้ังนางอายรูกาไดไป
ฟองมารดา นางแกวสาระฐีจึงจับปลามาแกงกินเสีย ขณะเทนางเอ้ือยออกไปเล้ียงวัว เมื่อนางเอ้ือย
กลับมาเปดกาถูกจับขังและ   ลงโทษโดยการทุบตี นางเอ้ือยขอใหยกโทษให แตนางอายไดกล้ันใจ
ตายเสียกอน เมื่อพระเจาพรหมทัตทราบหวานางตาย กาใหสับรางนางใสเกลือสงไปใหเศรษฐีและ
นางแกวสาระฐี  ครอบครัวของเศรษฐีคิดหวาเปนเนื้อเทโละสาวสงไปให จึงปรุงอาหารกินอยาง
อรอย แตเมื่อทราบหวาเปนเนื้อของนางอายนั่นเอง ทั้งครอบครัวเกิดความเกรงกลังราชภัย จึงชวน
กนัหนเีขาปาจนกระทั่งไปพบพระและไดสนทนากัน เนื้อเร่ืองจบเพียงเทานั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



532
43.  เร่ือง   เจาพุทโท

กลาวถึงเทพบุตรและเทพธิดาคูหนึ่งซึ่งถึงเวลาเทตองจุติโลกมนุษย เพื่อชดใชกรรมเท
เคยทํ ามา โดยทั้งสองไดของพรจากพระอินทรใหตนนั้นพนจากความอับจน และขอใหเปนผูมี
ปญญา เมือ่พระอินทรประทานพรใหแลว เทพบุตรกาจุติมาเกิดเปนโละของตาเฒาจันทึกกับยาย
มาลีเท    ยากจนเข็ญใจ สวนเทพธิดาจุติมาเกิดเปนพระธิดาแหงพระราชา

พทุโทโละยายมาลีเมื่อโตเปนหนุมกามีนิสัยเกียจคราน ไดแตกินแลวนอนไมชวยพอแม
ท ําการงานส่ิงใด สองตายายทั้งพร้ํ าสอนทั้งดาตีเพื่อใหพุทโทรูจักทํ างานบาง แตกาไมเปนผลเพื่อ
บานกาพยายามมาชวนพุทโทไปท ํางานดวย จนวันหนึ่งพุทโทตามเพื่อนบานไปหาปลา เพื่อนบาน
สุมปลาไดมากมาย แตพุทโทไดแตยืนจับสุมเงื้องาหยูไมรูจะทํ าอยางไร รอนถึงพระอินทรตองฉีก
เอาชายผาเพื่อเนรมิต เปนปลาชอนหวายเขามานอนหยูนิ่ง ๆ เหมือนตาย พุทโทจึงจับปลานั่นรอย
กลับบาน เมื่อกลับถึงบานกาถามพอแมหวาเทใหตนไปจับปลามานั้น แลวบาปกรรมจะหยูเทใคร
สองเฒาไดฟงกาโกรธจึงไมยอมกินปลาของพุทโท พุทโทจึงเอาปลาไปยางแลวเอาเหน็บไวขางฝา

ยงัมเีศรษฐีพอคาผูหนึ่งเเทยวคาขายไปตามเมืองตาง ๆ วันหนึ่งพอจัดของลงเรือสํ าเภา
เสร็จ ชกัใบเรือเทาไรเรือกาไมยอมเคล่ือน จึงคิดหวาจะยังมีคนฝากของไปขายอีก จึงทํ าใหเกิดเหตุ
อาเพศ เศรษฐีจึงไปรองถามตามบานจนถึงบานพุทโท พุทโทจึงหยิบปลายางออกมาฝากไปถวาย
พระราชา เพื่อขอแลกกับเส้ือผาเศรษฐีการับปาก เมื่อเศรษฐีไดปลามาแลวเรือกาแลนไป

เมือ่เรือเขาเทยีบฝง ผูคนตางดใีจพากนัมาเลือกซือ้สินคากนัวุนวาย ซึง่เปนเวลาเดียวกับ  
เทพระราชาประชวรหนกัแทบส้ินพระชนม โหรท ํานายหวาถาแกไขไดทนัใน  3 ราตรี พระราชาจะปลอด
ภัย และหมอยาทลูหวาหากไดปลาชอนยางมาแชในนามดอกไมละลายกบัยากาจะแกไขได พระมเหสี
จึงใหทหารไปปาวประกาศหวาหากผูใดมีปลาชอนมารักษาพระราชาไดกาจะใหรางวัลอยางงาม 
เศรษฐเีมือ่รูขาวกาน ําปลาไปถวาย คร้ันเมื่อพระราชาหายประชวร พระองคไดพระราชทานเงินและ
เส้ือผาใหแกเศรษฐี แลวทรงฝากกลองซึ่งขางในบรรจุเคร่ืองประดับสํ าหรับองคไปใหพุทโทผูเปนเจา
ของปลา โดยทรงอธิษฐานล่ันกุญแจยนตไว เพื่อไมใหผูใดลวงรูและแอบเปดกลองกอน

เมือ่เศรษฐกีลับมาบานเมืองตน พุทโทกาว่ิงไปรับดวยความดีใจเทจะไดเส้ือผาใหม แต
เมื่อรูหวาพระราชาทรงฝากกลองมาใหแทนกาโกรธ ดาหวาเศรษฐีเทโกหกหวาจะเอาปลาไปแลก
ผามาให แตในเทสุดพุทโทกาแบกกลองข้ึนบานโดยไมไดใสใจกับมัน

ตอมาเมือ่เศรษฐีจะไปคาขายอีก กาปรากฏหวาเรือไมเคล่ือนเทดังเชนคร้ังกอน คนเรือ
จงึไปรองถามหวาใครจะฝากส่ิงใดไปขายหรือไม พุทโทไดยินแตทํ าไมสนใจ เศรษฐีจึงจัดขาวของ
ไปฝากพุทโทแลวบอกหวา คราวนี้ถาพุทโทฝากอะไรไปแลกผา กาจะใหไดผามาไมผิดสัญญาอีก 
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พทุโทจงึฝากกลองไปแลกผา เศรษฐีดีใจแบกกลองลงเรือ แลวเรือกาแลนไปจนถึงเมืองหนึ่งซึ่งเจา
ชายแหงเมืองนั้นทรงพระสุบินหวา พระองคไดพระสังวาล พระธ ํามรงค และพระมงกุฏเทงดงาม
ราวกับเปนเคร่ืองทรงของพระอินทร แตแลวส่ิงนั้นกลับหายไป พระองคไดแตกันแสง โหรหลวง
ท ํานายหวาพระองคจะไดลาภใหญจากบานเมืองไกล แตพระองคกายังคงโศกเศราและไมพอพระ
ทยัเมือ่เหน็เคร่ืองทรงเทมีหย ู คร้ันเมื่อไดยินนางกํ านัลพูดคุยกันกาพิโรธ กระทืบพระบาท แลวชัก
พระขรรคออกไลฟน เพราะคิดหวาพวกนางพูดจาเยาะเยยพระองค เมื่อพระราชาทรงทราบหวา
พระโอรสเปนไปเชนนี ้จึงตรัสปรึกษากบัพระมเหสี พระมเหสีกาทรงคดิหวาพระโอรสถกูผีปาเขาสิง จึง
ไดแตทรงปลอบใจพระโอรส เมือ่พระโอรสทูลเลาถึงพระสุบิน พระราชาจึงทรงถอดเคร่ืองทรงของ
พระองคประทานให แตพระโอรสไมพอพระทัยและทูลหวาตนจะเเทยวตามหาชางใหท ําใหเหมือน
ในพระสุบิน หากหาไมไดจะไมกลับมา

กลาวฝายเศรษฐีเมื่อจัดสินคาแลวกานํ ากลองไปถวายพระราชา แลวกราบทูลหวา
เพื่อนชื่อพุทโทฝากมาถวายเพื่อขอแลกกับเส้ือผา เมื่อพระโอรสทรงทอดพระเนตรเห็นกลองกามี
เหตบุนัดาลใหพระองครูสึกพอพระทัย จึงไดทูลขอพระบิดา แลวนํ าไปไวใกลแทนบรรทม และกุศล
บนัดาลใหพระองคทรงเปดกุญแจยนตนั้นได และทรงพบเคร่ืองประดับองคทุกอยางตามพระสุบิน 
พระโอรสทรงซักถามเศรษฐีถึงเทมาของกลอง เศรษฐีกากราบทูลใหทรงทราบ พระโอรสจึงประทาน
เงนิใหเศรษฐ ีและทรงฝากศรพรหมศาสตรไปใหพุทโท เมื่อเศรษฐีน ําเรือกลับบานเมืองมาพบพุทโท
กายืน่ศรให พุทโทโกรธมากดาหวาเศรษฐีเทโกหกตนเปนคร้ังเทสอง และหวาจะไมขอพึ่งอีกตอไป

พทุโทจ ําใจรับศรมาแลวทํ าทียกศรข้ึนจะยิงนกกาเลน กาเกิดฟาแลบ ฟาผา ทองฟามึด
คร้ึมไปหมด พุทโทตกใจรีบเอาศรไปแขวนเทบาน เมื่อลองเอาโละศรข้ึนพาดสายกาเกิดเหตุการณ
เชนนัน้อีก พุทโทจึงไดแตนอนดูศรโดยเทไมรูหวาศรนั้นมีฤทธิ์

หยตูอมาเมื่อเศรษฐีแตงเรือจะไปคา เรือกาไมเคล่ือนออกจากทาอีก เศรษฐีจึงจัดขาว
ของเส้ือผาไปหาพุทโท พุทโทเหมื่อเห็นเศรษฐีน ําเส้ือผามาใหกาบอกหวาตนใครไดเส้ือผาของพญา 
แลวใหเศรษฐีบอกตนกอนหวาพวกทาวพญานั้นมีหนาตาเหมือนกับคนทั่วไปหรือไม ถาเศรษฐี
บอกตนกาจะฝากของไป เมื่อเศรษฐีตอบแลวพุทโทจึงฝากศรไป แลวกํ าชับหวาถาคร้ังนี้ไมไดเส้ือ
ผามาจะไมขอพูดกับเศรษฐีอีก เศรษฐีรับศรมาแลวกาออกเรือไปจนถึงเมืองพาราณสี

กลาวถงึทาวมทัราชผูครองเมอืง มพีระมเหสีพระนามหวานางอุบลเทวีและพระธิดารูปงาม
พระนามหวานางพิมพา ความงามของพระธิดาเล่ืองลือไปทั่ว ทาวพญาทั้งรอยเอ็ดหัวเมืองตางกา
หมายปอง แตเพราะความกลัวเดชานุภาพแหงทาวมัทราช จึงตองวางแผนเทจะรวมมือกันตีและ
เผาเมืองพาราณสีกอน แลวจึงคอยชิงพระธิดากันในภายหลัง คร้ังเมื่อถึงเวลานัดหมายทักจาก
รอยเอ็ดหัวเมือง กาบุกเขาเมืองพาราณาสีพรอมกัน ราษฎรตางตกใจพากันลงเรือหนี ฝายทาวมัท
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ราชกามพีระบัญชาใหปดประตูเมือง แลวใหทหารรบสกัดทัพขาศึกเอาไว ทาวมัทราชทรงพยายาม
เจรจาถามเหตุผลเทพากันยกทัพมา เมื่อทรงทราบหวาพวกทาวพญาทั้งหลายซึ่งเปนเมืองข้ึน
ตองการตัวพระธิดา พระองคกาไมทรงยินยอมเพราะเห็นหวาไมคูควร แลวตรัสบอกใหพระมเหสี
และพระธดิาเปล่ียนเคร่ืองทรงใหเหมือนกับพวกทาสา แลวหนีปะปนไปกับคนอ่ืน สวนพระองคนั้น
จะขอหยูรักษาเมืองกับเหลาทหาร

ฝายเศรษฐีซึ่งติดหยูในเหตุการณกานํ าศรไปถวาย ทาวมัทราชทรงรับศรมาแผลงดูจึง
ทรงรูหวาศรมีฤทธิ์ เพราะโละศรเทแผลงไปกลายเปนไฟและจักรไลสังหารขาศึก เมื่อแผลงไปอีกกา
กลายเปนนามทวมและเกิดมีปลาพาเอาพวกขาศึกเทจมนามไปกิน เมื่อทาวมัทราชชนะศึกแลว 
เทวดากาแปลงเปนพระพายพัดนามใหแหงเพื่อใหทาวมัทราชไดทรงพบกับมเหสี พระธิดา และไพร
ฟา เมือ่ทาว    มัทราชทรงทราบจากเศรษฐีหวาศรนี้พุทโทฝากมา จึงมีพระบัญชาใหจัดเตรียม
ขบวนเพือ่สงพระธิดาไปใหกับพุทโทเพื่อแทนคุณ โดยใหพระธิดาเสด็จไปพรอมกับเศรษฐี

เมื่อกลับมาถึงบานเมืองตน เศรษฐีกาทูลใหพระธิดาตั้งพลับพลาเทประทับรอหยูกอน 
แลวทูลขอพระภูษาจากพระธิดาเพื่อน ําไปลอพุทโท โดยวางแผนใหทหารทํ าเปนแขงเรือพายตาม
เรือเศรษฐไีป เมือ่เศรษฐเีรียกใหพทุโทลงมาหยบิพระภูษาเททองเรือ ทหารกาเขาจับตัวพุทโทไว พุท
โทรองเรียกพอแมไปพลาง ดาทอพวกทหารไปพลางจนมาถึงพลับพลา ทหารจึงเขาไปกราบทูลพระ
ธิดาใหเสด็จออกมาชมโฉมพุทโทผูมีรูปงาม พระธิดาเมื่อทอดพระเนตรเห็นเส้ือผาเทพุทโทใสกา
ตรัสหวาไมคูควรกับรูปโฉม จึงทรงใหนางกํ านัลนํ าเคร่ืองทรงไปเปล่ียนใหพุทโท โดยใหพาไปอาบ
นามกอน พุทโทเมื่อไดยินพวกนางกํ านัลพูดคํ าราชาศัพทกาถามเพราะไมเคยไดยินมากอน เมื่อเขา
ใน      พลับพลา ทั้งพระธิดา ทั้งนางกํ านัลเทมารุมลอมมากมาย ท ําใหพุทโทรูสึกกลัวจึงไลพวก
นางให ออกไป พระธดิาจงึตรัสหวา ตนนัน้มาเปนภรรยาเพือ่แทนคณุเทพทุโทไดฝากศรไปชวยเมือง
พาราณสีใหพนภัย

พระอินทรเมื่อเห็นหวาพุทโทใกลส้ินกรรมแลว จึงคิดลงไปชวยเหลือโดยแปลงเปนตา
เฒาจนัทกึ และใหนางสุชาดาแปลงเปนยายมาลี น ําขนมปลากริมไปใหพุทโท แลวพูดเตือนสติพุท
โทหวาจงอยาไดดาตีขับไลพระธิดาเลย เปนบุญของเจาแลวเทไดนางมา จากนั้นสองตายายแปลง
กาอวยพรใหพุทโทหยูอยางมีความสุขแลวกาจากไป คร้ังรุงเชาพระธิดาและนางกํ านัลตางสังเกต
เหน็หวาพทุโทมีทวงทีกิริยาเทผิดไป คือ ยอมเทจะชวนพระธิดาและรวมเสวยอาหารดวย อีกวาจา
กาไพเราะ       ออนหวานผิดจากวันกอน ๆ เหลานางกํ านัลกาพากันดีใจ

ฝายพระอินทรไดเรียกประชุมเทวดา นางฟา เพื่อจัดงานรับขวัญเจาพุทโทกับพระธิดา โดย
ไดเนรมิตส่ิงตาง ๆ ไวพรอมสรรพ แลวเชิญทั้งสองมานั่งแทนรับพร แลวพระอินทรจึงกลับข้ึนสวรรค 
เจาพทุโทและพระธดิาพมิพากาครองคูกนัอยางมคีวามสุข เหลาไพรฟากาพากันสรรเสริญยินดี
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44. เร่ือง   บอนามทิพยศักดิ์สิทธิ์

ณ วัดสมยัคงคา (วัดบน) แหงนี้ ยังทีบอนามทิพยศักดิ์สิทธิ์หยูอีกบอหนึ่ง บอนามทิพย
ศกัดิสิ์ทธิ์สรางข้ึนมาเมื่อสมัยหลวงพอทองคํ าหรือหลวงพอยอด ขาพเจาผูเขียนไดสืบหาประวัติ
การณความเปนมาจากทานผูเฒาผูแก คนสมัยกอน ๆ เทยังมีชีวิตหย ูซึ่งผูเทาเฒาผูแกเหลานั้นกา
ไดพดูและบอกเลาเหมือน ๆ กันหวา เมื่อทานเกิดและจ ําความไดมีกาไดบอนามศักดิ์สิทธิ์แหงนี้หยู
แลว

 บอนามทิพยศักดิ์สิทธิ์นี้ กอสรางดวยแผนอิฐดินเผาสีแดงทั้งหมด ชาวบานตางกาเรียก
ชือ่บอนามนี้หวา “บออิฐ” ตามชื่ออิฐเทเอามาสรางบอนามทิพยสรางดวยอิฐดินเผาทั้งหมด

บอนามอิฐเปนทิพยเทศักดิ์สิทธิ์มาก นับถือกันมาเปนเวลาชานานมาแลวหลายชั่วอายุคน 
ถาหากใครเจ็บไขไมสบายทั้งรางกายและจิตใจ ปวยเปนโรครายตาง ๆ ถูกผีรายเขาสิงสูถูกคุณไสย
เมือ่ไดอาบนาม และดื่มนามจากบออิฐนามทิพยศักดิ์สิทธิ์นี้แลว โรครายทั้งปวงกาจะทุเลาและหาย
ไปไดอยางนาแปลกประหลาดมหัศจรรย เปนยิ่งนัก ยังไดมีตํ านานเลาขานสืบเนื่องกันมาชานาน
กระทัง่ถงึปจจุบันนี้หวา “คร้ังหนึ่งเกาะพะงันไดมีไขนามระบาดเกิดข้ึนไปทั่วทั้งเกาะ โรคไขนามนี้
ในสมยันัน้ยงัไมมยีาเทจะรักษาใหหายได คนในเกาะเทปวยเปนโรคนี้ ไดตายกันเปนจํ านวนมาก 
แตกาเปนเทนาประหลาดพวกชาวบานเทหยูใกล ๆ กับบออิฐ เทใชนามบออิฐไปอาบและดื่มหยู
เปนประจ ํา ไมไดปวยเปนโรคนี้ พวกชาวบานเกาะพะงันเทหยูหมูบานอ่ืน ๆ เมื่อไดทราบขาวเชน
นั้นกาไดพากันมาเอานามจากบออิฐไปอาบและดื่มกิน โรครายเหลานั้นกาไดทุเลาเบาบางและ
หายไปในเทสุด กาเปนเร่ืองเทนาประหลาดมหัศจรรยเปนยิ่งนัก
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45. เร่ือง   นิทานปาต ํา

นทิานปาต ําหยูในตํ าบลประสงค อํ าเภอทาชนะ ถาหากทานเดินทางข้ึนเหนือโดยขบวน
รถไฟ ทานมองไปทางทิศตะวันออก จะเห็นเขาประสงคยาวเหยียดขนานกับทางรถไฟ ประมาณ 3 
– 4 กโิลเมตร แตทางทิศตะวันตกบนประสงคมีปาหยูปาหนึ่ง ซึ่งชาวบานไดบุกรางถางพง แตนา
แปลกประหลาดหยูเทมีปาหยอมเทมีเนื้อเทประมาณ 50 ไร เทนี่กาปายอดไมในปานี้ เสมอราบ
เรียบไปหมด ไมมีนี้กาเปนเร่ืองต ํานานเทคนแกเลากันมา

ปานี้เปนปาเทอาถรรพเพราะเปนเทหยูของคนธรรพ คนธรรพหมายถึงเทวดาพวกหนึ่ง 
คนธรรพนี้วันดีคืนดีจะปรากฏใหเห็นเฉพาะผูมีบุญตอนนั้นการคมนาคมไมเจริญเหมือนสมัยนี้อะ 
มแีตทางรถไฟเทานั้นแหละเทคนจะสัญจรไปมาได เพราะรถกาไมใชว่ิงเหมือนเดี๋ยวนี ้ วันหนึ่งกามี
สอง ขบวน กาปรากฏหวามโนราหโรงหนึ่ง เดินทางมาจากเชียงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มารํ า
เทเขาพนมแบกแลวกาข้ึนรถไฟไมทัน เขากาตองเดินกันตามทางรถไฟมากันทั้งโรง แลวถึงการเดิน
ทานกาเห็นแลวหวา การเดินทางรถไฟจะดุดกอนหิน ไหนจะตองขามโคงสารพัด การเดินทางจึง
ชกัชาเปนธรรมดา    กาพอดี  การเดินทางกามาถึงเขตปาตํ ามุงหมิงบานเราเรียกหวา พลบคํ่ า หรือ
มงุหมิง กาพอดีเหลือบไปเห็นปาตํ านี้เห็นเกิดเปนนิมิตอันดีของพวกคนธรรพ ใหเห็นเปนพวกหมู
บานมไีฟรุงตาม พวกโนราหแวะในหมูบานนี้รํ าใหเขาดูสักคืน โดยไมคิดคาราชโรงไหรตอไหร   กา
พอปรากฏหวาเปนหมูบานมีคนมาก   บานชองสะอาดสะอาน   สวยงามกาโนราหตั้งวงรํ าในหมู
บานนัน้ กาปรากฏหวา สาวหนุม พอเฒา เด็ก แก มาดูกันเต็มไปเสียหมดจนสหวาง  โดยรับอาหาร
จากผลไมรูสึกหวากินแลวอ่ิมดี พวกโนราหกาดีใจตอนนั้น ทีละลากลับหัวรุง พวกโนราหกาลาชาว
บานซึ่งมีหนาตายิ้มแยมแจมใสสะอาดสะอานรูสึกหวานาชื่นชม ของลักษณะของชาวบาน พวก
สาว ๆ คนแก เดียดกระสอบเทสานดวยใบเตยใสขมิ้นกันมาทุกคนแลวบอกหวาไมมีไหร โนราหเท
รํ ากนัมาคนืหนึ่ง นอกจากหัวมิ้น โนราหไมเต็มใจรับ เพราะหัวมิ้นนอกจากเอาไปแกงสมแลวไมรูจะ
เอาไปทํ าไหรหุงหาอาหารกินกัน ถือหวาหมอขาวหยูในเปาแลว

จากนัน้กาออกนอกเขตบานกาเลยทิ้งกันหมดนอกจากตัวตลกตัวเดียวเทมีนิสัยตลก ไวสัก 
2 –3  แงง เอาไปใหเมียทิ่มนามพริกใหหรอยทีใคร ๆ หัวเราะหวา  ทิ่มนามพริกใสหัวมิ้น   คงอะห
รอยกนัพลึิก กาเดินกันมาคุยกันมากันเร่ือย ๆ กาพอดีหันไปแลอีกทีหวาหมูบานซึ่งใหญโต ชักเปน
ปาทบึ ชกัสงสัยแปลกใจกาพอดีนายหลํ าซึ่งเปนอิสลามแลควายหยู  มาแตไหนกันเมื่อคืนรํ าเทไหน  
นายโรงบอกหวารํ าเทหมูบานนั่นแหละไปแลไมเงอะหยูใกล นายหลํ ากาบอกหวารํ าไหรรํ าในนั้นรํ า
ไหใหลิงแลหรือ บอกหวารํ าคืนนั้นจริง ๆ แหละ แลวท ําไหม   ตาหลํ าไมไดแลหรืหยูใกล   ไปรํ าไหร
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ในปาต ําเหลามีทั้งเงี้ยวงู เข้ียวเข็บใคร   กาไมกลาเขาไปอะ   เลวเขาใหไหรมามั่งเหลาฮะ   ตัวตลก
บอกหวาเนเขาใหหัวมิ้นมา  ใหมาราสาแตพวกเราไมเอา  ฉานเอาไปใหเมียทิ้มนามพริกแลสักแทง   
พอยกออกดปูรากฏหวาเปนรูปทองคํ าเทหนัก  พอเห็นเปนทองคํ า   เปนรูปหัวมิ้นทองบริสุทธิ์ที
เดยีวคนกาโฮการูหวาหัวมิ้นคือทองคํ า   กาเลยสุขใจไดกาว่ิงกลับไปทีเดียว   กาว่ิงเทกลับเททิ้งหัว
มิน้ไวนอกบาน   เมื่อไปถึงไมปรากฏไหรหนทางเทเดินมาการาบเรียบลวน    แตหนามมั่งโคลนนาม
เฉอะแฉะฝูงลิงฝูงขาง   เต็มกันไปหมดกาฮะ กลับมาเทตาหลํ าในปาตํ่ าไมมีใครหาญเขาไปไม  ฮะ
นีแ้นดงัเดีย๋วนี้นะเสียดายความอาธรรพนั้นไมมีแลว    แตเมื่อกอนใครเขาไปจะถูกผีปาท ําใหจับไข
ส่ัน  ไขปาง  อาธรรพเทจริงไมมีอะไร   เทจริงคือไขมาลาเรียนั่นเอง   ยอดไมเทสูงลมเทหวนมาจาก
เขาประสงคแลวกาหวนกลับท ําใหเกิดเปนลมหมุนยอดไมเทสูงหยูข้ึน กาเกิดหักพับลง แลวเดี๋วยนี้
ปรากฏหวาคุณหมอจ ําเนียนใหพวกกลาวประมาณ 105 –150 คน เขาไปถางทํ าเปนนาไปหมด
แลว ไมเห็นพวกกลาวหรือใครเปนอะไรไปสักคน เดี๋ยวนี้ปาตํ ากามีเพียงกระจุบเดียว    เทเปนเท
สงวนของชาติ กลายเปนเทดินสาธารณประโยชน ซึ่งหยูทางทิศตะวันตก 
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46. เร่ือง   จองเวร

เร่ืองนานมาแลวในเมืองจีน   มีเศรษฐีคนหนึ่งเปนเศรษฐีชาวนา   มีนาจ ํานวนมาก    
ในนาของเศรษฐีกามีภูเขาโละหนึ่งเขานั้นมีถํ ้า  ในฤดูนามวันหนึ่งมีปลาหมาตัวหนึ่งข้ึนมาจากนาม  
เเทยวเลนนามละเลงเขามาในถํ ้าในภูเขาในนาเศรษฐีนั้นแหละ อารามเทเขาไปหยูในถํ ้าในหมูนา
ของเศรษฐนีั้นสนุกสบาย   อาหารการกินอุดม   หลงเลนหยูนานจนหมดฤดูนาม   เมื่อออกมาจะ
กลับแมนาม กลับไมไดนามแข็งแหงหมด   ขาวในนาของเศรษฐีกาเร่ิมสุก   ตนขาวกาแหง   จะ
เล่ือนลงไปใน   แมนามกากลัวเมือกเทตัวแหงหมดเสียกอน ไมทันจะถึงแมนามตัวจะคางตายหยู
ในนาของเศรษฐี       จํ าเปนตองหลบตัวเขาไปหยูในถํ้ าตามเดิม   รอเพื่อเวลานามหลากมาในฤดู
หนาจะออกไป   แลวกาเขาไปหยูหลบซอนหยูในถํ ้า   ดวยความอดอาหาร   ในถํ ้านามแหงหมด
เหมอืนกนั   กาเล้ือยออกมากินขาวของเศรษฐี แตเศรษฐีนั้นไมเคยมีโละเลย   อยากจะไดโละแต
กะไมได เวลาวันหนึ่ง ๆ ใหไพร ๆ มาตรวจริมทองนา  กะพบหวามีเทปากถํ ้านั้นมีรอยสัตวออกมา
กนิขาวเปนจํ านวนมาก  กลับมารายงานกับเศรษฐี   เศรษฐีกาใหบาวไพรไปดอมดูหวาสัตวอะไหร
เทออกมากินขาว  บาวไพรกาดอมดูหยูเห็นปลาหมาตัวนั้นแหละออกมาจากถํ ้า  มากินขาวแลวกา
หลบเขาไปซอนหยูในถํ ้า กะมารายงานกับเศรษฐ ี  เศรษฐีกาพาบาวไพรไปจับปลาหมาจะฆา  เขา
ไปในถํ ้าพบปลาหมาท ําทาหวาจะฆาปลาหมา  ปลาหมารองขอชีวิต  อยาเพิ่งฆาขาพเจากอนเหลย  
ขาพเจาขอชีวิตไวสักชั่วคราวกอนหนึ่งเถอะ   ปลอยใหเวลานามหลากข้ึนมาใหม    แลวขาพเจาจะ
ออกมาจากถํ้ าไปแหละในขณะนี้ไมไปไดไมมีนามไปแลว  จํ าเปนจะตองรอหยูในถํ ้าถึงฤดูหนา
หลากแลวกาจะไปขอชีวิตดวยเถอะ   เศรษฐีนั้นกาเปนเศรษฐีใจบาปไมยอมใหหย ู เพราะถาใหหยู
จะกนิขาวเร่ือย  จํ าเปนตองฆา   กาใช  ธนูเกาทัณฑยิงปลาหมา  ปลาหมาถูกเจ็บปวดแลวกานึง
จองเวรหวา จะตองลางผลาญเศรษฐีนี้ให     ฉิบหายใหได ในเมื่อตายแลวกาไปจุติเกิดในทองเมีย
เศรษฐ ี เมียเศรษฐีกามีทองข้ึนมา  ไดเวลาเกิด ดวยอํ านาจเวรเทปลาหมาจอง พอเกิดออกมาถึงกา
รองไหไมมีเวลาหยุด  จนทํ าอยางไรพี่เล้ียงไหรมาปลอบกาไมหยุดรองไห จะเอาแกวเอามาตอย   
ตอยแหกกราวๆ แลวกานิ่งไปไดชั่วคราวหนึ่ง         พอเสียงแหกกราวๆ เงียบแลวการองหลาว  
ตอยหยูอยางจนหมดไห  อาง  ถาง   ไห   ไหรตอยหมด      นี้มาถึงผาแพร ผานั้นกาเอามาฉีกพอ
ฉีกกราวกานิง่ไปชั่วคราวหนึ่ง   ฉีกกันหมดผาบานเศรษฐีจนเวลาเด็กโตข้ึนมารูจักหัวกับเพื่อนได  
เทบานเศรษฐีมีสระหยูสระหนึ่ง   สระนั้นไวอาบนาม  แตฤดูนั้นฤดูหนาวแมใครอาบนามในสระ
แลวกะทาน  เด็กชายโละเศรษฐีไปขนเอาเงินเอามาหหวานลงในสระใหเพื่อน ๆ เด็ก ๆ ลงไปดํ าเอา
เงนิ พวกเพื่อน ๆ กาทานแงก ๆ ฮักๆ ตัวเองกาดีใจหัวเราะได            พอเพื่อนๆ หายทานเกาบเงิน
หมดแลวกะไปเอามาอีก   หหวานลงไปอีก   หหวานลงไปอีก   หหวานจนเงินหมดทองหมดในคลัง   
พอเงนิทองหมดในคลังแลวมันกาบันดาลตายเสีย    เศรษฐีเปนอันหวาไมไดพึ่งพาอาศัย เร่ียวแรง
เหลย    เด็กผูชายคนนั้น
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47. เร่ือง    อกตัญู

แตกอนมามีเศรษฐีคนหนึ่ง โละชายคนหนึ่ง โละชายนั้นดื้อร้ันไมฟงคํ าส่ังสอนของพอแม พอแมจะ
ตกัเตอืนส่ังสอนเทาไหรกะไมเชื่อฟงจนพอแมโกรธ   เนรเทศออกจากบาน   ไปเเทยวอาศัยชาวบาน
เขากนิหยนูานจนเวลาหนึ่ง   ไปแคตึกรางแหงหนึ่ง   ตึกรางนั้นมีชายหยู  4 คน  นั่งหันหนาเขาหา
ไมไดพดูจาปราศรัยอะไหรกัน  สีหนารอยยิ้มไมมีเลยทั้ง 4 คนนั้นแหละชายหนุมคนนั้นกาเขาไปหา  
แลวกาถามตอนมาหยูเทนี้นานแลวหรือตากาบอกหวา หยูนานแลวเทานั้นแหละแลวเขากะบอก
หวาเขาพลอยอาศัยดวย  เขานี้ถูกพอแมไลออกจากบานไมมีเทพึ่งเทอาศัย ทั้ง 4 ชายนั้นหยูได   
แตตองชวยปฏิบัติเราดวย ของสมบัติพัสถานของเรามีโขไปเหอในตึกนี้ เงินทองแกวแหวนกามีมาก 
เดก็หนุมนัน้กาบอกหวาเราพลอยหยูกันและพลอยใชกัน   กะตา  4  คนนั้นใหหยูคันหยูมากะชวย
กนัจาย  ซือ้ขาว  ซื้อของซื้ออาหารใหเปน คนรับใชของ 4 คนนั้นแหละหยูกัน  คันหยูดวยกันมา ตา 
4 คนนัน้บอกหวาเจามาหยูกับเรานี้กานานแลวยังไมไดบอกความลับให   ความลับมีหยูอยางเดียว 
คอื เทประตูดานหนึ่ง ประตูดานนั้นอยาไปแตะตองเปนอันขาดถาแตะตองเขาไปแลว จะไมมีความ
เบกิบานใจ     จนไมมีความสุขเลยตลอดชีวิต  ชายหนุมนั้นไวเสร็จแลวนึกในใจหวาเราจะตอง
ปฏิบตัติามไป เพราะตาคนนี้เราสังเกตแลวไมมีรอยยิ้มกันเลย มานั่งกาหยูได ซม ๆ ซาน ๆ กะหยู
กบัตา 4 คนนัน้แหละ นานจนตา 4  คนนั้นตายไปหมด  แกกาหยูในตึกนั้นคนเดียว   ตอมากานึก
เอะใจ  หวาเร่ืองเทตา  4  คนนั้นสอนไวนั้นหวา อยาใหเขาไปแตะตองประตูนั้น ประตูนั้นจะเปน
อยางไร อยากรูสักคร้ังเทหนึ่งเขาไป แตพอแลเห็นถอยออกมานึกไดหวา ตาส่ังหวาอยาแตะตอง 
กลับออกมาเสีย  คร้ังเทสองเขาไปแตหวานั่งคิด    แลวกานึกไดหวาตาส่ังอยาแตะตอง  ถอยออก
มาเสีย   คร้ังเทสามเขาไปเกือบชิด   แลวกะนึกไดหวาตาส่ังหวาอยาแตะตอง ถอยออกมาเสียพอ
คร้ังเทส่ีสะกดจิตใจอารมณไวไมหยูแลว       จํ าเปนตองแตะตอง   พอเอามือไปแตะตองปุมกา
เล่ือน   เล่ือนประตูเปดปราดเขาไป   เปนถนนใหญทางลึกลงไป ถนนนั้นโรยโปรยไปดวยทรายเงิน 
ทรายทอง ทรายแกว สามอยาง เปนของประหลาดมหัศจรรย แลวชายหนุมนั้นกาเดินไปตามถนน
นั้นอยางสบายเลยทีเดียว ลงไปถึงริมทะเล แกไปถึงริมทะเลนั้นกามีครุฑและนกใหญตัวหนึ่งมา
เฉ่ียวพาเขาไปในกรงเล็บ พาไปปลอยไวในเกาะแหงหนึ่ง เกาะนั้นไมมีผูคนเหลย มีแตปาทึบ  พอ
ปลอยไวนามกาสูญหายไป   เพื่อนแกกาสงสัยหวาเราตองตายในหมูเกาะนี้แน จํ าเปนจะตองออก
ไปหยริูมฝงคอยเรือโดยสาร กะเอาผาไปท ําธงปกเปนกรุยหวามีคนหยูใหเขามาชวย พอรุงข้ึนอีกวัน 
กามเีรือขบวนหนึ่งสักกี่ลํ ากะไมรูเร่ืองมามากแหละ     มาถึงกะว่ิงตรงเขามาเกาะ  มาถึงคนกะกรู
กนัลงมา  คนเทลงมานั้นเปนทหารทั้งเพ   มาถึงกะชวยกันจับคนนั้นแหละเอามาอาบนามผลัดผา
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เคร่ืองทรงกันเปนอยางดีทีเดียว   แตงรูปกษัตริยไปเลยแลวกะพาข้ึนเรือมาแลนกลับไปเมือง  พอ
จอดเขาแคทาเรือ  กะมีทหารตั้งแถบรับหยูทั้งสองฝากชวยกันข้ึนวอคานหามข้ึนไป   เพื่อนกะสงสัย
หวาใจเรานีเ้ปนอะไหรเทมีคนหามกันไปหนักหนา        มีขบวนแหกันไปไหนักหนามีชบวนแหแลมี
ทหารมเีฝารับเสด็จกะพาเขาไปในพระราชวัง  กะมีพระนางคนหนึ่งออกมาตอนรับแลวกะพาข้ึนบัง
ลังคกเปนราชาภิเษกไปเลย  แลวเพื่อนกาถามหวาเหตุผลคนใดเทจะไดทํ าอยางนี้ นางกาเลาความ
จริงใหฟงหวาเมืองนี้เปนเมืองแมมายผูชายแมคนเดียวกาไมม ี แตเส่ียงบุญวาสนาไวหวาถามีผูเท
เปนชายมาหยใูนเมืองนี้สักคนหนึ่งใหนระฆังกายสิทธิ์ดังข้ึนใน  พระราชวัง  กาเมื่อคืนวานนี้แหละ
ระฆังดังข้ึนในพระราชวัง  กาตามนิมิตความหมายหวาใหไปเทเกาะจะพบผูชาย แลวจะเอามา
ราชาภิเษกเปนพระเจาแผนดิน  กาไดสมหวังตามความคาดหวังแลวเพื่อนกาหวา  เร่ืองราชการ
แผนดนิไมเคยหวาไมเคยรูเร่ือง บอกหวาไมเปนไหรยังหวาราชการนั้นเขาเปน    ผูหวาราชการเอง 
เปนแตกษตัริยครองหยูเฉย ๆ ใหเปนผูชายกาแลวกัน นอกนั้นเปนทหารกาแลวกัน เปนหญิงทั้งเพ
เททานเห็นกาไปรับทาน ทหารเทไปรับทานนั้นกาเปนหญิงเทตั้งรับหยูบนแถวกาเปนหญิง เปน
หญิงลวนไมมีชาย เมืองแมหมายกาไดเปนกษัตริยครองเมืองแมหมายหย ู พระนางกาบอกหวา
เวลาเขาบรรทมนางกาบอกหวามีประตูลับหยูแหงหนึ่ง   อยาเขาไปแตะตองเปนอันขาด  ถาไป      
แตะตองจะมีความทุกขไปจนถึงวันตาย กษัตริยองคนั้นกาเชื่อมั่งไมเชื่อมั่ง  หยูมาวันหนึ่งกานึก
สงสัยข้ึนมาอยางแรงหวาตา 4 คนผูบอกเราหวาแตะตองจะอันตราย เมื่อเราแตะตองประตูเปดรับ
ข้ึนมาเราเปดใหเราเดินมาพบฝงพบฝาเขาเปนเจาแผนดิน  ทีนี่ตอไปขางหนาจะมีสุขไปหวานี ้ ไมรู
จะเปนอยางไหรความสุขในขางหนานี่ความสุขนี้เปนแคเพียงเจาแผนดิน  ขางหนาจะสุขยิ่งกหวานี้  
นางจงึ หวงแหนนักไมใหเราพบเราปะ  ไดโอกาสแลวกาไปแตะตองประตูนั้นเขา  พอแตะตองประตู   
ประตกูาเปดออกกามีถนนทรายเงิน   ทรายทอง   ทรายแกว  อยางแคหวามากอนนั่นแหละ   กะไป
สูปากทะเลอีก เพื่อนกาไตไปตามถนนอีกไปหาเลพอไปถึงฝงทะเลกามีครุฑใหญพาเขาไปเลา พา
ไปไวเทตึกขาวตามเดิม   แลวไปแตะตองประตูเทาไหรกาเปดไมออกแลว    ทีนี่กาไมมีรอยยิ้มจน
เทาวันตาย
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48. เร่ือง   นายแรง

ปากบัลุงเปนคนร่ํ ารวยแกไมมีโละจึงไปขอโละแกเทวดา หวาใหโละแกสักคนเทวดากา
ใหมาเกดิเขาชื่อหวา นายแรง เพราะมีก ําลังดีหยูมาตั้งแตเล็ก ๆ กินขาววันละหมอ ใหญข้ึนมาวัน
สองหมอ หยูมากินวันเปนถัง พอแมหวาไวไมไดแลวท ําพรือสักทีกาคิดกันหวา พอเติบใหญกาพา
ไปปลอย วันหนึ่งพอจึงชวนไปเเทยวบนเขา ไปถึงหนาเขาพอกาบอกใหยืนหนาเขา ฝายพอกาข้ึน
ไปอีกไปถงึกาโคนยางลงยุบใหมันตายอยาไวเหลย  พอกาบะหันหนาไมยางลงโครมเสียงเงียบกริบ 
พอหวาตายแลวไมตองไปแล จึงแบกขวานกลับบาน มาถึงบอกเมียหวาเสร็จแลว เมียกาบอกหวา
พนทกุขเสียที เมียกาเขาไปดับขาวกินพอนั่งกินหย ู โละกาถามหวา พอเอายางตั้งตรงไหน พอกับ
แมกาตกใจจึงบอกหวาวางขางบานนั่นแหละ มันกาโยนโครมลงไปทั้งตน ท ําใหส่ิงของขางบานเสีย
หายมากมาย แลวมันหวาเนือยขาวแลว พอกาเรียกไปกินแตกาไมอ่ิมเพราะเขาไมหุงเผ่ือ พอกับแม
กานอนคดิหวาทํ าพรือสักทีถาเล้ียงไวฉิบหายหมด จึงใชใหไปดี ๆ หวา ใหไปเเทยวมั่งไดจวนเพื่อน 
ฝายโละกาดับไปโดยไมโรหวาพอกับแมยิก พอออกไปกาไปจวนเพื่อนมีชื่อหวา ทายกนขวาน ใบหู
ราชนั ข้ีมูมา กอบเติบ รวมเปนหาคนกาชวนกันเดินทางไปเร่ือย ๆ ไปถึงคลองเปนทาเรือจอด มีตน
ยางหนึง่ตนชวนกันลงไปอาบนาม พออาบนามเสร็จแลว นายแรงกาข้ึนกอนหวาตากผาตรงไหน จึง
คดิหวาไปงางตนยางลงโครมตากผาไว แลวกาชวนกันแอบตนยางจนกหวาผาแหง ผาไมทันแหงกา
มเีรือสํ าเภาเขามาในคลอง มาถึงกาทอดโครมติดเขากับพุมยางนั้น หมอกาไปเกี่ยวกับตนยาง นาย
แรงจงึคดิหวาชวนกันสาวผาใหเสร็จแลวปลอยตนยางใหเข้ึนเพราะนายแรงจับไว นายแรงกาปลอย
กราวข้ึนไป เรือสํ าเภากาข้ึนไปหยูบนยอดยาง คนในเรือรองโอย ๆ พวกสูชวยเราทีตะ นายแรงหวา
สูใหไหร พวกเรือสํ าเภอหวาเราใหกินขาวสักมื้อ นายแรงจึงชวยคอมลงมา ลงมากาชวยกันจัดเรือ
เสร็จจงึหุงขาวเล้ียงนายแรง พวกเรือหุงขาวสามกะทะกาไมอ่ิม พวกเรือหวาอายยากินจริง ๆ ไม
ไหว ๆ เราหุงไมทัน เอาแหละพวกสูพอตะเราส้ินสารตั้งสอบหนึ่งแลว จึงใชใหไปกากันชวนกันไป 
และเดนิคดิหวาทํ าพรือจะไดเรือพันนั้นสักลํ าไดเเทยว มันกาเดินคิดไปเร่ือย ๆ กาหวาเออเรายัง
ครบแลว ทายกนขวานกายัง ใบหูราชันกายัง  ข้ีมูมากายัง กอบเติบกายัง จึงชวนกันท ําเรือ ทายกน
ขวานหวางาย เร่ืองขุดเรือขุดเอง เพราะทายเราเปนขวานปลีเราแยขาด ๆ กาหมด นายแรงเอายาง
ลงตนหนึง่ กาจัดทํ าเปนเรือใหญโต ท ําเสร็จกาเอาลงคลองไดเอาลงเล   นายแรงเปนผูลากลงคลอง
แลวกาเรียกเพื่อนลงเรือ ใบหูราชันนั่งปละหัว  ถัดมาข้ีมูมา   กอบเติบ   นายแรง   ทายกนขวานลง
หลังเพื่อน   ลงถึงมันผุดแย   กาเรือลูแหละ  พอเรือลูนามเขานายแรงหวาท ําพรือ ข้ีมูมาหวาอยา
กลัวเราหยาเอง ควักข้ีมูหยาจนแนนกาเอาเรือออกเล ทุกคนหวาทํ าพรือออกเลแลวเรือไมไป             
ใบหรูาชนัหวาอยากลัวเรานั่งชักใบหูออกตานลมเรือกาไปเอง คราวนี้ทายกนขวานหวาขางทายหยู
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เราเองเอาทายหยอนลงทํ ากูด  เรือกาไปไดออกไปจวนพวกเรือหาปลามีปลาเต็มลํ า  นายแรงกาขอ
ปลาเขากาให   จึงใหกอบเติบไปกอบเอามาสักกอบสองกอบ   พวกเรือหวาเอาตะจะสักเทาไร   
กอบเตบิเอาเกือบหมดลํ าเรือ   พวกเรือหวาไรกอบอยางนี้   เมื่อไดปลากาชวนกันไป   ไปถึงเมือง
หนึง่จงึขอเขากินขาวโดยใหชาวบานเขามาเอาปลาไปกาทํ าไมตรึก   ชาวบานกาหุงใหกินมันหวา
ไมพอ   ชาวบานหวาจะหุงเทาไรนี่กาหมดสารเปนถังแลวมันหวาพอกาพอ  ชาวบานกาปรึกษากัน
หวา  เล้ียงไมไหวเขาไปบานไหนกาใชใหไป    กาชวนกันหวาเราไปใหพันนี ้ไมไหวเขาบานไหนเขา
กายกิ   จึงชวนกันท ํานาหวา  ใหนายแรงถอนตนไม   ทายกนขวานไถ  แตกาคิดหวาไมมีขาวปโละ 
นายแรงหวาเรากาชวนกอบเติบไปขอขาวปโละจึงชวนกันไปขอเรือนกอบสองกอบ กอบเติบกากอบ
ทมีาก ๆ ชาวบานหวาใหหยูไมไดไปหยูเทไหนกาเสียหายหมด   ชาวบานกาชวนกันยิกหลาว   ตก
ลงหวาทั้งหาคนเขาบานไหนไมได
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49. เร่ือง  นายฟง

นานมาแลวมเีดก็ชายผูหนึง่เปนเดก็ก ําพราพอมแีตแม เดก็ชายผูนัน้เขาใหนามหวา นาย
ฟง นายฟงผูนี้หยูดวยแมมาจนแมแกชราปางตายแลว เมื่อใกลจะตายกาใหโอวาทแกนายฟงผูบุตร
หวา เมือ่แมตายแลวเจาจงหาผูใหญเปนเทพึ่ง นายฟงไดฟงคํ าดังนั้นแลวกาจดจํ าใสใจไว แตหา
สันนษิฐานแนนอนไมหวา ผูใหญเทแมส่ังนั้นเปนผูใหญชนิดไหน จะใหญดวยอํ านาจราชศักดิ์หรือ
ใหญดวยรางกาย นายฟงไมไดสนใจ   สนใจแตหวาเปนผูใหญเทานั้น  เมื่อแมดับชีพไปแลวกาชวย
กบัชาวบานชวยกันลงศพบกผีเสร็จแลว นายฟงกาถือเอาคํ าโอวาทของแม ออกเดินทางหาผูใหญ
เทเปนเทพึ่งตอไป เเทยวไปทุกบานทุกเมืองยังไมพบผูใหญ  เทนี้มาจะกลาวถึงในเมืองแหงหนึ่ง 
เมืองนี้พระเจาหยูหัวหรือพระเจาแผนดินชอบดื่มเหลา เมื่อดื่มเหลาเมาเขาแลวอาจจะใชใหทหาร
หรือผูเทมอํี านาจตาง ๆ ท ําเพทตางๆ แมกระทั่งบานเมืองฉิบหายกะไมหวา ในเวลาหนึ่งพระเจาหยู
หวัเสวย  นามจันฑนั้นแหละเหลาเหลา เรียกหวานามจันฑ แลวกะเมา เมาแลวการับส่ังใหนายชาง  
นายชางนัน้รักษาชางเผือกหยูตัวหนึ่ง   ชางเผือกนั้นเปนชางพลาย แลวกะมาหนาพระเทนั่ง   แลว
การับส่ังใหนายชางปลอยชางใหแทงกํ าแพงเมือง    แตพระยาชางเผือกตัวนั้นเปนพระยาชางแสนรู   
มานึกในใจหวาถาทํ าลงไปตามกระแสพระราชด ํารัสหรือรับส่ังของพระเจาแผนดินนั้น บานเมือง
ตองฉิบหาย แลวจะเสียพระราชทรัพยเปนอันมาก   เทจะตองซอมแซมทีหลังนั้น  คันไมท ําพระ
เจาหยหูัวโกรธ เห็นหวาพระยาชางขัดรับส่ัง  แลวใหเอาไปไปล่ํ าหลักไวกลางแดดกลางฝนทรมาน 
ไมใหกนินามกินหญา  พระยาชางนั้นกะทูลเพื่อหวาพระเจาหยูหัวหายมึนหายเมาแลวจะไดสติได
ปลดปลอย   แตพระเจาหยูหัวนั้นไมออกค ําส่ังอํ ามาตยผูหนึ่งผูใดใหปลดปลอย ใหคงทนทรมาน
กลางแดดกลางฝนนั้นแหละ   ในขณะนั้นไดมีนายฟงผูนั้นแหละเดินเเทยวหาผูใหญมาเเทยวหา
หลายบานหลายเมืองไมพบผูใหญ   มาพบชางเผือกตัวนั้นเทเขาล่ํ าหลักเอาไวกลางแดดกลางฝน
นั้นแหละ กะเห็นหวาเปนสัตวเทใหญกะเขาตรงเขาไป พระยาชางนั้นเห็นนายฟงเขาไปกาถาม 
ถามหวาทานนี้มาแตบานใดเมืองใด แลวมาหาขาธุระไหร   นายฟงกาเลาใหพระยาชางเผือกฟง
หวา   ขาพเจาแมใกลจะตาย แมไดรับส่ังไวหวาใหหาผูใหญเปนเทพึ่ง  ขาพเจาเเทยวหาหลายบาน
หลายเมอืงแลวกาหาไมพบทาน       ผูใหญเทจะเอาเปนเทพึ่ง    มาเห็นทานนี้แหละเปนผูใหญจึง
เขามาพึ่งพาอาศัยตามแมส่ัง  พระยาชางไดฟงดังนั้นแลว   กามานึกถึงตัวหวา   ตัวของเขาเองเท
ไดจากนางชางเนียงมารดามาแตปาตน  หิมพานตนั้นยังไมไดโอวาทส่ังสอนอยางหนึ่งอยางใดมา  
เรามาหยดูวยพระเจาแผนดินองคนี้เพราะพระเจาแผนดินองคนี้กินนามเมา   เมาแลวอาละวาดใช
ท ําส่ิงตาง ๆ เขาไมท ําละกะโกรธ ใหเอาเรามาขึงไวตากแดดตากฝนทรมานเรา จํ าเปนเราจะตองให
นายฟงผูนี้แหละไปหามารดา ไปขอโอวาทมา นึกพันนั้นแลวกะกอดลวงงวงเขาไปในปากกอดเอา
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หลอดแกว   เอาแตในปากเอามาสงใหนายฟง  แลวส่ังใหนายฟงไปยังปาหิมพานตซึ่งเปนเทนาง
ชางเนยีงแมของเราหย ู   เมื่อไปถึงตนหิมพานตแลวกาเปาหลอดแกวนี้แหละ  3 ท ี หลอดแกวนี้
จะบนัดาลเสียงใหนางชางเนียงแมเรา     ไดยิน  แลวจะมาหาทาน ทานอยาตกเนื้อตกใจ อยาตื่น
เตนจงหยกูบัเทนั้นแหละ อยาเขยื้อนขอนไปไหน เมื่อมารดาของเราเห็นเจาเขาแลวกะจะถามเจา   
เจาจงตอบค ําเทเราส่ังหวาใหเรานี้มาจากปาหินพานต คือ โละของนางชางเนียงนั้นแหละ  แตเรา
มาหยกูับพระเจาแผนดินนี้ มารดาหรือแมของเรานี้ไมไดใหโอวาทมาหวาอยางใดอยางหนึง่ มาหยู
กบัพระเจาแผนดนินีพ้ระเจาแผนดนิเมาเหลาแลวใชใหเราแทงกํ าแพงเมือง  เราไมแทงแลวพระเจา
แผนดนิโกรธใหเอาเรามาจองจ ําตากแดดตากฝนไว  นางชางเนียงแมของเราใหโอวาทมาอยางไหร
นัน้ส่ังมากับทาน ทานจงถือความนั้นมาเลากับเรา  เราจะไดปฏิบัติตาม   นายฟงการับหลอดแกว
จากระยาชางเผือกนั้นแลวกะไปเทปาตนหิมพานต  ไปถงึปาตนหิมพานตแลวกะเปาหลอดแกวนั้น 
กาจะเปนอาณัติสัญญาณหวาเปนหลอดแกวของโละ โละคงมาหาแตไมรูหวาหยูเทไหน เปาหลอด
แกวเรียกนางชางเนียงไดยินดังนั้นแลวมาตามเสียงเทหลอดแกวไปงั้นแหละ มาตามทางเทหลอด
แกวไปมากาพบนายฟง เห็นเปนคนกาถามหวาเจามาแตไหน เอาหลอดแกวมาแตไหนเปา นายฟง
กาเลาใหฟงหวาพระยาชางเผือกใหมาแลวกะส่ังหวาใหใหโอวาทใหดวยเขา ตั้งแตจากแมไปหรือ
เมื่อตอนเทจากแมไปนั้นแมไมไดใหโอวาทอยางหนึ่งอยางใดไปเขาจึงไมตองโทษ พระเจาแผนดิน
ท ําโทษล่ํ าลากรํ าไวกลางแดดกลางฝน นางชางเนียงไดฟงคํ าดังนั้นแลวกาบอกหวา  เจาจงกลับไป
บอกเจาชางเผือกโละของเราเถิดหวา พระเจาหยูหัวจะเปนอยางไรกาตาม เมื่อรับส่ังออกไปแลวจะ
เปนอยางไรจะตองทํ าอยางนั้น ขัดพระราชด ํารัสหรือขัดรับส่ังไมไดตองทํ าตามเสมอ บานเมืองจะ
ฉิบหายปานไหนกาตาม แตตองทํ าตามรับส่ัง เมื่อนายฟงไดฟง      คํ าตอบดังนั้นแลวกะลานางชาง
เนยีงจากปาตนหิมพานตกลับมา มาหาชางเผือกแลวกาเลาให   พระยาชางเผือกฟงหวาแมส่ังมา
พนันัน้ คือหวา ขัดไมไดรับส่ังของพระราชานั้นจะตองมีโทษ ไมหวาส่ิงดีส่ิงรายตองทํ าตามเสมอ 
พระยาชางเผือกไดฟงพันนั้นแลวกาบอกนายฟงหวา เอาเราจะปฏิบัติตามโอวาทเทแมส่ังมา เจาจง
แกเชือกเทมัดเราไวแลว เจาจงหยูนอกเมืองอยาเขาไปในเมือง เราจะอาละวาดแทงก ําแพงเมือง
ตามรับส่ังนั้น แลวจะไมใหผูอ่ืนจับเราจะใหเจานี้แหละเปนผูจับ เจาจะไดรับพระราชทานรางวัล
จากเจาแผนดิน แลวขอสัญญาอยางหนึ่งใหทํ าพิธีหนอยหนึ่ง คือ หวาถาเขาประกาศใหจับ เขา
ถามหวาจะเอาอะไหรมั่ง เจาจงบอกเอาหญา  3 กํ ามือ แลวพานทองหนวยหนึ่งใสหญาปลองเปน
สัญลักษณบอกหวา เปนพิธีจับชาง  นายฟงไดฟงดังนั้นแลวกาแกเชือกมัดใหพระยาชางเผือก แก
มัดใหเสร็จแลวพระยาชางเผือกกาอาละวาดพุงเขาหาเมือง แทงกํ าแพงทะลายหมดทั้ง 4 ดาน 
ควาญหมอคนหนึ่งคนไหนเทมีความสํ าคัญอยางไหรกาจับไมได  พระยาชางเผือกไมยอมใหจับจน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



545
หมดความสามารถของคนในเมืองเทจะจับพระยาชางเผือกได แลวพระเจาแผนดินรับส่ังใหใหพวก
เสนาอํ ามาตยเเทยวประกาศเปารองหวาผูหนึ่งผูใดจับพระยาชางเผือกนี้ไดแลว     จะพระราชทาน
รางวัล บานสวย เบี้ยหวัด เงินเดือนกิน เเทยวประกาศไปประกาศไปกาพบนายฟงเขารอคอย  คํ า
ส่ังหย ูกาพอไดยินเสียงอํ ามาตยเสนากาออกไปขานตัวรับอาสาจะจับชาง    แลวกะอํ ามาตยพวก
เสนาพวกนัน้กาพานายฟงเขาไปหาพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินกาถามหวาจะเอาอะไหรมั่งใน
การพธิจีะจบัชางนั้น นายฟงกาบอกตามเทพระยาชางเผือกส่ังนั้นแหละ หวาหญาปลอง  3 กํ ามือ 
แลวกะพานทองหนวยหนึ่ง พระเจาหยูหัวกาจัดให จัดแลวนายฟงกาเอาหญาปลอง  3 กํ ามือใสใน
พานทองแลวกะไปหาพระยาชาง เขาไปตรงหนา  แลวกาตั้งพานทองไวตรงหนา แลวกะกราบ
นมสัการขออภัยโทษเทจะข้ึนข่ีหลังข่ีคอข้ึน   พระยาชางเผือกกาไมพักตองใหโชกใหข้ึน  กาเอางวง
ควานจบัเอานายฟงเหวียงข้ึนบนคอเอว เปนอันหวานายฟงกาจับชาง คนทั้งเมืองเห็นเปนอัศจรรย
หวาพระยาชางเผือกกับนายฟงนี้เปนอยางไรกัน  ไมพักตองโซมตองทรุดตวัลงใหข่ีจบัข้ึน ไมใหข่ีเอว   
ซะรอยนายฟงนีต้องมบีญุวาสนามากทเีดยีว พระเจาหยูหัวกาประทับทอดพระเนตรหยูดวยในเวลา
นัน้ เหน็หวานายฟงนั้นมีอํ านาจดีมีวาสนาดีแน กาเลยยกบุตรสาวใหเปนเมีย เสร็จแลวหยูกินเปน
เทสุขสบายเพราะพระยาเผือกงั้นแหละ เปนอันหวานิทานจบเพียงเทานั้น
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50. เร่ือง   ธรรมชาติ

มตีากับยายสองคน   คั้นนี้ตากับยายมีโละสาวสองคนพี่นอง   โละสาวสองคนพี่นอง  
กาไดผัวแลวกันทั้งสองคนนั่นแหละ   แตตารังเกียจโละเขยคนเล็ก   เกลียดโละเขยคนเล็กคั้นนี้กับ     
โละเขยใหญนัน้รัก  โละเขยคนเล็กเกลียดหาหวาเขยเล็กลอเลียนพอตาเกงนักเกลียด  คั้นนี่เร่ืองตี้
ก ําจดัโละเขยเล็กเสีย หวางชวนโละเขยทั้งสองคนไปเเทยวปากัน คั้นไปเเทยวปาหาหวาเดิน ๆ ไป
ถึงไดยินเสียงนกยูงรองพอตาหันไปถึงถามเขยใหญหวา นกยูงมันเปนพร้ือจึงไดรองเสียงดัง เขย
ใหญบอกหวานกยูงมันรองเสียงดังเพราะคอมันยาวสงเสียงไดไกล  คั้นนี่พอตาหันถึงถามเขยเล็ก
หวาพร้ือเหลา เขยเล็กบอกหวาเพราะธรรมชาติของมันแหละ กะพอตาไมหวาไหรกาเดินตอกันไป
เลา เดนิ ๆ ไปจวนหนอไมงอก คั้นหนอไมงอกถึงถามหวาหนอไมพร้ือจึงแทงดินข้ึนมาไดเขยใหญ
หวาหนอไม เพราะยอดมันแหลมมันจึงแทงดินข้ึนมาได   ถึงพอตาหวาเขยเล็กหวาพรือ เขยเล็ก
หวาเพราะธรรมชาต ิแลวกะเดินไปเลาเดินไปจวนหนองหนึ่งหญารกเทียว พอตามถามหวาหนองนี้
เร่ืองพรือหญารก หญามันงามด ี  เขยใหญหวาเพราะนามมันสมบูรณหญาจึงรก  ถึงพอตาหวาเขย
เล็กหวาพรือหญารก  เขยเล็กหวาเพราะธรรมชาติมันแหละ  กาเดินกันไปเลาคั้นเดิน  เดินไปจวนรู   
รูหนึง่  เกล้ียงล่ืนไมมีอะไรพึดกาถามหวา   รูนี้เร่ืองพรือหรือมันเกล้ียง  เขยใหญหวาเพราะตัวมัน
ข้ึนลงรูจงึไดเกล้ียง  เขยเล็กหวาพรือ  เขยเล็กบอกหวาเพราะธรรมชาตินั่นแหละ กาชวนกันกลับบา
น  กลับมาถึง  พอตาหวาวันนี้กูตองกํ าจัดเขยเล็กเสียตะทีหวากะไร ๆ กาธรรมชาติทั้งเพของมัน 
เอามากันพรอม ๆ กูตี้ถามเร่ืองราวใหรูเร่ืองเสียสักท ี  พอมากันถึงพรอม ๆ กาถามแคถามหวา นก
ยางเขยใหญบอกหวาเพราะคอมันยาว  มันจึงสงเสียงไดไกล  กูหวาถูกแตเขยเล็กบอกหวาธรรม
ชาตมิงึชวยอธิบายใหฟงท ี  เห็นเขยเล็กหวาเอาแลวละพอไอหานคอยาวกันเหลาพอ   ท ําไมรองข
วาบ    ขวาบ เลาแตกบคอส้ันทํ าไมรองดังกบ ๆ  ๆ  ๆ เสียงดังเออ ๆ กูไมหวามึง  แลวแตกูหวา
หนอไมท ําไมงอกมาได  เขยใหญหวายอดมันแหลมแลวมึงหวาธรรมชาต ิธรรมชาติพรือ   เอาแลว
พอ   แลวเห็ดเหลาหัวแหลมเมื่อหรือยังงอกดันดินพล่ึงออกมาบานรา ห ึ แลแคหนองนั้นกูหวา
เร่ืองพรือหญามันงาม  ไอโละเขยใหญหวาเพราะนามมันดีสมบูรณมึงหวาเพราะธรรมชาต ิ  เร่ืองพ
รือหวาเขยเล็กหวาแลขนตานามสมบูรณเหมือนกันแลวพรือคาเทหยูเพอ อึ มึงแลวมันพันนั้นแหละ  
แคกหูวารูมันเกล้ียงพรือเขยใหญหวาตัวข้ึนลง  แลวมึงหวาธรรมชาต ิ ธรรมชาติพรือ    เขยเล็กหวา
เอาหวัพอเทลานใครข้ึนลงเหลาหัวเกล้ียงวาวเหมือนกัน  เออะเพราะธรรมชาติโละเฮย  เออ  ๆ เออ
จริงกะไหร ๆ กาธรรมชาตินั่นแหละ นั่นแหละทุกส่ิงนั่นแหละอยาไปโทษโนนโทษนี้เพราะธรรมชาติ
นั้นแหละ
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51. เร่ือง   ขี้กัญชา

ในเวลาวันหนึง่ ข้ีกัญชา 4 คน เปนเพื่อนกันสูบกัญชารวมกัน  ในเวลาวันนั้นกาชวนกัน
ไปสูญกญัชาเทในสวนแหงหนึ่ง  แลปลานั้นเปนปลาดิบเอาไปปงกันเทนูเลย  ปลาเปนปลาดิบ แต
เปนปลานามเค็ม   ตองหอใบตองจึงจะปงได ถาไมมีใบตองหอกะปงไมได เมื่อเสร็จแลวกะพากัน
ไปในสวนสูบกัญชาเมามึนเสร็จแลว กะชวนกันปงปลากินขาวคนเทหนึ่งสงมีดใหคนเทสองใหไป
ตองตดัใบตอง   คนเทสองรับมีดจากคนเทหนึ่งสงใหคนเทสาม   คนเทสามสงใหคนเทส่ีตอไปเร่ือย 
ๆ เวียนกนัหยอูยางนี้จนถึงหนเทสิบ   คนเทหนึ่งกานึกข้ึนหวาตองทํ าสัญญากันสักอยางหนึ่งหวา 
ถาใครพดูแมแตคํ าเดียวผูนั้นตองไปตัดใบตองมาหอปลาปง   ตางคนตางใหสัญญาแลวกานิ่งกัน 
นิง่ไมพดูกนัเลย แมออกเสียงอยางหนึ่งอยางใดกาไมออก ในขณะนั้นมีหมาตัวหนึ่งไดสาบปลากา
ไดและเลียบเขามา ไมมีคนหนึ่งคนไหนโวยวายยกมือข้ึนไลไมม ี  จนหมาเอาปลาไปกินเสียกะไมมี
ใครไลมัง่คนัหยูเวลานาน เวลานั้นมีตํ ารวจเเทยวออกตรวจทองเท กะมาพบ 4 คนนั้นนั่งซุมหยูใน
สวนกาเขามาไตถาม 4 คนนั้นไมพูด ไมพูดกาจับทั้ง 4 คน ไปข้ึนศาล เอาไปใหศาลศาลถามเทา
ไหรกาไมดไูมพูด แตในขณะนั้นเปนเวลาเทศาลมีอํ านาจใหเฆี่ยนถามได กะศาลใหนายราชทัณฑ
เอาไมมาเฆีย่นถาม พอคนเทหนึ่งถูกเฆี่ยนขวับการองโอยข้ึนมา คนหนึ่งกาสงมีดใหหวาไปตัดใบ
ตองถามกาไดความหวาพวกนี้ไดสัญญา กันหวาผูหนึ่งผูใดพูดข้ึนจะถูกไปตัดใบตองเทานั้นแหละ
จงึไมพดูกัน จนถึงกับถูกเฆี่ยนถูกตีถูกข้ึนศาลแลวกาปลอยตัวไปไมมีเร่ืองเภทภัยไหร

52. เร่ือง  นางนกไส

คร้ังหนึง่มนีางนกไสโละออน   ไปนอนในปาหญาริมทางเดิน  แตทางเดินนั้นเปนทาง
เดนิของชางและสัตวอ่ืนๆ พอชางเดินมากะเหยียบนางนกไส นางนกไสกะออนวอนหวาอยาเหยียบ
ขาเลย ขาโละออนยังไปหากินไมได  พึ้งเกิดโละใหม ๆ พอชางเหยียบโละของนางนกไสกะตายหมด 
นางนกไสเสียใจรองไปหาพญากา ๆ ถามหวานางนกไสมีธุระไหร นางนกบอกหวา พญาชางเหยียบ
โละตายหมดแลว   ขาออนวอนเทาไรกาไมฟง  กามาขอความกรุณาจากพญากา ๆ ไดฟงกาโกรธ 
จงึไดไปหาพญาแมงวัน  เลาเร่ืองใหพญาแมงวันฟง  พญาแมงวันโกรธจึงไปหาพญาเขียด  เลา
เร่ืองใหฟงเหมือนเดิม พญาเขียดโกรธแลวจึงปรึกษากัน โดยตกลงใหพญากานํ าโละเมียไปจิกตา
พญาชาง เสร็จแลวพญาแมงวันกะพาพรรคพวกไปหยดไขขางใสตา โหยมาพญาชางกาเกิดอยาก
นามฝายพญาเขียดกาพากันไปโหยปากเหว ชวยกันสงเสียงรอง ชางพอไดยินเสียงกบเขียดรองกะ
เดนิไปหาทัง้ ๆ เทตามองไมเห็น   ในเทสุดพญาชางกาเดินไปตกเหวจนตาย
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53.  เร่ือง   โละเตา

ตายายสองคนผัวเมียตั้งเคหาหยูขางริมปา แลวมีหนองใหญอยู  วันหนึ่งไปชอนกุงในบึง 
ตดิโละเตาทุกที พอติดโละเตากาเททิ้ง ชอนอีกกาติดโละเตาอีกถึงสามส่ีหน และแลวตายายกาเอา
โละเตาไปเล้ียงไว โละเตานั้นพูดไดและพูดหวา ถึงฤดูฝนใหตานั้นทํ าแพใหใหญเทสุด พออาศัยได
แลวทอดสมอไวใหแข็ง ตายายกาทํ าแพพอถึงฤดูฝนฝนตกใหญ แพกาลอยข้ึน นามทวมบานเกือบ
ทัง้เมอืง      โละเตาหวาจะลงไปเฝาสมอใตดิน ถาใครมาใหดึงสายมันจะข้ึนมา  สักครูหนึ่งเจางู
ใหญลอยมา     ตัวหนึ่ง ตายายกาดึงสายสมอโละเตากาข้ึนมา ตายายบอกหวางูจะมาอาศัย เตา
หวาใหอาศัย สัตวนี้มีพระคุณใชไดกาอาศัยได ตอมาลิงลอยมาตัวหนึ่ง ตายายกาดึงสาย เตากาข้ึน
มาและบอกหวาใหอาศัย เพราะลิงมีพระคุณ  ตอมาเสือลอยมาตัวหนึ่ง ตายายดึงสายอีก โละเตา
บอกหวาเสือมีพระคุณใหอาศัย ตอมามหาดเล็กลอยมาแตวัง ตายายดึงสายสมอเตากาข้ึนมาบอก
หวา มนษุยใหอาศัยไดแตหามีพระคุณไม อยาใหอาศัยเสียดีกหวา แตตายายไมเชื่อ ตอมานาม
แหงทกุคนกากลับ ตอมาสักสองสามเดือนตายายลํ าลึก เสือ งู ลิง กาไปพบงูกอน งูกาหาอาหารให
กนิ  ไปเทลิงหยูลิงกาไปเกาบขาวโพดมากิน ไปเทเสือ เสือกาเอาสัตวมายางใหกิน  ตอมาหลายวัน
เสือโรหวา พระมหากษัตริยออกตรวจบานเมือง เสือบอกหวาอยาไปใหพักหยูคืนหนึ่งกอน รุงข้ึน
พระเจาแผนดินเสด็จ แตมหาดเล็กเทพักบานตายายไมมาดวย มาแตเสนาคนอ่ืน ๆ มาก แตเสนา
คนเทเดินสุดทายถือคนโททองใสนามมากินสํ าหรับ  พระเจาแผนดิน เสือกาครุบคนนั้นตายเอา
คนโททองมาใหตายาย ใหเอาไปตัดขายเปนอันเล็ก ๆ พอกินไปวัน ๆ หนึ่ง ตอมามหาดเล็กลํ าลึก
ตายายมาเทบานตายาย ๆ กาหุงขาวใหกินและนอนคืนหนึ่ง หวางถึงหุงขาวใหมหาดเล็กเปน
เสบยีงกนิกลางทาง พรอมทั้งยกคนโททองใหชิ้นหนึ่งเพื่อแลกกับอาหาร ตอมาพระเจาแผนดินโร
หวาคนถอืคนโททองนั้นหายไป มหาดเล็กคนนั้นกราบทูลหวา ตายายเอาคนโททอง  ฉะนั้นพระเจา
แผนดนิกาส่ังใหไปจับตายายไวในหองขัง แตไมประหาร เร่ืองเทตายายถูกจับขังโรไปถึง ลิง เสือ งู 
จงึประชมุกนัหวาจะชวยตายายอยางไร งูรูหวาเจาเมืองนั้นมีโละสาวกาชวนลิงไปเปนเพื่อน  และ
เอายาแกพิษงูใหตายายในหองขัง  และข้ึนไปบนปราสาทไปขบโละพระเจาแผนดิน พระเจาแผน
ดนิกาหาหมอไปชวยกาไมฟน ดังนั้นพระเจาแผนดินใหเสนาไปประกาศหวาใครชวยไดบาง และ
เสนาไปเทหองขังตายายหวา โละสาวพระเจาแผนดินถูกงูกัดไมมีใครชวย สวนตายายกาพูดหวา 
จะชวยโละสาวกษัตริย ดังนั้น ตายายจึงเอายาแกพิษงูไปฝนยาแลวทาเทแผล พระราชธิดา กาหาย
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54. ชาตไิมด ีทาสีกาไมแดง

คร้ังหนึง่นานมาแลว มีฤาษีคนหนึ่งบํ าเพ็ญตบะหยูในปาหินพานต ทานไดเล้ียงหมาเอา
ไวตวัหนึง่ วันหนึ่งขณะเททานไดออกรุกขมูลไปในปา ไดพบนางนาค (นาคี) ตัวหนึ่งกํ าลังสมสูกับงู
ดนิกลางทางเททานจะเดินทางไป ฤาษีจึงไดเอาไมเทาเข่ียและขิดออกไปขางทาง แลวทานกาเดิน
ตอไป ฝายนางนาคนึกละอายแกฤาษี เพราะตัวเองเปนถึงโละสาวพระยานาค มาสมสูกับงูดิน
เส่ือมศกัดิศ์รี และเกรงหวาฤาษีจะเอาเร่ืองนี้ไปเเทยวเลากับผูอ่ืน ท ําใหนางไดรับความอับอายยิ่ง
ข้ึน จงึคดิฆาฤาษีนั้นเสีย นางนาคจึงไดเล้ือยไปเทอาศรมของฤาษี แลวคายพิษใสลงในใหนาม แต
ขณะนัน้บงัเอิญมีหมาตัวหนึ่งว่ิงผามาเห็นเขา กานึกสงสารฤาษี นึกถึงบุญคุณเทฤาษีเคยใหเศษ
อาหารกิน แตกาไมรูจะท ําอยางไร พอนางนาคไปแลว นางหมาจึงกระโดดข้ึนไปกินนามในไหและ
ถูกพิษนางนาคตายตกหยูในไหนามนั้น ฝายฤาษีเมื่อกลับมาจากปา เห็นหมานอนตายหยูในไห
นามกาสงสัย และนึกสังหรณใจหวาตองมีเร่ืองอะไรเกิดข้ึน จึงนั่งสมาธิเขาฌานดู การูเร่ืองเทเปน
มา ฤาษเีหน็หวาหมาตัวนี้มีความกตัญูรูคุณ  อุตสาหเสียสละชีวิตเพื่อชวยตนไว  จึงไดชุบใหเปน
คนข้ึนมา มีรูปรางสวย มีเล็บงาม และใหมีชื่อหวา  นาง “สุนักขา” ซึ่งแปลหวา ผูมีเล็บงาม  นางสุ
นกัขากาไดหยูปรนนิบัติรับใชฤาษีเร่ือยมา มีพระราชาเมืองหนึ่งยังไมมีมเหสี ทรงโปรดการลาสัตว
ยิง่นกั  วันหนึ่งพระองคไดนํ าทหารออกประพาสปาลาสัตว บังเอิญไดพลัดหลงกับทหารไปแตลํ าพัง
พระองคเดียว และไดทรงดํ าเนินไปจนถึงอาศรมฤาษ ี จึงแวะเขาไปขอนามเสวย นางสุนักขาจึงตัก
นามออกมาถวาย พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นรูปรางสวยงามเปนเทพอพระทัย จึงทรงสูขอตอ
พระฤาษี พระฤาษีกาไมขัดของ แตใหพระราชารับขอสัญญาไวหนึ่งขอ  ขอสัญญามีหวา ถานางสุ
นักขากระท ําผิดไมหวากรณีหนักเบาประการใด อยาไดลงโทษนาง และใหนํ านางมาสงเทนี้ดวย 
พระราชาทรงรับคํ าแลวนํ านางกลับสูพระราชวัง เมื่อมาถึงพระราชวังแลว พระราชากาไดอภิเษก
สยมุพร และแตงตั้งใหนางสุนักขาเปนราชินี  วันหนึ่งพระราชาไดทรงชวนมเหสีของพระองครวม
ประทับพระราชบัลลังกหวาราชการ องคมเหสีเมื่อออกมาเห็นบัลลังกเทประทับบุดวยหนังราชสีห 
มกีล่ินหอมหวนนากิน จึงนึกอยากตาม สัญชาตญาณเดิม จึงคอยหาโอกาส วันหนึ่งเห็นบัลลังกห
วางจากมหาดเล็กรักษา จึงลอบเขาไปแทะหนังราชสีหกิน ยิ่งกินยิ่งอรอยเพลินไป จนกระทั่ง
มหาดเล็กเขามาพบ จับไดจึงนํ าตัวข้ึนถวายกราบบังคมทูลพระราชา พระราชาทรงพิโรธมาก แต
พระองคจะทรงลงพระอาญากาไมได เพราะพระองคทรงสัญญาไวกับฤาษ ี จึงไดนํ านางสุนักขาก
ลับไปคืนใหแกฤาษีเทอาศรม ทรงเลาเร่ืองทั้งหมดเทเกิดข้ึนใหฤาษีฟง แลวเสด็จกลับพระราชวัง 
ฤาษเีมือ่ไดฟงเร่ืองราวกาโกรธมาก จึงไดสาปใหนาง          สุนักขากลายเปนหมาตามเดิม ฤาษีจึง
ไดกลาวไวตอนทายหวา  “ชาติไมดี ทาสีไมแดง”
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55. เร่ือง  มะพราวกับบอระเพ็ด

นานามาแลวมีอาศรมโหยหลังหนึ่งตั้งโหยริมคีรีบรรพต เปนเทอาศัยของดาบสองคหนึ่ง 
มนีามหวาคาบสสมมิต คาบสสมมิตไดเล้ียงสัตวไว 2 ตัว คือแมว และ ลิง  ลิงเชอหวา พราว สวน
แมวเชอหวา เพชร ฝายเจาพราวนี้ซุกซนมากคาบสจึงเกลียดชัง วังหนึงดาบสรํ าคาญเทเจาพราวยุง
มาก จงึพดูหวา ชะชาเจาพราวเองซนเหลือเกินแลว  เห็นทีตองทํ าโทษใหเข็ดหลาบเสียมั่ง แลวฤาษี
ไดเอาเจาพราวไปผูกไวกับตนไมกลางแจงตากฟาตากฝน ทั้งกลางวันกลางคืนอยางทรมานแสน
สาหสั บางมื้อกาใหกินบางมื้อกาใหอดอาหาร ฝายเจาเพชรหวานอนสอนงาย ฤาษีมีความเอ็นดูให
โหยเทอาศรม รมเย็นเปนสุขเร่ือยมา ฝายเจาพราวนอยเนื้อต ําใจเททรมาน จึงคิดพยาบาทฤาษีและ
ไดพดูหวา ตาฤาษีเอย ถาตัวกูตายไปจะตองใชเวรทํ าโทษใหสาสมยามตาเห็นทีเดียว โหยมาวัน
หนึง่เจาพราวตายลง ตาฤาษีมาเห็นเจาพราวนอนตายโหยกาพูดข้ึนหวา ตายเสียกาดีเหมือนกัน
เจาพราวเอย แลวแกกาพาไปฝงไวในปาชาเปลียวแหงหนึ่งไกลจากอาศรมมาก ฝายแมวเห็นตา
ฤาษโีปรดปรานกานึกถึงบุญคุณ จึงพูดข้ึนหวา ขาพเจาถาตายจะตอบแทนบุญคุณของตาทุกชาติ
ไป แมตกทกุขไดยากอยางหนึงอยางใดจะชวยเหลือไมลืมคุณทานเลย โหยมาเจาเพชรหรือแมวได
ตายลง ฤาษเีศราโศกเสียใจมากจึงเอาไปฝงริมฐานอาศรม หลังจากนั้นมาหลายสิบปจนตาฤาษีลืม 
วันนัน้อากาศฝนฟาผิดปกติ บังเกิดแหงแลงไมมีจะกิน ตาฤาษีเดินพลางบนไปพลาง เดินยางเขาไป
ใน ปาชาเปลียว แลเห็นตนประหลาดตนหนึ่ง ฤาษีเอยข้ึนหวา ตั้งแตแรกแตไหรมาไมมีนี่หวะ เอผล
กาดกเปนลาย ๆ ดูนาจะกินหรอยจริง ๆ กิงกานกาไมมีเสียดวย อยางนี้บาลีเรียกหวาตนรุกโขซินา 
จะเมาหรือไมมาเดียวการู หวาแลวกาเอาไมเทาทุงมาไดผลหนึง เทาะเปลือกดมดูรสไมเหม็นเขียว 
หอมเสียดวย หมายความหวาไมเมา  พอชิมนามหวานอรอยชื่นใจ ตาฤาษีพูดพลางยิ้มพลางกาจัด
การกบัมะพราวนั้นเสียสองสามโละ แตตาฤาษีนั้นหารูไมหวาภัยกํ าลังจะมาถึงตัวเอง ตั้งแตนั้นมา
ฉันเชาฉันเยน็จนทองพุงโร บังเกิดริดสีดวงทีละหนอย ๆ ข้ึนมาชาๆ เพราะตนนั้นกาคือ เจาพราวนั่น
เองก ําลังลงโทษตาฤาษีใหสาสมเทท ําไวกับมัน จนกระทั่งหวาตาฤาษีนอนแชสวม ไปไหนมาไหนไม
ไหว ดะกาลอยาวเขาทุกวัน เพราะพิษของเจาพราวนั่นเอง ฝายเจาเพชรเทรูจักบุญคุณกาเกิด
เปนตนไมชนิดหนึ่ง งอกเล้ือยมีใบกานปกคลุมสวมของตาฤาษี สวนตาฤาษียํ่ าแยเหลือทน มือจับ
ไหรไดกาเอามากดดะเทลอ แลวคะนั้นกาคอยๆ ทุเลาจนหายสนิท แลวตาฤาษีกาเอาพราวมาหนึ่ง
โละเพือ่พิสูจนดู เอาไมเทาเทาะเปลือกออกปรากฏหวามีจมูก มีตา ตาฤาษีการูไดทันทีหวาเปน
หวัลิง ตาฤาษีจึงพูดหวา ออ ไอพราวเจาลิงนี้เองเทมาใหโทษก ู อออายพราว เรียกนาน ๆ จนเพี้ยน
ตดิปากกนัหวา “มะพราว” สวนเจาแมวเทเชื่อเพชร กาเรียกกันหวา “บอระเพ็ด” หรือ  “เจ็ดหมูน
หนาม” ไดเอามาใชทํ ายาแกริดสีดวงจนทุกวันนี้
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2.  ปริศนาคํ าทาย

1.มตีาอยูปลายไม   มีไสอยูในดิน   เที่ยวหากินแตของตาย
(ตาไมไผ                ไสเดือน                   แรง)

2.ควายสีตัวใตตนพา    ทั้งเขาทั้งขามีเทาไร
 เขา      กับ     4 ขา)

       3.เสตีนเดินมา   หลังคามุงเบื้อง
(เตา)

4.แดงแยงทายดํ า    ดํ ารองไหนํ้ าลายปุด ๆ
(หมอขาวเดือด)

5.ลุมทุมทํ ่า    เดินยังคํ่ าไมเห็นรอย
(เรือ)

6.ตนเทานิ้วกอย    พระยานั่งหารอยไมหัก
(ตนพริก)

7.สูงเอยสูงโสด    สูงรอยโยชนสูงเทียมข้ีไก
(หอยขม)

8.เล็ก ๆ นุงผา ใหญข้ึนมาแกผาโผะหัว
(มะเขือ)

9.ตนเทาลํ าเรือใบหอเกลือไมแหม็ด
(ตนสน)
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10.ไหรเอยมาแตเมืองเทศ เปนจุกเปนเจดเล็ดตารอบขาง
(สัปรด)

11.แกงปลาไมโรลอย ใสสมไมโรถอย เหมือนผักบนเวหา
(ปลากด     สมมะดัน  ผักกาด)

12.ทองไมใชทองแท    มองแตแรอยูในดิน
(ขมิ้น)

13. อะไหรเหอ เปดผาเห็นขน เปดขนเห็นเมล็ด
(ขาวโพด)

14. อะไหร    สุกก็ไมหอม   งอมก็ไมหลน    สุกสองหนคนกินได
(ขาว)

15. อะไหรเหอ    ชื่อแรกของเหม็น    ชื่อหลังของแข็ง    ดอกแกงกินได
(ดอกข้ีเหล็ก)

16. อะไหรเหอ    โกงโคงโมงตึง    มือหนึ่งดึงมือหนึ่งลอก    พอนํ้ าออกหรอยจังผันหลังให
(คนตัดยาง)

17. อะไหรเหอ    ตัวอยูในนา   แตตาอยูที่บาน
(ตะปู)

18. ไอไหรหา    ไมมีแคง   ไมมีขา   เวลาไปมาใชปากเดิน
(หอย)

19. ไอไหนหา    หนังหุมขน    ขนหุมโดก    โดกหุมเนื้อ    เนื้อหุมนํ ้า    นํ้ ารูแกว
(มะพราว)
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20. ไอไหรหา    แปดตีนเดินมา    หลังคามุงส้ังสี
(ปู)

21. ไอไหรหา   แปดตีนเจาปนข้ึนทางชอง   สงเสียงร่ํ ารองโหยปากไห    ตองชอกชํ้ าระกํ าใจ   ตัวกู
จะบรรลัยดวยนํ้ าเกลือ
(ปเูค็ม  หรือ  ปูเปยว)

22. แรกเกิดพี่นุย   นองใหญ    พอนาน ๆ  ไป    นองใหญ    พี่นุย
(มะมวงหิมพานต)

23.  ไอโหรหา    มาจากเลใน    ใบขาวไสว     ไมมีดอก
(เรือใบ)

24. เขียวสะอ้ืน    ชื่นเสด็จ     มีแตเม็ดใบไมมี
(ฝน)

25. ไอใหรหาตนเทาโพน     ลูกโยนไปไกล     ตนเทาขาไกร     เอนไปเอนมา
(ลูกยาง)

26. โบสถไหน    ไมมีพระ
(ใบโหนด)

27. ไอไหรวา    ตัดหนาตัดหลัง     เหลือ วา
(ควาย)

28  เดก็คนหนึง่    นั่งโหยใตตนจัน    เห็นวัวชนกัน    เด็กคนนั่นเชอไหร
(จนัทโครพ)
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29. ผักหนึ่งอยูหนอง     ผักสองอยูนา     ผักสามอยูปาชา    ผักส่ีอยูวัด    ทายวาผักไหร
  (ผักเปด     ผักคราด             ผักเส้ียนผี     ผักกระถิน)

30. พระไหรจูบคนหญิงได
(พระเอก)
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3.ภาษิตและส ํานวน
3.1  ภาษิต

1. ความสามัคคีกอใหเกิดความสุข
2. ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย
3. การใหธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง
4. การกูหนี้เปนทุกขในโลก
5. ขันติคือความอดทน เปนตบะอยางยิ่ง
6. คนไมไดอายุยืนเพราะความมีทรัพย
7. คนทัง้มทีั้งจนลวนมีความตายเปนเบื้องหนา
8. คนมกัโกรธยอมนอนเปนทุกข
9. คบคนดีเปนศรีแกตัว คบคนชั่วอัปราชัย
10. คนพาลมีปญญาทรามท ํากรรมชั่วอยูไมรูสึกตัว
11. ความทุกขในวันนี้คือความสุขในวันหนา
12. คนไมถูกนินทาไมมีในโลก
13. จะยอขาควรยอตอเลิกกิจ จะยอมิตรอยาใหมากจะบัดสี
14. จะผัดหนาทาแปงแตงอินทรีย  ดูฉวีผิวเนื้ออยาเหลือเกิน
15. ชนะตนนั่นแหละเปนคนดี
16. ไมควรลืมพื้นเพของตนเสีย
17. ไดยศแลวไมควรเมา
18. นอนสูงใหนอนคว่ํ า  นอนตํ่ าใหนอนหงาย
19. บคุคลหวานพืชใด  ยอมไดผลเชนนั้น
20. บรรดาบุตรทั้งหลาย   บุตรผูเชื่อฟงเปนบุตรอันประเสริฐ
21. ผัวเมยีเขาผิดกันเราอยาพอง    ญาติพี่นองเขาผิดกันเราอยาพลอย
22. ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ
23. พงึชนะคนไมดีดวยความดี
24. เรียนใหรู    ดูใหจํ า    ทํ าใหจริง
25. อวดเกงเปนสมบัติของคนโง    อวดโกเปนสมบัติของคนจน
26. อยาคิดแตได    อยาใสความเขา
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3.2  สํ านวน
1. ดับพาย หมายถึง เตรียมตัวไป    เตรียมตัวยายถิ่น
2. เดือนแจง หมายถึง เดือนหงาย
3. ไดแรง หมายถึง ถงึใจ    ชื่นใจ   สมใจ   สมนํ้ าหนา
4. ทอดกลืน หมายถึง กลืนโดยไมตองเคี้ยว
5. ท ําเฒา หมายถึง ท ําแกแดด   อวดรู   ตีตนเสมอผูใหญ
6. ท ํานุย หมายถึง ท ําออดออนอยางเด็ก
7. ท ําบาว หมายถึง ท ําตัวเปนหนุมเกินวัย
8. ท ําพันธุ หมายถึง สงวนพันธุไว   เล้ียง   ปลูกไวสืบพันธุ
9. การดี หมายถึง ขยนั   เจากี้เจาการ
10. กนิเหนียว หมายถึง แตงงาน    งานแตงงาน
11. บาเหมีย หมายถึง กริิยาผูชายที่บาผูหญิง    เปนคํ าตํ าหนิ
12. พอตา หมายถึง เจาพอ    วิญญาณทีศ่กัดิ์สิทธิ์
13. ฟาเริก หมายถึง เวลาพระอาทิตยเร่ิมทอแสงจับขอบฟา
14. มุงมิ้ง หมายถึง เวลาพลบคํ่ า    โพลเพล    เขาไตเขาไฟ
15. ยังชั่ว หมายถึง ดีข้ึน   อาการดีข้ึน
16. ลูกครอก หมายถึง ฝูงลูกปลาชอน
17. เสียงวา หมายถึง ไดขาววา    ดูเหมือนวา
18. หกใส หมายถึง กลาวหา    กลาวโทษ    กลาวราย
19. หนอยหนอย หมายถึง เบา  ๆ
20. ขอหมามีบาป หมายถึง ขอขมาอยาใหเปนบาปเปนกรรมติดตัว ใชกลาวเปนการออก

ตวั ขออนุญาตเมื่อเกรงวาส่ิงที่กระท ําจะเปนการลวงเกินผูอ่ืน
21. แคระหมอยา หมายถึง อาการหนัก    สภาพแย   รอแร    ทรุดโทรมเต็มที ่  เหมือนคน

ปวยข้ีโรคเวลาไปไหนตองสะพาย (แคระ) หมอตมยาไปดวย
ใชกลาวเปรียบเทียบคนที่อยูในสภาพหมดหนทางจะชวยเหลือ

22. โงข้ีดํ า หมายถึง โงมาก    โงดักดาน   คือ  ไมรูประสีประสาเหมือนเด็กแรกเกิด
ซึง่ถายอุจจาระออกมาเปนสีดํ า เรียกวาข้ีเทา “โมข้ีดํ า” ก็วา

23. ไซสักที หมายถึง ท ําไมนะ ใชเปนคํ ากลาวแสดงอารมณหงุดหงิด ไมพอใจ เชน
“เด็กนี้ไซสักที”
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24. ฝดดงเปลา หมายถึง พลาดโอกาส    ผิดพลาด   ท ําพลาด เปรียบเหมือน
เอากระดง(ดง) มาฝดขาว  แลวทํ าขาวพลาดหลน
ออกจากกระดงหมด

25. พอไกขัน หมายถึง เวลาเชาตรู ประมาณ 4.30 – 5.00 น.
26. มาแตสวน หมายถึง มาคนเดียว
27. ไมรูฟง หมายถึง ฟง (ผูอ่ืนพูด) ไมรูเร่ือง หรือดุแลวผูถูกดุไมเชื่อฟงก็ได
28. ไมสักยีบหา หมายถึง ไมมเีงินเลย   ยากจนมาก   ขัดสนมาก   กระทั่งเงิน

สลึงเดียว (ยี่สิบหาสตางค) ก็ไมมี
29. แหลงทองแดง หมายถึง คนภาคใตที่พูดภาษากลางเพี้ยนเสียง   หรือพูด

ภาษากลางแตใชสํ านวนภาคใต   เรียกวา  แหลง
ทองแดง

30. แหลงบานเรา หมายถึง พดูภาษาถิ่นใต
31. อยูไดไมกี่หยาม หมายถึง อยูไดไมนาน   อายุไมยืน    เปนการเปรียบเทียบวา

อายยุนือยูไดไมกี่ฤดู (หยาม ยาม) มักใชในเชิง
ต ําหนิคนที่ประพฤติชั่ววา “ถาทํ าชั่วอยางนี้ก็คงอยู
ไดไมกี่หยาม”

32.ออรอออฉ่ิง หมายถึง กริิยาที่สตรีไมสํ ารวมในเร่ืองเพศตรงขาม   ดัดจริต
แกแดด   ออรอ   ก็วา

33.เกล้ียงแผลวเหมือนแมวเลีย หมายถึง เกล้ียงเกลา   หมดเกล้ียง   เหมือนแมวกินอาหาร
จนเกล้ียงจาน ใชเปรียบเทียบกับของคนที่หมดแลว

34. ถกูเหมือนปลาหลังเขียว หมายถึง ราคาถูกมาก หรือแทบไมมีราคา เพราะปลา
หลังเขียวเปนทะเลที่มีมาก จับไดงาย ราคาถูกเปน
อาหารของคนจน

35. ท ําหนาเหมือนโนราโรงแพ หมายถึง หนาตาเศราสรอย   หนาตาไมสบาย   เหมือน
มโนราหที่ประชันกันแลวพายแพมโนราหคณะ
(โรง) อ่ืน

36. ปดปดเหมือนแมไกลังทัง หมายถึง กริิยาที่ไมเรียบรอย    ซุมซาม   เหมือนแมไกลังทัง
คอื ไกตัวเมียที่เที่ยวไขไมเปนที่เปนทาง   มักมีนิสัย
ข้ีตืน่ตกใจกระตากงาย นารํ าคาญ
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37. พีเหมือนแมวม็อง หมายถึง อวนทวน   ทวม   สมบูรณ   เหมือนแมวที่ตั้งทอง
(ม็อง)

38. ยุงเหมือนยุงเขารัง หมายถึง ชลุมนุวุนวาย เหมือนอุง (แมลงชันนะโรง) ที่บินจับ
กลุมปากรัง

39. หรอยเหลือเหตุ หมายถึง อรอยมาก  อรอยเกินคาด เยี่ยมมาก
40. เหงื่อยอยซก ๆ หมายถึง เหงื่อไหลโซก
41. แหงแผ็ก หมายถึง เหอืดแหง  แหงจนแข็ง
42. บานนาสารแร  บานทาอุแท

วัดเกา อาวบานดอนปลา
หมายถึง บนัทกึเพื่อบอกวา (ในอดีต) บานนาสารมีแรมาก

บานทาอุแทมีวัดโบราณมาก และอาวบานดอนมี
ปลาชุม สถานที่ที่กลาวถึงอยูใน จ. สุราษฎรธานี

43. แกพราว   เฒาลอกอ หมายถึง คนแกที่ไมมีความคิดอาน   เปนคนไมมีแกนสาร
เหมอืนตนมะพราวและตนมะละกอ (ลอกอ) ซึ่งเปน
ไมที่ไมมีแกน    เนื้อไมจึงไมคอยเปนประโยชน
ใชเปนคํ าตํ าหนิคนแกที่ไมเปนแกนสาร

44. ควายโมชนนาน หมายถึง คนทีไ่มเฉลียวฉลาด ท ําการใดมักจะสํ าเร็จชากวา
คนอ่ืน    หรือทํ าอยางอดทน    ทํ าชา    คิดชา
เหมอืนควายโง (โม) มักอดทนชนนาน   กวาจะรูแพ
รูชนะ

45. ตัวไหนตาก ตัวนั้นไข หมายถึง ไกตัวใดรองกระตาก   แสดงวาไกตัวนั้นไขแลว
เปรียบกับคนที่กํ าลังทํ าผิด มักจะพูดออกตัวหรือมี
พรุิธใหผูอ่ืนจับได    ตรงกับภาษากลางวา “กินปูน
รอนทอง”

46. ฝนเดือนหา ฟาเดือนหก หมายถึง สถานการณที่ไมนาไววางใจ เหมือนฝนเดือนหา
เมือ่ตกก็ตกอยางหนัก    สวนฟาเดือนหกมักจะมี
พายฟุาคะนอง    มักเกิดฟาผาอยูเสมอ    ผูใหญจึง
ตกัเตือนใหระมัดระวังไมประมาท

47. ควายทอลูก อยาใหถูก
ปลายเขา

หมายถึง เปนขอแนะน ําพอแมเมื่อจะลงโทษเฆี่ยนตีลูก ก็ขอ
ใหเฆี่ยนพอหลาบจํ าดวยความรักความเมตตา อยา
ลงโทษอยางโหดรายจนลูกบาดเจ็บ เหมือนควาย
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เมือ่จะขวิด (ทอ) ลูกก็ยังขวิดโดยระวังไมใหปลาย
เขาบาดลูก

48. ตเีมียอยาดูหนา
ฟนพราอยาดูคม

หมายถึง ขอแนะน ําวาจะท ําส่ิงใดก็ตัดสินใจใหเด็ดขาด อยา
โลเลอาลัยอาวรณ ติดอยูกับอารมณรักใคร หวง
เพราะจะท ําใหใจออน    โลเล    ทํ าไมสํ าเร็จ

49. ตืน่เที่ยงใหสรางสวนพราว
ตืน่เชาใหสรางสวนยาง

หมายถึง เปนขอแนะน ําใหประกอบอาชีพที่เหมาะกับอุปนิสัย
ของตน   เชน   ใครชอบนอนตื่นสาย (ตื่นเที่ยง)
ใหท ํา (สราง) สวนทะพราว เพราะจะไปดแูลสวนตอน
สาย ๆ  ได    ไมมีส่ิงใดเสียหาย    สวนคนที่ชอบตื่น
แตเชาตรู ใหท ําสวนยางพารา   เพราะการกรีด
ยางพาราตองกรีดตั้งแตเชามืด   อากาศเย็นนํ้ ายาง
ออกมาก

50. อยาหนุกตามเพื่อน หมายถึง ขอเตอืนใจใหรูจักคิดถึงตัวเอง อยาเที่ยวเลนสนุก
(หนกุ) สนานตามเพื่อนไปวัน ๆ ใหรูจักคิดถึง
ประโยชนตน    รูจักทํ ามาหากิน   รักความกาวหนา
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4.เพลงพื้นบาน

4.1เพลงนา
4.1.1 บทไหว

เน้ือหาของเพลงนา

ก. บทไหว
บทไหวครู

อันตัวของฉันขออัญชลี ไหวองคมุนีพระโลกนาถ
เข้ียวแกวเข้ียวขวัญตัวฉันเคารพ ทีพ่ิภพเมืองนาคราช
ขออยาใหพร่ันจ ํากลอนใหแมน ไหวทั้งพระแทนศิลาอาสน
ผูคนนับถือเขาลือทั้งเมือง ขอไหวเบื้องพระพุทธบาท
ขอใหเสียงลูกอยางการเวก ถาคนเขาเกกขอใหขาฉาด
อยาใหอับจนมีคนประมาท ขออถิวาทคุณเอย
เองเอยคุณเอย อยาใหอับจนมีคนประสาท  (ซํ้ า)

ทัง้สองพระกรยกข้ึนวอนไหว พระภูมิเจาไรและไหวพระภูมิเจานา
เทพพระเจาทุก ๆ สถาน ทัง้แปดทิศใหมีชัยทั้งที่ใสสด
จะวาบทเพลงนา

ตองไหวครูทานที่สอน หนังสือทุก ๆ ตอนไดสอนขา
สอนงายไดคลองไดถูกตองทุกวิชา (รับ) ไดถูกตองทุกวิชา
ครูกอนสอนมาทุกวิชา   จํ าเหย ออจริงแหละพระเจาคุณเหย
เออ  เหย ๆๆ ไอไหวคุณครูสอน ใหรูวิชามาชวยคุมรักษา
หนาคุณเหย ๆๆ

พระกรสอง  พระหตัถสิบลูกยกวิบตัง้กบั   รับข้ึนเหนอืเกลา  นีเ่จาพระคณุ
ไหวพระธรรมเจาทัง้สามสิบสอง     ทีม่าหอมาหุมคุมครอง    (2 คร้ัง)

แลวจะไหวเจาทีท่ีน่ีเ่อย    ไดเบกิรางสรางทีม่าแตไหนหนา
แลวลูกไหวภูมเิจาไร    ลูกไหวเจาภูมเิจานา
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4.1.2 บทชมโฉม
ข. บทชมโฉม

แมศรีเอยแมศรีสาวสะ ยกมอืไหวพระกจ็ะคนชม
ขนคิว้เจากต็อ   คอเจากก็ลม ชกัผาปดนมแมศรีเอย

แมศรีเอยแมศรีสาคร นมยานหนกัผัวกร็างเจาได
อีกลวงสามปเจาจะมผัีวใหม เหน็ใจเจาแลวแมศรีทองเอย

จะดไูหนวิไลนัน่ พีด่สูารพดัไมขัดไมขวาง
นองแขวนสรอยเหลืองเพชร งามเหมอืนสมเดจ็พระนาง

โอจาเอย   เมือ่จะเดนิจะยางงามไปส้ิน
เหมอืนหงสทองลอบนิกไ็มขัดไมขวาง ชางงามบริสุทธิเ์หมอืนพระพทุธคยาง
โอ  จาเอย  เหมอืนพระจนัทรกระจาง ชางงามไปทกุอยาง
ออจริงแหละเอย    ออจริงแหละเอย

พอเหลือเหน็ชายสายสมร อยูใจกลางนครเอยนํ ้าเชีย่ว
ไมมใีครผูใดเขามากรายมากล้ํ า เจาลอยลํ าอยูทีไ่หนแตผูเดยีว
อยาวาพีเ่กลียดเลยนะนองเอย พีจ่ะรับความยนิยอมของทัง้นองทัง้ส้ิน
จะไมกนิขาวเชาในวันนี ้ พอไดยนิสุนทรเขานาออนาง
กไ็มจริงนะสาวสาวเหอ อันการทีจ่ะเสนไมใชเตนรํ า
พีจ่ะไมใหเสียเวลาออนวอนของนองเอย

รูปเจาสํ ารวยสวยสะอาด เหมอืนนางในไกรลาส
รักแมนางเนตรแหลม เมขลาลงนาแลวลอแกวรักแพรม

(ทอย)  นองเหยพีส่มคัรรักเจา เนนองเหย  ทกุวันคํ ่าเชาพีก่ใ็หใหลหลง
ถาไมเหน็เจาพีก่นิขาวไมลง

นองเหย  ถาเหน็หนาสักวัน เหมอืนพีน่อนฝนเสียแลว
เนนองเหย   พีม่าคลาดมาแคลว พีก่น็กึใจหาย  (ซํ ้า)
พีรั่กเจานกัแลวหนอ พีรั่กเจาจริง ๆ   รักแตหญงิไมวาย

นองเจาสํ ารวยสวยจริง นาเหวยนองสาวเหย
จะสวยหมดจดหญงิ รูปเจาเหมอืนอยางโขน  (ซํ ้า)
รักแมฝาตนีนวล หลอนไมควรลงโคลน
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ผูหญงิอ่ืนหมืน่แสน รักไมแมนเหมอืนเจา
นองเหย   แมหวันขวัญเจา เจาสวยนกัสวยหนา
พีพ่ึง่มาประสบ   มาพบกนัในนา

เจาจะสลัดตัดพี่แลวเหยนอย เจาตัดไมตรีของพี่แลวแหละหนา  (ซํ้ า)
เหยพี่วอน ๆ เหมือนจะตาย แตโฉมฉายยังไมมา

เจาหยับมาใหใกลตะนอง เนนองเหย   เจาก็มาเถิดหนา   (ซํ้ า)
ถาสมัครรักพี่ชาย โฉมฉายเขาหา

นองเหอ  ยลเนตรสบพบกับเนตรของเจา กายหอมเหย
เรณคููเคลาจิตพี่ก็ถาเถิง-โออา ถาเห็นหนาของเจาพี่เลาก็ร่ืนเริง

นองเหอ   ติดตอนหวันชายบายสอง    ขอลานองไปดวย
แมรางหงสเหย แมกล้ิงธูปรูปสวย
ขอลาเจาแลวหนา คอยมาประสบพบกันในนา

อยูลัด ๆ แตมาพลัดเสียไดนองเหย    พอตดิตอนหวันชายเราจากกันแลวหนา (ซํ้ า)
เมือ่สายัณหคันตวาอยูไดชายไมพราก      พีไ่มจ ําจากจริง  ๆ  นองยา    (ซํ้ า)
อยูชายไดชายก็อยูไดเห็นคูกลางนา ตลุาหางทาง  เจาลอยลองสูงสง  (ซํ้ า) 
ถาเจารักพี่ชาย เชญิหลอนบายหัวลม

นองเหยเมื่อพี่ไปใจหาย       เสียดายนองเนาแมรางหงสเหย
หวัใจพีห่มนหมองพี่ก็รักเจาใหลหลง       ถาไมเห็นหนาเจาพี่กินขาวไมลง

นองเหยนองเจารักจริงรักแท เจาจะรักใหแนแมหัวผา
เจาสมัครรักจริงอยางทิ้งพี่ยา พีส่มัครรักจริงพี่ไมทุมหญิงแท      
พีรั่กเจาแน ๆ   หัวจิตพี่ก็ถาเถิง หลงเขาดงชะครามเหมือนหมดความร่ืนเริง

ออนองเหยพี่ก็รักเจาจริง ๆ   แกเจาหญิงอยาท ําสองฝาย    (ซํ้ า)
สองฝกสองฝายแมเหอ    อยาเส้ียมเขาปนใหชนตางควาย

เดียวรอ ๆ  ไวกอนจะเขาซอนเขาไซ ออพี่จะรักษาเจาไมใหเศราหมอง
พีจ่ะท ํากรงทองจะเอานองเขาใส เมื่อนองจะกินขาว
เอาอาหารเขาไปเคลา พรอมไขเปดไขไก
พี่จะท ําตาขาย แลวเอานองไวใน
พีจ่ะท ํากํ าไลใสนางนกเหย ออจริงแหละนองเหย
นางนกนองที่ลองลม สวนพี่ชายจะอยากชมแหละนองเหย
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สวนตวันองจะเปรียบเหมือนมะพราวไฟที่ลูกดก  งอกอยูในรกทั้งวาก   ทั้งหนาม    มี
อยูตาง   ๆ  ถึงจะตีพราใหญ  ไมหวังตั้งใจจะเขาไปถาง   คงจะเขาไมได   คงจะตายทอนทาง

สวนพีก่็ไมกลัว   ตองหายตัวเปนบางที่กินผล   ที่บินมาทางบน    พอเห็นผลราง  ๆ เขา
มาหยดุอยูที่คอ     เอาปากเขาไปจอ    มะพราวของนองเปลือกบาง  กัดจนส้ินแรง  จนนอนแคงอยู
บนทาง (รับ)  แลวนอนแคงอยูบนทาง  สงสารแตบางตองคางคืนเอย  ออจริงแหละนองเหย  เออ ๆ 
เหอ ๆ

มะพราวมากมายผล มันไมรอดตาคนแหละนองเหอ
จะดูไหนวิไลนั่น พี่ดูสารพัดไมขัดขวาง

นองแขวนสรอยเหลือเพชร งามเหมือนสมเด็จพระนาง
โอเจาเอย เมือ่จะเดินจะยางงามไปส้ิน

เหมือนหงสทองลองบิน ก็ไมขัดไมขวาง
ชางงามบริสุทธิ์ เหมือนพระพุทธคยาง

โอ  จาเอย สองกรออนแอนดังงวงคชจัน
ดพูระพักตรจอมขวัญ เหมือนพระจันทรสองกระจาง

ออจริงแหละเอย ออจริงแหละเอย (รับ)
ตดัตนกลวยตัดไมไวปลี ตัดพี่ไมไวเยื่อไวใย

เจามาตัดรักของพี่ไป เหมือนเอาหัวใจของพี่ไปโยน
ถงึเจาไดข่ีเรือมาด แตอยาทุมเรือโกลน
ถึงไดข่ีสํ าเภา แตเรือเกาอยาโยนทิ้ง
รักหนารักนอง รักแมทองคํ ากระโถน
ถงึไดข่ีสํ าเภาแตเรือเกาอยาโยน

พี่ก็เหลือบแลไป แตเจาสายสุดใจเจาชางเหลือบแลมา
เหลือบแลมาทีหนึ่งเลา  (ซํ้ า) จนหางตาเจากมหนาท ําเมิน

ขยบัเขามาใหมันใกล ไลเขามาใหมันชิด
พีจ่ะทอดความสนิท ใหมันชิดเหมือนพิมพ
เอาเหเหมือนพิมพเดียวเหอ

แลลอด ๆ พี่แลลอดไปตามหวางซัง ไมเห็นหนาเจา
ที่เคลานํ้ าตาสังข นํ้ าตาไหลซาน
นางโดนซังเอาเหโคนซังพี่เหอ
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ค.  บทเปรียบเทียบ
ผันหนาไปทางบูรพาทิศนั่งพิศนัยนา แพลมพลามงามในตา

งามยิ่งกวาจกฝร่ัง กลีบซับกลีบวิบกลีบติดใบบัง
ภุมรินบินแทงดอกมาลาไมนาจะแล เหลียวดูไปขางอิสาน
เหน็พุดตานบานแฉ หอมหวนยวนแย
นัง่ชมแตดอกโพตาน มาลียังสดเห็นรสหอมหวาน
ดอกโตโพตานซาบซานทรวงใน แมลงไมเคยไตเตา
คลิงเคลาอาศัย กลีบนอกกลีบในสวยสดงดงาม
ชวนชมสมตาสวนคาไมตองถาม ออกชื่อลือนามสมงามทั่วไป

พระพายพัดร่ืนหอมชื่นนาสา  หอมดอกสุคนทา  หอมมาโรยริน  มีจะแมงตอมกล่ิน  เชยกล่ิน
กลีบกลับ   รักรอนซอนซับ   หอมกลับกลีบกลาย   รักนอลอชาย  เสียดายดอกรัก  กึ่งเกี้ยวเหนียว
หนกั  เดด็รักโรย  จํ าปาโดยโดยดวนเด็ดดม   เห็นดอกโศกสมอยากจะชม   ดอกโศกสรอย-เศรา
วิโยค   ดอกโศกเสียดแทรก   เดินตกอกแตก  โศกแทรกเสียใจ  รักลาปาใบ  ถูกใครไมเจ็บ   ยื่นมือ
ไปเกบ็รอยเล็บมือนาง  เห็นดอกเตาราง   เหมือนรักรางรา   ตรีบุนนาก  นากดีจะรักแหวนนาก  
สายสรอยรอยฝาก   สายสรอยดอกเข็ม   นารอยดอกเข็ม   ดอกขลิบบานเต็ม    ดอกเข็ม- บานขาว   
ดาวเรืองเหลืองวาว  เหมือนกับดาวดอกเรือง   ดอกขลิบบานเหลือง   มันเหลืองเล่ืองอยู  เห็นดอก
ซอนชู  มองดูนารัก  สากลัวอกหัก  สักลาปาใบ   รักตามนํ้ าใจ  ดีกวาใคร ๆ ทั้งเมือง

ออ ๆ ยามยางตรงลงมา ยนืปานะนองเอยสาวเอย
ยนืบรรเลงยืนวาเพลงนา ถึงวาไมดีวาไมเพราะวาไมเกง
ถึงวาดีก็วาดีก็ไมขายได มายืนบรรยายพอไดเปนเพลง
นะนองเอยสาวเหย

สิบนิ้วหนอลูกยอไหว นะแมเอยสาวเหย
ไหวเพื่อนหญิงเพื่อนชาย มาเก็บขาวที่นานี่เหย
ทัง้นองทั้งพี่เหยก็ตองไหวหา มายืนบรรเลงเราตองวาเพลงนา

ออ ๆ ยามหวันเที่ยงแดดมันรอน นะนองเอยสาวเหย
กายามันรอนนะนองเอยสาวเหย เหมือนทางบอนลนไฟ
พระพายก็ไมพัด นะนองเอยสาวเหย
แดดมันรอนจัดไมรูจะไปหยุด ณ รมไหน รมไหน
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ยามหวันเที่ยงแดดมันรอน เหมือนทางบอนลนไฟ เออเหอ
พุมหวาพุมหวาย พุมกระจายมากนกนอน

พุมดัดข้ึนลัดใบออน ถานกไหรบินเจาอยาใหนอน
(สรอย  หรือลูกคูรับ)

โนนพุมไมไหร แลไปสูงโยน
พีย่นืพินิจอยูเปนพัก พี่พึ่งรูจักวาพุมไมโลน
(สรอย  หรือลูกคูรับ)

พี่แลไปวาพุมไมไหรมันสูงลอย พีย่นืพินิจอยูเปนพัก
พีพ่ึง่รูจักวาเปนไมหวาย (สรอย หรือลูกคูรับ)

นกเขาทั้งคูพี่ก็ดูนาชม ตปีกเฟาะ ๆ
มาเกาะที่เรียวหอยขม สรอยคอลายพรอย
ตัวนอยนาชม

พอเขาหนาฝน เตรียมตนตกกลา
ถงึฤดูทํ านาทํ าไร พีต่วัคนเดียวมันชางเปล่ียวจิต
ไดคูรวมคิดหวานไถ ทัง้ลมก็แรงแสงแดดก็กลา
คนเดียวชางวาเหวใจ ถามีคูชิดเหมอืนจิตพี่คาด
จะไถจะคราดไมเปนไร เพราะมีแรงชวยอวยชัย
เปนสองแรงเอย  
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เพลงนาบทเปรียบเทียบ

ชมคล่ืนโลมา ปลาเบนทราย
ชมเกาะชมเกียนงามโฉมฉาย ชมปลาปาหวาย
ยงัพนัหนึ่งเสาฝูงปลาลัง…เอย ชงักังข้ึนมาหวนนํ้ าลง
ชมปลาปาหวายเหอ… ในอุโมงคชมปงเมื่อนํ ้าแหง…เหอ

นจิจาดอกแตว…เอย มันบานข้ึนมาแลว
เห็นไมแคลวทวยแมง มนับานข้ึนที่ไหน
มนับนิตามไปไชเสียทุกเอย…แหง ทกุแหงนะ…เอยนาสงสาร
ดอกแตวเห็นไมทวยแมง ตวัพีน่องเหอ…เปรียบเสมือนหนึ่งแมงผ้ึง
บนิมาหว่ึงหว่ึงหมายวาจะพึ่งไมลํ าพู กิง่เล็กกิ่งนอย…เอย
พี่ชายพอไดพลอยหอยอยู พี่พลอยฝากหัวนํ้ าไวกับงามลํ าพู

พีรั่กเจาแข็งนักและนอง…เอย สาวเอย…เอย
เหมอืนหนึ่งหลักเหล็ก ทีป่กกลางทะเล
ถงึเอาชางเขามาชัก รักพี่ไมหันเห
ถาบานไมพัง รักเขายังไมเซ

สงสารสงสรอย…เอย สงสารโหนดตนนอย
พี่ชายหัวคลอง ตนหนึ่งพี่ก็รูอยูแลว
ของนองเอย…เอย วามันมีเจาของ…เอย
แตใหเมียตํ่ างวงขาว พีช่ายขอเชาท ํารอง
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เดินมาฉาดฉาน แมนองเอยสาวเอย…เอย
เจาชางนาดมารวยรวย พีบ่าวแคสวยมาชวยนัด
สักงาย…เดียว…เอย เตินอยาพูดปากมาก
ตัวฉานไมไดนัดไดชา ถงึพูดมากปากจัดไดสัญญา
นดันัดกันไวเหมาะหรือหนา หรือหนามาเอย
ไมใชของรัฐบาลฉานปวยกาลเวลา ออเกบ็ขาวคอยคอยและนองเอย…สาวเอย
มดีเลมนอยจะบาดมือ บาดโถะหัวเล็บ
ตวันองหาเจ็บไมหรือ เชญิยับมาตานอง
พี่เฉะผาลองพันมือ ใหเอย…เหอมือใหเอย

ไดยินแตเสียง…เอย เหมอืนหนึ่งจะเล้ียงนอง
กนิไดถาเปนผักชายไร พีช่ายเก็บไดเอามาเลียง
ถาเปนเนื้อหมูเนื้อควาย พีช่ายเก็บไวตั้งบนดานเฉียง
ดานเฉียงเอยใหแมหนูละเอียด หลอนนั่งเชียดแกงเลียง

แจวแจวเสียงนอง…เอย ขางในดงนองปาชัง
ออเสียงคนเสียงมุด…เอยสัง พอเคาะซังฉึกฉึกก็ว่ิงตึก ตักถึงรัง
นกเขาชวาเปะเขียว บนิมาตัวเดียวมาจับที่เรียวหวายขม
สรอยคอเจาลายพรอย นกตัวนอยนาชม
บนิมาจับไมเรียวหวายขม นารักนาชมเลน…เหอ
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4.2  เพลงคํ าตัก

“สิบนิ้วประนมบังคมไหว           พระพุทธังตั้งไวขายอไหวพระะธรรมา
ขาฯยอไหวพระสงฆทานผูทรงกรุณา                    พระพุทธบาทศาสดาขายอวันทาไป
ไหวทาวทศรถทาวเวสสุวรรณผูเปนใหญ               สถติในชั้นบนลูกรองนิมนตมา
ไหวศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์                                          ไหวพระจันทรพระอาทิตยทานผูเรืองฤทธา
ไหวหลักเมืองทรงเมือง                                         ทีร่ะบือลือเล่ืองทุกแหลงหลา
ทานผูศักดิ์สิทธิฤทธิ์ขา                                         เชิญมาชวยคุมภัย
พอจงสองทิพยญาณมา                                       อภิบาลอยาไปไกล
สวนภายในผมไหวหา                                          ไหวองคปฏิมากร
ไหวพระมหามณีรัตน                                           ในเสวตฉัตรอันบวร
พระปฏิมากรคูชาติ                                              บูชามิใหขาดเลย”

          “เมือ่ลูกจุติเขาสูทองมารดาแมตองเวทนา       ประจ ําเดือนแมขาดหายแมไมสบายใจ
อาหารส้ินทั้งหมดไมรูรสส่ิงไหร                                 กายและใจของแมเทาแตจะออนลง
ปากแมจืดปากหวานขมแมตองเปนลมเพราะตั้งครรภ   นับคืนวันไมมีสุขมีแตทุกขภัย
แมจะลุกนั่งเดินยืนไมมีความชื่นตรงไหน                    รางกายภายในของแมเทาแตจะออนลง”

“ขณะทีลู่กหมุนตัวแมเจ็บไปทั่วแทบไมรอด    ลูกหมุนตัวตรงชองคลอดเตรียมตัวลอดข่ือ
เมือ่ลูกกระเดื่องแมสะดุงหัวลูกกระทุงข่ือคับ               ยายตํ าแยแกรีบรับตั้งราดเขาทันใจ
คอยแกใหญวันสงพรวนออกชื่อใหถวนถึง          สวนคุณแมเจ็บหมดแรงทนหนาแดงเหงื่อยอยไหล
จะขอพึง่ทานผูใดหัวใจแทบขาดลอย                          พอฤกษงามยามดีเอ็นใหญมีอยูหารอย
เอ็นนอยทีม่อียูหาพันเอ็นนั้นท ําใหลูกออกจากครรภ     ลูกกระเดื่องแมก็ดิ้นแมแทบส้ินลมหายใจ
เหงือ่ยอยไหลหัวใจแทบจะขาดหาย”

“รักษาศลีบํ าเพ็ญทานทุกวันวารไมหางไกล       ตั้งจิตใจทํ าวัตรทุกวันพระไมละเลย
เทีย่วบณิฑบาตและโปรดสัตวทํ ากิจวัตรไมเพิกเฉย         ไมละเลยกิจสงฆบวชแลวตองทรงศีล
บวชแลวสํ ารวมกายวาจาจิตอยาประพฤติผิดศีลธรรม     ชวยชักนํ าวงศชาติใหทํ าบุญตักบาตรกัน
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จงโปรดบิดามารดาทุกวันเวลาทํ ากิจกัน                     สอนใหทานมีศีลธรรมชักน ําปตุมารดร
โปรดพอแมโปรดกับทานผูมีพระคุณมาแตกอน           เอาคํ าสอนพระพุทธใหทานมายุดถือ
พอแมเปรียบดวยพรหมกุลบุตรไดดูดถัน                     ทานผูสํ าคัญใหกํ าเนิดเราไดเกิดมา
พีจ่งท ําบุญกรวดนํ ้าอุทิศผลแบงสวนกุศลบรรพชา        สงใหบิดามารดาที่ละโลกนี้ไป
ปรารถนาใหขามสมุทรพี่นองที่ยุดชายผาไตร                เขาตั้งใจมาท ําบุญจงบูชาคุณเขา
ทัง้พีป่านาอาไมใชเขามาชวยเปลาๆ                            เขาแบงเอาสวนกุศลที่ทุกคนบวชกาย”

“ อํ านาจของศีลและทานอบรมสันดานจนเปนเงา    สึกแลวเปลาไมเขาทาเที่ยวกินสุราเถื่อน
เลนการพนันและชนไกลูกเมียใครก็ฟนเฟอน           สึกแลวเหมือนไรญาติบวชแลวยิ่งขาดทุน
บางคนดดุาพอแมเองไมเกรงเมถุน                         ไมรูจักบุญคุณนาปาเที่ยวขุยเที่ยวดาเขา
เทีย่วลักขโมยของทานของวัดของบานยังเอา           บวชเปลาๆไมเขาทาเสียชื่ออุปชฌายจารย
บวชหลีกบวชหลบบวชซบซอน                               บวชนั่งบวชนอนบวชขอทาน
ทนอยูไมนานตองฉีกษา                                         ไมเปนลูกพระสัมมาจริง”
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4.3  เพลงกลอมเด็กพื้นบาน

1 เพลงนางอุทัย

ฮาเออ  ครือนองเหอ ครือนางอุทัย
ผัดแปงแตงไร อุทัยรองขายผักขม
จอดเรือหนาทา นางฉันนามันรองชม
รองขายผักขม ผมเจาเหมือนมัดตอง … เหอ

2   เพลงขึ้นเขา

ข้ึนเขาเหอ ข้ึนตัดหวายเดามาคลองชาง
ท ําบวงใหกวางกวาง คลองชางในภูเขาเขียว
ชางส่ีหารอย ไมเหมือนพลายนอยสักตัวเดียว
คลองชางในภูเขาเขียว ตวัเดียวเปลียวลิงโลด … เหอ

3    เพลงโหยน

โหยนเหอ พาโลกไปโยนในไรแตง
ไดสารสักแลง หมอนุยใสถุง
ตะหวักเหน็บหนา ฝามีเหน็บพุง
หมอนุยใสถุง คํ ่าไหนนอนนั่น … เหอ

4 เพลงยางตนแคลว

ฮาเออ ครือนองเหอ ครือยางตนแคลว
พี่หมายไวแลว ไวฟนเรือเข
ไดเหลาสักจอก ไปบอกหัวเมืองเจาที่
ไวฟนเรือเข แลนกลางเลใหญ … เหอ
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5 เพลงไปบนเขา

ฮาเออ ไปบนเขาเหอ ไปตัดหวายเดามาขูด
ตัดแลวมาขูด ท ําเชือกสายเปล
ตัดแลวตัดเลา ถกูหวายข้ีเหร
ท ําเชือกสายเปล เวใหนองนอนหลับ

6  เพลงนกเขา

(สรอย) …..
นกเขาเหอ เหาะมาผานปา

ผัวเลนโนรา เมียทอผาหอย
เลนไหนรํ าไหน คอยแลเลาเถอะสาวนอย
เมียทอผาหอย คอยเลนคอยรํ าไป … เหอ

7 เพลงหญาโทงเทง

(สรอย) …..
คือนองเหอ คอืตนหญาโทงเทง

โหมคนโหยเครง นกัเลงชนไก
สังนัดกะได อยาใหแพไป
นกัเลงชนไก เลนไปใหหลอดหยามเหอ

8 เพลงนกนางแอน

(สรอย) ….
คือนองเหอ คือนกนางแอน

บนิรอยบินแสน ท ํารังเกาะเสเกาะหา
อนิจจานางนกแอน เอารังไปขายมีคา
ท ํารังเกาะเสเกาะหา อนิจจานกนางแอน ….  เหอ
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9 เพลงนองนอน

วานอนเสียนองนอน นอนใหหลับดีดี
แมซื้อทั้งสี มาชวยพิทักษรักษา
อาบนํ้ าปอนขาว มาชวยพิทักษทุกเวลา
มาชวยพิทักษรักษา เวลานองหลับนอน … เหอ

10 เพลงคลองชาง

ข้ึนเขาคลองชางเหอ ยางลงเขาคลอง
ตามชางใหนอง นองจะหุงขาวถา
ผักแกงของนองหมด ผักกูดของนองโรยรา
นองหุงขาวถา ปานี้ไมมาท ี เหอ

11 เพลงเรือใหญ

เรือใหญเหอ ชกัใบแลนลอง
เรือทาสีทอง ออกไปฮันเรือลอย
ครันลมไมพัด เรือใหญมันว่ิงหนอยหนอย
ออกไปฮันเรือลอย ใหไปติดสามรอยโยชน เออ ... เหอ

12   เพลง ลมพัด

ฮาเออ   ลมพัดเหอ พัดมาร่ีร่ี
นองนี้วาพี่ รูปกหัวหมอน
ปกลายข้ีหนิด ตดิลายข้ีหนอน
ปกเปนเทพยาธร รอนรํ าคูหา
ปกเปนตัวกุง พวยพุงลงมา
ปกเปนตัวปลา วายนํ้ าสูวัง
ปกเปนเขนอย ลอยลองหาฝง
ปกเปนชาววัง แหหอมลอมนวลนองเออ … เหอ
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13  เพลง  ฟาลั่น

ฮาเออ  ฟาล่ันเหอ ล่ันมาคึกคึก
สงสารนาลึก คราวนี้จะเปนนาดอน
ทีเ่ราหวานกลา ทีห่ญาควายนอน
ที่เราแตกอน ตี้เปนดอนหลํ าควายถึก … เหอ

14 เพลงตนสมแปน

ฮาเออ  ครือนองเหอ ครือตนสมแปน
พีบ่าวนอยหัวแหวน แกเลนนกชนไก
ถางไรดีหวา เถิดพอหนาไย
เลนนกชนไก หนกุไหรพอทูนหัวเหอ

15 เพลงพราวทางเลื่อย

คือนองเหอ คือพราวทางเล่ือย
พีม่าเหนื่อยเหนื่อย ใครเหลยปผูาใหพี่นอน
เหนือยไมเหนือย ยังออนไมออน
ใครเหลยปูผาใหพี่นอน นะบังอรพี่คนเดียว… เหอ

16    เพลงฝนตก

(สรอย) …..
ฝนตกเหอ ตกมาหนอยหนอย

ควายขาดกินออย ท ําพรือตามพบ
มืดฝนมัวฟา เที่ยวทํ าพรือจบ
ท ําพรือตามพบ ควายขาว เขายาว … เหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



574

17   เพลงนกเปลา

(สรอย)…
คือนองเหอ คอืนางนกเปลา

พีไ่มดักเจา พีด่ักนางนกเขา
เหตุใดนกเปลา มาเขาบวงเรา
ดกันางนกเขา นกเปลามาพลอยตาย … เหอ

18     เพลงไปนัง

(สรอย) ….
ไปนังเหอ นองส่ังสักคํ าพอคิ้ววาด

ซื้อลุมซื้อถาด ซื้อโตะแมขัน
ยงัส่ิงหนึ่งเลา ซื้อรมคาวคาวมาใหสักคัน
ซื้อโตะแมขัน เทานั้นอยาลืมเสีย … เหอ

19   เพลงวันศุกร

(สรอย) ….
วันศุกรเหอ ทกุเรือวาจะลองคลองนาวา

วันเสารนี้ยาตรา เบนหัวนาวาออกจากหลัก
ลมคลองตองสายสบายใจ ชกัใบเลนลมไปพักพัก
เบนหัวนาวาออกจากหลัก โถมคล่ืนโถมลมไป … เหอ

20    เพลงฟาลั่น

(สรอย) …
ฟาล่ันเหอ ล่ันมาเปร้ียงเปร้ียง

กนิหอขางเที่ยง จุมยอดทองหลาง
บาวบาวหนุมหนุม จุมไปพลางพลาง
จุมยอดทองหลาง นํ ้าชุบติดอางแดง … เหอ
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21   เพลงโปลกโพธิ์

โปลกโพธิ์เหอ โปลกไวชายหล่ิง
โพธิ์เหอไมทันแตกกิ่ง หล่ิงเหอจะพาโพธิ์ไป
โพธิ์พี่โพธิ์นอง โพธิ์เงินโพธิ์ทองของใคร
หล่ิงเหอจะพาโพธิ์ไป ตอใดโพธิ์มาเลา … เหอ

22    เพลงน้ํ ามาก

นํ ้ามากเหอ ทวมรากโกงกาง
ทวมหวยทวมบาง ทวมพานทาวัง
เชด็หนาลืมเสีย โลกเมียลืมลัง
ทวมพานทาวัง ลืมส่ังทองรอยชั่ง … เหอ

23    เพลงไกแจ

ไกแจเหอ พอแมไกลาย
เข่ียดินหาดทราย ไกลายดอกหมาก
อยาโฉเพื่อนเหอ ไกเราขันยาก
ไกลายดอกหมาก ขันยากเมื่อยามเย็น … เหอ

24   เพลงฝนราย

ฮาเออ …… ครือนองเหอ นองฝนฝนวาเลแหง
ปลามันตายเหมือนคนแจง แรงมันลงเหมือนฝูงกา
ปลาอ่ืนตายเหม็ด ยังเหลือปลาจันเม็ดกะโลมา
แรงมันลงเหมือนฝูงกา เฉ่ียวฉาบคาบพาไป … เหอ
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25   เพลงปลาชอน

(สรอย) …..
ฝนตกเหอ ตกมาเส็กเส็ก

ปลาชอนตัวเล็ก เขามาตีแปลง
ตวัหนึ่งฟนดํ า ตวัหนึ่งฟนแดง
เขามาตีแปลง ฟนแดงเหมือนคร่ัง … เหอ

26   เพลงผาสามสี

(สรอย) ….
คือนองเหอ คือผาสามสี

นั่นคือเรือพี่ นี่คือเรือนอง
เรือพี่เกาหองเหอ เรือนองเกาแถว
เรือพี่ถึงทาจอด เรือนองถึงทาแจว
เกาหองเกาแถว หวังแนวนิทานไป … เหอ

27   เพลงเกาะสมุย

(สรอย) ….
เกาะสมุยเหอ เจริญรุงเรือง

นํ ้าตกหนาเมือง เหย็นเหมือนปลาหมึก
ทั้งกวางทั้งลึก นกัศึกษาเหอมันไปมาไมไดขาด
ทัง้กวางทั้งใหญ นํ้ ามันใสสะอาด
นกัศึกษาเหอไปมาไมไดขาด นํ ้าตกหนาเมืองนองเหอ
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28  เพลงนางนกกวัก

คือนองเหอ คือนางนกกวัก
โรปรางดีดัก ไปตายดวยไมไผเซะ
ตายหวยตายหนอง มาตายดวยดองปูเฉะ
ตายดวยไมไผเซะ เฉะขาดคารูปู … เหอ

29   เพลงเจาแกว

เจาแกวเหอ ชมดาววาวแววในทองฟา
ดาวเขและดาวเหรา ดาวแยะแยะมาเปนดาวไถ
ดาวไหนแคะพวยพุง ดาวรุงหรือดาวไทย
ดาวรีศรีใส ดาวไหนแคงามหวาน … เหอ

30    เพลงไชยา

ไชยาเหอ มีทานํ ้าจืด
คํ่ าคํ่ ามืดมืด นองตักกินได
พมุเรียงเจาขา นํ้ าเค็มกัดไส
ตักกินไมได สํ าหรับแตลางตีน … เหอ

31 เพลงนางอูทัย

คือนองเหอ คือนางอูทัย
ปกแปงแตงไร นางอูทัยรองขายผักขม
เรือจอดหนาทา นางฉันนารองชม
นางอูทัยรองขายผักหม ชมเติดพระมารดา … เหอ
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32   เพลงโนราห

ฮา  เออนางเหอ นางโนราห
เลนนํ้ าฉาฉา เจ็ดคนพี่นอง
นายพรานเฉลียวเห็น ไปทํ าบวงคลอง
เจ็ดคนพี่นอง คลองเอาคนสุดทองเหอ

33   เพลงนางเมรี

ฮา  เออไกเถือนเหอ ขันเทือนทั้งบานบุรี
ลุกข้ึนเถิดนางเมรี นอนหลับปานี้ไมฟนตัว
หยบิเอาหมอนทองมาแนบขาง เอวบางนางคิดวาเปนผัว
หลับไมฟนตัว ผัวหนีเมื่อยามดึกเหอ

34 เพลง สังขศิลปชัย

ฮา  เออ ครือนองเหอ ครือสังขศิลปชัย
ดามาดาไป วาไปรับเอา
รับเอามาแลว มาเลนอยูริมภูผา
ทัง้หกเจ็ดถา ผลักขาใหลงเหว … เหอ

35 เพลง เจาวรวงศ

ฮา  เออ ครือนองเหอ ครือเจาวรวงศ
ถอดแหวนทุมลง วรวงศลาชา
ตัดไมมาท ําแพ มันแยะลงฉาฉา
วรวงศลาชา ร่ํ าหาพระมารดา … เหอ
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36 เพลง ตนหญาแพรก

ฮาเออ ครือนองเหอ ครือตนหญาแพรก
บานเมืองแตแรก แหละมันแปลกข้ึนทุกสิง
แตแรกแตไหร ชายมันไปหาหญิง
แปลกข้ึนทุกสิง แลวหญิงเที่ยวหาชาย … เอง … เหอ

37 เพลง หมากออน

ฮาเออ  หมากออนเหอ นอนทรายแยเหอ
ไมรักพอแม ว่ิงตามชายมา
บกุนํ้ าเทียมนม บกุตมมาเทียมกลางขา
ว่ิงตามชายมา หมากออนนอนทรายแย … เหอ

38  เพลง โผกเปล

โผกเปลเหอ โผกไวใตตนสมแปน
พดูไหรกับนองใหแมนแมน ถอดแหวนมือนองไปจํ าหนํ า
ชางตายเขาเอางา บอกคนนิทาเขาเอาคํ า
ถอดแหวนมือนองไปจํ าหนํ า ใหไดเหมือนคํ าพูด .. เหอ

39   เพลงนกเขา

นกเขาขุดขาว นกเปลามันกินโลกเมา
ข้ึนชื่อวาผัวเขา ตัวเราไมปรารถนา
อยูไปเถิดพอยอดสรอย ไมกี่วันสาวนอยจะคอยมา
ตัวนองไมปรารถนา เกดิมานองมีกรรม … เหอ
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40 เพลงหมากออน

ฮาเออ  หมากออนเหอ เปนหนอนในไส
ข้ึนชื่อวาชาย อยาผาใหกิน
นัง่ไหน นอนไหน พานองไปนินทาเสียส้ิน
อยาผาใหกิน ข้ึนชื่อวาชายนั้น … เออ … เหอ

41 เพลง นอนหลับ

ฮาเออ  นอนหลับเหอ หลับตาไรไร
กนิเหลาเมือนไฟ ใครใหลูกสาว
มวักินเหลาแลว เลนฉาวฉาว
ใครใหลูกสาว นะเจาบาวข้ีเมาเหลา … เออ … เหอ

42  เพลง ตัดเตย

ฮาเออ  ตัดเตยหนอ อยาส้ินหัวเตย
ทนูหัวขาเอย นองขอสามสิง
ขอทั้งสุรา กญัชายาฝน
นองขอสามสิง หมอบพออยานอยใจเหอ

43  เพลง ยาหมู

ฮาเออ ครือนองเหอ ครือตนยาหมู
ลูกศิษยเรียนครู เลนแลวอยาถอย
ชาติลูกงูเหา พษิของเขาไมใชหนอย
เลนแลวอยาถอย อยาปลอยลูกงูเหา .. เหอ
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44 เพลงตนดาวเรือง

ครือนองเหอ ครือตนดาวเรือง
ส้ินคนทั้งเมือง มารักหญิงแมหมาย
ตวัเจายังหนุม เหมือนพุมดอกไม
มารักเอาหญิงแมหมาย นาเสียรูปเสียนวลนอง … เหอ

45  เพลงโละสาว

โละสาวเหอ โละสาวบานตก
เอาขาวลงครก เหยียบโละไกตาย
โละไกทั้งเคราะ ไมทันเงาะขนลาย
เหยียบโละไกตาย ขนลายไมมีเหลย … เหอ

46 เพลงตนล ําพง

(สรอย) ….
คือนองเหอ คือตนลํ าพงกาหลัก

เการักสิบรัก นองไมดดีดิ้งว่ิงตามชาย
ถาขันหมากไมตกบนเรือนแม ไมนัดทัดแทแมไมให
นองไมดีดดิ้งว่ิงตามชาย ชายรักชายมา … เองเหอ

47  เพลงทํ าบุญ

ท ําบุญวัดหาดเหอ ตกับาตรวัดเกาะลอย
ตรวจนํ ้าใสฝาหอย สาวนอยตามแมไปท ําบุญ
ท ําไวเติดสาว เอาไวเปนทุน
ตักบาตรทํ าบุญ เปนทุนเมื่อภายหนา … เหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



582

48  เพลงนางมัทรี

คือนองเหอ คือนางมัทรี
เกิดโละสองศรี ชาลีกัณหา
เปนใดเลา พราหมณเฒาจูงมา
ชาลีกัณหา สองเราตองพรัดแม … เหอ

49 เพลงนางอูทัย 2

คือนองเหอ คือนางอูทัย
ผัดแปงแตงไร นางอูทัยไปฟงเทศนา
ดบัหมะดับพลู พาไปบูชา
นางอูทัยไปฟงเทศนา ดบัหมะบูชา  เทศน …. เหอ

50 เพลง พราวทางขาด

ฮาเออ  ครือนองหอ ครือพราวทางขาด
เพราะราหูแกบังอาจ ชางเอาไปพาดเอาพระจันทร
ลางบานเขาตีฆอง ลางบานเขารองกันแมขัน
ราหูจับจันทร รบกันบนเวหาเหอ

51 เพลง ไปคอน

ฮาเออ   ไปคอน ไปแลพระนอนพระนั่ง
พระพิงเสาดั้ง หลังคามุงเบื้อง
เขาไปในหอง ไปแลพระทองทรงเคร่ือง
หลังคามุงเบื้อง ทรงเคร่ืองดอกไมไหวเหอ
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52 เพลง เชา เชา

 ฮาเออ  ครือนองเหอ เชาเชาเจามายืนบาตร
คดขาวใสถาด ขาวบาตรขาวบิน
กรวดนํ้ าธิษฐาน ใหพอแมตายาย
เขาไดกินขาวบาตรขาวบิน เชญิกนิเถิดนางแม …. เหอ

53 เพลงมีกรรม

ฮาเออ  มีกรรมเหอ สองราเรามีกรรม
บาปกุงบาปปลา นองไมไดทํ า
ขอพบพี่ชายภายภาคหนา ชาตินี้นองมาหลงเกิดคราว
ใหนองเพิ่งเกิด ทีเ่ลิศกวา
ขอพบพี่ชายภายภาคหนา ไปถานองชอฟา …. หวันเหอ

54 เพลง พี่ไป

ฮาเออ  ครือนองเหอ พีไ่ปบานหัวนอนสักเดียว
ไปซื้อสารเหนียว มาท ําตมลากพระ
หัวแกรบหัวรํ าทํ าพอลากพระ ไปฝากสมภารใหญ …. เหอ

55 เพลง นางนกคุม

ฮาเออ  เหอนองเครือนางนกคุม ยาแฝดเขาคลุม
พอก็ทุมลูกเสีย ทุงทั้งลูกพอเขาทุงทั้งเมีย
พอทุมลูกเสีย พอไปมีเมียใหมเหอ
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56 เพลง วัดเวียด

ฮาเออ ครือนองเหอ ลูกสาวลูกชายวัดเว๊ียด
นุงผาเนื้อเรียบ ลงพายเรือแขง
นํ้ าฉูดถูกผา ขายหนาเพื่อนแรง
ลงพายเรือแขง นะลูกสาวชาววัดเว๊ียดเหอ

57 เพลง ตนกลวยเขียว

คือนองเหอ คอืตนกลวยเขียว
ลูกแมคนเดียว ตัง้ชื่อเจาแสงสุรียฉาย
บายสีเจ็ดชั้นเหอ แมยกไหวท ําขวัญของลูกชาย
ตัง้ชื่อเจาแสงสุรียฉาย ลูกแมคนเดียวเหอ

58    เพลงนกคูด

(สรอย) …..
นกคูดเหอ ขูดพราวไกขัน

เสียงดังสนั่น เคี่ยวมันทอดพอง
ลูกตื่นแมกก ฝนตกฟารอง
เคี่ยวมันทอดพอง รับรองเดือนสิบ … เหอ

59 เพลงไปบานตีน

ไปบานตีนเหอ ไปแลลูกสาวจีนเขาขอกัน
นุงผาลงยันต พนัหัวขันหมาก
ผักบุงตางพลู ยาหมูตางหมาก
ขอกันตามยาก หมากกับพลูเถื่อน … เอย
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60 เร่ือง สั่งสอนลูกสาว

ฮาเออ  ครือนองเหอ ครือกลวยพังหลาหวีเดียว
อยูกลางนํ้ าเชี่ยว คอมคอมเอนเอน
ลูกปาไหรโฉ คบชูนาเณร
คอมคอมเอนเอน นาเณรไมทันสึกเหอ

61 เพลง นกอีโหรง

ฮาเออ  ครือนองเหอ ครือนางนกอีโหรงดินเตียน
ไดผัวเปนเหมียน นัง่เขียนแตเล็บ
ปลาไมรูหา ผักไมรูเก็บ
นัง่เขียนแตเล็บ นะใชของกํ านัลผัว … เหอ

62            เพลงตนสมแปนหัวจุก

อาเออ ครือนองเหอ ตนสมแปนหัวจุก
อยูวัดไมหนุก สึกออกมาขอเมีย
ผาเหลืองแคนองยอมให พีช่ายยกไวไหนเสีย
สึกออกมาขอเมีย เสียมิ้นนองยอมผาเหอ

63 เพลง หมากออน

ฮาเออ  ครือนองเหอ หมากออนสองลายหอยเหอ
หากวาพี่บาวนอย ทับไวขอเมีย
เจารอกเหออยาเจาะหมาก พี่บาวเสีย
ทับไวขอเมีย ลายหอยเหอ
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64 เพลงตนลอกอ

(สรอย)
คือนองเหอ คือตนลอกอ

นางแมออรอ ยอลูกวาดี
ลูกไปเลนชู นางแมไมรูสักที
ยอลูกวาดี ไมบัดสีเพื่อนบาน …. เหอ

65 เพลงพี่ชาย

(สรอย) ………..
พีช่ายชั่วเหอ ลอดร้ัวอยาเอาดงมาแขวนหลัง

เมียกอนของพี่ยัง อยาหวังนองนักพี่บังอร
ลูกนองของพี่ยังขวางนัก เมยีรักยังเต็มสาดนอน
อยาหวังนองนักพี่บังอร เมียกอนพี่ยังอยู … เหอ

66 เพลงพราวทางนิด

คือนองเหอ คือพราวทางบิด
บานเมืองผิดผิด ผิดไปทุกส่ิง
แตกอนแตไหร ชายไปขอหญิง
ผิดไปทุกส่ิง หญงิไปขอชาย  โหยเหอ

67 เพลงอยามีบาป

(สรอย)
เรียกเปดเหอ เรียกมาก็าบ กาบ

หอหมาอยามีบาป เมียแกกวาผัว
พอเขานั่งแค แลเหมือนแมบังเกิดหัว
เมียแกกวาผัว ขอหมาอยามีบาป … เหอ
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 68   เพลงน้ํ าเตา

เดือนข้ึนเหอ ข้ึนมายอแสง
นํ้ าเตาพอทรามแกง นางแมหวงไวไปไหน
หวงไวนานนาน แมงภูกลางบานจะลักไช
หวงไวไปไหน นํ้ าเตาพอทรามแกง … เหอ
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4.4  เพลงบอก
ฎกีาวัด

สงดัเหียบเงียบสงัด เดือนไมแจงแสงไมชัด
ดูไมแนแลไมหนัด ลมมันพดัหนาว

เจาของบานทานดับเกียง เราสงเสียงดังโฉฉาว
ปลุกเจาบานทานสักคราว เขาไดขาวดี

วัดนิกรชาติรอนจัง โบสถหนึ่งหลังยังไมเสร็จที
ขาดปจจัยไรทุกป มียังไมพอ

ชอฟาใบระกาตั้ง มันก็ยังไมไดตอ
เหล็กกับปูนหนูนไมพอ เอามาตอใหม

ไมเหมือนโรงหนังธนวัฒน เขาก็จัดไมเร่ียไร
โคลิเซี่ยมเขาเตรียมใหญ เขาไมไรกัน

เพราะเงินทองของบริษัท เขาไดจัดในสวนปน
เขาลงทุนหนุนพอทัน ปนกันหลายคน

เขาสรางวัดขัดปจจัย ไมหวังไหรเอาแตบุญ
แจกฎีกาเที่ยวหาทุน คนผูศรัทธา

นองเหยนองนองลองตีฉ่ิง ไมเสนาะเพราะพร้ิง
เราทั้งหลายชายและหญิง มีแตฉ่ิงกรับ

เขาจะเบื่อเหลือเขาฟง เราก็หวังตองรองขับ
มีขาวดวนหวลประทับ รับมาบอกกัน

ยงัของขัดอยูในวัดวชิระ ทานมรณะขาดเบญจขันธ
หวัใจวายคลายไมทัน ถึงวิสัญญี

เดือนดาวดับลับสีแสง วัดไมแจงหมดแสงสี
ลับดาวเดือนเหมือนไมมี สีมาอับเฉา

ถาไมเดนเห็นไมดี เชาวชี้มีเชิงเชาว
ไมเหมือนทานหลานไมเอา เชาวไมเหมือนกัน

ทานพระครูผูอารี สรางกุฏีและหอฉัน
รักลูกศิษยคิดแขงขัน ทกุทุกชั้นไป

โอโพธิ์ทองลมกองตั้ง หมดที่หวังนกอาศัย
ไดไซขนบนกิ่งใบ ไทรที่เคยนอน
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สองสีแสงแจงดาวเดือน รักสนิทคิดกับเพื่อน
เทีย่วทุกรานตามบานเรือน เตอืนกันทุกคน

เขาไมเชิญเดินเขามา บานพี่บานนาเพื่อการกุศล
เขาจะดาวาเราชน เรายังอุนใจ

ยกมือไหวไดเมตตา พรอมคณะมาปราศรัย
วัดพอทานบานอยูไกล ที่จะไปมา

วัดแมโมกขดูพึ่งตั้ง วัดก็ยังขาดศาลา
แขกจะไปไทยจะมา พระเขารอนใจ

เงินไมพอขอพี่ปา ผูศรัทธาที่เล่ือมใส
มติรจิตมิตรใจ ไปกันทุกคน

เพราะเงินทองของหายาก ถามีมากฝากไดผล
แบงสักนิดติดใบบุญ ผลมันรุนเอง

บานก็เหียบเงียบสงัด ลมมันจัดพัดใบพราว
เห็นดาววาวหัวเอียง ใกลจะเที่ยงคืน

เราเลยลํ านํ าคณะ ถือวิสาสะมาหยุดยืน
เจาของบานทานไมตื่น เรามายืนคอย

ผมเกรงจิตและเกรงใจ กลัวเภทภัยใจจะถอย
เพราะมาถึงจึงตองคอย คอยกันสักนิด

มาบอกบุญคนใหแจง วัดหนึ่งแหงแสงประดิษฐ
ทานพระครูผูรวมคิด จติทานศรัทธา

สรางโรงธรรมก ําเงินหมื่น สรางใหชื่นผูไปมา
เปนขวัญจิตติดในตา เคยศรัทธาธรรม

หนาถังวางคางเงินหมด ทานรันทดหนาตาดํ า
เพราะโยมนาคมากเคยท ํา เงินตั้งกํ ามือ

ถงึโรงรุกปลูกเปนแถว เทศบาลทานทํ าถูก
ปลูกเปนชองมองเปนแนว ตามริมแถวถนน

พวกเศรษฐีมีการคา คนทํ านาตองยากจน
ปละคร้ังนั่งอดทน ฝนมันไมมี

ฝนมันแลงแหงมันแยก เงนิมนัจายแจกพวกเศรษฐี
ลูกยงัเรียนเขียนบัญชี ยังไมมีพอ
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บทเพลงบอกจากนิทานเกา
ผมนั่งเคารพพระไตรรัตน ขอนอมประวัติข้ึนสาธก

เร่ืองชาดกเวสสันดร ตามพระตรัสสอนส่ัง
ปจฉีมชาติพระโพธิสัตว บ ําเพ็ญปรมัตถะมัง

พระทัยหวังพระโพธิญาณ ดวยทานบารมี
หวังนํ าสัตวสลัดบวง ใหพนจากหวงมหรรณพ

เพื่อประสบศิวะลัย พระทัยทาวฤาษี
คณะเราเหลาบริษัท ไดรูประวัติก็นิตี

ตามคัมภีรมหาชาติ ทกุบาทคาถาพัน
มบีางทานยังไมแจมแจง ผมจะแสดงในเชิงอรรถ

เร่ืองพระโพธิสัตว ตามทานไดจัดสรรค
ทวงทํ านองเปนของเพราะ ทานฟงชอบพอทุกกัณฑ

เชิญสดับรับฟง ทัง้เคร่ืองสงเพลง
ทีศ่กัดิ์สิทธิ์และกายสิทธิ์ พอทานดลจิตบันดาลให

กลอนหวานไพเราะ ฟงดูใหเหมาะเหมง
ไหวประธานทานเปนมุข อํ านวยความสุขอยูคร้ืนเครง

ลือบรรเลงอยางอัศจรรย เหมอืนชั้นลัดดาลา
กณัฑที่หนึ่งชื่อทศพร เร่ิมอนุสรณอยางเรียบราบ

สุภาพส่ีเกาพระคาถา
มพีากยท ําเพลงสาธุการ ประโคมใหซานทรวงที่พา

สัตตบุรุษถวนหนา ชวนกันบูชาธรรม
ตางบริจาคตามมากตามนอย เปนของเรียบรอยทรัพยภายใน

ทรัพยภายนอกผองใส นํ ้าใจทานขาวขํ า
ใจความในกัณฑทศ เมื่ออักษรรับทาวโกสีย

สิบของคงดังทางหวัง
หนึง่ขอใหเกิดในประสาท ของศิริราชผูครองวัง

สองขอเนตรดํ าปล่ัง
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ภาคผนวก ง

1. แบบประเมินความเหมาะสมของวรรณกรรมทองถิ่น
จงัหวัดสุราษฎรธาน ีที่ใชเปนส่ือการสอน

2. แบบประเมินเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035
วรรณกรรมทองถิ่น
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แบบประเมินความเหมาะสม
ของวรรณกรรมทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีใชเปนสื่อการสอน

รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน

ความคดิเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวรรณกรรมทองถิ่น จังหวัดสุราษฎรธาน ี ที่จะ
ใชเปนส่ือการสอน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิ่น

โปรดพจิารณาตารางการวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น ซึ่งแบงเปน  3 สวน คือ สวนที่ 1 
นทิานพืน้บาน  สวนที่ 2 เพลงพื้นบาน  สวนที่ 3 เพลงกลอมเด็ก  แลวแสดงความคิดเห็นโดยกา
เคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ขอใดที่ทานตองการใหความคิดเห็นหรือขอ
เสนอแนะเพิ่มเติม โปรดเติมขอความลงในชองวางที่กํ าหนดให

สวนท่ี 1  นิทานพื้นบาน

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

1.  ต ํานานจระเขหิน

2.  พอกัน

3.  นายกับบาว

4.  ถางไรเจอกัน

5.  หมากับจระเข
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

6.  สาเหตุที่กระดองเตา
มีรอยราว

7. บานทาเคย

8. บอนอย บอหลวง

9. ที่มาของตาลโตนด

10. มะพราวกับบอระเพ็ด

11. บวชนาค

12. เจาหญิงเตาทอง

13. แมเกลียดลูก
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

14. บญุคุณบิดามารดา

15. ชยัชายเหลาหวาย

16. เจาสุบิน

17. เปลือกไมวิเศษ

18. นายพรานถือสัจจะ

19. จองเวร

20. นายฟง

21. ลูกเขยชาวกรุง พอ
ตาบานนอก

22. ประวัติของกุง
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

23. ข้ีกัญชา

24. คนทีรั่บการศกึษาดกีบั
คนโง

25. พอผัวกับลูกสะใภ

26. นางนกไส

27. ลูกเตา

28. นายแรง

29. วัดโคกอีแรง

30. บอนํ้ าทิพยศักดิ์สิทธิ์

31. หลวงพอเพชร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



596

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

32.  นางอุทัย

33. นางจ ําปากบัจระเข

34. เรือสํ าเภา

35. พระมาลัย

36. ปลาบูทอง

37. เจาพุทโธ

38. บานเคียนชา

39. นิทานปาตํ า

40. นายพรานลาเนื้อ
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 โปรดเติมขอความ

41. โลภนักมักลาภหาย

42. กรรมสนองกรรม

43. ตีควายเขาไห

44. ชยัชาญฉลาด

45. ยายเอ้ียง

46. นายโจรอุกวัด

47. ลูกเนรคุณ

48. คิดวาแกงบวด

49. สองแมโลก
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเร่ือง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โปรด
เตมิขอความ

50. อกตัญู

51. ข้ีกบัตด

52. ดื่มปู

53. ธรรมชาติ

54. ผีหลังกลวง

55. ชาติไมดี ทาสีไมแดง

ขอเสนอแนะ                                                                                                   
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สวนท่ี 2 เพลงพื้นบาน

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ประเภทเพลง เหมาะสม ไมเหมาะ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดเติมขอความ

1. เนื้อหาเพลงนา

2. เพลงคํ าตัก

3. เพลงบอก
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สวนท่ี 3  เพลงกลอมเด็ก

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

1. นางอุทัย

2. ข้ึนเขา

3. โหยน

4. ยางตนแคลว

5. ไปบนเขา

6. นกเขา

7. หญาโทงเทง

8. นกนางแอน
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

9. เพลงนองนอน

10. คลองชาง

11. เรือใหญ

12. ลมพัด

13. ฟาล่ัน

14. ตนสมแปน

15. พราวทางเล่ือย

16. ฝนตก

17. นกเปลา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



602

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

18. ไปนัง

19. วันศกรุ

20. ฟาล่ัน

21. โปลกโพธิ์

22. นํ้ ามาก

23. ไกแจ

24. ฝนราย

25. ปลาชอน

26. ผาสามสี
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

27.  เกาะสมุย

28. นางนกกวัก

29. เจาแกว

30. ไชยา

31. นางอุทัย

32. โนราห

33. นางเมรี

34. สังขศิลปชัย

35. วรวงศ
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 โปรดเติมขอความ

36. ตนหญาแพรก

37. หมากออน

38. โผกเปล

39. นกเขา

40. หมากออน

41. นอนหลับ

42. ตดัเตย

43. ตนยาหมู

44. ตนดาวเรือง
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ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โปรด
เตมิขอความ

45. โละสาว

46. ตนลํ าพง

47. ท ําบุญวัดหาด

48. นางมัทรี

49. นางอูทัย

50. พราวทางขาด

51. ไปคอน

52. เชา เชา

53. มีกรรม

54. พี่ไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



606

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดเติมขอความ

55.  นางนกคุม

56. วัดเว้ียด

57. ตนกลวยเขียว

58. นกคูด

59. ไปบานตีน

60. ส่ังสอนลูกสาว

61. นกอีโหรง

62. ตนสมแปนหัวจุก

63. หมากออน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



607

ความคิดเห็นล ําดับ
ท่ี ชื่อเพลง เหมาะสม ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 โปรดเติมขอความ

64. ตนลอกอ

65. พีช่าย

66. พราวทางผิด

67. อยามีบาป

68. นํ้ าเตา

69. นอนหลับ

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินเอกสารหลักสูตร
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ิน

ความคดิเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรม
ทองถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โปรดพจิารณาเอกสารตอไปนี้ แลวแสดงความคิดเห็นโดยกาเคร่ืองหมาย / ลงใน (    )  
หนาขอความที่เปนความคิดเห็นของทาน หากขอใดที่ทานตองการใหขอเสนอแนะหรือความคิด
เหน็เพิม่เติม โปรดเติมขอความลงในชองวางที่กํ าหนดให

1. หลักการและจดุมุงหมายของเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถิน่ มีความชัดเจน
หรือไม
(      ) ชดัเจน
(      ) ไมชัดเจน เพราะ                                                                                                  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

2. การก ําหนดจุดประสงครายวิชา มีความชัดเจนหรือไม
(      ) ชดัเจน
(      ) ไมชัดเจน เพราะ                                                                                                  
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3. การก ําหนดเนื้อหาของรายวิชาในเอกสารหลักสูตร สอดคลองกับคํ าอธิบายรายวิชาที่หลักสูตร
ก ําหนดหรือไม
(      ) สอดคลอง
(      ) ไมสอดคลอง เพราะ                                                                                             

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

4. การกํ าหนดโครงการสอนระยะยาวเหมาะสมหรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

5. การใชภาษาในแผนการสอนส่ือความหมายไดชัดเจนหรือไม
(      ) ชดัเจน
(      ) ไมชัดเจน เพราะ                                                                                                  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



610

6. การกํ าหนดเนื้อหาในคูมือเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

7. การก ําหนดเนื้อหาในแผนการสอนประจํ าคาบ มีความตอเนื่องกันหรือไม
(      ) ตอเนื่อง
(      ) ไมตอเนื่อง เพราะ                                                                                                

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

8. จ ํานวนวรรณกรรมทองถิ่นแตละประเภท ที่น ํามาประกอบเปนเนื้อหาในแผนการสอนเหมาะสม
หรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              
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9. ความสอดคลองของเนื้อหากับคาบเวลาในแตละแผนการสอน เหมาะสมหรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

แผนการสอนที่ควรปรับปรุง ไดแก แผนการสอนที่                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง                                                                                 
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10. การก ําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละแผนการสอน เหมาะสมหรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

11. การกํ าหนดส่ือการสอนในแตละแผนการสอน เหมาะสมหรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

แผนการสอนที่ควรปรับปรุง ไดแก แผนการสอนที่                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง                                                                                 
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12. การก ําหนดวิธีประเมินผลในแตละแผนการสอน เหมาะสมหรือไม
(      ) เหมาะสม
(      ) ไมเหมาะสม เพราะ                                                                                              

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

แผนการสอนที่ควรปรับปรุง ไดแก แผนการสอนที่                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                        

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

เพราะ                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



614

13. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเอกสารหลักสูตรฉบับนี้
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