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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินผลหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย  

รายวิชา  ท 422 วรรณกรรมทองถิ่นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ  กลุมตัวอยาง 
ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  ที่เลือกเรียน
รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น    ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2546   จาํนวน  20 คน      ใชเวลา 
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มีความสนใจ  และตั้งใจปฏบิตัิกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรูเปนอยางดี  
                4.  ผลการประเมินเอกสารหลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว(คาเฉลี่ย 78.4เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนอยูในระดับ
เห็นดวยอยางมาก (คาเฉลี่ย 4.16) และควรปรับปรุงการจดัการเรียนรูในหนวยการเรียนรูบางหนวย 
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    KUNTARIGA  SUMONPHANDH : THE DEVELOPMENT OF THAI ELECTIVE CURRICULUM  
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This research aims to develop and evaluate the Thai Elective Curriculum  for Thai Subject 
T422 of Local Literatures  in  Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani  and  Samut Prakan  Province. The 
sample consists of 20 students from the Demonstration School of Srinakharinwirot  Patumwan 
University during the academic year 2003. The duration of the experiment covers 40  Classes  per 
credit or twenty weeks per class. Research instruments used for collecting data are interviews and 
questionaires on the demand of course development, curriculum materials on T422 : Local 
Literatures, Rubric Evaluation, Evaluation on Student’s Achievement, Group Work and Presentation, 
Achievement tests and Students’ Feedback questionnaires. The statistical analysis consists of Index 
of Item Objective Congruence (IOC), Percentage (%), Mean ( x̅ ), Standard  Deviation (S.D.) and 
Content  Analysis.  

The outcome  of  this  research is as follows: 
    1. The Executives, teachers and students need course development of Thai Elective 
Curriculum through the creation of curriculum materials arranged as self-desired elective courses.    

2. The result of curriculum development and effectiveness indicates the appropriateness 
of the course materials dealing with Lesson Plans of 0.91 IOC.   

3  The curriculum test  meets with the researcher’s plan and the interests as well as the 
willingness and attention of the students to participate in each learning unit.  

4. The evaluation on the development of Thai Elective Curriculum concludes that the  
students’  academic  achievement  is  higher  than  the expected  criterion of 70 %  (the  average  is  
at  78.4 %). The  students’  opinions  towards  the  course  are  at positive  levels  (the  average level 
is   4.16). The management of some learning units needs to be improved.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  และ

คุณธรรมของบุคคล  สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะ
กันทุกดาน  สังคมและบานเมืองนัน้ก็จะมีพลเมืองทีม่คีุณภาพ  ซึง่สามารถจะธาํรงรักษาความ
เจริญมั่นคงของประเทศชาติไว  และพฒันาใหกาวหนาตอไปไดตลอด (ประเวศ  วะสี  2541 : 11) 
การจัดการศึกษาแตละยุคแตละสมัยมุงตอบสนองกาํลงัคนตามความตองการของประเทศ แตเดิม
เมื่อยังไมมกีารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  ประชาชนศึกษาเลาเรยีนตามวัด  หรือฝากตัวเขา
เรียนกับผูรูหนงัสืออ่ืน  ตอมาเมื่อรัฐเขารับการจัดการศึกษาใหแพรหลายมากขึ้นและเปดโอกาสให
สามัญชนไดรับการศึกษา  ก็มีการเปดโรงเรียนรับกุลบุตรกุลธิดาเขาฝกฝนเลาเรียน  และเมื่อความ
จําเปนในการจัดการศึกษาเปนที่รับรูมากขึ้น  รัฐก็ขยายโอกาสในการเรียนมากขึ้นทัง้ในแนวดิ่ง
และแนวนอน  คือจัดการสอนในระดับที่สูงขึน้  และอนุญาตใหเอกชนสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดภายในกรอบกฎเกณฑที่รัฐกาํหนด ซึ่งการจัดการศึกษาใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพนัน้มิไดอยู
ที่ครูและโรงเรยีนอยางเดยีวแตข้ึนอยูกับการสนับสนุนจากภาครัฐดวย   (ปรัชญา  เวสารัชช, ใน 
จุไรรัตน  แสนใจรักษ, บรรณาธิการ  2545 : 70 - 73) 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

รัฐบาลเปนองคกรหนึง่ที่สําคัญในการพฒันาคุณภาพประชากร   ไดเล็งเหน็ถงึ
ความสาํคัญของการศึกษาจงึเสนอใหมกีารปฏิรูปหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลีย่นแปลงของสังคม โดยทางกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544  ในโรงเรียนนาํรองและโรงเรียนเครือขาย  ตัง้แตปการศึกษา 2545 และใชใน
โรงเรียนทั่วไป  ตั้งแตปการศึกษา 2546 
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานนี ้ มีความแตกตางจากหลักสูตรฉบับตางๆ ที่เคยมมีา  กลาวคือ  ใน
อดีตการจัดหลักสูตรนั้น  เปนการพัฒนามาจากสวนกลาง  แลวกําหนดใหโรงเรียนหรอื
สถานศกึษานาํไปปฏิบัติ  ผลจากการใชหลักสูตรคือ  มขีอวิพากษวจิารณมากมายวาไมมีความ
สอดคลอง  ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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กรมวิชาการและคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา  2543 : 1) 
ทําใหเกิดกระแสความคิดของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา  การจัด
กระบวนการเรยีนรู  และการจัดหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆ  

นอกจากนัน้ สาเหตทุี่ตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม  เนื่องจากหลักสูตรพุทธศกัราช 
2521  ฉบับปรับปรุง 2533 เปนหลกัสูตรใชมานานกวา 10 ป  และมีขอจํากัดตางๆ ดังที่  
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก :1) ไดกลาวไววา   

หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบนันานกวา 10 ป  มีขอจาํกดัอยูหลายประการ  ไมสามารถ
สงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ  ในเรื่องที่สําคญัดังตอไปนี้ 

1.  การกาํหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษาและทองถิน่ 

2.  การจัดหลกัสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร  วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ี ยงัไม
สามารถผลกัดันใหประเทศไทยเปนผูนาํดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมิภาค  
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมทีักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทาง
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีความคิดสรางสรรค 

3.  การนาํหลกัสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด  สรางวธิีการเรียนรูใหคน
ไทยมทีักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนนิชวีิต  สามารถเผชญิปญหาสังคมและเศรษฐกจิ
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทาํใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูทีม่ีอยู
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 
 

จากขอจํากัดดังกลาวของหลักสูตรพุทธศกัราช 2521  ฉบับปรับปรุง 2533 ทําใหเหน็วา
หลักสูตรที่ไดใชมานานกวา 10 ปนี้ ควรจะมีการปรับเปลีย่นใหสอดรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยคุโลกาภิวัตน    ซึง่จะเหน็ไดวาวิถีการดําเนนิชีวิตของคนไทยไดเปล่ียนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเปนสงัคมอุตสาหกรรมมากขึ้น  การทาํกจิการตางๆ มกีารแขงขันกนัมากขึ้น  แต
คนไทยไมมทีกัษะการคิดและการแกปญหา  จงึตองมีการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาหลักสตูร
ใหม  ที่กลาวถึงลักษณะการจัดการศึกษา  หลกัสูตรแกนหลกั  หลักสตูรเพิ่ม  และขณะนี้สังคมไทย
กําลังกาวเขาสูสังคมแหงขอมูลขาวสาร  ส่ือมวลชนตางๆ ลวนมอิีทธิพลตอเดก็และเยาวชนโดย
สงผลในเชงิพฤติกรรม และจริยธรรมที่ไมเหมาะสม  เชน  การมั่วสุมในอบายมุข   สารเสพติด   
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การขายบริการทางเพศ เปนตน  นอกจากนั้นวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีอิทธพิลตอเยาวชนไทย
คนรุนใหมที่จะเปนกําลงัสําคัญในการพฒันาประเทศ  ทําใหวัฒนธรรมไทย  และภูมิปญญาไทย 
ถูกมองขามและไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร ดังที่ นงคราญ  กาญจนประเสริฐ (2544 : 8) ได
ชี้ใหเหน็ถงึปญหาการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยไววา  
 

     ภมูิปญญาไทยไดสูญหายไปจากสังคมไทยเปนอันมากและเกือบหมดสิ้น           โดยม ี
ภูมิปญญาสากลที่ไมเหมาะสมกับสังคมไทยเขามาแทนที่ เห็นไดจากเนื้อหาการจัดการศึกษา 
ในปจจุบันโดยเฉพาะการศึกษาในระบบมีเนื้อหาดานภูมิปญญาสากลมากกวาภูมปิญญาไทย  
จึงทําใหภูมปิญญาไทยไมไดรับการฟนฟู       และนําคุณคามาปรับใชในการจัดการศึกษาและ 
วิถีชีวิตไทยในปจจบุันทําใหการถายทอดภูมปิญญาไทยนอยลง      ทั้งนี้เนื่องจากขาดแคลนผู
ถายทอดภูมิปญญาไทย     ผูคนสวนใหญละเลย   ละทิ้ง   ไมสนใจที่จะศกึษาภูมปิญญาไทย   
การจัดการศึกษาในปจจบุันจดัแบบขาดดุลทางภูมิปญญา      ขาดการสรางสรรคองคความรู 
ภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง  ขาดนโยบายในการสงเสริมดานภูมิปญญาไทย 

 
เมื่อเกิดปญหาเชนนี้ข้ึนรัฐบาลจึงใหความสําคัญตอการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ที่เกีย่วกับ

การคุมครองสงเสริม เผยแพรภูมิปญญาพื้นบาน มกีารสนับสนุนงบประมาณและมอบหมายให
หนวยงานตางๆ มีหนาที่รับผิดชอบอยางจริงจัง และในสวนที่เกี่ยวกบัการจัดการศกึษานั้นก็ไดมี
การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติข้ึน โดยในหมวดที ่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที ่
27 (กระทรวงศึกษาธกิาร, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 15) กําหนดไววา 
ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกาํหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อความ
เปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาต ิ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชพีตลอดจนเพื่อ
การศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมหีนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวตัถุประสงค ใน
สวนที่เกีย่วกบัสภาพปญหาในชุมชนและสงัคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพงึประสงค  
เพื่อเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ
  

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   (กระทรวงศึกาธิการ, กรมวิชาการ  
2545 : 5 ) ไดใหความสําคญักับการธาํรงรักษาวฒันธรรมไทย  มุงพฒันาคนไทยใหภูมิใจในชาติ
และทองถิน่ของตนเอง  และมุงใหเยาวชนไทยรวมใจกนัอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น  ดัง
จะเหน็ไดจากการกําหนดจดุหมายของหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค
เกี่ยวกับการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาไทยไวถึง 3 ขอ  ดังนี ้
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ขอที่ 7   เขาใจในประวัติศาสตรของชาตไิทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมอืงดี  
ยึดมั่นในชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

ขอที่ 8  มีจิตสาํนึกในการอนรัุกษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  
ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิง่แวดลอม 

ขอที่ 9     รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงสรางประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงามใหสังคม 
 

การใหความสาํคัญและสงเสริมใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในทุกระดับ
การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สอดคลองกับแนวคิดของสํานกังาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  (2543 : 4) ซึ่งไดกลาวไววา 

 
 การปลูกฝงวฒันธรรมตองเริ่มจากเยาวชนของชาติ         โดยการสอดแทรกเขาไปใน 

ระบบการศึกษา   ซึ่งปจจบุันมีการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบของการใหเด็กรูจักการใชความ 
คิดวิเคราะหมากกวาการเรียนแบบทองจาํ      แมเทคโนโลยีการเรียนการสอนจะววิัฒนาการ 
ไปมากเพียงไร  หากโรงเรียนไมไดใหความสาํคัญกับภูมปิญญาทองถิ่น  ซึ่งเปนรกรากดั้งเดิม 
ของวัฒนธรรมที่แทจริงของผูคนในสังคมนั้นๆ แลว        คงเปนเรื่องยากที่จะทําใหการปฏิรูป      
การศึกษาครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่สมบูรณได  การศึกษาคือการสืบทอดวัฒนธรรม  
(culture transmission)จึงตองมุงจัดการศึกษาเพื่อการพฒันาคน พัฒนาสงัคม ส่ิงแวดลอม  
โดยการนําเอาวัฒนธรรม ซึ่งไดแก  ความรู  ความคิด ประสบการณ ขนบธรรมเนียมประเพณี       
และศิลปวิทยาการอื่นๆ ทีม่นษุยไดส่ังสม  เอาไวมาพิจารณา     เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงให
เหมาะสมเพื่อการเรียนรูและสืบทอดโดยมีวฒันธรรมที่ส่ังสมไวเปนหลักฐานในการพิจารณา 

  
วรรณกรรมพื้นบานเปนภูมปิญญาทางภาษาประเภทหนึ่งที่สําคัญ เพราะเปนเครื่อง

บอกลักษณะชีวิตของคนในทองถิน่ซึง่เปนผูผลิตวรรณกรรม  และมีประโยชนอ่ืนอีกหลายประการ  
ดังที่ธวัช  ปุณโณทก (2538 : 15) ระบุไว 5 ประการ คือ  

1.  ผูศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นจะมีความภาคภูมิใจในอดีตของทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา
อยู  และทองถิน่อื่นๆ ของชาติดวย  ซึง่กอใหเกิดชาตินิยม  ภูมิใจในวฒันธรรมของชาติ 

2.  ผูศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นจะเกิดความรัก ความเขาใจในทองถิ่นของตน 
3.  ผูศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นจะตระหนกัในคุณคา  และยอมมีความหวงแหนซึง่

กอใหเกิดการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นอกีดวย 
4.  ทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางชนในชาติ  และยอมสมานสามคัคีกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5

5.  กอใหเกิดการพัฒนาระบบสังคมของชาติอยางมทีิศทาง โดยอาศัยระบบสังคม
ทองถิน่  ปรัชญาชีวิตในสังคมทองถิ่นอนัเปนพืน้ฐานในการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปน
โรงเรียนหนึ่งทีเ่ล็งเหน็ถงึความสําคัญของภูมิปญญาไทยตามจุดหมายที่กระทรวงศกึษาธิการได
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  และตระหนักในความสําคัญและประโยชนของ
วรรณกรรมพื้นบาน ดงันัน้ทางโรงเรียนจงึไดจัดทํารายวิชา ท 422 ข้ึน  ตามมาตรฐาน ท 4.1 ซึ่งได
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที ่ 4 ในขอที่ 6 ไววา  ศึกษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  
ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํานวนภาษิตทีม่ีในวรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคา
ทางดานภาษาและสังคม  เพื่อใหนักเรียนในชวงชั้นที ่4 ไดเลือกเรียนตามความสนใจ  ซึง่ตรงตาม
จุดเนนทีห่ลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดกําหนดไววาใหจัดทาํหลกัสตูรสถานศึกษา  โดยให
เพิ่มเติมรายวชิาใหมๆ รายวิชาที่มีความเขมข้ึนอยางหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  และความแตกตางระหวางบุคคล  ซึ่งสามารถเลือกสาระ
การเรียนรูจาก 8 กลุม   โดยไดจัดทําคําอธบิายรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่นไวดังนี ้

“ศึกษาเพลงพืน้บาน  ปริศนาคําทาย  ภาษิตและสํานวน  ตํานาน  นทิาน  นิยาย  โดย
ศึกษาเกีย่วกับที่มา  เนื้อหา  คําศัพท  สํานวน  ความหมาย  และอิทธพิลทีม่ีตอการดํารงชวีติ  
เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  เห็นคุณคา  และรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น” 

 คําอธิบายรายวิชา   ท 422    วรรณกรรมทองถิน่      ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั       ไดจัดทาํขึ้นนอกจากจะเปนไปตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน  พ.ศ. 2544 แลวยังสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช 2542  ทีใ่หสถานศึกษาจัดทาํสาระของหลักสูตรในสวนที่เกีย่วกบั
ชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ดวยวธิีการถายทอดความรู  การฝกอบรมและการสืบสานทาง
วัฒนธรรมเพือ่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม   

อนึ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ตั้งอยูในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ  จงัหวัดเหลานี้
เปนเขตพืน้ทีท่ีม่ีขอมูลเกี่ยวกบัเพลง  นทิาน  ปริศนาคําทาย  ตํานาน และประวัติสถานที่ทีม่ี
ความสาํคัญอยูมาก และยังมีขอมูลทางคติชนประเภทมุขปาฐะและลายลกัษณสืบทอดตอกันมา  
ซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิน่ทีน่าสนใจ        ควรคาแกการอนุรักษและนํามาประยุกตใชในการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อใหเยาวชนเกิดความรู  ความเขาใจ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจใน
ทองถิน่ของตน  ซึ่งถือเปนการสงเสริมวฒันธรรมไทยที่ดงีามใหคงอยูสืบไป 
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จากความตระหนกัในความสําคัญของขอมูลทองถิ่นและความจาํเปนดังกลาวขางตน 
โดยที่โรงเรียนเพิ่งจะกาํหนดรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  เปนวิชาเลือกเสรีข้ึนในป พ.ศ. 
2545  และยังไมไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสตูร ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จงึมีความประสงคจะแกปญหาการขาดแคลนเอกสาร 
โดยจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้นใชในรายวิชา ท422  วรรณกรรมทองถิ่น เพื่อสนองนโยบาย
หรือจุดหมายดังกลาวขางตนและเพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในดานภาษา และวรรณกรรมทองถิ่น  ตลอดจนเกิด
ความภาคภูมใิจในทองถิ่น  และรวมใจกันอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาของบรรพบุรุษใหคงอยูตอไป 

  
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1.  เพื่อพฒันาหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวชิา  ท422  วรรณกรรมทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั  

2.  เพื่อประเมนิผลหลกัสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท422  วรรณกรรม
ทองถิน่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและสมทุรปราการ 
 
ขอบเขตการวิจัย    มีขอบเขตของการวจิัยดังนี ้

1.   การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
          1.1  ประชากร 
       ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้  คือ        นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั- 
ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั  เขตปทุมวนั  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่4  ภาค
เรียนที ่2  ปการศึกษา  2546    จํานวน  7  หองเรียน    รวม  217  คน   

1.2  กลุมตัวอยาง 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ   นักเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั- 
ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั  เขตปทุมวนั  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่4  ภาค
เรียนที ่2  ปการศึกษา  2546    ที่สนใจเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ท 422   วรรณกรรมทองถิน่    
จํานวน 20 คน   
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2.   ตัวแปรทีใ่ชในการศกึษา 
           ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา ท 422  
วรรณกรรมทองถิน่และความคิดเห็นของนักเรียนในชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 เกี่ยวกับการเรียนรายวิชา 
ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น  

 3.  ระยะเวลาในการทดลอง 
        ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลอง  สัปดาหละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที  
จํานวน 20  สัปดาห  รวมทั้งหมด  40 คาบ   

4.  แหลงขอมูลที่ใชในงานวิจัย  ใชเอกสารดังตอไปนี ้
4.1  เอกสารตํารา 

    4.1.1  หนงัสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและ    
ภูมิปญญา  จงัหวัดนนทบุรี 

    4.1.2  หนงัสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและ    
ภูมิปญญา  จงัหวัดปทุมธาน ี

 4.1.3  หนังสอืวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและ    
ภูมิปญญา  จงัหวัดสมุทรปราการ 

4.1.4  งานวิจยัเพลงกลอมเด็กและเพลงประกอบการเลนของเด็กภาคกลาง  
16   จงัหวัด  ของผะอบ  โปษะกฤษณะ และคณะ 

4.1.5  หนงัสือวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ของไทย  ของเสฐียรโกเศศ  
4.1.6  นิทานพื้นบานภาคกลาง  ของผจงวาด  กมลเสรรัีตน,พัชณี  ปเพราะ 

และ ศิริพรรณ  พงศสิฏานนท  
4.2 ภาคนิพนธ 

      4.2.1  ภาคนิพนธเร่ืองนทิานพื้นบาน  ต. บางปรอก  อ. เมือง  จ. ปทมุธานี  
ของนายเสกสรร  นอมศิริ  พ.ศ.  2540 
                             4.2.2  ภาคนิพนธเร่ืองนิทานพืน้บาน  ต.  บานกระแชง  อ. เมือง  จ. ปทุมธานี  
ของนางสาวนชุาสิน ี นวลขํา  พ.ศ.  2543 

 4.2.3  ภาคนพินธเร่ืองนทิานพืน้บาน  ต. นาเกลือ  อ. พระสมุทรเจดีย          
จ. สมทุรปราการ  ของนางสาวสุคนทพิย  ดีสุคนธ  พ.ศ.  2542 
      4.2.4  ภาคนิพนธเร่ืองนทิานพื้นบาน  ต.  ทรงคะนอง  อ. พระประแดง   
จ. สมทุรปราการ  ของนายสเุมธ  อ่ิมสุนทรรักษา  พ.ศ. 2544 
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    4.2.5  ภาคนิพนธเร่ือง  เร่ืองเลาจากวิทยากรในเขตพระนคร    จากเขต 
พระนคร   กรุงเทพมหานคร  ของ  นางสาวฐานยิา  เตชัสหงส  พ.ศ.  2544 
      4.2.6 ภาคนิพนธเร่ืองนทิานและเรื่องเลา  ต. บางแค  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร  ของนางสาวจีรรัตน  ฉัตรแกว  พ.ศ.  2537 
   
นิยามศัพทเฉพาะ 

การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเกาใหดีข้ึนกวาเดิมหรือ
สรางหลกัสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมหีลักสูตรเดิมเปนพืน้ฐาน   รวมถึงการผลิตเอกสารตางๆ สําหรับ
ผูเรียนดวย 

การพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย หมายถงึ  กระบวนการจัดทํา
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามที่หลกัสูตรแกนกลางไดกาํหนดไว  คือ เพิม่เติม
รายวิชาเลือกเสรี  ท422  วรรณกรรมทองถิ่น  โดยการสรางเอกสารหลักสูตรขึ้นใหมใหเหมาะสม
และสอดคลองกับคําอธบิายรายวชิา  จดุประสงคของรายวิชา  และสภาพทองถิน่  อีกทั้งเลือกจัด
ประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับชวงชัน้ของผูเรียน  มีการทดลองใชหลักสูตรและ
ประเมินความสําเร็จของหลกัสูตรที่สรางขึน้ใหม 

วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง  นทิาน  ตํานาน  ปริศนาคําทาย  สํานวน  สุภาษิต  
เพลงพื้นบาน ประวัติสถานที่สําคัญๆ  และวัฒนธรรมในการใชภาษาที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชวีติ  
ถายทอดเปนวรรณกรรมลายลักษณและมุขปาฐะซึง่สั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบนั 

 เอกสารประกอบหลกัสูตร  หมายถึง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษา  ซึง่ประกอบดวย  โครงการสอนระยะยาว  คาํอธิบายรายวชิา  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง  
หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งประกอบดวย  จุดมุงหมายการเรียนรู  สาระการ
เรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนการสอน    การวัดและประเมนิผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถงึ  ผลการเรียนรูตามหลักสูตรสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น    ทีพ่ิจารณาจากคะแนนระหวางเรยีนซึง่ประเมนิ
จากชิน้งานและประเมินตามสภาพจริง รวมกับคะแนนหลังเรียนซึ่งทดสอบดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
9

 
บทที่  2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การวิจยัเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา   ท 422   

วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทมุธานีและสมทุรปราการ  ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการพฒันาหลักสูตรและวรรณกรรมทองถิ่นเพื่อเปนแนวทางใน
การวิจยั  ดงันี ้

   1.   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัหลักสูตร 
      1.1  ความหมายของหลักสูตร 
      1.2  ความสําคัญของหลกัสูตร 
      1.3  องคประกอบของหลักสูตร 
      1.4  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
      1.5  การพัฒนาหลักสตูรทองถิน่ 

        1.6  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544 
            1.6.1  หลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  

พุทธศกัราช  2544 
            1.6.2  รายวชิา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

     1.6.3  การจดัการเรียนรู 
  2.  วรรณกรรมทองถิ่น 
       2.1  ภูมหิลังทางประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรมทองถิน่  

กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ 
  2.2  ความรูเกี่ยวกับรายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่ 
  3.  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

1.  ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกบัหลักสูตร 
1.1  ความหมายของหลกัสูตร 

            นกัการศึกษาไดใหความหมายของหลักสูตรแตกตางกนัไปหลายแนวคิด ซึง่
สามารถแยกใหเหน็จุดเนนตางกนัไดเปนกลุมๆ ดังตอไปนี ้
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  1.1.1  หลักสตูร คือ รายวิชาที่ใชสอน 

                      กูด  (Good 1973 : 157,  อางถงึใน  สันต  ศูนยกลาง 2534 : 9 –10)  
กลาวไววาหลกัสูตร  หมายถึง กลุมรายวชิาที่จัดไวอยางเปนระบบหรอืลําดับวิชาบงัคับสําหรับจบ
การศึกษาหรือรับประกาศนยีบัตรในสาขาวิชาหลักๆ  
             บ็อบบิต  (Bobbit 1981 : 42, อางถงึใน  ยทุธศักดิ์  ฮมแสน 2535 : 15) ได
ใหความหมายของหลกัสูตรไววา     หลกัสูตร  หมายถงึ  รายการของสิง่ตางๆ   ซึง่นักเรียนและ
เยาวชนจะตองทาํและประสบโดยการพัฒนาความสามารถ  เพื่อทําสิ่งตางๆ ใหด ี และเหมาะสม
สําหรับการดํารงชีวิตในวัยผูใหญ  

           1.1.2   หลักสตูร คือ มวลประสบการณทีโ่รงเรียนจัดใหแกผูเรียน 
            วิลเลอร (Wheeler,D.K.1974 : p11, อางถึงใน  ธํารง  บวัศรี  2532 :4)  

กลาววาหลักสตูร  หมายถึง  มวลประสบการณการเรียนรู  ซึง่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดใหแก
ผูเรียน  

          ภิญโญ  สาธร (2521:270) กลาววาหลักสูตร  หมายถงึ  โครงการศึกษาที่
กําหนดใหเรียนรูและพัฒนาตนเองตามแผนการศึกษาหรือตามโครงการศึกษาที่โรงเรียนปฏิบัติ  
เพื่อใหบรรลุตามแผนการศึกษา  

            เอกวทิย  ณ ถลาง  (2536 :3) กลาววาหลักสูตร  หมายถงึ  มวล
ประสบการณทั้งหลายที่จัดใหเด็กไดเรียนเนื้อหาวิชา  ทัศนคติ  แบบพฤติกรรม  กิจวตัร  
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  เมื่อประมวลกันเขาแลว  ก็เปนประสบการณที่ผานเขาไปในการรบัรูของเด็ก   

ถือวาเปนหลักสูตรทั้งสิ้น  

    1.1.3  หลกัสตูร คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 
                        ทรัมป และมลิเลอร (Trump and Miller 1986 : 11-12 , อางถึงใน   
สุภาภรณ   โรมเริงฤทธิ์ 2535 : 8)  กลาววาหลักสูตร  หมายถงึ  กิจกรรมการเรียนการสอน 
ชนิดตางๆ ที่เตรียมไวและจัดใหนักเรยีน  โดยโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน   
             กมล  สุดประเสริฐ (2526:4)  กลาววาหลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรมิได
ใหความหมายแตเพียงหนังสือ  หลักสตูรกระทรวงศกึษาธกิารเทานั้น  แตยงัมีความหมายถึง
กิจกรรมและประสบการณทัง้หลายที่จัดใหแกเด็ก  ซึง่รวมถึงการสอนนักเรียนของครูอีกดวย  
   1.1.4  หลักสตูร คือ  แผนงานหรือโครงการ 
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                        สุมิตร  คุณานุกร (2518:2-3) ไดใหความหมายของหลักสูตรไวสองระดับ  
คือ หลักสูตรในระดับชาติกบัหลักสูตรในระดับโรงเรียน  หลักสูตรในระดับชาติ  หมายถึง  โครงการ
ใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู   ความสามารถ   และคุณลกัษณะสอดคลองกับ 
ความมุงหมายทางการศึกษาที่กาํหนดไว   สวนหลักสตูรในระดับโรงเรียน  หมายถึง  โครงการที่
ประมวลความรู  และประสบการณทัง้หลายทีท่างโรงเรยีนจัดใหกบันกัเรียน  ไมวาจะเปนภายใน
หรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาไปตามความมุงหมายที่กาํหนดไว 
                         กาญจนา  คุณารักษ (2540: 2)  กลาววา  หลกัสูตร  หมายถงึ  โครงการ
หรือแผนขอกาํหนดอันประกอบดวยหลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  กจิกรรม  และวสัดุตางๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถ     โดยสงเสริมให       
เอกัตบุคคลไปสูศักยภาพสงูสุดของตนเอง  
   1.1.5  หลกัสตูร  คือ  ส่ือกลางที่นาํผูเรียนไปสูจุดหมายปลายทาง 
             ทาบา (Taba 1962 : 10) กลาววา  แนวทางในการเตรียมเยาวชนใหมี
สวนรวมในฐานะที่เปนสมาชิกที่สามารถสรางผลผลิตใหแกสังคมตนเอง 
      บ็อบบิต (Bobbit 1981 : 42) กลาววา  หลักสูตร คือ รายการของสิง่ตางๆ 
ซึ่งนกัเรียนและเยาวชนจะตองทาํและประสบโดยการพฒันาความสามารถ  เพื่อทาํสิ่งตางๆ ใหดี
และเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตในวัยผูใหญ 

           จากคาํจํากัดความดังกลาว  สรุปไดวา  หลักสูตรหมายถึง  เนือ้หา  
ประสบการณ  อันประกอบดวยขอกําหนดที่โรงเรียนจัดขึน้ใหแกนักเรียน  เพื่อใหนกัเรียนเกิด 
การเรียนรู  และเกิดการพัฒนาความสามารถดังจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนกําหนดไว 
 
    1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
             ธํารง  บัวศรี (2532 : 8-10) ไดกลาวถงึความสําคัญของหลักสตูรซึ่งสรุปไดดังนี ้
  1.2.1  ความสาํคัญตอการศึกษาสวนรวม   
            การศึกษาเปนตัวชี้คณุลักษณะและศักยภาพของประชากรของประเทศใน
ดานตางๆ  และความสามารถในการจดัการศึกษาใหทั่วถงึและเสมอภาคยอมแสดงถึงความเปน
ประชาธิปไตย  หลักสูตรมคีวามสาํคัญเพราะหลักสูตรจะชี้ชัดลงไปวามีการสอนอะไร  เนนอะไร  
ซึ่งการเนนหนกัดานใดกย็อมแสดงถึงความรูและศักยภาพของประชากรในดานนัน้  หลกัสูตรเปน
เครื่องมือที่ถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของการศึกษาของชาติ  ลงสูการปฏิบัติ  ดงันัน้ถา
ไมมีหลักสูตร  การที่จะใหการศึกษาแกเยาวชนและประชากรของชาติยอมกระทําไมได  หลักสูตร
คือหัวใจของการศึกษา  เพราะถาปราศจากหลักสูตรแลวการศึกษายอมดําเนนิไปไมได 
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   เมื่อมีหลกัสูตรเปนแนวทางในการจัดประสบการณแกผูเรียนแลว  กเ็ปน 
ที่หวังไดวาผูเรียนแตละสาขาและแตละระดับการศึกษาจะไดรับการศึกษาในแนวเดียวกนั  และ
ถึงแมวาในการปฏิบัติผูเรียนจะไดรับประสบการณแตกตางกนัไป  แตการเรียนการสอนยอมจะมุง
สูจุดหมายเดียวกัน 
  1.2.2  ความสาํคัญตอการเรียนการสอน 
     หลกัสูตรเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน  
หลักสตูรจึงเปรียบเสมือนแผนที่เดนิเรือซ่ึงบอกใหกัปตันหรือครูผูสอนรูวา  จะตองตั้งเข็มทิศไปทาง
ใด  และจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนคอือะไร  และระหวางทางที่ไปจะตองทาํ
อะไรบาง  ตัวผูเรียนเองก็จําเปนตองทราบลวงหนาวาจะไดเรียนรูอะไร  จะไดรับผลอยางไร  และ
จะตองเตรียมการอยางไร  จึงจะสามารถเรียนรูและไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  การที่การ
เรียนการสอนจะบรรลุผลได  ทัง้ผูเรียนและผูสอนจะตองมีส่ิงที่ชวยกาํหนดแนวทาง  เพื่อใหแตละ
ฝายปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองและสนับสนุนซึง่กนัและกัน  ถาหากไมมีหลักสูตรครูก็สอนไมได   
ผลการเรียนรูอาจไมเปนไปตามที่คาดไว  ผูเรียนเองก็จะมีความลําบากใจ  เพราะไมทราบวาสิ่งที่
เรียนไปนัน้สามารถนาํไปเปรียบเทียบไดกบัระดับช้ันใด 
     การเรียนการสอนนัน้  คือการนําหลกัสูตรไปแปลงเปนภาคปฏิบตัิจริงๆ   
ผูเรียนผูสอนกจ็ําเปนตองอาศยัหลักสูตรเพื่อชวยในการเรียนการสอน  หลักสูตรจงึมีความสําคญั
ตอการเรียนการสอนอยางยิง่และเปนความจําเปนที่ครูผูสอนจะตองศกึษาหลักสูตรใหเขาใจอยาง
ถองแท  พรอมทั้งชวยใหผูเรียนมีความเขาใจดวย 
            ปรีชา  นิพนธวิทยา (2525 : 199-200)  ไดกลาวถึงความสําคัญของ
หลักสูตรไววา  หลักสูตรเปนเครื่องชีน้ําทางในการปฏิบัติงานของบคุลากรที่เกี่ยวของ  หรือเปน
บทบัญญัติของรัฐ  เพื่อใหผูที่มีสวนเกีย่วของกับการศึกษานําไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทาง
การศึกษา  และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาในระดับตางๆ รวมทัง้เปน
เกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร   
           นอกจากนัน้หลกัสูตรยังมีความสาํคัญในการชวยพัฒนาบุคคลในทุกๆ 
ดาน  หลักสูตรมีสวนชวยในการสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนผูใหญที่มีคณุภาพในอนาคต  
และหลักสูตรยังมีความสาํคัญตอสังคม  การเมืองและเศรษฐกิจอีกดวย  ผูพัฒนาหลักสตูร
สามารถที่จะกาํหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชาของหลกัสูตรเพื่อวางรากฐานทางความคิดและ
ความประพฤติของผูเรียนใหมีคุณธรรม  มีความสํานกึในสิทธิและหนาที่ของพลเมืองดี  ทาํให
ผูเรียนเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  หลักสูตรจะชวยใหผูเรียนไดคนพบความสามารถ   
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ความถนัด  และความสนใจของตนเอง  ตลอดจนรูจักกาํหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามที่
ตนสามารถและถนัด  ทําใหเยาวชนในวนันี้เปนผูใหญที่มีประสิทธิภาพและมกีารเพิ่มผลผลิตสูงใน
อนาคต  นบัเปนกาํลังทางสมองแลทางเศรษฐกิจของชาติที่จะนาํประเทศไปสูความเจริญในทุกๆ 
ดาน  ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเปนพาหนะทีจ่ะนาํความมุงหมายของการศึกษาออกไปสูการปฏิบัติให
บรรลุผลสําเร็จ  หากไมมีหลักสูตร  ความมุงหมายของการศึกษากจ็ะอยูแตเพียงในกระดาษ  เปน
เพียงทฤษฎีที่ไมมีการปฏิบัต ิ  หลกัสูตรเปรียบเสมือนหางเสือที่จะคอยบงัคับหรือกาํหนดทิศทางใน
การเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุงหมายของการศกึษา  หลกัสูตรทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง
ได  เพราะเมื่อประเทศชาติตองการทีจ่ะสรางคุณลกัษณะของประชาชนในชาตใิหเปนอยางไร  
รัฐบาลก็สามารถที่จะกาํหนดจุดมุงหมาย  และเนื้อหาวิชาที่จะพัฒนาและสรางสรรคใหเยาวชน
เปนไปตามที่ชาติตองการได (กาญจนา  คุณารักษ  2540 : 4) 
            สรุปไดวา  หลักสูตรมีความสาํคัญในฐานะเปนตัวกาํหนดทศิทางการจัด
การศึกษาใหกบับุคลากรที่เกีย่วของ   อีกทัง้ยังชวยวางรากฐานทางความคิดและความประพฤติ
ของผูเรียนใหมีคุณธรรม  มีความสํานึกในสทิธิและหนาที่ของพลเมืองดีใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงของสังคมอีกดวย 
 

   1.3  องคประกอบของหลักสูตร 
             นักพฒันาหลักสูตรหลายไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไวดังนี ้
  ไทเลอร (Tyler 1950 : 1 ) กลาววา  ในการจัดทําหลักสูตรนั้นมีส่ิงทีต่องคํานงึถงึ 
4 ประการ คอื  มีจุดประสงคอยางไร  มีเนื้อหาอะไรบาง  จะจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ
อยางไร  และจะทาํการประเมินผลอยางไร  
  ทาบา (Taba 1962 : 422)กลาววาองคประกอบของหลกัสูตรนั้นม ี4 ประการ คือ  

1) วัตถุประสงค 
2) เนื้อหา 
3) กระบวนการเรยีนการสอน 
4) การประเมนิผล 

  เซเลอร  (Sayler 1981: 30) กลาววา หลกัสูตรประกอบไปดวยองคประกอบ 
 4 ประการ คอื 

1) วัตถุประสงค 
2) ความรู 
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3) ประสบการณการเรียนรู 
4) การประเมนิผล 

  โบแชมป (Beauchamp 1981 :107-109)  กลาววา  หลักสูตรประกอบไปดวย  
เนื้อหาและวธิกีารจัดการ  จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ  แนวการนําหลักสูตรไปใช  
และการประเมินผล 
  สงัด  อุทรานนัท (2532 : 83-84)  แบงองคประกอบของหลักสูตรได 8 ประการ  
ดังตอไปนี้ 

1) จุดมุงหมาย 
2) เนื้อหา  ประสบการณการเรยีนรู 
3) การประเมนิผล 
4) เหตุผลและความจําเปน 
5) การใชส่ือ 
6) การเสนอแนะแนวทาง 
7) การจัดการเรียนการสอน 
8) การชวยเหลือ 

  จากแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของหลกัสูตรดังที่ไดกลาวมาแลวนี้  พอสรุปได
วาหลักสูตรควรจะประกอบไปดวย 
   1.  วัตถุประสงค 

2. เนื้อหา 
3. การจัดเนื้อหา   
4. การประเมนิผล 
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                                             วัตถุประสงค 

                                                                                                                           วิธีสอนและการ 
                       เนื้อหาวิชา                                                               จัดดําเนินการ            

  
                                                                                       
                                                               การประเมินผล 
แผนภูมิที่ 1  แสดงความสมัพันธระหวางองคประกอบของหลักสูตร 
ที่มา :  กาญจนา  คุณารักษ, หลักสูตรและการพฒันา (นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร      
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร,2540), 8. 

 
   1.4  แนวทางในการพัฒนาหลกัสูตร 

           ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสตูร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท422
วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทมุธานีและสมทุรปราการ  ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาจากหนงัสอืและผลงานวจิัยตางๆ ไว 
หลายทานดวยกัน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพือ่เปนแนวทางในการวิจัย ซึง่แตละทานได
กําหนดขั้นตอนแตกตางกันไปดังนี ้
   สงัด  อุทรานันท (2532 : 38-43)  ไดกําหนดขั้นตอนของการพัฒนาหลกัสูตรไว  7 
ข้ันตอนดังนี ้
  ข้ันที่ 1  การวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน  เปนกระบวนการทีม่ีความสาํคัญ  และเปน
ข้ันตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตร  เพือ่ใหทราบถึงสภาพปญหา  ความตองการของสังคม  และ
ผูเรียน  ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดหลักสูตรใหสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาตางๆ ได 
  ข้ันที ่ 2  การกําหนดจุดหมายของหลกัสตูร  เปนขั้นตอนทีก่ระทําหลังจากได
วิเคราะหและทราบถงึสภาพปญหา  ตลอดจนความตองการตางๆ   การกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตรนัน้เปนการมุงแกปญหาและสนองความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
  ข้ันที่ 3  การคัดเลือกจัดเนือ้หาสาระและประสบการณการเรียนรู  เนื้อหาสาระ
และประสบการณการเรียนรูที่นํามาจัดไวในหลักสูตร  จะตองผานการกลั่นกรองพิจารณาถงึความ
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรทีก่ําหนดไว 
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  ข้ันที ่ 4  การกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล  ข้ันนีมุ้งทีจ่ะหาเกณฑ
มาตรฐานเพื่อใชในการวัดและประเมินผลวาจะวัดและประเมินผลอะไรบาง  จงึสอดคลองกบั
เจตนารมณหรือจุดมุงหมายของหลกัสูตร 
  ข้ันที่ 5  การทดลองใชหลกัสูตร  ข้ันตอนนี้มุงศึกษาหาจุดออนหรือขอบกพรอง
ตางๆ ของหลกัสูตรหลังจากไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว  ทัง้นี้เพื่อหาวิธีการแกไขและปรับปรุง
หลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น 
  ข้ันที่ 6  การประเมินผลการใชหลักสูตร  หลังจากไดนาํหลักสูตรไปทดลองใชแลว
ก็ควรที่จะประเมินผลการใชวาหลักสูตรทีส่รางขึ้นมีความเหมาะสม  สอดคลองและมีจุดใดบางที่
ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไข 

ข้ันที่ 7  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนทีจ่ะนาํไปใช  หลังจากที่ไดมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลเบือ้งตนแลว  หากพบวามีขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขใหมีความ
ถูกตองหรือเหมาะสมกอนทีจ่ะนาํหลกัสูตรไปใชในสถานการณจริงทัง้นี้เพื่อใหการใชหลักสูตร
บรรลุผลตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

         กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 29 - 34)  ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสตูรสาระการเรยีนรูภาษาไทย  โดยกลาวถงึ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานวาเปน
หลักสูตรแกนกลางที่กาํหนดกรอบและทศิทางในการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา สถานศึกษา
จะตองนาํหลกัสูตรแกนกลางไปพฒันาเปนหลกัสูตรของสถานศึกษา  ดงัมีแนวทางการดําเนนิการ
ดังนี ้

            1.  กาํหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา   
                             1.1   ศึกษาปจจัยของโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการจดัหลักสูตร  และ 
การจัดการเรียนการสอน  ไดแก 

  1.1.1  ปจจัยภายนอก  ไดแก  การศึกษาชุมชน  ผูปกครอง  และแหลง
เรียนรูในชุมชนทัง้แหลงเรียนรูที่เปนบุคคลผูมีความรูตางๆ ในชุมชน  และทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนษุยสรางขึ้น  เชน  โบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ  วัดวาอาราม  พิพธิภัณฑ  
โรงงานอุตสาหกรรม  หองสมุดในชุมชน  เปนตน 

1.1.2  ปจจัยภายใน  ไดแก  ตัวครูซึ่งมคีวามสาํคัญในการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตร  เชน  ความสามารถพิเศษของครู  พื้นความรู  ประสบการณ  
วุฒิ  เจตคติตอการทาํงาน  ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน  สังคมของครูในโรงเรียน  เปนตน  
ตัวนักเรยีนที่เปนผลผลิตของโรงเรียน  จะตองศึกษาจุดแข็ง  จุดออนของนักเรียน  ทั้งดานความรู  
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนแตละวชิาทัง้รายบุคคลและเปนกลุม  เปนรายชั้นเรียน  วธิีการเรียนของ
นักเรียน  ความประพฤติและพฤติกรรมสงัคมของนักเรียน  เปนตน  วฒันธรรมของโรงเรียน  ไดแก  
วิถีชีวิตของคนในโรงเรียน  วิธีการปฏิบัติของครูตอนักเรียน  นกัเรียนตอนักเรยีน  ความสัมพันธ
ของครูกับนักเรียน  วิธกีารสอนของครู  เปนตน  การบริหารโรงเรยีน  ไดแก  การจัดโครงสราง
องคกร  กระบวนการบริหาร  จุดดี  จุดออนของการบริหาร  สภาพแวดลอมของโรงเรียน  ไดแก  
หองปฏิบัติงาน  การเรียนการสอนทั้งหองเรียน  หองพิเศษ  หองสมุด  แหลงเรียนรูในโรงเรียน   
ความเพียงพอของจํานวนหนังสือในหองสมุดแตละกลุมสาระการเรียนรู  ทัง้หนงัสอืที่เปนหนังสอื
เรียน  หนงัสือประกอบการคนควา  หนังสอือานเพิ่มเติม  สวนพฤกษศาสตร  สวนวรรณคดี  พื้นที่
การเกษตร  เรือนเพาะชาํ  เปนตน 

     1.2  กําหนดปรัชญา  เปาหมาย  วิสัยทัศนของโรงเรยีน  โดยศึกษาจาก
เอกสารของโรงเรียน  เชน  ธรรมนูญของโรงเรียน  แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  เปนตน  
กําหนดเปนแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จุดเนนของโครงสรางของหลักสตูร 

     1.3  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.  2544  นําความเขาใจการ
พัฒนาหลักสตูรในภาพรวมและทิศทางการพัฒนาหลกัสตูร  เอกสารประกอบหลักสูตร  คูมือครู  
คูมือผูปกครอง  จัดทําโครงสรางของหลักสูตร   

     1.4 สถานศึกษาจัดทําโครงสรางของหลักสูตรของสถานศกึษา  ตามกรอบ
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2544  เพื่อผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ จะไดนําไป
พัฒนาหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูตอไป  โดยเฉพาะการกําหนดชัว่โมงการเรียนแตละ 
กลุมสาระการเรียนรูทัง้ปและรายสัปดาห  เพื่อพัฒนาเปนหลกัสูตรของแตละกลุมสาระเรียนรู 

            2.  การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของสถานศึกษา 
      การพฒันาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของสถานศึกษาจะตองนาํ

โครงสรางของหลักสูตรกําหนดใหผูเรียนเรยีนภาษาไทยสัปดาหละกี่ชัว่โมง  ตลอดปเรียน
ภาษาไทยกี่ชัว่โมงในแตละระดับช้ัน  เพื่อกําหนดเวลาของหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรู  นอกจากนั้น  จะตองกําหนดแบบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูตามปรัชญา  ทิศทาง  
และจุดหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และรูปแบบของการจัดหลักสูตรจะเปน
หลักสูตรรายวชิาที่เนนเนื้อหาสาระ  (Subject  Matter  Design)  หรือหลักสตูรบูรณาการเปน
หนวยการเรียนรู (Intergrated  Design)  หรือ  หลักสูตรสหวทิยาการ  (Interdisciplinary  
Design)  หลกัสูตรภาษาไทยควรแบงเปนหลักสูตร  2  กลุมวิชา  คือ   
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     2.1  หลักสตูรภาษาไทยพื้นฐาน  เปนรายวิชาทีทุ่กคนตองเรียนรูเปนเครื่องมือ
ของการเรียนรูและการคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
ทั้งการฟง  การดู  การพูด  การอานและการเขียน  หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน  เปนรายวิชาที่
ผูเรียนตั้งแตชัน้ประถมศึกษาปที ่ 1  ถงึมธัยมศึกษาปที ่ 6  ตองเรียนรูเปนรายวิชาพื้นฐานสาํหรับ
ทุกคน  ที่มีเนือ้หาสาระเชื่อมโยง  และมลํีาดับยากงายตามระดับช้ัน  และเปนการฝกทักษะและ
กระบวนการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อใหสามารถมีพืน้ฐานการเรียนรู  มีนิสัยรกั
การอาน  การเขียน  เปนเครื่องมือของการเรียนรูวิชาอื่นๆ ดวย 
      2.2 หลักสูตรภาษาไทยรายวิชาเขม  เปนรายวิชาที่จัดเปนวิชาสนองความ
ตองการ  ความสนใจ  ความสามารถของผูเรียน  และเปนรายวิชาที่สงเสริมการเรียนภาษาไทย
เฉพาะทางที่จะเรียนตอในชัน้สูงขึน้หรือเพือ่สงเสรมิการประกอบอาชพี  หลกัสูตรภาษาไทย
รายวิชาเขมเปนรายวิชาเลือกของผูเรียนซึง่จะมีสาระการเรียนรูแตกตางจากรายวิชาพืน้ฐาน  และ
มีจุดประสงคตางกนั  เชน  รายวิชาการแตงคําประพนัธ  การอานคาํประพนัธประเภทฉันท  การ
สรางเสริมสมรรถภาพการอาน  การเขียน  การพูดตอหนาประชมุชน  การอานและวิจารณเร่ืองสัน้  
การอานบทละครประเภทรอยกรอง  เปนตน 
 

           แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่ผูวิจยัไดศึกษาเพื่อ
เปนแนวทางในการจัดทําเอกสารหลกัสูตรมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
            1.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยศึกษา
วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  เพื่อใหเหน็ภาพ
ของสาระการเรียนรูสําคัญๆ 
             2.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  เกี่ยวกบัหลักภาษา  วรรณคดี  วรรณกรรม   
บทรอยกรอง  ตามสาระการเรียนรู  เพื่อกาํหนดเนื้อหาสาระของภาษาไทย  ใหเหมาะกับระดับช้ัน  
มีความสอดคลอง  มีลําดับความยากงายของเนื้อหาสาระระดับช้ัน 

3.  การจัดทาํสาระการเรียนรูชวงชัน้  นาํมาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้แตละสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูมาวเิคราะหและจดัทําสาระการเรียนรูชวงชั้น  โดยนาํคําสาํคัญหรือ
ขอความสําคญัที่บงชี้ความรู  ทกัษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานยิม  มาเขียน
ขยายความเปนสาระการเรียนรูที่ชัดเจน 
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  4.  การจัดทาํผลการเรียนรูที่คาดหวังชวงชั้น  นาํมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้แต
ละสาระและมาตรฐานการเรยีนรูมาวิเคราะหและจัดทาํผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนชวงชัน้  โดยนาํ
คํากริยาสาํคญั  ความรู  ทกัษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  มาเขียนเปนผล
การเรียนรูที่คาดหวงั 
  5.  การจัดทาํสาระการเรียนรูรายป  หรือรายภาค  นาํสาระการเรียนรูชวงชัน้ใน
ขอ 3  มาจัดทาํสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  ใหพจิารณาวา  สาระการเรียนรูทีเ่รียนกอนจะ
เปนพืน้ฐานของสาระการเรียนรูที่เรียนหลงัและมีความตอเนื่องของเนื้อหาสาระและเปนสาระการ
เรียนรูที่มีความยากงายเปนลําดับข้ัน  สวนสาระการเรียนรูในแตละปจะตองเปนสาระการเรียนรูที่
อาจจะซ้าํกนัไดเพราะภาษาไทยเปนวิชาทกัษะแตเนื้อหาที่จะฝกทักษะจะมีเนื้อหาหรอืสาระการ
เรียนรูทีย่ากขึน้  ซับซอนขึน้ตามลาํดับและเปนสาระการเรียนรูที่เหมาะกับความรูความสามารถ
และวัยของผูเรียน 
  6.  การจัดทาํผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายปหรือรายภาค  นาํผลการเรียนรูที่
คาดหวงัชวงชัน้ (ในขอ 4)  มาจัดทาํผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยใหสัมพันธกบั
สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
  7.  การตรวจสอบผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายปหรือรายภาคกับสาระการเรียนรู
รายปหรือรายภาค  ใหนําผลการเรียนรูทีค่าดหวงัของแตละชั้นปกับสาระการเรียนรูแตละชั้นป  
ตรวจสอบความสอดคลองและความสมัพนัธกนัในแตละขอ 
  8.  การจัดทาํคําอธิบายรายวิชา  ใหนาํผลการเรียนรูที่คาดหวงัและ 
สาระการเรียนรูแตละชั้นปจัดทําคําอธิบายรายวชิา  โดยกําหนดชื่อรายวิชา  รหัสวชิา  ชั้นป  
จํานวนชัว่โมงการสอนตลอดปหรือตลอดภาคเรียน  และจํานวนชั่วโมงสอนแตละสปัดาห  การตั้ง
ชื่อวิชาควรตัง้ชื่อวิชาสัมพนัธกับเนื้อหาสาระการเรียนรู  จุดประสงคของวิชา  เปาหมายของวิชา  
และต้ังชื่อวิชาใหนาสนใจ  นาเรียน  การเขยีนคําอธิบายรายวิชาใหแบงเปน 2 ตอน  คือ  ตอนแรก
เปนผลการเรียนรูที่คาดหวงัของรายวิชา  (ในขอ 7 )  และตอนที่สองเปนคําอธิบายรายวิชา  การ
เขียนคําอธิบายรายวชิาใหเขียนหัวขอที่จะสอนและรายละเอียดของหวัขอ  แตละหัวขอจะเรียง
ตามลําดับความยากงาย  และความเชื่อมโยงของสาระการเรียนรู 

9.  การจัดทําหนวยการเรียนรู  นาํคําอธบิายรายวิชาจดัทําหนวยการเรียนรู  โดย
นําหัวขอที่จะสอนและรายละเอียดของหวัขอกําหนดหนวยการเรียนรู  ชื่อหนวยการเรียนรู  และ
จํานวนชัว่โมงสอนของแตละหนวย  จัดทาํผลการเรียนรู และสาระการเรียนรู  ของแตละหนวยการ
เรียนรู 
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                       10.  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  นําหนวยการเรียนรูทีก่ําหนดจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู  โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูจากผลการเรียนรูของแตละ
หนวย  จัดทําสาระการเรียนรู  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู  แผนการวัดและประเมินผล  แหลง
การเรียนรู  การจัดทําแผนการเรียนรู  จะเปนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  จะตองเชื่อมโยง
จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรยีนที่เปนทักษะกระบวนการและเจตคติเขา
ดวยกนัและออกแบบกิจกรรมการเรียนจะออกแบบเนนเนื้อหา  หรือบูรณาการเปนหนวยเร่ือง 
(Thematic  Unit)  หรือเปนสหวิทยาการ  หรือจัดเปนรูปแบบโครงงานโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
และแผนการเรียนรูจึงเปนประมวลการสอนของโรงเรยีน ( Course  Syllabus) 

           11.  การจัดทําแผนการสอน  นาํแผนการจัดการเรยีนรูจัดทาํแผนการสอนเปนราย
ชั่วโมง  ครูจะจัดทําแผนการสอนเพื่อนําไปใชในชั้นเรียน  แผนการสอนครูอาจบันทกึส้ันๆ เปน
กําหนดการสอน  เขียนชื่อหนวยการเรียน  คร้ังที ่ชั่วโมงสอน วนั เวลาที่สอน จุดประสงคการเรียนรู  
สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและแหลงการเรียนรู  และการวัดผล  เพื่อเปน
แนวทางการสอนแตละชั่วโมง 

           ตามแนวทางการพฒันาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทยของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 34) ไดจัดลําดับเปนแผนภูมิลําดับข้ันตอนการพฒันาหลักสูตร
สาระการเรียนรูภาษาไทยไดดังนี ้
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แผนภูมิที่  2  ข้ันตอนการพฒันาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือการจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสนิคาและพัสดุภัณฑ, 2544), 34. 
 
 

หลักการของหลักสูตร 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น            สาระการเรียนรูชวงชัน้ 

ผลการเรียนรูรายป  /  รายภาค สาระการเรียนรูรายป/รายภาค 

คําอธิบายรายวิชาเปนรายชัน้ป / รายภาค 

การจัดทาํหนวยการเรียนรูเปนรายชัน้ป / รายภาค

การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูรายชัน้ / รายภาค 

แผนการสอน 
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                        สวนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของนกัการศึกษาชาวตางประเทศใหแนวคิดใน
การพัฒนาหลกัสูตรดังนี้ คือ  ไทเลอร (Tyler 1950 :1)  ไดเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  โดย
ตั้งคําถามไว 4 ประการดวยกัน คือ 
            1.  มีจดุมุงหมายอะไรบางทีโ่รงเรียนจะตองคาํนงึถึงและปลูกฝงใหกับผูเรียน 
            2.  มีมวลประสบการณทางการศึกษาอะไรบางทีส่ามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและสอดคลองกบัจุดมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดขึ้น 
            3.  จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานี้ใหมปีระสิทธิภาพไดอยางไร 
            4.  จะพิจารณาไดอยางไรวาจุดมุงหมายที่กาํหนดขึ้นไดบรรลุแลว 
                        ทาบา (Taba 1962, อางถงึใน  โกสินทร  รังสยาพนัธ  2526  : 38)   ไดเสนอ
ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสตูรไวดังนี ้
            1.  สํารวจสภาพปญหา  ความตองการและความจําเปนตางๆ ของสังคม 
            2.  กําหนดวัตถุประสงคของการศกึษาที่สังคมตองการ 
            3.  คัดเลือกเนื้อหาวชิาความรูที่ครูจะตองนาํมาสอนใหตรงกบัความจาํเปนใน
สังคมและตรงกับจุดประสงคที่วางไว 
            4.  จัดลําดับข้ันตอนแกไข  ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่เลือกมา 
            5.  คัดเลือกประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่จะนาํมาเสริมเนื้อหาสาระ  
กระบวนการเรยีนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น  และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
            6.  จัดระเบียบ  ลําดบั  ข้ันตอนและแกไขปรับปรุงประสบการณตางๆ ที่จะนํามา
เสริมเนื้อหาสาระการเรียน 
            7.  กาํหนดเนื้อหาสาระ  ประสบการณที่ตองการประเมินวาไดมีการเรียนรูตรงกับ
วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  กําหนดวาจะมีขอมูลอะไรบางที่จะชวยกาํหนดเกณฑประเมนิผล  
และจะใชวิธีประเมินผลอยางไร 
             เซเลอร  และอเลก็ซานเดอร (Saylor and Alexander 1981, อางถงึใน  โกสินทร  
รังสยาพันธ 2526 : 37)  ไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี ้
            1.  ข้ันพิจารณาศึกษาตัวกาํหนดเงื่อนไขในการทําหลักสูตร  คือจะตองศกึษาหา
ขอมูล  รายละเอียดเงื่อนไข  และปญหาขัดแยงเกีย่วกับคานยิมตัวผูเรียน  โครงสรางหลักสูตร  
บทบาทหนาทีข่องโรงเรียน  ลักษณะวิชาทีก่ําหนดใหเรียน  เปนตน 
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            2.  ข้ันตอนการพิจารณาบุคลากรในการทําหลักสูตร  คือพิจารณาวาจะใหใครรวม
บาง  มีบทบาทอยางไร  เชน  นกัวิชาการ  นักการศึกษา  ผูบริหาร  ครูผูสอน  ประชาชน  
ผูปกครอง  เปนตน 
            3.  ข้ันการตัดสินใจรายละเอยีดในหลักสูตร  คือพิจารณาเลือกรูปแบบ โครงสราง  
หลักสูตร  เลือกเนื้อหา  วิธีเรยีน  วธิีสอน  แบบเรียน  จํานวนเวลาที่ใช  ทัง้นี้มกีารตัดสินใจในระดับ
ตางๆ ตั้งแตระดับรัฐบาลมาถึงระดับทองถิน่หรือโรงเรียน 
            4.  ข้ันจัดทาํเอกสารหลักสูตร  คอื จัดทาํรายการวิชา  เนื้อหาวิชาตางๆ  วธิีสอน  
วัสดุอุปกรณประกอบการสอน  แบบเรียนและหนังสือประกอบ  วิธวีัดผล  และคูมือครู  เปนตน 
   
                        จากแนวคิดตางๆ ดงักลาว  ผูวิจัยไดสังเคราะหมาเปนขัน้ตอนของการพฒันา
หลักสูตรที่ผูวจิัยดําเนินการ  คือ  

1. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  จุดประสงคการเรียนรูของรายวิชา 
2. พัฒนาจัดทาํเปนหนวยการเรียนรูรายป / รายภาค 
3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายชัน้ / รายภาค 
4. จัดทําแผนการสอน 
5. การทดลองนาํหลักสูตรไปใช 
6. การประเมนิผลและปรับปรุงแกไข 

 
 1.5  การพฒันาหลกัสูตรทองถิ่น 

            การพฒันาหลักสูตรทองถิน่เปนการพัฒนาใหทองถิน่มีหลักสูตรข้ึนใชใหมหรือ
เปนการพัฒนาใหทองถิน่มหีลักสูตรที่ดีและสมบูรณยิ่งขึ้น  สอดคลองกับความตองการของ
โรงเรียนและทองถิ่น  อีกทัง้ยงัมุงแกปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิน่ดวยซึง่ในแตละทองถิน่ก็จะมี
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางกนัไป  ดงันัน้  แตละทองถิ่นจงึควรที่จะมี
การพัฒนาหลกัสูตรทองถิน่ข้ึน  เพื่อใหผูเรียนเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจ  และเหน็คุณคาของ
มรดกทางวฒันธรรมในทองถิ่นของตน   

         1.5.1  ความสาํคัญของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
           ประจักษ  พัฒนาเจรญิ (2520 : 60 – 63 )  ไดกลาวถงึความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสตูรทองถิน่วาเปนการปลูกฝงใหผูเรียนรักถิ่นฐานบานเกดิของตนเอง รูจักใช รักษา
และทํานุบาํรุงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่  อีกทัง้ยงัเปนการจัดการศกึษาที่เหมาะสมและ
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สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  ซึง่จะทําใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
สรางความเจรญิใหกับทองถิน่ของตน 
    มาโนชญ  บญุญานุวัตร  (2521: 7)  กลาวถงึความสําคัญของการพฒันา
หลักสูตรวา  การใชหลกัสูตรเดียวกนัทัว่ประเทศยอมไมสัมพันธกับชีวติจริงที่เปนอยู  ทาํใหละเลย
ตอมรดกวัฒนธรรม  และส่ิงอันพึงอนุรักษของทองถิน่  ทําใหมกีารลืมเลือนสิ่งทีม่ีคาของทองถิน่  
ดังนัน้จึงจาํเปนตองมกีารพฒันาหลักสูตรทองถิน่  เพือ่ใหผูเรียนไดรูจักทองถิน่ตน  เหน็คุณคา  
เกิดความรัก  ความภูมิใจ   
  สรุปไดวาการพัฒนาหลักสตูรทองถิน่นัน้มีความสาํคัญ  เพราะหลักสูตร
ทองถิน่ที่สรางขึ้นมาใชแลวมกีารปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น  สภาพเศรษฐกจิและความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในแตละทองถิน่นั้นจะ
ทําใหผูเรียนรูจักทองถิน่ของตน  เกิดความรักและภาคภูมิใจ  หวงแหนและผกูพนักับทองถิ่นของ
ตน   
  1.5.2  ลักษณะของหลักสูตรทองถิน่ 
                                  พะนอม  แกวกาํเนดิ  (2533 : 34 – 35)   ไดกลาวถงึลักษณะของหลักสูตร
ทองถิน่ดังนี ้
    1)  เปนหลกัสูตรสอดแทรกคําอธิบายในระดับมัธยมศกึษาไวในโครงสราง
รายวิชาบังคับและเลือกเสรี 
    2)  เนื้อหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมแตละ
ทองถิน่โดยเฉพาะ 
    3)  จุดประสงคและเนื้อหา  เนนถึงปญหาและความตองการของนกัเรยีนใน
แตละทองถิน่ 
    4)  มีเนื้อหาสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรที่สรางขึน้โดย
มนุษยและแนวโนมของการพัฒนาทองถิน่ 
    5)  มีจุดประสงคมุงเนนใหนักเรียนใชทรัพยากรทองถิน่อันเปนรากฐาน
สําคัญเพื่อพฒันาชวีิต  เศรษฐกิจและสงัคมของทองถิน่ 
    6)  มีจุดประสงคและเนื้อหาสาระสนองความตองการของผูเรียน       
เฉพาะกลุม  โดยเนนการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ 
    7)  มีจุดประสงคใหรูจักสภาพแวดลอมในทองถิน่ของตนเองและหวงแหน
ทองถิน่ของตน  ตลอดจนมสีวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิน่ 
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  1.5.3  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น 

            กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 15 - 29)  ยงัไดเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไวดังนี ้
             1)  สํารวจขอมูลพื้นฐาน 
             2)  วิเคราะหขอมูล 
             3)  กําหนดความเหมาะสมกับนกัเรียน 
             4)  กําหนดความเหมาะสมระดับชั้นเรียน 
             5)  กําหนดความคิดรวบยอด 
             6)  การรางวิชา 
             7)  การวิเคราะหรายวิชา 
             8)  วิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการเรียนการสอน 
             9)  จัดสรางปจจัยเกือ้หนนุการสอน 
                       10)  นาํไปทดลองใช 
 
                        นอกจากนี ้  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 12)  ไดเสนอ
แนวทางการพฒันาหลักสูตรทองถิน่ไวดงันี ้
             1)  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือจัดกิจกรรมเสริม  การพัฒนา
หลักสูตรลักษณะนี้ทองถิน่สามารถกระทาํไดกับทุกกลุมประสบการณในหลักสูตรประถมศึกษา  
และในรายวิชาบังคับ  และวชิาเลือกเสรีทกุรายวชิา  และทุกกลุมวิชาในหลกัสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย   โดยไมทําใหจุดประสงค  เนื้อหา  และคาบเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงไปจาก
ที่กําหนดไวในหลักสูตรแมบท 
             2)  ปรับรายละเอียดของเนื้อหา  เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการลดหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของเนือ้หาจากหัวขอหรือขอบขายที่ระบุไวในคําอธิบายของทกุกลุม
ประสบการณ  หรือในคําอธบิายรายวิชา  วิชาบงัคับ  วิชาเลือกเสรีทกุรายวิชา  ทกุกลุมวิชา  ทั้งนี้
ตองไมทําใหจดุประสงค  หัวขอ  หรือขอบขายเนื้อหา  และคาบเวลาเรยีนที่กําหนดไวในหลักสูตร
แมบทเปลี่ยนแปลง 
             3) จัดทําคําอธิบาย  หรือรายวิชาเพิ่มเติม  เปนการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ดวยการจัดทําคาํอธบิายหรือทํารายวิชาเพิ่มเติมจากที่ปรากฏในหลกัสูตรดังนี้ คือ 
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              ระดับประถมศึกษา  ทองถิ่นสามารถจัดทําคําอธบิายในกลุม
ประสบการณตางๆ เพิ่มเติมขึ้นมาไดในกรณีที่พบวา เนือ้หาที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูนัน้ไม
ปรากฏในหลกัสูตร  โดยเฉพาะในกลุมการงานพืน้ฐานอาชีพ  และกลุมประสบการณพิเศษ  ซึง่
การเพิม่เติมคาํอธิบายดังกลาวนั้นจะตองไมทําใหจุดประสงค  และคาบเวลาเรียนทีก่ําหนดไวใน
โครงสรางเปลีย่นแปลงไป  อยางไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศกึษา
ภาคบังคับ  การจัดทําคาํอธบิายเพิ่มเติมในหลกัสูตรตองคํานงึถงึเอกลักษณและความมัน่คงของ
ชาติ  รวมทัง้การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
              ระดับมัธยมศึกษา  ทองถิ่นสามารถจัดทาํรายวิชาเพิ่มเติมไดเฉพาะสวน
ที่เปนวิชาบังคบัเลือกและวิชาเลือกเสรีทกุกลุมวิชา โดยรายวิชาที่เพิม่เติมนี้จะตองไมมเีนื้อหา
ซ้ําซอนกับรายวิชาบงัคับแกน  บังคับเลือก  และเลือกเสรีที่มีอยูแลวในหลักสูตรแมบท 
             4)  ปรับปรุงและ / หรือเลือกใชส่ือการเรียนการสอนตางๆ ที่มีอยูให
เหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงค  เนื้อหาของทุกกลุมประสบการณหรือรายวิชาตางๆ และ
สอดคลองกับสภาพของทองถิน่ 
             5)  จดัทําสื่อการเรียนการสอนขึน้ใหม  เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการ
จัดทําหนงัสือเรียน  คูมือครู  หนงัสือเสริมประสบการณ  แบบฝกหดั  หรือเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ ทีน่ํามาใชในการจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณ  หรือรายวิชาตางๆ  
ข้ึนใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงค  เนือ้หา  และสภาพของทองถิ่น  ทั้งนี้ส่ือการ
เรียนการสอนที่ทองถิน่จะพฒันาขึน้มาใหมนี้  อาจใชกับคําอธิบายรายวิชาทีม่ีอยูแลว  หรือที่
เพิ่มเติมข้ึนมาใหมก็ได 
 
    1.6  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
             หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กําหนดสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยความรู  ทักษะกระบวนการการเรียนรู   และคุณลักษณะ  คุณธรรม  
จริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน  ดังนั้นจึงกําหนดสาระการเรียนออกเปน  8  กลุม  ที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดย  กลุมแรก  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   โดยสาระในกลุมนี้สถานศึกษาใชเปนหลักในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิด  และการใชความรูในการแกปญหาของสังคม   ในกลุมที่
สอง   ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
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ภาษาตางประเทศ  ซึ่งสาระในกลุมที่สองเปนสาระที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย  สราง
ความคิดและการทํางานอยางสรางสรรค   (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 ก : 5) 
 
                   หลกัการ 

            เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ  จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

           1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 

           2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

           3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดย
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 

           4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
           5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
      จุดหมาย 

            หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคน
ดี  มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  
จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดังตอไปนี้ 
            1.  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
            2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการ
คนควา 
            3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
            4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ
การคิด  การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต   
            5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
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            6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา
ผูบริโภค 
             7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชนชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมือง
ที่ดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
             8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา 
 ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
             9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 
                  1.6.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
           คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  
ควรจะ มีคุณภาพ  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 ก : 10) 

1.   สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
2.   สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.   มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 
4.   มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรูปละใชภาษาในการ

พัฒนาตน  และสรางสรรคงานอาชีพ 
5.   ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชม

ในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
6.   สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
7.   มีมนุษยสัมพันธที่ดี  และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
8.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เมื่อจบในชวงชั้นที่ 4  ระดับมัธยมศึกษา 

ปที่  4 - 6  ผูเรียนตองมีความรู  ความสามารถดังตอไปนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ      
2544 ก : 14) 

1.   อานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ 
2.   ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง  วิเคราะห  

วิจารณ  ประเมินคาเรื่องที่อาน 
3.   เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู 
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4.   เขียนเชิงวิชาการ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  เขียนโนมนาวใจ  เขียนแสดง
ทรรศนะ  เขียนบันเทิงคดีและสารคดี  เขียนเชิงสรางสรรค 

5.   ตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค  เรียบเรียงงานเขียน  โดย
มีการอางอิงขอมูล  สารสนเทศไดอยางถูกตอง 

6.   นําความรูจากการฟงและดูส่ือรูปแบบตางๆ มาใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจแกปญหา  และแสดงความคิดเห็น  และสามารถวิเคราะหวิจารณไดอยางมีเหตุผล 

7.   พูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  พูดโนมนาว
จิตใจ  พูดเพื่อความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็น 

8.   ใชภาษาพัฒนาการเรียน   การทํางาน   และการประกอบอาชีพ  
สรางสรรคงานเชิงวิชาการและใชอยางสรางสรรคเปนประโยชน 

9.   เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา  รวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่น  และ
ภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย 

10.  เขาใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละยุค  และใชหลักการ
วิจารณวรรณคดีเบื้องตนพจิารณาเรื่องทีอ่านและนําไปใชในชีวิตประจําวนั 

11.  แตงกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  และรายได 
12.  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคุณคานําไปใชในการกลาวอางทั้ง

การพูดและการเขียน 
13.  ศึกษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  

สํานวนภาษิตที่มีในวรรณกรรมพื้นบาน  และวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม 
14.  มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด  และมีนิสัย

รักการอาน  การเขียน 
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช  2544  (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

กรมวิชาการ  2544 ก : 7- 9 )  ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  
เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนทัง้ในดานความรู   ทกัษะ   กระบวนการ   คุณธรรม  จริยธรรม   
และคานิยม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงคโดย
มาตรฐานการเรียนรูแบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ   
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1. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
                   เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูที่ใชเปนเกณฑใน

การกําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สาระที่   1   :   การอาน 
         มาตรฐาน ท 1.1  :   ใชกระบวนการอานสรางความรูความคิดไป

ใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชวีติ  และมนีิสัยรักการอาน 
สาระที ่  2   :   การเขียน 
        มาตรฐาน ท 2.1  :  ใชกระบวนการเขียน   เขียนสื่อสาร   เขยีน

เรียงความ   ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และ
รายงานการศกึษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

สาระที ่  3   :   การฟง  การดู  และการพดู 
        มาตรฐาน ท 3.1  :  สามารถเลือกฟงและดูอยางมวีิจารณญาณ   

และพูดแสดงความรูความคดิ  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
สาระที ่  4  :   หลักการใชภาษา 
        มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   

การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ 

        มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสราง
ลักษณะนิสัย   บุคลิกภาพ  และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชพี  สังคม  และ
ชีวิตประจําวัน 

สาระที ่  5  :   วรรณคดี  และวรรณกรรม 
        มาตรฐาน ท 5.1 :    เขาใจและแสดงความคดิเห็น    วิจารณ

วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเหน็คณุคา  และนํามาประยกุตในชีวิตจริง 
                                2.  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกําหนดสาระการเรียนที่เปนมาตรฐานเนื้อหา 
ซึ่งสวนมากเขยีนเปนความคิดรวบยอด  กําหนดเนื้อหาการสอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดย
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่  4   หลักการใชภาษา  มาตรฐาน      
ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติทางภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลงัของ
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ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ   ในชวงชัน้ที ่  4  ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  4 - 6   ไดกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูไวดังนี ้

1.   เขาใจธรรมชาติของภาษา  พลงัของภาษาและลักษณะของ
ภาษาไทย 

2. สามารถใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร  โดยเลือกใชคํา  และ
กลุมคํา  ไดชัดเจนและสละสลวย 

3.  สามารถใชภาษาสรางมนษุยสัมพนัธในการปฏิบัติงานรวมกบัผูอ่ืน  
แสดงความคดิเห็นเชงิโตแยง  ใชภาษาในการใหความรวมมือดวยการใชถอยคําและกิริยาทาทางที่
สุภาพ  สามารถใชคําราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  คิดไตรตรองและลําดับความคิด
กอนพูดและเขยีน 

4.  เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษารวมทัง้อิทธพิลของภาษาถิน่และ
ภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย 

5.  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  โคลงฉันทและราย  
ดวยถอยคาํไพเราะ  แสดงออกทางอารมณและคุณคาทางความคิด 

6.  ศึกษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศกึษาความหมายของภาษาถิ่น  
สํานวนภาษิตที่มีในวรรณกรรมพื้นบาน  และวิเคราะหคณุคาทางดานภาษาและสงัคม 

           1.6.2  รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ 
         หลักสูตรการศึกษาพืน้ฐานไดกําหนดไวใหนักเรยีนที่เรียนในชวงชัน้ที่ 4  
ระดับมัธยมศกึษาปที ่ 4 – 6  เลือกเรียนรายวิชาเพิม่เติมใหมของแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดย
แตละกลุมสาระการเรียนรูตองจัดรายวชิาที่นาสนใจ หรือมีความยากในระดับสูงขึ้นไป จัดเปน
รายวิชาสั้นๆ  หรือรายวชิาเดี่ยว หรือรวมกันในลักษณะบูรณาการเปนรายวิชาเลือกเฉพาะทาง   
ซึ่งสถานศึกษาจะตองนํามาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้พฒันาเปนหลกัสูตร
ของสถานศึกษาเอง  ใหสอดคลองกับสภาพสังคมและชุมชน (กระทรวงศกึษาธิการ, กรมวิชาการ 
2544 ก : 18 - 19)  ดงันัน้  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั         
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จึงไดจัดรายวิชา ท422 วรรณกรรมทองถิน่ขึ้น โดยกําหนดเปนวิชา  
เลือกเสรี ใหนกัเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 4  ไดเลือกเรียนตามความสนใจ  โดยมีคําอธิบาย
รายวิชาวา 
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         “ศึกษาเพลงพื้นบาน  ปริศนาคําทาย  ภาษิตและสํานวน  ตํานาน  นทิาน  
นิยาย  โดยศึกษาเกี่ยวกับที่มา  เนื้อหา  คําศัพท  สํานวน  ความหมาย  และอิทธิพลทีม่ีตอการ
ดํารงชีวิต  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  เหน็คุณคา  และรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรม
ทองถิน่” 

จากคําอธบิายรายวชิาจะเห็นไดวาสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ที่ไดกําหนดใหผูเรียนเกิดคุณลกัษณะอันพงึประสงคเกี่ยวกับ
การอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาไทยไวถงึ 3 ขอ  ดังนี ้

ขอที่ 7  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปน
พลเมืองด ี ยึดมั่นในชวีิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

ขอที่ 8  มีจิตสาํนึกในการอนรัุกษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬา ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่แวดลอม 

ขอที่ 9  รักประเทศชาติและทองถิน่  มุงสรางประโยชนและสรางสิง่ที่ดงีาม
ใหสังคม 

การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหนักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น  อันประกอบดวย  ปริศนาคําทาย  ภาษิตและ
สํานวน  นิทาน  ตํานานและประวัติสถานที่  เพลงพื้นบาน  ซึ่งเปนมรดกทางภาษาที่สําคัญควรคา
แกการอนุรักษและปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

           1.6.3  การจัดการเรียนรู 
1.6.3.1  การสอนภาษาไทยเพื่ออนุรักษมรดกทางวฒันธรรม 

          ไพทูรย  สินลารัตน  (2526 : 117) กลาวถงึภาษาและวรรณกรรม  
สรุปไดวา  ภาษาและวรรณกรรมเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ่  
คานิยมและแนวคิดของบุคคลในทองถิ่นซึ่งสืบทอดกนัมาตั้งแตบรรพบุรุษ  จงึควรศึกษา ทาํความ-
เขาใจและรักษามรดกนี้ไว   

         บุญเกิด  รัตนแสง  (2533 : 6)  ไดกลาวไววา  วรรณกรรมทองถิ่น
เปนเอกลกัษณที่บงบอกวิถชีีวิตของคนในทองถิน่นั้นๆ ทัง้นีเ้พราะวรรณกรรมแตละประเภทจะ
บรรจุภาษา  ศาสนา  อาชพี  แนวความคิดหรือคานยิมเอาไว  เพือ่สะทอนภาพชีวิตและความ
เปนอยูของคนในทองถิน่นัน้ใหผูอานไดเหน็อยางชัดเจน   
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                               จากคาํกลาวนี้แสดงใหเหน็ถงึความสําคัญของภาษาและ
วรรณกรรม  ซึ่งกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ควรจัดการเรียนโดยมุงพฒันาการจัดการเรียนการ
สอนดานภาษาและวรรณกรรมใหกวางขวางยิง่ขึ้น  การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  ท 422  
วรรณกรรมทองถิน่  ซึง่เนนการศึกษา  ทีม่า  แนวคิด  วถิีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  อิทธิพล
ของวรรณกรรมที่มีตอสังคม เปนการชวยใหอนุชนหันมาเกิดความรักความผกูพันและหวงแหน
มรดกทางวฒันธรรมในทองถิ่นของตน นับเปนรายวิชาหนึ่งที่มบีทบาทในการชวยอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศไดทางหนึง่     

1.6.3.2  รูปแบบการสอนและกลวิธกีารสอน 
          นักการศึกษาหลายทานไดจัดหมวดหมูระบบการสอนที่คลายคลึง

กันไวดวยกนั  เพื่อใหผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดสะดวกยิง่ขึ้น  ดงันี ้
          พนัทพิา  อุทัยสุข  และสิริวรรณ  ศรีพหล  (2539 : 55 – 165)  ได

แบงรูปแบบการสอนออกเปน 2 รูปแบบ  คือ 
1.   รูปแบบการสอนทีย่ึดผูสอนเปนศูนยกลาง  มีวิธีสอนแบบตางๆ 

ดังนี ้
       การสอนแบบบรรยาย 
       การสอนโดยใชคําถาม 
       การสอนแบบสาธิต 

2.   รูปแบบการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีวิธีสอนแบบ
ตางๆ ดังนี ้
       การสอนแบบอภิปราย 
       การสอนแบบแสดงบทบาทสมมต ิ
       การสอนแบบใชเกมจําลองสถานการณ 
       การสอนโดยใชวิธีทางวทิยาศาสตร 
       การสอนแบบวิธีการทางวทิยาศาสตร 
       การสอนแบบแกปญหา 
       การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
       การสอนแบบอุปนัยและนรินัย 
       การสอนโดยใหผูเรียนฝกฝนและเรียนรูดวยตนเอง 
       การสอนโดยการใหนักเรียนทดลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34

       การสอนแบบโครงการ 
       การสอนโดยใหผูเรียนศกึษานอกสถานที ่
       การสอนเปนรายบุคคล 
       การสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม 
       การสอนแบบศูนยการเรียน 
       การสอนแบบใหเรียนโดยอิสระ 
       การผสมผสานแบบตางๆ  

          สุพนิ  บุญชูวงศ  (2534 : 44 – 46)  ไดแบงรูปแบบการสอนเปน 
2 รูปแบบ  ดังนี ้

          1.  การสอนแบบครูเปนศูนยกลาง (Teacher – Centered  
Method) 
        วิธีสอนแบบบรรยาย  (Lecture  Method)   
        วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstation  Method) 
        วธิีสอนโดยการทบทวน  (Reviewing  Method) 

2.    การสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง  (Pupil – Centered  
Method) 
        วิธีสอนแบบทดลอง  (Laboratory  Method) 
        วิธีสอนแบบโครงการ  (Project  Method) 
        วิธีสอนแบบศูนยการเรียน  (Learning  Centerd  Method) 
        วิธีสอนแบบสืบสวน  (Inquiry  Method) 
        วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน  (Committee  Work  Method) 
        วิธีสอนแบบอภิปราย  (Discussion Method) 
        วิธีสอนแบบหนวย  (Unit  Teaching  Method) 
        วิธีสอนแบบอุปนัย  (Inductive  Method) 
        วิธีสอนแบบนิรนัย  (Deductive  Method) 
        วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  (Role  Play) 
        วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร  (Scientific  Method) 

 รูปแบบการสอนตามที่นกัการศึกษาหลายๆทานไดศึกษาไวนั้น  
สามารถสรุปได  2  รูปแบบ  คือ 
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1.  รูปแบบการสอนที่ยึดผูสอนเปนศนูยกลาง 
2.  รูปแบบการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  จะเนนการจัดการ

เรียนการสอนตามสภาพจรงิ  สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูรวมกบับุคคลอื่นและ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง   นอกจากนีก้ารจัดการเรียนการสอนยงัเนนผูเรียนเปนสาํคัญควบคูไป
กับความรูหรือธรรมชาติของวิชา  การเรียนการสอนจะตองสอนใหนักเรยีนรูหลกัการเรียนรูและ
วิธีการเรียนรู  ตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม  การจัดหนวยการเรียนรูและจัดแผนการ
เรียนรูจะตองคํานึงถึงการพฒันาผูเรียนใหมีศักยภาพในการคิดและรวมมือกันพัฒนาชุมชน  สังคม
ของตน   
                                   กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร  (2544 ข : 53 - 57)  ได
กลาวถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไววา  ผูสอนจะตองศึกษา  
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรูชวง
ชั้น  จัดทาํสาระการเรียนรูชวงชั้น  ผลการเรียนรูที-่คาดหวังรายปหรือรายภาค  สาระการเรียนรูราย
ปหรือรายภาค  และจัดทําคาํอธิบายรายวชิา  เพื่อใหเกดิความรู  ความเขาใจกอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู  ผูสอนควรจะทําตามขั้นตอนดังนี ้

1.   เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  

และเหมาะสมกับผูเรียน  เชน  การสืบคนภูมิปญญาทองถิน่จากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  การปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน  โดยใหผูเรียนทาํโครงงาน 

2.   คิดคนเทคนคิกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
     ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูรูปแบบ

อ่ืนๆ และนาํมาใชใหเหมาะกับปจจัยตางๆ ไดแก  ความรูความสามารถดานเนื้อหาวิชา  ความ
สนใจ  และวยัของผูเรียน  ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น  เวลา  สถานที ่ 
วัสดุอุปกรณ  และสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 

3.   จัดกระบวนการเรียนรู 
      การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ  ผูสอนสามารถ

เลือกนาํมาใชหรือปรับใชโดยคํานงึถงึสภาพและลักษณะของผูเรียน  เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตาม
กระบวนการเรยีนรูอยางมีความสุข 
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   การจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
รายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น สามารถใชวธิีสอนที่เหมาะสมไดหลายวิธี  ซึง่วิธทีี่สอดคลอง
กับจุดเนนของหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2544  นั้น  คือ รูปแบบการสอนทีย่ึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดย สอนใหผูเรียนฝกฝนและเรียนรูดวยตนเอง  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 ข : 53 - 55) ซึ่งเปนการจดัประสบการณตรงใหผูเรียน
ไดปฏิบัติเหมือนกับการทาํงานในชีวิตจริง  ใหรูวธิีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ  รูจัก
วิธีการวางแผน  คิดวิเคราะห  ประเมนิผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเองและฝกการเปนผูนาํและผู
ตาม 
                                       ลักษณะของโครงงาน  เปนเรื่องของการศึกษา  คนควา  
ทดลองตรวจสอบสมมติฐาน  โดยอาศัยการศึกษาวิเคราะหใชทักษะกระบวนการ  โครงงานมี
หลายประเภท  ไดแก  โครงงานประเภททดลอง  ประเภทสิ่งประดิษฐ  ประเภทสาํรวจขอมูล  และ
ประเภททฤษฎีตางๆ สําหรบัในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมักจะเปนประเภทสาํรวจขอมูล  โดย
มีการศึกษาสาํรวจขอมูลตางๆ  นาํมาวิเคราะหแลวสรุปเขียนเปนรายงาน  ซึ่งมีทัง้เนื้อหา  
บทคัดยอ  สรุปยอ  วัตถุประสงค  สมมติฐาน  อธิบายวิธีการสํารวจ  ผลการสํารวจ  สรุปและ
บรรณานุกรม 

ประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
    1.  เกิดความรู 
    2.  มีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ 
    3.  ไดนิสัยที่ดใีนการเรียน 
    4.  นําความรูไปใช 
    5.  สงเสริมศักยภาพใหนกัเรียน 
    6.  การทาํงานรวมกัน 
    7.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
    8.  การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
    9.  รูจักแสวงหาขอมูล 
 
    นอกจากวธิีสอนดังกลาวแลว  การเรียนการสอนรายวิชา ท 422  
วรรณกรรมทองถิน่ควรเนนการใชกระบวนการดวย  เพราะการสอนที่เนนกระบวนการจะสอนให
ผูเรียนสามารถทําตามขั้นตอนไดและรับรูข้ันตอนทัง้หมดจนสามารถนําไปใชไดจริงในสถานการณ
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ใหมและสอนใหผูเรียนไดฝกจนเกิดทักษะสามารถนําไปใชไดอยางอัตโนมัต ิ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 12)  ไดใหความหมายของกระบวนการไววา  “ เปนแนวทาง
ดําเนนิการในเรื่องใดเรื่องหนึง่ที่มีข้ันตอนซึง่วางไวอยางเปนลําดับ  ตั้งแตตนจนจบแลวเสร็จตาม
จุดประสงค     ทีก่ําหนดไว  ข้ันตอนดังกลาวเปนขั้นตอนที่มีผูเสนอไว  ไดมีผูทดลองใชแลวอยางมี
ประสิทธิภาพและนําไปสูความสําเร็จตามจุดประสงค  ตรงเปาหมาย  โดยใชเวลาและทรัพยากร
นอยที่สุด” 

กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2534 : 13)  ไดกลาวถึง
กระบวนการตางๆ ไวดงันี ้

1.  ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน 
2.  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
3.  กระบวนการคิดอยางมวีจิารณญาณ 
4.  กระบวนการแกปญหา 
5.  กระบวนการสรางความตระหนัก 
6.  กระบวนการปฏิบัติ 
7.  กระบวนการคณิตศาสตร 
8.  กระบวนการเรียนภาษา 
9.  กระบวนการกลุม 

                                                 10. กระบวนการสรางเจตคติ 
                                                 11. กระบวนการสรางคานิยม 

            12. กระบวนการเรียนรูความเขาใจ 
ทักษะกระบวนการไมใชวิธสีอน  ครูตองเลือกใชวิธีสอนให

เหมาะสมกับผูเรียน  เพื่อใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูกระบวนการใหได  ดังนัน้  ในการสอนใหผูเรียน
รับรูและนํากระบวนการไปใชนั้นครูควรเลอืกใชวิธีสอนทีพ่ิจารณาเหน็วาเหมาะสมกบัพื้นฐานและ
ความพรอมของผูเรียนใหสอดคลองกับเวลาและขอจํากดัอื่นๆ ในการสอนกระบวนการแตละ
กระบวนการไมไดกําหนดขั้นตอนไวตายตัว  แตเพื่อใหกระบวนการดงักลาวมีประสิทธิภาพ  จงึ
ตองมีการกาํหนดขั้นตอนไวเปนแนวทาง  ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้  (กระทรวงศกึษาธิการ, กรม
วิชาการ  2534 : 13) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38

1.  ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน 
                                                       เปนการรวมวิธีการสอนตางๆ เขาดวยกนั  การจัดการเรียน
การสอนโดยใชทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน  ไมจําเปนตองกังวลวาไดดําเนนิการตามลําดับข้ันหรือไม  
เพราะการสอนแตละครั้งมีจดุเนนตางกนั  การสอนครั้งหนึง่อาจเริ่มจากขั้นที ่ 1  แลวไปเนนขั้นที่ 
4,5,6  เปนตน  ครูอาจเนนทกัษะบางขั้นมากและบางขั้นนอย  ทกัษะกระบวนการมีข้ันตอนดังนี ้
                                 1.1  ตระหนักในปญหาและความจําเปน 

                                     ครูยกสถานการณตัวอยางใหผูเรียนไดเขาใจและ
ตระหนักในปญหา  และความจาํเปนของเรื่องที่ศึกษาหรือเห็นประโยชน  ความสาํคัญของ
การศึกษาเรื่องนัน้  โดยครูอาจนาํเสนอเปนกรณีตัวอยาง  หรือสถานการณที่สะทอนใหเห็นปญหา  
ความขัดแยงของเรื่องทีจ่ะศกึษาโดยใชส่ือประกอบ  เชน  รูปภาพ  วีดทิัศน  สถานการณจริง  กรณี
ตวัอยาง  สไลด ฯลฯ 

1.2  คิดวิเคราะหวจิารณ 
 ครูกระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหวจิารณ ตอบคําถาม  

แบบฝกหัดขอมูล  และใหโอกาสผูเรียนแสดงความคิดเหน็เปนกลุมหรือรายบุคคล 
1.3  สรางทางเลือกใหหลากหลาย 

 เปนโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
อยางหลากหลาย  โดยรวมกันคิดเสนอทางเลือก  และอภิปรายขอดีขอเสียของทางเลือกนั้นๆ  

1.4  ประเมนิและเลือกทางเลือก 
 ใหผูเรียนพิจารณาตัดสินเลอืกแนวทางในการ

แกปญหา  โดยรวมกนัสรางเกณฑที่ตองคาํนงึถงึ  ปจจัย  วิธีดําเนนิการ  ผลผลิต  ขอจํากัด  ความ
เหมาะสม  กาลเทศะ  เพือ่ใชในการพิจารณาตัดสิน  เลือกแนวทางการแกปญหา  ซึ่งอาจใชวธิี
ระดมพลังสมอง  อภิปราย  ศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

1.5  กาํหนดและลําดับข้ันตอนการปฏิบัต ิ
 ใหผูเรียนวางแผนการทํางานของตนเองหรือกลุม  อาจ

ใชลําดับข้ันการดําเนินงานดงันี ้
                                                               1.5.1  ศึกษาขอมูลข้ันพืน้ฐาน 

 1.5.2  กําหนดวัตถุประสงค 
                                                               1.5.3  กําหนดขั้นตอนการทํางาน 
                              1.5.4  กําหนดผูรับผิดชอบ  (กรณีทาํงานกนัเปนกลุม) 
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                              1.5.5  กําหนดระยะเวลาการทํางาน 
                              1.5.6  กําหนดวิธีการประเมินผล 

1.6  ปฏิบัติดวยความชื่นชม 
 เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว

ดวยความสมคัรใจ  ตั้งใจ  มีความกระตือรือรน  และเพลิดเพลนิกับการทาํงาน 
1.7  ประเมนิระหวางปฏิบัต ิ

 ผูเรียนไดสํารวจปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานโดย
การซักถามอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขั้นตอนและ
ตามแผนที่กําหนดไว  โดยสรุปผลการทํางานแตละชวงแลวเสนอแนวทางการปรับปรุง  การทํางาน
ข้ันตอไป 

1.8  ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ 
 ผูเรียนนําผลที่ไดจากการประเมินในแตละขั้นตอนมา

เปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
1.9  ประเมนิผลรวมเพื่อใหเกิดความภูมิใจ 

 ผูเรียนสรุปผลการดําเนินงานโดยการเปรยีบเทยีบ
ผลงานกับวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว  และผลพลอยไดอ่ืนๆ  ซึ่งอาจแพรขยายผลงานแกผูอ่ืนไดรับรู
ดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

2.  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  มีข้ันตอนดังนี ้
  2.1   สังเกต 

                               2.2  จําแนกความแตกตาง 
                               2.3  หาลักษณะรวม 
                               2.4  ระบุชื่อความคิดรวบยอด 
                               2.5  ทดสอบและนําไปใช 

3.  กระบวนการคิดอยางมวีจิารณญาณ  เปนความสามารถทาง
กระบวนการทางปญญาที่เกีย่วของกับการรับรู  เกิดความจํา  เขาใจ  จนถึงขั้นการวิเคราะห  
สังเคราะห  และประเมินคาตามแนวของ Bloom  แนวหนึง่  อีกแนวหนึง่เปนแนวคดิของ Gangne  
ที่เปนกระบวนการเริ่มจากสญัลักษณทางภาษา  จนโยงเปนความคิดรวบยอดเปนกฎเกณฑ  และ
นํากฎเกณฑไปใช  และเพือ่ใหงายตอการสอนเพื่อพฒันากระบวนการคิดในข้ันพื้นฐานนี ้  ผูสอน
ควรพยายามใชเทคนิคดังตอไปนี้  ซึ่งไมจาํเปนตองใชเปนขั้นๆ อาจจะเลือกใชเทคนคิใดกอนหลงัก็
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ไดข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แตควรพยายามกระตุนใหผูเรียนผานขั้นตอนยอย
ทุกขั้นตอน 

                                3.1  สังเกต 
                                3.2  อธบิาย 
                                3.3  รับฟง 
                                3.4  เชือ่มโยงความสมัพันธ 
                                3.5  วิจารณ 
                                3.6  สรุป 

4.  กระบวนการแกปญหา 
  เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนไดเกดิความคิด หา

วิธีการแกปญหาตางๆ มีข้ันตอน  ดงันี ้
                             4.1  สังเกต 
                             4.2  วิเคราะห 
                             4.3  สรางทางเลือก 
                             4.4  เก็บขอมูลประเมินทางเลือก 
                             4.5  สรุป 

5.  กระบวนการสรางความตระหนัก 
  เปนกระบวนการทีท่ําใหผูเรียนใหความสนใจ  เอาใจใส  รับรู  

เห็นคุณคาในปรากฏการณ  พฤติกรรมตางๆ  ทั้งที่เปนรูปธรรม  นามธรรม  ที่เกิดขึ้นในสังคม  มี
ข้ันตอนดังนี ้

 5.1  สังเกต 
    5.2  วิจารณ 
    5.3  สรุป 
6.  กระบวนการปฏิบัติ  

  เปนกระบวนการที่มุงใหผูเรียนปฏิบัติจนเกิดทักษะ มีข้ันตอน
ดังนี ้
          6.1  สังเกตรับรู 
                                       6.2  ทาํตามแบบ 

                    6.3  ทาํเองโดยไมมีแบบ 
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7.  กระบวนการคณิตศาสตร 
  กระบวนการนี้ม ี  2  วิธีการ  คือ  สอนทกัษะทางคิดคํานวณ  

และสอนทกัษะแกปญหาโจทย  การสอนทักษะทางคิดคํานวณมีข้ันตอนยอย คือ  สรางความคิด
รวบยอดของคํานิยามศพัท  สอนกฎโดยวธิีอุปนัย  (สอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑใหม)  ฝกฝน  
วินิจฉัย  ปรับปรุง  แกไขขอบกพรอง  และเสริมแรง 

สวนการสอนทักษะแกปญหาโจทย  มข้ัีนตอนยอย  คือ  
แปลโจทยในเชิงภาษา  หาวธิีแกปญหา  โจทย  วางแผน  ปฏิบัติตามขัน้ตอนและตรวจคําถาม 

8.  กระบวนการเรียนภาษา 
  เปนกระบวนการที่มุงใหเกดิการพัฒนาทกัษะทางภาษา  มี

ข้ันตอนดังนี ้
         8.1  ทาํความเขาใจสัญลักษณ  ส่ือ  รูปภาพ  รูปแบบ  

เครื่องหมาย 
                                8.2  สรางความคิดรวบยอด 
                                8.3  ส่ือความหมาย  ความคิด 
                                8.4  พฒันาความสามารถ 

9.  กระบวนการกลุม 
  เปนกระบวนการมุงใหผูเรียนทาํงานรวมกนัโดยเนนกิจกรรม

ดังนี ้
  9.1  มีผูนํากลุมซึ่งอาจผลดัเปลี่ยนกนั 

      9.2  วางแผนกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการ 
      9.3  รับฟงความคิดเหน็จากสมาชิกทกุคนบนพืน้ฐานของ

เหตุผล 
      9.4  แบงหนาที่รับผิดชอบ  เมื่อมกีารปฏิบัติ 

9.5  ติดตามผลการปฏิบัติ  และปรับปรุง 
9.6  ประเมนิผลรวมและชืน่ชมในผลงานของคณะ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 57)  ยังไดเสนอ
แนวทางการจดัการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม  ในลกัษณะของกลุมสัมพนัธวา  “กระบวนการ
กลุมสัมพนัธ  เปนวิธีการทีจ่ะชวยใหการดําเนนิงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  ได
ผลงาน  ความรูสึกและความสัมพนัธที่ดีระหวางผูรวมงาน  ลักษณะของการสอนแบบนี้เนนผูเรียน
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เปนสําคัญ  เปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรยีนอยางทั่วถึง  ยึดกลุมเปน
แหลงความรูทีสํ่าคัญ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดปรึกษาหารือ  แลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกัน  
ชวยใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน  ผูเรียนคนหาคาํตอบไดดวยตนเองจนสามารถ
นําความรู  ความเขาใจจากการปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจําวนัและอยูในสังคมไดอยางสนัติสุข” 

10.  กระบวนการสรางเจตคติ 
 กระบวนการนี้มักแทรกไดกับทุกเนื้อหา  เนนความรูสึกที่ดี

ตอส่ิงที่เรียนอาจเปนความคดิ  หลักการ  การกระทํา  เหตุการณ   สถานการณ  ฯลฯ  มีข้ันตอน
ดังนี ้

       10.1  สังเกต 
       10.2  วิเคราะห 
       10.3  สรุป 
11.  กระบวนการสรางคานยิม 
       เปนกระบวนการทีมุ่งเนนผูเรียนเกิดความรูสึก  การยอมรับ  

และเห็นคุณคาดวยตนเอง  มีข้ันตอนดังนี ้
11.1  สังเกต  ตระหนัก 
11.2  ประเมนิเชิงเหตุผล 
11.3  กาํหนดคานิยม 
11.4  วางแผนปฏิบัติ 
11.5  ปฏิบัติดวยความชืน่ชม 

       การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ  ครูผูสอน
จะตองพิจารณาพืน้ฐานความรูและความพรอมของผูเรยีน  ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ  ในการสอน  
เชน  วัสดุอุปกรณ  สถานที่และโอกาส  แลวเลือกใชวิธีสอนที่เหมาะสม  นําผูเรียนผานขั้นตอน
ตางๆ ของทักษะกระบวนการตามจุดประสงคการเรียนรูในบทเรียนนั้น  โดยคาํนงึถงึความเปนจริง
วาไมมวีิธีสอนใดที่เหมาะสมกับผูเรียนทุกคน  โดยไมมีขอจํากัด  และพยายามเลือกใชวิธีสอนที่
เหมาะสมกับกลุมผูเรียนใหมากที่สุด 

12.  กระบวนการเรียนรูความเขาใจ 
 ใชกับการเรียนเนื้อหาเชิงความรูความจรงิ  มีข้ันตอนดงันี ้

            12.1  สังเกต  ตระหนัก 
            12.2  วางแผนปฏิบัต ิ
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            12.3  ลงมือปฏิบัติ 
             12.4  พฒันาความรูความเขาใจ 
            12.5  สรุป 

จะเหน็ไดวากระบวนการเหลานี้  ผูสอนจะตองเปนผูวางแผน  
นําผูเรียนใหเกดิกระบวนการเรียนรูจนบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  ดงันัน้  กระบวนการที่จะใช  
จะเปนกระบวนการใดกย็อมข้ึนอยูกับจุดประสงคการเรียนรูเปนสาํคัญ 

สุจริต  เพยีรชอบ (2531 : 164 – 165)   ยังเสนอวิธีสอนที่
เหมาะสมกับการสอนวิชาภาษาไทยไว 12 วิธ ี ดังนี ้

1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.  วิธีสอนแบบอภิปราย 
3.  วิธีสอนแบบอนุมาน 
4.  วิธีสอนแบบอุปมาน 
5.  วิธีสอนดวยการแกปญหา 
6.  วิธีสอนแบบแบงกลุมระดมความคิด 
7.  วิธีสอนแบบแบงกลุมศึกษา 
8.  วิธีสอนแบบแบงหมูใหนกัเรียนทํางาน 
9.  วิธีสอนโดยการสอนเปนคณะ 
10. วิธีสอนดวยวิธกีารตอบสนอง 
11. วิธีสอนแบบหนวย 
12. วิธีสอนแบบศูนยการเรียน 

                                  1.6.3.3  ส่ือการเรียนการสอน 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 99 – 103)  ได

กลาวถึง ส่ือการเรียนการสอนวาเปนเครื่องมือที่ครูกําหนดขึ้นเพือ่ใชทําหนาทีถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเนือ้หา  ประสบการณ  แนวคดิ  ทกัษะและเจตคติระหวางผูสอนกับผูเรียน  หรือใชเปน
เครื่องมือการแสวงหาความรูของผูเรียน  โดยใหผูเรียนเปนผูใชส่ือ  เพือ่ใหเกิดความรู  ฝกทักษะ
กระบวนการและสรางเสริมความรูสึกนึกคิดจนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู  โดยไดกลาวถึง
ความสาํคัญของสื่อการเรียนการสอน  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  แนวทางในการสรางและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  และการใชส่ือการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพไวดังนี ้
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          1.6.3.3.1  ความสาํคัญของสื่อการเรียนการสอน 
                          การเรียนการสอนเปนกระบวนการสื่อสารความรู  

ประสบการณ  ทกัษะ  ความคิดเห็น  ตลอดจนเจตคติ  ซึ่งอาจจะทําไดหลายวธิี  และอาจใช
เครื่องมือประกอบการสอนตางๆ อีกมามาย  โดยที่การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนมทีัง้ความรูและคุณธรรม  โดย
จัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  ดังนัน้  การ
สอนโดยการบรรยายหรือการใชหนังสือเพยีงเลมเดยีว  ไมสามารถพฒันาผูเรียนใหบรรลุจุดหมาย
ตามที่คาดหวงัไว  เพราะในสังคมปจจุบนัเปนยุคสมยัทีม่ีขอมูลขาวสารความรูสมยัใหม  ตลอดจน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  ไดแผขยายกวางขวางอยางไมมีขอบเขตจํากัด  จําเปนตองพฒันาศกัยภาพ
ความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที ่  ใหมีนิสัยใฝรู  แสวงหาความรูดวยตนเอง  ผูเรียนสามารถ
เรียนรูและพฒันาตนเอง  โดยใชแหลงความรูที่มีรูปแบบหลากหลาย  กลาวคือ  การเรียนการสอน
จําเปนตองเลอืกสรรสื่อการเรียนการสอนที่ทาํใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  มีโอกาสเรียนรูรวมกบั
ผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบที่จะสรางองคความรูดวยตนเอง 

          1.6.3.3.2  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนจําแนกตามลักษณะของสื่อที่

นําไปใชมี 5 ประเภท  คือ 
                          1.  ส่ือส่ิงพิมพ  เปนสื่อที่ใชระบบการพิมพ  เชน  

หนงัสือเรียน  คูมือหนงัสือเสริมประสบการณ  ใบความรู  ใบงาน  แผนพับ  แผนภาพ  แบบฝก  
วารสารวชิาการ  นิตยสาร  จุลสาร  ฯลฯ 
                             2.  ส่ือวัสดุอุปกรณ  เปนสื่อส่ิงของตางๆ เชน  ของจริง  
หุนจาํลอง  แผนภูมิ  แผนที ่ ตาราง  สถิต ิ กราฟ  ฯลฯ 
                             3.  ส่ือโสตทัศนูปกรณ  เปนสื่อทีน่ําเสนอดวยเครื่องมือ  
อุปกรณตางๆ เชน  ภาพเลื่อน  (Slide)  แถบเสยีง  แถบบนัทึกภาพ  คอมพวิเตอร  อาท ิ 
คอมพิวเตอรชวยสอน  อิเลก็ทรอนิกส  และส่ือผสมอ่ืนๆ ฯลฯ 
                             4.  ส่ือกิจกรรม  เปนสือ่ประเภทวิธกีารที่ใชในการฝก
ปฏิบัติ  ฝกทกัษะ  ซึง่ตองใชกระบวนการคิด  การปฏิบัติ  การเผชิญสถานการณและการประยกุต
ความรูของผูเรียน  เชน  เกม  เพลง  บทบาทสมมติ  การสาธิต  สถานการณจาํลอง  การแสดง
ละคร  การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน  ทัศนศึกษา  การทาํโครงงาน  ฯลฯ 
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                             5.  ส่ือบริบท  เปนสื่อที่สงเสริมการเรียนการสอน  
ไดแก สภาพแวดลอมและสภาวการณตางๆ เชน  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงวทิยบรกิาร  
หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อาทิ  บุคคล  หองสมุด  ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม  เครือขายคอมพวิเตอร 
ฯลฯ 
             1.6.3.3.3  แนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
                             1.  กําหนดจุดประสงคจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ให
ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับประสบการณดานใดบางจากบทเรียนนัน้  เพือ่
จะไดสรางสื่อหรือเลือกใชส่ือการเรียนรูใหสัมพันธกับจุดประสงคและกจิกรรมการเรียนการสอน  
เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูทีค่าดหวงั   
                             2.  ศึกษาผูเรียน  โดยพจิารณาถงึวัย  ระดับช้ัน  
ความรู  ประสบการณ  และความแตกตางระหวางบุคคล  เพื่อใชเปนขอมูลในการเลอืกสื่อการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 
                             3.  ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหา / สาระที่ตองการให
ผูเรียนไดเรียนรู  แตละเรื่องอาจมีลักษณะเฉพาะ  บางเรือ่งตองเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงหรือ
เรียนรูจากสภาพจริง  ดูการสาธิตและบางเรื่องตองอาศยัการสืบคนขอมูลจากการฟง  การดูการ
อาน 
                             4.  พิจารณาประโยชนและความคุมคาของสื่อการ
เรียนการสอน  ส่ือแตละชนิดสามารถสรางความสนใจ  ส่ือความหมายและประสบการณ  การ
เรียนรูแกผูเรียนอยางไรบาง  การจัดประสบการณการเรยีนรูใหกับผูเรียนในสถานการณซึ่งชวยให
ผูเรียนไดรับประสบการณตรง  ควรคํานงึถึงขอจํากัดดานคาใชจาย  และความสะดวกในการใช  ก็
อาจเลือกใชส่ือการเรียนรูประเภทอื่นแทน  เชน  ภาพ  สไลด  หรือ วิดีทัศนแทน  เปนตน 

 5.  หาประสิทธิภาพของสื่อโดยปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
ที่จัดทาํไว  เพือ่เปนการประกันคุณภาพของสื่อวามีความเหมาะสมในการนาํไปพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนไดจริง   
             1.6.3.3.4  การใชส่ือการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ 
                             การจัดการเรียนการสอนแมผูเรียนจะสรางและพฒันา
ส่ือ  ตลอดจนการเลือกใชส่ืออยางหลากหลายแลวก็ตาม  บางครั้งการจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั
ผูเรียนกย็ังไมประสบผลเปนทีน่าพอใจ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสอนใชส่ือดังกลาวไมถูกขั้นตอน
หรือไมเปนระบบ  เพื่อใหการใชส่ือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนควรไดดําเนินการดังนี ้
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                             1.  ศึกษาเนื้อหาสาระในสื่อการเรียนรูที่ไดเลือกไว  
เพื่อตรวจสอบดูวาเนื้อหามีความสมบูรณตามที่ตองการหรือไม  ถาไมสมบูรณจะไดจัดหาหรือ
จัดทําสื่อชนิดอื่นเพิม่เติม 
                             2.  ทดลองใชส่ือบางประเภท  ซึง่อาจมคีวามยุงยากใน
การใชหรือตองทดสอบขั้นตอนการใชของสื่อชนิดนัน้ๆ  เชน  ลําดับข้ันตอนการนําเสนอสรางความ
เขาใจใหกับผูเรียนเพยีงพอหรือไม  เหมาะสมกับเวลาเรยีนเพียงใด  มสีวนไหนที่ตองปรับปรุงแกไข
บาง 
                             3.  จัดเตรยีมอุปกรณ  เครื่องมือ  และสถานที่ใหพรอม  
เพื่อไมใหเสยีเวลาในขณะทีใ่ชเพราะการใชเวลานานเกนิไปในการจัดเตรียมเครื่องมอืและอุปกรณ  
จะมีผลทาํใหผูเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนรูนอยลง  นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานดวย 
                             4.  เตรียมตัวผูเรียน  การใชส่ือการเรียนรูบางอยาง  
จําเปนตองชี้แจงใหผูเรียนรูวตัถุประสงคหรือผลการเรียนรูจากการศึกษาโดยใชส่ือนัน้ๆ  เปนการ
ใหผูเรียนเรยีนรูอยางมีเปาหมาย  หากไมมีการชี้แจงใหรู  ผูเรียนอาจไดเพียงความเพลิดเพลนิหรอื
เรียนรูไมตรงตามเปาหมาย  ยอมเปนการใชส่ือที่ไมคุมคาและเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
                             5.  ใชส่ือการเรียนรูตามแผนที่กาํหนดไว  เพื่อให
เกิดผลการเรียนรูที่ตองการ  ขณะที่ใชส่ือใดๆ ก็ตามจะตองพิจารณาวาผูเรียนมีปฏิกริิยาอยางไร  
ผูเรียนเรียนรูดวยความสนใจ  ตั้งใจและกระตือรือรนหรือไม  ปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอส่ือการ
เรียนรู  สามารถใชเปนเครื่องชี้วัดไดวา  ส่ือการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสมกับผูเรียนเพียงใด 
                             6.  ประเมนิการใชส่ือการเรียนรู  เปนการทําขอมูลที่ได
จากการใชส่ือมาวิเคราะหใหเกิดความชัดเจนวามีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียนในระดับใด  โดย
จะตองพิจารณาลักษณะทางกายภาพของสื่อและสาระไปยังผูเรียน  บางครั้งสื่อการเรียนรูที่
นํามาใชนัน้อาจมีความเหมาะสมทางดานกายภาพ  แตคุณคาในดานสาระยังไมสามารถทาํให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย  การประเมินจะชวยในการตัดสินใจเลือกและใชส่ือการเรียนรู
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอๆ ไป  หรือพัฒนาโดยการดัดแปลง  ปรับปรุงแกไข  
จัดทําเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมยิง่ขึ้น    
                                  1.6.3.4   การวัดและประเมินผล 

  การปฏิรูปการศึกษาทาํใหเกิดหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ. 2544  ซึ่งเปนหลักสูตรใหม  ที่มีจุดมุงหมายที่แตกตางจากหลกัสูตรเดิม  คือ  หลักสูตรใหม
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จะมุงพัฒนาคนใหเปนคนด ี  เกงและมีความสุข  มุงพฒันาคนใหมีความรูเกีย่วกับวิทยาการใหมๆ   
บรรพบุรุษ และความเปนมาของทองถิ่น  มุงพฒันาทกัษะในการสงสาร  รับสารใหมีประสิทธิภาพ  
พัฒนาคนใหสามารถแขงขนักับผูอ่ืน  โดยใชส่ือหรือเทคโนโลยทีีท่ันสมัยได  พัฒนาคนใหคิดเปน
ทําเปน  และคิดอยางมเีหตุผล  แตในหลักสูตรเดิมจะมุงเนนใหนักเรียนมีความรูเพื่อศึกษาตอ  
นอกจากนัน้การจัดการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนและการวัดผลก็เปล่ียนแปลงไปตาม
จุดมุงหมายดวย 

  การวัดและประเมินผลในหลักสูตรเดิมจะเนนวัดความรูและ
ทักษะโดยใชแบบทดสอบ ซึง่จะไมสามารถบงถงึความสามารถที่แทจริงของนกัเรียนได  ดงันัน้  ใน
หลักสูตรใหมจึงเปลี่ยนมาใชการวัดผลตามสภาพจริงแทนเพื่อใหสามารถวัดความรูของนักเรียนให
ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น  และเพือ่ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 2544 ดวย 

  ไพศาล  หวงัพานิช  (2543 : 4)  ไดเสนอแนวคิดและหลักการ
ของการประเมินผลตามสภาพจริงไว  ดงันี ้

  การประเมนิผลตามสภาพจริงเริ่มใชเปนการประเมนิผล
การศึกษาในกลุมสาขาวชิาชพี  (เนนผลงานและประสบการณ)  เชน  การออกแบบ  สถาปตย  
วิชาชาง  เปนตน   

  การประเมนิผลตามสภาพจริงเปนการประเมินที่ใหความสําคัญ
กับ “กระบวนการเรียนรู”  และ “ผลปฏิบัติ”  ซึ่งมุงเนน  “ทําอะไรได”  มากกวา “รูอะไร”  และเนน
การประเมนิกจิกรรม – การปฏิบัติ – ผลงานในองครวม  (Holistic)  จากงานหรือสถานการณที่เปน
จริงในชีวิต  (Real Life) 

  การประเมนิผลตามสภาพจริงเปนกระบวนการประเมนิอยาง
ครอบคลุมในดานพทุธพิิสัย  (Cognitive)  หรือ  ความรู  (Knowledge) , ดานจิตพิสัย (Affective)  
หรือ  เจตคติ (Attitude) , ดานทักษะพิสัย (Psychomotor)  หรือ  ผลงาน (Performance)  และ
ดานกระบวนการ (Process)  หรือ  ความชํานาญ (Skill) 

 การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมนิที่ดาํเนนิการอยาง
ตอเนื่องตลอดการเรียนการสอน  และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางใกลชิด  โดยใชวิธกีาร
หลากหลายผสมผสานกัน  เชน  การสงัเกต , การสัมภาษณหรือสนทนาพูดคุย , การบนัทกึ
พฤติกรรม – การปฏิบัติตน , การตรวจผลงาน , การทดสอบ  เปนตน  ผูประเมินตองวัด –  
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ตรวจสอบ – ประเมิน  (ภายใตสภาวะปกติ)  อยางใกลชิด  ถีถ่วน  และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวา  
“ตองการวัด – ประเมินสิง่ใด  หรือลักษณะใดของผูเรียน”  พรอมทั้งเก็บหลักฐาน – ขอมูล  
สามารถบนัทกึผลประเมินเก็บใน  “แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)”  ของผูเรียน 
    

 หลักการประเมินตามสภาพจริงที่ควรคํานงึถึง  คือ 
 1.   วัดและประเมินศักยภาพและคุณลักษณะของผูเรียนได

สมจริงหรือสอดคลองตรงความเปนจริง (Relevance)  มากที่สุด 
  2.  ผลการวดัและประเมินตองเชื่อถือได  (Reliable)  มากที่สุด 
  3.  ดําเนนิการอยางยุติธรรม  (Fair)  มากที่สุด 
เปาหมายหลกัของการประเมินตามสภาพจริง  คือ การประเมิน

ผูเรียนไดตรงตามลักษณะที่แทจริงของผูเรียน  เพื่อใชผลประเมินสาํหรับ  “การพัฒนาและแกไข
ปรับปรุง” หรือ  “เพื่อคนและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน”  อันจะนาํไปสูมาตรฐานการศึกษาตอไป 

การประเมนิตามสภาพจริง (ที่ดําเนนิการอยางถูกตอง
เหมาะสม)  จะแกปญหาของการประเมินแบบเดิม (ซึ่งมุงเนนการเรียนรูเนื้อหาวิชา)  ตอไปนี ้

-  ประเมนิโดยยึดเพียงคะแนนจากการสอบ 
-  ผลการประเมินไมสะทอนศักยภาพที่แทจริงของผูเรียน  เพราะ

ประเมินไมครอบคลุมคุณลักษณะทกุดานของผูเรียน 
-  ผลการประเมินไมสอดคลองกับสภาพทีแ่ทจริงของผูเรียน  

เพราะประเมนิไมครอบคลุมคุณลักษณะทุกดานของผูเรียน 
-  ผลการประเมินไมสอดคลองกับสภาพทีแ่ทจริงของผูเรียน  

เชน  คนเกง (เนื้อหา)  แกปญหาจริงไมได  ไมรูจักสภาพที่แทจริงของสงัคม  เปนตน   
การประเมนิตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพ  ควรดําเนนิอยาง

เปนระบบชัดเจน (Systematic  and Objective  Process)  จึงจะบรรลเุปาหมายของการประเมนิ
อยางแทจริง  (ไพศาล  หวังพานิช  2543 : 5) 
    

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 92 – 94)  ไดเสนอ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนของผูเรียนเพื่อนาํมาใชในการประเมินโดยทัว่ไป  และ
สามารถนํามาใชประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูไดอยางแทจริง  ดังนี ้
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1.  การใหตอบแบบทดสอบ  ทัง้ในลกัษณะที่เปนแบบเลอืก
คําตอบ  ไดแก  ขอสอบแบบเลือกตอบ  ถกู – ผิด  จับคู  และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ  
ไดแก  เติมขอความในชองวาง  คําตอบสัน้เปนประโยค  เปนขอความ  แผนภูม ิ

  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการนี ้  เหมาะกับการวัดความรู
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ความรูเกี่ยวกบักระบวนการ  ซึ่งมีขอดีที่ใชเวลาในการดําเนนิการนอย  งาย  
และสะดวกตอการนาํไปใชใหผลการประเมินที่ตรงไปตรงมา  เนื่องจากมีเกณฑการประเมินชัดเจน  
แตไมเหมาะกบัการนาํไปใชกับผลการเรียนรูที่เปน  เจตคติ  คานยิม 

2.  การดูจากผลงาน  เชน  เรียงความ  รายงานการวิจยั  บนัทกึ
ประจําวนั  รายงานการทดลอง  บทละคร  บทรอยกรอง  แฟมผลงาน  เปนตน  ผลงานจะเปนตัว
แสดงใหเหน็การนําความรู  และทักษะไปใชในการปฏิบตัิงานของผูเรียน  จุดเดนของการประเมิน
โดยดูจากผลงานนี้  คือ  จะแสดงใหเห็นสิง่ทีน่ักเรียนสามารถทําได  มีการกาํหนดเกณฑการ
ประเมิน  เพือ่ใหผูเรียนสามารถประเมนิตนเองได  เพื่อการปรับปรุงพัฒนาตนเอง  เพื่อนของ
ผูเรียนเองก็สามารถใชเกณฑในการประเมินผลงานของผูเรียนไดเชนกัน  จุดออนของการประเมิน
จากผลงาน คอื  ตองมีการกาํหนดเกณฑการประเมินรวมกัน  ตองใชเวลาในการประเมินมาก  รวม
ทั้งตัวแปรภายนอกอาจเขามามีอิทธิพลตอการประเมนิไดงาย 

3. ดูการปฏิบัติ  โดยผูสอนสามารถสังเกตการนาํทักษะและ
ความรูไปใชไดโดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง  วิธกีารนี้ถูกนําไปใชอยางกวางขวางในการ
ประเมิน  การปฏิบัติที่มีระเบียบ  ขอบงัคับ  เชน  การรองเพลง  ดนตรี  พลศึกษา  การโตวาท ี การ
กลาวสนุทรพจน  ละครเวท ี  การประเมนิ  โดยวธิีการนีจ้ะมีคุณคามาก  หากผูเรียนไดนําไปใชใน
การประเมนิตนเอง  เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  ในกระบวนการ
ประเมินจะมีเครื่องมือประกอบการดําเนินการ  คือ  แบบสํารวจรายการ  มาตราสวนประมาณคา  
และเกณฑการใหระดับคะแนน  (Scoring  rubric) 

4.  ดูกระบวนการ  วิธีการนี ้  จะใหขอมูลเกี่ยวกับวธิีการเรียนรู  
กระบวนการคดิของผูเรียนมากกวาจะดูที่ผลงาน  หรือการปฏิบัติ ซึง่จะทําใหเขาใจกระบวนการ
คิดที่ผูเรียนใชวิธีการสอนที่ครูผูสอนใชอยูเปนประจําในกระบวนการเรียนการสอน  คือ  การให
นักเรียนคิดดังๆ  การตั้งคําถามใหนกัเรียนตอบ  โดยครูจะเปนผูสังเกตวธิีการคิดของผูเรียน  
วิธีการเชนนี้เปนกระบวนการที่จะใหขอมลูเพื่อการรวินจิฉัย  และเปนขอมูลยอนกลับแกผูเรียน  
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง  ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และลักษณะนิสัย 
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จากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรูดังกลาวขางตน  สามารถนาํมาพจิารณากาํหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล  ทักษะทาง
ภาษาไดโดยการสังเกตผานพฤติกรรมการปฏิบัติตางๆ ของผูเรียน  เชน  การเลาเรื่อง  การใหคาํ
ชี้แจง  การเลาประสบการณ  การรวมกจิกรรมตางๆ การปฏิสัมพนัธกับกลุม / บคุคล  หากผลการ
เรียนรูที่ตองการจากการเรียน  คือ  ความรู  ความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษา  การใชภาษา  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่การประเมนิที่เหมาะสม  คือ  การใชขอสอบ  ซึ่งอาจเปนแบบ
เลือกตอบ  หรือใหสรางคําตอบ 

การประเมนิดวยการกําหนดประเด็นประเมินที่แจกแจงระดับ
การปฏิบัติ  (Rubric) 

Rubric  เปนเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูที่กาํลังไดรับการ
ยอมรับและถกูนํามาใชในการประเมินผลการเรียนอยางกวางขวาง  เนื่องจากผลการประเมินที่ได
มีคุณคาตอการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมากกวาตวัเลขคะแนน  และมีประสิทธิภาพ
สําหรับการประเมินการปฏิบตัิหรือผลงาน  ที่ไมมีคําตอบถูกเพยีงคาํตอบเดียวหรือการแกปญหา
ทางเดียว  แตจะมีคําตอบทีห่ลากหลาย  การตัดสินผลการประเมนิจาํเปนตองมีเกณฑการประเมิน
ที่แสดงระดับคุณภาพที่ตองการ 

Rubric  ประกอบดวยเกณฑที่สรางขึ้นใชในการใหคะแนนหรือ
ประเมินการปฏิบัติของผูเรียน  โดยเกณฑการใหคะแนนที่อธิบายระดับการปฏิบตัิ  ซึง่สอดคลอง
กับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่ตองการคําอธิบายจะเปนแนวทางใหผูประเมินพจิารณาวางานหรือ  การ
ปฏิบัติของผูเรียนมีคุณธรรมเปนอยางไร    

การประเมนิความสามารถหรือทักษะทางภาษา  เครื่องมือ
ประเภทนีน้าจะเปนเครื่องมอืที่สามารถนาํไปใชไดอยางสอดคลอง  แตเนื่องจากสรางยาก  แตหาก
สามารถพัฒนาข้ึนใชไดจะชวยใหผลการประเมินเที่ยงตรง  เชื่อถือได  และยุติธรรม  รวมทั้งมี
คุณคาตอการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผูเรียน  เนื่องจากระบุความคาดหวงัของการปฏิบัติไว
อยางชัดเจน  

ธํารง  บัวศร ี (2543 : 4)  ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูตามสภาพจริงไว 4  ประการ  ดังนี ้

1.  การจัดการเรียนการสอนใหมีภาคปฏิบตัิในชีวิตจริงสามารถ
ถายโยงไปสูสถานการณใหมได 
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2.  สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดและการปฏิบัติอยางมี
ความหมายตอผูเรียน  จะทาํใหผูเรียนมุงมั่นทาํผลงานใหสําเร็จ  กระตุนใหผูเรียนอยากคิด  อยาก
ทดลอง  และปฏิบัติดวยการกําหนดปญหาทีท่าทาย  ยัว่ยุและเปนไปไดในชีวิตจริง 

3.  เนนใหผูเรียนปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง  เปดโอกาสให
ผูเรียนมีอิสระในการคิดและปฏิบัติในสิ่งทีช่อบ 

4.  สงเสริมใหนําความรูจากหลายเนื้อหา  และหลายวิชามา
ประยุกตใช 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ (2544 :  94)  ไดกลาวถึง  
การรายงานผลการประเมนิ  ดังมีรายระเอยีดตอไปนี้ 

ขอมูลผลการเรียนที่ไดจากการเก็บรวบรวมดวยวธิีการที่
หลากหลาย  จะถูกนําไปใชในการประเมนิสัมฤทธิผลทีเ่กิดกับผูเรียน  หากการประเมินในชั้นเรียน
ขาดประสิทธภิาพ  จะทําใหการพิจารณาลงสรุปเกีย่วกับความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน
ผิดพลาด  มิอาจทราบวาผูเรียนเกิดการเรยีนรู  หรือมพีฒันาการตามเปาหมายหรือไมเพียงใด  ซึ่ง
จะเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการปรับปรุงพัฒนา  และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตอไป  ฉะนัน้  
ขอมูลผลการประเมินที่ไดทีจ่ะรายงานตอผูเกี่ยวของทราบ  ควรมีความเที่ยงตรง  ยุติธรรม  และ
เชื่อถือได  เพื่อสามารถนาํไปใชประโยชนไดอยางแทจริง  วิธีรายงานผลการประเมิน  มหีลาย
ลักษณะ  ซึ่งจะเปนไปตามลักษณะผลการเรียนรูที่ตองประเมนิ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
จุดประสงคของการประเมินและผูใชขอมูลผลการประเมนิรูปแบบที่ใชกันโดยทั่วไปขณะนี้  คือ 

-  การรายงานในรูปคะแนน  ไดแก  คะแนนรอยละ  คะแนนรวม 
-  ระดับผลการเรียน  เปนตวัอักษร  ตัวเลข 
-  มาตรวัดที่แสดงพัฒนาการ/ความสามารถ ในลักษณะ rubric 
-  รายงานโดยเขียนบอกเลา 
-  การใหขอคิดเห็นโดยการเขียน 
-  การรายงานดวยวาจา 

 
2.  วรรณกรรมทองถิ่น 
   2.1 ภูมิหลงัทางประวัติศาสตรและวฒันธรรมทีม่อิีทธิพลตอวรรณกรรม
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  
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                   2.1.1 ภูมิหลังทางประวติัศาสตรและวัฒนธรรมทีม่ีอิทธิพลตอวรรณกรรม
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 
         ประวัติชุมชน ; การต้ังถิ่นฐาน ; สภาพภูมศิาสตร ; การคมนาคม ;
ประวัติศาสตร (กลุมชาติพันธุ) 
                   สุจิตต  วงษเทศ (2539 : 8 - 13) ไดกลาววา  ทกุวนันีย้ังไมมีขอยุติวาชื่อ 
“บางกอก” มีความหมายวาอยางไร  เพราะฝายหนึง่พยายามอธิบายวาหมายถงึยานที่มตีน
มะกอกน้ําขึน้อยูจํานวนมาก  แตอีกฝายหนึ่งแยงวาหมายถงึ “บางเกาะ” คือยานหรือบางที่เปน
เกาะ  เพราะเปนบริเวณที่ลําน้าํลอมรอบหรือเปนบริเวณที่มีลําน้ําสาขามากมายจนกลายเปนเกาะ
จํานวนมากไปตามธรรมชาต ิ  สมัยกรงุธนบุรีเปนราชธาน ี  ความหนาแนนของชุมชนและการ
ขยายตัวของชมุชน  อยูทางฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา
จุฬาโลกเสด็จข้ึนครองราชย  กท็รงเหน็ความจาํเปนที่จะตองสรางพระนครใหมีความมั่นคง  ราช
ธานีไมควรมีสภาพเปนเมืองอกแตก  แตก็ไมอาจขยับขยายปรับปรุงทางฝงตะวนัตกของแมน้าํ
เจาพระยาใหดีได  เพราะเปนแหลงชุมชนที่อยูหนาแนนอยูแลว  จะมีอยูแตทางฝงตะวันออก  โดย
ยกเลิกคลองหลอดที่เคยเปนคูเมืองธนบุรีเดิมเสีย  แลวขุดคูพระนครใหม  ตั้งแตริมแมน้ํา
เจาพระยาตรงวัดบางลาํพหูรือวัดสังเวช  คพูระนครนี้รูจกักนัในนามวา คลองโองอาง  พระบรมราช
วัง  วงัเจานายและสถานที่สําคัญทางราชการตลอดจนวัดวาอารามที่สําคัญสวนใหญจะสรางขึ้น
ภายในพระนครและนอกพระนครทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  การสรางพระนครใหม
ทางฝงตะวันออกของแมน้าํเจาพระยาขึ้นแทนที่เมืองธนบุรีเดิมตั้งแตรัชกาลของสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟาจฬุาโลกเปนตนมานี้  ทาํใหตาํบลบางกอกเปนที่ตั้งของราชธานีไทยสองสมยั คือ กรุงธนบุรี  
ทางฝงตะวันตก และ กรุงเทพฯ ทางฝงตะวันออก  สมัยหลังๆ ลงมาความรูสึกของผูคนทัง้สองฝง
น้ํา  มีลักษณะแยกจากกนัเปนฝงธนบุรีและกรุงเทพฯ  ตราบจนเมือ่ไมนานมานี้รัฐบาลไดรวมฝง
กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ  ใหเปนอนัหนึง่อันเดียวกัน  ในดานการปกครองและการบริหารในนาม
ของกรุงเทพมหานคร   จึงมีสวนทําใหชือ่บางกอกหมดความสําคัญไป  หลงเหลอือยูเพียงเปนชื่อ
ตําบลเล็กๆ และคลองสําคญั  คือ บางกอกนอย และบางกอกใหญ  แตที่นาประหลาดก็คือใน
ความทรงจาํของคนภายนอกที่เปนชาวตะวันตกนัน้ดูเหมือนไมเคยรับรูคําวา  กรุงเทพฯ ธนบุรี และ
กรุงเทพมหานครเลย  ยงัคงเรียก  บางกอก (Bangkok)  เสมอมาอยางไมเปล่ียนแปลง  
               สุจิตต  วงษเทศ (2545 : คํานาํ) ยงัไดกลาวในคาํนาํเรื่องกรุงเทพฯ ไมมี
พิพิธภัณฑกรุงเทพฯ วา  กรุงเทพฯ ไมไดเพิ่งมีข้ึนเมื่อส้ินยุคกรุงธนบุรี  แตชุมชนด้ังเดิมนาจะมี
พัฒนาการมาพรอมๆ กับกรุงศรีอยุธยาในชื่อที่รูจักกันคือ บางกอก  เปนชุมชนชาวสวนที่ตัง้
บานเรือนอยูหางๆ ตามลาํน้ําเจาพระยาสายเดิม  ที่ปจจุบนัเรียกคลองบางกอกนอยกับคลอง
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บางกอกใหญ  รวมทัง้ตามลําคลองสายอืน่ๆ บาง  กรุงเทพฯ สืบเนือ่งมาจากกรุงธนบุรี  ตั้งอยู
บริเวณที่เรียกมาแตโบราณกาลวา บางกอก  บางกอกเปนบริเวณที่ลําแมน้าํเจาพระยาเดิมไหลคด
เปนรูปโคงเกือกมา  อธิบายตามสภาพปจจุบันก็คือ  เมื่อแมน้ําไหลจากทางทิศเหนือ  ผานเขต
เมืองนนทบุรีลงมาถึงสะพานพระปนเกลา  ก็ไหลวกไปทางตะวันตก  เขาคลองบางกอกนอยไป
ออกคลองบางกอกใหญ  แลวไหลวกลงทางใตไปออกอาวไทย  สองฟากแมน้าํเจาพระยาเดิมที่
ไหลคดโคงก็คอยๆ กลายเปนตอนขึ้นมา  เพราะเกดิการทับถมของตะกอนทีพ่ดัพามาจากทาง
เหนือในฤดนู้ําหลากทุกๆ ป  บริเวณนี้จึงเหมาะสําหรับตั้งบานเรือนทีอ่ยูอาศัย  เมื่อมีคนอยูมากข้ึน
ก็กลายเปนชมุชน  แลวเรียกกันภายหลังวา ยานบางกอก ซึ่งมพีัฒนาการขึ้นเปนบานเมืองใหญโต
แลวกลายเปนศูนยกลางของประเทศได  ก็เพราะมีแมน้ําเจาพระยาและลําคลองตางๆ เปน
เสนทางคมนาคมติดตอทั้งภายในและภายนอกไดสะดวก 
                   ภายในเมืองธนบุรีฝงตะวนัออก  บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา  เปนชุมชนชาว
จีนตั้งถิน่ฐานมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยา  สืบเนื่องถึงสมยักรุงธนบุรี  นอกจากนั้นยังมีชุมชนชาวญวน
อาศัยปะปนอยูดวย  แถบนีม้ีวัดเล็กๆ สองวัด  คือวัดสลักกับวัดโพ  เมื่อสรางกรงุเทพฯ  แลวไดรับ
การปฏิสังขรณเปนวัดหลวง  คือวัดมหาธาตุกับวัดพระเชตุพน 
                   สมัยกอนมีการกวาดตอนผูคนเขามาทดแทนพวกที่ถูกพมากวาดตอนไป  
ทําใหมีชนหลายกลุมเขามาเปนประชากร  เชน  พวกแขกเมืองตานี หรือ ปตตานี  พวกทวาย  พวก
เขมร  พวกญวน  และมักตัง้ถิน่ฐานอยูทางฝงตะวนัออกของแมน้าํเจาพระยา  เพราะเปนพืน้ที่มี
ผูคนเบาบางกวาฝงตะวนัตก 
                   พวกทวาย  ใหตั้งบานเรือนอยูที่ตําบลคอกควาย  ใกลวดัยานนาวา  คน
ทั่วไปเรียกบานทวายถึงทุกวันนี ้
                   พวกเขมร  ใหตั้งบานเรือนอยูที่ตําบลคอกกระบือหรือบางกระบือกลุมหนึง่  
สวนอีกกลุมหนึ่งใหไปอยูเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาส 
                   พวกญวน  ใหตัง้บานเรือนอยูริมแมน้ําใตตลาดนอยกลุมหนึ่ง  สวนอีกกลุม
หนึง่ใหไปอยูบางโพ  ตอมาพวกญวนสรางวัดญวนหลายแหง  เชนทีต่ลาดนอย  ทีบ่างโพ  ที่บาน
หมอ  กับที่หลงัวงับูรพาแลวยายไปอยูถนนแปลงนามเพราะถกูไลที่ตดัถนน 
                   พวกแขกตานี  ใหตั้งบานเรือนอยูบานแขกหนาวัดตองปุกบัริมคลอง- 
มหานาค 
                   นอกจากนั้นยังมีพวกจีน  พวกมอญ  และพวกลาว  ทะยอยเขามาตัง้
บานเรือนอยูเปนระยะๆ จนมีจํานวนมากกวาพวกอื่นๆ 
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                   การเดินทางดวยเรืออันเปนหลักของการคมนาคมภายในมาแตสมัยกรงุศรี
อยุธยาหรือกอนหนานัน้  เมื่อถึงยุคตนกรุงรัตนโกสนิทรก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึน้  เพราะการ
ควบคุมทางการเมือง  ขนสนิคา  ขนสวยและภาษีลวนตองอาศัยเสนทางคมนาคมทางน้าํเปนหลกั
ทั้งสิน้ 
                   การขุดคลองสมัยตนรัตนโกสนิทร  ไมนบัการขุดคลองหรือกั้นเขื่อนเพือ่กั้น
น้ําเค็ม  อันเปนความพยายามที่จะชวยการเพาะปลกูแลว  การขุดคลองเพื่อการคมนาคมอาจมี
จุดมุงหมายเพือ่การเก็บภาษหีรือการทหาร  เชน  คลองแสนแสบมุงไปทางตะวนัออกเพื่อสงกําลงั
บํารุงแกกองทพัที่ไปทําสงครามในเขมร  เพราะฉะนัน้การขุดหรือปฏิสังขรณคลองจึงมีจุดมุงหมาย
เพื่อเพิม่รายไดของรัฐบาล  ปรับปรุงใหภาษีอากรไหลเขาสูเมืองหลวงไดสะดวก   
                   พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวัทรงไดรับยกยองวาทรงเปนพระเจา
แผนดินที่สรางสรรคกรุงเทพฯ   ใหเปนราชธานทีี่ยิง่ใหญและสมบรูณที่สุด  ดงัเห็นไดจากวัดวา
อารามที่สรางขึ้นในสมัยนี้มจีํานวนมาก  แสดงใหเหน็การขยายตัวของกรุงเทพฯ อยางแทจริง  เชน  
กลุมวัดในคลองดาน  คือ  วัดราชโอรส  วัดหนัง  วัดนางนอง  และวดัอีกหลายวัดเรียงรายอยูสอง
ฝง  วัดเฉลิมพระเกียรตทิี่เมืองนนทบุรี  วัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามที่อยูในกาํแพงเมอืง  
วัดที่พระองคทรงสรางและปฏิสังขรณมักมีศิลปะสถาปตยกรรมแบบจีน  แตที่เปนสัญลกัษณ
สําคัญที่สุดคือ วัดอรุณราชวรารามที่ริมแมน้ําเจาพระยา  พระองคทรงออกแบบและควบคุมการ
กอสรางดวยพระองคเองใหเปนพระธาตุหลวงถวายเปนพระราชกุสลใหกับพระบาทสมเด็จ 
พระพทุธเลิศหลานภาลยั  พระราชบิดาของพระองค 
                  นอกจากนั้นยังโปรดใหสรางพระพุทธรูปขนาดใหญไวที่วัดกัลยาณมิตร  
เทียบเทาพระพุทธรูปประธานในวิหารวัดพนัญเชิง  กรุงเกา  แลวโปรดใหสรางเจดยีภูเขาทองไวริม
คลองมหานาคที่วัดสระเกศ  เทียบเทาเจดียภูเขาทองรมิคลองมหานาคที่กรุงเกาดวย  แตมาสาํเร็จ
สมบูรณในรัชกาลหลงั  ทั้งหมดนี้คือสัญลักษณของการสรางราชธานีใหมใหยิ่งใหญเสมอกรุงศรี
อยุธยาอยางแทจริง  นบัวาไมมียุคใดเสมอเหมือน 
                   ความมัง่คั่งและความมัน่คงของกรุงเทพฯ ที่มีมาแตสมัยรัชกาลที่ 3 ทาํให
กรุงเทพฯ มีผูคนจากทกุสารทิศเคลื่อนยายเขามาตัง้ถิ่นฐานคับค่ังมากขึ้น  ครั้นถึงรัชกาล
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  รัชกาลที่ 4 ก็ตองขยายพระนครออกไปทางทิศตะวนัออก  
ขุดคลองคูพระนครชั้นนอกขึ้นมาใหม  เมื่อเสร็จแลวใหชื่อวา “คลองผดุงกรงุเกษม” ไมมีการกอ
กําแพงตามแนวคูเมืองที่ขุดใหมเหมือนที่เคยทํามาแตกอน  แตสรางปอมไวปองกนัขาศึกถาจะมี
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ข้ึนอีก  เชน  ปอมปจจามิตร  ปอมปดปจจนึก  ปอมฮึกเหี้ยมหาญ  ปอมผลาญไพรรีาบ  ปอมปราบ
ศัตรูพาย  ปอมทําลายแรงปรปกษ 
           มานพ  ถนอมศรี  (2542 : 32)  ไดกลาววาที่อยูอาศัยของคนไทยสมัยกอน
วา  ชวีิตความเปนอยูของคนสวนใหญตองอาศัยแมน้ํา  ลําคลองเปนสําคัญ  นอกจากนั้นการยงั
ชีพดวยการทํานาและการเกษตรยังเปนอาชีพหลกัของคนไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทยั  ยังผลใหการ
สรางบานเรือนตองเปนไปตามสภาพธรรมชาติและภูมิประเทศดวย   
 สถานทีส่ําคัญ ; วัด ; บุคคลสําคัญ  
 กรุงเทพมหานครเปนนครหลวงของประเทศไทย  เมื่อวนัที ่  6 เมษายน  
พุทธศกัราช  2325  ไดมีพระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศทรงครองสิริราชสมบัติ 9 พระองค  
(เร่ืองจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย  เลม 2 , 2500 : 15)   
 ในสมัยของพระมหากษัตริย  3 พระองค  คือ รัชกาลที่ 1  รัชกาลที ่ 3 และ
รัชกาลที ่ 4  เปนยุคสมัยที่มกีารสรางพระนคร  พระมหาปราสาทราชนิเวศน  วัดวาอาราม  และ
โบราณวัตถุตางๆ  มากมาย  ในเรื่องจังหวดัตางๆ ในประเทศไทย  เลม 2 (2500 : 4)  ไดกลาวไววา  
พ.ศ.  2326  รัชกาลที ่1  โปรดใหลงมือกอสรางพระนครแลวพระราชทานนามพระนครใหมใหตอง
กับพระนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวา “กรุงเทพมหานคร  บวรรัตนโกสินทร  มหินทรา- 
ยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย  อุดมราชนิเวศน  มหาสถานอมรพมิานอวตารสถติ  
สักกะทัตติยวษิณุกรรมประสิทธิ”์  ตอมาภายหลัง  รัชกาลที่ 4  ทรงแปลงสรอยคําวา “อมร
รัตนโกสินทร”   และพระองคโปรดใหสรางวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  หรือ วัดพระแกว  ซึ่งตัง้อยูใน
พระบรมมหาราชวงั  เปนทีป่ระดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  นอกจากนี ้  พระองคยงั
โปรดใหสรางเสาชิงชาขึ้นตรงหนาเทวสถาน  เมื่อ พ.ศ. 2327  และใหมีประเพณีการพระราชพธิียนื
ชิงชาแตนัน้มา  จนถึงรัชกาลที่ 7 จึงเลิกประเพณีนี้  คงมีแตพราหมณทําพิธีสมโภชและทําบุญทาง
พุทธศาสนา  คือ  วันแรม 5 ค่ํา เดือนยี ่  มีสวดมนตกันในโบสถพราหมณ  รุงขึน้วนัแรม 6 ค่ํา  
เดือนยี่เลี้ยงพระเวลาเชาและเย็นในโอกาสนั้น  พราหมณก็ทําพิธีโกนจุกแกบุตรหลานของผูทีน่ํามา
เพื่อความสิริมงคล   
 ปญญา  บริสุทธิ์ (2528 : 87)  ไดศึกษาสภาพสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 3  
จากเอกสารและวรรณคดีสมัยนัน้  ไดสรุปความเชื่อทางศาสนาวา  มีแกนกลางอยูทีพ่ระเจา
แผนดิน  คือ รัชกาลที่  3  สรุปไดวา  รัชกาลที ่ 3 ทรงประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญทาง
พระพทุธศาสนายิง่กวารัชกาลอื่นๆ  มกีารสรางพระพทุธรูป  สถูปเจดีย  เปนอนัมาก  และทรง
โปรดศิลปกรรมแบบจีนจึงใหประดับเครื่องบนของโบสถวิหารดวยเครือ่งเคลือบทีท่ํามาจาก
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ประเทศจีน  แทนชอฟาใบระกาและสวนอื่นๆ ที่เปนไม  เพราะทรงพระราชปรารภวาไมคงทน  
อาจจะหักพงัไดงาย  โบสถวิหารที่เปนแบบไทยปนจีนนี้มีตัวอยางเชน  วัดราชโอรสาราม  วัด
เทพธิดาราม  และวัดบวรนิเวศน  เปนตน 
 รัชกาลที่ 3  ไดปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม  ซึ่งเปนวัดทีส่ราง
ข้ึนในสมัยรัชกาลที ่ 1 โดยปฏิสังขรณใหมทั้งหมด  ถือเปนอารามหลวงชัน้เอกที่ใหญโตและงดงาม
ที่สุดในเมืองไทย  และไดโปรดใหจารึกตาํราหลวงตางๆ ไวตามศาลาราย  เพื่อราษฎรจะไดจําไป
เลาเรียนและรักษาตัว  (เร่ืองจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย  เลม 2 , 2500 : 7)   
 สมัยรัชกาลที ่ 4  โปรดใหขยายเขตพระนครโดยมีคูชัน้นอกเพิม่อีกชั้นหนึง่  
พระนครในครัง้นัน้ไมกวางใหญเหมือนปจจุบันนี ้  และไดสรางปอมเพิม่เติมข้ึนอีก  ปอมที่สรางใน
คร้ังนั้นไดแก  ปอมปองปจจามิตร, ปอมปดจานึก, ปอมฮึกเหี้ยมหาญ, ปอมผลาญไพรีราบ, ปอม
ปราบศัตรูพาย, ปอมทาํลายแรงปรปกษ และปอมหักกาํลังดัสกร (เร่ืองจังหวัดตางๆในประเทศไทย  
เลม 2 , 2500 : 3)   
 คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน (2516 :193 – 205)  
ไดกลาววาการติดตอระหวางสองฟากฝงแมน้ําเจาพระยา  อันเปนที่ตัง้กรุงเทพฯ  และธนบุรีนั้น  มี
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา 4 แหงในปจจุบัน  คือ ดานเหนือสุดมีสะพานกรงุธน  หรือทีน่ิยมเรียก
กันเปนสามัญวาสะพานซงัฮี ้  ถัดมามีสะพานสมเด็จพระปนเกลาเปดใชเมื่อปลายป พ.ศ. 2516 
ตอมาคือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ  หรือทีน่ิยมเรียกกันวาสะพานพทุธ  อันเปนสะพานเกาแก
ที่สุด  ทีเ่ชื่อมฝงกรุงเทพฯ และฝงธนบุรีเขาดวยกัน  สรางมาแตป พ.ศ. 2475  เพื่อเปนที่ระลกึเนื่อง
ในโอกาสที่กรุงเทพฯ มีอายคุรบ 150 ป  และสาเหตุทีช่าวบานเรยีกสะพานนี้วาสะพานพุทธ  ก็
เพราะวาทางเชิงสะพานดานฝงกรุงเทพฯ เปนที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรียของพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  สะพานสุดทายที่ขามแมน้าํเจาพระยาและอยูทางใตสุดคือ 
สะพานกรงุเทพฯ  สะพานขามแมน้าํเจาพระยาทั้ง 4 แหงนี้ยงัไมพอเพียงกับการจราจร  จงึมีการ
ดําริที่จะสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาเพิ่มข้ึนอีก 
                   สถานทีท่ี่นาสนใจของกรุงเทพฯ ในปจจุบนั    นอกเหนือจาก
พระบรมมหาราชวงั  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สะพาน  ปอมปราการ  คูคลองและพระอาราม
ตางๆ แลวก็ยงัมีสถานที่อ่ืนๆ อีกมาก  อาทิ  ยานถนน  ไดแก  พาหุรัด   ส่ีพระยา  สาทร  สีลม  
วิทย ุ พัฒนพงษ   สุรวงศ  อังรีดูนังต  และยานเกาในกรงุเทพฯ  ไดแก  สนามหลวง  หัวลําโพง  
สําเพง็  สวนลุมพิน ี  ศาลาแดง  ศาลา   เฉลิมกรุง  เสาชงิชา  คลองถม  บานบาตร  บานบ ุ บาน
หมอ  สถานเสาวภา  สนามศุภชลาศัย  ซึง่ลวนมีประวัตคิวามเปนมาทีน่าสนใจซึ่งคนในทองถิน่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57

ควรศึกษาใหเขาใจอยางถองแท  (ศึกษารายละเอยีดไดในหนังสือนามนี้มทีี่มา ของอรณี  แนนหนา
, 2545) 
  ประเพณทีองถิ่น; ขนบธรรมเนียม; ความเชื่อ; การละเลนพื้นบาน;  
นาฏศิลป ดนตรี 
 ประเพณีทีย่ึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาของชาวกรุงเทพมหานครนั้น สวนใหญ
เปนประเพณทีี่สืบเนื่องมาจากราชสาํนกั  ซึ่งเปนพระราชพิธหีลวงทีก่ระทาํในเดือนตางๆ  หรือที่
เรียกกนัวาพระราชพธิีสิบสองเดือน  เชน  ในเดือนอาย  มีพระราชพิธี  ตรียัมปวาย    ซึ่งเปน 
พระราชพิธีทางศาสนาพราหมณ  เปนพิธสีงเสด็จพระศวิะกลับสวรรค  พิธีนีม้ีการโลชิงชาเปนการ
สงเสด็จดวย  (ปญญา  บริสุทธิ์ 2528 : 40)   
 ส่ิงที่ปรากฏใหเห็นชัดในทางขนบธรรมเนยีมประเพณ ี  ก็คือประเพณี
เกี่ยวกับความเชื่อ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนไทยสวนใหญถึงจะนับถือพทุธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ  แตแมกระนั้นก็มิทอดทิ้งความเชื่ออ่ืนๆ เชน  ความเชื่อในโชคลาง  ผีสางเทวดา  ตลอดจน
ความเชื่อในประเพณีบางอยางของศาสนาฮินดู  เพราะฉะนัน้จึงมีการทําพิธีรีตองตางๆ ทั้งของ
หลวงและของราษฎร  ซึ่งเปนคติความเชื่อที่ปะปนกนัระหวางศาสนาพทุธกับศาสนาฮนิดู  ซึง่
บางครั้งก็รวมกันอยางกลมกลืน  เชน  ประเพณีลอยกระทงของคนไทยทีน่ับถือพทุธศาสนาก็คือ
ความคิดดั้งเดมิของศาสนาฮินดูในเรื่องพธิตีรียัมปวาย  หรือการตอนรับพระผูเปนเจาโดยจุดโคม
ข้ึนแขวนไวในที่สูง เมื่อสงเสด็จพระผูเปนเจาแลว  กเ็อาโคมนัน้ลอยไปตามสายน้ํา  ทําใหเกดิ
ความขึ้นเรื่องลอยกระทงขึ้นในสมัยสุโขทัยดังนี้  เปนตน  (ปญญา  บริสุทธิ์ 2528 : 124)   
 การละเลนพืน้บานที่พบในจงัหวัดกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปน
การละเลนของเด็ก  เชน  มอญซอนผา, งูกนิหาง, รีรีขาวสาร  เปนตน  การละเลนดังกลาวจะมี
เพลงรองเลนของเด็กประกอบการเลน  ซึง่ในบทเพลงนัน้ๆ  จะสะทอนใหเหน็ถงึชีวิตความเปนอยู
ของคนสมัยโบราณ  เชน  “รีรีขาวสาร  สองทะนานขาวเปลือก  เลือกทองใบลาน  เก็บเบีย้ใตถนุ
ลาน  คอยพานเอาคนขางหลังไว” ซึ่งคาํวา “เบี้ย” เปนเปลือกหอยเบีย้ที่คนโบราณใชเปนวัตถกุลาง
สําหรับซ้ือขายสิ่งของ  (ทพิยสุดา  นัยทรัพย  2535 : 12 – 13) 
 ภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นที่สาํคัญ 
 ภาษาที่ใชเปนภาษาที่อุดมไปดวยถอยคาํ สํานวนและภาษิต  ซึง่บรรพบุรุษ
ไดถายทอดภาษาที่ไพเราะงดงามมาสูคนรุนปจจุบนั  ซึ่งคนไทยมกัชอบพูดติดปาก  ทัง้ที่มเีสยีง
สัมผัสและไมมีเสียงสมัผัส  เชน  ขิงก็รา  ขาก็แรง, กนิน้าํใตศอก, น้าํขุนไวใน  น้ําใสไวนอก เปนตน
(ฐะปะนยี  นาครทรรพ 2520 : 8)    วรรณกรรมทองถิน่ที่สําคัญของกรุงเทพมหานครมหีลาย
ประเภท เชน นทิานเรื่องนางนาคพระโขนง, ศาลปูเผอืกปูดํา, บางแคในอดีต, สามเสน, เจาพอ
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หอกลอง,ตายแลวไปไหน  เปนตน   ตํานานประวัติสถานที ่ เชน  เร่ืองเสาชงิชา ,เสาหลักเมือง, ชือ่
ยานหมูบาน, ถนน, วัด,  และสะพานตางๆ  เปนตน   
       2.1.2  ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรม
ทองถิ่นนนทบุรี 
               ในหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศิาสตรเอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จังหวัดนนทบุรี (2542 : 140 - 225)  ไดกลาวถงึจงัหวัดนนทบุรีวา  จังหวัดนนทบุรีมี
เอกลักษณเฉพาะตวัหลายประการดวยกนั  เชน  นนทบุรีเปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  
มีแมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายหลกัของประเทศไหลผาน  มีลําคลองมากมาย  มเีกาะเกร็ดเปน
แหลงวฒันธรรมมอญ  มีเครื่องปนดินเผาที่เลื่องชื่อ  จนกระทัง่ทางราชการไดประกาศใหภาพหมอ
น้ําลายวจิิตรเปนตราสัญลักษณของจังหวดันนทบุรี  มแีรบางไผที่บรรดาผูนิยมพระเครื่องทัง้หลาย
ถือวาเปนวัตถศุักดิ์สิทธิ์รองจากเหล็กไหล  มีรถเฟยต 500 ขนาดเล็กซึง่หาดูไดยากในประเทศไทย  
แตกลับแลนบริการรับจางอยูทั่วไปในตัวจงัหวัดนนทบุรี  มีผลไมที่ลือนามหลายชนิด  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  ทุเรียนนนททีม่ีรสชาติหวาน  มนั  สีของเนื้อเขม  เนื้อแหง  ผลไมเมืองนนทหลายชนิดเปน
ผลไมที่มีรสชาติและลักษณะพิเศษหลายๆ ประการ  แพรหลายไปสูจงัหวดัตางๆ ทัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทย  นอกจากนี้จงัหวัดนนทบุรียังเตม็ไปดวยวัดวาอารามทีเ่กาแกและสงางาม  มี
วัฒนธรรม  ประเพณีที่สืบตอกันมาแตโบราณ  เชน  ประเพณีการตักบาตรพระ 108  ถือไดวาเปน
จังหวัดที่มเีอกลักษณอันทรงคุณคาไมยิ่งหยอนไปกวาจงัหวัดใด 
  
 ตราประจําจงัหวัดนนทบรุี 
 หมอน้าํลายวจิิตร (หมอนนท)   

 จงัหวัดนนทบรีุ ใชภาพหมอน้ําลายวิจติรเปนตราประจําจงัหวัด  มี
ความหมายวา  ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชพีทาํเครื่องปนดินเผาเปนอาชีพและมีชื่อเสยีงมาชานาน 
 คําขวัญจังหวัดนนทบุร ี

       พระตาํหนกัสงางาม ลือนามสวนสมเด็จ 
 เกาะเกร็ดแหลงดินเผา  วัดเกานามระบือ 

  เลื่องลือทุเรียนนนท              งามนายลศนูยราชการ 
 ธงประจาํจังหวัดนนทบรุ ี สีฟา – มวง 
 ตนไมประจาํจังหวัด  นนทร ี

 เอกลักษณทางวัฒนธรรม ไดแก  การทาํบุญตักบาตรพระ 108, รถเฟยต 
 การทาํบุญตักบาตรพระ 108  ทางเรือนี้จะจัดใหมีข้ึนในวัดตางๆ  ในอาํเภอ 
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บางกรวย และบางใหญ  ที่ตั้งอยูสองฟากฝงคลองบางกอกนอย และคลองออมซึ่งเปนเสนทาง
หลัก  รวมทั้งคลองที่แยกจากคลองหลัก  ซึ่งเปนการคมนาคมติดตอกันมาแตอดีต 

 สําหรับวนัที่ทาํบุญนัน้จะตางวนักนัไป  กลาวคือ  วัดในอําเภอบางใหญทาํ
ในวนัขึ้น    14 - 15 ค่ํา  เดอืน 11  ขณะที่วัดในแถบอําเภอบางกรวยทําในวนัแรม 7 ค่ํา เดิอน 12  
เมื่อกอนนั้นถอืกันวา  ประเพณีตักบาตรพระ 108 นี้ใหญมาก  ผูสูงอายทุี่เคยรวมประเพณีตลอด
มาเลาใหฟงวา  มีพระจากทุกวัดลงเรือพายออกรับบิณฑบาตเปนจํานวนมาก  ทาํใหขบวนเรือที่
เรียงรายนัน้ยาวสุดลูกหูลูกตา  มองดูแลวนาปลื้มใจ  ในขณะที่ผูทําบุญก็จะตระเตรียมขาวของไว
อยางมากทีเดยีว 

 พิธีในวันแรก คือการแหพระพุทธรูปสําคัญของวัดที่ชาวบานมีความเชื่อถือ
ศรัทธา  ไดแก  หลวงพออาคม  วัดไทยเจริญ  หลวงพอโต  วัดอุทยาน  หลวงพอพระพทุธโสธร
จําลอง  วัดพกิุลเงนิ  จัดเปนขบวนเรือตกแตงประดับประดาอยางสวยงาม  จากนั้นลองเรือปาว
ประกาศใหชาวบานไดรับทราบวา  ในวนัรุงขึ้นตัง้แตตี 5 เปนตนไป  จะมีการทําบุญตักบาตร  
ขอใหพุทธศาสนิกชนที่ตัง้บานเรือนอยูริมน้ําเตรียมอาหารคาวหวานหรือของแหงไวทําบุญดวย 

 ในวนัรุงขึ้น  ตั้งแตตี 5 หรือ 5.00 น. เปนตนไป  พระจากทกุวัดที่อยู
ใกลเคียงกนัจะมารวมกัน  แลวจึงออกรบับิณฑบาตตามบานริมคลองจากเรือพายของชาวบานที่
อยูในคลองซอยตางๆ ที่มจีติศรัทธาประสงคจะทาํบุญ  โดยเริ่มจากฝงขวากอนแลวจึงวกกลับมา
รับทางฝงซาย  แตถาปใดมีพระเปนจํานวนมากก็แบงออกเปน 2 สาย  หรือฝงคลองเรื่อยไป
จนกระทั่งเวลา  
7 โมงเชาจงึเสร็จส้ิน 
  ระหวางการทาํบุญตักบาตรนั้น  ชาวบานบางกลุมจะแตงตัวตลก  เชน  นํา
บาตรหรือขันมาครอบศีรษะแลวนาํผาเหลืองมาหม  หรือแตงเปนฤๅษีออกรับบาตร  พรอมกบั
พูดจาหยอกลอทั้งผูใสและผูรับ  ทาํใหเกิดความสนุกสนานตามมาดวย 
  ในชวงกลางวนั   บางวัดมกีารแขงขันเรือพายเพื่อการเฉลิมฉลอง  เรือที่เขา
แขงเปนเรือพายชนิดตางๆ   เชน  เรือบด  เรืออีแปะ  เรือสําปน ฯลฯ 
 วรรณกรรมจงัหวัดนนทบรุี  วรรณกรรมพื้นบานจังหวัดนนทบรีุแบง
ออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  วรรณกรรมลายลักษณอักษร  คือ สมุดไทย (สมุดขอย) วัดบางขนนุ 
วัดแกวฟา, วัดชมภูวิเวก, พระไตรปฎกอักษรมอญ,จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูวิเวก และ
วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนเรือ่งเลาสืบตอกนัมาของคนในชุมชนตางๆ ในจังหวัดนนทบุรี  มหีลาย
เร่ืองดังนี ้
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  - ประเภทตํานาน   มทีั้งตาํนานชาวไทยและชาวไทยรามัญ (มอญ) เชน  
ตํานานพระเจาอูทองอพยพหนีโรคระบาด, ตํานานเรือ่งไกรทอง,ตํานานเจาพอเกษแกวไชยฤทธิ,์ 
ตํานานเกี่ยวกบัหงส, ตํานานเกีย่วกับการแหปลา  ปลอยปลา 
  - ประเภทนทิาน  สวนใหญเปนนทิานของชาวไทยรามัญ  เชน  เร่ืองสัตว
ทั้ง 4, เร่ืองลูกเศรษฐีกับลูกคนจน, เรื่องเณรจอมฉลาด 
 การละเลนพืน้บานนาฏศลิป 
  จังหวัดนนทบรีุ  ตั้งอยูในบรเิวณภาคกลาง  พื้นที่เปนที่ราบลุมสองฝงแมน้ํา
เจาพระยา  ประชาชนจงึมวีถิีการดําเนนิชวีิตที่คลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตที่ราบลุมแมน้ําภาค
กลาง  การละเลนพืน้บานจงึมีความคลายคลึงกนั  อาจมีความแตกตางบางตามกลุมเชื้อสายของ
ประชาชน 
  - การละเลนของเด็ก  ไดแก  มอญซอนผา, ตี่จับ, ลูกชวง, แคะขนมครก, 
เลนขายของ, การเลนเขาทรง 
 
  - การละเลนของผูใหญ  ไดแก  กระบี่กระบอง, แขงเรือ,ชักคะเยอ, 
ตะกรอ, สะบา   
 นาฏศิลปและดนตรี  ไดแก  หนงัใหญ, เพลงเจาขาว, ปพาทยมอญ 
 ความเชื่อในจังหวัดนนทบุรี  ความเชื่อของแตละคนแตละเชื้อชาติมี
ความแตกตางกัน  ความเชื่อของเรานัน้บางครั้งเชื่อเพราะคนในตระกูลมีความเชือ่สืบตอกันมา  
ลูกหลานรุนหลังก็มีความเชือ่ตอๆ มา   
  ความเชื่อของชาวจงัหวัดนนทบุรี  มีความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงตางๆ เหมอืนกับ
ชาวภาคกลางในจังหวัดอืน่ๆ   เชน  
  ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม คือ เชื่อวามดขน
ไข  ฝนจะตก, เวลาเดนิกรําฝนหามเอาขันครอบหัว  ฟาจะผา, หามชี้รุงกนิน้าํ จะทําใหนิว้กุด เปน
ตน ฯลฯ 
  ความเชื่อของชาวไทยรามญั  เชน  เชือ่วา  การทําบุญที่ไดบุญมากไดแก  
การสรางพระพุทธรูป  พระไตรปฎกและพระอภิธรรม และการบวชพระ 
  ชาวไทยรามญัมีความเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา  โดยถือวาพระพุทธเจา
เปนองคเคารพสักการบูชาสูงสุด  พระมอญเครงครัดทางวินยัมาก  ถึงกับมีคํากลาวที่วา  ถือศีล
ตองพระไทย  วินัยตองพระมอญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61

                   2.1.3 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่มีอิทธพิลตอวรรณกรรม
ทองถิ่นปทุมธาน ี
 ในหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวตัิศาสตรเอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จังหวัดปทุมธานี (2542 : 26 - 187)  ไดกลาวถงึจงัหวัดปทุมธานวีา  จากการศึกษา
หลักฐานเอกสารประวัติศาสตรเกี่ยวกับปทมุธานียุคเกา  คือสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร  พบวา
บริเวณที่เปนตวัจังหวัดปทุมธาน ี  แตเดิมลวนเกี่ยวของกับชนชาตชิาวมอญแทบทั้งสิน้  และ
ยอมรับวา  ชนชาวมอญหรอืไทยรามัญเหลานี้มีสวนสาํคัญในหนาประวัติศาสตรของปทุมธานีดวย  
ทั้งดานการตั้งถิ่นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมแมแตเร่ืองศึกสงคราม 
 การอพยพของชาวมอญจากพมาเขาสูประเทศสยามมหีลายครัง้ดวยกัน 
โดยทัว่ไปคนไทยมกัจะเรียกชาวมอญที่อพยพเขามาในสมัยธนบุรีวา มอญเกา  และเรียกชาวมอญ
ที่อพยพมากับสมิงสอดเบาสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยัวา มอญใหม   
 ตราประจําจงัหวัดปทุมธานี  เปนรูปดอกบัวลอยอยูทามกลางกอขาว 
  ดอกบัว  หมายถึง  ดอกบัวหลวง  ซึง่มีอยูมากมายตามแมน้ําและลาํคลอง  
ถึงฤดนู้ําหลากจะออกดอกบานสะพรั่งอยูทั่วไปและดสูวยงามมาก  และชื่อจังหวัดไดรับ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  คราวเสด็จประพาสเมืองสามโคก
เมื่อ พ.ศ. 2358  ชาวมอญอพยพตางเก็บดอกบัวทูลเกลาฯ ถวาย  พระองคจึงพระราชทานนาม
สามโคกใหมวา  “ปทุมธาน”ี 
  ตนขาว  หมายถึง  ผลผลิตทางการเกษตรกรรมของปทมุธานี  มีมากมาย
ทั้งพืชผักสวนครัวและขาว ฯลฯ  ซึง่ผลผลิตของขาวอยูในอันดับ 3 ของประเทศ  เพราะปทุมธานี
ตั้งอยูในที่ราบลุมน้ําทวมถงึ  จึงทํานาและการเกษตรไดผลดีมาโดยตลอด 
  ความหมายโดยสรุป  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณดวยพืชพนัธุธัญญาหาร
โดยเฉพาะอยางยิง่ดอกบวัและขาว 
 คําขวัญจังหวัดปทุมธาน ี
 ถิ่นบวัหลวง เมืองรวงขาว  เชื้อชาวมอญ 
นครธรรมะ            พระตําหนักรวมใจ           สดใสเจาพระยา         กาวหนาอุตสาหกรรม 
 เอกลักษณทางวัฒนธรรม 
  เกิดจากความคิดของมนุษย  เพื่อใชในการดํารงชีวิต  เชน  ส่ิงกอสราง  
ศิลปกรรม  ที่อยูอาศัย  เครื่องใชไมสอย  รวมถงึขนบธรรมเนยีมประเพณีของแตละทองถิน่  
จังหวัดปทุมธานีมเีอกลักษณทางวัฒนธรรม  ดังนี ้
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  สถาปตยกรรม  เปนสิ่งกอสรางทีท่รงคณุคาทางศิลปะในจังหวัดปทมุธานี  
มีสถาปตยกรรมที่มีลักษณะเปนเอกลักษณหลายแหง  เชน  เจดียมอญ  บานมอญ  เปนตน 
  เครื่องปนดินเผาของชาวมอญ ชนชาติมอญจากหลักฐานพงศาวดาร
สมัยกรุงศรีอยธุยาและสมยักรุงรัตนโกสนิทร ไดอพยพเขามาตั้งบานเรือนอยูที่สามโคกหลายครัง้  
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถงึสมัยกรุงรัตนโกสินทรไดตั้งบานเรือนอยูริมสองฟากฝงแมน้ําเจาพระยา
เปนหมูบาน  ชาวมอญเหลานี้ไดบูรณะวดัตางๆ ซึง่รกรางมาตัง้แตเสียกรุงศรีอยุธยา  บางแหงได
จัดสรางบานอยูรวมกนัเปนหมูบาน  ประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผา  และเครื่องจกัสานกระบุง  
ตะกรา  บรรทกุเรือข้ึนลองไปขายตามแมน้ํา  ลําคลอง  เครื่องปนดินเผาของชาวมอญที่มีชื่อเสียงมี
หลายรูปแบบตามประเพณแีละวัฒนธรรมของชาวมอญและความตองการของตลาด  มีดงันี ้
  -  ตุมสามโคก   มีแหลงผลิตที่บริเวณวัดสงิห  อําเภอสามโคก  ปจจุบนัโคก
ที่หนึ่งมีสภาพเปนโคกเนนิดินขนาดใหญมเีศษเครื่องปนดินเผาแตกกระจัดกระจายทัว่บริเวณ  มี
พื้นที่ประมาณ 150 ตารางวา  โคกที่สองตั้งอยูหางจากโคกทีห่นึง่ประมาณ 30เมตร  มีลักษณะ
โครงสรางผนังเตากอดวยอิฐเรียงซอนกันพงัทลายลงมาปะปนกับเศษภาชนะเครื่องปนดินเผาอื่นๆ  
มีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางวา  เนนิดินโคกที่สามไมมรีองรอยสภาพเดิมเพราะถูกรถเกรดโคกเนิน
เตาเพื่อทําถนนผาน  ปจจุบนัจึงเหลือเพียงสองโคก 
  - อิฐมอญ  เปนอิฐดินเผา  มแีหลงผลิตอยูที่สามโคก  ซึ่งเปนพืน้ถิน่ของชาว
มอญ  อิฐนี้จึงเรียกวาอิฐมอญ   
  - หมอขาวแช  ชาวรามัญเรยีก  มายเชิงกราน  รูปทรงกลม  กนแบน  คอสั้น  
ปากผาย  ดานขางตกแตงดวยลายเสน  ผิวภาชนะคอนขางบาง  เนื้อดินสีแดง  มีขนาด
เสนผาศนูยกลาง 16 เซนติเมตร  สูง 14 เซนติเมตร  ปากกวาง 13 เซนติเมตร  ชาวรามัญใชใสขาว
แช  เพื่อนาํไปถวายพระ  หรือมอบใหญาติผูใหญในวันสงกรานต  โดยใชใบตองปดปากหมอ  
พรอมสํารับกบัขาวทัง้คาวและหวานหรือใสน้ําตาลโตนดสําหรับด่ืม  และเปนหมอแกงในครัวเรือน 
  - เตาวง  เปนเตาดินเผาไมเคลือบเงามีรูปทรงเปนวงกลม  ตอนหนาตดัเปน
ชองสําหรับใสฟน  มีนมเตา 3 เตา  อยูดานในยืน่ออกมาสําหรับรองรับภาชนะ  ดานขางเจาะเปนรู
ระบายอากาศ 3 รู  เปนเตาไฟใชหุงตมในครัวเรือน  ตั้งแตสมัยโบราณเตาวงนี้ตองตั้งบนแมเตาไฟ
อีกทหีนึง่  เพื่อปองกนัไฟไหมพื้นบาน 
  - หมอน้าํ  ชาวรามัญเรียกวา  อามายดาจ  มีรูปทรงกลม  ปากผาย  กนมน  
ตรงไหลมีลวดลายประทับจากแมพมิพกดเปนลอนรอบ  นัน่คือเปนลายเกลียวคลื่นสองแถว  สลับ
ลายกางปลา  คั่นดวยลายสาหรายสองแถว  ในแตละชองประกอบดวยลายกรายเชิง  ผิวภาชนะ
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คอนขางบาง  เนื้อดินสีแดง  ไมเคลือบเงา  ฝาปดมีลายประทับเชนเดียวกับตัวหมอ  ตุมจับยอดฝา
หมอน้าํปนเปนรูปหงสหรือฉัตร  มฐีานปนเปนเสวียนดินเผารองกนหมอ  สําหรับต้ังหมอน้ํา  
ประโยชนใชสอยใชใสน้ําดื่มตามบานเรือน  และตามริมทางเดินสาํหรบัคนเดินทางในหมูบาน 
 ขนบธรรมเนยีมประเพณี   
  ขนบธรรมเนยีมประเพณทีี่เปนเอกลักษณของทองถิ่น  ของจังหวัด
ปทุมธาน ีมีดังนี ้
  - เปงสงกรานต  ประเพณเีปงสงกรานต  เปนประเพณีกินขาวแช  ใน
เทศกาลวนัสงกรานตของไทยรามัย (มอญ) ในเขตอําเภอสามโคกจงัหวัดปทุมธาน ี
  - ประเพณีแขงลูกหน ู  เปนประเพณีการละเลนอยางหนึง่  ในงานประชุม
เพลิงศพพระสงฆชาวรามัญ  ซึ่งแตเดิมนั้นจะทาํพิธีบนปราสาทที่จัดทาํเปนยอดเดียว  หรือหายอด  
และจุดไฟเผาศพดวยลูกหน ู  ตอมาภายหลังกลายเปนประเพณีการแขงขัน  ใหลูกหนวูิ่งไปชนตัว
ปราสาทและโลงศพจาํลอง  และปายรางวัลตางๆ  แขงกนัหลายสายหลายคณะ  ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือน 4 เดือน 5  การแขงขนัจะจัดในชวงบายในทุงนาโลงแจง  การจดัทําลูกหนูตองใชคนและทุน
ทรัพย  จงึตองไดรับการสนับสนุนจากพระเจาอาวาสนั้นๆ ดวย   
  - ประเพณีตักบาตรพระรอย  การตักบาตรพระรอยนี้จะทํากันในเทศกาล
ออกพรรษา  ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 เปนตนไป  ซึ่งการตักบาตรพระรอยทางวัดที่อยูตามริม
แมน้ําเจาพระยาทัง้ 2 ฝง  จะตกลงกนักาํหนดแบงกนัเปนเจาภาพ  เพื่อไมใหตรงกนั  ประเพณีตกั
บาตรพระรอยของจังหวัดปทุมธานี  นับเปนประเพณีที่ปฏิบตัิสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน  
ลูกหลานที่อยูหางไกล  พอจวนถึงกาํหนดวนัตักบาตรพระรอย  ก็จะพากนักลบับาน  มารวม
ทําบุญตักบาตรกับญาติพี่นอง  พอแม  ปูยา  ตายาย  เปนการทําบุญเพื่อตออายพุระศาสนา  ทํา
ใหญาติพีน่องและเพื่อนฝงูไดพบปะสังสรรคกัน  ทาํใหเกิดความรกัสามัคคีกลมเกลียวกันยิ่งขึน้  
สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมชีวติชาวชนบท  ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูตามริมฝงแมน้าํลําคลอง  จังหวดั
ปทุมธานีเปนจังหวัดที่ตัง้อยูในภาคกลาง  สภาพพืน้ที่เปนที่ราบลุมน้ําทวมทกุป  สมัยกอนตอง
อาศัยเรือแพเปนพาหนะสญัจรไปมาติดตอคาขาย  ซึ่งกอใหเกดิศิลปวัฒนธรรมประเพณีในลุม
แมน้ําเจาพระยา  ที่ตองใชเรือหลายอยาง  เชน  เลนเรือเพลง  การแขงเรือ  รําพาขาวสาร  มอญคัง่  
ตลาดน้ําบานกระแชง  ทาํบญุตักบาตรพระรอยตามลําน้าํ  เปนตน 
  ภาษาและวรรณกรรม 
  ภาษาและวรรณกรรมเปนสิง่สําคญัในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณแีละ
ความเจริญดานตางๆ  และยังเปนหลกัฐานสําคัญที่สะทอนสภาพสังคมวฒันธรรม ความ
เจริญรุงเรืองในอดีตดวย 
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  จังหวัดปทุมธานีอยูในเขตภาคกลาง  ชาวปทุมธานมีีทัง้คนไทยในพืน้ที่  
และผูที่อพยพมาจากพืน้ที่ใกลเคียง  ภาษาพูด  ภาษาเขยีนจงึเหมือนคนภาคกลางทัว่ไป  จะมี
แตกตางอยูบางเฉพาะชนเผาอื่นที่อพยพเขามาภายหลงั  เชน  มอญ  ลาว  จนี  มุสลิม  แตคน
เหลานี้ปจจุบนัไมไดมีอะไรแตกตางไปจากคนไทยโดยทัว่ไป  จะมีแตเฉพาะชาวมอญที่ยังพอจะ
สืบคนดานภาษาและวรรณกรรมไดบาง 
  ภาษามอญจดัอยูในตระกูลภาษามอญ – เขมร  เปนภาษาคําโดด  ปจจุบัน
จังหวัดปทุมธานีแมจะมีคนไทยเชื้อสายมอญอยูเปนจาํนวนมากก็ตาม  แตจะหาผูที่อานและเขียน
ภาษามอญไดนั้นกลับหาไดยากมาก  ในอดีตที่ผานมาเคยมีการศึกษาเลาเรียนภาษามอญกนัมาก  
ตามวัดมอญทีม่ีอยูมากในปทุมธาน ี (ปจจุบันไมมีวัดไหนสอนภาษามอญอีกแลว)  ดวยการสอน
เมื่อกอนนั้นมขีอจํากัด  ใหเรียนไดเฉพาะผูชายเทานั้น  ซึ่งเมื่อไดเรียนไปแลวโอกาสที่จะนําไปใชก็
ไมมีเพราะสภาพสงัคมในครอบครัวเปลี่ยนไป  ผูหญิง  เด็ก  คนหนุมสาวในบานนยิมพูดภาษาไทย
มากกวาจึงทําใหภาษามอญที่ไดเรียนไวลืมเลือน  และคอยๆ หายไปจากความทรงจาํในที่สุด 
  วรรณกรรมที่ใชภาษามอญในจังหวัดปทุมธานนีัน้  ไมปรากฏเปนเลม
หนงัสือเปนหลักฐานแตอยางใด  จากการศึกษาพบวา มีพระภิกษุมอญที่มีความเชีย่วชาญใน
พระพทุธศาสนาใชภาษามอญจากคําสอนทางพระพทุธศาสนาลงในใบลาน  สําหรบัใชเทศนา 
ส่ังสอนอบรมประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญใหประพฤติปฏิบัติ  ดํารงตนใหเปนคนดีตามคติของ
พระพทุธศาสนา  ซึง่ทาํใหชมุชนของชาวมอญมีความสงบรมเย็น  อยูในศีลธรรมกันเปนสวนมาก 
 ตํานาน 
  ตํานานของจงัหวัดปทุมธาน ี   สวนใหญทีเ่หลืออยู  เปนตํานานเลาสบืตอ
กันมา  เปนเรือ่งราวประวัตศิาสตรความเปนมาของสถานที่  หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรซึ่ง
มีความสาํคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดี  ตํานานทีพ่บในจังหวัดปทุมธานมีีอยู  
2 เร่ือง คือ  ตํานานเรื่องทาวอูทอง  และตํานานเรื่องตุมสามโคก  ซึ่งตํานานทาวอูทองนั้นปรากฏ
อยู 2 เร่ือง  คือตํานานเรื่องทาวอูทองเสด็จหนีโรคหาผานมายงัวัดมหิงสาราม  ตําบลบางกระบอื  
อําเภอสามโคก  เรื่องหนึง่  และตํานานเรื่องทาวอูทองอันเปนประวัตวิักเทียนถวาย  อําเภอเมือง  
อีกเรื่องหนึ่ง 
  การละเลนพืน้บาน 
  -  การละเลนของเด็ก 
      เด็กไทยสมยักอนมักเลนบนลานดินในหมูบานหรือทีว่ัด    หรือเลนกนัที่
โรงเรียน  อุปกรณการเลนมักเปนของใกลตัว  จากธรรมชาติหรือส่ิงของที่ใชในชีวิตประจาํวนั  
การละเลนของเด็กในจงัหวดัปทุมธาน ี  มมีากมายหลายประเภท  ไดแก  อีตัก  ไมแหย  ตากะเตะ  
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หมากเก็บ  หยอดหลุม  ทอยลูกสมอ  ซอนแอบ  ลอตอก  ตี่จับ  ทอยกอง  กาฟกไข  จ้ําจี ้  ลิงชงิ
หลัก  เตย  มอญซอนผา 
  -  การละเลนของผูใหญ 
      สวนมากมกัเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ  หรือทํากิจกรรมในเทศกาล
ตางๆ โดยขณะทํางานหรือทาํกิจกรรมกม็ีการเลนไปดวย  เพื่อผอนคลายอารมณ  และเปนโอกาส
ใหหนุมสาวไดหยอกลอสนิทสนม  ฉะนัน้ การละเลนในชวีิตประจาํวนั  จงึเปนประเภทเพลง
พื้นเมือง  ซึง่มีการรองโตตอบกัน  เปนเพลงใชปฏิภาณในทางภาษา  เนื้อหาจะเกี่ยวกับสภาพของ
งานนัน้ๆ แมผูใหญที่มีอายเุกินวัยหนุมสาวก็เลนสนกุสนานไปดวย  การละเลนของผูใหญ  ไดแก  
โนเน  สะบามอญ  เพลงระบํา  ชวงรํา (ลูกชวง)   
  - การละเลนทีเ่กี่ยวกับผี 
    บานมวง  แตกอนเรียกวา  บานทาควาย  อยูในตําบลบานกลาง  อําเภอ
เมืองปทุมธาน ี  จงัหวัดปทมุธานี  ประชาชนในหมูบานนี้เวลาตรุษสงกรานต  จะมีการละเลนอยู
อยางหนึ่ง  ที่เปนประเพณีสืบทอดกันมาแตโบราณ คือ  การเลนเขาผ ี
  การเลนเขาผทีี่ทามวงมหีลายอยางดวยกนั  เชน  ผีกะลา  ผีกระดง  ผีสิง  ผี
สุม  และผีอีจู  เปนตน  เวลาเขาผีจะตองมพีิธีการและมกีารรองเพลงเชิญผีดวย  ผีจงึจะเขา   
 ดนตรี  นาฏศิลป 
  - มอญรํา  เปนการแสดงของชาวมอญมาแตโบราณ  ใชแสดงในงานมงคล
ตางๆ เชน  งานบวชนาค  งานแตงงาน  และงานฉลองอื่นๆ   การแสดงมอญรํานั้นจะตองใชป
พาทยมอญ  ประกอบการรําและการรอง  ปจจุบันนี้การแสดงมอญรําไมนิยมเฉพาะในหมูชาว
รามัญเทานัน้  ยังนิยมทัว่ไปในหมูคนไทยอีกดวย  โดยเฉพาะชาวจังหวัดปทุมธานีและจงัหวัด
ใกลเคียงกน็ิยมจางคณะมอญรําไปแสดงในงานศพและงานตอนรับแขกตางเมืองอยูเสมอ  ฉะนัน้
การแสดงมอญรํากับปพาทยที่ใชประกอบการรํา  จงึเปนอาชพีอยางหนึ่งทีน่ิยมกนัอยางออกหนา
ออกตาของชาวปทุมธานี  และทํารายไดอาชีพหนึง่  สมควรจะรักษาการแสดงมอญรํานี้ไว  และ
ชวยกนัสนับสนุนสงเสริมใหแพรหลายออกไป  ก็จะเกิดประโยชนในดานศิลปะแขนงนี้เปนอยางยิง่ 
  - ทะแยมอญ  การเลนทะแยมอญ  เปนการเลนซึง่สันนิษฐานวามีมา  
ตั้งแตเดิมกอนอพยพมา  เปนการรองเกี้ยวพาราสกีัน  คลายเพลงพื้นเมืองของไทย  นิยมเลนใน
งานตางๆ เชน  กฐิน  ผาปา  ตรุษ  สงกรานต  ลอยกระทง  เปนตน  จะเลนบนบกหรือในเรือก็ได  
เพราะใชการรองโตตอบกันเปนพืน้  ดนตรีที่ใชประกอบเปนประเภทเครื่องสาย  เชน  ซอ  จระเข  
เครื่องกํากับจงัหวะ  คือ ฉ่ิง  และกลองเลก็ๆ หากเลนบนบกตองมีรําประกอบการรองดวย  ทะแย
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มอญอาจรองโดยชักเอาเรื่องชาดกมาเปรียบเทียบดวย  มีพอเพลงแมเพลงเปนคูๆ รองเปนภาษา
มอญ  ซึ่งปจจุบันหาดูไดยาก  เพราะไมมีคนรุนใหมสืบตอ  นับวันมีแตจะหายไป  คลายกับเพลง
พื้นเมืองอืน่ๆ ของไทยดวย  จะมีก็แตเพยีงคนสูงอายุสาธติใหชมเทานั้น 
  - ลําตัด  เปนการละเลนดนตรีพืน้บานเมืองปทุมธานีอีกอยางหนึ่งที่มี
ชื่อเสียงเปนทีรู่จักชื่นชอบของคนทั้งประเทศ  ลําตัดหวงัเตะ  ที่บานตาํบลหนาไม  อําเภอลาดหลมุ
แกว  จังหวัดปทุมธาน ี  ประวัติของลําตัดเกิดจากการดัดแปลงบทสวดสรรเสริญพระเจาทาง
อิสลามที่ตีกลองรํามะนา  ที่ปตตาน ี  เรียกวา ลิเกฮูลู  ในสมยัรัชกาลที่ 2 ไดเขาสวดในราชสาํนกั  
และตอมากลายเปนการละเลนแบบตางๆ เชน  จาํอวด  ลิเก  ลําตัด  เดิมมีชื่อเรียกวา  ละกูยา  
เร่ิมตนมีผูตีรํามะนา  นักรองนัง่รวมกันเปนวง  ข้ึนตนรองเปนภาษาแขก  เปนบทรองสําหรับลูกคู
รับข้ึนกอน  ผูตีรํามะนาก็รองตาม  สองเทีย่วแลวแยกตนออกรองใจความสัน้ๆ มีลูกคูคอยรับ  
แบงเปนฝายชายและฝายหญิง  โตตอบกนั  ลําตัดหวงัเตะมีชื่อจริงวา  นายหวงัดี  นิมา  นับเปน
ยอดลําตัดของเมืองไทยที่รูจักกันทัว่ไป 
 การแสดงนาฏศลิปที่ประดิษฐขึน้ใหม 
  - ระบําปทุมบันเทงิ  เปนระบําที่เกิดขึ้นใหม  โดยมีจุดมุงหมายใหเปนการ
แสดงประจําจงัหวัดปทุมธานี  และเกิดจากการนาํทารําพืน้เมืองของรํามอญมาดัดแปลงขึ้น  แลว
นํามาผสมผสานกบัทารํามาตรฐานของไทย  จงึนับเปนการแสดงระบําที่แปลกตาอีกชุดหนึง่ 
 ศาสนาและความเชื่อ 
  ศาสนาและความเชื่อ  เปนสิ่งสําคัญทีม่ีอยูคูกับสังคม  หรือชุมชน
มนุษยชาติมาตั้งแตโบราณ  ชาวปทุมธาน ี สวนใหญนับถือศาสนาพทุธ  รองลงมาคือศาสนา
อิสลามและศาสนาคริสต  คติความเชื่อของชาวปทุมธานีนัน้  เกิดจากคติความเชื่อในศาสนาไดแก  
ศาสนาพทุธ  ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต แลวพัฒนาไปสูการถือปฏิบัติ จนถือเปนขนบธรรมเนยีม
ประเพณีในแตละชุมชน  นอกจากนั้น  ความเชื่อยังเกิดความรูสึกนึกคิดที่สืบทอดกนัมา  อันมีผล
ตอพฤติกรรมของบุคคล  หรือกลุมชนที่มตีอส่ิงตางๆ โดยไมคํานงึถงึเหตุผลพืน้ฐานความเปนจริง  
แตมีลักษณะที่สอดคลองกบัสภาพแวดลอมของทองถิน่และเปนการสนองความตองการทางดาน
จติใจ 
  ความเชื่อ  ถาใชใหเหมาะสมอาจกอใหเกดิประโยชนตอตนเอง  ครอบครัว  
และสวนรวม  เพราะสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางความศรัทธา  ความเชื่อมัน่  ความรัก   
ความสามัคคี  ขจัดความทกุขทางใจ  และทาํใหปรับตัวอยูรวมหรือเขากับผูอ่ืนไดอยางดี  ใน
ขณะเดียวกนั  ความเชื่ออาจใหโทษ  ถาเชือ่อยางงมงายไรเหตุผล 
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       2.1.4  ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรม
ทองถิ่นสมุทรปราการ 
                ในหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศิาสตรเอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จงัหวัดสมุทรปราการ  (2542 : 89 - 337)  กลาวถงึเอกลกัษณของทองถิ่นสมุทรปราการ
ไว ดังนี้   
 ตราประจําจงัหวัดสมุทรปราการ  ประกอบดวยรูปพระสมุทรเจดยี  และ
พระวหิารซึง่เปนปูชนยีสถาน  ทางพระพทุธศาสนาของชาวสมทุรปราการ  ภายในพระวหิารเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทรและพระพทุธประติมาชัยวฒัน  ในสมัยกอนเปนเกาะ
สามารถนําเรือผานไดโดยรอบพระสมุทรเจดีย 
 คําขวัญประจําจังหวัดสมทุรปราการ 
  ปอมยุทธนาว ี  พระเจดียกลางน้ํา  ฟารมจระเขใหญ  งามวิไลเมืองโบราณ  
สงกรานตพระประแดง  ปลาสลิดแหงรสดี  ประเพณีรับบัว  ครบถวนทัว่อุตสาหกรรม 
 เอกลักษณทางวัฒนธรรม 
  ภาษา 
  สมุทรปราการอยูในเขตภาคกลาง  ชาวสมุทรปราการมทีั้งคนไทยในพื้นที่
และผูที่อพยพมาจากพืน้ที่ใกลเคียง  ภาษาพูด  ภาษาเขียนจงึเหมอืนคนภาคกลางทั่วไป  จะมี
แตกตางอยูบางเฉพาะ  ชนเผาอื่นที่อพยพเขามาภายหลัง  เชน  มอญ  ลาว  และจีน  แตปจจุบนั  
ไมไดมีอะไรที่แตกตางไปจากคนไทยทัว่ไป  ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดมิถูกคนไทยกลืนหายไปเกือบ
หมดแลว  จะมีแตเฉพาะชาวมอญทีย่ังพอจะสืบคนดานภาษาและวรรณกรรมไดบาง 
  วรรณกรรม 
  - นิทาน  การเลานทิานของครอบครัวไทย  ในสมทุรปราการเปนนทิานที่
เลากนัโดยทั่วไปในภาคกลางในสมยัพอแมปูยาตาทวด  ในปจจุบนัยังมนีิทานตามตําราเรียนเลา
ใหเด็กๆ ฟงกันบาง  แตไมถึงกับเปนนิทานกอนนอนดังแตกอน  เนื่องจากสภาพสังคมของ
สมุทรปราการเปนสังคมเมือง  พอแมไมมีเวลาเลานิทานใหลูกฟง  สวนใหญลูกศึกษาจากตํารา  
บางทีพอแมชวยอาน  สมัยกอนการสรางบานมนีอกชานไวนัง่เลนเปนที่รวมของเดก็ๆ บางครั้งชวย
ผูใหญเลือกกากขาวในกระดง  เศษกรวด  ขาวเปลือกที่ปะปนมากบัขาวซอมมือ  หรือขาวสาร  
ผูใหญจะถือโอกาสสอนเดก็ๆ ไปดวยเลานิทานไปพลางๆ งานก็ได  จิตใจเด็กๆ ก็ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามแบบอยางที่ผูใหญไดส่ังสอน  เด็กๆ ก็ส่ังสมสิ่งดีงามไวประจําใจ  หรือไมก็มาฟงเลา
นิทานนอกชานกอนลาผูใหญไปเขานอนในเรือนของตนเอง  แตสภาพบานในปจจุบันไมมีสภาพ
ดังกลาวหลงเหลืออยู  จนถงึกับมกีารกลาววา  ใหโทรทศันเปนเครื่องเลี้ยงดูเด็ก 
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  - ตํานาน  เมืองสมทุรปราการแมมีประวตัิสรางมานาน  มีวัดมากมายนับ
รอยแหง  แตที่มีตํานานเลากันมาเกาแกนัน้มีไมมากนัก  ตํานานที่สําคัญเลาขานสบืตอกันมาบาง
ตํานาน  เชน  ตํานานหลวงพอโต  วัดบางพลีใหญใน  ตาํนานการปลอยปลา  เปนตน 
  -  การละเลนพื้นบาน   
     การละเลนของเด็ก 
      สมทุรปราการเปนเมืองทีม่ีอาณาเขตตดิตอกับกรุงเทพมหานคร  จน
แยกเขตแดนกนัไมออก  ความเจริญของบานเมือง  ความรูสึกนึกคิดและ   วิถชีีวิตของสังคมเมือง
เขามามีอิทธพิลตอความเปนอยูของชาวปากน้ําจนสภาพสังคมดั้งเดิมเกือบหมดสิน้  รวมถึงเด็กๆ  
การละเลนของเขาเปนแบบเด็กยุคใหม  ของเด็กเลนสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมที่มาจาก
ตางประเทศ  หรือผลิตในประเทศแตมีตนแบบของตางประเทศ    เชน  หุนยนต  ตวัตอ  รถแขงทา
มิยา  ของเดก็เลนทีท่ําจากพลาสติก  วีดีโอเกม ฯลฯ  มทีัง้สินคาราคาแพงจาํหนายตาม
หางสรรพสินคาจนถึงรานที่ปผูาขายบนฟุตบาทที่ราคาถกู  ทั้งนี้เพราะสมุทรปราการเปนยาน
โรงงานอุตสาหกรรมเปนแหลงผลิตของเลนแบบใหม 
  ปจจุบันเราไมเห็นเดก็ๆ ข่ีมากานกลวย  เลนหมากเก็บ  เลนมอญซอนผา  
เลนงกูินหาง  เลนจ้ําจีม้ะเขอืเปราะ ฯลฯ วันใดทีเ่ราเห็นเด็กเลนอะไรทีผู่ใหญเคยเลนกวาสิบปกอน  
ดูเหมือนจะเปนสิ่งนาตืน่เตนไปเสียแลว  หลายครอบครัวที่ใหรายการโทรทัศนเปนผูเลี้ยงดูลูก  
ความอบอุนในครอบครัวจึงคอยๆ เหือดหายไป  จงึจําเปนที่จะตองฟนความทรงจําการละเลนของ
เด็กขึ้นมาใหม  ซึง่การละเลนสมัยกอนของชาวสมุทรปราการมมีากมาย  ไดแก  จ้าํจี ้ แมงมุมขยุม
หลังคา  อีกาฟกไข  เลนขายของ  วิง่กะลา  รถกาบหมาก  เสือขามหวย  ตี่จับ  หมากเก็บ  อีตกั  
ลอตอก  เปาหยิงชุบ  ซอนหา  เปากบ  เปนตน 
  -  การละเลนของผูใหญ   
      สมทุรปราการเปนจงัหวัดที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมไทย  ลาว  
มอญ  และจนี  ชาวไทยเปนประชากรสวนใหญ  การละเลนเนนความสนุกสนานอันเปนเอกลกัษณ
ของคนไทย  ผสมกับความเชื่อของทองถิ่น  และหลักคาํสอนในศาสนาพทุธ  จงึเกิดเปนการละเลน
ตางๆ  อันไดแก  สะบามอญ  บอนสะบา  ทะแยมอญ  โจกหรือผะหมี (ตีปริศนา)เปนตน 
  ขนบธรรมเนยีมประเพณทีองถิ่น 
 ในจังหวัดสมทุรปราการ  มีชนหลายเชื้อชาติที่ไดเขามาตัง้รกรากอยูมีทัง้ไทย  มอญ  
ลาว และจีน  ชนเชื้อชาติลาวที่อยูในสมทุรปราการนัน้  ปจจุบันเกือบจะกลมกลนืไปกับคนไทยโดย
ส้ินเชิงแลว  มักไมแสดงวัฒนธรรมที่เดนชัดของตน  ตลอดจนมิไดอยูรวมกนัเปนหลกัแหลงที่
แนนอนอยางคนมอญ  จงึยากตอการที่จะศึกษาในสวนนี ้  สําหรับชาวจนีเขามาอยูนานกวาโดย
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อาศัยอยูในเขตตัวเมืองติดแมน้ําเจาพระยา  หรือทําเลคาขาย  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีตางๆ ใน
ทองถิน่ปากน้าํมีดังนี ้
  - ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวรามัญพระประแดง      การแตง
กายของรามญัคลายพมา  คือชอบนุงผาที่เปนลายตาหมากรุกบานชาวมอญปากลัดมีลักษณะทรง
เตี้ย  มเีพงิยืน่ออกไปทางหนาบาน  ฝาเปนไมขัดแตะ  ตอมาปลูกเปนบานทรงไทย  คนเหลานี้ชอบ
ปลูกบานริมแมน้ําลาํคลองและจะหนัหนาไปทางทิศเหนือซ่ึงบางครั้งจะขวางลําคลอง  จงึเกิด
คําพูดวา มอญขวาง  และคนมอญมีความเชื่อในเรื่องผ ี เชื่อวาผีจะชวยคุมครองและทําใหประสบ
ความสุข 
 - ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจนี  คนจนีในสมุทรปราการ 
แตงกายเหมือนคนไทยโดยทั่วไป  เสื้อผาใชโทนสีสดใส  เมื่ออยูในบานนุงกางเกงกุยเฮง  กางเกง
แพร  สวมเสือ้หลวมๆ สวนการแตงกายแบบจีนดั้งเดมิไมมีใหเห็นมากนกั  ชาวจีนนัน้เปนชนที่
เคารพนับถือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเปนอยางมาก  เมื่อเสยีชีวิตจะนาํไปฝงที่สุสานทั้งใน
จังหวัดสมุทรปราการ  และที่ชลบุรี  ทกุปลูกหลานจะเดินทางไปเซนไหวยงัสุสาน  สวนในวนัสารท
จีนและวนัตรุษจีน  จะเซนไหวกนัที่บาน  เปนกิจกรรมที่ลูกหลานเด็กเล็กรอคอย  เนื่องจากสนกุ  
อ่ิม  และไดรับเงินแตะเอยี  อ่ังเปาจากผูใหญ 
  - ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลาว  ชาวลาวเขามาอยูใน
สมุทรปราการตั้งแตเมื่อครั้งมีการสรางพระสมุทรเจดียในสมัยรัชกาลที่ 3  แตเนื่องจากชาวลาวนัน้
มีประเพณีวฒันธรรมเหมือนกับชาวไทยภาคอีสาน  เมื่อคนเหลานีม้าอยูในสมุทรปราการ  สภาพ
ความเปนอยูจงึไมแปลกแยกไปจากคนไทย  ไมวาจะเปนคติความเชื่อ  รูปรางหนาตา  การนับถือ
ศาสนา  เครื่องแตงกาย  การประกอบอาชพี  อาหารการกิน  กิริยามารยาท  โดยเฉพาะอาหารที่
เปนเอกลกัษณของชาวลาว  เชน  ขาวเหนียว  เปนอาหารที่คนไทยชอบรับประทานไมยิ่งหยอนไป
กวาขาวเจา 
  -  งานประเพณีทองถิ่น   
                  ในแตละทองถิน่ในสมทุรปราการ  มีประเพณีประจําถิน่ของตนอัน
เกี่ยวเนื่องจากความเชื่อ  ศาสนา  และสภาพทางธรรมชาติของทองถิน่  จึงมีการคิดงานประเพณี
ในทองถิน่โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ทําบญุในวันสาํคญัทางศาสนา  เพื่อพบปะสังสรรคกัน  เพื่อ
ความสนุกสนาน ฯลฯ  โดยจัดเปนงานประจําปที่สะทอนใหเหน็วัฒนธรรมดั้งเดิมและการประสาน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกนั  เชน  งานประเพณีแหหงสธงตะขาบ  งานประเพณีรับบัว  งานนมัสการ
องคพระสมทุรเจดีย  การแขงเรือพายประเพณีจังหวัดสมทุรปราการ  งานแหเจาพอทพัสําโรง   
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งานประเพณสีงกรานตพระประแดง   
 -  งานแหผาหมองคพระสมทุรเจดียกับงานนมัสการพระสมุทรเจดีย

ขนบธรรมเนยีมประเพณนีี้  จัดวาเปนเอกลักษณของทองถิน่  เนื่องจากชวยใหประชาชนไดมี
โอกาสรวมแหผาหมองคพระสมุทรเจดีย  และนําผาแดงหมองคพระสมุทรเจดียปละ 1 คร้ัง  เปน
การนมัสการครั้งยิ่งใหญในรอบป 
  -  งานรับบัวทีอํ่าเภอบางพล ี เปนประเพณีที่ชาวบางพลีไดมีโอกาสนําพืช
น้ําคือบัวหลวงที่มีอยูมากมาย  มาใชเปนองครวมแหงการกราบไหวพระพุทธรูปแทนองคพระ
ศาสดา ณ วัดบางพลีใหญใน คือ หลวงพอโต  และระลกึถึงความสมัพันธอันดีระหวางชน 3 กลุม
ดั้งเดิมในพื้นทีอํ่าเภอบางพล ี คือ ไทย  มอญและลาว 
  -  งานสงกรานตอําเภอพระประแดง  งานสงกรานตของอําเภอพระประแดง
มีเอกลักษณของงานแตกตางกับงานสงกรานตที่จังหวัดอ่ืนเพราะมีกจิกรรมในงานทีเ่ปนวฒันธรรม
ประเพณีเฉพาะของประชาชน  เชื้อสายรามัญ  จัดประเพณีตามแบบแผนเดิมของตน  เชน  
ประเพณีการปลอยปลา  การเลนสะบา  มอญซอนผา  และทะแยมอญ 
 จากขอมูลเอกลักษณทองถิน่ขางตนสรุปไดวา  จังหวัดกรุงเทพฯ  นนทบุรี  
ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ  ตางมีเอกลกัษณที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะทองถิ่น และ
ประวัติความเปนมาที่แตกตางกนั  แตเอกลักษณบางอยางกม็ีความคลายคลึงกัน  เชน  ในเรื่อง
ภาษา  ความเชื่อและขนบธรรมประเพณีบางอยาง  อาจเนื่องมาจากลกัษณะภูมปิระเทศ  วิถีชวีิต 
และความเปนอยูของคนในสงัคมที่คลายคลึงกนัก็เปนได   
 
 2.2  ความรูเกี่ยวกับรายวชิา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
  2.2.1  ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น 
                           ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น 

                   คําวา  “วรรณกรรมทองถิ่น”  ประกอบดวยศัพท  “วรรณกรรม”  และ 
“ทองถิน่”  คําวา “วรรณกรรม”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน  2546 : 1054 – 1055)  ไดใหความหมายไววา  หมายถงึ  งานหนงัสือ,งาน
ประพันธ,บทประพันธ,ทุกชนิดทัง้ที่เปนรอยแกวและรอยกรอง, เชนวรรณกรรมสมัยรัตนโกสนิทร, 
วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ, วรรณกรรมฝรั่งเศส, วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชน; (กฎ) งานนพินธ
ที่ทาํขึ้นทุกชนดิ  เชน  หนังสอื  จุลสาร  ส่ิงเขียน  ส่ิงพิมพ  ปาฐกถาเทศนา  คําปราศรัย  สุนทร
พจน  และหมายความรวมถงึ  โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 
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สวนคําวา “ทองถิ่น”  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 (2546 : 
511)  ไดใหความหมายไววา  หมายถงึ  ทองที่ใดทองที่หนึ่งโดยเฉพาะ  เชน  เวลาทองถิน่  
ประเพณีทองถิ่น; (กฎ)  พืน้ที่ภายในเขตปกครองของราชการบรหิารสวนทองถิ่น  เชน  เทศบาล  
องคการบริหารสวนตําบล 

จึงอาจกลาวไดวาวรรณกรรมทองถิ่นนัน้เปนวรรณกรรมที่แตละทองถิ่น
สรางสรรคข้ึนมา  เปนสิง่จาํลองสภาพชวีติความเปนอยูของสังคมในทองถิ่นใดทองถิน่หนึ่ง 

ธวัช  ปุณโณทก  (2538 : 1)  ไดใหความหมายของวรรณกรรมทองถิ่นไววา 
วรรณกรรมทองถิน่  หมายถงึ  ผลผลิตจากภูมิปญญาของนักปราชญพื้นบานที่สรางสรรคข้ึนมาใน
รูปแบบตางๆ ไดแก  เพลง  ภาษิต  เร่ืองเลา  นทิาน  ตํานาน  และขอเขียน  เพือ่สนองความ
ตองการของคนในสงัคมทัง้ดานความบนัเทิงและการเสนอสาระความรูอ่ืนๆ โดยเฉพาะการ
สอดแทรกคตสิอนใจ   

ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม  (2546 : 2 – 3)  ไดอธิบายลกัษณะของ

วรรณกรรมทองถิน่  สรุปไดดังนี ้  
1.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวฒันธรรมที่สืบทอดกันมาทางมุข

ปาฐะ  กลาวคอื  มีลักษณะที่ไมเปนทางการ  แพรหลายอยูในกลุมชนทองถิน่  จะมลัีกษณะ
แตกตางกนัไปตามรายละเอยีดปลีกยอย  ในขณะที่ถายทอดจะมีการเลาเสริมตอๆ มา  จึงทําให
เร่ืองราวแพรกระจายออกไป 

2.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนแหลงขอมูล  ที่บันทึกขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกลุมชนทองถิ่นอนัเปนแบบฉบับใหคนยุคตอมาเชื่อถอืและปฏิบัติตาม  เชน  การนับถือผีบรรพ
บุรุษที่มักจะนยิมตั้งพิธีบวงสรวง  หรืออัญเชิญเทวดาและผีตางๆ  ในพิธีไหวตอนแตงงาน 

3.  วรรณกรรมทองถิน่มกัจะไมปรากฏนามผูแตง  เพราะเปนเรื่องเลาสืบ
ตอกันมา  หรือถามนีามผูแตงมักจะเปนผูคัดลอก  หรือเรียบเรียงขึ้นจากเรื่องที่เลากนัอยูในทองถิน่ 

4.  วรรณกรรมทองถิ่นจะใชภาษาทองถิน่  ลักษณะถอยคําที่ใชจงึเปนคํา
งายๆ ส่ือความหมายอยางตรงไปตรงมา   

5.  วรรณกรรมทองถิ่นมีจุดมุงหมายเพื่อสนองความตองการของสังคมใน
ทองถิน่  ทั้งในดานความบนัเทิง  และอธิบายเรื่องราวตางๆ ตลอดจนสั่งสอนจริยธรรมอีกดวย 
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พรทิพย  ซังธาดา (2538 : 12-13)  ยงัไดกลาวถงึลักษณะของวรรณกรรม
ทองถิน่ไวอีก 5 ขอ  คือ 

1.  ชาวบานทัว่ไปเปนผูสรางสรรค  คัดลอกและเผยแพร 
2.  กวีผูประพนัธสวนมากคอืพระภิกษุและชาวบาน 
3.  ภาษาที่ใชเปนภาษาถิน่  เปนภาษาทีเ่รียบงายมุงการสื่อความหมายกับ

ผูอาน  สํานวนโวหารเปนของทองถิน่ 
4.  เนื้อเร่ืองมุงสรางความบนัเทงิใจ  บางครั้งไดสอดแทรกธรรมของพทุธ

ศาสนา 
5.  คานิยมยึดปรัชญาแบบชาวพุทธ 
 
ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม  (2546 :  4)  ไดจําแนกประเภทของวรรณกรรม

ทองถิน่ได 2 ประเภท  ดงันี ้
1.   ตามลกัษณะรูปแบบวรรณกรรม  คือ 

                                       วรรณกรรมรอยแกว  คือ เร่ืองเลาหรือบันทึกดวยภาษาที่ไมมีลักษณะ
บังคับใดๆ  ไมมีคณะสัมผัส ฯลฯ 
                                       วรรณกรรมรอยกรอง คือ เร่ืองเลาหรือบันทกึดวยภาษาที่จาํกัดตาม
ลักษณะคําประพันธ  มคีณะสัมผัส  ฯลฯ 

2.  แบงตามลกัษณะการถายทอด  คือ 
     2.1  วรรณกรรมมุขปาฐะ  เปนวรรณกรรมที่ถายทอดสืบตอกันมาดวย

การบอกเลา  จดจํา  ไมมีการบันทึกหรือถายทอดไวเปนเรื่องราวหรือสัญลักษณ  เร่ืองราวใดที่มีอยู
นานก็แสดงวาเรื่องราวนั้นมผูีนิยมมาก  เชน  ปริศนาคําทาย  ภาษิตสํานวน  นิทาน  เร่ืองเลา  
ตํานาน  เปนตน 

                    2.2  วรรณกรรมลายลักษณ  เปนวรรณกรรมมุขปาฐะมากอน  แลว
ไดรับการบันทกึเปนตัวอกัษรและมีการสืบทอดดวยการอาน 

พรทิพย  ซังธาดา (2538 : 13)  ยังไดแบงประเภทของวรรณกรรมทองถิน่
ออกเปน 2 ประเภท  ซึง่คลายกับการแบงตามลักษณะการถายทอดของประคอง  เจริญจิตรกรรม  
ดังนี ้
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1.  วรรณกรรมมุขปาฐะ  ไดแก  วรรณกรรมที่ถายทอดโดยการเลาสืบตอ
กันมา วรรณกรรมประเภทนี้  ไดแก  ประเพณีตางๆ นิทาน  การแหลขวญั  คําสูขวัญ  ภาษิต  
ปริศนา  ผญา  เพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก  เพลงประกอบการละเลน  เปนตน 

2.  วรรณกรรมลายลักษณ  ไดแก  วรรณกรรมที่บันทกึไวเปนลายลกัษณ
อักษร  มทีัง้ลกัษณะคําประพันธที่เปนรอยแกวและรอยกรอง  สวนใหญจะจารไวในใบลาน 
คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น 

วรรณกรรมทองถิน่เปนวรรณกรรมที่แตละทองถิน่สรางขึน้มา  แสดงถึง
สภาพชีวิต  ความเปนอยูของสังคม  บางอยางมุงสอนคติธรรม  การประพฤติตนใหเหมาะสมกบั
สังคม  จงึนับไดวามีคุณคาทั้งดานบนัเทิงและการสั่งสอนอบรม  บางครั้งเปนการบนัทกึหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตร  เชน  ตํานาน  เปนตน   

พรทิพย  ซงัธาดา  (2538 : 13)  ไดกลาวถึงคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น
ไวหลายประการ  ดังนี ้

 1.  ใหความบนัเทงิใจแกชุมชน   
 2.  ใหเขาใจในคานิยม  โลกทัศนของแตละทองถิ่น  โดยผานทาง

วรรณกรรม 
 3.  เขาใจวัฒนธรรมของชาวบานในทองถิน่นัน้ๆ 
 4.  กอใหเกิดความรักถิน่หวงแหนมาตุภูมิ  และรักสามัคคีในทองถิน่ของ

ตน 
นอกจากนัน้  ธวัช  ปุณโณทก  (2525 : 9 -10) ยังไดกลาวถงึ คุณคาของ

วรรณกรรมทองถิน่  วาวรรณกรรมทองถิ่นชวยทาํใหเขาใจสังคมและวิถชีวีิตของคนในสงัคม  ดงันี ้
 1.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวฒันธรรม  ทีท่ําใหเหน็การ

เปล่ียนแปลงทางมโนทัศนของกลุมชนในแตละทองถิน่ 
 2.  วรรณกรรมทองถิ่นมีอิทธิพลตอการกําหนดระเบยีบปฏิบัติและ

พฤติกรรมของกลุมชนในทองถิน่ 
 3.  วรรณกรรมทองถิ่นทาํใหเห็นความสัมพันธของบคุคลในครอบครัว

ไทย  กลาวคือ  พอแมตองเลี้ยงดูบุตรใหเจริญเติบโตและมีครอบครัวสืบไป  ซึ่งแนวคิดและ
พฤติกรรมของตัวละครจะปรากฏสะทอนฉายออกมาใหเห็นวิถีชวีิตของชาวบาน  มีลักษณะเปน
ครอบครัวใหญ  ทีน่ิยมใหลูกๆ  อยูกับพอแม  ซึง่ผิดกับชาติทางยโุรป 
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4.  วรรณกรรมทองถิน่ทาํใหเหน็คานิยมในสังคมนั้นๆ ไมวาจะเปน  
คานิยมเร่ืองความงาม  ความดี  ความเจรญิหรือคุณธรรมตางๆ ที่สืบเนื่องมาจากพทุธศาสนา 
 สรุปไดวา  การศึกษาวรรณกรรมทองถิน่ก็คือ  การศึกษาสงัคมของเรา  เมื่อเราเขาใจ
สังคม  นัน้ก็คอื เราเขาใจรากเหงาที่มาของตัวเรานั่นเอง 
 
  2.2.2  ปริศนาคําทาย 

ความหมายของปริศนาคาํทาย 
คําวา “ปริศนา”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 

(ราชบัณฑิตยสถาน  2546 : 673)  ใหความหมายเฉพาะของคําวา “ปริศนา”  ไวดงันี ้
ปริศนา (ปริด-สะ-หนา)  น.  ส่ิงหรือถอยคําที่ผูกขึน้เปนเงื่อนงํา  เพื่อใหแก

ใหทาย 
ธวัช  ปุณโณทก  (2538 : 19)  ไดใหความหมายของปริศนาคําทายวา  

ปริศนาคําทาย  หมายถงึ  ถอยคําที่ผูกเปนเงื่อนงํา  เพื่อใหแกใหทายระหวางบุคคลในสังคม
เดียวกนั  หรือบุคคลที่มีความสัมพนัธใกลชิดกัน  เชน  เครือญาติ  มิตรสหาย  โดยมุงที่จะทดสอบ
เชาวปญญา  และความสนุกสนาน  ปริศนาคําทาย  นิยมเลนกันมากในหมูเด็กๆ  เมื่อตอนวาง
หลังจากเสร็จส้ินภารกิจประจําวนั 
ประโยชนของปริศนาคําทาย 

สุนันท  อุดมเวช  (2524 : 99 – 100)  ไดกลาวถึงประโยชนของปริศนาคํา
ทายสรุปไดดังนี ้

1.   ฝกสมอง  ลองปญญา 
2.   มีปฏิภาณไหวพริบฉับไว 
3.   เปนคนทันคน  มีความรูกวางขวางขึน้ 
4.   เปนคนชางสงัเกตสิ่งตางๆ รอบตัว 
5.   รูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน 
6.   เกิดความสนกุสนาน  เปนการผอนคลายความตงึเครียด 
7.   ไดอนุรักษวฒันธรรมเกาๆ ของไทยไว 
8.  สะทอนใหเห็นถึง  วฒันธรรม  ประเพณ ี ความเชื่อ  การดําเนนิชวีิต  

ความเจริญ  ทัง้ทางดานวัตถแุละจิตใจของคนไทย 
9.  ไดเหน็เอกลักษณทางภาษาของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75

10. ไดเห็นลกัษณะแนวคิด  การเปรียบเทยีบ  และการใชลักษณะคําถาม
ซึ่งเปนลกัษณะเฉพาะของปริศนาคําทาย 

นอกจากนัน้  ธวัช  ปุณโณทก  (2538 : 29)  ยงัไดกลาววา  ปริศนาคําทาย
ของไทยนัน้ไมเพียงแตจะมีคณุคาทางบนัเทิงใจเทานัน้  ยังสะทอนใหเหน็ถงึความเปนคนชางคิด  
ชางสงัเกต  และมีไหวพริบของคนไทยอีกดวย  นัน่คือในการคิดปริศนานั้นจะตองนําลักษณะของ
ส่ิงนัน้ๆ มาอธิบายโดยเปรยีบเทยีบลักษณะเดนๆ เปนการใบความเบื้องตนแกผูตอบและสิ่งที่เปน
ปริศนาก็คือส่ิงที่อยูใกลตัวมนุษยนัน่เอง  ไดแก  อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย  เครือ่งมือเครื่องใช
ในครัวเรือน  ธรรมชาติ  พืช  สัตว  ทีเ่กี่ยวของกับชีวิตประจําวนันี้  แสดงใหเห็นภูมิปญญาของชาว
ไทยที่เปนคนชางสงัเกตธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และนําลกัษณะเดนๆ ของสิง่เหลานัน้มา
เปรียบเทยีบบาง  แสดงความหมายโดยนัยบาง  และอาจปดอําไวสวนหนึง่สวนใดบาง  เพื่อ
ประสงคใหผูตอบไดใชสติปญญาไหวพริบแสวงหาตัวปรศินา 
ลักษณะโครงสรางของปรศินาคําทาย 

โครงสรางของปริศนาคําทายจะมี 3 สวน  ซึ่ง  นพคุณ  คุณาชีวะ   
(2519 : 9)  ไดแบงไวดังนี ้

1.  สวนนํา  คือ  คําถามที่วา  อะไรเอย   ตอนขึ้นตนตองขึ้นอยางนี้ทกุครั้ง
เพื่อเปนคาํถามนําใหผูตอบไดเตรียมตัวตั้งใจฟงปริศนาใหชัดเจนเพื่อจะคิดตอบคําถาม 

2.  สวนเนื้อหา  คือ  ตัวปริศนาซึ่งจะบอกถึงลกัษณะของสิ่งที่ทาย  โดย
เปรียบเทยีบเนนไปที่รูปรางลักษณะพเิศษ  ประโยชนที่ใชสอย  ความหมายหรือลักษณะตางๆ  

3.  สวนลงทาย  คือ  สวนที่จะขยายความ  บอกใบคําตอบ  เรงเราใหคิด
ทาย  หรือใหกาํลังใจ  ใหรางวัลแกผูตอบ 

ประคอง  เจรญิจิตรกรรม (2546 : 40 – 41)  ยงักลาวถึงลกัษณะการตั้ง
คําถามของปริศนาคําทายไวอีกวา  ปริศนาคําทายของไทย  มักจะใชถอยคํางายๆ  บางครั้งกเ็ปน
เพียงคําหรือวลีส้ันๆ เพื่อส่ือความเขาใจอยางรวดเร็ว  บางครั้งถึงจะมีการเลาเรื่อง  เรื่องที่เลาก็
จะตองสั้น  เชน  มนีกอยูสามตัว  ตัวแรกเกาะที่ยอดไม  ตัวที่สองเกาะที่โคนไม  แลวตัวที่สามเกาะ
อยูที่ไหน  เฉลยคือ  เกาะอยูกลางทะเล  โดยอาศยัหลักการพองรูป  และพองเสียงของคําใน
ภาษาไทยมาใชในการตัง้คําถามของปริศนาคําทาย  และลักษณะอีกประการหนึง่ของการตั้ง
คําถามปริศนาคําทาย  ก็คอืจะตองมีตัวคําถามซึ่งอาจจะอยูตนประโยคกอนถงึปริศนา  เชน  อะไร
เอย  ส่ีตีนเดนิมา  หลังคามุงกระเบื้อง  หรือ อาจจะอยูตรงกลางของปริศนาคําทาย  เชน  พระอะไร
เอย  จูบผูหญงิได       (เฉลย  พระเอก)  หรืออาจจะอยูทายคาํปริศนา  เชน  กาเกาะตนไมอยู 5 ตัว  
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ถูกยงิตายไป 1 ตัว  เหลือกาเกาะตนไมอยูกี่ตัว  (เฉลย  ไมเหลือกาอยูเลย  เพราะตกใจเสียงปนบิน
หนีไปหมด)  

ประเภทของปริศนาคาํทาย 
แบงออกเปนประเภทใหญๆ  ไดดังนี้ (นพคุณ  คุณาชีวะ  2519 : 9) 
1.   คําทายเกีย่วกับพืช 
2.   คําทายเกีย่วกับสัตว 
3.   คําทายเกีย่วกับธรรมชาต ิ
4.   คําทายเกีย่วกับสวนของรางกาย 
5.  คําทายเกีย่วกับอาการกริิยาและการกระทํา  คําตอบที่ใหเนนใหเหน็ถงึ

อาการกิริยา  ทาทางของมนษุยหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
6.  คําทายเกีย่วกับส่ิงของเครื่องใช 
7.  คําทายเกีย่วกับอาหารการกิน 
8.  คําทายเกีย่วกับการละเลน  ศาสนา  และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  
9.  คําทายหลายคําตอบ  มี 2 แบบ คือ   

                    9.1  ปริศนาหลายตอนคําตอบเดียว  ไดแก  คําทายหลายตอนทีม่ี
คําตอบเกี่ยวเนื่องกนัอยู  ซึง่สวนมากจะซ้ําเสียงคําตนหรอืคําทาย 

                    9.2   ปริศนาหลายตอนคําตอบตางกนั  เปนปริศนาที่มีความหมายตอน
ถามตอเนื่องกนัและมหีลายคําตอบ  โดยคําตอบแตกตางกนัหรือเปนเรื่องเปนราวกม็ี  เชน   
อะไรเอย  ตาโต  ตีนใหญ  กนิไมได  ข้ีมาก  (พระอาทิตย  ตีนฟา  เมฆ) 

ธวัช  ปุณโณทก  (2538 : 22 - 28)  ไดกลาวถงึประเภทของปริศนาคําทาย  
วา  การตั้งคาํปริศนานั้น  มักจะนําสิง่รอบตัว  เชน  เครื่องมือเครื่องใชในชวีิตประจําวนัมาเปน
ปริศนา  โดยอธิบายวัตถุส่ิงของเหลานัน้ดวยสํานวนถอยคําที่คลองจอง  แสดงความหมายโดยนัย
ของวัตถุส่ิงของ  บางครั้งกพ็ยายามใชถอยคําที่สอความหมายสองแง  เพื่อความขบขันและปดอํา
ผูตอบอีกดวย  การจัดแบงประเภทของปริศนาคําทายมักจะใชเกณฑวา  คําปริศนานั้นๆ เกี่ยวของ
กับเร่ืองใด  ซึง่สามารถแบงประเภทของปริศนาได 7 ประเภท  ดงันี ้

1.  ปริศนาทีเ่กี่ยวกับมนุษย 
2.  ปริศนาทีเ่กี่ยวกับเครื่องมือทํามาหากนิและการประกอบอาชีพ 
3.  ปริศนาเกีย่วกับพืชและสัตว 
4.  ปริศนาเกีย่วกับดินฟาอากาศ 
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5.  ปริศนาเกีย่วกับของกินของใช 
6.  ปริศนาเกีย่วกับการแสดง  การละเลน และกฬีา 
7.  ปริศนาเกีย่วกับศาสนาและประเพณ ี

 
  2.2.3  ภาษติและสํานวน 

ความหมายของสํานวน 
ภาษาไทยมีถอยคําทีก่ลาวเปนชั้นเชิงชวนใหคิด  มีคติชวนฟงจาํนวนหนึ่ง  

ซึ่งจดจําใชสืบตอกันมาเรียกวา  “สํานวน”  และ  “ภาษติ”  (ภาษิตอาจจะหมายรวมถึงคําพงัเพย
และสุภาษิตดวย)  (ธวัช  ปณุโณทก 2538 : 32) 

ความหมายของสํานวน ภาษิตและคําพังเพย 
ธวัช  ปุณโณทก (2538 : 32)  ไดกลาวถึงความหมายของสํานวนวา  

หมายถงึ  ถอยคําทีก่ลาวเปนเชิงชั้นชวนใหคิด  ไมแปลความหมายตรงตัว  แตเปนที่เขาใจของคน
ในสังคมที่เปนเจาของภาษา  สํานวนเปนคํากลาวที่ใชถอยคําเพียงเล็กนอยแตกนิความมากและ
ลึกซึ้ง บางสํานวนอาจจะมทีี่มาจากนทิาน  เชน  มาอารี  แพะรับบาป  ดอกพิกุลจะรวง  เปนตน 

ธวัช  ปุณโณทก (2538 : 32)   ยงัไดกลาวถึงภาษิตวา  หมายถงึ  คาํกลาว  
หรือถอยคําทีม่ีคติชวนฟง  หรือกลุมคําพิเศษที่มีความหมายเชงิเปรียบเทียบ  เพื่อเตือนใจ  คํา
ภาษิตมักจะเปนถอยคาํที่คลองจองกนั  เชน  ชั่วเจ็ดทีดเีจ็ดหน  ขิงก็ราขาก็แรง   เปนตน 

ที่มาของสํานวน 
สํานวนมมีูลเหตุที่เกิดมาจากคานยิม  ความเปนอยู  และการพจิารณา

ส่ิงแวดลอมตางๆ รอบตัว  นํามาพูดเปรยีบเปรยขึ้น  เปนตนวา  จากธรรมชาติ  จากการกระทํา  
ความประพฤติ   

การกนิอยูของคน  จากแบบแผนประเพณแีละวัฒนธรรม  ศาสนา  นกิาย  
นิทาน  ตาํนาน  หรือประวัตศิาสตร  การกฬีา  หรือการละเลนตางๆ และมูลเหตุอ่ืนๆ อีก  ซึง่พอ
สรุปไดดงันี้ 

1.  สํานวนที่เกิดจากธรรมชาติ  ดนิ  น้าํ  ลม  ไฟ  ฝน  ฟา  ตนไม  เชน  
ขาวคอยฝน  คลื่นกระทบฝง  คลืน่ใตน้าํ  น้ํากลิง้บนใบบอน  น้าํขึ้นใหรีบตัก  ฝนสัง่ฟา 

2.  สํานวนที่เกิดจากสัตว  เชน  อีกาตอมรุง  ไกแกแมปลาชอน  จระเขฟาด
หาง  ลูกเสือลูกจระเข  เตาใหญไขกลบ  ลิงตกตนไม  ววัสันหลงัหวะ 
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3.  สํานวนที่เกิดจากการกระทํา  ความประพฤติ  และชวีิตความเปนอยู
ของคน  เชน  ไกลปนเทีย่ง  คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ  หวานพืชหวังผล  เลีย้งคนหวงัพึ่ง  
ชักใบใหเรือเสยี  นอนตาไมหลับ 

4.  สํานวนที่เกิดจากอวัยวะตางๆ  เชน  คดในขอ  งอในกระดูก  หนังหุม
กระดูก  งอยเปลี้ยเสียขา  ลูบหนาปะจมูก  เจ็บทองของใจ 

5.  สํานวนที่เกิดจากของกนิของใช  อยางเชน  ขาวแดงแกงรอน  ขาวยาก
หมากแพง  ขาวใหมปลามนั 

6.  สํานวนที่มาจากการละเลน  กีฬา  หรือการพนันแขงขัน  เชน  วาวติด
ลมบน  ไมดูตามาตาเรือ  รุกฆาต  งงเปนไกตาแตก 

7.  สํานวนที่มาจากพระพุทธศาสนา  เชน  เกาะชายผาเหลือง  กรวดน้าํ
คว่ําขัน  ขนทรายเขาวัด  ขอสวนบุญ   

8.  สํานวนที่มาจากนทิาน  ตํานาน  หรือวรรณคดี  เชน  กระตายหมาย
จันทร  กบเลือกนาย  ไกไดพลอย  กาก ี

9.  สํานวนที่มาจากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เชน  ฝงรกฝง
ราก  ไปลามาไหว 

10. สํานวนทีม่าจากกฎหมายคือพงศาวดาร  เชน  กาํหนดกฎหมาย  เจา
ขุนมูลนาย  ตใีหราบปราบใหกลัว  

ที่มาของภาษิต 
ภาษิตเปนคํากลาวที่ไมปรากฏที่มาแนชัด  อาจเกิดจากคําพูดหรือขอเขียน

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แลวจดจําถายทอดกันมา  บคุคลผูทรงประสบการณชีวิต  เชน “พระรวง”  
จะสรางภาษิตและคําพังเพยเมื่อมีแรงบันดาลใจ  คนรุนหลังเหน็ดีเหน็งาม  ก็สืบทอดปากตอปาก
ใชสืบกันมา 

หลักเกณฑในการพิจารณาภาษิตและสํานวน 
1.  สํานวนเปนถอยคาํสั้นๆ  เนนความหมายและมีใจความกระชับ  สวน

ภาษิตมีหลายพยางค  หลายวรรค  มกัจะสัมผัสคลองจองกันและมีใจความเตือนสติย้ําใหคิด  
 ดังตัวอยาง 
                                       สํานวน  เชน  แกะดํา  กาฝาก  แกวัด 
                                       ภาษิต  เชน  ขิงก็ราขาก็แรง  คบคนใหดูหนาซื้อผาใหดูเนือ้   
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2.  สํานวนจะมีความหมายตางไปจากคําเดิมมาก  แตภาษิตนัน้จะมี
ความหมายไมตางไปจากคาํมูล  หรือคําเดิมที่ประกอบกันเปนภาษิตมากนัก  (มีบางภาษิตที่ใช
ความหมายโดยนัยเชิงเปรียบเทียบ  เชน  ขิงก็ราขาก็แรง  บวัไมใหช้าํน้ําไมใหขุน)  ดังตัวอยาง 

                           สํานวน  เชน  ถูกสวด  (ดาวา)  คอทองแดง (กนิเหลาเกง)  แกวัด  (รู
มาก,ชํานาญ)  แมพระ (ใจดี) ดินกลบหนา  (ตาย)  จนแตม (ไมมีทางสู)  แกะดํา (นอกเหลา  ผิด
กับพรรคพวก) 
                                       ภาษิต  เชน  เขาตามตรอกออกตามประตู  แพเปนพระชนะเปนมาร  รัก
ดีหามจัว่  รักชัว่หามเสา  บีบก็ตายคลายก็รอด ฯลฯ 

3.  ภาษิตเปนโวหารโบราณที่สืบทอดกนัมา  ไมคอยจะมกีารเปลี่ยนแปลง
ความหมาย  สวนสาํนวนนัน้มีทัง้เปนโวหารเกาและสรางขึ้นใหมในสงัคมปจจุบัน  (บางสาํนวน
ไมไดใชหรือเลิกใชก็มี)  เชน  คานทอง  ถูกสวด  ใจแตก  ลูกแหง  หัวหมอ  (คนฉลาดแกมโกง) 

ประเภทของภาษิต 
การแบงประเภทของภาษิตแบงไดหลายลกัษณะ  ซึ่งแตละแบบก็จะมี

เนื้อหาคลายคลึงกนั  อาจารยเจือ  สตะเวทิน (2525 : 16)  แบงประเภทของภาษิตได  ดังนี ้
1.  ภาษิตเกี่ยวกับครอบครัว  เชน  พอแมคอืพระของลูก  ลูกไมยอมหลนไม

ไกลตน 
2.  ภาษิตเกี่ยวกับการศึกษาอบรม  เชน  รักวัวใหผูกรักลูกใหตี  ไมออนดัด

งาย  ไมแกดัดยาก 
3.  ภาษิตเกีย่วกับความรกัและการครองเรือน  เชน  คูแลวไมแคลวกัน    

ผัวเปนชางเทาหนา  เมยีเปนชางเทาหลัง 
4.  ภาษิตเกี่ยวกับการทํามาหากนิ  เชน  เกิดเปนคนตองพึ่งตวัเอง        

อยาเอามะพราวหาวไปขายสวน 
5.  ภาษิตเกี่ยวกับเศรษฐกจิและการครองชีพ  เชน  อยาเสียนอยเสียยาก  

เสียมากเสียงาย  ไมเหน็น้ําอยาพึง่ตัดกระบอก  ไมเหน็กระรอกอยาพึง่โกงหนาไม 
6.  ภาษิตเกีย่วกับตนเอง  เชน  ไกงามเพราะขน  คนงามเพราะแตง      

อยาเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 
7.  ภาษิตเกี่ยวกับสังคม –  สมาคม  เชน  คนเดียวหวัหาย  สองคนเพื่อน

ตาย  คนรักเทาผืนหนงั  คนชังเทาผนืเสื่อ 
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8.  ภาษิตเกีย่วกับวาจา  เชน  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดชัว่อัปราชัย  พดูไป
สองไพเบี้ย  นิง่เสียตําลงึทอง 

9.  ภาษิตเกี่ยวกับเกยีรติยศชื่อเสียง  เชน  เสียชพีอยาเสียสัตย  ชาตเิสือ
ตองไวลาย  ชาติชายตองไวชื่อ 

10. ภาษิตเกีย่วกับการปกครอง  เชน  อยาสอนหนังสือสังฆราช  น้ํารอน
ปลาเปน  น้ําเย็นปลาตาย 

11. ภาษิตเกีย่วกับศีลธรรม – วัฒนธรรม  เชน  สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง  
ความตายเปนของไมเที่ยง 

12. ภาษิตเกีย่วกับบานเกิดเมืองนอน  เชน  จงรักบานเกิดเมืองนอน     
อยาฉอราษฎรบังหลวง 

13. ภาษิตเกีย่วกับกรรม  เชน  หวานพืชอยางใดไดผลอยางนัน้  ทาํดีไดดี 
ทําชัว่ไดชั่ว 

14.  ภาษิตเกีย่วกับความไมประมาท  เชน  อยาหกัดามพราดวยเขา 
15.  ภาษิตเกีย่วกับสวนรวม  เชน  หมากัดอยากัดตอบ  หวานเปนลมขม

เปนยา 

ประเภทของสํานวน 
ถอยสํานวน  อาจกลาวเปนขอความตอนเดียว  ซึ่งอาจจะมีสัมผัสคลอง

จองกนั  หรือไมมีสัมผัสก็ได  หรือกลาวเปนขอความหลายตอน  ซึ่งมีสัมผัสคลองจองกนั  มี
ลักษณะเปนรอยกรอง  มีความไพเราะ 

สํานวน  แบงตามรูปแบบได 2 ประเภท  คือ 
1.  สํานวนประเภทไมมีสัมผสั  มีอยู  3  ลักษณะ  คือ 
   1.1  สํานวนที่เปนคาํเดียว  เชน  แกะดํา ฯลฯ 
   1.2  สํานวนที่เปนกลุมคํา  เชน  สูยิบตา  ขมิ้นกับปูน   
   1.3  สํานวนที่เปนประโยค  เชน  หนูตกถังขาวสาร  เอื้อมเด็ดดอกฟา 

ฯลฯ 
2.  สํานวนประเภทสัมผัส    มีอยู  2  ลักษณะ  คือ 
    2.1  สํานวนที่มีวรรคเดียว  ซึ่งอาจเปนไดทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  

ทําใหเสียงกระทบกระทัง่กนัเกิดความไพเราะนาฟง  เชน 
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           เกิดดอกเกิดผล  กินกอนลอนแกน 
            ไมดูตามาตาเรือ  สํามะเลเทเมา 

                                        2.2  สํานวนทีม่ีหลายวรรค  ซึ่งจาํนวนคาํระหวางวรรคหลังนั้นมักจะ
เทาๆ กัน  หรือใกลเคียงกนัทําใหพูดมีเสยีงคํา  และจังหวะวรรคไพเราะนาฟงยิ่งขึน้  เชน 
                           น้าํขุนออกไปน้ําใสเขามา นอนหลับไมรู  นอนคูไมเหน็ 
คุณคาและอทิธิพลของภาษิตสาํนวน 

ภาษิตและสํานวนเปนถอยคําสั้นๆ ที่มีความหมายลกึซึง้  ชวนคิด  เปนคติ  
ชาวไทยนยิมพูดจาสื่อสารกันเปนภาษิตและสํานวนในชีวิตประจําวันสืบตอกันมา  หากพิจารณา
คุณคาของภาษิตและสํานวนจะเห็นวามีมากมาย  คือ  1)  มีคุณคาทางดานการศึกษาอบรม   2)  
มีคุณคาทางดานสงัคม  3)  มีคุณคาในดานภาษา  ดงัรายละเอียดตอไปนี้  (ธวัช  ปณุโณทก    
2538 :     37- 39) 

1.  คุณคาของภาษิตสํานวนในดานการศึกษาอบรม 
      ภาษิตสวนใหญเปนคติสอนใจ  ชี้แนะใหคนคิดดี  ทาํดี  ในการอบรม

ส่ังสอนบุตรหลานของชาวไทยตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน  ผูใหญมกัใชวิธีการแยบยลหาถอยคาํ
อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบบาง  ใชสํานวนภาษิตบางเพือ่ใหเขาใจงายและประทับใจ  บุตรหลานจะ
จดจําถอยคําเหลานั้นมาใชในชีวิตประจาํวนั  นัน่คือยามใดที่ประสบปญหาอาจจะนกึถอยคําของ
ผูใหญที่เคยไดอบรมส่ังสอน  นาํมาชวยแกไขสถานการณใหลุลวงไปได  ถอยคําที่จดจําไดดี
เหลานั้น  ก็คือ  ภาษิตและสาํนวนนั่นเอง   

       ตัวอยางภาษิตสํานวนที่ชวยกลอมเกลาจิตใจคน   
              -  อยาใฝสูงใหเกนิศักดิ์         (เตือนใหเจยีมตน) 
             -  ปาพึง่เสือ  เรือพึง่พาย  นายพึง่บาว  เจาพึง่ขา      (เตือนใหเห็นวา

คนตองพึง่พาอาศัยกนั) 
              -  ไมเห็นน้ําตัดกระบอก  ไมเหน็กระรอกโกงหนาไม   (เตือนไมใหดวน

ทําไปทัง้ๆ ที่ยงัไมถึงเวลาอนัควร) 
-  กิง้กาไดทอง                               (เตือนไมใหลืมตัว) 

      -  คางคกขึ้นวอ        (เตือนไมใหลืมตัว) 
      ตัวอยางสาํนวนเตือนในการพูดจา มีดงันี ้
     -  ปากมาก    (พูดมาก บนเกง) 
     -  ปากตลาด  (พูดไมเพราะ  ดาเกง) 
     -  พูดเปดอก  (พูดอยางไมปดบัง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82

 
 

2.  คุณคาของภาษิตและสาํนวนในดานสะทอนภาพสังคม 
เราสามารถศกึษาสงัคมสมยัอดีตไดจากตําราประวัติศาสตร  แตเรา

อาจจะสัมผัสความสาํนกึและอารมณของผูคนในสมัยนั้นๆ  ไดจากภาษิต  สํานวน  ตวัอยางใน
ศิลาจารึกสมยัสุโขทัย  เราจะเห็นความรูสึกนึกคิดของประชาชนในสมยันัน้ๆ  จากสาํนวน  ภาษิตที่
ปรากฏ  เชน 

-  ในน้ํามปีลา  ในนามีขาว (แสดงความรูสึกวาบานเมือง 
อุดมสมบูรณ) 

-  บเขาผูลัก  มักผูซอน  (แสดงความรูสึกวาเจาเมืองมี
คุณธรรม) 

-  เมืองกวางชางหลาย  (แสดงความรูสึกวาบานเมืองม ี
ความมัน่คง  อาณาเขตกวาง  กําลงัรบดี) 

ภาษิตและสํานวนอีกจาํนวนหนึ่งในสังคมปจจุบันแสดงใหเห็น
ความรูสึกนึกคิดของประชาชนตอวิถีชวีิตของสังคม  ทัง้ทางดานเศรษฐกิจและอาชพี  เชน 

-  ซื้อควายหนานา  ซื้อผาหนาหนาว 
-  เรือลมในหนอง  ทองจะไปไหน 
-  ขาวยากหมากแพง 
-  ววัหายลอมคอก 

3.  คุณคาของภาษิตและสาํนวนในดานภาษา 
ภาษิตและสํานวนมีคุณคาโดยตรงในดานการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  

เพราะการพูดจาสื่อสารกนันั้นหากใชคําสํานวนภาษิตดวย  จะสื่อความเขาใจกบัผูฟงไดชัดเจน
ยิ่งขึ้นและยังแสดงใหเห็นวาผูพูดเปนผูที่ใชถอยคําไดดีดีอีกดวย  เชน  ถาจะพูดในความหมายวา  
“การกระทําทีนุ่มนวลไมกระทบกระเทือนพรรคพวกและคนใกลเคียง”  ก็พูดวา  “บวัไมใหช้ํา  น้ํา
ไมใหขุน”  ผูฟงยอมเขาใจความหมายไดชดัเจนเพยีงพูดถอยคําส้ันๆ  ดังกลาว 

ฉะนัน้  คุณคาของภาษิตและสํานวนทางดานภาษา  อาจจะสรุปได
ดังนี ้

1)  คุณคาในดานการสื่อสาร  คือ  พูดใหผูอ่ืนฟงเขาใจชดัเจน  ดวย
ถอยคาํสัน้ๆ และรวดเร็ว 
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2)  คุณคาในดานการประพนัธ  นกัประพนัธทั้งสมยัอดีตและปจจุบัน  
ตางกน็ิยมใชภาษิตและสํานวนในการประพันธเสมอๆ  โดยแทรกไปในคําพูดของตวัละครบางหรอื
อธิบายฉากบาง  เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดรวดเร็ว  และเพิ่มอรรถรสทางดานภาษาอีกดวย  
เชน  วิชยัสอบเสร็จแลวรูสึกโลงใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก 

3)  คุณคาดานการศึกษาภาษาโบราณ  ภาษาถิน่  และวิวฒันาการ
ของภาษา  ภาษิตและสํานวนที่ใชสืบตอกันมาแตคร้ังโบราณ  จะพบวามีคาํบางคําเราไมเขาใจ
ความหมายในปจจุบนั  แตคําเหลานัน้ยงัใชอยูในภาษาถิ่นปจจุบนั  ซึง่แสดงใหเห็นวา  ภาษิตและ
สํานวนยังรักษาคําโบราณไวไดดี  เชน 

-  ผีซ้ําด้าํพลอย   (ด้ํา  ในภาษาถิ่นเหนือและอสีาน  หมายถงึ  ผี
เรือน) 

-  บานนอกขอกนา (ขอก  ในภาษาถิ่นเหนือและอีสาน  หมายถึง  
ดานนอก  ขอบ) 

-  มหรสพครบงัน (งัน  ภาษาอีสานหมายถงึ  การฉลอง  สมโภช  
เชน  บุญงนัเฮอืนดี) 

-  เก็บหอมรอมริบ   (หอม  ภาษาถิ่นอีสาน  หมายถงึ  รวม  รักษา) 
-  บเขาผูลัก  มักผูซอน (มัก  ภาษาถิน่เหนือ  และอีสาน  

หมายถงึ  ชอบ) 
 

นอกจากนีย้ังพบวา  ภาษิตและสํานวนมกีารเปลีย่นแปลงทั้งรูปคําและ
ความหมาย  เพราะเหตวุาสํานวนและภาษิตเหลานัน้ใชสืบตอกันมาจนคนรุนหลงัออกเสียงเพี้ยน
ไป  เชน  “สูยบิตา”  คําวา  “ยิบ”  กลายเสียงมาจาก  “เย็บ”  (สูเย็บตา)  คือ  เมื่อไกชนกนัจนหนา
บวมขวบตาบวมมาปดลูกนยันตาไกมองไมเหน็  เจาของไกก็จะเย็บขอบตาใหถางออก  เพื่อใหไก
มองเหน็และชนกนัตอไปจึงเรียกวา  สูเย็บตา  คือสูอยางทรหด  เปนตน 
 
                  2.2.4  นิทาน 

ความหมายของนิทาน   
กิ่งแกว  อัตถากร  (2519 : 12)  ไดใหความหมายของนทิานวา  หมายถึง  

เร่ืองที่เลาสืบกันมาเปนมรดกทางวฒันธรรม  สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ 
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ทัศนีย  ทานตะวณิช  (2522 : 60)  ไดกลาววา นิทาน คือ เร่ืองเลาที่อาศัย
การถายทอดทางวาจา และจดจําเปนสาํคญัในการสืบเนื่องจากนิทาน  จากรุนหนึง่ไปยังอีกรุนหนึง่ 

ประเทือง  คลายสุบรรณ  (2531 : 62)  ไดใหความหมายของนทิานไววา  
เปนเรื่องเลาทีช่าวบานผกูเรือ่งขึ้นเลาสูกันฟงดวยถอยคาํธรรมดา  เปนภาษารอยแกว  หรือถอยคํา
สํานวนธรรมดา  เปนภาษารอยแกว  หรือถอยคําสํานวนของชาวบานในแตละถิ่น  เลาสืบตอกันมา
เปนเวลาชานาน  จนไมทราบวาใครเปนคนตนคิดแตงขึ้น 

สรุปไดวา  นิทาน  หมายถงึ    เร่ืองที่เลาสบืตอกันมาเปนเวลาชานานดวย
วิธีมุขปาฐะ  เปนมรดกทางวัฒนธรรมมักเลาดวยรอยแกว  และไมทราบวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร 

ความหมายของนิยาย 

กิ่งแกว  อัตถากร  (2519 : 8)  ไดใหความหมายไววา  นยิาย  คือ  เร่ืองเลา
ซึ่งสมมติข้ึนวาเกิดขึ้นจริง  แสดงประวัติความเปนมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จะเปนพืชพนัธ  สัตวหรือ
ปรากฏการณตามธรรมชาตกิ็ได  นยิายแสดงใหเห็นความชางสังเกตของมนุษยทีม่ตีอส่ิงแวดลอม  
เมื่อต้ังขอสังเกตแลวก็พยายามหาเหตุผลในสิ่งเหลานั้น 

ลักษณะของนิทาน 

นิทานในทองถิ่นตางๆ จะมคีวามแตกตางในสวนปลีกยอยตามสภาพ
ภูมิศาสตรที่ชนในชาติแยกยายกันอยู  แตถึงแมจะมีรายละเอียดของเนื้อเร่ืองแตกตางออกไป  ก็
ยังคงมีสวนทีค่ลายคลึงกนั  และเหมือนกนัเปนสวนใหญ  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึเอกลกัษณของชนใน
ชาติ 

นิทานสวนใหญถายทอดโดยมุขปาฐะ  กหุลาบ  มัลลิกามาส  (2518 : 99 -
100) ไดใหหลกัสังเกตวา  นทิานมีลักษณะดังตอไปนี ้

1.  เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดา  เปนภาษารอยแกว  ไมใชรอยกรอง 

2.  เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน  แตตอมาในระยะหลังเมื่อการเขยีน
เจริญข้ึน  จงึมกีารจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ตามเคาที่เคยเลาดวยปากเปลา 

3.  ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร 

4.  ตองแสดงความคิดและความเชื่อของชาวบาน 
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ลักษณะสําคญัที่สุดของนทิาน  จงึอยูที่ตองเปนนทิานที่เลาสืบทอดกันมา
ดวยปาก  และไมทราบวาใครเปนผูแตง  เปนการเลาจากความจําที่ไดฟงตอๆ กนัมา  เชน  พอเลา
ใหลูกฟง  เคยฟงมาจากปูหรือยา  ปูยาเคยฟงจากทวด  และทวดเคยฟงจากผูอ่ืนเลามาอกีท ี ไม
สามารถสืบสาวไดวาผูเลาคนแรกคือใคร 

ภิญโญ  จิตตธรรม (2529 : 41)  ไดกลาวถึงลักษณะนทิานพืน้บานไว
คลายคลึงกนัดังนี ้

1.  เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดาเปนรอยแกว 

2.  เลากนัมาดวยปากเปนเวลาชานาน 

3.  ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร  เลาตอๆ กันมา  แมจะเขียนขึน้
ภายหลงัก็เขียนจากเคานิทานเดิม 

4.  เร่ืองไมซบัซอน  เลางายๆ ตรงไปตรงมา 

5.  การเลา  การถายทอดไมอาศัยอุปกรณ  ไมมีฉาก  ไมมกีารแตงตัว 
ประเภทของนิทาน 

นักคติชนวิทยาจัดประเภทของนทิานตามเกณฑตางๆ ดงันี ้

1.   การแบงนทิานตามเขตพืน้ที่  (Area) 

2.   การแบงนทิานตามรูปแบบนิทาน  (Form) 

3.   การแบงนทิานตามแบบเรื่องนทิาน (Type) 

4.   การแบงนทิานตามอนุภาคหรือสารัตถะ (Motif) 

 
1.  การแบงนิทานตามเขตพื้นที่  (Area) 

      เปนการแบงนทิานอยางกวางๆ โดยอาศัยเขตทางภมูิศาสตร  โดยจัด
นิทานที่มีลักษณะคลายคลึงกันเขาไวเปนเขตเดียวกัน  กหุลาบ  มัลลิกะมาส (2518 : 101 – 105) 
ไดกลาวถงึการแบงนิทานออกเปนเขตๆ ดังนี ้

1.1  เขตอินเดยี 

1.2  เขตทีน่ับถือศาสนาอิสลาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86

1.3  เขตชนชาติยิวในเอเชยีไมเนอร 

1.4  เขตประเทศสลาวิค 

1.5  เขตรัฐตางๆ เขตตะวนัออกของทะเลบอลติค 

1.6  เขตแหลมสแกนดิเนเวยี 

1.7  เขตของชนชาตทิี่พูดภาษาเยอรมนั 

1.8  เขตประเทศฝรั่งเศส 

1.9  เขตประเทศสเปนและโปตุเกส 

1.10  เขตประเทศอิตาล ี

1.11  เขตประเทศอังกฤษ 

1.12  เขตประเทศสกอตแลนดและไอซแลนด 
2.  การแบงนิทานตามรปูแบบนิทาน (Form) 

                            การแบงนทิานตามรูปแบบนั้น  ไดมีการแบงไวหลายแนวตามทรรศนะ
และเหตุผลของนกัคติชนวทิยา  ดังตอไปนี ้

กุหลาบ  มัลลิกะมาส  (2518 : - 110)  ไดแบงนทิานตามรูปแบบของ
นิทานออกเปน 5 ประเภท  ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1.  นิทานปรัมปรา  (Fairy  Tale)  เปนเรื่องสมมติที่คอนขางยาว  มี
สารัตถะ  หลายสารัตถะ  มีฉากเปนความฝน  ไมบอกสถานที่เดนชัด  เนื้อเร่ืองประกอบดวย
อิทธิฤทธิ ์ ปาฏิหาริย  ตัวเอกเปนผูมีคุรสมบัติพิเศษ  เชน เปนผูมีอํานาจ  มีบุญ  มีฤทธิ์เดช  ตอน
จบของเรื่องจะจบดวยความสุข 

2.  นิทานทองถิ่น  (Legend)  มขีนาดสั้นกวานิทานปรัมปรา  เปนเรื่อง
เหตุการณเดียวและเกี่ยวกับความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  โชคลาง  หรือคตินิยมของ
พื้นบาน  พื้นเมืองของตนแตละทองถิ่น  ซึ่งเชื่อวาเกิดขึน้จริง  เปนจริง  หรือมีเคาความจรงิ  มีตัว
บุคคลจริง  มสีถานที่จริง  นทิานทองถิน่จาํแนกออกไดดงันี ้
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2.1  นิทานประเภทอธิบาย (Explanatory  Tale)  เปนนิทานที่
อธิบายสิง่ตางๆ เชน  อธิบายปรากฏการณธรรมชาติ  อธิบายสาเหตขุองความเชื่อบางอยาง  
อธิบายชื่อสถานที่  เปนตน 

2.2  นิทานเกีย่วกับความเชือ่ตางๆ เชน  โชคลาง  เร่ืองผี  เรื่อง
เกี่ยวกับไสยศาสตร  การใชคาถาอาคม  เวทมนตร  เปนตน 

2.3  นิทานเกีย่วกับสมบัติทีฝ่งเอาไว 

2.4  นิทานวีรบุรุษ  เปนเรื่องราวที่กลาวถงึ  คุณธรรม  ความฉลาด  
ความกลาหาญของบุคคล  ซึง่สวนมากเปนวีรบุรุษภายในชาติ  หรือภายในทองถิ่น 

2.5  นิทานคตสิอนใจ  เปนเรือ่งสั้นๆ ไมสมจริง  มีเจตนาที่จะสอน
ความประพฤติอยางใดอยางหนึ่ง 

2.6  นิทานเกีย่วกับนักบวชตางๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับอภินหิารของ
นักบวชที่เจริญภาวนามีฌานแกกลา 

3.  เทพนิยาย  (Myth)  เปนนิทานที่มีเทวดา  นางฟา  เปนตัวสําคัญ  
และเทพนิยายนี้มีสวนสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนา  พิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยปฏิบัติในทาง
ศาสนา 

4.  นิทานเรื่องสัตว (Animal Tale)  เปนนิทานที่มีสัตวเปนตัวเอก  พูด
ได  มีความนกึคิดเหมือนคน  มีทัง้สัตวปาและสัตวพืน้บาน  นิทานเรื่องสัตวแบงได 2 ประเภท ดังนี ้

4.1  นิทานประเภทคติสอนธรรม (Fable) 

4.2  นิทานประเภทเลาซ้ําหรือเลาไมจบ (Cumulative  Tale) 

5.  นิทานตลกขบขัน (Jest)  เปนเรื่องสัน้ๆ  เกี่ยวกับพฤตกิรรมของคน
ที่ไมนาจะเปนไปได  อาจเปนเรื่องของความโง  กลโกง  ความเชื่อ  เปนตน 

กิ่งแกว  อัตถากร (2519 : 12 – 14)  ไดแบงนทิานโดยใชรูปแบบเปน
เกณฑ  แบงนทิานออกไดเปน 8 ประเภท  ดังนี ้

1.  เทพนิยาย  (Fairy  Tale)  เปนเรื่องคอนขางยาว  ประกอบดวย
หลายอนุภาค  หลายตอน  หลายฉาก  มักจะเปนแดนสมมติ  ไมบงสถานที่เดนชัด  การพรรณนา
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มักวิจิตรพิสดาร  โครงเรื่องจะเปนทํานองเจาชายทีเ่กงกลาสามารถ  ผจญอุปสรรคพบเจาหญงิ
ครองรักกัน  เชน  เร่ืองโสนนอยเรือนงาม  คาว ี เปนตน 

2.  นิทานชีวิต  (Romantic  Tale)  อยูในโลกของความเปนจริง        
ไมเนนอภนิิหาร  จะมีขนาดเรื่องคอนขางยาว  ประกอบดวยหลายอนุภาค  หลายตอน มกีารบง
สถานที่และเวลาเดนชัด  โครงเรื่องมักเปนการตอสูและการครองรักของพระเอกนางเอก  เชน  
นิทานชุดอาหรับราตรี  นทิานทรงเครื่องของไทย  เปนตน   

3.  นิทานวีรบุรุษ  (Hero    Tale)  มีขนาดคอนขางยาว  ประกอบดวย
หลายอนุภาค  หลายตอน  ฉากจะเนนชีวิตจริง  โครงเรื่องมักเปนการลาํดับเหตุการณ  การผจญ
ภัย  การตอสูของวีรบุรุษหลายเหตุการณเปนอนกุรม  เชน  เร่ืองการผจญภัยของเฮอคิวลีส 

4.  นิยายประจําถิน่  (Local  Legend)    โครงเรื่องของนทิานประเภท
นี้จะเนนการกระทําและความสําคัญของบคุคลในทองถิน่  อํานาจผีสางเทวดา  ซึ่งผูเลาเชื่อวาเปน
เหตุการณจริง  ในแดนชีวิตจริง  ตัวละครอาจเปนมนษุย  ผี  เทวดา  หรือสัตว  ขนาดของเรื่อง
แลวแตกรณี  เชน  เมืองลบัแล  เจาแมสรอยดอกหมาก  ทาวปาจิต  นางอรพมิพ  เปนตน  

5.  นิยายอธิบายเหตุ  ( Explanatory  Tale)  คือ  นิยายทีพ่ยายาม
อธิบายสิง่ทีม่นุษยสงสัยและหาคาํตอบไมไดวาทาํไม  ทั้งนี้เพื่ออธิบายความเปนมาของสัตว  
บุคคลสิ่งของหรือปรากฏการณตางๆ  เชน  ทาํไมจงึเกิดสุริยคราส  ทําไมมดตะนอยจึงเอวคอด 

6.  ตํานานและเทวปกรณ  (Myth)    เปนเรื่องราวเกีย่วกบัความเชื่อ
ทางศาสนาและพิธกีรรม โครงเรื่องจะประกอบดวยอนุภาควาดวยตนกาํเนิดของจกัรวาล  โลก  
มนุษย  สัตว  ส่ิงของ  กับวาดวยโครงสราง  ความสัมพันธและกฎเกณฑ  ตลอดจนคณุและโทษ
ของพฤติกรรมตางๆ  เชน  เรือ่งพระพิฆเนศ  พระมนกูับน้าํทวมโลก 

7.  เร่ืองสัตว  (Animal  Story)  เปนนทิานที่มีสัตวเปนตวัเอก  แสดง
พฤติกรรมตางๆ หากเลาเปนเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย  เพื่อใหคติสอนใจ  เรียกวา  นทิาน
อุทธาหรณ  (Fable)  เชน  เร่ืองสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา  

8.  มุขตลก  (Jest)  โครงเรื่องจะเปนเหตกุารณขัดแยงที่ผูฟงมองดวย
อารมณขันไมถือโทษ      ตัวละครเปนคนทกุประเภท  เชน  เร่ืองศรีธนญชัย  เรื่องตาเถรยายช ี
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3.  การแบงนิทานตามแบบเรื่องนิทาน  (Type) 

กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2518 : 110)  ไดแบงนิทานตามแบบเรื่องโดย
อางถงึวธิีการแบงนทิานตามแบบเรื่องของอานติ  อารเน (Antti  Aarne)  ซึ่งจะมกีารแบงแบบเรื่อง
ออกเปน 3 หมวดใหญ  คือ  หมวดนิทานเรื่องสัตว  หมวดนิทานทั่วไป  และหมวดนทิานตลกขบขัน  
ซึ่งเปนการแบงยอยประเภทของนิทาน  โดยใหหมายเลขไวเพื่อสะดวกในการคนควา 

กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2518 : 110)   ยังไดแบงนทิานออกเปนหมวด
ใหญ 3 หมวด  ซึง่สรุปไดดังนี ้

1.  นิทานเกี่ยวกับสัตว 

2.  นิทานชาวบานทั่วไปซึง่แยกยอยไดหลายประเภท  เชน  นทิาน
เกี่ยวกับเวทมนตร  นิทานศาสนา  นทิานเกี่ยวกับยักษ  และนิทานแบบโรแมนติก  ซึง่มักอยูใน
ขอบเขตของความสมจริงเสมอ 

3.  นิทานตลกขบขัน  ซึง่แยกยอยไดมากมาย  เชน  นทิานเกี่ยวกับคน
โงคนฉลาด  นทิานโกหก  นทิานเกีย่วกบัสามีภรรยา  ที่เปนเรื่องเกี่ยวกบัอาชีพตางๆ ก็มีไดแก   
การทาํนา  การเลี้ยงสัตว  การตกปลา  เปนตน 

4.  การแบงนิทานตามอนุภาคหรือสารัตถะ  (Motif) 

 เปนการแบงนิทานที่  สติธ  ทอมปสัน  (Stith  Thompson)  ไดแบง
ตามประเด็นสาํคัยของเรื่องที่เรียกวาอนุภาคหรือสารัตถะของเรื่อง  คือจุดสําคญัหรือประเด็น
สําคัญของเรื่องนัน้  ซึง่จะยนืยงเปนแกนของเรื่องอยูอยางไมเปล่ียนแปลง ไมวานทิานเรื่องนัน้จะ
เลารายละเอียดแตกตาง  ผิดเพี้ยนกันออกไปอยางไรกต็าม   อนุภาคหรือสารัตถะของนิทาน  เชน  
มีของวิเศษ  การแปลงกาย  การขอพร  การเสี่ยงทาย  เปนตน 

ประเทือง  คลายสุบรรณ  (2531 : 65 – 66)  ไดกลาวถึงการแบงนทิาน
พื้นบานตามอนุภาคหรือสารัตถะ  วาประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ คือ 

1.  ตัวละครสําคัญในเรื่องจะแปลกพิสดารกวาตัวอืน่  หรือมีบางสิง่
บางอยางเปนพิเศษ  เชน  เปนหอยสังข  เปนลูกคนสุดทอง  เปนคูแฝด  เปนเจาหญงิตกยาก  หรือ
เปนลูกกําพรา  เปนตน 
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2.  เปนตนเหตุสําคัญใหเร่ืองเกิดขึ้นดาํเนนิไป  หรือเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของเรื่อง  อนุภาคหรือสารัตถะที่สําคญัๆ ของนทิานไทย  เชน  การชุบตัว  การเสี่ยงทาย  
การเลือกคู  การเรียกเนื้อปลา  การขอพร  และการอธิบาย  เปนตน 

3.  อนุภาคหรอืสารัตถะหนึ่งๆ  จะเปนเหตุการณเดียว  แตนิทานในเรื่อง
หนึง่มหีลายสารัตถะ 

การแบงนิทานตามอนุภาคหรือสารัตถะนี ้  เปนการแบงนทิานที่ละเอียด
กวาการแบงนทิานตามแบบเรื่อง (Type)  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดหมวดหมู  จดัระเบียบของ
นิทานใหชัดเจน  และศึกษาไดงาย 

เนื่องจากการจัดประเภทของนทิานนัน้  นกัคติชนวทิยามีความเหน็ที่
แตกตางกนัออกไป  ในทีน่ี้จงึขอยึดแนวทางการจัดประเภทนทิานพืน้บานของประคอง  นิมมานเห
มินทร (2526 : 133 – 196)  ซึ่งแบงออกไดเปน  11 ประเภท คือ 

1.  นิทานเทวปกรณ เปนนทิานทีก่ลาวถงึกําเนิดมนุษย  โลก  เทวดา  
กําเนิดกษัตริย  พระอาทิตย  พระจันทร  ปรากฏการณธรรมชาต ิ

2.  นิทานศาสนา  เปนเรื่องราวของพระพทุธเจา  บุคคลสาํคัญในพทุธกาล  
ชาดกหรือหลกัธรรม 

3.  นิทานคติ  เนื้อเร่ืองจะชี้ใหเหน็คุณคาของความดี  ความชั่ว  ชี้ใหเหน็
ผลดี  และผลรายทายเรื่อง 

4.  เทพนิยาย  เปนเรื่องขนาดยาว  มีความมหัศจรรย  อิทธิฤทธิ ์ 
ปาฏิหาริย  การเนรมิต  ชุบชีวิต  ใชของวิเศษ 

5.  นิทานชีวิต  เปนเรื่องเลาที่คลายจะเกิดขึ้นไดจริง  มีตวัละคร  สถานที่  
ปรากฏชัดเจน  อาจจะใชเวทมนตร  คาถา 

6.  นิทานประจําถิน่  เปนนทิานทีเ่ชื่อวาเคยเกิดขึ้นจริง  อาจเปนเรื่อง
เกี่ยวกับบุคคลสําคัญในทองถิน่ 

7.  นิทานอธิบายเหตุ  เปนเรือ่งราวอธิบายที่มาของสิ่งตางๆ  

8.  นิทานเรื่องสัตว  เปนเรื่องราวเกีย่วกบัสัตว 

9.  นิทานเรื่องผี  เปนเรื่องราวของวิญญาณ  ภูตผี 
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10. นทิานมุขตลก  เปนเรื่องราวความตลกขบขัน  ลอเลยีน 

11. นทิานเขาแบบ  เปนนทิานไมมีโครงเรื่อง  อาจเปนนทิานเลาไมรูจบ 
คุณคาของนทิาน 

วิเชียร  ณ นคร  (2531 : 30 – 31)  กลาววา  นทิานพืน้บานแตละถิน่  แม
จะมีโครงเรื่อง  แกนเรื่อง  ตัวละคร  และฉากแตกตางกันตามความคิดอานหรือภูมิปญญาของแต
ละทองถิ่นก็จริง  แตก็มีลักษณะรวมกนัหลายประการ  โดยเฉพาะเรือ่งคุณคาของนิทาน  ซึง่อาจ
สรุปได 5 ประการ คือ 

1.  คุณคาทางการสําเรงิอารมณ   หมายถงึ  คุณคาในแงความสนกุสนาน
เพลิดเพลนิตอผูฟง  หรือผูอาน  เพราะนทิานเปนวรรณกรรมที่มีตัวละครแสดงประวัติความเปนมา  
แสดงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของตัวละคร  สามารถสรางความสนกุสนาน  แฝงความรูและ
คติเตือนใจใหแกผูฟงได  การฟงนทิานจงึเปนการสําเรงิอารมณอีกวิธหีนึง่ 

2.  คุณคาทางสังคมสัมพนัธ  หมายถึง  คณุคาในแงการสราง
ความสัมพันธในกลุมพวก  เพราะการฟงนทิานมักฟงกันในหมูเครือญาติ  เพื่อนฝงู  หรือในหมูบาน  
การฟงรวมกันยอมกอใหเกิดความสนิทมักคุน  ความรักและความเขาใจกันมากขึน้ 

3.  คุณคาทางปญญา  หมายถึง  คุณคาในแงการสรางความฉลาดรอบรู  
และเสริมสรางสติปญญาแกตนเอง  การไดฟงนิทานก็เทากบัการไดฟงความคิดและภูมิปญญา
ของผูประพันธ  ซึง่ไดกลั่นกรองและทดสอบมาจากสังคมรุนตางๆ มาแลว  ยอมกอใหเกิดภูมิ
ปญญาแกตัวผูฟงไดมาก  ขณะเดียวกนัก็ไดรับความรูเร่ืองศัพท  สํานวนภาษาควบคูกันไปดวย 

4.  คุณคาทางการปลูกฝงและถายทอดความคิดและความเชื่อของสงัคม
ไปยังสมาชกิใหม  สังคมมนษุยมีวฒันธรรมในการสืบทอดและดํารงเผาพนัธุหลายวิธี  การเลา
นิทานก็เปนอีกวิธหีนึง่ที่ใชเพื่อการนี ้

5.  คุณคาทางการศึกษาวัฒนธรรม  หมายถึง  คุณคาในแงสะทอนภาพ
สังคมแกผูฟงทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา  นทิานเปนมรดกทางปญญาของผูคนในสงัคมหนึ่งๆ  
เมื่อผูกนทิานขึ้นจึงหนีไมพนที่จะตองเอาความคิดและคานิยมในยุคสมัยนัน้ๆ  เขามา  การศึกษา
นิทานจงึเทากบัเปน  การศึกษาวฒันธรรมของชุมชนไปในตัว 
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ประโยชนของนิทาน 

1.  ทําใหผูศึกษาเขาใจชวีิตและสังคมของทองถิน่อนัเปนพืน้ฐานของสังคม  
เชน   

ความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2.  ทําใหสังคมมีระเบียบ  เพราะนิทานพืน้บานไดสะทอนใหเห็นความเชื่อ
ตางๆ ซึง่เปรียบเสมือนกรอบลอมใหชีวิตอยูในขอบเขตที่นยิมกนัวาดี  ถูกตองและไดรับการอบรม
อยูกับวถิีชีวิตแบนั้นๆ มาตลอด 

3.  ทําใหไดประโยชนทางดานภาษา  เพราะนทิานพืน้บานจะสะทอนให
เห็นคุณคาดานภาษาจากภาษาถิ่นที่ใชในกลุมชนตางๆ หรือจะปรากฏในลักษณะของการใช
ถอยคําในรูปของภาษิต  สํานวน  คําพงัเพย  ปริศนาคําทาย  เปนตน 

4.  ทําใหไดรับประโยชนทางดานจิตวทิยา  มีการอบรมนสัิยของเยาวชน
โดยการใชความเชื่อตางๆ เชน  หามเลนซอนหาตอนกลางคืน  เพราะผีจะลักไปซอน  การหามเลน
ซอนหาตอนกลางคืน  ก็เพราะเปนหวงสวสัดิภาพของเดก็  อาจเกิดอนัตรายได  หากเด็กไปซอนใน
ที่ไมปลอดภัยอาจโดนสัตวมพีิษทาํรายหรอืโดนลักพาตวัไปก็ได 

5.  ทําใหเกิดความภูมิใจในทองถิ่นของตน  กอใหเกิดชาตินิยม  ภูมิใจใน
วัฒนธรรมของชาติ  ทาํใหตระหนกัในคุณคา  ทําใหเกิดความหวงแหนอันกอใหเกิดการอนุรักษ
นิทานพืน้บาน  

 
   2.2.5  ตํานาน 

ความหมายของตํานาน 
คําวา “ตํานาน”  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 

(ราชบัณฑิตยสถาน2546: 462)  ไดใหความหมายไววา  “เร่ืองแสดงกิจการอันมมีาแลวแตปาง
หลัง ,  เร่ืองราวนมนานที่เลากันสบืๆ มา เชน  ตํานานพุทธเจดียสยาม., เรียกพระปริตรบทหนึง่ๆ 
วา ตาํนาน  ในคําวา  7  ตาํนาน, 12  ตํานาน ” 

ดังนัน้  ตาํนาน  คือ  นิยายหรือเร่ืองเลาที่เลาสืบทอดกันมาเปนเวลานาน
จนหาตนตอไมได  และมีเนื้อหาเพื่ออธบิายที่มาของสิ่งตางๆ หรือสถานที่ตางๆ ที่คนในสมัยกอน
ยังไมสามารถเขาใจได  เชน  กําเนิดของคน  ในภาคกลางจะถือวาเมือ่เกิดไฟประลยักัลปลางโลก
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แลวเมื่อโลกเยน็ลงดนิจะมกีล่ินหอมไปถงึชั้นพรหม  พวกพรหมจะพากันลงมากนิดิน  เมื่อกนิดิน
เสร็จแลวฤทธิใ์นตัวก็จะหมดไปทําใหไมสามารถขึน้ไปบนสวรรคไดอีก  ตองอยูรวมกันเปนหมูเปน
ชุมชน  ชุมชนของมนุษยจึงเกิดขึ้นมา 

ลักษณะการเลาเรื่องเพื่อตอบคําถามที่ตนไมสามารถเขาใจไดนี้  เปน
ลักษณะรวมของมนษุยทุกชนชาติ  เพราะมนุษยมีปญญา  ยอมตองการรูและตองการคําอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงตางๆ รอบตัว  จึงเปนสวนที่ทาํใหตํานานเกิดขึน้มา 

นาฎวิภา  ชลิตานนท  (2518 : 107 – 120)  ไดสรุปคําจํากัดความของ
ตํานานไว    3  ประการ  ดงันี ้

1.  ตํานานมคีวามหมายผสมอยูระหวางนิทานและนิยาย  เพราะตาํนาน
เปนเรื่องเลา  ซึ่งสมมติวาเกดิขึ้นจริง  แสดงประวัติความเปนมาของราชวงศ  อาจมีเคาความจรงิ
หรือเปนเรื่องที่ประดิษฐข้ึนจากมโนภาพ  ตํานานจงึเปนเรื่องราวอันเปนผลงานทางอารมณและภูมิ
หลังของสงัคมรุนกอน  เรื่องราวและบคุคลที่ผูกขึ้นอยางโลดโผนสวนหนึง่ก็เพื่อมุงหมายใหเกดิ
ความสนุกสนานเพลิดเพลนิ 

2.  ตํานานคืองานบันทึกประวัติศาสตรศาสนา  อันเกิดจากความเชื่อและ
ศรัทธา ความหลังและความกลัวทีจ่ะรักษาจะพบความเชื่อ  อุดมคติและสัญลักษณของพุทธ
ศาสนาไว 

3.  ตํานานคือบันทกึเรื่องราวเกี่ยวกับบานเมือง  กษัตริยราชวงศ  
เหตุการณตางๆ เกี่ยวกับมนษุยและสังคมในอดีต  เหตุการณที่เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ  
และปรากฏการณทางประวตัิศาสตร 

ลักษณะของตํานาน 
ตํานานเปนเรือ่งเกี่ยวกับคําบอกเลาปรัมปรา  ซึ่งเลาถายทอดกนัมาโดยหา

แหลงกาํเนิดไมได  ถึงแมวาเรื่องราวเหลานี้จะถูกบนัทกึไวในสมยัหนึง่  ก็มิไดหมายความวา
เร่ืองราวที่ปรากฏในตํานานจะแมนยาํ  ถกูตอง  เพราะการบันทึกตาํนานเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ
นั้นผานไปนานแลว   

การเลาตาํนานจะเรียบเรียงเรื่องราวตามลาํดับเหตุการณ   เพื่อใหผูอาน
ผูฟงเขาใจเรื่องไดงาย  และจะบรรยายอยางละเอียดถึงความคิดของตัวละครโดยผูอานไมตอง
ตีความเองเลย  ภาษาที่ใชจะใชถอยคํางายๆ ในทองถิน่  ถามีคําศัพทก็เปนศัพทชาวบานเขาใจได   
และเนื้อความจะแทรกเรื่องอภินิหารเพื่อแสดงบุญญาธกิารของตัวละคร  การเลาจะเนนการ
อธิบายที่มาของสิ่งตางๆ  หรือสถานที่ตางๆ ที่คนในสมัยกอนยังไมสามารถเขาใจได  ตํานานแต
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กอนสืบทอดกนัดวยปาก  ปจจุบันบนัทกึเปนลายลักษณอักษรแลว  (ประคอง  เจริญจิตรกรรม  
2546 : 66) 

ประเภทของตํานาน 
ประคอง  เจรญิจิตรกรรม  (2546 : 59 – 66) ไดแบงประเภทของตํานานไว

ดังนี ้
1.  ตํานานประเภทนยิายประจําทองถิน่ (Legend)  เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับ

คตินิยม  อยางใดอยางหนึ่งของคนในทองถิ่น  โดยมเีคาของความจรงิอยูบาง  เชน  ตัวบุคคล  
สถานที ่ แมวาในการดําเนนิเรื่องจะใชการเลาที่แทรกเรื่องเหนือธรรมชาติลงไปบางก็ตาม  ตํานาน
เหลานี้ไดแก 

1.1  ตํานานเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ   ปรากฏการณธรรมชาติ
เปนสิ่งทีมนุษยพบเห็น  คุนเคย  แตมนษุยไมสามารถหาคําตอบไดวาเกิดจากอะไร  จึงมี ผูรูแตง
เปนเรื่องเลาอธิบายที่มาของปรากฏการณธรรมชาติเหลานี้ออกมาเปนรูปธรรม   

1.2   ตาํนานเกี่ยวกับสถานที่    ดวยมนุษยมีสมองจงึพยายามแสวงหา
เหตุผลและมโนภาพเพื่ออธบิายที่มาของสิ่งตางๆ จึงเกดิเปนเรื่องเลาตํานานเกี่ยวกบัสถานที่และ
ภูมิประเทศรอบๆ ตัว  เร่ืองเลาเหลานี้ไดสืบทอดกันมาหลายชั่วคน  จงึมีการเสริมเร่ืองอื่นๆ ตาม
ลักษณะความเชื่อและความนิยมของคนในทองถิน่เขาไปจนคนปจจุบนัอาจถือวาเปนเรื่องไรสาระ  
หากทวาตํานานนี้ก็มีสวนชวยใหเราเขาใจความคิดและภูมิปญญาของบรรพบุรษเราไดเปนอยางดี 

1.3  ตํานานเกี่ยวกับบุคคล  มักเปนเรื่องที่กลาวถงึคุณธรรม  ความ
ฉลาด  ความสามารถ  ความกลาหาญของบุคคล  ซึง่จะมีตัวตนจริง  มีสถานที ่ และกําหนด
ระยะเวลาของเหตุการณที่แนนอน  แมบางครั้งจะมีเร่ืองเหนือธรรมชาติอยูบาง  กเ็กดิจากการเลา
ตกแตงเสริมข้ึน  อยางไรก็ตาม  ผูฟงยงัเชือ่วาเรื่องดงักลาวมีเคาความจริงอยู   

2.  ตํานานประเภทเทวปกรณ (Myth)  กหุลาบ  มัลลิกะมาส  ไดให
ความหมายของคําวา Myth นี้  นาจะหมายถึงนิทานที่เทวดา  นางฟา  เปนตัวบุคคลในเรื่องนั้น  
เทพนิยายเหลานี้มกัมีสวนสมัพันธกับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมตางๆ  ทีม่นษุยปฏิบัติ
ในทางศาสนา  ตัวบุคคลในเรื่องอาจมีลักษณะคลายคลงึกับตัวเอกในตํานานที่เกีย่วกับวีรบุรุษ   
ตํานานประเภทนี้ไดแก  เร่ืองตางๆ เกี่ยวกบัพระอินทร  เมขลา – รามสูร (กําเนิดของฟาผา,ฟา
แลบ) ฯลฯ  เปนตน 

ความสมัพันธระหวางตํานานกับการดํารงชีวิต 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม  (2546 : 59 – 66)  ยังไดกลาวถึงความสัมพนัธ

ระหวางตํานานกับการดํารงชีวิตไววา 
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1. ตํานานเปนการอธิบายสภาพการดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิ่น  วา
สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมและลาสัตว  เปนลกัษณะสังคมแบบพึง่พงิตนเองกับธรรมชาติ
มากกวาเครื่องจักรกล 

2. ตํานานสะทอนบทบาทของผูหญงิเปนผูตาม  ผูชายเปนผูนาํผูหญงิมี
หนาทีหุ่งหาอาหารดูแลที่อยูอาศัย  ตลอดจนเครื่องนุงหมของสมาชกิ (คน) ในครอบครัว  ใน
ตํานานจงึมักมีตัวเอกเปนผูชาย 

3.   ตํานานสะทอนประวัติศาสตรการตอสูของเผาพนัธุมนุษยวา  กวาจะ
รวมกันเปนประเทศชาติในปจจุบันมนุษยตองรบพุงเสียเลือดเสียเนื้อมากมาย   

4. ตํานานสะทอนความเชื่อเรื่องกรรม  และการตั้งสัตยอธิษฐาน  ใน
ตํานานสวนใหญจะแสดงใหเหน็แจงวา  ทําดียอมไดผลดี  ทาํชั่วยอมไดผลช่ัว  และหากตั้งสัตย
อธิษฐานใดกจ็ะสมความปรารถนา 

5.  ตํานานเปนการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามความเชื่อ   
6.  ตาํนานใหขอคิดแกคนในเรื่องการทาํความด ี
7. ตํานานสรางความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน  เพราะเมื่อทราบ

เร่ืองราวความเปนมาของทองถิน่ที่กวาจะมาเปนชนชาตเิชนทุกวนันี้  บรรพบุรุษของเราตองตอสู
กับความยากลําบากตางๆ อยางมากมาย  ทาํใหผูศกึษาเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของ
ทองถิน่  และมีกําลังใจที่จะตอสูพัฒนาสังคมของตนตอไป 

ตํานานเปนเรือ่งที่ถาอานหรือฟงอยางผวิเผินจะเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อถอื  แต
ในความไมนาเชื่อถือนัน้  หากศึกษาอยางพนิิจจะเห็นรองรอยทางประวัติศาสตรที่นาภาคภูมิใจ
ของชนชาติและทองถิ่นไดอยางด ี

คุณคาของตาํนาน 
นาฏวิภา  ชลิตานนท  (2518 : 112)  ไดสรุปคุณคาของตํานานไว 5 

ประการ  ดังนี ้
1.  ใหคุณคาในดานการอธบิายประวัติศาสตรที่ไดรับอิทธิพลจากตะวนัตก  

ที่ทาํใหผูเขียนตํานานพยายามนาํเสนอใหเปนเรื่องนาขบขัน  และเปนเรื่องทีท่ดสอบไมไดวามีจริง
อยูเพียงใด  โดยเฉพาะสวนที่เกีย่วกับเร่ืองราวปรัมปรา 

2. ใหความรูเกี่ยวกับประวตัิศาสตรอยางคอนขางแมนยํา  ตั้งแตประวัติ
ของพระพทุธเจา  การเผยแพรพระพทุธศาสนาในอนิเดยี  ลังกา  และตํานานใกลเคยีงตางๆ  
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3.  ตํานานยงัใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับความมีจริงของเมืองตํานาน  สถานที่
อางถงึในตาํนาน  และปรากฏหลักฐานวาเปนจริง 

4. ตํานานมีคาเปนตาํราทางประวัติศาสตร  ความคิด  ความเชื่อของมนุษย
อยางจะหาจากที่อ่ืนไมได  ความคิดในตาํนานจึงเปนสิง่ที่จริงที่สุดและมีคาที่สุดของตํานาน  ซึง่ให
ความรูเกีย่วกบัโลกทัศน  ความเชื่อ  คานยิมของสังคมแตละสังคม 

5.  ตํานานทําใหรูคุณคาเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาตออาณาจักร  ตอ
สังคม  ตอความคิด  ตอระเบียบวิธกีารดํารงชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นๆ ในการเขาไปมีสวนกําหนด
แนวคิดของประชาชนและทฤษฎีการปกครอง 
                        
                       2.2.6  เพลงพื้นบาน 

ความหมายของเพลงพื้นบาน 
ธวัช  ปุณโณโทก  (2538 : 46)  ไดอธิบายวา  เพลงพืน้บาน  คือ  บทเพลง

ที่แตละทองถิน่นาํมารองกนัเพื่อความบันเทิง  มกัใชถอยคําเรียบงาย  มีสัมผสัคลองจองกนั        
ไมนิยมใชเครือ่งดนตรีประกอบ  มีเพยีงการตบมือใหจังหวะ  หรืออาจใชฉ่ิง  ฉาบ  กรับ  กลองเปน
เครื่องประกอบจังหวะก็ได  เพลงพื้นบานนิยมเลนกนัในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษตางๆ หรือ
อาจรองเลนเพือ่ความเพลิดเพลินของตนเอง  หรือรองเลนในกลุมของตน  เพลงพืน้บานเปน
การละเลนชนดิหนึง่  เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่เจริญแพรหลายมากในกลุมชาวบาน  
เพราะใหความบันเทิงใจแกบุคคล  หมูคณะ  ครอบครัว  และตวัผูรองเองดวย  เพลงพืน้บานแตละ
ภูมิภาคยอมมคีวามแตกตางกันและมีฉันทลักษณตามรูปแบบของทองถิ่นนั้นๆ  

ลักษณะเฉพาะของเพลงพื้นบาน 
เอนก  นาวิกมลู  (2527 : 77 – 92)  กลาวถึง  ลักษณะเฉพาะของเพลง

พื้นบานไววา 
1.  เพลงพืน้บานเปนเพลงของกลุมชน  คนในสงัคมมีสวนรวมในการเปน

เจาของบทเพลง  ชาวบานรวมกนัขับรอง  หรืออยางนอยเคยฟงและรูจกัเนื้อเพลง  เปนตนวา  
เพลงในทุงนา  และลานนวดขาว  เชน  เพลงเกี่ยวขาว  เพลงสงฟาง  เพลงพานฟาง  เปนเพลงที่
เกิดจากการทาํงานรวมกนัของชาวนา  ชาวนามีสวนในการรองเพลงโตตอบกัน  เนือ้รองจึงสั้นและ
งายตอการโตตอบ  คนอืน่ๆ ที่ไมไดรองในขณะนั้น  กเ็ปนลูกคูคอยรองรับและใหจังหวะ 

2.  เพลงพืน้บานสวนใหญเปนเพลงที่มีเนือ้รองไมตายตวั  เนื้อรองหรือ   
บทเพลงสามารถขยายออกไปไดเร่ือยๆ หรือตัดทอนใหส้ันเขาก็ไดตามใจคนรอง  เราจึงพบเสมอวา
เพลงพื้นบานเพลงเดียวกนั  แตมีเนื้อความที่แตกตางกัน 
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3.    เพลงพื้นบานสวนใหญมีความเรยีบงาย  ความเรียบงายจะปรากฏอยู
ในถอยคําสํานวน  โวหาร  และความเปรยีบงายๆ ที่ชาวบานใชโดยทัว่ไป  ไมใชศัพทสูงที่ตองแปล 

       ความเรียบงายในการใชถอยคํา  คือ  การใชคํา  สํานวน  โวหาร  และ
ความเปรียบงายๆ ที่ชาวบานใชโดยทั่วไป  ไมใชศัพทสูงที่ตองแปล 

ความเรียบงายในการรอง  มีการรองซ้าํ  ซ้ําวรรค  มทีาํนองหลักเพลง
ทํานองเดยีว  รองซ้ําไปซ้ํามาหลายเที่ยว 

       สวนความเรียบงายในการแสดง  ก็คอื  ในการรอง  ไมตองมีอุปกรณ
มาประกอบมากมาย  รองเลนกนัตามลานบาน  ลานวดั  หรือตามเวทียกสงู  ไมมกีารสรางฉาก
ประกอบ  เครือ่งดนตรีก็เปนเพียงเครื่องดนตรีเพื่อใหจงัหวะ  หรือการใชปรบมือประกอบก็ได    
การแตงกายกแ็ตงกายแบบชาวบานทั่วไป 

ศัพทเฉพาะเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน 
สุกัญญา  ภัทราชัย  (2532 : 230 – 233)  ไดอธิบายศพัทเฉพาะเกีย่วกับ

เพลงพื้นบานไววา 
1.  ผูรอง  ชาวภาคกลางเรียกผูรองเพลงนาํในเพลงโตตอบของฝายชายวา  

“พอเพลง”  และเรียกผูหญิงที่รองเพลงนําของฝายหญิงวา “แมเพลง”  ผูรองคนแรกเรียกวา      
“คอตน”  คนทีร่องถัดไปเรียกวา “คอสอง” , “คอสาม” ตามลําดับ 

2.  ลูกคู  หมายถึง  ผูที่มหีนาที่รองรับ  รองซ้ําความ  รองสอดแทรกจังหวะ  
ตามแตลักษณะของเพลงเพื่อใหเกิดความสนุกสนานและยังมหีนาที่ใหจังหวะผูรองโดยการ
ปรบมือ 

3.  ครูเพลง  ธรรมเนียมไทยยกยองครูวาเปนผูมีพระคุณ  โดยเฉพาะครูใน
ดานการแสดง  จะตองมีการไหวรําลึกพระคุณครูกอนเลนเพลงพืน้บานที่เปนการแสดงทุกครั้ง  
การไหวครูเพลงมี 2 ประเภท คือ 

3.1  ครูเพลงทีเ่ปนจิตวิญญาณ  อาจเปนเทพ  หรือเปนผี  ที่ศิลปนนับ
ถือและเชื่อวา  สามารถดลบนัดาลใหการแสดงของตนประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว  เชน         
พอเพลงแมเพลงอาชพี  เพลงฉอย  และเพลงทรงเครื่องของภาคกลาง  จะไหว “หัวพอแกหรือฤๅษ”ี 

3.2  ผูที่ไดรับยกยองวามีความสามารถในการรอง  อาจเปนผูรองรุน
เกาที่รูจักแตชือ่หรือเปนผูทีม่ีคนฝากตัวเปนศิษยใหชวยฝกสอน 
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4.  ครูพกัลักจาํ  คือ ครูผูที่รองเพลงพืน้บานภาคกลางและภาคใต  มิได
ฝากตัวเปนศษิยใหสอนเพลงโดยตรง  แตแอบฟง  หรือไดยินกลอนที่รองแลวจาํกลอนเขามารอง
ตอ 

5.  มุตโต  คือ  รูแจง  นอกจากกลอนที่ครูมอบให  พอเพลง  แมเพลงที่
ชํานาญจะสามารถประดิษฐกลอนไดดวยตนเอง  มีปฏิภาณไหวพรบิ  เรียกวา  “มุตโตแตก” 

6.  กลอนแดง  หมายถึง  กลอนที่มีคาํกลาวอางถึงอวัยวะเพศ  และ
พฤติกรรมทางเพศอยางตรงไปตรงมา  ไมมกีารหลกีเลี่ยง 

7.  กลอนตับ  หมายถงึ  กลอนชุดตางๆ ทีผู่กเปนเรื่องในการรองของเพลง
พื้นบานภาคกลาง  เชน  “ตับชิงชู”  หมายถึง  กลอนชุดผูกเปนเรื่องชายสองแยงหญงิหนึ่ง        
“ตับกระโดด”  หมายถึง  กลอนที่เกี่ยวของกับบันไดเรือน 

ประเภทของเพลงพื้นบาน 
สุกัญญา  ภัทราชัย  (2532 : 350)  แบงเพลงพืน้บานโดยแบงตาม

จุดประสงคของเพลง  ดังนี ้
1.  เพลงกลอมเด็ก  คือ  เพลงที่รองเพื่อกลอมใหเด็กนอนหลับไดไวข้ึน  

เพลงกลอมเดก็เปนเพลงสัน้ๆ รองชาๆ มเีอื้อนยาวๆ  
2.   เพลงปลอบเด็ก หรือ  เพลงหยอกเด็ก  เปนเพลงที่รองเพื่อปลอบหรือ

หยอกเดก็  เปนเพลงสั้นๆ ใชคํางายๆ มกัเปนคําเลียนเสยีงธรรมชาติ  เพื่อเรียกรองความสนใจของ
เด็ก  เพลงชนดินี้มีการแสดงทาทางประกอบเพื่อฝกใหเด็กรูจักใชอวัยวะแขน – ขา 

3.  เพลงรองเลน  คือ  เพลงที่เด็กใชรองเลนเพื่อความสนุกสนาน  อาจเปน
เพลงรองธรรมดา  หรือรองลอเลียน  เพลงรองเลนเปนเพลงสั้นๆ เลนคาํคลองจอง  และเลนเสยีง
สูงต่ํา  เนื้อหาของเพลงนาํมาจากสิง่รอบๆ ตัวของเด็ก  เร่ืองธรรมชาติ  ครอบครัว  เพือ่นฝูง      
บางวรรคก็มีความหมาย  บางวรรคก็ไมมีความหมาย เพราะมุงกระทุงเสียงใหนาสนใจเทานัน้ 

4.  เพลงประกอบการละเลนเด็ก  คือ  เพลงที่เด็กใชรองประกอบการเลน  
อาจเปนการรองกลุม  รองเดี่ยว  หรือสลับกันรองก็ได  บางทีก็มกีารตบมือใหจังหวะหรือทําทาทาง
ประกอบ 

5.  เพลงปฏพิากย  หรือเพลงโตตอบชายหญิง  คือ   เพลงที่ใชรองโตตอบ
กันในเชิงเกี้ยวพาราส ี ซึง่มีจดุเดนอยูที่ปฏิภาณ  การใชโวหารชิงไหวชงิพริบกนั 

  เพลงปฏิพากยเปนเพลงทีร่องเลนกนัเปนกลุมหรือเปนวง  ประกอบดวย
คนนาํเพลงทีเ่รียกวา  พอเพลง  แมเพลง  และมีลูกคูคอยใหจังหวะ  เปนเพลงที่เลนกนัในยาม
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เทศกาลทีห่นุมสาวมโีอกาสพบปะกนั  เชน  เทศกาลตรุษสงกรานต  เทศกาลกฐนิผาปา  และใน
งานบุญตางๆ  

6.  เพลงประกอบพิธีกรรม  คือ  เพลงที่ใชรองประกอบในพิธกีรรม  เชน  
เพลงแมศรี 

  
        2.2.7  การอนุรกัษวรรณกรรมทองถิ่น 

ความสาํคัญของวรรณกรรมทองถิ่น 
ประคอง  เจรญิจิตรกรรม (2546 : 86 - 87) ไดกลาวถงึความสําคัญของ

วรรณกรรมทองถิน่วา  วรรณกรรมทองถิน่เปนแหลงบันทกึประสบการณของบรรพบุรุษไทยใน
ทองถิน่ตางๆ สืบทอดกันมาหลายรอยป  นับเปนวรรณกรรมที่เกิดจากมวลชนของทองถิน่  เกิดเพื่อ
มวลชนของทองถิ่นและดาํรงอยูไดก็ดวยมวลชนของทองถิ่น  จงึมีความคิด  ความรูสึก  เรื่องราว
เหตุการณของคนในทองถิน่ทั้งที่ปรารถนาและไมปรารถนา  บรรจุอยูอยางพรอมมูล 

ส่ิงเหลานีจ้ะแทรกซึมเขาไปสูความคิดและจิตใจของคนในทองถิน่  แตละ
ยุคแตละสมัยสืบตอกันมาจนหลอหลอมใหคนในทองถิน่เดียวกัน  มีความคิด  ความเห็น  
ความรูสึกคลายคลึงกนั  เชน  วรรณกรรมทองถิน่ของไทยทุกทองถิน่จะสะทอนความศรัทธาใน
ศาสนาและคาํสอน  โดยเฉพาะเรื่องกฎแหงกรรมและความเชื่อเร่ืองนรกสวรรค  ดังนั้น  เมื่อหลัก
พุทธศาสนาทีป่รากฏอยูตามวรรณกรรมทองถิน่ประเภทตางๆ กลาวหามการทํารายผูอ่ืนและ
ตนเองเพราะถอืวาบาป  ดังนั้น  คนไทยจะไมนิยมฆาตวัตาย  ดวยถอืวาบาปจะตกนรก  หากใน
สังคมของบางประเทศ  เชน  ประเทศญี่ปุน  เขาจะมีตํานานเกีย่วกบัวรีบุรุษที่มักจะฆาตัวตายดวย
ถือเปนเกียรตยิศของตน  ดงันัน้  เราจะเหน็วาสังคมญี่ปุนทีก่ระทาํผิดมักจะฮาราคิรีตัวเอง  คอื  
เอามีดควานทองตัวเองตาย เพื่อเปนเกียรติยศแกตน  แมปจจุบันในประเทศญี่ปุนกม็ีสถิติการฆา-
ตัวตายสูง เพราะการถูกหลอหลอมมาดวยความคิดวาการฆาตัวตายเปนการรักษาเกยีรติของตน 

หลักศาสนาของแตละทองถิน่  มีอิทธิพลอยางมากตอความคิด  ทศันคติ  
ที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมทองถิน่และคอยแทรกซึมฝงลึกอยูในความคิดของกลุมชนในทองถิ่นจน
กลายเปนคานยิมทีท่องถิ่นนัน้ตองการและยึดมั่น  จนคนในทองถิน่ถือเปนหลักในการอยูรวมกัน
อยางสนัต ิ

ดังนัน้  การศึกษาวรรณกรรมทองถิน่  ก็คือการศึกษาใหเขาใจตัวเราเอง
นั่นเอง   
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ประโยชนของวรรณกรรมทองถิ่น 

ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2546 : 87) ไดกลาวถึงประโยชนของ
วรรณกรรมทองถิน่ไว  5  ประการ  ดังนี ้

1.  วรรณกรรมทองถิ่นชวยใหเขาใจและรูคุณคาของอดีต  โดยตระหนกัถึง
ความยากลาํบากของบรรพบุรุษ  และการที่ทานรูจกัเปลีย่นแปลงแกไขสิ่งตางๆ ใหเขากับยุคสมยั
จึงทาํใหเผาพนัธุมนุษยสามารถดํารงอยูไดจนทกุวนันี ้

2.  วรรณกรรมทองถิ่นชวยใหเขาใจความคิด  ประเพณ ี พฤตกิรรมของคน
ในทองถิน่  ชวยทําใหมนุษยเขาใจกันและอยูรวมกนัไดอยางสนัติ  เชน  ในการปกครอง  หาก
ผูปกครองเขาใจความคิด  ประเพณีและพฤติกรรมของคนในทองถิน่  ก็จะชวยใหประชาสัมพนัธ
ติดตอกับคนในทองถิน่ไดดีข้ึน  เชน  เขาใจความเชื่อถือผีบรรพบุรุษของคนในทองถิน่  ก็จะไม
ตอตานความเชื่อนี้เพราะจะทําใหเปนปฏปิกษกับชาวบาน  แตควรใชความเชื่อนั้นโยงเขาสูส่ิงที่
ตองการ  เชน   การรักษาพยาบาลในทองถิน่ทีห่างไกล  หากแพทยอธิบายการรักษาสมัยใหม
เปรียบเทยีบกบัการรักษาสมัยกอนที่ใชหมอผีประจําหมูบานรักษา    โดยไมดูถูก- 
เหยยีดหยามความเชื่อแตเดิม  คนในทองถิน่จะเขาใจและปฏิบัติตามไดดีกวา 

3.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนเครื่องมือสอนจริยธรรมของคนในสังคม  ทําให
คนในสังคมและทองถิ่นสามารถอยูรวมกนัดวยความสามัคคีเหน็อกเห็นใจกัน  อันจะชวยใหสังคม
นั้นสามารถพฒันาตนเองตอไปไดอยางดี 

4.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนแหลงบนัทกึขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิชวีิตของ
คนในทองถิน่  เชน  มีความเปนกนัเอง  มีความรักพวกพอง  มีการพึ่งพาอาศัยกนัทั้งในทาง
เศรษฐกิจและสังคม  คือ  รวมมือกันแสวงหาอาหาร  สรางที่อยูอาศยั  ตลอดจนชวยกันปองกันภยั
ของทองถิ่น 

5.  วรรณกรรมทองถิ่นสะทอนใหเห็นคานยิมตางๆ ของทองถิน่  เชน  
คานิยมเร่ืองความรักสนุก  จะเหน็ไดวาเหตผุลประการหนึง่ทีว่รรณกรรมทองถิน่ตางๆ แตงขึ้นมาก็
เพื่อมุงใหความบันเทิงแกคนในทองถิ่นนัน่เอง   

การอนุรกัษวรรณกรรมทองถิ่น 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2546 : 88)  ไดใหแนวทางในการอนุรักษ

วรรณกรรมทองถิน่ โดยกลาววาการอนรัุกษวรรณกรรมทองถิ่น  ไมใชเพยีงการเก็บรักษา
วรรณกรรมทองถิน่ไวเหมือนการเก็บส่ิงที่เราพอใจไวในตู  แตการอนุรักษที่ดีควรจะทาํดังนี ้
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1.  ศึกษาและพยายามทาํความเขาใจวรรณกรรมทองถิน่ดวยเหตุและผล  
วรรณกรรมทองถิน่หลายเรื่องสะทอนสภาพสังคมที่มีผูชายเปนผูนาํและนิยมระบบครอบครัวแบบ
ฝูงชาง  คือ  ชายมีภรรยาไดหลายคน  เราก็ควรศึกษาใหเขาใจวาที่ผูชายมีภรรยาหลายคนก็เพราะ
ในสังคมเกษตรกรรม  เกษตรกรตองการแรงงานสําหรับชวยเหลืองาน  ดังนัน้  ในสงัคมสมัยกอน  
จึงนยิมมีภรรยาหลายคนเพื่อจะไดมีลูกหลายคน  ดังมีคาํอวยพรทํานอง “ใหลูกเตม็บานหลานเตม็
เมือง”  อยูมาก  นั่นแสดงวา  เรื่องความตองการมีลูกหลานจาํนวนมากเปนคานิยมหนึง่ของสงัคม
ในอดีต 

2.  การดัดแปลงวรรณกรรมทองถิน่ใหเขากับยุคสมัย  เรือ่งนี้บรรพบุรุษทาง
อีสานเคยกระทํามาแลว  คอื  เมื่อภายหลงัรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  หมอ
ลําไมไดรับการสนับสนนุจึงเสื่อมลง  คนในทองถิน่พากนัหนัมานยิมลเิกของภาคกลาง  นักปราชญ
ในทองถิน่จึงดดัแปลงการเลนหมอลาํแบบโตตอบหรือหมอลําชิงชูมาเปนหมอลําเรื่อง  คือ  เลนมี
ฉากและแตงกายแบบลิเก  หากการพูดการรองใชทํานองหมอลํา  ซึง่กส็ามารถเรยีกความนิยม
กลับคืนมาได  ดังนัน้  การอยูรอดของวรรณกรรมทองถิน่ขึ้นอยูกับการรูจักปรับเปลี่ยนของคนใน
ทองถิน่นั้นดวย 

3.  การสงเสรมิใหคนทั่วไปสนใจ  เหน็คณุคาของวรรณกรรมทองถิน่  ดวย
การจัดนทิรรศการ  การแสดง  การอภิปราย ฯลฯ  ตลอดจนสงเสริมใหเยาวชนในทองถิ่นสืบทอด
ศิลปะและวรรณกรรมในทองถิน่ของตนตอไป 

4.  การชวยกนัเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ดวยรูปแบบตางๆ อาทิ  เลา
เผยแพร  บนัทกึเปนลายลักษณอักษร  หรือการใชวัสดุอุปกรณ  เชน  เทปโทรทัศน  เทป
บันทกึเสียง  ชวยในการจดบนัทกึ 

การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  อาจกระทําไดหลายทาง  ในที่นี้เพียงแต
เสนอแนะไวสําหรับเปนแนวทางในการศึกษาและอนุรักษตอไป 

  
3.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 3.1  งานวจิยัภายในประเทศ 
   การศึกษางานวิจัยที่มีการนําวรรณกรรมทองถิน่มาใชประโยชนในการเรียนการ

สอน  ดงันี ้
                        พัชณี  ปไพเราะ  (2534 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การใชนทิานพื้นเมืองเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตพัฒนาทักษะพืน้ฐานการอานในใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1  โรงเรียน
บวรมงคล  กรุงเทพมหานคร  ใชกลุมตัวอยาง 60 คน  แบงเปนกลุมทดลอง  ซึง่สอนโดยใชแบบฝก
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พื้นฐานการอานในใจ  30 คน  และกลุมควบคุม  ซึ่งสอนโดยวธิีสอนแบบปกติ 30 คน  วิเคราะห
ขอมูลโดยใช t – test  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ในการอานในใจกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .01  และผลสัมฤทธิ์
การอานในใจหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกนั 
                         จันจิรา  ขาวสะอาด  (2537 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสตูรทองถิน่  
รายวิชา  ท 031  นทิานพื้นบาน  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  เขตการศึกษา 5  
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม  คอื 1)  ตัวอยางที่ใชในการสํารวจพืน้ฐาน  
ไดแก  ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษาที ่5 2) ตัวอยางทีใ่ชในการทดลองใชหลักสูตรทองถิน่รายวิชา  
ท 031 นิทานพื้นบาน    ไดแก    นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   โรงเรยีนพัฒนาประชานุเคราะห   
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ปการศึกษา  2537  จาํนวน  20 คน  
ผลการวิจยัปรากฏวา  ครูผูสอนภาษาไทย  เหน็ดวยกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่  รายวิชา   
ท 031  นทิานพื้นบานในระดับสูง  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดและ
เจตคติที่นกัเรยีนมีตอรายวชิานี้อยูในระดบัสูง 
                         ศศิวิมล  ศรีสุขโข  (2539 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลกัสูตรทองถิน่
รายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิ่นสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  เขตการศึกษาที่ 5  ตลอดจนจัดทําเอกสารประกอบหลกัสูตรรายวิชา  ท035  วรรณกรรม
ทองถิน่  ตัวอยางที่ใชในงานวิจยันี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษาที่ 5  2) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 
5  จํานวน 20 คน   ผลการวจิัยพบวา  1.  ครูผูสอนภาษาไทย  มีความตองการและเห็นดวยกับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น  ในระดับมาก  2.  เอกสารประกอบ
หลักสูตรรายวชิา  ท 035  วรรณกรรมทองถิ่น  มคีวามเหมาะสมทุกดาน  3. ผลสัมฤทธิ-์     
ทางการเรียนรายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิน่  หลงัเรียนมีคาสงูกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  4.  เจตคติตอการเรียนรายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิน่  ของ
นักเรียนอยูในระดับสูง 
                         สุพจน  สุทธิศักดิ์  (2539 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
รายวิชา ท 031  นิทานพื้นบานสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มี
วัตถุประสงคเพื่อจัดทาํเอกสารประกอบหลกัสูตรรายวิชา  ท 031  นทิานพืน้บาน  โดยคัดเลือก
นิทานจาํนวน 60 เร่ือง  ประกอบการสอน  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3  
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โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 18 คน  ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวาเกณฑที่กาํหนด  และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
                         สุวรรณา  ตั้งไชยคีรี  (2539 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่
รายวิชา  ท 031  นิทานพืน้บาน  สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  จงัหวดันครปฐม  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลกัสูตรทองถิน่รายวิชา  ท 031  นทิานพืน้บาน  โดยการคัดเลือกนิทาน
จํานวน 24 เร่ือง จาก 51  เร่ือง  มาสรางคูมือการสอนและไดตรวจสอบคุณภาพ  คูมือการสอน  
โดยนาํไปทดลองกับกลุมตวัอยาง  ซึ่งเปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนเทศบาล 3    
(สระกระเทียม)  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 20 คน  ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนอยูในเกณฑดีมาก  และมีเจตคติทีด่ีตอการเรียน 
                         ปวีณา  บนุนาค  (2542 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การพฒันาหลักสูตรทองถิน่
รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิน่รายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิน่  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จงัหวัดกาญจนบรีุ  โดยสรางเอกสารประกอบหลักสูตรจากขอมูลทองถิน่
จังหวัดกาญจนบุรี  นาํไปใชทดลองกบันักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโรงเรียนพนมทวนพทิยาคม 
(สวางเคลิม้สุคนธสิทธิ์อุปถมัภ)  จํานวน 17 คน  ผลการวิจัยพบวาเอกสารประกอบหลักสูตร
รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่นมคีวามเหมาะสมที่จะนําไปใชสอน  เนื่องจากนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวาเกณฑที่กาํหนดไว  (คาเฉลี่ย 82.70  เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70) 
และนักเรียนมเีจตคติอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.38/5.00) 
                         วนัอาสาฬ  ระหวางบาน  (2545 : บทคัดยอ)  วิจยัเรื่อง  การพฒันาหลักสูตร
ทองถิน่รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิ่นสําหรับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวดั
เพชรบุรี  โดยสรางเอกสารประกอบหลักสูตรจากขอมูลทองถิน่จงัหวัดเพชรบุรี  นาํไปใชทดลองกบั
นักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จงัหวัดเพชรบุรี  จํานวน  20  คน  ผลการวิจยั
พบวา  เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิน่มีความเหมาะสมทีจ่ะ
นําไปใชสอน  เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไว  (คาเฉลี่ย 
83.90  เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70) และนักเรียนมีเจตคติอยูในระดับสูง (คาเฉลีย่ 4.18) 
 

3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  ริเกิลสเวิรธ (Wirgglesworth 1979 : 5658 – A ,อางถงึใน  สุพจน  สุทธิศักดิ์  

2539 : 76)  ไดวิจัยเกี่ยวกบัการใชสํานวนภาษาถิน่ Ilianen  ที่ปรากฏอยูในนทิานพืน้บานของชน
เผา  Monobo  ในหมูเกาะมินดะเนา  ประเทศฟลิปนส  ผลการศึกษาสรุปไดวา  นทิานพื้นบานมี
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ความสาํคัญทัง้ในแงเปนเครือ่งบันเทิงใจ  และชี้ใหเหน็ถงึจริยธรรม  รวมทัง้สะทอนใหเหน็คานิยม
ในสังคมและลกัษณะของชนเผา Mono bo 
                       เบ็ดตี  แอ็กเนส  บอสมา  (Bette  Agnes  Bosma 1981 : 42/06A)  ไดวิจัยเชิง
ทดลอง  เพื่อศึกษาวาจะสามารถนาํนิทานพืน้บานมาเปนสื่อในทักษะการอานแบบวิจารณอยางมี
ประสิทธิภาพไดหรือไม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6  วิเคราะหโดยการหาคาความแปรปรวน  
ผลการวิจยัสรุปไดวา  นทิานพืน้บานทําใหการสอนเชงิวิจารณของนกัเรียนมีความกาวหนา  เมือ่
เปรียบเทยีบคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียน  พบวาไมมคีวามแตกตางระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม 

 ฮิลล  อลิซาเบท  (Hill  Elizabeth  1992  :  4042 – A)  ไดศึกษาเปรียบเทยีบ
เนื้อหาดานวฒันธรรมและภาษาของนิทานที่ไดรับคัดเลือกจากพมา  แคนาดา  และยูโรบา  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของวัฒนธรรมที่ปรากฏในนทิานพื้นบานของแตละเผาและ
นํานิทานพืน้บานมาสรางและพัฒนาทักษะทางภาษา  โดยศึกษาตามองคประกอบของนิทาน  
5 ประการ  คอื ตัวละคร  โครงเรื่อง  ฉาก  เหตุการณ  และสํานวนภาษา  ผลการวิจยัพบวา  นิทาน
พื้นบานมีความเหมาะสมทีจ่ะใชเปนสื่อการสอนเสริมทกัษะทางภาษาและทาํใหเขาใจวัฒนธรรม
ระหวางชาติไดดียิ่งขึ้น 

จากงานวิจยัทีไ่ดศึกษาขางตน  จะเห็นไดวางานวิจยัที่เกี่ยวกับการพฒันาหลกัสูตร
วรรณกรรมทองถิน่  จะตองศึกษาและสาํรวจความตองการของทองถิ่นนั้นๆ กอน  จากนั้นจงึจะ
ดําเนนิการสรางเครื่องมือวดัผลสัมฤทธิท์ีม่ีประสิทธิภาพเพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  และ
ในขั้นตอนสุดทายจึงจะประเมินผลการทดลองและปรับปรุงแกไข 

ในบทนี้ผูวิจยัไดศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรในเร่ืองความหมาย 
ความสาํคัญองคประกอบ  แนวทางการพัฒนาหลกัสตูร การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  และ
หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2544  ในสวนของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  พ.ศ. 2544  ศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นในเรื่องเอกลกัษณทองถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  และความรูเกี่ยวกับรายวิชา ท 422 
วรรณกรรมทองถิน่  ซึ่งประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น  ปริศนาคาํทาย  ภาษิต
สํานวน  นทิาน  ตํานาน  เพลงพื้นบาน  และการอนุรักษวรรณกรรมทองถิน่  รวมถึงศึกษางานวจิัย
ที่เกีย่วของทั้งงานวิจยัภายในประเทศและตางประเทศ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  ใหตรงตามเนื้อหาสาระของรายวิชาและสอดคลองกับ
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  
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บทที่ 3 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง การพฒันาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา   ท 422   

วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทมุธานีและสมทุรปราการ  เปนการวิจัยและ
พัฒนา      (Research  and  Development)           โดยมีนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั เปนหนวยวิเคราะห (Unit  of  Analysis)  ซึ่งมีรายละเอยีดและขั้นตอน
การดําเนินงานวิจยัดังตอไปนี ้ 

 
ข้ันตอนที ่  1    การวิจัย (research) : การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน 
ข้ันตอนที ่  2    การพัฒนา(development) : การพฒันาและหาประสทิธิภาพของ 

              เอกสารหลักสูตร   
ข้ันตอนที ่  3    การวิจัย  (research)  :  การทดลองใชเอกสารหลักสตูร 
ข้ันตอนที ่  4    การพัฒนา (development) : การประเมนิผลและปรับปรุงแกไข 

              เอกสารหลักสูตร 
 

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาความตองการและขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสาร 
หลักสูตร  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

 วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับการพฒันาเอกสารหลกัสูตร รายวชิา ท 422  

วรรณกรรมทองถิน่ ของผูบริหาร  ครูผูสอนและนักเรียน 
วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี  เอกสาร  ตาํราวิชาการ  งานวิจัยที่เกีย่วของกับการ

พัฒนาหลักสตูรวรรณกรรมทองถิน่  โดยเฉพาะในสวนที่เปนผลการวจิัยและขอเสนอแนะเพื่อทํา
การวิจยัตอไป  โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) และการสังเคราะหงานวจิัยเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative  Synthesis) 
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2.  ศึกษาหลักสูตร  การศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2544  สาระการเรียนรูภาษาไทย 
คําอธิบายรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช 
2544  ชวงชัน้ที่ 4 ของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เขตปทุมวนั  จงัหวัด
กรุงเทพมหานคร 

3.  ศึกษาความตองการเอกสารหลักสูตร  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ของ
ผูบริหาร  ครูผูสอนดวยการสัมภาษณ    เพื่อขอความคดิเห็นและเปนขอมูลในการดาํเนนิการ  ใน
การสัมภาษณไดใชแบบสัมภาษณ 1 ฉบับ  โดยสมัภาษณผูบริหาร  8  คน  สัมภาษณหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  1 คน  สัมภาษณครูผูสอนภาษาไทย  11  คน  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

ตอนที่  1  สัมภาษณเกีย่วกับขอมูลทั่วไป  ของผูตอบแบบสัมภาษณ  เรื่อง  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานปจจุบัน  และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่  2  สัมภาษณความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาเอกสาร
หลักสูตร  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น และแนวทางในการดําเนนิกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเอกสารหลักสูตร รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

ตอนที่  3  สัมภาษณเกีย่วกับขอเสนอแนะอื่นๆ 
ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร  และงานวิจยัที่เกีย่วของกับการพัฒนาหลกัสูตร

วรรณกรรมทองถิน่  และสํารวจสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดทําหลกัสตูรของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั     ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทมุวนั 

ขั้นตอนที่  2  สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ไดจากขัน้ตอนที่  1  โดยนํามาเปน
ประเด็นในการสัมภาษณ 

ขั้นตอนที่  3  นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจในดาน
เนื้อหา  ดานภาษา  ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content  validity)   

ขั้นตอนที่  4  นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขในเรื่องสํานวนภาษาและ
ประเด็นในการสัมภาษณ  กอนนาํไปสัมภาษณผูบริหาร  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
และครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย  
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ขั้นตอนในการสัมภาษณ 
การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม

ข้ันตอน  คือ  ประสานงาน  ขอนัดเวลาและสถานที่สัมภาษณ  ดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง  
ซึ่งมีวธิีการดําเนินการสัมภาษณดังนี ้

ขั้นเตรียมตวักอนไปสมัภาษณ 
1.  เตรียมแบบสัมภาษณทีส่รางขึ้นไปใหพรอม 
2.  เตรียมอุปกรณหรือเครื่องมือในการบันทึกคําสมัภาษณ 
3.  ผูวิจัยซกัซอมการสัมภาษณรวมทัง้วธิกีารบันทึกขอมูล 
ขั้นดําเนนิการสัมภาษณ 
1.  ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณผูบริหาร  หวัหนา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูผูสอนสาระการเรยีนรูภาษาไทย   
2.  ผูวิจัยสัมภาษณโดยการถามคําถามตามขอความในแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสราง

ข้ึน 
ขั้นบันทกึผลการสัมภาษณ 
1.  ผูวิจัยบนัทกึผลการสัมภาษณทนัท ี
2.  บันทกึผลการสัมภาษณตามความเปนจริง 
ขั้นปดการสมัภาษณ 
เมื่อผูวิจัยดาํเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว  กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณ  พรอม

ทั้งกลาวคาํอําลา 
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการเอกสารหลกัสูตร  รายวิชา ท 

422  วรรณกรรมทองถิน่  วเิคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชคารอยละ  จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายและวเิคราะหความคิดเห็นและนําเสนอแบบบรรยายความ 

4.  ศกึษาความตองการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ปทุมวนั   โดยใชแบบสอบถาม  เพื่อสอบถามความตองการของนักเรยีน      โดยใชแบบสอบถาม 
1 ฉบับ  สอบถามนักเรียนในระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่4  จํานวน  217  คน  ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้

ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เรือ่ง เพศ และ
อายุ   

ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกบัความตองการใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      
จัดรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  เปนวิชาเลือกเสรี 
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ตอนที่  3  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอืน่ๆ  
 

ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพฒันา

หลักสูตรวรรณกรรมทองถิน่   
ขั้นตอนที่ 2  สรางแบบสอบถามตามขอมูลที่ไดจากขัน้ตอนที่ 1 โดยนํามาเปน

ประเด็นในการสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 3  นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจในดาน

เนื้อหา  ดานภาษา  ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content  validity)   
ขั้นตอนที่  4  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขในเรื่องสํานวนภาษาและประเด็น

ในการสอบถาม  กอนนําไปเก็บขอมูลกับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม  
ขอมูลที่ไดจากการสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ 

5.  ศึกษาหนงัสือ  ตํารา  เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  งานวิจัยที่
เกี่ยวกับการสรางเอกสารประกอบหลกัสูตร  งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีสอนแบบตางๆ  และศึกษา
เนื้อหาเกีย่วกบัวรรณกรรมทองถิน่ในกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ   

 
ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารหลกัสตูร 

วัตถุประสงค   
เพื่อพัฒนาและหาประสทิธภิาพของเอกสารหลักสูตร 
วิธีการดําเนนิการ 
ในขั้นนี้ผูวิจัยไดดําเนินการพฒันาหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวชิา ท 422  

วรรณกรรมทองถิน่  โดยการสรางเอกสารหลักสูตร  และหาประสทิธภิาพของเอกสารหลักสูตรโดย
ใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ และผูเชีย่วชาญ  3 ทานตรวจสอบแลวปรับปรุงแกไข ซึ่งมีข้ันตอน
การสรางเอกสารหลักสูตรดังนี้   

ขั้นตอนของการสรางเอกสารหลักสูตร 
1.  ผูวิจัยไดนาํขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1  มาสงัเคราะหแลว

นํามาเปนแนวทางในการพฒันาเอกสารหลักสูตร  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
2.  ศึกษาหลักสูตร  การศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2544  สาระการเรียนรูภาษาไทย 

คําอธิบายรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช 
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2544  ชวงชัน้ที่ 4 ของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั  เขตปทุมวนั  จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 

3.  ศึกษาหนงัสือ  ตํารา  เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
4.  ศึกษาหนงัสือ  ตํารา  เอกสาร  งานวิจยัที่เกี่ยวกับการสรางเอกสารหลักสูตร 

5.  ศึกษาหนงัสือ  ตํารา  งานวิจยัที่เกี่ยวกบัวิธีสอนแบบตางๆ  
6.  ศึกษาหนงัสอื ตํารา เอกสารตางๆ ที่เกีย่วกับวรรณกรรมทองถิน่ในกรุงเทพมหานคร  

นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ   

7.  วิเคราะหคาํอธิบายรายวชิา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น ของโรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั  เพื่อเปนแนวทางในการสรางเอกสารหลกัสตูรและกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และสรางเกณฑการวิเคราะหนทิานจากผลการกําหนดดังกลาวดวย 

8. ศึกษาคลังขอมูลทองถิน่ซึ่งไดจากการดําเนนิการรวบรวมวรรณกรรมทองถิน่ประเภท
ตางๆ ไดแก ปริศนาคําทาย  สุภาษิต  สํานวน  ตํานาน  นิทาน  นิยาย  ความเชื่อ  ประวัติสถานที ่
เพลงพื้นบาน ที่มีในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ    โดยผูวิจัย
ดําเนนิการวิเคราะหและคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่นที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสม  โดยศึกษาในดาน
ที่มา  เนื้อหา  คําศัพท  สํานวน  ความหมาย  และอิทธิพลที่มีตอการดํารงชีวิต  ทั้งนี้ผูวิจยัได
กําหนดเกณฑหรือประเด็นในการวิเคราะหขอมูลวรรณกรรมทองถิ่นในรูปของคําถามจํานวน  
7 ประเด็น ดงันี ้

    8.1  ขอมูลเร่ืองนี้สะทอนที่มาของนทิาน/ขอมูลอยางไร   
    8.2  ขอมูลเร่ืองนี้สะทอนแนวคิด/ทัศนคติอะไรของชาวบาน 
    8.3  ขอมูลเร่ืองนี้สะทอนอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน (ชาวบาน) 
   8.3.1  สะทอนอะไรเกี่ยวกบัความเปนอยูของคน 
   8.3.2  สะทอนอะไรเกี่ยวกบัอาชีพของชาวบาน 
    8.4  ขอมูลเร่ืองนี้เผยความเชื่ออะไรของชาวบาน 
    8.5  ขอมูลเร่ืองนี้สะทอนคานิยมเร่ืองใดของชาวบาน 
    8.6  ขอมูลเร่ืองนี้สะทอนขนบธรรมเนยีมประเพณีอะไรของชาวบาน 
    8.7  ประโยชนและบทบาทของขอมูลเร่ืองนี ้ คืออะไรบาง 
   8.7.1  ขอมูลใดใหประโยชน  เร่ืองใหความเพลิดเพลิน สนุกกับอะไร   
   8.7.2  ขอมูลใดปลูกฝงจริยธรรมอะไร  ทาํใหใจนอมเขาไปในคุณความดีเร่ืองใด 
           8.7.3  ขอมูลใดเปนขอมูลที่ใหการศกึษาผูฟงในเรือ่งอะไร 
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           8.7.4  ขอมูลใดชวยสรางจินตนาการ  คิดฝนในเรือ่งใด 
           8.7.5  ขอมูลใดเปนกรอบอางอิง  ชวยรักษาบรรทดัฐานสงัคมในเรื่องใด 
           8.7.6  ใหประโยชนอ่ืนๆ นอกจากขอ 8.7.1 – 8.7.5  (ดูรายละเอียดหนา   

330 - 333) 
9.  นําผลการเรียนรูที่คาดหวงัในขอที ่7 และผลการคัดเลอืกวรรณกรรมในขอที่ 8  มา

สังเคราะหเชื่อมโยงกัน  จัดทาํเปนหนวยการเรียนรู  โดยกาํหนดชื่อหนวยการเรียนรู  และจํานวน
ชั่วโมงสอนของแตละหนวย  จัดทําผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู 

10. จัดทาํแผนการจัดการเรยีนรูรายภาค  ดวยการนําหนวยการเรียนรูที่กําหนดมา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยกาํหนดจดุประสงคการเรียนรูจากผลการเรียนรูที่คาดหวงัของแต
ละหนวย  จัดทําสาระสําคญั  วธิีสอน  แผนการวัดและประเมินผล  แหลงการเรียนรู  ในรูปของ
ประมวลการสอน (Course  Syllabus) 

11. จัดทาํแผนการจัดการเรยีนรู  โดยนําแผนการจัดการเรียนรูตางๆ ในขอ 10  มา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชัว่โมง  เพื่อนําไปใชในชั้นเรียน  ประกอบดวยหัวขอตางๆ คือ  
ชื่อหนวยการเรียนรู  คร้ังที่  ชั่วโมงสอน  วนัเวลาที่สอน สาระสําคัญ   จุดประสงคการเรียนรู   
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  กระบวนการจัดการเรียนรู  ส่ือและแหลงการเรยีนรู    และกระบวนการวัด
และประเมินผล  เพื่อเปนแนวทางการสอนแตละชั่วโมง  ทั้งหมดรวม 40 คาบเรียน  20  สัปดาห   
(ดูหนา 179 – 325) 
 

ขั้นตอนของการหาประสทิธิภาพของเอกสารหลกัสูตร 
1.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึน้ไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ

และพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหวางชื่อหนวยการเรียนรู  จดุประสงคการเรียนรู  
 สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน    และการวดัผล 

2.  นาํแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบและแกไขจากอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คน  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมทองถิน่  ดาน
หลักสูตรและดานภาษาไทย   ประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค
การเรียนรูในตารางวิเคราะหแลวหาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  นําตารางวิเคราะหคา IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคาํนวณคาดัชนีความสอดคลอง  
ตั้งแต 0.5  ข้ึนไป  โดยใชเกณฑประเมนิ  ดังนี ้
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+1   หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรู 

  0   หมายถงึ  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรยีนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรู 

-1   หมายถงึ   แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC : 
Index of Item Objective Congruence)  โดยมีสูตรดังนี ้

จากสูตร   IOC  =  Ʃ R 
         N 

เมื่อ   IOC   หมายถงึ  ดัชนีความสอดคลอง 
 Ʃ R หมายถงึ  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 

 N หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

3. นําแผนการจัดการเรียนรูไปปรับปรุง  โดยประมวลจากการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรูไดคาความ
สอดคลองเทากับ  0.91   ซึ่งสามารถนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางได 
 
ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชเอกสารหลักสูตร 

วัตถุประสงค   

เพื่อทดลองใชเอกสารหลกัสตูร  รายวชิา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่   กับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ในระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้คือ  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เขตปทุมวนั  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่4   
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2546  จํานวน  217     คน    7   หองเรียน      
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  คือ  นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั- 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เขตปทุมวนั  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่4  
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2546  ที่สนใจเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ท 422      วรรณกรรม
ทองถิน่    จํานวน 20 คน  กลุมตัวอยางนี้ไดมาโดยวิธกีารเจาะจงเลอืก (Purposive  Sampling)   

 
วิธดํีาเนินการทดลอง 
1.  ทําหนงัสือจากบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากรไปถึงผูอํานวยการโรงเรียน 

สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวัน  เขตปทมุวัน  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความ
รวมมือในการทดลองใชเอกสารหลักสูตร 

2.  นําแผนการสอนไปทดลองสอนนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ปทุมวนั  ในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2546  จํานวน 20 คน  ใช
เวลาทดลอง 1 ภาคเรียน  (พฤศจิกายน -  มีนาคม 2547)  สัปดาหละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 2 คาบ  
ตอเนื่องกนั  รวมใชเวลาทัง้สิ้น  20 สัปดาห 

3,  ใหนกัเรียนทดสอบระหวางเรียน  โดยผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 4 ชนิด  ไดแก           
แบบประเมินผลตามสภาพจริง  ในการสังเกตพฤติกรรมและใชแบบประเมินผลงาน  แบบประเมิน
การทาํงานกลุม  แบบประเมนิการนําเสนอผลงานกลุมในการใหคะแนนผลงานของนักเรียน       
ซึ่งนาํมาคิดเปนคะแนนรวมรอยละ 70  ของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน  จากนัน้
นําไปหาประสทิธิภาพของเอกสารหลกัสูตรและวิเคราะหขอมูล 

4.  ใหนกัเรียนทดสอบหลงัเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึง่นํา
คะแนนมาคิดเปนรอยละ  30  ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากนั้นนําไปหา
ประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตรและวิเคราะหขอมูล 

5.  ใหนกัเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา ท 422  
วรรณกรรมทองถิน่ เพื่อนาํไปหาประสทิธภิาพของเอกสารหลักสูตรและวิเคราะหขอมูล 

 
ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลและปรับปรุงแกไขเอกสารหลกัสตูร 

วัตถุประสงค   

เพื่อประเมนิผลเอกสารหลกัสูตร  รายวชิา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น ที่พัฒนาข้ึนและ
ปรับปรุงแกไข 
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วิธีดําเนินการ 

การประเมนิผลเอกสารหลกัสูตร  รายวชิา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น  ดําเนนิการดังนี ้

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากการทดสอบระหวางเรียน  
โดยใชแบบประเมินผลตามสภาพจริง  ในการสังเกตพฤตกิรรมและใชแบบประเมินผลงาน    

แบบประเมินการทาํงานกลุม  แบบประเมนิการนําเสนอผลงานกลุมในการใหคะแนนผลงานของ
นักเรียน  ซึ่งนาํมาคิดเปนคะแนนรวมรอยละ 70  ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
และจากการทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึง่นาํคะแนนมาคิด
เปนรอยละ  30  ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนีน้ักเรียนที่ผานการ
ประเมินผล ตองไดคะแนนรวมจากการประเมินทั้ง 2 สวน  ไมต่าํกวารอยละ  70 แลวนาํมา
วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลี่ย  ( x̅ ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  จากนั้นนาํคาเฉลี่ย (X ̅ ) 
ที่ไดมาเทียบเปนรอยละ  แลวเทยีบกับเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2533 :4 ) 

      คะแนน  80 – 100  หมายถงึ    ดีมาก 

      คะแนน  70 –  79  หมายถงึ    ดี 

      คะแนน  60 –  69  หมายถงึ    ปานกลาง 

      คะแนน  50 –  59               หมายถงึ    ผานเกณฑข้ันต่ํากวาที่ กําหนด 

      คะแนน    0  - 49  หมายถงึ    ต่าํกวาเกณฑข้ันต่ํา 
ขั้นตอนในการสรางแบบประเมินผลตามสภาพจริง  แบบประเมนิผลงาน  

แบบประเมินการทาํงานกลุมและแบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 

การสรางแบบประเมินผลตามสภาพจริงแบบประเมินผลงาน  แบบประเมินการ
ทํางานกลุม  และแบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุมในครั้งนี ้  ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอน
ดังนี ้

1.  ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.  การสรางแบบประเมินผลตามสภาพจริงไดกําหนดพฤติกรรมที่ตองการสังเกต 

ไดแก ความตัง้ใจเรียนและการปฏิบัติงาน  การรวมกิจกรรมและการตอบคําถาม  ความรับผิดชอบ  
และการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน  และการสรางแบบประเมินผลงาน ไดกําหนดประเดน็ในการประเมิน
ในเรื่อง  เนื้อหา  ภาษา  นิสัยที่ดีในการเขยีนและภาพประกอบ  แบบประเมินการทาํงานกลุม ได
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กําหนดประเดน็ในการประเมินในเรื่อง  บทบาทของคณะทํางาน  ความรับผิดชอบตอหนาที ่ 
ข้ันตอนการทาํงาน  เวลา และความรวมมอืในการทํางาน และแบบประเมินการนําเสนอผลงาน
กลุม  ไดกาํหนดประเด็นในการประเมนิในเรื่อง  กลวิธกีารนาํเสนอ  เนื้อหา  ภาษา  เวลา  เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

3.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน พฤติกรรมที่สังเกตและประเด็นตางๆ ในการ
ประเมิน   โดยใชเกณฑระดบัปฏิบัติแบบรูบริคส (Rubric) กําหนดคาระดับเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก  
ดี  พอใช  ปรับปรุง   

4.  นําแบบประเมินผลตามสภาพจริง  แบบประเมินผลงานของนักเรยีน  แบบ
ประเมินการทาํงานกลุม  และแบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุมไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 

5.  นําแบบประเมินผลตามสภาพจริงและแบบประเมินผลงานของนกัเรียน แบบ
ประเมินการทาํงานกลุม  และแบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุมไปใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน  
ประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC (Index of Item Objective Congruence)  ระหวาง
แบบประเมินกับจุดประสงคการเรียนรู   จากนั้นคาํนวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  ซึง่แบบ
ประเมินที่นาํไปใชไดจะตองมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5  ข้ึนไป  โดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี ้

      +1    หมายถึง     แนใจวาแบบประเมินวัดจุดประสงคขอนั้น 

        0    หมายถึง    ไมแนใจวาแบบประเมินวัดจุดประสงค ขอนัน้ 

      -1     หมายถึง    แนใจวาแบบประเมินไมไดวัด   จุดประสงคขอนัน้ 

นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดชันีความสอดคลอง 
(IOC : Index of Item Objective Congruence)  โดยมสูีตรดังนี้ 

จากสูตร   IOC  =  Ʃ R 
         N 

เมื่อ   IOC   หมายถงึ  ดัชนีความสอดคลอง 
 Ʃ R หมายถงึ  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 

 N หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115

   จากผลการวิเคราะหคาความสอดคลองระหวางแบบประเมินกบัจุดประสงคการ
เรียนรูไดคาความสอดคลองเทากบั  1.00   ซึ่งสามารถนําไปทดลองใชกบักลุมตัวอยางได 

6.  นําแบบประเมินผลตามสภาพจริงและแบบประเมินผลงานของนกัเรียน  แบบ-
ประเมินการทาํงานกลุม  และแบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุมที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา ท 422  วรรณกรรม
ทองถิน่  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แลวนาํมาใชวัด
ความสามารถของนักเรียนหลังเรียน  แบบทดสอบมีลักษณะเปนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ        
4 ตัวเลือก  จาํนวน  30  ขอ    ตอบถูกได 1  ผิดได 0  รวมคะแนนเต็ม 30  คะแนน  มีลําดับการ
สรางดังนี ้

1.  ศึกษาเทคนิค   วธิีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  จาก
หนงัสือ และเอกสารตางๆ และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการวัดประเมนิผล   

2.  วิเคราะหเนื้อหาวิชา  รายวิชาเลือกเสรี  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  โดยแยก
เนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ หรือบทเรียนยอย  แลวนาํเนือ้หานั้นมาเรียงลําดับการสอนจากกอนไป
หลัง  แลวสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร (Table  of  Specifications)  เพื่อสรางผังขอสอบ  (Test  
Blueprint)  เปนตารางสองมิติ  มิติแรกบงบอกเนื้อหา  มิติที่สองเปนเรื่องจุดมุงหมาย  โดยระบุวา  
เนื้อหาวิชาตอนใดมีจุดมุงหมายอะไรบาง  และจุดมุงหมายแตละอยางจะวัดอยางละเทาไร  การ
กําหนดจุดมุงหมายที่จะสอบวัด      จะกําหนดตามจุดมุงหมายของการเรียนรู      ตามแนวคิดของ 
เบนจามิน  บลูม  คือกําหนดจุดมุงหมายเปนความรูความจาํ  ความเขาใจ  การนําไปใช  การ
วิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินคา  การกาํหนดน้าํหนักวาเนื้อหาวิชาหัวขอใดจะสอบ
วัดเทาใด  หรือออกขอสอบจํานวนกี่ขอนัน้  จะพิจารณาจากความสําคัญ  หรือระยะเวลาที่ใชใน
การสอนเนื้อหาวิชาหรือหวัขอนั้นๆ  ตารางวิเคราะหหลกัสูตรนี้  ผูวิจยัจะใชเปนกรอบเพื่อกําหนด
สัดสวนของขอสอบแตละหัวขอ  แตละเนือ้หาของมวลประสบการณการเรียนรูในรายวิชานี ้

3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนขอสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ  สอบวัดประเด็นยอยครอบคลุมทุกประเดน็  ตามสัดสวนที่ปรากฏจาก
ผังขอสอบในขอ 2 
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4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และเกณฑการตรวจใหคะแนนที่
สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจความเหมาะสม  ใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แกไข 

5.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   รายวิชาเลือกเสรี ท 422 
วรรณกรรมทองถิน่  ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ประเมนิแบบทดสอบในตารางวิเคราะหเพื่อหาคา
ดัชนีความสอดคลอง   IOC  (Index of Item Objective Congruence)    ระหวางแบบทดสอบ
กับ- 

                           จุดประสงคการเรียนรู  นําตารางวิเคราะหคา IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณ
คาดัชนีความสอดคลอง  ตัง้แต 0.5  ข้ึนไป  โดยใชเกณฑประเมนิ  ดังนี ้

    +1    หมายถึง   แนใจวาแบบทดสอบวดัจุดประสงคขอนั้น 

      0    หมายถึง   ไมแนใจวาแบบทดสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

     -1    หมายถึง   แนใจวาแบบทดสอบไมไดวัดจุดประสงคขอนั้น 

                            นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC : Index of Item Objective Congruence)  โดยมสูีตรดังนี้ 

จากสูตร   IOC  =  Ʃ R 
         N 

เมื่อ   IOC   หมายถงึ  ดัชนีความสอดคลอง 
 Ʃ R หมายถงึ  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 

 N หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

จากผลการวิเคราะหคาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค
การเรียนรูไดคาความสอดคลองเทากับ  1.00   ซึ่งสามารถนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางได 

6.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 60 ขอ ไปทดลองกับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธาน ีทีเ่คยเรียนรายวิชา  วรรณกรรมทองถิน่       
ในปการศึกษา 2545   ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  โดยไดมาจากการสุมอยางงายจํานวน  30  คน  เพือ่
นํามาวิเคราะหความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  คาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของ
แบบทดสอบ  แลวคัดเลือกแบบทดสอบทีม่ีคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนกตามเกณฑจาํนวน  
30  ขอ    โดยใชแบบทดสอบที่มีคา p  ระหวาง  0.30 – 0.77  คา r  ระหวาง 0.20 – 0.74  จนได
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนที่สมบูรณ   และเมื่อวิเคราะหทางสถิติตามสูตร 
KR. 20  ของคเูดอร - ริชารดสัน  (Kuder  Richardson)   ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน R = 0.753 

2.  ประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรยีน    โดยสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีม่ีตอการเรียน   รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  ประกอบดวย 5 ตอน  คือ  
ตอนที่ 1  ขอมูลของผูตอบ  ตอนที่  2 ดานเนื้อหาวชิา ตอนที ่  3 ดานการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู  ตอนที ่ 4 กระบวนการประเมินผล และตอนที ่5  ดานความสมัพันธระหวางอาจารยผูสอน
กับผูเรียน รวมทั้งสิน้จาํนวน 20 ขอ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  (rating  scale)          
5 ระดับ  แบบปลายปด นําผลการตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่แลวหาคาเฉลี่ย  ( x̅ ) และ
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของแตละขอในแตละดาน  โดยตั้งระดับคะแนนความคิดเหน็ 
การแปลความหมายความคดิเห็นของผูตอบแบบประเมิน  แปลความหมายตามเกณฑเปนคา
ระดบั  ดังนี ้

 คําตอบ                     คาน้ําหนกั 

มากที่สุด   ใหคาระดับเทากับ  5 

มาก    ใหคาระดับเทากับ  4 

ปานกลาง   ใหคาระดับเทากับ  3 

นอย    ใหคาระดับเทากับ  2 

นอยที่สุด   ใหคาระดับเทากับ  1 
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากหนงัสือ  และ

เอกสารตางๆ ที่เกีย่วของ 

2.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ี
ตอการเรียนการสอน   รายวชิา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  จํานวน 20 ขอ 

3.  นําแบบสอบถามความคดิเห็นที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวทิยานพินธ
ตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

4.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ตรวจสอบความสมบูรณ
ของโครงสรางคําถาม  โดยประเมินแบบสอบถามในตาราง  เพือ่หาคาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางคําถามกับจุดประสงค IOC (Index of Item Objective Congruence)  นําตารางวิเคราะห
คา IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดชันีความสอดคลอง  แลวเลือกแบบสอบถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5  ข้ึนไป  โดยใชเกณฑการประเมินดังนี ้

           +1   หมายถงึ  แนใจวาแบบสอบถามวัดจุดประสงคขอนัน้ 

                 0 หมายถงึ  ไมแนใจวาแบบสอบถามวัดจุดประสงคขอนัน้หรือไม 

                -1 หมายถงึ  แนใจวาแบบสอบถามไมไดวัดจดุประสงคขอนั้น 

จากผลการวิเคราะหคาความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกบัจุดประสงค
การเรียนรูไดคาความสอดคลองเทากับ  1.00   ซึ่งสามารถนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางได 

5. นาํแบบสอบถามความคดิเห็นมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  โดยใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจอีกครั้งเพื่อความถูกตองและสมบูรณ 

 
สรุป 

 
งานวิจยัเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ท 422  

วรรณกรรมทองถิน่  มีจุดประสงคเพื่อพฒันาและประเมินผลหลกัสูตร  ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนนิการ
ดําเนนิการ  โดยวิจัยและพฒันา   ซึง่มีข้ันตอนทั้งหมด  4 ข้ันตอน  คอื ข้ันที ่1 และ ข้ันที ่3 เปนขัน้
ของการวิจยั  และข้ันที ่2 และ ข้ันที ่4  เปนขั้นของการพัฒนา  เร่ิมจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาความ
ตองการและขอมูลพื้นฐาน  แลวจงึดําเนนิการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสตูร  
ตอจากนัน้ผูวจิัยไดเร่ิมทดลองใชเอกสารหลักสูตร  และไดมีการประเมินและปรับปรุงแกไขเอกสาร
หลักสูตรเปนขัน้ตอนสุดทาย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 4  โรงเรียนสาธิต  มศว ปทุมวนั  โดยทดลองในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา  2546  ใชระยะเวลา
ทดลอง 1 ภาคเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสมัภาษณ  และแบบสอบถาม
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  เอกสารหลักสูตรรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  แบบ
ประเมินผลตามสภาพจริง  แบบประเมินผลงานของนกัเรียน  แบบประเมินการทาํงานกลุม  แบบ
ประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  การวิเคราะหขอมลู
ใชคาดัชนีความสอดคลอง  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห
เนื้อหา 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัครั้งนีเ้ปนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา        

ท 422   วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานแีละสมุทรปราการ  สําหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  ปทุมวนั  ผูวิจยั    
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  4  ข้ันตอน  ดังนี ้

 
ตอนที่ 1      การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2      การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของเอกสารหลักสูตร  
ตอนที่ 3      การทดลองใชเอกสารหลักสตูร 
ตอนที่ 4      การประเมินและปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร 
 

ตอนที่ 1 
การศึกษาความตองการและขอมลูพื้นฐาน 

 
การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรู

ภาษาไทย รายวิชา    ท 422   วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการ   แบงออกเปน 2 ตอน  คือ 1)  ผลการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรวรรณกรรมทองถิ่น  2) ผลการศึกษาความตองการของผูบริหาร  
ครูผูสอน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4  สรุปผลไดดังนี ้
 
ผลการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกีย่วของกับการพฒันาหลกัสูตรวรรณกรรม
ทองถิ่น   

จากการศึกษาพบวา  นักการศึกษา  นกัวชิาการ  และนกัวิจัยใหความสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรวรรณกรรมทองถิน่กนัมากขึ้น มีการสรางเอกสารหลกัสูตรวรรณกรรมของแตละทองถิ่น
ข้ึนใชในสถานศึกษาตางๆ  เนื่องจากในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 นั้น   
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ไดกําหนดใหแตละสถานศึกษามหีนาทีจ่ัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกีย่วกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสงัคม  ภูมิปญญาทองถิน่  คุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน  เพื่อความเปนสมาชกิ
ที่ดีของครอบครัว  ชมุชนและประเทศชาติ และกําหนดใหมหีลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช 2544 ข้ึน  ซึ่งหลักสูตรนี้จะใหสถานศกึษาจดัทํารายละเอยีดของแตละสาระเปนรายป  
รายภาค กําหนดโครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู  จํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูที่
แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ 12 ป  และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชัน้ของสาระการเรียนรูแต
ละกลุม  สถานศกึษาตองนาํโครงสรางดังกลาวนี้ไปจดัทําเปนหลกัสูตรของสถานศึกษา  ให
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถิน่  คุณลักษณะอันพงึประสงค  เพือ่
เปนสมาชิกทีด่ีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  รวมถึงจัดใหสอดคลองกบั
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  แตละกลุมเปาหมายดวย  นอกจากนี้
สถานศกึษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหมๆ  รายวิชาทีม่ี
ความเขมข้ึน  อยางหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเลือกเรยีนตามความถนัด  ความสนใจ  ความ
ตองการ  และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก 8 กลุม   

การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของในการจัดทําเอกสารหลักสูตร  สําหรับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เมื่อไดศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 แลวพบวา ในชวงชัน้ที่ 4 ระดับช้ันมัธยมศกึษา ปที่ 4 - 6  
เปนหลกัสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน  มุงปลูกฝงความรู  
ความสามารถ  และทกัษะในวทิยาการและเทคโนโลย ี เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคนําไปใช
ใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของ
ตน  สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ   ลักษณะหลักสูตรในชวงนี้จัดเปน  
หนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัด  
ความสนใจ  ของผูเรียนแตละคนทัง้ดานวิชาการและวชิาชีพ  โดยใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค  ใช
เกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรยีน  มีคาน้ําหนักวชิา 1 หนวยกิต    การจัดเวลาและสาระการเรียนรู
ในชวงชั้นนี้  เปนการเริ่มเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา  จงึใหมกีารเลือกเรียนในบางรายวิชาของแต
ละกลุมสาระการเรียนรู  และจัดทํา “รายวิชาเพิ่มเติมใหม”  บางรายวิชาทีน่าสนใจ  หรือม ี    
ความยากในระดับสูงขึ้นไป  และในหลกัสตูรนี้ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยไว  ซึ่งในรายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่   ทีผู่วิจัยดําเนนิการตรงกับสาระ-
ที่ 4  หลักการใชภาษา มาตรฐาน  ท 4.1ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 ในขอที่ 6  ไว
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วา  ศกึษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศกึษาความหมายของภาษาถิ่น  สํานวนภาษิตที่มใีน
วรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม   

ผลจากการศึกษาพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ทาํใหการพัฒนาหลกัสูตรวรรณกรรมทองถิน่มีความสอดคลอง
กับหลักการและจุดหมาย ซึ่งเมื่อพจิารณาจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
และผูเชี่ยวชาญที่สวนใหญใหความเหน็ไปในแนวทางเดยีวกนัวา  การจัดทําเอกสารหลักสูตรของ
มีความสอดคลอง  ตรงตามหลักการและจุดหมายของหลกัสูตร  และนอกจากนัน้การศึกษาขอมูล
ดังกลาว ยังทําใหผูวิจยัจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับผูเรียนตามธรรมชาติของผูเรียนในแตละชวง
ชั้น  โดยมุงพฒันาทัง้ดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  ใหมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชวีิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  มุงพฒันาผูเรียนใหเปนคน
ด ี คนเกง  และมีความสุข  และมุงจัดประสบการณและการเรียนรูที่สอดคลองกับชีวิตจริง  เพื่อให
คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดีมปีญญา  มีความสุข  และมคีวามเปนไทย  อีกดวย 
 
ผลการศึกษาความตองการของผูบริหาร  ครูผูสอน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4          

จากการสํารวจความตองการของผูเกี่ยวของกับการพัฒนาเอกสารหลกัสูตร  ผูวิจยัได
เก็บขอมูลโดยวิธีการ 1) ใชแบบสัมภาษณ  2) ใชแบบสอบถาม  โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1. ผลจากการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดทาํการสัมภาษณความตองการเอกสารหลกัสูตร  
รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ของผูบริหาร  ครูผูสอนดวยการสัมภาษณ    เพื่อขอความ
คิดเห็นและเปนขอมูลในการดําเนนิการ  โดยวิเคราะหขอมูลจาก  1)  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณ  2) ความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาเอกสารหลักสูตร  3) ขอเสนอแนะ
ทั่วไป  ดังนี ้

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จําแนกตามเพศ  อาย ุ  การศึกษา  
ตําแหนงงานปจจุบัน  และประสบการณการทาํงาน  วเิคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ ( f ) และ
รอยละ  มีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ   
 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศชาย 
     เพศหญงิ 

3 
14 

17.65 
82.35 

รวม 17 100 
2.  อายุ        26 –  35 ป 
                   36  -  45 ป 
                   46  ปข้ึนไป 

3 
8 
6 

17.65 
47.06 
35.29 

รวม 17 100 
3.  การศึกษาระดับ  ปริญญาตรี 
                               สูงกวาปริญญาตรี  

8 
9 

47.06 
52.94 

รวม 17 100 
4.  ตําแหนงงานปจจุบนั   ผูบริหาร 
                                      ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
                                      หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

5 
11 
1 

29.41 
64.71 
  5.88 

รวม 17 100 
5.  ประสบการณการทํางาน  1 – 10 ป 
                                          11 -  20 ป 
                                          21 ปข้ึนไป 

3 
8 
6 

17.65 
47.06 
35.29 

รวม 17 100 
 

จากตารางที่ 1  พบวา  ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  14 คน  คดิ
เปนรอยละ 82.35  มีอายุระหวาง 36 – 45 ป  จาํนวน 8 คน  คิดเปนรอยละ  47.06  จบการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี จาํนวน 9 คน  คิดเปนรอยละ  52.94  แบงออกเปนผูบริหาร  จํานวน 5 คน  คิด
เปนรอยละ 29.41  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จาํนวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 64.71  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จาํนวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 64.71  และผูใหสัมภาษณ
สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 11 – 20 ป  จาํนวน 8 คน  คิดเปนรอยละ  47.06  
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาเอกสารหลักสตูร  รายวชิา  
ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4  จากการสัมภาษณผูบริหาร  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  วเิคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ 

ผลการวิเคราะหพบวา  ทุกฝายมีความตองการใหพฒันาหลักสูตรโดยการสราง
เอกสารหลกัสตูร สําหรบัรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญไดเสนอ
แนวทางใหผูวจิัยกําหนดสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกบัวัยและความสามารถของผูเรียน และนํา
วรรณกรรมทองถิน่ในถิน่ของผูเรียนหรือถิ่นที่ใกลเคียงมาจัดทําเปนสาระการเรียนรู  โดยจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่ามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู  ความเขาใจในวรรณกรรมทองถิน่
ของตนใหไดมากที่สุด ผูใหสัมภาษณสวนใหญไดเสนอใหมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  และใหนําสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา  นอกจากนัน้ยงั
แนะนาํใหกําหนดการวัดและประเมินผลที่เปนระบบชัดเจน  ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดาน      
พุทธพิิสัย  ดานทกัษะพิสัย และดานจิตพสัิย  โดยใหประเมินผลตามสภาพจริง 

ตอนที ่ 3  ดานขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม  วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ 

ผลการวิเคราะหขอมูล  โดยภาพรวมพบวาผูใหสัมภาษณทุกทานใหขอเสนอแนะใน
แนวทางเดียวกันวา  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา หาความรูดวยตนเอง  จากแหลง
ความรูทีห่ลากหลาย  เพื่อชวยเพิ่มพนูประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน 

2. ผลจากการสอบถาม  ผูวิจัยไดทาํการสอบถามความตองการในพัฒนาหลักสูตร  
สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่นของนักเรียน  โดยใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถาม    เพื่อขอความคิดเห็นและเปนขอมูลในการดําเนนิการ  โดยวิเคราะหขอมูลจาก  1)  
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  2) ความตองการใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจดั
รายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่นขึน้เปนวิชาเลือกเสรีและความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  3) ขอเสนอแนะทั่วไป  ดังตารางที่ 2  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จาํแนกตาม  เพศ และอายุ  
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี ่( f ) และรอยละ  มีรายละเอยีดดังนี ้
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ตารางที่ 2  จํานวนรอยละและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศชาย 
     เพศหญงิ 

103 
114 

47.47 
52.53 

รวม 217 100 
2.  อายุ        14   ป 
                   15   ป 
                   16   ป 

19 
186 
12 

  8.76 
85.71 
  5.53 

รวม 217 100 
 

จากตารางที่ 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 114 คน  
คิดเปนรอยละ 52.53  และมอีายุ 15 ป  มากที่สุด  จํานวน  186 คน  คิดเปนรอยละ 85.71  

ตอนที ่ 2  ความตองการใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดรายวชิา ท 422  
วรรณกรรมทองถิน่ขึ้นเปนวิชาเลือกเสรีและความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางในการจัดกจิกรรมการ-
เรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนาํเสนอแบบพรรณนา
ความ  มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยจัดรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ขึ้นเปนวิชาเลือกเสรี  และมีนักเรียนที่สนใจ
เลือกเรียนรายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  เปนจาํนวน 20 คน และสาเหตทุี่เลือกเรียนสวน
ใหญเพราะมีความสนใจทีจ่ะเรียนรูในรายวชิาที่เกี่ยวกับวฒันธรรมและภูมิปญญาไทย นกัเรียน
สวนใหญที่ไมสนใจที่จะเลือกเรียนรายวิชาวรรณกรรมทองถิ่น มคีวามคิดเห็นตรงกนัวา  มีความ
สนใจในรายวชิาอื่นๆ มากกวา  และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของผูตอบ
แบบสอบถาม  โดยสวนใหญเนนใหผูสอนคัดเลือกเนื้อหาสาระใหนาสนใจ  ใหทัง้ความรูและความ
เพลิดเพลนิมาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  และตองการใหผูสอนใชส่ือการเรยีนการสอนที่
ทันสมยั   
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ตอนที ่3 ดานขอเสนอแนะอืน่ๆ เพิ่มเติม  วิเคราะหขอมลูโดยใชการวเิคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ 

ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดไมไดใหขอเสนอแนะอืน่ๆ 
เพิ่มเติม 
 

ตอนที่ 2       
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารหลกัสตูร 

 
จากการสํารวจในตอนที่ 1 ผูวิจัยไดนาํขอมูลมาเปนแนวทางในการ พัฒนาหลักสูตร  

สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  โดยมีข้ันตอน 2 ข้ันตอน   ดงันี้   
1.การสรางเอกสารหลกัสูตร  2. หาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตรโดยใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  3 ทานตรวจสอบแลวปรับปรุงแกไข  
 
1. ขั้นดําเนินการสรางเอกสารหลักสูตร 

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพืน้ฐานจากหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2544  สาระ
การเรียนรูภาษาไทย จากนั้นไดศึกษาวิเคราะหคําอธบิายรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่    
ชวงชัน้ที ่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั เขตปทุมวนั  จงัหวัด
กรุงเทพมหานคร  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนรายวิชานี ้ 
ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นจังหวัดกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ  
เพื่อคัดเลือกเรือ่งที่เหมาะสมมากาํหนดเปนเนื้อหา  และสื่อการเรียนรู  รวมทัง้กาํหนดขอบเขตผล
การเรียนรูที่คาดหวงั จัดทาํหนวยการเรยีนรู  และแผนการจัดการเรียนรู  ซึง่ประกอบดวย  
คาบเวลาเรียน  สาระสําคญั   จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือและแหลงการเรียนรู    และการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

การดําเนินการสรางเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  สรุป
ไดดังนี้ 

1.1  การกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวัง  ผูวิจยัไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงั
รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  จากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  ไว 16  ขอ  ดังนี ้

 1.1.1  อธิบายความหมาย  ลักษณะ  และประเภทและคุณคาของวรรณกรรม
ทองถิ่นได 
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            1.1.2  อธิบายที่มา  ความหมาย   ประเภท  และลักษณะโครงสรางของปริศนา 
คําทายได 
            1.1.3  บอกเอกลักษณของชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ
ได 

           1.1.4  อธิบายวิเคราะหคุณคา  ประโยชนและความสัมพันธระหวางปริศนา 
คําทายกับการ ดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิ่นได 

            1.1.5 อธิบายความหมาย  ที่มา  จําแนกประเภทของภาษิตและสํานวนได  และ
บอกความ  แตกตางระหวางภาษิตและสํานวนได 

            1.1.6  อธิบายเนื้อหา  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของภาษิตสํานวนที่มีตอการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยได 
            1.1.7  อธิบายความหมาย  ลักษณะของนทิาน  และจาํแนกประเภทของนทิาน  
นิยายได 

            1.1.8  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและประโยชนของนทิาน  รวมทัง้อธิบาย
ความสัมพันธของนิทานกับสังคมได 

            1.1.9  อธิบาย  วเิคราะหที่มา  แนวคิด  วถิีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และ
ขนบธรรมเนยีมของชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธาน ี สมทุรปราการที่ปรากฏในนทิานพื้นบานได 

            1.1.10 อธิบายที่มา  เนื้อหา  ความหมายและศัพทสํานวนทีป่รากฏในเพลง
พื้นบานได 

            1.1.11 อธิบายความหมายทีม่า  ลักษณะ  เนื้อหา  ประเภท  คุณคาและบทบาท
ของตํานาน  ประวัติสถานที่ตอการดํารงชีวิตของคนไทยได 

           1.1.12 อธิบาย  วิเคราะหบทบาทของตํานาน  คณุคาและอิทธพิลที่สัมพนัธกบั 
วิถีชีวิตของคนไทย 

           1.1.13  อธิบาย  วเิคราะหแนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อและคานยิมและ
ขนบธรรมเนยีมของชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการที่ปรากฏในตาํนานและ
ประวัติสถานที่ได 

            1.1.14  อธิบายความหมาย  ทีม่า  ลักษณะสาํคญัและจําแนกประเภทของเพลง
พื้นบานได 

            1.1.15  อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและอิทธพิลของเพลงพืน้บานตอการดําเนนิชีวิต
ของคนไทยในอดีตได 
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            1.1.16  อธิบายถงึการอนุรักษวรรณกรรมทองถิน่  ความสําคญั  ปญหาของการ
อนุรักษ  สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่นได 

1.2  การกําหนดเนื้อหา 
      ผลการวเิคราะหวรรณกรรมทองถิน่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี

และสมุทรปราการ    สามารถกําหนดเนื้อหาได  7  หนวยการเรียนรู  ดังนี ้
 
หนวยการเรียนรูที่ 1    “เร่ืองเลานี้มทีีม่า”   

       (ความรูเบื้องตนเกีย่วกับวรรณกรรมทองถิน่) 
          หนวยการเรียนรูที่ 2  “อะไรเอย”    
      (ปริศนาคําทาย) 
          หนวยการเรียนรูที่  3   “สํานวนนาคิด  ภาษิตนารู”    
      (ภาษิตและสํานวนไทย) 
          หนวยการเรียนรูที่  4   “กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว”   
      (นิทาน  นิยาย  เรื่องเลา)   

หนวยการเรียนรูที่ 5  “ทองเที่ยวที่ใดภูมิใจในตํานาน”  
      (ตํานาน  ประวัติสถานที่)  

หนวยการเรียนรูที่  6  “เพลงพื้นบานของเรา”   
      (เพลงพื้นบาน)  

 หนวยการเรียนรูที่  7  “บอกตอตํานาน  สืบสานวรรณกรรม” 
      (การอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น) 

ผูวิจัยไดคัดเลือกวรรณกรรมทองถิน่จากคลังวรรณกรรมทองถิน่  ทัง้ที่เปน
วรรณกรรม มุขปาฐะและลายลักษณที่มีอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการ  โดยสงัเคราะหเชื่อมโยงผลการเรียนรูที่คาดหวงักบัวรรณกรรมทองถิน่ประเภท
ตางๆ ไดแก  ปริศนาคําทาย  ภาษิตสํานวน  นทิาน  ตาํนานและเพลงพืน้บาน  กําหนดเปนเนื้อหา
สาระของเอกสารหลักสูตร  ดังมีรายละเอยีดดังนี ้

นิทาน  จาํนวน  19  เร่ือง  ไดแก  1)  เร่ืองทําบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป   
2)  เร่ืองบางแคในอดีต  3)  เร่ืองทําไมมดตะนอยถงึเอวคอด  4) เร่ืองประเพณีปลอยนกปลอยปลา  
5)  เร่ืองเสาชิงชา ราชพิธีโลชงิชา     6)  เรื่องแยงศพมอญ     7)  เรื่องโลภมากมักลาภหาย   
8)  เร่ืองคนตัดฟน     9)  เรื่องตายแลวไปไหน     10)  เร่ืองเมื่อเศรษฐีเลือกลูกสะใภ   
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11)  เร่ืองศาลปูเผือกปูดํา   12) เร่ืองทําไมเสือโครงจึงมีตวัลาย    13)  เร่ืองเสือโงกับคางคก   
14)  เร่ืองนักศึกษาแพทย  15)  เร่ืองสามเกลอเพื่อนกนั 16)  เร่ืองคนใจบุญ 17)  เร่ืองดาวจระเข  
18)  เร่ืองนางนาคพระโขนง   19)  เร่ืองเจาพอหอกลอง 

ตํานาน  เรื่องเลาและประวตัิสถานที่  จาํนวน  24   เร่ือง  ไดแก 1)  เร่ืองตํานาน
หลวงพอโต  วดับางพลีใหญใน  จังหวัดสมุทรปราการ  2)  ตํานานเมอืงสามโคก  3)  ตํานานสาม
เสน  4)  เรื่องพระหลกัเมือง    5)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  6)  สะพานพระพทุธยอดฟา   
7)  บางกอก 8)  บานหมอ 9)  ถนนอุรุพงษ 10)  ถนนสี่พระยา11)  ถนนสีลม 12)  ถนนพัฒนพงษ   
13)  ถนนอังรดีูนังต    14)  คลองแสนแสบ    15)  ส่ีแยกราชเทวี  และสะพานราชเทว ี  
16)  วัดเบญจมบพิตร    17)  สนามหลวง    18)  หัวลําโพง   19)  สําเพ็ง    20)  สวนลุมพนิี   
21)  ศาลาแดง    22)  คลองถม   23)  บานบาตร    24)  บานบุ    

เพลงพื้นบานจํานวน   9    เพลง ไดแก  1)  เพลงรําพาขาวสาร  2)  เพลงวัดเอยวัด
นอก  3)  เพลงนกขุนทอง  4)  บทกลอนกลอมเด็กหอพระสมุดวชิรญาณ  5) เพลงเทงเตง  6)  
เพลงจ้าํจี้  7) เพลงแมงมุม   8)  เพลงมอญซอนผา  9)  เพลงอายตุกแก   

1.3 กระบวนการจัดการเรยีนรู  การกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละ
แผนการสอน  ผูวิจัยไดวเิคราะหความสอดคลองขององคประกอบตางๆ  คือ  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ลักษณะของเนือ้หาสาระ  ลักษณะผูเรียน  เวลา  สถานที่  และจํานวน
ผูเรียน  ผลการวิเคราะห  ไดวิธีสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  รายวิชา ท 422  วรรณกรรม
ทองถิน่ ดงันี ้
                  1.3.1  วิธีสอนทีค่รูเปนศูนยกลาง  ม ี2 วธิี  ไดแก 
                       1.3.1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย 
                       1.3.1.2  วิธีสอนแบบทบทวน 
                   1.3.2  วิธีสอนทีน่ักเรยีนเปนศูนยกลางม ี 7 วิธ ี ไดแก 
                       1.3.2.1  วิธีสอนแบบโครงงาน 
                       1.3.2.2  วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน 
                       1.3.2.3  วิธีสอนแบบอภิปราย 
                       1.3.2.4  วิธีสอนแบบศูนยการเรียน 
                       1.3.2.5  วิธีสอนแบบนาฏการ 
                       1.3.2.6  วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
                       1.3.2.7  วิธีสอนโดยใชการเลนเกมประกอบการเรียนรู 
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        นอกจากนั้น  ผูวิจัยยงัไดนํากระบวนการตางๆ มาใชในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน   ทัง้หมด 4 กระบวนการ  ดังนี ้

        1)  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
        2)  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
        3)  กระบวนการกลุมสัมพันธ 
        4)  ทักษะกระบวนการ  9  ข้ัน 
 

  ทัง้นี้ผูวิจยัไดกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรูใหสัมพนัธกับเนื้อหาแตละหนวย
การเรียนรูดงัรายละเอยีดในตารางที่ 3   ความสัมพนัธระหวางสาระสาํคัญกับกระบวนการ 
จัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู  ดังนี ้
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ตารางที่ 3    ความสัมพันธระหวางสาระสําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการ      
เรียนรู 

หนวยการเรยีนรูที ่ กระบวนการจัดการ
เรียนรู 

สาระสําคัญ 

1.  “เรื่องเลานีม้ีที่มา” 
      (ความรูเบือ้งตน

เกี่ยวกับวรรณกรรม
ทองถิน่) 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  แบงกลุมทาํงาน 
4.  ทบทวน 
5.  ใชกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด 

วรรณกรรมทองถิน่เปนเอกลกัษณที่
บงบอกวถิีการดําเนนิชีวิตของคนใน
ทองถิน่นั้นๆ  ทั้งนี้เพราะวรรณกรรม
แตละประเภทจะบรรจุภาษา  วถิีชีวิต  
แนวคิด  คานยิมเอาไว  เพื่อสะทอน
ภาพชวีิตและความเปนอยูของคนใน
ทองถิน่ใหผูอานไดเห็นอยางชัดเจน  
การศึกษาวรรณกรรมทองถิน่จะทําให
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจ  เหน็
ความสาํคัญ  และภาคภูมิใจใน
เอกลักษณของทองถิน่  รวมทั้ง
สามารถสืบทอดและอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิน่ใหคงอยูสืบไป 

2.  “อะไรเอย” 
     (ปริศนาคําทาย) 

1.  นาฏการ 
2.  อภิปราย 
3.  ใชเกมประกอบการ 
เรียนรู 

4.  อธิบาย 
5.  ใชกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ 

6.  ทําโครงงาน 

ปริศนาคําทายเปนวรรณกรรมทองถิน่
ประเภทหนึ่งทีใ่ชถอยคําสํานวนผูกขึน้
เปนปญหาสําหรับทายเพื่อประลอง
ภูมิปญญา ซึ่งจะแสดงใหเห็นสภาพ-
ความเปนอยูของคนในทองถิน่  
การศึกษาปริศนาคําทายจะชวยให
เขาใจความคดิ ความสัมพนัธระหวาง
บุคคลในครอบครัวหรือในทองถิ่น 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ กระบวนการจัดการ

เรียนรู 
สาระสําคัญ 

3.  “สํานวนนาคิด  
ภาษิตนารู” 

     (ภาษิตและสํานวน
ไทย) 

1.  แบงกลุมทาํงาน 
2.  ใชเกมประกอบการ
เรียนรู 

3.  บทบาทสมมติ 
4.  ใชกระบวนการกลุม
สัมพันธ 

สํานวนภาษิตเปรียบเสมือนเครื่องมือ
ในการถายทอดประสบการณ  ความ
เชื่อ  ตลอดจนขนบธรรมเนยีม
ประเพณีตางๆ จากบรรพบุรุษสูคนรุน
หลัง  เปนการใชภาษาที่กะทัดรัดแตมี
ความลึกซึ้งกนิใจ  สํานวน  ภาษิตมี
คุณคามากมายทัง้ในดานการศึกษา
อบรม  ในดานสังคมและในดาน
ภาษา  ทัง้ยงัสามารถนําไปใชในการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวนัได 

4.  “กาลครั้งหนึ่งนาน
มาแลว” 

     (นิทาน  นยิาย  เรื่อง
เลา) 

1.  อภิปราย 
2.  บรรยาย 
3.  ศนูยการเรียน 
4.  แบงกลุมทาํงาน 
5.  ทบทวน 
6.  ใช Mind Mapping 
7.  ใชกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด 

8.  ใชกระบวนการกลุม 
9.  ใชกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ 

นิทาน  นยิาย  เรื่องเลาประจําถิน่ถือ
เปนมรดกคูบานคูเมืองชิน้สาํคัญ  
และเปนรากฐานของวิทยาการใน
ปจจุบัน  การศึกษานทิานจะทาํให
เขาใจวิถีชวีิต  แนวคิด  ความเชื่อ  
คานิยม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนในทองถิน่นั้น  ผู
ศึกษาควรเห็นความสาํคัญ  ตระหนัก 
ในคุณคา  รูจกัหวงแหนและรวมใจกนั
อนุรักษนิทานพื้นบานใหคงอยูสืบไป 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ กระบวนการจัดการ

เรียนรู 
สาระสําคัญ 

5.  “ทองเที่ยวที่ใดภูมิใจ 
ตํานาน” 

      (ตํานานและประวัติ
สถานที่) 

1.  อภิปราย 
2.  บรรยาย 
3.  ทบทวน 
4.  นาฏการ 
5.  ใชกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด 
 

ตํานานเปนมรดกทางปญญาที่สะสม
ตอเนื่องมาหลายชั่วอายุคน  มี
บทบาทอธิบายประวัติและที่มาของ
สถานที ่ บุคคลหรือส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรมซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งในวิถี
ชีวิตคนไทย  อธิบายเหตุการณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นผสมผสานกบัจินตนาการ
ของผูแตง  และความเชื่อสมยันัน้  
ยอมใหความรู  ความสนุกเพลิดเพลิน  
เกื้อกูลใหเกิดการพัฒนาคนไปสู
ทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  ควรแก
การอนุรักษใหคงอยูคูกับชาติ
บานเมืองตลอดไป 

6.  “เพลงพืน้บานของ
เรา” 

     (เพลงพื้นบาน) 

1.  นาฏการ 
2.  อภิปราย 
3.  บรรยาย 
4.  ทบทวน 
5.  ใชกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ 

เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ
ที่เจริญแพรหลายมากในกลุม
ชาวบาน  เพราะเปนวรรณกรรมที่ให
ความบนัเทงิใจแกบุคคล  หมูคณะ  
ครอบครัว  และผูรองเองดวย  
การศึกษาเพลงพืน้บานจะทาํใหเขาใจ
วิถีชีวิตและคานิยมของคนในทองถิน่
ซึ่งถือเปนมรดกทางปญญาที่ควรคา
แกการศึกษาและอนุรักษไวสืบไป 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ กระบวนการจัดการ

เรียนรู 
สาระสําคัญ 

7.   “บอกตอตํานาน  สืบ  
สานวรรณกรรม” 

      (การอนุรักษและ
เผยแพรวรรณกรรม
ทองถิน่) 

1.  ใชทักษะกระบวนการ 
9 ข้ัน 

2.  อภิปราย 
3.  แบงกลุมทาํงาน 
 

การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  คือ
การสงวนหรือการดํารงวรรณกรรม
ทองถิน่ไว  สวนการเผยแพรนัน้  
หมายถงึ  กระทําใหแพรหลายและให
รับรูกันในวงกวาง  แตวรรณกรรม
ทองถิน่จะเก็บรักษาไว  สงวนไวเพียง
อยางเดยีวหาเรียกวาอนุรักษไม  
โดยเฉพาะวรรณกรรมมุขปาฐะนัน้  
การอนุรักษ คือการเลาสืบตอกันมา  
ฉะนัน้การเผยแพรและการอนุรักษ
วรรณกรรมพื้นบานจึงเปนกจิกรรม
เดียวกนั  นัน่คือ  ยิ่งมีการเผยแพร
มากเทาไร  ก็ยิ่งเปนการอนุรักษมาก
เทานัน้ 

 
1.4 สื่อและแหลงการเรยีนรู  ผูวิจัยไดใชส่ือการเรียนรูตางๆ ดังนี ้  1)  วรรณกรรม

ทองถิน่ประเภทตางๆ  ไดแก  ปริศนาคําทาย  ภาษิตสาํนวน  นทิานพื้นบาน  ตาํนานและประวัติ
สถานที ่ เพลงพื้นบาน  2)  วดีีโอเรื่องการละเลนพื้นบาน  3)  วีซีดีเร่ือง กําจัดตลกออน  4)  ซีดีรอม 
เร่ือง รอบร้ัวโรงเรียนเรา  5)  รูปภาพ  6)   บัตรคาํ  7)  แถบประโยค  8)  ผังภูม ิ 9)  แผนใส  
10)  ใบความรู   ซึง่ในแตละหนวยการเรียนรูผูวิจัยไดใชส่ือและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4  ส่ือและแหลงการเรียนรูที่ใชในแตละหนวยการเรียน 
หนวยการเรยีนรูที ่ สื่อและแหลงการเรียนรูที่ใช 

1.  “เรื่องเลานีม้ีที่มา” 
      (ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับ

วรรณกรรม  ทองถิ่น) 

1.  ผังภูมิวรรณกรรมแบบฉบับ 1 เร่ือง 
2.  ผังภูมิวรรณกรรมทองถิน่ 1 เร่ือง 
3.  ผังภูมิขอแตกตางระหวางวรรณกรรม 
แบบฉบับกับวรรณกรรมทองถิ่น 
4. ใบความรูที่ 1 เร่ือง  “ความหมายและ
ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 
5.  ตัวอยางวรรณกรรมทองถิ่นชนิดตางๆ เชน  
บทเพลงพื้นบาน  ปริศนาคําทาย  นทิาน  
ตํานาน 
6.  แผนใสเรื่อง“ประเภทของวรรณกรรม
ทองถิน่” 
7. ใบความรูที ่2 เร่ือง “คุณคาของวรรณกรรม
ทองถิน่” 

2.  “อะไรเอย” 
     (ปริศนาคําทาย) 

1.  วีซีดีกําจัดจุดออน ตอน “กําจัดตลกออน” 
เปนรายการตลกทีท่ําเลยีนแบบเกมโชวรายการ
กําจัดจุดออน  ซึ่งจะมีการทายปริศนาใน
รูปแบบใหมๆ 
2.   แถบประโยคปริศนาคําทาย 15 ขอ 
3.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง “ลักษณะโครงสรางของ
ปริศนาคําทาย” 
4.  ใบความรูที่  2 เร่ือง “ประเภทของปริศนา 
คําทาย” 
5.  ใบความรูที่ 3 เร่ือง “คุณคาของปริศนา 
คําทาย 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ สื่อและแหลงการเรียนรูที่ใช 

3.  “สํานวนนาคิด  ภาษิตนารู” 
     (ภาษิตและสํานวนไทย) 

1.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง  ความหมายและที่มา
ของสํานวน  และภาษิต 
2.  ใบความรูที่  2  เร่ือง  ประเภทของภาษิต  
สํานวน   
3.  ใบความรูที่  3  เร่ือง  คณุคาและอิทธพิล
ของภาษิตสํานวน 

4.  “กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว” 
     (นิทาน  นยิาย  เรื่องเลา) 

  1.    แผนใสเร่ืองความหมายของนิทาน  และ
ลักษณะของนิทาน 

  2.   ใบความรูที่ 1 เร่ืองความหมายของวิถีชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และความเชื่อ   

  3.  ศูนยการเรียน  3 ศูนย   เ ร่ือง   วิถีชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  

  4.  นิทานพื้นบานเรื่องทําบุญบูชาโทษ 
  โปรดสัตวไดบาป  บางแคในอดีต  
 ทําไมมดตะนอยถึงเอวคอด  ประเพณี 
  ปลอยนกปลอยปลา  เสาชิงชา ราชพิธีโลชิงชา 
   แยงศพมอญ  โลภมากมักลาภหาย  คนตัด
ฟน  และตายแลวไปไหน 

  5.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง คานิยม 
  6.  นิทานเรื่องเมื่อเศรษฐีเลือกลูกสะใภ 
  ศาลปูเผือกปูดํา  ทําไมเสือโครงจึงมีตัวลาย  
เสือโงกับคางคก  นักศึกษาแพทย  สามเกลอ
เพื่อนกัน  หาดเกาเสง   และดาวจระเข   

  7.  ใบความรูที่ 3  เร่ือง  ประเภทของนิทาน
พื้นบาน  

  8.  ใบงานที่ 1    วิเคราะหนิทานเรื่อง 
 “นางนาคพระโขนง” 

   ส
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ สื่อและแหลงการเรียนรูที่ใช 

4.  “กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว” 
     (นิทาน  นยิาย  เรื่องเลา) 

  9.  นิทานเรื่อง  ตํานานเมืองสามโคก  สามเสน  
  เจาพอหอกลอง 
 10.  แผนใสเรื่อง  “นิทานพื้นบานกับสังคม” 
 11.  ใบความรูที่ 4  เ ร่ือง “นิทานพื้นบานกับ
สังคม” 

5.  “ทองเที่ยวที่ใดภูมิใจ ตํานาน” 
      (ตํานานและประวัติสถานที่) 
 

1.  ใบความรูที่ 1  เร่ืองความหมายลักษณะและ
ประเภทของตาํนาน 
2.  ภาพหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน  จงัหวัด
สมุทรปราการ    และพระหลกัเมือง  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
3.  ใบงานที ่1  ตํานานหลวงพอโต   
วัดบางพลีใหญใน  จงัหวัดสมุทรปราการ  และ 
พระหลกัเมือง 
4.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง  “ความสัมพนัธระหวาง
ตํานานกบัการดํารงชีวิตและคุณคาของตํานาน 
5.  ใบงานที ่2  เร่ือง “รอบร้ัวโรงเรียนเรา” 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ สื่อและแหลงการเรียนรูที่ใช 

6.  “เพลงพื้นบานของเรา” 
     (เพลงพื้นบาน) 

1. เทปเพลงพื้นบาน 
2.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง “ความหมาย  
ที่มา  วัตถุประสงคในการเลน  และ
ประเภทของเพลงพื้นบาน” 
3.   เนื้อเพลงรําพาขาวสาร 
4.  ใบงานที ่1  สรุปวถิีชีวิตและคานยิม
ของชาวบานจากเพลงรําพาขาสาร  
5.  วีดิโอเกี่ยวกับเพลงรองเลนของเด็ก
และเพลงกลอมเด็ก   
6.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง “ความสําคัญ  
บทบาทและอทิธิพลของเพลงพืน้บาน”    
 

 
7.   “บอกตอตํานาน  สืบสานวรรณกรรม” 
      (การอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรม

ทองถิน่) 

  1.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง  “ความสําคัญ  
การอนุรักษ และปญหาของการอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิ่น ” 

 
1.5  กระบวนการวัดและประเมินผล  ใชการวัดและประเมินผล 2 ลักษณะ  คือ  การ

วัดและประเมนิผลระหวางเรยีน  โดยใชแบบประเมินผลตามสภาพจริงสังเกตพฤติกรรม แบบ
ประเมินผลงาน  แบบประเมินการทาํงานกลุม  และแบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม ซึง่
กําหนดเกณฑระดับปฏิบัติแบบรูบริคส (Rubric) 4 ระดับ  ไดแก  ดีมาก  ด ี  พอใช และควร
ปรับปรุง และการประเมนิผลหลังเรียน  โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบบเลือกตอบ  
(Multiple  choice) ชนิด 4 ตัวเลือก  จาํนวน  30 ขอ  มีคาความเชื่อมั่น (R)  ของขอสอบทั้งฉบบั  
R = .753   

1.6  เครื่องมือวัดความคิดเห็น  ใชแบบสอบถามความคิดเห็น  จํานวน 20 ขอ  มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  (rating  scale)  5 ระดับ  แบบปลายปด    
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร 
ผูวิจัยไดสรางเอกสารหลักสตูรรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4  เพื่อนาํไปใหอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
แลวนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํ  แลวจึงนาํไปใหผูเชี่ยวชาญทัง้  3 ทาน  
ตรวจสอบและประเมินความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC)  ของเอกสารหลักสูตร  ผลการตรวจสอบ
ไดคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู = 0.91   คาดัชนี
ความสอดคลองของแบบประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินผลงาน แบบประเมินการทาํงาน
กลุมและแบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม = 1.00 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์= 1.00  และคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น   =  1.00 

2.1  ผลการประเมินและตรวจสอบเอกสารหลักสูตรของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
                       ผูวิจยัไดนําเอกสารหลักสตูรใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธตรวจสอบความ
ถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสารหลกัสตูรใหสมบูรณ  โดยผลการตรวจสอบ 
ทานอาจารยไดใหขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี ้

 2.1.1  ควรวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมลูกอนที่จะนํามาใช  เพื่อใหไดเร่ืองที่มี
คุณคาและเหมาะสมมาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
                      2.1.2  ควรพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใหเหมาะสมกับเวลาและ 
สาระการเรียนรู 
                      2.1.3  เนื้อหาสาระในแผนการสอนบางแผนยงัไมละเอียดพอ 
                      2.1.4  ควรมีการอางอิงเอกสารที่นาํมาใชเปนใบความรู  เพื่อใหนกัเรียนทราบ
แหลงที่มาในการคนควา 
                      2.1.5  ควรจดัเรียงลําดับเร่ืองที่จะสอนใหเหมาะสม 
                      2.1.6  ควรระมัดระวังการใชคํา 
                      2.1.7  การกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวังควรกําหนดจดุมุงหมายใหนักเรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูในดานการวิเคราะหไดดวยไมใชแคอธิบายไดเทานั้น 
 

2.2  ผลการประเมินและตรวจสอบเอกสารหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญ 
                      ผูวิจัยไดนาํเอกสารหลกัสูตรใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสารหลกัสตูรใหสมบูรณ  โดยผลการตรวจสอบผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี ้
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                      2.2.1  ใหแกไขคําผิดในเอกสารหลักสูตรใหถูกตอง 
                      2.2.2  ใหแกไขการใชคําใหถูกตอง 
                      2.2.3  ใหเขียนเครื่องมือการวัดและประเมินผลใหชัดเจน 
     

ตอนที่ 3      การทดลองใชเอกสารหลกัสูตร 
 

ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั  จํานวน 20 คน  ใชเวลาทดลอง สัปดาหละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 2 คาบ  
คาบละ 50 นาทีตอเนื่องกนั    รวมใชเวลาทัง้สิ้น  20 สัปดาห   40 คาบเรียน  ในภาคเรียนที ่ 2            
ปการศึกษา 2546  (พฤศจิกายน -  มนีาคม 2547)  การดําเนินการเปนไปตามแผนที่ผูวิจัยได
กําหนดไว    และพบวาโดยสวนนักเรียนมคีวามสนใจ    และต้ังใจปฏบิัติกิจกรรมในแตละหนวย-
การเรียนรูเปนอยางด ี เมื่อไดสังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนกัเรียน พบวานักเรียน
มีความสนใจหนวยการเรียนรูที ่ 5  คือ เร่ืองตํานานและประวัตสิถานที่มากที่สุด  เพราะในหนวย
การเรียนรูนี ้  ผูสอนไดใชส่ือการเรียนรูที่แตกตางไปจากหนวยการเรียนรูอ่ืน  คือ มกีารใช
ส่ือคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน  ถือไดวาตรงตามความตองการของนกัเรียนในยคุ
ปจจุบัน  สวนหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ นักเรยีนไดใหความสนใจในระดับที่เทากนั   

ในระหวางการทดลองผูวิจยัไดวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบงคะแนนผลสมัฤทธิ-์
ทางการเรียนออกเปน 2 ตอน คือ 1. คะแนนระหวางเรียน  โดยผูวิจยัใชแบบประเมินผลตามสภาพ
จริง  ในการสังเกตพฤติกรรมและใชแบบประเมินผลงาน  แบบประเมินการทาํงานกลุม  
 แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุมในการใหคะแนนผลงานของนกัเรียน  ซึง่นาํมาคิดเปน
คะแนนรวมรอยละ 70  ของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน   2. คะแนนหลังเรียน  
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ที่ผูวิจยัสรางเปนแบบเลือกตอบ (Multiple  
choice) ชนิด 4 ตวัเลือก  จํานวน  30 ขอ  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  
แบบทดสอบทีใ่ชวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ซึง่นาํคะแนนมาคิดเปนรอยละ  30  ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากนั้นนําไปหาประสทิธภิาพของเอกสารหลักสูตรและ
วิเคราะหขอมลู  ในขั้นตอนสุดทายผูวิจัยไดใหนักเรยีนตอบแบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกับการ
เรียนการสอนรายวิชา   ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น เพื่อนําไปหาประสทิธิภาพของเอกสารหลกัสูตร
และวิเคราะหขอมูลตอไป 
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ตอนที่ 4  การประเมินและปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร 
 
การประเมินผลการใชเอกสารหลกัสตูร   

ผูวิจัยไดประเมินผลการใชเอกสารหลักสตูร  โดยพิจารณาการประเมนิ  2  ประเด็น  คือ 
1.  การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน  รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  2. การประเมนิ
ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนรายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น  โดยมผีลการประเมนิ
ดังนี ้

1. ผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  รายวิชา  ท 422  วรรณกรรม
ทองถิ่น   

     ผูวิจัยไดวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ซึง่แบงการทดสอบไดเปน 2 ตอน คือ  
             1.1 ผูวิจัยไดเก็บคะแนนระหวางเรียน  โดยใชแบบประเมินผลตามสภาพจริง  ในการ
สังเกตพฤติกรรมและใชแบบประเมินผลงาน  แบบประเมินการทํางานกลุม  แบบประเมินการ
นําเสนอผลงานกลุมในการใหคะแนนผลงานของนักเรยีน  ซึ่งนํามาคดิเปนคะแนนรวมรอยละ 70  
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ผูวจิัยไดแบงสัดสวนของคะแนนระหวางเรียนใน
แตละหนวยการเรียน  ดังนี ้

หนวยการเรียนรูที่  1 “เร่ืองเลานี้มทีี่มา”                    คะแนนเต็ม    5  คะแนน   
                   หนวยการเรียนรูที่  2 “อะไรเอย”            คะแนนเต็ม  10  คะแนน   
                            หนวยการเรียนรูที่  3 “สํานวนนาคิดภาษิตนารู           คะแนนเตม็  10  คะแนน   
                            หนวยการเรียนรูที่  4 “กาลครั้งหนึง่นานมาแลว”         คะแนนเตม็  20  คะแนน   
                            หนวยการเรียนรูที่  5 “ทองเที่ยวที่ใดภูมิใจตํานาน”     คะแนนเตม็  10  คะแนน   
                            หนวยการเรียนรูที่  6 “เพลงพื้นบานของเรา”        คะแนนเต็ม  10  คะแนน   
                            หนวยการเรียนรูที่ 7“บอกตอตํานานสืบสานวรรณกรรม คะแนนเต็ม 5  คะแนน   
 
                            ทั้งนี้มีผลการบันทึกคะแนนเก็บของแตละหนวย    ดังในตารางที ่ 18  แสดง
คะแนนเก็บระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียน   (ดูในภาคผนวก ง  หนา 380)   และผูวิจัยได
แปรคะแนนเปนคะแนนรอยละ  เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบกับเกณฑตัดสินของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดงัมีรายละเอยีดคะแนนในแผนภูมิที่  3    ที่แสดงคารอยละของคะแนน
ระหวางเรียนในแตละหนวย- การเรียนของนักเรียนในรูปกราฟแทง  ดังนี ้
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คารอยละ

1 2 3 4 5 6 7      หนวยการเรียนรู

แผนภูมิที่ 3   แสดงคารอยละของคะแนนระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนของนกัเรียน 
 

 จากแผนภูมิที ่ 3  เมื่อพิจารณาคะแนนระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียน
ของนักเรียนทัง้ 20 คน พบวา  นักเรียนไดคะแนนเฉลีย่เกนิรอยละ  70 ทุกหนวยการเรียน    โดย
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนในหนวยการเรียนรูที่ 1 และ 7 มากที่สุด  มีคาเฉลี่ยรอยละ  
82.5   และไดคะแนนเฉลีย่ระหวางเรียนในหนวยการเรียนรูที ่ 4 นอยที่สุด  มีคาเฉลี่ยรอยละ  75   
และเมื่อพิจารณาคะแนนระหวางเรียนของทกุหนวยการเรียนรวมกัน  พบวานกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่
เทากับ  54.9  จากคะแนนเต็ม 70  คะแนน  คิดเปนรอยละ 78.43  ซึ่งอยูในระดับคอนขางสงู       
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  2.92  แสดงวาลกัษณะการกระจายของ คะแนนของนักเรียน  
แตละคนเบี่ยงเบนไมมากจากคะแนนเฉลี่ย  ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีคะแนนระหวางเรียน     
อยูในเกณฑดี เมื่อเทียบกับเกณฑการตัดสินของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 4) 

     1.2  ใหนกัเรียนทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ซึ่งคิดเปนคะแนนรวมรอยละ 30  ของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  พบวา นักเรียน
มีคะแนนทดสอบหลังเรียน  เฉล่ียเทากับ  23.5  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเปนรอยละ  
78.33  ซึ่งอยูในระดับคอนขางสงู  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.33  แสดงวาลักษณะ        
การกระจายของคะแนนของนักเรียนแตละคนเบี่ยงเบนไมมากจากคาเฉลี่ย  และเมื่อนํามารวมกับ
ผลการทดสอบระหวางเรียน  ไดผลการประเมินดังตารางที่  5 
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ตารางที่ 5   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน

เต็ม 
X ̅ SD. รอยละ 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

70 
30 

54.9 
23.5 

2.92 
2.33 

78.43 
78.33 

รวม 100 78.4 4.69 78.4 
 

      จากตารางที ่5  สรุปไดวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนทดสอบ
ระหวางเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนรวมกันเทากับ  78.4  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  
ซึ่งอยูในระดับคอนขางสงู มสีวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ  4.69  แสดงวาลกัษณะการกระจาย
ของคะแนนนกัเรียนแตละคนเบี่ยงเบนมากจากคาเฉลี่ย และเมื่อเทียบกับเกณฑการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 4) คะแนนเฉลี่ย 78.4   
จัดอยูในเกณฑดี 
 

2.  ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการเรยีนรายวิชา ท 422 
วรรณกรรมทองถิ่น 
          ผูวจิัยไดใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกับการเรียนการสอน
รายวิชา   ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  ไดคาความคิดเหน็ดังตารางที่ 6  ดังนี ้
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ตารางที่ 6  แสดงคาระดับความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนรายวิชา ท 422   
                 วรรณกรรม ทองถิ่น 

ความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอการเรยีน 
วิชา ท 422วรรณกรรมทองถิ่น X ̅ 

 
S.D. 

 
ความคิดเห็น

ดานเนื้อหาวชิา 
1. เนื้อหาในแตละเร่ืองนาสนใจ 4 0.65 เห็นดวยมาก 
2. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและระดับช้ันเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

3.95 
 

0.76 
 

เห็นดวยมาก 
3. การเรียนวิชาวรรณกรรมทองถิ่นทําใหนกัเรียน

เขาใจสภาพของทองถิน่ตน 
 

4.2 
 

0.52 
 

เห็นดวยมาก 
4. การเรียนวิชาวรรณกรรมทองถิ่นทําใหนกัเรียน 

ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน 
 

3.95 
 

0.69 
 

เห็นดวยมาก 
5. วรรณกรรมทองถิน่เปนสิง่ที่ควรสงเสริมใหรูจัก

แพรหลาย 
4.2 0.70 เห็นดวยมาก 

 

ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู 
6. มีการแจงจุดประสงคการเรียนรูใหแกนักเรยีน 4.15 0.75 เห็นดวยมาก 
7. อธิบายชัดเจนเขาใจงาย 4.2 0.70 เห็นดวยมาก 
8. มีการยกตัวอยางประกอบนาสนใจ 4.05 0.83 เห็นดวยมาก 
9. มีการเปรียบเทียบเนื้อหากบัชีวิตจริง 4.05 0.83 เห็นดวยมาก 
10 ใชส่ือประกอบการสอนไดดี 3.8 0.77 เห็นดวยมาก 
11 จัดกิจกรรมการเรียนนาสนใจ 4.1 0.72 เห็นดวยมาก 
12 จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ของนักเรียนแตละคน 
3.9 0.79 เห็นดวยมาก 

13 มีการกระตุนใหนกัเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน 

4.1 0.85 เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
ความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอการเรยีน 

วิชา ท 422วรรณกรรมทองถิ่น X ̅ 
 

S.D. 
 

ความคิดเห็น

ดานกระบวนการประเมินผล 

14. ชี้แจงเกณฑการประเมินผลการเรียน 4 0.79 เห็นดวยมาก 
15. จํานวนชิน้งานที่เก็บคะแนนมีความเหมาะสม 4.2 0.70 เห็นดวยมาก 
16. เกณฑประเมนิผลงานนักเรยีนมีความเหมาะสม 4.05 0.76 เห็นดวยมาก 

ดานความสมัพันธระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน 
17. อาจารยผูสอนมีอัธยาศยัดี 4.7 0.47 เห็นดวยมาก

ที่สุด 
18. ใหความสนใจและใหความเปนกนัเองกับนักเรียน 4.55 0.51 เห็นดวยมาก

ที่สุด 
19. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็และ

ซักถาม 
4.55 0.60 เห็นดวยมาก

ที่สุด 
20. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนไดเหมาะสม  4.55 0.60 เห็นดวยมาก

ที่สุด 
ความคิดเห็นโดยรวม 4.16 0.7 เห็นดวยมาก 

 
จากตารางที ่ 6  ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนรายวชิา ท 422  

วรรณกรรมทองถิน่    โดยภาพรวมมีระดับความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก  
(X̅ = 4.16,S.D.= 0.7)  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา 

1.   ดานเนื้อหาวิชา 
            นักเรียนมีความคิดเห็นดานนี้ในระดับเหน็ดวยมากทั้งหมด โดยในภาพรวม
นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเรยีนวชิาวรรณกรรมทองถิ่นทาํใหนักเรียนเขาใจสภาพของ
ทองถิน่ตน (X̅ = 4.2,S.D.= 0.52) มากทีสุ่ด   และคิดวาเนื้อหาเหมาะสมกับวยัและระดับช้ันเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (X̅ = 3.95,S.D.= 0.76)  นอยที่สุด 
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2.   ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 
                นักเรียนมีความคดิเห็นดานนี้ในระดับเห็นดวยมากทั้งหมด  โดยในภาพรวม
นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นวาครูผูสอนอธิบายชัดเจนเขาใจงาย  (X̅ = 4.2,S.D.= 0.70)  
มากที่สุด  และคิดวาครูผูสอนสามารถใชส่ือประกอบการสอนไดดี  (X̅ = 3.8,S.D.= 0.77)  นอย
ที่สุด 

3.   ดานกระบวนการประเมนิผล 
     นักเรียนมคีวามคิดเหน็ดานนี้ในระดบัเห็นดวยมากทัง้หมด  โดยในภาพรวม

นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นวา  จํานวนชิน้งานที่เก็บคะแนนมีความเหมาะสม  (X̅ = 
4.2,S.D.= 0.70)    มากที่สุด  และคิดวามีการชี้แจงเกณฑการประเมินผลการเรียน  (X̅ = 4,S.D.= 
0.79)  นอยทีสุ่ด 

4.  ดานความสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน 
                           นกัเรียนมคีวามคิดเหน็ดานนี้ในระดบัเห็นดวยมากที่สุดทัง้หมด โดยในภาพรวม
นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นวาอาจารยผูสอนมีอัธยาศัยดี  (X̅ = 4.7,S.D.= 0.47)   
 
การปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร 

จากผลการทดลองใชเอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวชิา  ท422 
วรรณกรรมทองถิน่ ในสถานการณจริง  หลังการทดลองสอน  ผูวิจัยพบวา  กระบวนการจัดการ
เรียนรูทีน่ําไปใชทดลอง  ยงัมีจุดออนที่ตองปรับปรุงแกไข  เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนและเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  ซึง่มรีายละเอียดในการปรับปรุงแกไข  ดังแสดงไวในตารางที ่7   
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ตารางที่ 7  สรุปปญหาและหัวขอกิจกรรมที่ควรปรับปรุงในเอกสารประกอบหลกัสูตร 

 
 

หนวยการเรยีนรูที ่ ปญหาที่ประสบ ขอเสนอแนะ หมายเหต ุ
1. “เร่ืองเลานีม้ี 

ที่มา” 
      (ความรูเบือ้งตน

เกี่ยวกับ
วรรณกรรม
ทองถิน่) 

-  จํานวนกิจกรรมที่
กําหนดมากเกนิไปทํา
ใหทาํกิจกรรมไดไม
ครบทันเวลา 

-  ควรใชเวลาในบาง
กิจกรรมใหนอยลง 
เชน  การใหนกัเรียน
ศึกษาใบความรูควร
จะใหศึกษามากอน
ลวงหนา   
 

อยางอืน่คงเดมิ 

2. “อะไรเอย” 
     (ปริศนาคําทาย) 

- - อยางอืน่คงเดมิ 

3. “สํานวนนาคิด  
ภาษิตนารู” 

     (ภาษิตและ
สํานวนไทย) 

- นักเรียนบางกลุมใช
เวลาในการนําเสนอ
ผลงานมากเกนิที่
กําหนด 

-  ใหลดจาํนวนกลุมที่
นําเสนอผลงาน  หรือ
อาจปรับจากกิจกรรม
การรายงานหนาชัน้
เปนการเขียนรายงาน
สงก็ได 

อยางอืน่คงเดมิ 

4. “กาลครั้งหนึ่ง
นานมาแลว” 

     (นิทาน  นยิาย  
เร่ืองเลา) 

-  เวลาที่ใหนกัเรียน
ศึกษานิทานพืน้บาน
แตละเรื่องนอยเกนิไป  
เนื่องจากมจีํานวน
นิทานมาก   

- ควรปรับเปลี่ยนวธิี
สอนใหเหมาะสม 
หรือใชนวัตกรรมที่
เหมาะสม เชน ทาํ
เอกสารเปนเลมนิทาน
ใหนักเรียนศึกษากอน
เขาเรียน 
- อาจเพิม่จํานวนคาบ
เรียน  โดยปรบัลดใน
หนวยการเรียนอื่นๆ  

- การจัดทาํศนูย
การเรียนใน
หนวยนี้ควรใช
คําถามที่ตอบ
ส้ันๆ เพื่อจะไดไม
เสียเวลาในการ
เขียนคําตอบและ
สามารถเขาศนูย
การเรียนไดครบ 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที ่ ปญหาที่ประสบ ขอเสนอแนะ หมายเหต ุ
5. “ทองเที่ยวที่ใด

ภูมิใจ ตํานาน” 
      (ตํานานและ      

ประวัติสถานที่) 

-  ใหนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมไมทนัเวลา
เนื่องจากมกีิจกรรม
บางอยางที่ใชเวลา
มาก  เชน  การ
รายงานหนาชัน้เรียน 

-  ควรใหนักเรยีนได
ศึกษาใบความรู จาก
บานกอนเขาเรียน   
โดยแจงลวงหนา  
- ควรลดจํานวนกลุม
รายงานใหเหลือ
จํานวนกลุมทีน่อยลง
เพื่อใหทํากจิกรรมได
ทันเวลา 

อยางอืน่คงเดมิ 

6. “เพลงพื้นบาน
ของเรา” 

     (เพลงพื้นบาน) 

-  ขาดกิจกรรมสํารอง -  ควรเตรียมเนื้อหา
สํารองในกรณีที่เด็ก
ไมไดทําการบานหรือ
เตรียมการรายงานมา  

อยางอืน่คงเดมิ 

7.   “บอกตอ
ตํานาน  สืบสาน
วรรณกรรม” 

      (การอนุรักษและ  
เผยแพร
วรรณกรรม
ทองถิน่) 

 

-  การนําเสนอขอมูล
ของนักเรียนไมตรง
ประเด็น 

-  ควรปรับปรุงใบงาน
ที่ส่ังใหนกัเรียนทาํ  
โดยเนนย้าํในสิ่งที่
ตองการใหนักเรียน
ปฏิบัติใหชัดเจน 
 
 

 
อยางอืน่คงเดมิ 

 

 
จะเหน็ไดวาปญหาที่ประสบโดยสวนใหญ  คือ ปญหาเรือ่งเวลา มกีารกําหนดกิจกรรมที่

ใชเวลามากเกนิไป  ทําใหการสอนไมทนัตามเวลาทีก่ําหนด  ซึ่งผูสอนควรปรับการดําเนนิกิจกรรม
ตางๆ ใหสอดคลองกับเวลา  ปรับเปลีย่นรูปแบบการสอน และใชนวตักรรมที่เหมาะสม เชน อาจ
จัดทําเอกสารใหนักเรียนศึกษาลวงหนากอนเขาชัน้เรียน หรือลดจํานวนกลุมรายงานใหเหลือ
นอยลง  เพื่อชวยใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามที่ผูสอนไดวางแผนไว   
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บทที่ 5 

 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา   ท 422   

วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและสมทุรปราการ  มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาหลักสตูร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา  ท422  วรรณกรรมทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี  ปทมุธานีและสมทุรปราการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ของโรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั และเพื่อประเมินผลหลกัสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  
รายวิชา ท422  วรรณกรรมทองถิ่น กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ  
ตัวอยางที่ใชในการทดลอง  ไดแก  นกัเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  
เขตปทุมวนั  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 4  ภาคเรียนที ่ 2 ปการศกึษา 
2546  ที่สนใจเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ท 422      วรรณกรรมทองถิ่น    จํานวน 20 คน 

รูปแบบการวิจยัเปนการวิจยั  และพัฒนา  (Research and Development)  เครื่องมอื 
ที่ใชในการวิจยั    ไดแก   แบบสัมภาษณความตองการของผูบริหาร   หวัหนา  และครูผูสอน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบบสอบถามความตองการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่
4  เอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวชิา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  แบบ
ประเมินผลตามสภาพจริง แบบประเมินผลงานของนกัเรียน  แบบประเมินการทาํงานกลุม  และ
แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนรายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  การวิเคราะหขอมลู
และสถิติที่ใชในการหาประสทิธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั  ใชคาดัชนคีวามสอดคลอง 
(IOC : Index of Item Objective Congruence)   คารอยละ (%)   คาเฉลี่ย (x̅) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการวเิคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
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สรุปผลการวจิัย 
 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขัน้ตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1  ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน และความตองการ ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาและหาประสทิธภิาพของเอกสารหลักสูตร   
ข้ันตอนที ่ 3  ทดลองใชเอกสารหลักสูตร  และข้ันตอนที ่ 4  ประเมินผลและปรับปรุงแกไข  โดยมี
ผลการวิเคราะหขอมูลตามขัน้ตอนการวิจยั  สรุปไดดังนี ้ 
1.  ผลการศกึษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการพฒันาหลกัสูตรวรรณกรรมทองถิ่น 

ผลจากการศึกษาขอมูลพืน้ฐานพบวา  การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสตูร
วรรณกรรมทองถิน่ในปจจุบนัจําเปนตองจดัใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และสอดคลองกับหลักการและจุดหมาย ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 
2544 ซึ่งสาระการเรียนรูจะตองเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงชัน้  โดยมุงพัฒนาทั้งดานรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  ใหมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มุงพฒันาผูเรียนใหเปนคนด ี  คนเกง  และมีความสุข  และมุง
จัดประสบการณและการเรียนรูที่สอดคลองกับชีวิตจริง  เพื่อใหคนไทยเปนมนุษยทีส่มบูรณ  เปน
คนดีมีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  และผลการวิเคราะหความตองการเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูร  สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ  พบวาผูบริหาร  หวัหนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตรโดย
การสรางเอกสารหลักสูตร สําหรับรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  โดยไดเสนอแนวทางให
ผูวิจัยกาํหนดสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน มกีารนําวรรณกรรม
ทองถิน่ในถิน่ของผูเรียนหรือถิ่นที่ใกลเคียงมาจัดทาํเปนสาระการเรียนรู      โดยใหจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู  ความเขาใจในวรรณกรรมทองถิน่ของตน
ใหไดมากที่สุด เสนอใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  ใหนําสื่อการเรียนการ
สอนทีท่ันสมัยมาใชในการจดัการศึกษา นอกจากนัน้ยงัแนะนําใหกาํหนดการวัดและประเมินผลที่
เปนระบบชัดเจน  ครอบคลมุทั้ง 3 ดาน คอื ดานพุทธิพสัิย  ดานทกัษะพิสัย และดานจิตพิสัย  โดย
ใหประเมนิผลตามสภาพจรงิ  และไดใหขอเสนอแนะในแนวทางเดียวกันวา  ควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดศึกษา คนควา หาความรูดวยตนเอง  จากแหลงความรูทีห่ลากหลาย  เพื่อชวยเพิ่มพูน
ประสบการณการเรียนรูใหกบัผูเรียน  นักเรียนสวนใหญตองการใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จัดรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ขึ้นเปนวิชาเลือกเสรี  และมีนกัเรียนที่สนใจเลือกเรียน
รายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  เปนจํานวน 20 คน และสาเหตทุี่เลือกเรียนสวนใหญเพราะมี
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ความสนใจทีจ่ะเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย นักเรียนสวนใหญที่ไม
สนใจที่จะเลือกเรียนรายวิชาวรรณกรรมทองถิ่น มีความคิดเห็นตรงกนัวา  มีความสนใจในรายวิชา
อ่ืนๆ มากกวา  และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู   โดยสวนใหญเนนใหผูสอนคัดเลือก
เนื้อหาสาระใหนาสนใจ  ใหทั้งความรูและความเพลิดเพลนิมาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  
และตองการใหผูสอนใชส่ือการเรียนการสอนทีท่ันสมัย   
 
2.  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร    

ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของเอกสารหลกัสูตร   พบวา เอกสารหลกัสูตร  
สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ ทีผู่วิจัยสรางขึ้น  ประกอบดวย            
1. คําอธิบายรายวิชา  2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 16 ขอ    3. หนวยการเรยีนรู  7 หนวย            
4.  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูรายภาค  5. ความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  
นนทบุรี  ปทุมธาน ีและสมทุรปราการ  6.  แผนการจัดการเรียนรู  ซึง่ประกอบดวย   คาบเวลาเรียน  
สาระสําคัญ   จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและแหลง
การเรียนรู    และการวัดและประเมินผลการเรียนรู   ผลการหาประสิทธิภาพไดคาดัชนีความ
สอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรยีนรู = .91   คาดัชนีความสอดคลองของ
แบบประเมินตามสภาพจรงิ แบบประเมินผลงาน แบบประเมินการทํางานกลุมและแบบประเมนิ
การนาํเสนอผลงานกลุมกับจุดประสงคการเรียนรู = 1.00 คาดัชนีความสอดคลองของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก์บัจุดประสงคการเรียนรู = 1.00  และคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถามความคิดเหน็กับจุดประสงคการเรียนรู   = 1.00 

 
3.  ผลการทดลองใชเอกสารหลักสูตร   

ผลการทดลองใชเอกสารหลกัสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422 
วรรณกรรมทองถิน่  ดําเนนิการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง  ทดลองใชกับนกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั  จาํนวน 20 คน  ใชเวลาทดลองสัปดาหละ 1 
คร้ัง  คร้ังละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาทีตอเนือ่งกัน    รวมใชเวลาทั้งสิน้  20 สัปดาห   40 คาบเรียน  
ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2546  (พฤศจิกายน -  มีนาคม 2547)  ซึ่งการดําเนินการเปนไปตาม
แผนที่ผูวจิัยไดกําหนดไว  และพบวาโดยสวนใหญนักเรียนมีความสนใจ  และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละหนวยการเรียนรูเปนอยางดี  ในระหวางการทดลองผูวิจยัไดวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
แบงคะแนนผลสัมฤทธิ์ออกเปน 2 ตอน คือ 1. คะแนนระหวางเรียน  โดยผูวิจัยใชแบบประเมินผล
ตามสภาพจรงิ  ในการสังเกตพฤติกรรมและใชแบบประเมินผลงาน  แบบประเมินการทาํงานกลุม  
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แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุมในการใหคะแนนผลงานของนกัเรียน ซึง่นาํมาคิดเปนคะแนน
รวมรอยละ 70  ของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน  2. คะแนนหลงัเรียน  ทดสอบ
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ที่ผูวิจัยสรางเปนแบบเลือกตอบ (Multiple  
choice) ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน  30 ขอ  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  
แบบทดสอบทีใ่ชวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนไดผานการทดลองใช (Try out) กับนักเรียนโรงเรียน
ธัญบรีุ  จังหวัดปทุมธานี  ที่เคยเรียนวชิาวรรณกรรมทองถิน่  จํานวน 30 คน  เพื่อนําผลมา
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบสอบรายขอ   และคา
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  ซึ่งแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกมีคาความยาก
งายระหวาง 0.30 – 0.77    มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 – 0.74 และมีคาความเชื่อม่ัน (R)  
ของขอสอบทั้งฉบับเทากับ 0.753  ซึ่งจัดวาเปนแบบทดสอบที่อยูในเกณฑด ี  ซึ่งนาํคะแนนมาคดิ
เปนรอยละ  30  ของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  จากนั้นนําไปหาประสทิธิภาพ
ของเอกสารหลักสูตรและวิเคราะหขอมูล  ในขั้นตอนสุดทายผูวิจัยไดใหนกัเรียนตอบแบบสอบถาม
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรยีนการสอนรายวิชา   ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ เพื่อนาํไปหา
ประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตรและวิเคราะหขอมูล 

 
4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขเอกสารหลกัสูตร 

ผลการประเมนิและปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา 
ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  พบวา  นกัเรียนมีคะแนนระหวางเรียน เฉล่ียเทากบั  54.9  จาก
คะแนนเต็ม 70  คะแนน  คิดเปนรอยละ 78.43  ซึ่งอยูในระดับคอนขางสงู  มสีวนเบีย่งเบน
มาตรฐานเทากับ  2.92  แสดงวาลกัษณะการกระจายของ คะแนนของนักเรียนแตละคนเบี่ยงเบน
ไมมากจากคะแนนเฉลี่ย  มคีะแนนทดสอบหลังเรียน  เฉลี่ยเทากับ  23.5  จากคะแนนเต็ม  30  
คะแนน  คิดเปนรอยละ  78.33  ซึ่งอยูในระดับคอนขางสงู  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.33  
แสดงวาลักษณะ        การกระจายของคะแนนของนักเรียนแตละคนเบี่ยงเบนไมมากจากคาเฉลี่ย   
สรุปไดวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนทดสอบระหวางเรียนและคะแนนทดสอบหลงั
เรียนรวมกันเทากบั  78.4  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ซึง่อยูในระดับคอนขางสงู                   
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.69  แสดงวาลกัษณะการกระจายของคะแนนนกัเรียนแตละคน
เบี่ยงเบนมากจากคาเฉลีย่ และเมื่อเทียบกับเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ        
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2533 : 4) คะแนนเฉลี่ย 78.4  จดัอยูในเกณฑดี  และผลการ
ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก (X̅ = 4.16,S.D.= 0.7)     ซึง่นกัเรียนสวนใหญม ี
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ความคิดเหน็วาอาจารยผูสอนมีอัธยาศัยด ี  (X̅ = 4.7,S.D.= 0.47) มากที่สุด   และผูวิจัยพบวา  
กระบวนการจดัการเรียนรูทีน่ําไปใชทดลอง  ยงัมีจุดออนที่ตองปรับปรุงแกไข ครูควรควบคุมเวลา
ในการนําเสนอผลงานของนกัเรียน ควรปรับลดจํานวนนทิานที่ใชหรือคัดเลือกนิทานที่มีเนื้อเร่ือง
กระชับ  ไมยาวจนเกินไป  ควรจัดหาสื่อใหมีพอเพยีงกับจํานวนนักเรียนและใชส่ือใหเหมาะสม 
และฝกใหนกัเรียนไดแสดงความคิดเห็นทั่วกันทุกคน  อยางสม่ําเสมอ   ซึง่ปญหาที่ประสบโดย
ภาพรวม  คือ  ปญหาเรื่องเวลา  การใชส่ือการเรียนรู  และตัวผูเรียน   

 
อภิปรายผล 

 
จากผลการวิจยัเรื่อง  การพฒันาหลักสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422  

วรรณกรรมทองถิน่  สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี ้
1.  ผลการศึกษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการพฒันาหลักสูตร  ของผูบริหาร  

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและนกัเรียน  พบวา 
การสรางเอกสารหลักสูตรข้ึนใชตองจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544    และในดานการศึกษาความ
ตองการพฒันาหลักสูตร พบวา ทุกฝายมีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรยีนรู
ภาษาไทย  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่ โดยเนนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ความหลากหลาย   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสงัด  อุทรานันท (2532 : 28) ที่ใหความสาํคัญ
ของการสํารวจขอมูลพื้นฐาน  เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา  ความตองการของสงัคมและผูเรียน  
ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดหลกัสูตรใหสนองกับความตองการ  และสามารถดํารงชีวติอยูในสังคมได
อยางมีความสขุ และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถิน่เรื่องงานจักสาน ชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 ศึกษากรณีโรงเรียนวัตยกกระบตัร (ชุบราษฎร-
นุสรณ) จังหวดัสมุทรสาคร ของศรีวรรณ  จันทรหงษ (2542 : 113 - 114)  ที่ไดสํารวจความ
ตองการในการพัฒนาหลกัสตูร  โดยไดสัมภาษณประธานคณะกรรมการนกัเรียน  ครูผูสอนกลุม
การงานและพืน้ฐานอาชพี    หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอและศึกษานเิทศก  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา  อําเภอบานแพว  จงัหวัดสมุทรสาคร  สอบถามนักเรียนและผูปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศกึษาปที ่  6  และสนทนากลุมกับผูบริหารโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชบุราษฎรนุสรณ)  
ประธานคณะกรรมการโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียนและปราชญชาวบาน  ผลสํารวจความ
ตองการพบวา ทกุฝายมีความตองการใหพฒันาหลักสูตร   โดยตองการใหปราชญชาวบานเขามา
ถายทอดความรูในดานงานจักสานใหกับนักเรียน   
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2.  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารหลกัสูตร  พบวา  เอกสารหลกัสูตร  
สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น  ทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม เพราะเอกสารหลักสูตรนี้ไดผานการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ ซึง่มีคาความสอดคลอง
ของแผนการจดัการเรียนรูกบัจุดประสงคการเรียนรู = 0.91   คาดัชนีความสอดคลองของแบบ
ประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินผลงาน แบบประเมินการทาํงานกลุมและแบบประเมินการ
นําเสนอผลงานกลุม = 1.00  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ = 1.00  และ
คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็   = 1.00  และเนื่องจากผูวิจัยไดสราง
เอกสารหลกัสตูรที่มีองคประกอบครบตามที่   ทาบา (Taba 1962 : 422)  ไดกลาวไววา  
องคประกอบของหลักสูตรนั้นม ี4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค  องคประกอบขอนีส้อดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวงัซึง่ผูวิจยักําหนดขึน้โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา ท 422  วรรณกรรม
ทองถิน่ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  2)  เนื้อหา  ในสวนนี้สอดคลอง
กับสาระการเรียนรูซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมวรรณกรรมทองถิน่ประเภทตางๆ ไดแก ปริศนา
คําทาย  สุภาษิต  สํานวน  ตํานาน  นทิาน  นิยาย  ความเชื่อ  ประวตัิสถานที ่เพลงพืน้บาน ทีม่ีใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ โดยดําเนนิการวิเคราะหและ
คัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่นทีม่ีเนื้อหาสาระเหมาะสม 3)  กระบวนการเรยีนการสอน  องคประกอบ
ขอนี้สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด กระบวนการจัดการเรียนรูในแต
ละแผนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สัมพันธกับเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู  
ลักษณะผูเรียน  เวลา  สถานที ่ และจํานวนผูเรียน  โดยวิธีสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น อีกทัง้ผูวิจยัยังไดนาํกระบวนการตางๆ มาใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย  4)  การประเมนิผล  องคประกอบขอนี้สอดคลองกับ การวัด
และประเมินผลที่ผูวิจยัสรางขึ้น  ซึ่งในการวิจัยครั้งนีม้ีการดําเนนิการวัดและประเมนิผล 2 ระยะ 
คือ การประเมนิผลระหวางเรยีน  และการประเมินผลหลังเรียน 

3.  ผลการทดลองใชเอกสารหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422 
วรรณกรรมทองถิน่ พบวา นกัเรียนมีความสนใจ  และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการ
เรียนรูเปนอยางดี  ซึ่งขัน้ตอนการทดลองนี้สอดคลองกบัข้ันตอนการพัฒนาหลักสตูร  ข้ันตอนที ่ 5 
ของ สงัด  อุทรานันท  (2532 : 38-43)  ทีไ่ดกําหนดขั้นตอนของการพฒันาหลักสูตรไว 7 ข้ันตอน  
คือ   ข้ันที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน    ข้ันที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสตูร    
ข้ันที่ 3  การคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู  ข้ันที่ 4 การกําหนดแนวทางการวัด
และประเมินผล  ข้ันที่ 5  การทดลองใชหลักสตูร  ข้ันที ่ 6 การประเมินผลการใชหลักสูตร            
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ซึ่งในขั้นการทดลองใชหลักสตูรนั้น  จะมุงศึกษาหาจดุออนหรือขอบกพรองตางๆ ของหลักสูตร
หลังจากไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว  ทั้งนี้เพื่อหาวิธแีกไขและปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึน้  ใน
ระหวางที่ทดลองใชหลักสูตรจะมีการประเมินคะแนนระหวางเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดวัดและประเมินตาม
สภาพจริง  มทีั้งการสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลงานของนักเรยีน  และมีการประเมินผลหลัง
เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มคีาความยากงายระหวาง 0.30 – 0.77    มีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง 0.20 – 0.74 และมีคาความเชื่อม่ัน (R)  ของขอสอบทั้งฉบับเทากบั 0.753  ซึ่งจัด
วาเปนแบบทดสอบที่อยูในเกณฑดี  และหลังการทดลองมีการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการเรียนการสอนรายวชิา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่ดวย  ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ 
ปวีณา  บนุนาค  (2545 : 401)  ที่ไดหาคาความยากงายของแบบทดสอบกอนที่จะนาํไปใช  โดยมี
คาความยากงายอยูระหวาง 0.21 – 0.76  คาอํานาจจาํแนกมีคาตัง้แต 0.2 เปนตนไป  และหาคา
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบได 0.86 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร  พบวาคะแนนผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรยีนอยูในเกณฑดี  คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 78.4 ซึ่งสงูกวาเกณฑทีผู่วิจัยกาํหนดไว 
แสดงวาเอกสารหลักสูตรทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัที่ไดกาํหนดไว  สอดคลองกับงานวิจยัของศศิวิมล  ศรีสุขโข (2539 
: บทคัดยอ) ที่วิจยัเรื่องการพัฒนาหลักสตูรทองถิน่รายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถิน่  สําหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกดั  กรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษาที่ 5  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง แตในกระบวนการจัดการเรียนรูที่นาํไปใช
ทดลอง  ยังมีจุดออนที่ตองปรับปรุงแกไข ซึ่งปญหาทีป่ระสบโดยสวนใหญจะเปนปญหาในเรื่อง
เวลา  มกีารกําหนดกิจกรรมที่ใชเวลามากเกนิไป  ทําใหการสอนไมทันตามเวลาทีก่ําหนด  ซึ่ง
ผูสอนควรปรับการดําเนินกจิกรรมตางๆ ใหสอดคลองกบัเวลา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน และใช
นวัตกรรมที่เหมาะสม เชน อาจจัดทําเอกสารใหนักเรยีนศึกษาลวงหนากอนเขาชัน้เรียน หรือลด
จํานวนกลุมรายงานใหเหลือนอยลง  เพื่อชวยใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามที่ผูสอนไดวางแผน
ไว  สวนผลการวิเคราะหความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนรายวชิา ท 422  วรรณกรรม
ทองถิน่  พบวา  นักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยอยางมาก (X̅ = 4.16,S.D.= 
0.7)  แสดงวาผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนรายวชิานี ้  ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของ วนั
อาสาฬ  ระหวางบาน  (2545 :  บทคัดยอ)   ที่วิจยัเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่รายวิชา  ท 035  
วรรณกรรมทองถิน่สําหรับนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดเพชรบุรี พบวา  นักเรียนมี
เจตคติตอการเรียนรายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิน่อยูในระดับเห็นดวยมาก   และสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ  ปวีณา  บุนนาค  (2542 : บทคัดยอ)  ทีว่ิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่
รายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิน่สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวดั
กาญจนบุรี  พบวา  นักเรยีนมีเจตคติตอการเรียนรายวิชา  ท 035  วรรณกรรมทองถิน่อยูใน
ระดับสูง  

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  

การวิจยัเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา   ท 422   
วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทมุธานีและสมทุรปราการ  ชวยใหครูผูสอนมี
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และใชเปนขอมูลในการคนควาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชานี ้ ผูวจิัยจึงขอเสนอแนวทาง ดังนี ้

1.  ครูผูสอนสามารถใชเอกสารหลักสูตรที่ผูวิจยัจัดทาํขึ้นได  โดยเฉพาะในโรงเรยีนที่อยู
ในจังหวัดกรงุเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธาน ีและสมทุรปราการ 

2.  ครูผูสอนอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ  กระบวนการจดัการเรียนรู  ส่ือและแหลงการ
เรียนรู  และกระบวนการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น  ทรัพยากรในทองถิน่  
และความสามารถของผูเรียน เพื่อใหสามารถพฒันาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน   ให
นักเรียนไดศึกษารวบรวมวรรณกรรมทองถิ่นดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ   ไมใชศึกษา
จากใบความรูเพียงอยางเดยีว 

3.  ครูผูสอนสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนคาบเรียนในแตละหนวยการเรียนได  โดย
คํานงึถึงลาํดับความสาํคัญและการจัดกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนดวย   

4.  ในการกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตร  ควรกําหนดสื่อที่ครู
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คํานํา 

 
ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  2544  ใน

โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย  ตัง้แตปการศึกษา  2545  และใชในโรงเรียนทัว่ไปตั้งแตป
การศึกษา  2546  นั้น  ไดกําหนดโครงสรางหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานไวอยางกวางๆ ซึง่
สถานศกึษาตองนาํโครงสรางดังกลาวนี้ไปจัดทําเปนหลกัสูตรสถานศกึษา  โดยคาํนงึถงึสภาพ
ปญหา  ความพรอม  เอกลกัษณ  ภูมิปญญาทองถิ่น  และคุณลักษณะอันพงึประสงค   และในชวง
ชั้นที ่  4  ชัน้มธัยมศึกษาปที ่  4 – 6  ไดกาํหนดใหแตละกลุมสาระจัดทํารายวิชาเพิม่เติมใหม  ให
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  ปทุมวนั
เห็นวารายวชิาวรรณกรรมทองถิ่นเปนรายวชิาที่มุงเนนใหเหน็คุณคาของมรดกทางวฒันธรรมและ
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน  ทั้งยังสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  2544  ดวย จงึจัดใหเปนวิชาเลือกเสรี  ในระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4  ใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามความถนัด  และความสนใจ  ดังนั้น  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ไดเล็งเหน็ความสาํคัญของการพัฒนาหลักสูตรวรรณกรรมทองถิ่น   จึงไดจดัทํา
เอกสารประกอบหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  เพือ่
เปนแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนใหกับผูสอนในการนําไปใชกับผูเรียนเพื่อใหเกิดความรู  
ความเขาใจ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน  ซึ่งถือเปนการสงเสริมวัฒนธรรม
ไทยที่ดงีามใหคงอยูสืบไป 

ผูวิจัยหวงัวาเอกสารประกอบหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา  ท 422  
วรรณกรรมทองถิน่  ฉบับนีจ้ะเปนประโยชนแกครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และผูที่
สนใจ 
 
        กุณฑริกา  สุมนพนัธุ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2544 

  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กําหนดสาระการเรียนรูตาม

หลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยความรู  ทักษะกระบวนการการเรียนรู   และคุณลักษณะ  คุณธรรม  
จริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน  ดังนั้นจึงกําหนดสาระการเรียนออกเปน  8  กลุม  ที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดย  กลุมแรก  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   โดยสาระในกลุมนี้สถานศึกษาใชเปนหลักในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิด  และการใชความรูในการแกปญหาของสังคม   ในกลุมที่
สอง   ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาตางประเทศ  ซึ่งสาระในกลุมที่สองเปนสาระที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย  สราง
ความคิดและการทํางานอยางสรางสรรค   (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2544 : 5) 
หลักการ 

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ  จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล 

2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 

4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
จุดหมาย 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มี
ปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึง
กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

1.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา    
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
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2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต   

5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชนชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองที่ดี  

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญา

ไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของสถานศกึษา 

แนวทางในการพัฒนาหลกัสตูรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้
1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยศึกษา

วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  เพื่อใหเหน็ภาพ
ของสาระการเรียนรูสําคัญๆ 

2.  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  เกี่ยวกับหลกัภาษา  วรรณคดี  วรรณกรรม  บทรอยกรอง  
ตามสาระการเรียนรู  เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระของภาษาไทย  ใหเหมาะกับระดับชั้น  มีความ
สอดคลอง  มลํีาดับความยากงายของเนือ้หาสาระระดับช้ัน 

3.  การจัดทาํสาระการเรียนรูชวงชั้น  นํามาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้แตละสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูมาวิเคราะหและจัดทาํสาระการเรียนรูชวงชั้น  โดยนําคาํสําคญัหรือขอความ
สําคัญที่บงชี้ความรู  ทกัษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  มาเขยีนขยายความ
เปนสาระการเรียนรูที่ชัดเจน 

4.  การจัดทาํผลการเรียนรูที่คาดหวังชวงชั้น  นาํมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้แตละสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูมาวเิคราะหและจดัทําผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนชวงชัน้  โดยนํา
คํากริยาสาํคญั  ความรู  ทกัษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  มาเขียนเปนผล
การเรียนรูที่คาดหวงั 
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5.  การจัดทาํสาระการเรียนรูรายป  หรือรายภาค  นาํสาระการเรียนรูชวงชัน้ในขอ 3  
มาจัดทาํสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  ใหพิจารณาวา  สาระการเรียนรูที่เรียนกอนจะเปน
พื้นฐานของสาระการเรียนรูที่เรียนหลงัและมีความตอเนือ่งของเนื้อหาสาระและเปนสาระการ
เรียนรูที่มีความยากงายเปนลําดับข้ัน  สวนสาระการเรียนรูในแตละปจะตองเปนสาระการเรียนรูที่
อาจจะซ้าํกนัไดเพราะภาษาไทยเปนวิชาทกัษะแตเนื้อหาที่จะฝกทักษะจะมีเนื้อหาหรอื 
สาระการเรียนรูที่ยากขึ้น  ซบัซอนขึ้นตามลําดับและเปนสาระการเรียนรูที่เหมาะกับความรู
ความสามารถและวัยของผูเรียน 

6.  การจัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายปหรือรายภาค  นาํผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชวงชัน้ (ในขอ 4)  มาจัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายปหรือรายภาคใหพิจารณาผลการเรียนรูที่
คาดหวงัชวงชัน้จัดทาํเปนผลการเรียนรูทีค่าดหวงัรายปหรือรายภาค  โดยใหสัมพันธกับ 
สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 

7.  การตรวจสอบผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายปหรือรายภาคกับสาระการเรียนรูรายป
หรือรายภาค  ใหนาํผลการเรียนรูที่คาดหวงัของแตละชั้นปกับสาระการเรียนรูแตละชัน้ป  
ตรวจสอบความสอดคลองและความสมัพนัธกนัในแตละขอ 

8.  การจัดทาํคําอธิบายรายวิชา  ใหนาํผลการเรียนรูที่คาดหวงัและสาระการเรียนรูแต
ละชั้นปจัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยกําหนดชื่อรายวิชา  รหัสวิชา  ชัน้ป  จาํนวนชัว่โมงการสอน
ตลอดปหรือตลอดภาคเรียน  และจาํนวนชัว่โมงสอนแตละสัปดาห  การตั้งชื่อวิชาควรตั้งชื่อวิชา
สัมพันธกับเนือ้หาสาระการเรียนรู  จุดประสงคของวิชา  เปาหมายของวิชา  และตั้งชือ่วิชาให
นาสนใจ  นาเรียน  การเขียนคําอธิบายรายวิชาใหแบงเปน 2 ตอน  คือ  ตอนแรกเปนผลการเรียนรู
ที่คาดหวังของรายวิชา  (ในขอ 7 )  และตอนที่สองเปนคําอธิบายรายวิชา  การเขียนคาํอธิบาย
รายวิชาใหเขียนหวัขอที่จะสอนและรายละเอียดของหวัขอ  แตละหวัขอจะเรียงตามลําดับความ
ยากงาย  และความเชื่อมโยงของสาระการเรียนรู 

9.  การจัดทาํหนวยการเรียนรู  นําคาํอธิบายรายวิชาจัดทําหนวยการเรียนรู  โดยนาํ
หัวขอทีจ่ะสอนและรายละเอียดของหัวขอกําหนดหนวยการเรียนรู  ชือ่หนวยการเรียนรู  และ
จํานวนชัว่โมงสอนของแตละหนวย  จัดทาํผลการเรียนรู และสาระการเรียนรู  ของแตละหนวยการ
เรียนรู 

10.  การจัดทาํแผนการเรียนรู  นําหนวยการเรียนรูที่กาํหนดจัดทาํแผนการเรียนรูแตละ
หนวยการเรียนรู  โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูจากผลการเรียนรูของแตละหนวย  จดัทาํ 
สาระการเรียนรู   แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู    แผนการวัดและประเมินผล  แหลงการเรียนรู   
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การจัดทาํแผนการเรียนรู  จะเปนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  จะตองเชื่อมโยงจุดประสงคการ
เรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนทีเ่ปนทักษะกระบวนการและเจตคติเขาดวยกนัและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนจะออกแบบเนนเนื้อหา  หรือบูรณาการเปนหนวยเรือ่ง (Thematic  
Unit)   หรือเปนสหวิทยาการ    หรือจัดเปนรูปแบบโครงงาน    โดยยึดผูเรียนเปนสําคญั  และ 
แผนการจัดการเรียนรูจึงเปนประมวลการสอนของโรงเรียน ( Course  Syllabus) 

11.  การจัดทาํแผนการสอน  นาํแผนการจดัการเรียนรูจดัทําแผนการสอนเปนราย
ชัว่โมง  ครูจะจัดทําแผนการสอนเพื่อนําไปใชในชั้นเรียน  แผนการสอนครูอาจบันทกึส้ันๆ เปน
กําหนดการสอน  เขียนชื่อหนวยการเรียน  คร้ังที ่ ชัว่โมงสอน  วนั  เวลาที่สอน  จุดประสงคการ
เรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและแหลงการเรียนรู  และการวดัผล  เพื่อ
เปนแนวทางการสอนแตละชัว่โมง 

 
สาระและมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 
สาระที ่4  :  หลักการใชภาษา 
       มาตรฐาน ท 4.1  :  เขาใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย  

การเปลี่ยนแปลง    ของภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว
เปนสมบัติของชาต ิ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ม.4 – ม.6 
 ขอ 6  ศึกษารวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํานวน

ภาษิตที่มีในวรรณกรรมพื้นบานและวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม 
 

สาระการเรียนรูชวงชั้น 
ศึกษาเพลงพืน้บาน  ปริศนาคําทาย  ภาษิตและสํานวน  ตํานาน  นทิาน  นิยาย  โดย

ศึกษาเกีย่วกับที่มา  เนื้อหา  คําศัพท  สํานวน  ความหมาย  และอิทธพิลทีม่ีตอการดํารงชวีติ  
เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  เห็นคุณคา  และรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังชวงชั้น 

ศึกษา  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํานวนภาษิตที่มี
ในวรรณกรรมพื้นบาน  และวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม 
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สาระการเรียนรูรายปรายภาค  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชวงชั้นที่ 4  (ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 – 6) 

 
สาระ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

5.  วรรณคดีและวรรณกรรม 3)  ลักษณะของภูมิปญญาทางภาษา  และการรวบรวม
วรรณกรรมพื้นบาน 
6)  การเขาใจโลกทัศนและวถิีชีวิตของคนไทยจากการ
อานวรรณคดีและวรรณกรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 2 

สวนประกอบของเอกสารหลักสูตร 
รายวชิา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิน่    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา  2546     2 คาบเรียน/สัปดาห   
  

ศึกษาเพลงพืน้บาน  ปริศนาคําทาย  ภาษิตและสํานวน  ตํานาน  นทิาน  นิยาย  โดย
ศึกษาเกีย่วกับที่มา  เนื้อหา  คําศัพท  สํานวน  ความหมาย  และอิทธพิลทีม่ีตอการดํารงชวีติ  
เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  เห็นคุณคา  และรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวชิา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

1.  อธิบายความหมาย  ลักษณะ  และประเภทและคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่นได 
2.  อธิบายที่มา  ความหมาย   ประเภท  และลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทายได 
3.  บอกเอกลักษณของชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการได 
4. อธิบายวิเคราะหคุณคา  ประโยชนและความสัมพันธระหวางปริศนาคําทายกับการ 

ดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิ่นได 
5. อธิบายความหมาย  ที่มา  จําแนกประเภทของภาษิตและสํานวนได  และบอกความ  

แตกตางระหวางภาษิตและสํานวนได 
6.  อธิบายเนื้อหา  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของภาษิตสํานวนที่มีตอการดําเนินชีวิต

ของคนไทยได 
7.  อธิบายความหมาย  ลักษณะของนิทาน  และจําแนกประเภทของนิทาน  นิยายได 
8.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและประโยชนของนิทาน  รวมทั้งอธิบายความสัมพันธของ

นิทานกับสังคมได 
9.  อธิบาย  วิเคราะหที่มา  แนวคิด  วิถชีีวติ  ความเชื่อ  คานิยม  และขนบธรรมเนยีม

ของ ชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธาน ี สมทุรปราการที่ปรากฏในนทิานพื้นบานได 

10. อธิบายที่มา  เนื้อหา  ความหมายและศัพทสํานวนที่ปรากฏในเพลงพื้นบานได 
11. อธิบายความหมายที่มา  ลักษณะ  เนื้อหา  ประเภท  คุณคาและบทบาทของ

ตํานาน  ประวัติสถานที่ตอการดํารงชีวิตของคนไทยได 
12. อธิบาย  วิเคราะหบทบาทของตํานาน  คุณคาและอิทธิพลที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของ

คนไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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13.  อธิบาย  วิเคราะหแนวคิด  วิถีชวีิต  ความเชื่อและคานิยมและขนบธรรมเนยีมของ
ชาวกรงุเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการที่ปรากฏในตํานานและประวัตสิถานที่ได 

14. อธิบายความหมาย  ที่มา  ลักษณะสําคัญและจําแนกประเภทของเพลงพื้นบานได 
15. อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและอิทธพิลของเพลงพืน้บานตอการดําเนินชวีิตของคน

ไทยในอดีตได 

16. อธิบายถงึการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  ความสําคัญ  ปญหาของการอนุรักษ  
สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ได 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนวยการเรยีนรู 
 
รายวิชา   วรรณกรรมทองถิน่  ท 422            ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 
หนวยการเรียนรู    7  หนวย               จาํนวน  40  คาบ 
 
     หนวยการเรียนรูที ่        ชื่อหนวยการเรียนรู       จาํนวนคาบ 
   
         1              “ เรื่องเลานี้มีที่มา ”                                   4 
            ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น           

- ความหมายและขอแตกตางระหวางวรรณกรรม 
                                                        แบบฉบับกับ วรรณกรรมทองถิน่ 

- ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิน่กรงุเทพฯ   
นนทบุรีปทมุธานีและสมทุรปราการ 

-     ประเภทของวรรณกรรมทองถิน่ 
-     คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น 
ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับจังหวัดกรุงเทพฯ  นนทบุร ี
ปทุมธานีและสมุทรปราการ 
- วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาวกรุงเทพมหานคร 
- วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาวนนทบุรี 
- วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาวปทุมธาน ี
- วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาวสมุทรปราการ 

        2     “ อะไรเอย ”                  2 
    ปริศนาคาํทาย 

-  ความหมายและที่มาของปริศนาคําทาย 
-  ลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทาย 
-  ประเภทของปริศนาคาํทาย 
-  คุณคาและประโยชนของปริศนาคําทาย 
-  ตัวอยางปรศินาคําทายทีสั่มพันธกับพื้นที ่
   กรุงเทพฯ นนทบุรี    ปทมุธานีและสมุทรปราการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      หนวยการเรียนรูที ่       ชื่อหนวยการเรียนรู       จาํนวนคาบ 
        
       3     “ สํานวนนาคิด  ภาษิตนารู ”                2  

              ภาษิตและสาํนวนไทย 
-  ความหมายและที่มาของภาษิต  สํานวน 
-  ประเภทของภาษิต  สํานวน 
-  ลักษณะโครงสรางและเนือ้หาของภาษติ  สํานวน 

    -  คุณคาและอิทธิพลของภาษิต  สํานวน 

                                                          ตอการดําเนนิชีวิตของคน ไทย 
       4     “ กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว “                 8 
 นิทาน  นิยาย  เรื่องเลา   

-  ความหมายของนิทาน  นยิาย  เรื่องเลา 
-  ลักษณะของนทิานพืน้บาน 
-  ประเภทของนทิานพืน้บาน 
-   คุณคาและประโยชนของนิทานพืน้บาน 
-   ตัวอยางนทิานพืน้บานของกรุงเทพฯ นนทบุรี     
    ปทมุธานีและสมุทรปราการ 

        5     “ ทองเที่ยวที่ใดภูมิใจตาํนาน “       6 

    ตํานาน  ประวัติสถานที ่
-  ความหมาย  และที่มาของตํานานและ 
   ประวัติสถานที ่
-  ลักษณะ  เนือ้หาและประเภทของตํานาน  
-  บทบาทของตํานานและประวัติสถานทีสั่มพันธกับ 
   ชวีิตของคนไทย 
-  คุณคาและอิทธิพลของตํานานและประวัติสถานที ่
-  ตัวอยางของตํานานประวตัิสถานที่ในกรุงเทพฯ  นนทบุรี    
ปทุมธานีและสมุทรปราการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      หนวยการเรียนรูที ่       ชื่อหนวยการเรียนรู       จาํนวนคาบ 
 
          6      “ เพลงพืน้บานของเรา “                4            

    เพลงพื้นบาน 
-  ความหมายและที่มาของเพลงพื้นบาน 
-  ประเภทของเพลงพืน้บาน 
-  ความสําคญับทบาทและอิทธพิลของเพลงพื้นบาน 
-  เพลงพืน้บานของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

           * เพลงรําพาขาวสาร 
           * เพลงกลอมเด็ก 
           * เพลงประกอบการละเลนของเด็ก 
         7     “ บอกตอตํานาน  สืบสานวรรณกรรม ”      2 
    การอนุรกัษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น 
    -  ความหมายของการสงเสรมิและอนุรักษวรรณกรรมทองถิน่ 

-  ความสําคญัของการอนรัุกษ  สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรม 
   ทองถิ่น 

       -  ปญหาการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ 

 
 

* หมายเหตุ     - แนะนํารายวชิา 
  - หยุดเนื่องในวันครบรอบ 50 ป  สาธิต มศว ปทมุวนั 
  - หยุดเนื่องในวันสาํคัญ (5 ธ.ค.) 
  - สอบกลางภาค 
  - หยุดเนื่องในวันขึ้นปใหม 
  - สอบปลายภาค                         
 
คิดเปนเวลาเรียนรวมทัง้สิ้น  12  คาบเรียน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 
 
หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สัปดาหที/่

วัน/คาบ 
1. ความรู
เบื้องตน
เกี่ยวกับ
วรรณกรรม
ทองถิน่และ 
ความรู
เกี่ยวกับ
จังหวัด
กรุงเทพฯ 
นนทบุรี  
ปทุมธาน ี 
และสมุทร- 
ปราการ 

1.  ความหมายและ
ลักษณะของวรรณกรรม
ทองถิน่ 
2.  ประเภทของ
วรรณกรรมทองถิน่ 
3.  คุณคาของ
วรรณกรรมทองถิน่ 
 
 
 
4.  ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับ
เอกลักษณกรุงเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการ 

1.  อธิบายความหมายและ
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม
ทองถิน่ได 
2.  บอกขอแตกตางระหวาง
วรรณกรรมทองถิน่กับวรรณกรรม
แบบฉบับได 
3.  จําแนกประเภทของ
วรรณกรรมทองถิน่ได 
4.  อธิบายคณุคาของวรรณกรรม
ทองถิน่ได 
5.  บอกเอกลกัษณของชาว
กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการได   

สัปดาหที่  2 
2  คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สัปดาหที่ 3 

2  คาบ 

 2.ปริศนา 
 คําทาย 

1.  ความหมายและที่มา
ของปริศนาคําทาย 
2.  ลักษณะโครงสราง
ของปริศนาคําทาย 
3.  ประเภทของปริศนา
คําทาย 
4. คุณคาและประโยชน
ของปริศนาคําทาย 

1.  อธิบายความหมาย   ลักษณะ
โครงสรางของปริศนาคําทายได 
2.  จําแนกประเภทของปริศนาคํา
ทายได 
3.  อธิบายและวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปริศนาคํา
ทายกับการดํารงชีวิตของกลุมชน
ในทองถิน่ 
4.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและ
ประโยชนของปริศนาคําทายได 

สัปดาหที่  4 
2  คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สัปดาหที/่
วัน/คาบ 

3. ภาษิต
และสํานวน 
 

1.  ความหมายและที่มา
ของภาษิต  สํานวน 
2.  ประเภทของภาษิต  
สํานวน 
3.  ลักษณะโครงสราง
และเนื้อหาของภาษิต  
สํานวน 
4.  คุณคาและอิทธพิล
ของภาษิต  สํานวน 

1.  อธิบายความหมายและที่มา
ของภาษิตสํานวนได 
2.  จําแนกประเภทของภาษติ  
สํานวนได 
3.  บอกความแตกตางระหวาง
ภาษิตและสํานวนได 
4.  อธิบายลกัษณะโครงสรางของ
ภาษิต  สํานวนได 
5.  อธิบายคณุคาและอิทธพิล
ของภาษิตและสํานวนได 
 

สัปดาหที่  5 
2  คาบ 

4. นิทาน  
นิยาย  เร่ือง
เลา 
 
 
 
 
 
 

1.  ความหมายของ
นิทาน  นิยาย  เร่ืองเลา 
2.  ลักษณะของนทิาน
พื้นบาน 
3.  ประเภทของนทิาน
พื้นบาน 
4.  คุณคาและประโยชน
ของนิทานพืน้บาน 

1.  อธิบายความหมายของนิทาน  
นิยาย  เร่ืองเลาได 
2.  อธิบายลกัษณะของนทิานได 
3.  จําแนกประเภทของนิทานได 
4.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและ
ประโยชนของนิทานได 
5.  อธิบายความสัมพันธของ
นิทานกับสังคมได 
6.  อธิบาย  วิเคราะหที่มา  
แนวคิด  วิถีชวีติ  ความเชื่อ  
คานิยม  และขนบธรรมเนยีมของ
ชาวกรงุเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี
และสมุทรปราการที่ปรากฏใน
นิทานพืน้บานได 

สัปดาหที่ 7 , 
9 

4  คาบ 
 
 

 
 

สัปดาหที่  
10,11 
4  คาบ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หัวขอเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดประสงคการเรียนรู สัปดาหที/่วัน/
คาบ 

5. ตํานาน
และประวัติ
สถานที ่

1.  ความหมาย  และ
ที่มาของตํานานและ
ประวัติสถานที ่
2.  ลักษณะ  เนื้อหา
และประเภทของ
ตํานาน  
3.  บทบาทของตํานาน
และประวัติสถานที่
สัมพันธกับวิถชีีวิตของ
คนไทย 
4.  คุณคาและอิทธพิล
ของตํานานและประวัติ
สถานที ่

1.  อธิบายความหมายและที่มา
ของตํานานและประวัติสถานที่ได 
2.  อธิบายลกัษณะ  เนื้อหาและ
ประเภทของตาํนานได 
3.  อธิบาย วิเคราะหบทบาทของ
ตํานานที่สัมพนัธวถิีชีวิตของคน
ไทยได 
4.  อธิบาย วิเคราะหคุณคาและ
อิทธิพลของตํานานได 
5.  อธิบาย  วิเคราะห  ทีม่า  
แนวคิด  วิถีชวีติ  ความเชื่อ  และ
คานิยม ของชาวกรงุเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการที่ปรากฏในตาํนาน
และประวัติสถานที่ได 

สัปดาหที่  14 
2  คาบ 

 
 
 

 
สัปดาหที่15 -16  

4 คาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  เพลง
พื้นบาน 

1.  ความหมายและ
ที่มาของเพลงพื้นบาน 
2.  ประเภทของเพลง
พื้นบาน 
3.  ความสาํคัญ  
บทบาทและอทิธิพล
ของเพลงพืน้บาน 
4.  เพลงพืน้บานของ
จังหวัดกรุงเทพฯ 
นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการ 

1.  อธิบายความหมาย  ที่มา  
และลักษณะสาํคัญของเพลง
พื้นบานได 
2.  จําแนกประเภทของเพลง
พื้นบานได 
3.  อธิบาย  วิเคราะหที่มา  
แนวคิด  วิถีชวีติ  ความเชื่อ   
คานิยม  และขนบธรรมเนยีมชาว
กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ปรากฏ
ในเพลงพืน้บานได 
 

สัปดาหที่17 -18 
4  คาบ 
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หัวขอเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดประสงคการเรียนรู สัปดาหที/่วัน/
คาบ 

6. เพลง
พื้นบาน 
(ตอ) 

 4.  อธิบาย วิเคราะหคุณคาและ
อิทธิพลของเพลงพืน้บานตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทยในอดีตได 

 

7.  การ
อนุรักษและ
เผย 
แพร
วรรณกรรม
ทองถิน่ 

1.  การอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิน่ 
2.  ความสาํคัญของการ
อนุรักษ  สงเสริมและ
เผยแพรวรรณกรรม
ทองถิน่ 
3.  ปญหาการอนุรักษ
สงเสริมและเผยแพร
วรรณกรรมทองถิน่ 

1.  อธิบายถึงการอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิน่ได 
2.  อธิบายถึงความสาํคัญของ
การอนุรักษสงเสริมและเผยแพร
วรรณกรรมทองถิน่ได 
3.  อธิบายถึงปญหาของการ
อนุรักษสงเสรมิและเผยแพร
วรรณกรรมทองถิน่ได 
4.  จัดเก็บรวบรวมวรรณกรรมใน
ทองถิน่ของตนได 

สัปดาหที่  19 
2  คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   
20 สัปดาห 

 
 
*หมายเหตุ     สัปดาหที่  1   แนะนาํรายวิชา 
  สัปดาหที่  6   หยุดเนื่องในวนัครบรอบ 50 ป  สาธิต มศว ปทุมวัน 
  สัปดาหที่  9   หยุดเนื่องในวนัสําคัญ (5 ธ.ค.) 
  สัปดาหที่ 12   สอบกลางภาค 
  สัปดาหที่ 13   หยุดเนื่องในวนัขึ้นปใหม 
  สัปดาหที่ 20   สอบปลายภาค   
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ตอนที่ 3 
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู   

รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  
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สมุดกลาง
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สาระสําคัญ 

  

สาระสําคัญ 

วรรณกรรมทองถิน่เปนเอกลกัษณที่บงบอกวิถกีารดําเนนิชีวิตของคนในทองถิน่นัน้ๆ  
ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมแตละประเภทจะบรรจุภาษา  วถิีชวีิต  แนวคิด  คานิยมเอาไว  เพื่อสะทอน
ภาพชีวิตและความเปนอยูของคนในทองถิน่ใหผูอานไดเห็นอยางชัดเจน  การศึกษาวรรณกรรม
ทองถิน่จะทาํใหนกัเรียนเกิดความรูความเขาใจ  เห็นความสําคัญ  และภาคภูมิใจในเอกลักษณ
ของทองถิ่น  รวมทัง้สามารถสืบทอดและอนุรักษวรรณกรรมทองถิน่ใหคงอยูสืบไป 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู นักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายความหมายลกัษณะและประเภทของวรรณกรรมทองถิ่นและสามารถ
ถายทอดวรรณกรรมทองถิน่ได 

2.  บอกขอแตกตางระหวางวรรณกรรมทองถิน่กับวรรณกรรมแบบฉบับได 
3.  จาํแนกประเภทและอธิบายคุณคาของวรรณกรรมทองถิน่ได 

  4.  บอกเอกลกัษณของชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการได 
ดานทักษะ/ กระบวนการ   เพื่อใหนักเรียนม ี

  1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
  2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
  3.  ทักษะการสื่อสาร 
  4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
  5.  ทักษะการจัดการ 
  

หนวยการจัดการเรยีนรูที ่1    เรื่องเลานี้มีที่มา 
รายวิชา  วรรณกรรมทองถิน่ รหัสวิชา  ท 422   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
เร่ือง   ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น     จาํนวน  4 คาบ 
 ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น 
 คุณคาของวรรณกรรมทองถิน่ 
 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับ  กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค  เพื่อใหนกัเรียน 
1. มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีความรูเปนสากลบนพืน้ฐานความเปนไทย 
2. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 
3.  ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

กัลยาณมิตร 
4.  มีความเชือ่มั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 

สาระการเรียนรู 
1.  ความหมายของวรรณกรรมทองถิน่ 
2.  ลักษณะของวรรณกรรมทองถิน่ 

        2.1)  วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาทางมุขปาฐะ 
                     2.2)  วรรณกรรมทองถิน่เปนแหลงขอมูลทีบ่ันทกึขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุม
ชนในทองถิ่น 
                     2.3)  วรรณกรรมทองถิน่มกัจะไมปรากฏนามผูแตงเพราะเปนเรื่องที่เลาสืบทอดกนั
มา 
                     2.4)  วรรณกรรมทองถิน่จะใชภาษาทองถิน่  ไมนิยมใชคําศัพทสูงที่มีการสรางคํา
อยางซับซอน 
                     2.5)  วรรณกรรมทองถิน่มีจดุมุงหมายเพื่อสนองความตองการของกลุมชนใน       
ทองถิน่  มีจุดมุงหมายเดนชดั  3  ประการ  คือ   

                       2.5.1  เพื่อความบนัเทิง 
            2.5.2  เพื่ออธิบายส่ิงที่คนในสมัยนัน้ไมเขาใจ 
            2.5.3  เพื่อสอนจริยธรรมและพฤติกรรม 

3.  ประเภทของวรรณกรรมทองถิน่ 
4.  คุณคาของวรรณกรรมทองถิน่ 
5.  เอกลักษณของชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
(กระบวนการสรางความคิดรวบยอด) 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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คาบที่  1  
(สังเกต) 

1.  แนะนาํการเรียนรายวิชา ท422  วรรณกรรมทองถิ่น  โดยแจกโครงการสอน 
2.  นําส่ือที่เปนวรรณกรรมทองถิน่กับวรรณกรรมแบบฉบับใหนกัเรียนดูเปนตัวอยาง 

(จําแนกความแตกตาง) 
3.  ใหนกัเรียนสังเกตวาเรื่องใดเปนวรรณกรรมทองถิน่และใหหาขอแตกตางระหวาง

วรรณกรรมทองถิน่กับวรรณกรรมแบบฉบับ  โดยใหชวยกันแสดงทรรศนะ 
4.  นักเรียนและครูชวยกนัสรุปขอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับวรรณกรรม

ทองถิน่ลงในแผนใสแลวฉายใหทุกคนไดดูอยางทั่วถึง 
(หาลักษณะรวม) 

5.  ใหนกัเรียนชวยกนัสรุปความหมายของวรรณกรรมทองถิน่ 
6.  แจกใบความรูที ่1  เร่ือง   “ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมทองถิน่” โดยให

นักเรียนศึกษาดวยตนเอง 

คาบที่  2    

7.  ใหนกัเรียนยกตัวอยาง  “วรรณกรรมทองถิน่” ที่นกัเรียนรูจัก  โดยใหตัวแทนออกมา
เลาใหเพื่อนฟง 

8.  นักเรียนดตูัวอยางวรรณกรรมทองถิ่นชนิดตางๆ ที่ครูเตรียมมาให  ไดแก  เพลง
พื้นบานปริศนาคําทาย  นิทาน  และตํานาน 
(ระบุชื่อและความคิดรวบยอด) 

9.  ใหนกัเรียนชวยกนัแบงประเภทของวรรณกรรมทองถิน่ดวยตนเอง  ใหสังเกตวา
วรรณกรรมทองถิน่แตละชนดิที่ครูนํามาใหดูเปนตัวอยางนาจะจัดอยูในประเภทเดียวกันหรือไม 

10.  นักเรียนและครูชวยกนัสรุปประเภทของวรรณกรรมทองถิน่โดยฉายแผนใสให
นักเรียนทกุคนไดดูอยางทัว่ถงึแลวจดลงสมดุบันทึก   
(ทดสอบและนําไปใช) 

11.  แบงนักเรยีนเปน 3  กลุม  รวมกนัอภิปรายคุณคาของวรรณกรรมทองถิน่ในดาน
ตางๆ นําเสนอหนาชั้นเรียนกลุมละประมาณ 3 นาท ี

12.  สรุปคุณคาของวรรณกรรมทองถิน่เพิม่เติม  โดยแจกใบความรูที่ 2  เร่ือง  “คุณคา
ของวรรณกรรมทองถิ่น” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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13.  ใหนักเรียนศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณของชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  
ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ   โดยแบงกลุมการทาํงานเพื่อนาํมาจัดปายนิเทศ 
คาบที่  3  

14.  นําเขาสูบทเรียนดวยการทบทวนความรูเดิม  เรื่อง “ความรูเกีย่วกบัวรรณกรรม
ทองถิน่” 

15.  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงเอกลักษณของชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธาน ี 
และสมุทรปราการ 
คาบที่  4  

16.  ใหนักเรยีนจัดปายนเิทศเกี่ยวกับวฒันธรรมและเอกลักษณชาวกรุงเทพฯ  นนทบุรี  
ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ 

17.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน  แลวใหนกัเรียนแตละคนเกบ็ปริศนาคําทายที่
นักเรียนเลนกนัในปจจุบนัมาคนละ 10  คาํถาม  เพื่อนํามาอภิปรายกนัในคาบตอไป 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
1.  ผังภูมิวรรณกรรมแบบฉบับ 1 เร่ือง 
2.  ผังภูมิวรรณกรรมทองถิน่  1  เร่ือง 
3.  ผังภูมิขอแตกตางระหวางวรรณกรรมแบบฉบับกับวรรณกรรมทองถิ่น 
4.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง  “ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมทองถิน่” 
5.  ตัวอยางวรรณกรรมทองถิ่นชนิดตางๆ  เชน  บทเพลงพื้นบาน  ปริศนาคําทาย  

นิทาน  ตาํนาน 
6.  แผนใสเรื่อง “ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น” 
7.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง  คณุคาของวรรณกรรมทองถิน่” 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.  ใหนกัเรียนศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมในทองถิน่ของตนเองแลวเขียนบันทึกเปน
รายงานสงครู 

2.  จัดปายนิเทศเกี่ยวกับวรรณกรรมทองถิ่น 
 
 
 

   ส
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  ผลงานและการทาํงานกลุมการจัดปายนเิทศ  
 
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

    -  แบบประเมินผลงาน 
    -  แบบประเมินการทาํงานกลุม 
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ใบความรูที่ 1 
 

ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น 
 

วรรณกรรมทองถิน่  หมายถงึ  วรรณกรรมที่มีมุขปาฐะ  (ใชถอยคําเลาสืบตอๆ กนัมา)  
และลายลักษณ  (บันทึกในวัสดุตางๆ  เชน  ในใบลาน  และบันทึกในกระดาษที่เรียกวา  สมุดไทย  
สมุดขอย  เปนตน)  เพื่อสนองความตองการของคนในสงัคมทัง้ดานความบนัเทิงและการเสนอสาร  
ความรูอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการสอดแทรกคติสอนใจ  วรรณกรรมเหลานี้ปรากฏอยูในทองถิน่ภาค
ตางๆ ของไทย  โดยคนทองถิ่นนัน้เปนผูสรางสรรคข้ึนมา  รูปแบบฉันทลกัษณเปนไปตามความ
นิยมของทองถิ่น  ภาษาที่ใชเปนภาษาของทองถิ่นนัน้ๆ  วรรณกรรมทองถิ่นมใีนทุกทองของ
ประเทศไทย  เชน  ทองถิน่ใต  ทองถิน่เหนือ  ทองถิน่อีสาน  ทองถิน่ภาคกลาง   
 

ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 
 

วรรณกรรมทองถิน่เปนงานทีแ่สดงพื้นฐานทางสังคม  มโนทัศนของผูแตง  ตลอดจน
สํานวนภาษาที่ใชในทองถิน่  เปนบทประพันธที่แตกตางจากวรรณคดีในราชสํานัก  เพราะ
วรรณคดีในราชสํานกัสวนมาก  ผูแตงมักเปนกวีผูมีความรูสูง  มีสถานะทางสังคมที่ดีและมีอํานาจ  
สวนวรรณกรรมทองถิ่นนัน้ผูแตงมักจะเปนเพียงชาวบานธรรมดาหรือภิกษุ  ซึง่มสีถานภาพใน
สังคมไมแตกตางจากชาวบานเทาใดนัก  จึงมีความใกลชิดกับคนในทองถิน่ดี  ดงันัน้  คานิยม  
สภาวะของสงัคมและทัศนคติที่สอดแทรกไวในเรื่องจงึเปนมโนทัศนแบบชาวบาน  วรรณกรรม
ทองถิน่มีลักษณะเฉพาะ  ดังนี ้

1.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดกันมาทางมุขปาฐะ  
วรรณกรรมทองถิน่มักสืบทอดดวยวิธกีารเลาจากปากสูปากตอๆ กนัมา  วรรณกรรมที่สืบทอดทาง
มุขปาฐะจงึมลัีกษณะที่ไมเปนทางการ  แพรหลายอยูในกลุมชนทองถิ่นที่ไมมีการศึกษามากนัก  
และแมจะเปนเรื่องเดียวกัน  หากตางทองถิน่กนัก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยของเรื่องแตกตางกนั
ออกไป  ดวยขณะที่เลาถายทอดกันนัน้  ผูเลาก็จะเสริมความคิดของตนลงไป  ทาํใหยิง่นานวันยิ่ง
เลาสืบทอดกนัมากเทาใด  เนื้อเร่ืองกจ็ะพิสดารแตกตางกนัออกไปเทานั้น 
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ลักษณะขอนี้เปนทัง้จุดเดนและจุดดอยของวรรณกรรมทองถิน่  จุดเดนคือทําใหเหน็
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางมโนทัศนของกลุมชนในแตละทองถิน่ชัดเจน  แต
ขณะเดียวกนัก็เปนจุดดอย  เนื่องจากการเลาสบืทอดกันทําใหการเก็บรักษาและการอนุรักษ
กระทาํไดยาก  ฉะนั้น  ในปจจุบนัจึงมกีารรวบรวมเพื่อบันทึกวรรณกรรมมุขปาฐะเหลานี้ไวเปน
ลายลักษณอักษร  แตการกระทาํนี้กม็สีวนทําใหวรรณกรรมมุขปาฐะเปลี่ยนแปลง  ดวยคนรุน
ตอมามักจะศึกษาจากตนฉบับที่บันทึกไว   

2.  วรรณกรรมทองถิ่นเปนแหลงขอมูลที่บันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของ
กลุมชนทองถิ่น  อันเปนแบบฉบับใหคนยุคตอมาเชื่อถอืและปฏิบัติตาม  เชน  บทอันเชิญเทวดา
และผีตางๆ ในพิธีไหวผีตอนแตงงานของคนในถิน่  วรรณกรรมทองถิน่ตางๆ เหลานี้  ไดรับการสืบ
ทอดและปฏิบัติตามกันมา  จนในที่สุดกลายเปนประเพณีที่คนในทองถิ่นตองปฏิบัติกัน  นับวา
วรรณกรรมทองถิน่มีอิทธิพลไมนอยตอการกําหนดระเบยีบปฏิบัติตอกัน  และพฤติกรรมของกลุม
ชนในทองถิ่น 

3.  วรรณกรรมทองถิ่นมกัจะไมปรากฏนามผูแตง  เพราะเปนเรือ่งเลาสืบตอกนัมา  
หากมีนามผูแตงก็มักเปนผูคัดลอกหรือเรียบเรียงเรื่องขึ้นจากเรื่องที่เลากันอยูในทองถิ่นนั้น  แม
บางคําจะระบไุวอยางชัดเจนวาใครเปนผูแตง   

4.  วรรณกรรมทองถิ่นจะใชภาษาทองถิ่น  ไมนิยมใชคําศัพทสูงทีม่ีการสมาสที่
ซับซอน  ดังนัน้  ลักษณะถอยคําที่ใชจงึเปนคํางายๆ ส่ือความหมายอยางตรงไปตรงมา   

5.  วรรณกรรมทองถิ่นมจีุดมุงหมายเพื่อสนองความตองการของกลุมชนใน
ทองถิ่น   
          จุดมุงหมายเดนชัดมี 3 ประการ  คอื 
          5.1  เพือ่ความบนัเทงิ  วรรณกรรมทองถิน่จะใชเลา  ขับรอง  หรือพูดโตตอบกันเพื่อ
ความบนัเทงิของกลุมชนในทองถิน่   
                     5.2. เพื่ออธิบายสิ่งที่คนในสมัยนัน้ไมเขาใจ  เชน  เร่ืองกําเนิดของมนุษย  กําเนดิ
ของโลก  ความเปนมาของปรากฏการณทางธรรมชาต ิ  ความสงสยัเรื่องเหลานี้เปนลักษณะรวม
ของมนุษยมาตั้งแตอดีต  และมนุษยก็ใชภูมิปญญาพยายามคนหาคําตอบกันตลอดมาจนทาํให
โลกเจริญจนตราบเทาทกุวนันี้   

5.3  เพื่อสอนจริยธรรมและความประพฤติ  วรรณกรรมทองถิน่จาํนวนไมนอยทีม่ี
เนื้อหาสอนคติธรรมและสรางขวัญกําลงัใจคนในการตอสูชีวิตและดํารงชีวิตที่ดีข้ึน  เชน  เพลง
กลอมเด็ก  ภาษิต   
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ลักษณะทัง้หาประการของวรรณกรรมทองถิ่นทําใหวรรณกรรมทองถิน่มีลักษณะ
แตกตางจาก วรรณคดีในราชสํานกั  และเปนสิ่งทีท่าํใหวรรณกรรมทองถิ่นนาศกึษา  เพราะ
วรรณกรรมทองถิน่บันทึกพฤติกรรม  ทัศนคติ  และสภาพสังคมของกลุมชนทีเ่ปนชาวบาน  อัน
กอใหเกิดความเขาใจชุมชนในทองถิน่  ตลอดจนสามารถสรางความเปนวัฒนธรรมของมนุษยไดดี
ข้ึน  (ประคอง  เจริญจิตรกรรม  2546 : 2  - 4) 
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ใบความรูที่ 2 
 

คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น 
 
วรรณกรรมทองถิน่มีประโยชนมากมายหลายประการดังนี ้

1.   ใหความบนัเทิงใจแกชมุชน 
2.   ใหเขาใจคานิยม  โลกทัศนของแตละทองถิ่นโดยผานทางวรรณกรรม  
3.   เขาใจวัฒนธรรมของชาวบานในทองถิน่นั้นๆ  
4.   กอใหเกิดความรักถิน่หวงแหนมาตุภูมิ  และรักสามัคคีในทองถิน่ของตน 
5.   เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ที่ทาํใหเหน็การเปลี่ยนแปลงทางมโนทัศนของกลุมชนใน

แตละทองถิน่   
6.  มีอิทธพิลตอการกําหนดระเบียบปฏิบัตแิละพฤติกรรมของกลุมชนในทองถิน่   
7.  ทําใหเหน็ความสาํคัญของแบบแผนชวีิตในครอบครัวไทยแบบเดิมที่พอแมตองเลีย้ง

ดูบุตรใหเจริญเติบโตและมีครอบครัวสืบตอไป  ซึ่งแนวคดิและพฤติกรรมของตัวละครจะปรากฏ
สะทอนฉายออกมาใหเหน็วถิีของชาวบานไทยแบบเดิมที่นยิมอยู    มลัีกษณะเปนครอบครัวใหญ
โดยใหลูกๆ อยูกับพอแม  ซึง่ผิดกับวถิีชีวติแบบสากลทีม่ีที่มาจากทางตะวนัตก  ซึ่งนิยมแยกจาก
พอแม  ดงันี้เปนตน  (ธวชั  ปณุโณทก  2538 : 9 – 10) 
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ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น 
 

(แผนใส) 

วรรณกรรมทองถิน่ของไทยสามารถจาํแนกประเภทตามลกัษณะวธิีการบันทกึและสืบ
ทอดไดเปนสองประเภท  คือ   

1.  วรรณกรรมมุขปาฐะ  คือ  วรรณกรรมที่ใชสืบทอดจากคนยุคหนึง่ไปสูคนอกียุค
หนึง่  ดวยการเลา  ทอง  หรือจดจํากันสบืตอมา  วรรณกรรมมุขปาฐะ  ผูเลามกัจะใชทั้งความจาํ  
ปฏิภาณและความสามารถในการเลือกสรรถอยคําดวยตนเอง  เชน  ปริศนาคําทาย  ภาษิตสาํนวน  
นิทาน  เรื่องเลา  ตาํนาน  เปนตน   

2.  วรรณกรรมลายลกัษณ  คือ  วรรณกรรมที่ไดบันทกึไวดวยตวัอักษรเรียบรอยแลว  
จึงมักสืบทอดกันตอมาโดยการอานจากตนฉบับทีเ่ขียนไวหรือพมิพไว   วรรณกรรมลายลักษณนี้ยงั
ถือเปนวรรณกรรมทองถิน่  เนื่องจากเดิมกถ็ายทอดโดยการเลาสืบทอดกันมา  เมื่อวิทยาการเจรญิ
ข้ึนคนมีความรูอานออกเขียนไดมากขึน้  จงึไดมีผูรูบันทึกและเรียบเรียงเรื่องราวที่เลากันไวเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อปองกันการสูญหาย  อยางไรก็ตาม  วรรณกรรมเหลานี้ก็ยงัคงรกัษาลกัษณะ
ของวรรณกรรมทองถิ่นไวอยางครบถวน  เชน  การใชถอยคําที่ส่ือความหมายดวยภาษาทองถิน่
ของตน 
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วรรณกรรมทองถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ 
 

วรรณกรรมทองถิน่มีรูปแบบตางไปจากวรรณกรรมแบบฉบับอยูมาก  เพราะวาพื้นฐาน
ของสังคม  มโนทัศนของกวี  ตลอดจนสํานวนภาษา  บทประพันธแตกตางกนั   วรรณกรรมทองถิน่
ที่เจริญรุงเรืองในกลุมชาวบานและชาววัดอยูกอนแลว  ภายหลงัอาจแพรขยายไปเจริญรุงเรืองใน
ราชสํานกั  โดยตัดสํานวนโวหารชาวบานทีเ่ห็นวาหยาบโลนไปบาง   

วรรณกรรมนัน้เปนแหลงบนัทกึสภาพสงัคม  ฉะนัน้  กวีจึงไมละเลยที่จะสอดแทรกสภาวะ
ของสังคมสมยันัน้ลงไปในวรรณกรรมที่เขาไดสรางสรรค 
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ตารางเปรยีบเทียบขอแตกตางระหวางวรรณกรรมทองถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ 

 
วรรณกรรมแบบฉบับ 

วรรณกรรมทองถิ่น 
1.  ชนชัน้สูง  เจานาย  ขาราชสํานกั  เปนผู
สรางสรรค  ผูใช  จดบนัทกึ  คัดลอก  อนุรักษ  
แพรหลายในราชสํานัก 

1.  ชาวบานทัว่ไปมีสิทธเิปนผูสรางสรรค  
ผูใช  จดบันทกึ  คัดลอก  อนุรักษ  แพรหลาย
ในหมูชาวบาน 

2.คานยิมและทัศนะที่เห็นในสังคมสมัยนั้นจึง
จํากัดอยูในรั้วในวัง  ถามกีารสอดแทรกสภาวะ
ของสังคมก็เปนแบบมองเหน็สังคมอยางเบื้องบน
มองมา 

2.  มโนทัศนเกี่ยวกับสภาวะของสังคมเปน
สังคมแบบชาวบาน 

3.  ภาษาและกวีโวหารนิยมการใชคําศัพทยาก  
คําบาลีสันสกฤต  โดยเชื่อวาเปนการแสดงภูมิ
ปญญาของกวี  แพรวพราวไปดวยกวีโวหารที่
เขาใจยาก 

3.  ภาษาที่ใชเปนภาษางายๆ เรียบๆ  มุงการ
ส่ือความหมายเปนสาํคัญ  สวนใหญเปน
ภาษาของทองถิ่นนั้น  และมศีัพทชาวบานที่
ไมใชภาษามาตรฐาน  เชน เรียกจระเขเปน
ตะเข  เปนตน 

4.  เนื้อหาของเรื่องสวนใหญมุงในทางยอพระ
เกียรติ  ทั้งทางตรงและทางออม  แตก็มีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการผอนคลายทางดานอารมณและ
ศาสนาอยูไมนอย 

4.  เนื้อหาสวนใหญมุงในทางระบายอารมณ 
บันเทงิใจ  แตแฝงคติธรรมทางพุทธศาสนา  
แมวาตัวเอกของเรื่องจะเปนพระมหากษัตริย  
แตก็มิไดมุงยอพระเกียรติมากนกั 

5.  คานิยมและอุดมคติยึดปรัชญาชีวิตแบบ
สังคมชาวพทุธ  และยกยองสถาบนักษัตริยอีก
ดวย 

5.  คานิยมและอุดมคติโดยทั่วไปเหมือนกบั
วรรณกรรมแบบฉบับ  ยกยองสถาบนั
กษัตริยแตไมเนนมากนัก 

 
(ธวัช  ปุณโณทก  2525 : 11 – 12) 
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ตัวอยางขอความวรรณกรรมแบบฉบับ  
 

คัดจากไตรภมูิพระรวง 
 

“...แลคนฝูงใด  เอาขาวลีบก็ดี  แกลบก็ดี  ฟางก็ดี  มาระคนปนดวยขาวเปลือก  และเอา
ไปพรางขายแกทานวาขาวด ี  คนฝงูนัน้ไดตายไปเกิดในนรกนัน้ๆ มีแมน้ําอันหนึง่เลง็เหน็มานัน้ไส
งามดี  ไหลไปบมิไดขาดสักคาบ  ในพืน้น้าํนรกนั้นดาษไปดวยเหลก็แดงเปนเปลวไฟลุกไหมตนคน
นั้น  เขารอนเนื้อตนเขานักหนา  แลเขากระหายอยากน้าํนกัหนาเพียงไสจะขาดออก  เขาจงึเอามอื
ทั้งสองพาดเหนือหวัเขา  และรองไหแลนไปเหนือเหล็กแดงดังไฟ  กเ็รงไหมตีนเขา เขาแลนไปสู
แมน้ําอันใสงามนั้น  เขากโ็จนลงไปในน้าํนั้น  บัดเดี๋ยวน้าํนัน้กก็ลายเปนไฟขึน้ทัง้สองฟากนั้นมา
ไหมตนเขากลายเปนขาวลีบแลแกลบก็เปนไฟมาไหมตัวเขาลุกหนักหนา  แลเขานัน้อยากน้าํหนกั
หนา  อดมิไดเขาก็รองไหแลวเขากก็ําเอาขาวลีบแลแกลบนั้นใหกนิ  เมื่อกินครั้นวากลืนขาวลีบและ
แกลบนั้นเขาไปถึงทองแลว  ดังนัน้  ก็กลายเปนไฟออกเบื้องทวารภายต่ํา...”  (เปล้ือง ณ นคร  
2541 : 24) 
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ตัวอยางขอความวรรณกรรมทองถิน่ 
 

เรื่องสัตวกตญัู 
 
วิทยากร  นายคันธศักดิ์  ศิวะสินชัย  ต. ทรงคะนอง  อ.พระประแดง  จ. สมุทรปราการ 
 

ชายคนหนึ่งก็เลี้ยงหมาไวตวัหนึง่  ใหเฝาบาน  หมาตัวนัน้ฉลาดรูคุณเจาของ  ผูชายคน
นั้นก็มีลูกอยูคน  สองคนผัวเมียก็ออกไปทาํมาหากิน  ทาํไร  ก็เลยสั่งหมาใหเฝาบานนะ  เลี้ยงลกู
อยูบาน  อยาไปไหนนะ  หมาก็ไมไปไหน  ก็เฝาเปล  ไกวเปล  เอาปากนะคาบเชอืกไกวเปล  เผอิญ
ก็มีงูเหาตวัหนึง่เลื้อยมา  กจ็ะเขาไปฉกกดัเด็กใชมั้ย  พอหมาเห็นเขาก็ตะครุบกัดทีเดียว  ไมกลัว
ตายละวางัน้นะ  กัดคอเลยทีเดียว  พอกดัคอไองูก็ใชหางตะหวัด  สะบัดหลุด  ก็หมาอีกกัดกันไป
กัดกันมา  ผลที่สุดเหน็วาจวนเต็มทีแลว  กลัววาลูกของนายจะเปนอันตรายก็กระโจนกัดเชือกเปล
ขาด  เปลผาธรรมดาเขาใชเปลผา  คว่าํเด็กซะ  เด็กหลับก็จับเอาเปลผาคว่ําซะแลวก็กัดกับไองู  
จนกระทั่งไองมูันคอขาด  แลวตัวเองกไ็อพิษงูมนักาํลังซึมซาบเขาไปในตัวจวนจะตายมิตายแหล  
ก็นอนหอบ  ทนีี้ผูชายที่เปนเจาของหมาสองคนผัวเมียก็กลับ  พอเห็นหมานอนหอบ  เปลของลูกก็
คว่ํา  เชือกกข็าด  ก็เขาใจผิดนึกวาไอหมาของตัวที่เลีย้งไวเฝาลูกคงจะกัดลูกของตัว  ใหเปลขาด
ลูกก็เปนอันตราย  โกรธก็ฉวยไมก็ไปตีหมาจนตาย  แตวาหมามนัก็จวนจะตายอยูแลว  พิษงกูําลัง
ซาบซึม  พอหมาตายเสร็จแลว  ก็เหลียวไปอีกทีขางหลงั  เอะ  เหน็งูเหาคอขาด  พอเหลียวไปอีกที
พอดีไอเปลลูกคว่ําก็จับพลิกข้ึนมาด ู ลูก...ลูกอยูที่ใตเปลนี่ลุกก็ไมเปนอนัตราย  ก็เลยเสียอกเสียใจ
ใหญ  ก็เขาใจวาหมาของตัวนะมีความกตัญ ู ไดชวยชวีิตลูกเอาไว  มิฉะนัน้ลูกก็คงจะตาย 
  

(คันธศักดิ์  ศวิะสินชัย, อางถงึใน  สุเมธ  อ่ิมสุนทรรักษา  2544 :  35) 
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ตัวอยางเพลงพื้นบาน 

จ้ําจี้มะเขือเปราะ   กะเทาะหนาแวน   พายเรืออกแอน    กะทัง่ตนกุม 
สาวๆ หนุมๆ  เขาชวนกนัไป  อาบน้าํทาไหน  อาบน้าํทาวัด 
เอาแปงที่ไหนผัด  เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมๆ มองๆ   นกขุนทองรองวู 

ตัวอยางปริศนาคําทาย 

คําถาม   อะไรเอย  คนจับมันไมไดเพราะไมมีตัวตน  แตถามันจับคนหนามืดตามัว 
คําตอบ          (ลม) 

ตัวอยางภาษติสํานวน 
1.  วาแตเขาอเิหนาเปนเอง 
2.  เขาทางตรอกออกทางประตู 

ตัวอยางตํานาน 
ตํานานการปลอยปลา  (สมทุรปราการ) 

การปลอยปลาทีพ่ระประแดงในวนัสงกรานตนัน้มีตํานานเลากันมาวา  มีพระอาจารย
รูปหนึง่มีความชํานาญในการเปนหมอดู  ทาํนายโชคชะตาราศี  อยูมาทานตรวจดวงชะตาของลูก
ศิษยที่เปนสามเณรพบวาศิษยคนนี้ชะตาขาดจะตองตายในไมชา  จงึแนะนําใหกลบับานไปเยีย่ม
ลาโยมบิดามารดากอนตาย  สามเณรจึงลาพระอาจารยกลับไปบาน 

ชวงนั้นเปนหนาแลง  ระหวางทางสามเณรตองเดินผานไปตามทุงนา  จนถึงหนองน้าํที่
แหงขอด  สามเณรเหน็ปลาติดอยูในปลกัเกิดความสงสาร  คิดวาถาปลอยทิ้งไวปลาก็ตองตาย  
สามเณรจึงชอนจับปลาไปปลอยในหนองน้ําที่มนี้ํา  และเดินทางตอไปจนถึงบาน  พบปะกับบิดา
มารดาและญาติพี่นอง  จนไดเวลาที่สมควรก็รํ่าลาเดินทางกลับวัด 

ฝายพระอาจารยเห็นสามเณรกลับมาถงึวัดไดโดยไมตายก็รูสึกแปลกใจ  จงึไดสอบถาม
เหตุการณที่เกดิขึ้นระหวางการเดินทาง  จงึทราบวาการที่เณรนอยชวยชีวิตปลาที่กาํลังจะตายโดย
นําปลาไปปลอยลงในหนองน้ําเปนการทาํบุญตอชะตาชวยชีวิตของเณรนั่นเอง 

ดวยเหตนุี้ทีพ่ระประแดงจึงมกีารทาํบุญโดยการปลอยปลาเปนการสะเดาะเคราะห  ถือ
เปนประเพณีของทองถิน่ในวนัสงกรานตมาจนทกุวนันี ้  (วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตร
เอกลักษณและภูมิปญญา  จังหวัดสมุทรปราการ  2542 : 93) 
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หนวยการเรยีนรูที่ 2    อะไรเอย 
รายวิชา  วรรณกรรมทองถิน่  รหัสวิชา  ท 422  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 

 เร่ือง    ความหมายและที่มาของปรศินาคําทาย      จํานวน  ๒ คาบ 
               ลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทาย 
  ประเภทของปริศนาคําทาย 
  คุณคาและประโยชนของปรศินาคําทาย 
  
สาระสําคัญ 

ปริศนาคําทายเปนวรรณกรรมทองถิน่ประเภทหนึ่งที่ใชถอยคํา  สํานวนผูกขึ้นเปน
ปญหาสาํหรับทายเพื่อประลองภูมิปญญา  ซึ่งสามารถแสดงสภาพความเปนอยูของคนในทองถิน่  
การศึกษาปริศนาคําทายจะชวยใหเขาใจความคิดและความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว
หรือในทองถิน่ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู    นักเรียนสามารถ 
1.  อธิบายความหมาย  ที่มา  ลักษณะโครงสรางของปรศินาคําทายได 
2.  จําแนกประเภทของปริศนาคําทายได 
3.  อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริศนาคาํทายกับการดาํรงชีวิต

ของกลุมชนในทองถิน่ 
  4.   อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและประโยชนของปริศนาคําทายได 

ดานทักษะ/กระบวนการ  เพื่อใหนักเรียนม ี
  1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
  2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
  3.  ทักษะการสื่อสาร 
  4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
  5.  ทักษะการจัดการ 

ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค   เพื่อใหนักเรียน 
1.  มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีความรูเปนสากลบนพืน้ฐานความเปนไทย 
2. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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3.  ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร 

4.  มีความเชือ่มั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 
 

สาระการเรียนรู 
1.  ความหมายของปริศนาคําทาย   
2.  ที่มาของปริศนาคําทาย   
3.  ลักษณะโครงสรางของปรศินาคําทาย 
4.  ประเภทของปริศนาคําทาย 
5.  คุณคาและประโยชนของปริศนาคาํทาย 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการคิดอยางมวีจิารณญาณ) 
คาบที่ 1 
(สังเกต) 

1.  เปดวีซีดี  เกมกําจัดจุดออน  ตอน  “กําจัดตลกออน”   แลวใหนกัเรียนสังเกต
ลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทายเพื่อนํามาอภิปรายในชัน้เรียนรวมกนั 

2.  นําปริศนาคําทายมาถามนักเรียนใหแขงกันตอบ  ใครตอบถูกมากที่สุดเปนผูชนะ
(อธิบาย) 

3.  ใหนกัเรียนสรุปลักษณะโครงสรางของปริศนาคําทายจากที่ไดดูวีซดีี และไดฟงจาก
ครู  โดยการสุมถามทีละคน 

4.  นักเรียนศกึษาใบความรูที่ 1  เร่ือง “ลักษณะโครงสรางของปริศนาคาํทาย” 
5.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายของปริศนาคําทาย  แลวใหนกัเรียนจดบันทกึ

ลงในสมุดบนัทึก 
6.  นักเรียนฟงครูอธิบายถึงที่มาของปริศนาคําทาย 
7.  นักเรียนฟงครูอธิบายเรือ่งการแบงประเภทของปริศนาคําทาย  พรอมกับแจกใบ

ความรูที ่2 
8.  แสดงแถบประโยคตัวอยางปริศนาคําทาย  เพื่อใหนกัเรียนแตละคนจัดประเภทให

ถูกตอง  และใหนกัเรียนสงัเกตวาปริศนาคําทายที่ครูใหดูเปนตัวอยางนั้นมีลักษณะพิเศษอยางไร
แลวรวมกนัอภิปราย 
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คาบที่  2  
(เชื่อมโยงความสัมพนัธ) 

11.  นําปริศนาผะหมีมาซักถามนักเรียน  พรอมทัง้เลาใหฟงถงึที่มาของปริศนาผะหมี  
(ที่มาจากจงัหวัดสมุทรปราการ) 

12.  ใหนักเรียนนาํปริศนาที่ไดเก็บขอมูลมาซักถามเพื่อนในชั้นเรียน  และบอกถงึ
แหลงขอมูลที่ได  ปริศนาของใครที่เพื่อนตอบไดนอยที่สุดเปนผูชนะ 

13.  ใหนักเรียนสังเกตหาความเหมือนและความแตกตางระหวางปริศนาของครูที่นาํมา
ถามเมื่อตนชั่วโมงและที่เคยใหดูเปนตัวอยางในครัง้ที่แลวกับปริศนาของนักเรียนเอง  รวมทั้งแสดง
ใหเหน็ถงึความสัมพนัธระหวางปริศนาคาํทายกับการดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิน่  โดยทาํใส
กระดาษเปนชิน้งานสงครูกอนหมดชัว่โมง 

(วิจารณ) 
14.  วิจารณผลงานของนกัเรียนแตละคนและใหเพื่อนนกัเรียนชวยกันแสดงความ

คิดเห็น(สรุป) 
15.  ครูสุมนกัเรียนใหออกมาอธิบายถงึคุณคาของปริศนาคําทาย  
16.  นักเรียนและครูชวยกนัสรุปคุณคาของปริศนาคาํทายและแจกใบความรูที ่3  เร่ือง 

“คุณคาของปริศนาคําทาย” 
17.  ใหนักเรียนทาํโครงงานรวบรวมปริศนาคําทายและวเิคราะหความแตกตางของ

ปริศนาคําทายในอดีตกับปจจุบันสงเปนคะแนนเก็บภาคปฏิบัติ 

สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. วีซีดีกาํจัดจดุออน  ตอน  “กําจัดตลกออน” 
2.  แถบประโยคปริศนาคําทาย 15 ขอ 
3.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง  ลักษณะโครงสรางของปริศนาคาํทาย 
4.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง  ประเภทของปริศนาคําทาย 
5.  ใบความรูที่ 3  เร่ือง  คณุคาของปริศนาคําทาย 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. จัดกิจกรรมการตอบปญหาปริศนาผะหมีชิงรางวัล 
2. รวบรวมปริศนาคําทายที่ปรากฏในทองถิน่ของนักเรียนเอง 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  ผลงาน (รายบุคคล)  จากโครงงานรวบรวมปริศนาคําทายและวิเคราะหความ

แตกตางของปริศนาคําทายในอดีตกับปจจุบัน  
 
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

    -  แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ใบความรูที่ 1 
 

ลักษณะโครงสรางของปรศินาคําทาย 
 
 
 โครงสรางคําทายในการทายปริศนาอะไรเอย  จะมี 3 สวน คือ  สวนนาํ  สวนเนื้อหา  และ
สวนลงทาย 
 1.  สวนนาํ  คือ  คําถามทีว่า  “อะไรเอย”  ตอนขึ้นตนตองขึ้นอยางนีทุ้กครั้งเพื่อเปน
คําถามนาํใหผูตอบไดเตรียมตัวตั้งใจฟงปริศนาใหชัดเจน  เพื่อจะคิดตอบคําถาม 
 2.  สวนเนื้อหา  คือ  ตัวปริศนาซึ่งจะบอกถึงลกัษณะของสิ่งที่ทาย  โดยเปรียบเนนไปที่
รูปรางลักษณะพิเศษ  ประโยชนที่ใชสอย  ความหมาย  หรือลักษณะตางๆ 
 3.  สวนลงทาย  คือสวนทีจ่ะขยายความ  บอกใบคําตอบ เรงเราใหคดิทาย  หรือให
กําลังใจ  ใหรางวัลแกผูตอบ 
 เชน    อะไรเอย  คลายเรือ ๒ ลํา   ทําไวพอดี  ข่ีไดคนเดียว  เทีย่วไดรอบโลก 
  -  รองเทา 
 ลักษณะการใชถอยคําในปริศนาคําทาย  สวนมากเปนถอยคําที่สัมผัสคลองจองกนั  ทัง้ที่
เปนขอความตอนเดียวและหลายตอน  สวนที่ไมสัมผัสคลองจองก็มอียูเปนจาํนวนมาก  และมกั
เปนขอความสัน้ๆ เพียงตอนเดียว   

เชน อะไรเอย  จับหางอาปาก   
 -  ชอน 

       (นพคุณ  คุณาชีวะ  2519 : 10 ) 
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ใบความรูที่ 2 
 

ประเภทของปริศนาคาํทาย 
 
 การแบงประเภทปริศนาคําทาย  แบงไดเปนประเภทใหญๆ ดังนี ้
 1.  คําทายเกีย่วกับพืช  อาจกลาวถึงชื่อของพืช  สวนตางๆ  หรือนําลกัษณะความ
เปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติของพืชมาผูกเปนปญหา   
 2.  คําทายเกีย่วกับสัตว  คาํตอบมักเปนชื่อสัตวชนิดตางๆ  อวัยวะของสัตว  ลักษณะ
สําคัญ  การกระทํา  หรือ  อาการกิริยาของสัตว   
 3.  คําทายเกีย่วกับธรรมชาติ  มีคาํตอบเกี่ยวกับธรรมชาติ  ดนิ  น้าํ  ลม  ไฟ  และ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   
 4.  คําทายเกีย่วกับสวนของรางกาย  เปนปริศนาที่มคีําตอบเกี่ยวกบัสวนของรางกาย  
ไดแก  อวัยวะสวนตางๆ  
 5.  คําทายเกีย่วกับอาการกิริยาและการกระทํา  คาํตอบเนนใหเหน็ถงึอาการกิริยา   
ทาทางของมนษุยหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  
 6.  คําทายเกีย่วกับสิ่งของเครื่องใช  เปนการนําลกัษณะเดนของภาชนะ  ส่ิงของใน
ครัวเรือนและเครื่องใชตางๆ ในการประกอบอาชีพการงาน  การดํารงชวีิตทั่วไป  มาผกูเปนคําทาย   
 7.  คําทายเกีย่วกับอาหารการกนิ  เปนการทายที่นาํเอาการทําอาหารและอาหารการ
กินตางๆ มาผกูเปนคําทาย 
 8.  คําทายเกีย่วกับการละเลน  ศาสนา  และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เปนการ
นําเอาแงมุม  ลักษณะเดนบางอยางมาเปรียบเทียบผกูเปนคําทาย   
 9.  คําทายหลายคําตอบ   นอกเหนือคําทาย 8 ประเภททีก่ลาวมาแลว  ยังมีคําทายที่มี
คําตอบหลายเรื่อง  ปริศนาหลายคําตอบนีม้ี 2 แบบ คือ 
  9.1  ปริศนาหลายตอนคําตอบเดียว  ไดแก  คําทายหลายตอนทีม่คีําตอบ
เกี่ยวเนื่องกนัอยู  ซึง่สวนมากจะซ้ําเสียงคาํตนหรือคําทาย   
  9.2  ปริศนาหลายตอนคําตอบตางกัน  เปนปริศนาทีม่ีความหลายตอน  ถาม
ตอเนื่องกนั  และมีหลายคําตอบ  โดยคําตอบแตกตางกันหรือเปนเรือ่งราวก็ม ี
       (นพคุณ  คุณาชีวะ  2519 : 9 ) 

----------------------------------------- 
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ใบความรูที่ 3 
 

คุณคาและประโยชนของปริศนาคาํทาย 
 

คุณคาของปริศนาคําทาย 
1.  คุณคาในดานสังคมทีส่ะทอนชวีิตใหเห็นถึงสภาพความเปนอยู  การทํามา

หากิน  ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี ศาสนา  ดงัเชน 
         1.1  ขนบธรรมเนียมประเพณี  จะเหน็ไดจากปริศนาคําทายที่เกีย่วกับประเพณี

ตางๆ 
                 เชน    อะไรเอย  ไปเปนหมู  อยูคนเดียว 
                          -  ไปฝงศพ 
                          อะไรเอย  ไมถึงฤดูไมเขา  ไมถึงคราวไมออก 
                          -  พระจาํพรรษา 

1.2  สภาพบานเรือน  สะทอนใหเหน็ถงึสภาพบานเรือนคนในทองถิน่ ซึง่จะพบใน
ปริศนาคําทาย   

                  เชน  อะไรเอย  ทางโนนก็ตลิ่ง ทางนีก้็ตลิ่ง  มีติ่งอยูตรงกลาง  
                          -  อางลางเทา 
                          อะไรเอย  สุกเหมือนดาว  ขาวเหมือนไข  เอารากไปแชใน 

แมน้ําใส 
                          -  ตะเกียง  ไสตะเกียง  น้าํมัน 

1.3  การประกอบอาชีพ  ปริศนาคําทายจํานวนมากที่ถามเกีย่วกบัการประกอบ
อาชีพ  โดยเฉพาะดานเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชพีหลกัของคนไทย   

                  เชน   อะไรเอย  ไอใบเดินหนา  ไอบาเดินหลัง  จบัหางขี่พุง 
                          -  คนไถนา 

1.4  สภาพความเปนอยู  อาหารการกนิ  ปริศนาคาํทายทีน่ําเอาสภาพชีวิต
ความเปนอยู  อาหารการกนิมาเปนปริศนานั้น  สะทอนถงึความอุดมสมบูรณของทองถิน่นัน้  
ตลอดจนแสดงถึงความเฉลยีวฉลาดที่คนไทยนาํเอาธรรมชาติที่ใกลตวัมาเปนปริศนาคําทายได   

                  เชน   อะไรเอย  นั่งบนตอหวัรอค่ักๆ  นั่งบนตักหัวรอคิกๆ  
                          -  หงุขาว , ตําน้ําพริก 
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                                     อะไรเอย  เล็กนุงผาขาว  สาวนุงผาเขียว  แกนุงผาแดง 
                           -  พริก 

  1.5  ดานศาสนาและวัฒนธรรม  มกีารนําเอาแบบแผนในทางสังคมดานการ
ครองชีวิต  วฒันธรรมประเพณีทางศาสนา  ผูกเปนปริศนาคําทายได 

เชน  อะไรเอย  โตงเตงอยูหนาขา  ไมเปดผามองไมเห็น 
                           -  บาตรพระ 

2.  คุณคาดานอิทธิพลตอการดํารงชีวติของคนไทย 
        ปริศนาคําทายนยิมเลนกนัในทุกทองถิน่ของไทย  จึงมีความสัมพันธกับการ
ดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิน่ดังนี ้

2.1  ลกัษณะนิสัยของคนไทย  ทีน่ิยมการใชสติปญญาแกไขปญหา  ความรัก
สนุกสนาน  และความมีอารมณขันของคนไทย 
        เชน  อะไรเอย  หุบเทากระบอก  ถอกเทากระดง  
    -  รม 

2.2  แสดงลกัษณะทางภาษา  ทุกทองถิ่นนิยมเลนปริศนาคําทาย  จึงมีลักษณะ
ทางภาษาตางๆ ออกไปตามภาษาถิน่  เชน 
      ภาคกลาง สวนนําของปรศินาคําทายคือ อะไรเอย 
      ภาคใต สวนนําของปรศินาคําทายคือ อาไหรเหอ 
      ภาคอีสาน สวนนําของปรศินาคําทายคือ อีหยัง หรือ  แมนอีหยัง 
      ภาคเหนือ สวนนําของปรศินาคําทายคือ อะหยงั หรือ  อะหยงัเกาะ 

2.3  ทําหนาที่บันทึกและถายทอดพฤติกรรมและสภาพธรรมชาติ  และวิถี
ชีวิตของกลุมชนในทองถิ่น 

      เชน   อะไรเอย  สัตวปามาอยูบาน  กินอาหารอยางเดียว  เคี้ยวแลว
คาย 
    -  กระตายขูดมะพราว 

   อะไรเอย  กดขยุกๆ  ขางลางเปนทุกข  ขางบนดีใจ 
   -  คนสุมปลา 

 
      (ประคอง  เจรญิจิตรกรรม  2538 : 37 – 39) 

------------------------------------------- 
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ประโยชนของปริศนาคําทาย 
1.  ฝกสมอง  ลองปญญา 
2.  มีปฏิภาณไหวพริบฉับไว 
3.  เปนคนทนัคน  มีความรูกวางขวางขึน้ 
4.  เปนคนชางสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว 
5.  รูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน 
6.  เกิดความสนุกสนาน  เปนการผอนคลายความตึงเครียด 
7.  ไดอนุรักษวัฒนธรรมเกาๆ ของไทยไว 
8.  สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อ  การดําเนินชีวิต  ความเจรญิทั้ง

ทางดานวัตถุและจิตใจของคนไทย 
9.  ไดเหน็เอกลักษณทางภาษาของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง 
10. ไดเห็นลกัษณะ  แนวคิด  การเปรียบเทยีบ  และการใชลักษณะคําถามซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะของปริศนาคาํทาย 
 

       (สุนันท  อุดมเวช  2524 : 99 – 100) 
--------------------------------------------------- 
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ปริศนาคาํทาย 15 ขอ  (ถามนักเรียนตนชั่วโมง  และใหจัดประเภทของปรศินาคําทาย) 
1.  อะไรเอย  ข้ีอยูบนหวั  ตัวอยูในน้ํา  (ประเภทที ่2) 
 - กุง 
2.  อะไรเอย  ตัดโคนไมตาย  ตัดปลายไมเนา  (ประเภทที่ 4 ) 
 -  ผม 
3.  เด็กนุงแพรสีขาว  สาวนุงแพรสีเขียว  แกนุงแพรสีเหลอืง  (ประเภทที่ 1) 
 -  ตนกลวย 
4.  อะไรเอย  ไมมีตัวไมมีตน  ผลักผูคนลมกลิ้ง  (ประเภทที่ 3) 
 -  พาย ุ
5.  อะไรเอย  สามขาเดนิมา  หลงัคามุงสาํลี  (ประเภทที่ 5) 
 -  คนแกถือไมเทา 
6.  อะไรเอย  ส่ีเหลี่ยมผนืผา  ปากอากนเปด  ถาสะกิดไฟเกิด  (ประเภทที ่6) 
 -  ไมขีดไฟ 
7.  อะไรเอย  อยูใตดิน  บนิในอากาศ  พาดชายปา  สามภาษาชื่อเดยีวกัน  (ประเภทที ่9.1) 
 -  หัวขมิ้น , นกขมิ้น , ตนขมิ้น 
8.  อะไรเอย  แกผาลงโคลน  กระโจนลงน้าํ  (ประเภทที ่7) 
 -  กลวยแขก 
9.  อะไรเอย  มีกรรมนักหนาตองเอาขาแหยหู  (ประเภทที ่6) 
 -  ปนโต 
10.  อะไรเอย  ตัวอยูปา  ตาอยูบาง  หางอยูเรือ  (ประเภทที ่9.1) 
 -  เสือ  บางตาเสือ  หางเสือ 
11.  อะไรเอย  คนทาํไมไดใช  คนใชไมไดซือ้  (ประเภทที่ 6) 
 -  หีบศพ 
12.  อะไรเอย  รูเดียวอยูใตสองรู  สองรูอยูใตสองลูก  (ประเภทที ่9.2) 
 -  ปาก  จมูก  ตา 
13.  อะไรเอย  ซื้อมาสีดาํ  นาํไปใชเปนสีแดง  (ประเภทที่ 6) 
 -  ถาน 
14.  อะไรเอย  ลอยลมชมฟา  กมหนาดูดิน  (ประเภทที ่8) 
 -  วาว 
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ใหนักเรยีนบอกประเภทของปริศนาคาํทายแตละขอใหถูกตอง 
 
1.  อะไรเอย  ข้ีอยูบนหวั  ตัวอยูในน้ํา   
 - กุง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  อะไรเอย  ตัดโคนไมตาย  ตัดปลายไมเนา  
 -  ผม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  เด็กนุงแพรสีขาว  สาวนุงแพรสีเขียว  แกนุงแพรสีเหลอืง   
 -  ตนกลวย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.  อะไรเอย  ไมมีตัวไมมีตน  ผลักผูคนลมกลิ้ง   
 -  พาย ุ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.  อะไรเอย  สามขาเดนิมา  หลงัคามุงสาํลี   
 -  คนแกถือไมเทา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.  อะไรเอย  ส่ีเหลี่ยมผนืผา  ปากอากนเปด  ถาสะกิดไฟเกิด   
 -  ไมขีดไฟ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.  อะไรเอย  อยูใตดิน  บนิในอากาศ  พาดชายปา  สามภาษาชื่อเดยีวกัน  
 -  หัวขมิ้น , นกขมิ้น , ตนขมิ้น 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.  อะไรเอย  แกผาลงโคลน  กระโจนลงน้าํ   
 -  กลวยแขก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.  อะไรเอย  มีกรรมนักหนาตองเอาขาแหยหู   
 -  ปนโต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.  อะไรเอย  ตัวอยูปา  ตาอยูบาง  หางอยูเรือ   
 -  เสือ  บางตาเสือ  หางเสือ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.  อะไรเอย  คนทาํไมไดใช  คนใชไมไดซือ้   
 -  หีบศพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.  อะไรเอย  รูเดียวอยูใตสองรู  สองรูอยูใตสองลูก   
 -  ปาก  จมูก  ตา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.  อะไรเอย  ซื้อมาสีดาํ  นาํไปใชเปนสีแดง   
 -  ถาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.  อะไรเอย  ลอยลมชมฟา  กมหนาดูดิน   
 -  วาว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ความหมายของปริศนาคาํทาย 
 
 ปริศนาคําทาย  เปนถอยคําที่ผูกขึ้นเปนเงือ่นงาํสําหรับทาย  สวนมากใชถอยคําคลอง
จอง  ถือเปนการเลนอยางหนึ่ง 
 ปริศนาคําทาย  มทีัง้ที่เปนวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมที่ไมใชมุขปาฐะ  เชน  
ปริศนาภาพ  ปริศนาทาทาง 
 ปริศนาคําทายจะใหความรูเกี่ยวกับความคิดและความรูสึกของชาวบาน  ที่ตกทอดสบื
ตอกันมา  การทายปริศนามอียูทุกภาคของประเทศไทย  เปนการละเลนของไทยที่มมีาแตโบราณ
กาล  นยิมเลนกันในเวลาเยน็  เมื่อทกุคนในครอบครัวรับประทานอาหารเย็นเรียบรอยแลว  เด็กๆ 
ก็จะจับกลุมคุยกัน  บางทีก็เลานทิานบาง  เลนปริศนากนับาง  เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ  
เสริมสรางปฏภิาณและความคิดในการหาเหตุผล  คาํถามที่มักนาํมาถามกนั  ก็เปนสิ่งที่อยูรอบ
กายตนเอง  อันไดแก  สัตว  ส่ิงของ  เครื่องใชตางๆ  ปรากฏการณธรรมชาติ  สภาพชีวิตของคน
ไทยในดานวฒันธรรม  ประเพณี  และความเชื่อที่แฝงอยูในปรศินานั้นๆ  
 

ลักษณะเฉพาะของปรศินาคําทายไทย 
 
 1.  ปริศนาคําทายไทยนิยมใชคําคลองจอง  อันแสดงถึงลกัษณะความเปนคนเจาบทเจา
กลอนของคนไทย  อีกทั้งยังชวยใหจดจาํงายทําใหสามารถเลาสืบทอดกันไดสะดวก   
 2.  ปริศนาคําทายของไทย  ไมนิยมถามตรงๆ แตจะใชส่ิงเปรียบเทียบอันแสดงถงึ
จินตนาการและความรอบรูของคนในทองถิน่ที่จะนาํธรรมชาติของสิ่งตางๆ มาตัง้คําถามใหเขาใจ
ได 
      อนึ่ง  ปริศนาคําทายของไทยมักจะมีถอยคําที่ชวนใหคิดเปนสองแงสองมมุ  โดยมาก
มักจะเกี่ยวกับเร่ืองเพศ   
 3.  ทายปริศนาคําทายมักมกีารทาทายใหผูไขปริศนาพยายามคิด  นบัเปนจิตวทิยาที่จะ
จูงใหคนกระตอืรือรนในการแกคําปริศนา   
      เชน  ยิบๆ เหมือนไขปูนา  ใครไมมีปญญาไขไมออก 
     -  ตัวหนังสอื   
       (ประคอง  เจรญิจิตรกรรม 2546 : 41) 
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ที่มาของปริศนาคําทาย 
 

 ปริศนาคําทาย  เกิดจากความตองการลองภูมิปญญากัน  จงึมีการทายปริศนา  ซึ่ง
บางครั้งก็เปนปริศนาทีถ่ามตรงๆ  บางครั้งก็เปนปริศนาซับซอน   
 ในสมัยโบราณ  การลองภูมิปญญาวาผูใดจะมีความเฉลียวฉลาดหรือไมเพียงใด  วิธี
หนึง่ก็คือการทายปริศนา  หรือ  การทายปญหา  ในนทิานหลายเรื่องก็ใชปริศนาคําทายมาเปน
สวนชวยในการดําเนินเรื่อง  เชน  เร่ืองสรรพสิทธชิาดก  เปนตน 
 การทายปญหาหรือปริศนา   นอกจากจะใชวัดภูมิปญญาแลว  จุดมุงหมายสําคญัอีก
ประการหนึ่งกเ็พื่อ  การพกัผอนหยอนอารมณ  เปนการฝกเชาว  ฝกสมอง  เปนสิง่จูงใจอยางหนึง่
ที่ชวยใหคนอยากคิด  อยากแกปญหา  และมองสิ่งตางๆ อยางพนิิจพิจารณายิ่งขึน้  ดังนั้น  การ
เลนปริศนาคาํทายจึงยงัคงยัง่ยนื  และเปนที่นยิมกนัมาจนถงึปจจุบัน 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ก็มกีารทายปริศนากนัแพรหลาย  เมื่อ
สมัยทีพ่ระองคยังดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ
มกุฎราชกุมาร  ก็ทรงพระราชนิพนธปริศนาข้ึนใหขาราชบริพารในพระองคคิดตอบ สมัยรัชกาลที่ 5  
มีงานฤดหูนาววัดเบญจมบพิตร  พระบรมโอรสาธิราช (ร. 6)  ทรงจัดใหมกีารทายปริศนาและ
พระราชทานรางวัลใหแกผูทีท่ายถกูตอง  พระองคทรงพระราชนพินธ  ปริศนาคําทายมากมาย  ผูก
เปนโคลงบาง  รอยแกวบาง  โคลงปรศินาสวนใหญเปนความรูเกีย่วกับบุคคลในประวัติศาสตร  
สถานที ่  เชน  ชื่อวัด  ชื่อเมอืงสําคัญๆ  ความรูเรื่องวรรณคดีและตัวละครในวรรณคดี  ตลอดจน
คําศัพทบางคาํ  ความรูรอบตัว  และปริศนาเชาวบาง   
 
ปริศนาคําทายเกี่ยวกับสถานที ่  
 เชน   วัดหนึ่งนามเรยีกคลาย  เวลา 
         ราตรีตอทวิา    นั่นไซร 
         มีนามที่ชนสา   มัญเรียก 
         แปลวาวัดซึ่งไร   รมไมชายคา 
 -  คําเฉลย  คอื  วัดอรุณราชวราราม  หรือเรียกเปนชื่อสามัญวา   
“วัดแจง” 
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 การเลนปริศนาคําทายยังคงไดรับความนิยมอยูในทุกทองถิน่ของไทย  เพราะคนไทย
ชอบลองภูมิปญญากัน  แมในรายการบันเทิงทางโทรทศันหลายรายการก็ใชปริศนาคําทายทั้งดวย
คําพูด  ดวยภาพ  และดวยทาทาง  อีกทัง้ผูทายปญหายังสามารถคิดปริศนาคําทายใหมๆ ได  ทาํ
ใหปริศนาคําทายมีววิัฒนาการอยูเสมอ 

ที่มาของปริศนาผะหม ี
 ในจังหวัดสมทุรปราการมกีารเลนทายปริศนาซึง่นยิมเรยีกวา  ผะหม ี  หรือ โจก  โดยมี
ประวัติความเปนมาวา  เปนการเลนของชาวจีนที่เขามาอยูในเมืองไทย  นยิมเลนกนัมากตาม
งานวัดและงานศพ  ผูเลนมทีั้งพระและฆารวาส  เรียกกนัวา  ทายโจก  ซึ่งเปนการประยุกตระหวาง
การทายปริศนาของไทย  แตเดิมกับ  ผะหมีของจีน  โจกไทยตางจากโจกจีนตรงที่โจกไทยบางชนิด
มีคําตอบที่ใชบังคับพยางคที่เหมือนกัน  อาจจะเปนพยางคหนา  พยางคกลาง  หรือพยางคทาย 
 คําวา ผะ  แปลวา  ตี  คําวา หมี  แปลวา  ปริศนา   ที่อําเภอบางบอ  จังหวัด
สมุทรปราการ  นยิมเลนผะหมีในงานลอยกระทง  งานสงกรานต  และงานนมัสการหลวงพอปาน 
 วิธีเลนผะหม ี  ตองคํานึงถงึสถานที่นัน้ๆ ผูทายมพีืน้ความรูระดับไหน  ถาผูทายสวน
ใหญมีพืน้ความรูระดับชาวบานธรรมดาๆ คือ ระดับประถม  การแตงผะหมีออกเลน  จําเปนตอง
ทําแบบที่ทายคอนขางงาย  จะเอาศัพทหรือคําที่คอนขางยากตลอดจนความรูดานวิชาการตางๆ 
มาออกไมได  เพราะเกินพืน้ความรูของผูทายทาํใหการเลนขาดรสชาตแิละหมดสนกุ 
ตัวอยางการทายโจกแบบคํากลอนสักวา 
 (โจทย)      (เฉลย) 
 สักวา  สถานมีีชื่อบอก    สถานีอรัญประเทศ 
 ใหญไมหยอกนกนี่ที่เคยเหน็    นกกระจอกเทศ 
 ฝกพฤกษาฝาดมันกนิกนัเปน    มะขามเทศ 
 มันหลบเรนหมกพืน้พสธุา    มันเทศ 
 เครื่องปรุงรสแลวหอมดอมแลวอยาก   เครื่องเทศ 
 นั่งอาปากหาวเรื่อยเมื่อยแขงขา   ฟงเทศน 
 ผัดก็ไดกินก็ดมีีโอชา     มะเขือเทศ 
 เขานาํพาเทีย่วทองคลองจรงิเอย   มัคคุเทศก 
 
 (วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จงัหวัดสมุทรปราการ 
2542: 107) 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3    สาํนวนนาคิด  ภาษิตนารู 

     รายวิชา  วรรณกรรมทองถิ่น รหัสวิชา  ท 422   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
     เร่ือง  ความหมายและทีม่าของภาษิต  สํานวน       จํานวน  2  คาบ 
  ประเภทของภาษิต  สํานวน 
  คุณคาและอิทธิพลของภาษิต  สํานวน 
  
สาระสําคัญ 

สํานวนภาษิตเปรียบเสมือนเครื่องมือในการถายทอดประสบการณ  ความเชื่อ  
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ จากบรรพบุรุษสูคนรุนหลงั  เปนการใชภาษาทีก่ะทัดรัดแต
มีความลกึซึ้งกินใจ  สํานวน  ภาษิตมีคุณคามากมายทัง้ในดานการศึกษาอบรม  ในดานสังคมและ
ในดานภาษา  ทัง้ยังสามารถนําไปใชในการสื่อสารในชวีิตประจําวนัได 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู    นักเรียนสามารถ 
1.  อธิบายความหมาย  ที่มา  ลักษณะโครงสรางของภาษิต  สํานวนได 
2.  จําแนกประเภทของภาษติ  สํานวนได 
3.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของภาษิต  สํานวนได 
4.  บอกความแตกตางระหวางภาษิตกับสํานวนได 
5.  เก็บขอมูลนอกสถานที่ได   

ดานทักษะ/กระบวนการ  เพื่อใหนักเรียนม ี
 1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
 3.  ทักษะการสื่อสาร 
 4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
 5.  ทักษะการจัดการ 
ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค  เพื่อใหนกัเรียน 

1. มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีความรูเปนสากลบนพืน้ฐานความเปนไทย 
2. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 

   ส
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3.  ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร 

4.  มีความเชือ่มั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 
สาระการเรียนรู 

1.  ความหมายของภาษิต  สํานวน 
2.  ที่มาของภาษิต  สํานวน   
3.  ลักษณะโครงสรางของภาษิต  สํานวน 
4.  ประเภทของภาษิต  สํานวน 
5.  คุณคาและประโยชนของภาษิต  สํานวน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  (กระบวนการกลุมสัมพันธ) 

คาบที่ 1    

(การจาํ) 

1.  ผูเรียนดูภาพสาํนวนคาํพังเพยและสุภาษิต  แลวชวยกันตอบวาตรงกับสํานวน  คํา
พังเพย  สุภาษิตอะไร 
(การเรียนรูทางปญญา) 

2.  แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 5 -  6 คน  ศกึษาใบความรู  เรื่อง  สํานวน  
คําพังเพย  โดยพิจารณาตามหัวขอตอไปนี ้
         2.1  คาํจํากัดความ 
         2.2  ประเภท 
         2.3  ความหมายของสํานวน  คําพงัเพย  สุภาษิต  ทีก่ําหนดให 

3.  ใหผูเรียนแตละกลุมเลือกสํานวน  คําพงัเพย  สุภาษิตจากใบความรู  แลววางแผน
จัดกิจกรรมที่จะใหตัวแทนกลุมนําไปทายใหผูอ่ืนตอบ 

4.   แตละกลุมเลือกตัวแทนเปนกรรมการตัดสิน  โดยใหตัดสินการแขงขันตามเกณฑ  
ดังนี ้

        4.1  กิจกรรมที่จัด  ส่ือความหมายตรงกับสํานวน  คําพังเพย  สุภาษิต 
        4.2  การอธิบายความชัดเจน 
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(การเรียนรูดานอภิปญญา  การเรียนรูดานสังคม) 
5.  แตละกลุมเลือกสํานวน  คําพังเพย  สุภาษิตที่ชอบ  มาแตงเปนเรื่องราว  หรือนทิาน

ใหตรงกับสํานวน  คําพังเพย  หรือสุภาษิตนั้นๆ  พรอมวาดภาพประกอบในเวลาทีก่าํหนด   
คาบที่ 2  

6.  แตละกลุมนําเรื่องราวหรอืนิทานประกอบภาพมานาํเสนอหนาชั้นเรียน  โดยติด 
บนกระดาน 

7.  ตัวแทนกลุมอธิบายความหมาย  สํานวน  คําพังเพย  และสุภาษิตนั้นๆ พรอมกบัเลา
เร่ืองที่กลุมแตงขึ้น 

8.  กลุมใหญรวมกนัพิจารณาเรื่องและภาพของแตละกลุมวาสื่อความไดตรงสํานวน  
คําพังเพยและสุภาษิตนัน้ๆ หรือไม 
(การเรียนรูดานจิตพิสัย) 

9.  แตละกลุมเลาวิธกีารทํางานกลุม  และปญหาอุปสรรคในการทาํงาน (ถาม)ี  แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะในการทํางานครั้งตอไป 

10.  นักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม  แบงกลุมใหนักเรียนเก็บขอมูลนอกสถานที ่ สํารวจ
ภาษิตที่คนกรุงเทพฯ ยงัใชอยู  โดยสอบถามจากนิสิตนกัศึกษา และบุคคลทั่วไป  นาํมาสงในคาบ
ตอไป 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
1.  ใบความรูที่ 1  เร่ือง  ความหมายและทีม่าของสํานวน  และภาษิต 
2. ใบความรูที ่ 2  เร่ือง  ประเภทของภาษิต  สํานวน   
3. ใบความรูที ่ 3  เร่ือง  คุณคาและอิทธิพลของภาษิตสํานวน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  ผลงานและการทาํงานกลุมจากการแตงเรื่องหรือนทิานและการวาดภาพประกอบ

ที่ตรงกับความหมายของสาํนวนคาํพงัเพยและรูปภาพ  
    -  การนําเสนอผลงานกลุมจากการแตงเรื่องหรือนทิานและการวาดภาพประกอบที่

ตรงกับความหมายของสํานวนคําพังเพยและรูปภาพ  
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    - ผลงานการเก็บขอมูลนอกสถานทีเ่ร่ือง  การสาํรวจการใชภาษิตของคนกรุงเทพฯ  
(รายบุคคล) 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

    -  แบบประเมินผลงาน 
    - แบบประเมินการทาํงานกลุม 
    - แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม 
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ใบความรูที่ 1   

 
เรื่อง  ความหมายและทีม่าของสํานวน  และภาษติ 

 
 
 ภาษาไทยมีถอยคําทีก่ลาวเปนชั้นเชิงชวนใหคิด  มีคตชิวนฟงจาํนวนหนึ่ง  ซึ่งจดจําใช
สืบตอกันมาเรียกวา  “สํานวน”  และ  “ภาษิต”  (ภาษิตอาจจะหมายรวมถงึคําพังเพยและสุภาษิต
ดวย) 
 
ความหมายของสํานวน 

สํานวน  คือ  ถอยคําที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว  เปนเชิงชั้นชวนใหคิด  มี
ความหมายไมตรงตามตัว  หรือมีความหมายอืน่แฝงอยู  เชน  สอนจระเขใหวายน้าํ  รําไมดีโทษป
โทษกลอง  แตเปนทีเ่ขาใจของคนในสงัคมที่เปนเจาของภาษา  สํานวนเปนคาํกลาวที่ใชถอยคาํ
เพียงเล็กนอยแตกินความมากและลึกซึง้ บางสาํนวนอาจจะมีทีม่าจากนทิาน  เชน  มาอารี  แพะ
รับบาป  ดอกพิกุลจะรวง  เปนตน 

 
ภาษิต  คือ  ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว  มคีวามหมายเปนคติ  

เชน  กงเกวียนกําเกวยีน 
  

คําพังเพย  คอื  ถอยคาํหรอืขอความทีก่ลาวสืบตอกนัมาชานานแลว  โดยกลาวเปน
กลางๆ เพื่อใหตีความเขากับเร่ือง  เชน  กระตายตื่นตูม  ถอยคําที่ใชแสดงความคิดเหน็หรือติชม  
เชน  เกลยีดตัวกินไข  เกลยีดปลาไหลกนิน้ําแกง  ติเรือทั้งโกลน  ติโขนยงัไมไดทรงเครื่อง ฯลฯ 
 
ที่มาของสํานวน 

สํานวนมมีูลเหตุที่เกิดมาจากคานยิม  ความเปนอยู  และการพจิารณาสิ่งแวดลอมตางๆ 
รอบตัว  นาํมาพูดเปรียบเปรยขึ้น  เปนตนวา  จากธรรมชาติ  จากการกระทาํ  ความประพฤติ  การ
กินอยูของคน  จากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม  ศาสนา  นิกาย  นิทาน  ตาํนาน  หรือ
ประวัติศาสตร  การกีฬา  หรือการละเลนตางๆ และมูลเหตุอ่ืนๆ อีก  ซึ่งพอสรุปไดดังนี ้
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1.  สํานวนที่เกิดจากธรรมชาติ  ดนิ  น้าํ  ลม  ไฟ  ฝน  ฟา  ตนไม  เชน  ขาวคอยฝน  
คลื่นกระทบฝง  คลืน่ใตน้าํ  น้ํากลิง้บนใบบอน  น้าํขึ้นใหรีบตัก  ฝนสัง่ฟา 

2.  สํานวนที่เกิดจากสัตว  เชน  อีกาตอมรุง  ไกแกแมปลาชอน  จระเขฟาดหาง  ลูกเสือ
ลูกจระเข  เตาใหญไขกลบ  ลิงตกตนไม  ววัสันหลังหวะ 

3.  สํานวนที่เกิดจากการกระทํา  ความประพฤติ  และชวีิตความเปนอยูของคน  เชน  
ไกลปนเทีย่ง  คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ  หวานพืชหวังผล  เลีย้งคนหวงัพึ่ง   
ชักใบใหเรือเสยี  นอนตาไมหลับ 

4.  สํานวนที่เกิดจากอวัยวะตางๆ  เชน  คดในขอ  งอในกระดูก  หนังหุมกระดูก   
งอยเปลี้ยเสียขา  ลูบหนาปะจมูก  เจ็บทองของใจ 

5.  สํานวนที่เกิดจากของกนิของใช  อยางเชน  ขาวแดงแกงรอน  ขาวยากหมากแพง  
ขาวใหมปลามัน 

6.  สํานวนที่มาจากการละเลน  กีฬา  หรือการพนันแขงขัน  เชน  วาวติดลมบน   
ไมดูตามาตาเรือ  รุกฆาต  งงเปนไกตาแตก 

7.  สํานวนที่มาจากพระพุทธศาสนา  เชน  เกาะชายผาเหลือง  กรวดน้าํคว่ําขนั   
ขนทรายเขาวดั  ขอสวนบุญ   

8.  สํานวนที่มาจากนทิาน  ตํานาน  หรือวรรณคดี  เชน  กระตายหมายจันทร   
กบเลือกนาย  ไกไดพลอย  กาก ี

9.  สํานวนที่มาจากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เชน  ฝงรกฝงราก   
ไปลามาไหว 

10. สํานวนที่มาจากกฎหมายคือพงศาวดาร  เชน  กาํหนดกฎหมาย  เจาขนุมูลนาย   
ตีใหราบปราบใหกลัว  
 
ที่มาของภาษิต 

ภาษิตเปนคํากลาวที่ไมปรากฏที่มาแนชัด  อาจเกิดจากคําพูดหรือขอเขียนของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  แลวจดจําถายทอดกันมา  บุคคลผูทรงประสบการณชวีิต  เชน “พระรวง”  จะสราง
ภาษิตและคําพังเพยเมื่อมีแรงบันดาลใจ  คนรุนหลงัเห็นดีเห็นงาม  ก็สืบทอดปากตอปากใชสืบกนั
มา  (เจือ  สตะเวทิน  2515 : 78) 
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หลักเกณฑในการพิจารณาภาษิตและสํานวน 
1.  สํานวนเปนถอยคาํสั้นๆ  เนนความหมายและมีใจความกระชับ  สวนภาษิตมหีลาย

พยางค  หลายวรรค  มกัจะสัมผัสคลองจองกันและมีใจความเตือนสติย้ําใหคิด  ดังตวัอยาง 
                     สํานวน  เชน  แกะดํา  กาฝาก  แกวัด 
                    ภาษิต  เชน  ขิงก็ราขาก็แรง  คบคนใหดูหนาซื้อผาใหดูเนือ้   

2.  สํานวนจะมีความหมายตางไปจากคําเดิมมาก  แตภาษิตนัน้จะมีความหมายไมตาง
ไปจากคํามูล  หรือคําเดิมที่ประกอบกันเปนภาษิตมากนัก  (มีบางภาษิตที่ใชความหมายโดยนัย
เชิงเปรียบเทียบ  เชน  ขิงก็ราขาก็แรง  บวัไมใหช้ําน้ําไมใหขุน)  ดงัตัวอยาง 

     สํานวน  เชน  ถูกสวด  (ดาวา)  คอทองแดง (กินเหลาเกง)  แกวัด  (รูมาก,ชาํนาญ)  
แมพระ (ใจดี) ดินกลบหนา  (ตาย)  จนแตม (ไมมีทางสู)  แกะดาํ (นอกเหลา  ผิดกับพรรคพวก) 

        ภาษิต  เชน  เขาตามตรอกออกตามประตู  แพเปนพระชนะเปนมาร  รักดหีามจัว่  
รักชั่วหามเสา  บีบก็ตายคลายก็รอด ฯลฯ 

3.  ภาษิตเปนโวหารโบราณที่สืบทอดกนัมา  ไมคอยจะมกีารเปลี่ยนแปลงความหมาย  
สวนสาํนวนนัน้มีทัง้เปนโวหารเกาและสรางขึ้นใหมในสงัคมปจจุบัน  (บางสาํนวนไมไดใชหรือเลิก
ใชก็มี)   เชน  คานทอง  ถกูสวด  ใจแตก  ลูกแหง  หัวหมอ  (คนฉลาดแกมโกง) 
       (ธวัช  ปุณโณทก  2538 : 32 – 33) 

---------------------------------------------- 
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ใบความรูที่  2 
 

เรื่อง  ประเภทของภาษิต  สํานวน 
 

ประเภทของภาษิต 

การแบงประเภทของภาษิตแบงไดหลายลกัษณะ  ซึ่งแตละแบบก็จะมีเนื้อหาคลายคลึง
กัน  อาจารยเจือ  สตะเวทนิ (2517 : 76)  แบงประเภทของภาษิตได  ดังนี ้

1.  ภาษิตเกี่ยวกับครอบครัว  เชน  พอแมคอืพระของลูก  ลูกไมยอมหลนไมไกลตน 
2.  ภาษิตเกี่ยวกับการศึกษาอบรม  เชน  รักวัวใหผูกรักลูกใหตี  ไมออนดัดงาย   

ไมแกดัดยาก 
3.  ภาษิตเกี่ยวกับความรักและการครองเรอืน  เชน  คูแลวไมแคลวกัน   

ผัวเปนชางเทาหนา  เมยีเปนชางเทาหลัง 
4.  ภาษิตเกี่ยวกับการทาํมาหากนิ  เชน  เกิดเปนคนตองพึง่ตัวเอง   

อยาเอามะพราวหาวไปขายสวน 
5.  ภาษิตเกี่ยวกับเศรษฐกจิและการครองชีพ  เชน  อยาเสียนอยเสียยาก   

เสียมากเสียงาย  ไมเหน็น้ําอยาพึง่ตัดกระบอก  ไมเหน็กระรอกอยาพึง่โกงหนาไม 
6.  ภาษิตเกี่ยวกับตนเอง  เชน  ไกงามเพราะขน  คนงามเพราะแตง   

อยาเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 
7.  ภาษิตเกี่ยวกับสังคม – สมาคม  เชน  คนเดียวหัวหาย  สองคนเพื่อนตาย   

คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ 
8.  ภาษิตเกี่ยวกับวาจา  เชน  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดชั่วอัปราชัย  พูดไปสองไพเบี้ย   

นิ่งเสยีตําลึงทอง 
9.  ภาษิตเกีย่วกับเกียรติยศชื่อเสียง  เชน  เสียชพีอยาเสียสัตย  ชาติเสือตองไวลาย  

ชาติชายตองไวชื่อ 
10. ภาษิตเกีย่วกับการปกครอง  เชน  อยาสอนหนังสือสังฆราช  น้าํรอนปลาเปน   

น้ําเย็นปลาตาย 
 11. ภาษิตเกีย่วกับศีลธรรม – วัฒนธรรม  เชน  สันโดษเปนทรพัยอยางยิ่ง   

ความตายเปนของไมเที่ยง 
12. ภาษิตเกีย่วกับบานเกิดเมอืงนอน  เชน  จงรักบานเกดิเมืองนอน  อยาฉอราษฎร 
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บังหลวง 
13.  ภาษิตเกีย่วกับกรรม  เชน  หวานพืชอยางใดไดผลอยางนัน้  ทาํดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
14.  ภาษิตเกีย่วกับความไมประมาท  เชน  อยาหกัดามพราดวยเขา 
15.  ภาษิตเกีย่วกับสวนรวม  เชน  หมากดัอยากัดตอบ  หวานเปนลมขมเปนยา 

ประเภทของสํานวน 
ถอยสํานวน  อาจกลาวเปนขอความตอนเดียว  ซึ่งอาจจะมีสัมผัสคลองจองกนั  หรือไม

มีสัมผัสก็ได  หรือกลาวเปนขอความหลายตอน  ซึง่มีสัมผัสคลองจองกนั  มีลักษณะเปนรอยกรอง  
มีความไพเราะ 

สํานวน  แบงตามรูปแบบได  2  ประเภท  คือ 
    1.  สํานวนประเภทไมมสีัมผัส  มีอยู  3  ลักษณะ  คือ 

1.1  สํานวนทีเ่ปนคําเดียว  เชน  แกะดํา ฯลฯ 
1.2  สํานวนทีเ่ปนกลุมคาํ  เชน  สูยิบตา  ขมิ้นกับปูน   
1.3  สํานวนทีเ่ปนประโยค  เชน  หนูตกถงัขาวสาร  เอื้อมเด็ดดอกฟา ฯลฯ 

2.  สาํนวนประเภทสมัผัส    มีอยู  2  ลักษณะ  คือ 
2.1  สํานวนทีม่ีวรรคเดียว  ซึ่งอาจเปนไดทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  ทาํใหเสยีง

กระทบกระทัง่กันเกิดความไพเราะนาฟง  เชน 
      เกิดดอกเกดิผล  กินกอนลอนแกน 
      ไมดูตามาตาเรือ  สํามะเลเทเมา 
2.2  สํานวนทีม่ีหลายวรรค  ซึ่งจํานวนคําระหวางวรรคหลังนัน้มักจะเทาๆ กัน  หรือ

ใกลเคียงกนัทาํใหพูดมีเสียงคํา  และจงัหวะวรรคไพเราะนาฟงยิ่งขึ้น  เชน 
      น้ําขุนออกไปน้ําใสเขามา นอนหลับไมรู  นอนคูไมเหน็ 

       (ธวัช  ปุณโณทก  2538 : 34) 
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ใบความรูที่  3 
 

 เรื่อง  คุณคาและอิทธพิลของภาษิตสํานวน 
 

คุณคาและอทิธิพลของภาษิตและสํานวน 
 ภาษิตและสํานวนเปนถอยคําสั้นๆ ทีม่ีความหมายลึกซึ้ง  ชวนคิด  เปนคติ  ชาวไทยนิยม
พูดจาสื่อสารกันเปนภาษิตและสํานวนในชีวิตประจําวันสืบตอกันมา  หากพิจารณาคุณคาของ
ภาษิตและสํานวนจะเหน็วามีมากมาย  คือ  1)  มีคุณคาทางดานการศึกษาอบรม   2)  มีคุณคา
ทางดานสังคม  3)  มีคุณคาในดานภาษา  ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  คุณคาของภาษิตสํานวนในดานการศึกษาอบรม 
         ภาษิตสวนใหญเปนคติสอนใจ  ชี้แนะใหคนคิดดี  ทาํดี  ในการอบรมสั่งสอนบุตร

หลานของชาวไทยตั้งแตสมยัอดีตจนถงึปจจุบัน  ผูใหญมักใชวิธกีารแยบยลหาถอยคํา
อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบบาง  ใชสํานวนภาษิตบางเพือ่ใหเขาใจงายและประทับใจ  บุตรหลานจะ
จดจําถอยคําเหลานั้นมาใชในชีวิตประจาํวนั  นัน่คือยามใดที่ประสบปญหาอาจจะนกึถอยคําของ
ผูใหญที่เคยไดอบรมส่ังสอน  นาํมาชวยแกไขสถานการณใหลุลวงไปได  ถอยคําที่จดจําไดดี
เหลานั้น  ก็คือ  ภาษิตและสาํนวนนั่นเอง   
 ตัวอยางภาษติสํานวนที่ชวยกลอมเกลาจติใจคน   

-  อยาใฝสูงใหเกินศักดิ ์     (เตือนใหเจียมตน) 
-  ปาพึ่งเสือ  เรือพึ่งพาย  นายพึ่งบาว  เจาพึ่งขา   (เตือนใหเห็นวาคนตองพึ่งพา

อาศัยกนั) 
-  ไมเหน็น้ําตดักระบอก  ไมเห็นกระรอกโกงหนาไม (เตือนไมใหดวนทาํไปทัง้ๆ ที่

ยังไมถงึเวลาอนัควร) 
-  กิง้กาไดทอง       (เตือนไมใหลืมตัว) 
-  คางคกขึ้นวอ     (เตือนไมใหลืมตัว) 
 
 สํานวนเตือนในการพูดจา  ดังนี ้
 -  ปากมาก       (พูดมาก บนเกง) 
 -  ปากตลาด     (พูดไมเพราะ  ดาเกง) 
 -  พูดเปดอก     (พูดอยางไมปดบัง) 
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2.  คุณคาของภาษิตและสาํนวนในดานสะทอนภาพสังคม 
          เราสามารถศึกษาสังคมสมัยอดีตไดจากตําราประวัติศาสตร  แตเราอาจจะสัมผัส
ความสาํนกึและอารมณของผูคนในสมัยนั้นๆ  ไดจากภาษิต  สํานวน  ตัวอยางในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัย  เราจะเห็นความรูสึกนึกคิดของประชาชนในสมยันัน้ๆ  จากสาํนวน  ภาษิตที่ปรากฏ  เชน 

-  ในน้ํามปีลา  ในนามีขาว (แสดงความรูสึกวาบานเมืองอุดมสมบูรณ) 
-  บเขาผูลัก  มักผูซอน  (แสดงความรูสึกวาเจาเมืองมีคุณธรรม) 
-  เมืองกวางชางหลาย  (แสดงความรูสึกวาบานเมืองมีความมัน่คง   
                                                  อาณาเขตกวาง  กําลงัรบดี) 

 
ภาษิตและสํานวนอีกจาํนวนหนึ่งในสังคมปจจุบันแสดงใหเห็นความรูสึกนึกคิดของ

ประชาชนตอวถิีชีวิตของสงัคม  ทั้งทางดานเศรษฐกิจและอาชีพ  เชน 
-  ซื้อควายหนานา  ซื้อผาหนาหนาว 
-  เรือลมในหนอง  ทองจะไปไหน 
-  ขาวยากหมากแพง 
-  ววัหายลอมคอก 

3.  คุณคาของภาษิตและสาํนวนในดานภาษา 
         ภาษิตและสํานวนมีคณุคาโดยตรงในดานการสื่อสารในชีวิตประจําวนั  เพราะการ

พูดจาสื่อสารกันนั้นหากใชคําสํานวนภาษิตดวย  จะสื่อความเขาใจกับผูฟงไดชัดเจนยิง่ขึ้นและยัง
แสดงใหเหน็วาผูพูดเปนผูที่ใชถอยคําไดดีดีอีกดวย  เชน  ถาจะพูดในความหมายวา  “การกระทาํที่
นุมนวลไมกระทบกระเทือนพรรคพวกและคนใกลเคียง”  ก็พูดวา  “บัวไมใหช้ํา  น้าํไมใหขุน”  ผูฟง
ยอมเขาใจความหมายไดชดัเจนเพยีงพูดถอยคําส้ันๆ  ดังกลาว 

ฉะนัน้  คุณคาของภาษิตและสํานวนทางดานภาษา  อาจจะสรุปไดดังนี ้
1.  คุณคาในดานการสื่อสาร  คือ  พูดใหผูอ่ืนฟงเขาใจชดัเจน  ดวยถอยคําสั้นๆ 

และรวดเร็ว 
2.  คุณคาในดานการประพนัธ  นักประพันธทั้งสมัยอดีตและปจจุบัน  ตางกน็ิยมใช

ภาษิตและสํานวนในการประพันธเสมอๆ  โดยแทรกไปในคําพูดของตวัละครบางหรอือธิบายฉาก
บาง  เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดรวดเรว็  และเพิ่มอรรถรสทางดานภาษาอีกดวย  เชน  วิชัยสอบ
เสร็จแลวรูสึกโลงใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก 

   ส
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3.  คุณคาดานการศึกษาภาษาโบราณ  ภาษาถิน่  และวิวฒันาการของภาษา  
ภาษิตและสํานวนที่ใชสืบตอกันมาแตคร้ังโบราณ  จะพบวามีคาํบางคําเราไมเขาใจความหมายใน
ปจจุบัน  แตคําเหลานัน้ยงัใชอยูในภาษาถิ่นปจจุบนั  ซึง่แสดงใหเห็นวา  ภาษิตและสํานวนยัง
รักษาคําโบราณไวไดดี  เชน 

-  ผีซ้ําด้าํพลอย   (ด้ํา  ในภาษาถิ่นเหนือและอสีาน  หมายถงึ  ผีเรือน) 
-  บานนอกขอกนา (ขอก  ในภาษาถิ่นเหนือและอีสาน  หมายถึง  ดานนอก  

ขอบ) 
-  มหรสพครบงัน (งัน  ภาษาอีสานหมายถงึ  การฉลอง  สมโภช  เชน 

บุญงัน เฮือนด)ี 
-  เก็บหอมรอมริบ   (หอม  ภาษาถิ่นอีสาน  หมายถงึ  รวม  รักษา) 
-  บเขาผูลัก  มักผูซอน (มัก  ภาษาถิน่เหนือ  และอีสาน  หมายถงึ  ชอบ) 

 
นอกจากนีย้ังพบวา  ภาษิตและสํานวนมกีารเปลี่ยนแปลงทัง้รูปคําและความหมาย  

 เพราะเหตวุาสํานวนและภาษิตเหลานัน้ใชสืบตอกันมาจนคนรุนหลงัออกเสียงเพี้ยนไป  เชน  “สู
ยิบตา”  คําวา  “ยิบ”  กลายเสียงมาจาก  “เย็บ”  (สูเย็บตา)  คือ  เมื่อไกชนกนัจนหนาบวมขวบตา
บวมมาปดลูกนัยนตาไกมองไมเห็น  เจาของไกก็จะเย็บขอบตาใหถางออก  เพื่อใหไกมองเห็นและ
ชนกนัตอไปจึงเรียกวา  สูเยบ็ตา  คือสูอยางทรหด  เปนตน  (ธวัช  ปณุโณทก  2538 : 37-39) 
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หนวยการเรยีนรูที่ 4    “กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว” 
    รายวิชา  วรรณกรรมทองถิ่น   รหัสวิชา  ท 422   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
     เร่ือง  ความหมายของนทิาน  นยิาย                จํานวน  8  คาบ 

    ลักษณะของนทิานพืน้บาน 
    ประเภทของนทิานพืน้บาน 
    คุณคาและประโยชนของนิทานพืน้บาน        

  

สาระสําคัญ 
นิทาน  นิยาย  เร่ืองเลาประจําถิน่ถือเปนมรดกคูบานคูเมืองชิ้นสาํคัญ  และเปนรากฐาน

ของวิทยาการในปจจุบัน  การศึกษานทิานจะทาํใหเขาใจวิถีชวีิต  แนวคิด  ความเชื่อ  คานิยม  
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทองถิน่นัน้  ผูศึกษาควรเห็นความสาํคญั  ตระหนัก 
ในคุณคา  รูจกัหวงแหนและรวมใจกนัอนรัุกษนทิานพืน้บานใหคงอยูสืบไป 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู   นักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายความหมายและลักษณะของนิทาน  นิยายได 
2.  จําแนกประเภทของนิทานได 
3.  อธิบาย  วิเคราะหที่มา  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  คานิยม  และ

ขนบธรรมเนียมของ     ชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบานได 

4.  อธิบายความสัมพันธของนิทานกับสังคมได 
5.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและประโยชนของนิทานได 

ดานทักษะ/กระบวนการ  เพื่อใหนักเรียนม ี
 1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
 3.  ทักษะการสื่อสาร 
 4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
 5.  ทักษะการจัดการ 
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ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค  เพื่อใหนกัเรียน 
1.  มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มคีวามรูเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 
2.  มีความสามารถในการคดิและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 

 3.   ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน      
กัลยาณมิตร 

 4.   มีความเชือ่มั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 
สาระการเรียนรู 

1.  ความหมายของนทิาน  นิยาย  เร่ืองเลา 
                    2.  ลักษณะของนิทานพืน้บาน 

3.  ประเภทของนทิานพืน้บาน 
4.  คุณคาและประโยชนของนทิานพืน้บาน  
5.  บทบาทของนทิานพืน้บานในสงัคมและอิทธพิลของสังคมตอนทิานพืน้บาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

คาบที่ 1    

(กระบวนการสรางความคิดรวบยอด) 
1.  นําเขาสูบทเรียนโดยสุมนักเรียน 2 - 3  คน  ใหเลานิทานเรื่องตางๆ ที่เคยได

ยิน ไดฟง  ไดอาน  ใหเพื่อนๆ ฟง  หนาชั้นเรียน 
2.  ใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมายของนิทาน และนิยาย จากนั้นครูจึงบอก

ความหมายของนิทานและนิยายโดยใหนักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 
3.  อธิบายลักษณะของนิทานโดยฉายแผนใสใหนักเรียนจดลงสมุด 
4.  แจกใบความรูที่ 1 เร่ืองความหมายของวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และความเชื่อ  ใหนักเรียนศึกษา  พรอมทั้งยกตัวอยางใหนักเรียนฟงประกอบ 

คาบที่  2   

(กระบวนการคิดอยางมวีิจารณญาณ) 
5.  สรางศูนยการเรียน 3 ศูนย  โดยแบงกลุมนักเรียนตามศูนยการเรียน  โดยใช

เวลาศึกษาศูนยละ 15 นาที  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ศูนยที่ 1  ศึกษาเรื่องวิถีชีวิตดานการประกอบอาชีพหาของปา  ทําสวนหมาก  สวนพลู  
ทําไรทํานา  จากนิทานเรื่อง  ทําบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป  บางแคในอดีต  และทําไมมด
ตะนอยถึงเอวคอด 

ศูนยที่ 2  ศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี  คือ  ประเพณีปลอยนกปลอยปลา  พิธี
ตรียัมปวาย ประเพณีมอญจากนิทานเรื่อง  ประเพณีปลอยนกปลอยปลา  เสาชิงชา  ราชพิธีโล
ชิงชา และแยงศพมอญ 

ศูนยที่ 3  ศึกษาเรื่องความเชื่อ  คือ  ความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ์  บาป บุญ  คําทํานาย  
ชาติภพ นรกสวรรค จากเรื่องโลภมากมักลาภหาย  คนตัดฟน  และตายแลวไปไหน 

6.  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับนิทานพื้นบานที่สะทอนวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่ออีกครั้ง 

คาบที่ 3   

(กระบวนการคิดอยางมวีิจารณญาณ,กระบวนการกลุม) 
7.  นําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนอธิบายถึงคําวาคานิยมตามที่นักเรียนเขาใจ  และสุม

ใหนักเรียนบอกถึงคานิยมที่นักเรียนมี  เชน  รักพวกพอง  ยกยองคนเกง  เปนตน 
8.  อธิบายความหมายของคําวา “คานิยม”  จากนั้นจึงแจกใบความรูที่ 2  เร่ือง 

“คานิยม”  ใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 
9.  ใหนักเรียนแบงกลุมเปน 4 กลุม  ใหนักเรียนศึกษาเรื่องที่ครูกําหนดให  กลุมละ  

2 เร่ือง 
      กลุมที่ 1  เร่ือง  เมื่อเศรษฐีเลือกลูกสะใภ  ศาลปูเผือกปูดํา  คานิยมยกยอง 

คนมีน้ําใจ 
     กลุมที ่2  เร่ือง  ทําไมเสอืโครงจึงมีตัวลาย  เสือโงกบัคางคก  คานิยมยกยอง 

คนฉลาด   
      กลุมที่ 3  เร่ือง  นักศึกษาแพทย  สามเกลอเพื่อนกัน  คานิยมรักพวกพอง 

กลุมที่ 4  เร่ืองคนใจบุญ  เรื่อง  ดาวจระเข  คานิยมชอบทําบุญ 
คาบที่ 4   

10.  ใหนักเรียนศึกษาวานิทานที่ไดรับมอบหมาย  สะทอนคานิยมใด พรอมทั้งบอกวา
เนื้อความตอนใดที่สะทอนใหเห็นคานิยมนั้น โดยใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้น
เรียน  ใหเวลาศึกษากลุมละ 10 นาที  และใหเวลาในการนําเสนอกลุมละ  7  นาที   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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11.  นักเรียนและครูสรุปบทเรียนรวมกัน โดยใหนักเรียนบันทึกคานิยมที่ไดจากนิทาน
แตละเรื่องลงในสมุด 

คาบที่ 5 
12.  สุมใหนักเรียน  2 - 3   คน  ใหเลานิทานเรื่อง  “นางนาคพระโขนง” ตามที่เคยไดยิน

มาใหเพื่อนในชั้นเรียนฟง  จากนั้นครูชวยสรุปและแสดงใหเห็นวาการเลานิทานเปนขอมูลมุขปาฐะ  
ซึ่งขอมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไดข้ึนอยูกับผูเลา 

13.  แจกใบความรูที่ 3  เร่ืองประเภทของนิทานพื้นบาน  ใหนักเรียนศึกษาพรอมทั้ง
อธิบายประกอบ 
คาบที่ 6 

14. ใหนักเรียนทุกคนศึกษานิทานเรื่อง “นางนาคพระโขนง”  จากใบงานที่ 1  โดยให
ตอบคําถามในแบบทดสอบเกี่ยวกับประเภทของนิทานที่ไดอานและวิเคราะหเนื้อหาของนิทานวา
เร่ืองนี้แสดงใหเห็น  ความเชื่อ  คานิยมและวิถีชีวิตในเรื่องใดบาง   

15.  สุมใหนักเรียนนําเสนอผลงานที่ไดวิเคราะหหนาชั้นเรียน  3 - 4  คน  จากนัน้ครสูรุป
บทเรียนตอนทาย  
คาบที่ 7   

16.  ใหนักเรียนแบงกลุมเปน 3  กลุม  ใหนักเรียนทุกกลุมอาน เร่ืองที่กําหนด คือ เร่ือง  
เจาพอหอกลอง โดยใหสรุปเร่ืองที่ไดอานดวยการนําเสนอหนาชั้นเรียน  ใหบอกประเภทของนิทาน
ที่ไดอานและวิเคราะหเนื้อหาของนิทานวาเรื่องนี้แสดงใหเห็นแนวคิด  ความเชื่อ  ประเพณี  
คานิยมในเรื่องใดบาง   

17.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  กลุมละประมาณ 10  นาที   โดยครู 
ชวยสรุปในตอนทาย 
คาบที่ 8 

18.  ใหนักเรียนทบทวนนิทานพื้นบานที่ไดวิเคราะหมาทั้งหมด  และใหนักเรียนคิดวา
นิทานพื้นบานใหประโยชนอะไรแกนักเรียนบาง 

19.  อธิบายเรื่องนิทานพื้นบานกับสังคม  โดยฉายแผนใสประกอบ   
20.  แจกใบความรูที่ 4  เร่ือง “นิทานพื้นบานกับสังคม”  จากนั้นใหนักเรียนทํา  

Mind Mapping  เร่ือง  นิทานพื้นบานกับสังคม   ตกแตงใหสวยงามสงภายในชั่วโมงเรียน 
สื่อและแหลงการเรียนรู 

1.  แผนใสเรื่องความหมายของนิทาน  และลักษณะของนิทาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  ใบความรูที่ 1  เร่ืองความหมายของวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และความเชื่อ   
3.  ศูนยการเรียน 3 ศูนย  เรื่อง  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ   
4.  นิทานพื้นบานเรื่องทําบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป  บางแคในอดีต  ทําไม 

มดตะนอยถึงเอวคอด  ประเพณีปลอยนกปลอยปลา  เสาชิงชา  ราชพิธีโลชิงชา  แยงศพมอญ  
โลภมากมักลาภหาย  คนตัดฟน  และตายแลวไปไหน 

5.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง คานิยม 
6.  นิทานเรื่องเมื่อเศรษฐีเลือกลูกสะใภ  ศาลปูเผือกปูดํา  ทําไมเสือโครงจึงมีตัวลาย  

เสือโงกับคางคก  นักศึกษาแพทย  สามเกลอเพื่อนกัน  หาดเกาเสง   และดาวจระเข   
7.  ใบความรูที่ 3  เร่ือง  ประเภทของนิทานพื้นบาน  
8.  ใบงานที่ 1    วิเคราะหนิทานเรื่อง “นางนาคพระโขนง”   
9.  นิทานเรื่องเจาพอหอกลอง 
10.  แผนใสเรื่อง  “นิทานพื้นบานกับสังคม” 
11.  ใบความรูที่ 4  เร่ือง “นิทานพื้นบานกับสังคม” 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  การตอบคําถามในแตละศูนยการเรยีน 

       -  การนําเสนอผลงานกลุมเร่ือง  “การวิเคราะหคานยิมที่ไดจากนทิาน”   
    -  การตอบใบงานที่ 1    การวิเคราะหนิทานเรื่อง “นางนาคพระโขนง”   
    -  ผลงานการทํา Mind Mapping  เร่ือง  นิทานพื้นบานกับสังคม  (รายบุคคล) 
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

    -  แบบประเมินผลงาน 
       -  แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม 

    -  แบบประเมินการทาํงานกลุม 

   ส
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(แผนใส) 

ความหมายของนิทาน  และลกัษณะของนิทาน 

ความหมายของนิทาน   
นิทาน  หมายถึง    เร่ืองที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานานดวยวิธีมุขปาฐะ  เปนมรดก

ทางวัฒนธรรมมักเลาดวยรอยแกว  และไมทราบวาผูเลาดั้งเดิมเปนใคร 

นิยาย  คือ  เรือ่งเลาซึง่สมมติวาเกิดขึ้นจริง  แสดงประวตัิความเปนมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ลักษณะของนิทาน 

1.  เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดา   เปนภาษารอยแกว 

2.  เลาสืบตอกันมาเปนเวลานาน  แตตอมาในระยะหลงัเมื่อการเขียนเจริญขึ้น  จงึมี
การจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ตามเคาที่เคยเลาดวยปากเปลา 

3.  ไมปรากฏผูเลาดั้งเดิมวาเปนใคร 
4.  ตองแสดงความคิดและความเชื่อของชาวบาน 
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ใบความรูที่ 1 

เรื่องความหมายของ วิถชีีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ    

 
วิถีชีวิต  หมายถงึ  แนวการดําเนนิชวีิตของคนในสงัคมหนึง่ๆ ซึง่มลัีกษณะตางๆ กัน

ตามลักษณะแวดลอมของแตละถิ่น  วถิีชวีิตดานตางๆ เชน  อาชพี  การศึกษา  เปนตน 
นิทานพืน้บานของจังหวัดกรงุเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการได

สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตดานการประกอบอาชพี ดังนี ้
1.  อาชพีทาํนา  ทําสวน 
2. อาชีพหาของปา 
3. อาชีพคาขาย 
4. อาชีพลาสัตว 

 
ขนบธรรมเนยีม  หมายถงึ  แบบแผนการปฏิบัติในชีวิตประจําวนั  เปนแบบแผนอยาง

งาย  ที่คนสวนใหญปฏิบัตจินเกิดความเคยชิน  โดยไมมีกฎระเบียบขอบังคับใดกําหนดใหปฏิบัติ  
และหากละเลยก็ไมมีบทลงโทษ 

จารีตประเพณ ี  หมายถงึ  ประเพณีทีน่ิยมและประพฤติกันสืบมา  ถาฝาฝนถือเปนผิด
เปนชั่ว 

ประเพณ ี   หมายถึง  ส่ิงที่นยิมถือปฏิบัติ  ประพฤติสืบกนัมาจนเปนแบบแผน  
ขนบธรรมเนยีม  หรือจารีตประเพณ ี 

นิทานพืน้บานของจังหวัดกรงุเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการได
สะทอนใหเห็นประเพณีตางๆ ดังนี ้

1.  ประเพณีการทําศพ 
2.  ประเพณีการบวช 
3.  ประเพณีงานโกนจกุ   
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ความเชื่อ  คือ  การยอมรับอันเกิดอยูในจิตสํานกึของมนษุยตอพลังอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ  ที่เปนผลดหีรือผลรายตอมนุษยนัน้ๆ  แมวาพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเหลานั้นไม
สามารถที่จะพิสูจนไดวาเปนความจริง  แตมนุษยในสังคมหนึง่ยอมรับและใหความเคารพเกรง
กลัว  ฉะนัน้ความเชื่อจึงมขีอบเขตกวางขวางมาก  ไมเพียงแตจะหมายถงึความเชื่อ  ในดวงจติ
วิญญาณทัง้หลาย  ภูตผี  คาถาอาคม  ไสยเวทยตางๆ  ยงัรวมถงึปรากฏการณธรรมชาติทีม่นุษย
ยอมรับนับถือ  เชน  ตนไม  ส่ิงศักดิ์สิทธิ ์  เปนตน 

นิทานพืน้บานของจังหวัดกรงุเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการได
สะทอนใหเห็นความเชื่อของคนในทองถิน่ดานตางๆ ดังนี ้

1.   ความเชื่อเร่ืองบุญ กรรม 
2.   ความเชื่อเร่ืองเทวดา 
3.   ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร 
4.   ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร 
5.   ความเชื่อเร่ืองความฝน 
6.   ความเชื่อเร่ืองภูติผี ปศาจ 
7.   ความเชื่อในเรื่องชาติภพ 
8.   ความเชื่อในเรื่องนรก  สวรรค 
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บัตรคําสั่งศูนยการเรียนที ่1 

1.  ใหนกัเรียนศึกษานิทานเรือ่ง 

 ทําบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป   
 บางแคในอดีต   
 ทําไมมดตะนอยถึงเอวคอด 

2.  เมื่อศึกษาจบแลวใหตอบคําถามตอไปนี ้

     2.1  วิถีชวีติที่ปรากฏในนิทานเรื่อง  ทาํบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาปคือ................................. 
.............................................................................................................................................. 
     2.2  วิถีชวีติที่ปรากฏในนิทานเรื่อง  บางแคในอดีต คือ ......................................................... 

.............................................................................................................................................. 

     2.3 วิถีชีวติที่ปรากฏในนิทานเรื่อง  ทาํไมมดตะนอยถึงเอวคอด คือ......................................... 

.............................................................................................................................................. 
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บัตรคําสั่งศูนยการเรียนที ่ 2 

1.  ใหนกัเรียนศึกษานิทานเรือ่ง 

  ประเพณีปลอยนกปลอยปลา  
  เสาชงิชา  ราชพิธีโลชงิชา   
  แยงศพมอญ   

2.  เมื่อศึกษาจบแลวใหตอบคําถามตอไปนี ้

      2.1 นิทานเรื่องประเพณปีลอยนกปลอยปลาสะทอนใหเหน็ขนบธรรมเนียมประเพณีใด 

………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................. 

 2.2  นทิานเรือ่ง เสาชิงชา  ราชพิธีโลชิงชา  สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณใีด  

…………………….…………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................. 

      2.3  นิทานเรื่อง  แยงศพมอญ  สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีใด 
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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บัตรคําสั่งศูนยการเรียนที ่3 

1.  ใหนกัเรียนศึกษานิทานเรือ่ง 

 โลภมากมกัลาภหาย   
 คนตัดฟน   
 ตายแลวไปไหน 

2.  เมื่อศึกษาจบแลวใหตอบคําถามตอไปนี ้

     2.1   ความเชื่อที่ปรากฏในนทิานเรื่อง โลภมากมกัลาภหาย คือ  ............................................ 

.............................................................................................................................................. 

     2.2  เนื้อเร่ืองตอนใดที่สะทอนใหเหน็ถงึความเชื่อดังกลาว .................................................... 

............................................................................................................................................. 

2.3  ความเชื่อที่ปรากฏในนทิานเรื่อง  คนตัดฟน  คือ ........................................................... 

.............................................................................................................................................. 

     2.4  เนื้อเร่ืองตอนใดที่สะทอนใหเหน็ถงึความเชื่อดังกลาว..................................................... 

.............................................................................................................................................. 

     2.5  ความเชื่อที่ปรากฏในนทิานเรื่อง  ตายแลวไปไหน  คือ................................................... 

.............................................................................................................................................. 

     2.6  เนื้อเร่ืองตอนใดที่สะทอนใหเหน็ถงึความเชื่อดังกลาว..................................................... 

.............................................................................................................................................. 
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ศูนยการเรยีนที่ 1  (เรื่องที่ 1) 

นิทานเรื่องทาํบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป 
       วิทยากร  :  นายสมพงษ  แปนมุข 
        ต.  บานกระแชง  อ.  เมือง 
        จ.  ปทุมธาน ี

มีหนองน้ําแหงหนึ่งมันแหงมาก  ตอนนัน้เปนฤดูแลงกม็ีตะเขตัวหนึ่งมันติดแหงอยู  ก็มี
ชายหาของปาคนหนึ่งเดนิทางหาของปากเ็จอตะเขเขา   ตะเขตัวนีอ้ดอาหารมาหลายวนัใกลจะ
ขาดใจตายแลว  ก็บอกชายคนหาของปาวา  ใหชวยเราไปสูหนองน้ําอีกแหงหนึง่เถดิ  เราจะไมลืม
บุญคุณทานเลย  ชายหาของปาก็แบกตะเขมายงัริมฝงแมน้าํ  ตะเขก็ออกกลอุบายวา  เดี๋ยวพอ
ชายคนนี้ไปถงึหนองน้าํพอจะปลอยเราลงสูแมน้ําเราจะตองกินชายคนนี้เปนอาหารใหได  เพราะ
เราหิวมาหลายวันแลว  พอชายคนนี้แบกตะเขลงสูแมน้าํ  ตะเขซึง่มพีละกําลงัมากกง็ับชายคนนั้น
ไวเพื่อทีจ่ะกนิเปนอาหาร  ชายคนนี้ก็บอกวา  เอะ  เราอุตสาหทําคณุชวยเหลือทานมายงัแมน้าํ
แหงนี้  ทานคดิจะเนรคุณกนิเราเปนอาหารอีก  ตะเขกโ็กหกวาทานพดูวาจะใหเรากนิเปนอาหารไง  
ไมเชื่อลองถามชายตกประหลาด ู  ชายที่ตกปลาอยูริมแมน้ําไดยนิก็บอกกับตะเขวาจริง  เมื่อกี้ขา
ไดยินอยางนี ้  ชายตกปลาบอกเพราะวาจะไดอาศัยตกปลาที่แมน้ํา  กลัววาตะเขจะทําราย  แลว
ตะเขก็บอกใหถามวัวควายทีห่ากนิอยูริมน้าํ  ววัควายทัง้หลายกบ็อกวาไดยนิมนุษยวาเชนนั้น
เพราะกลัวตะเขจะกินเปนอาหาร  ครูตอมามนีักปราชญเดินผานมา  ถามวามีเรือ่งอะไรกันหรือ  
มนุษยเลาใหฟงวาเราแบกตะเขตัวนี้มาจากหนองน้าํทีแ่หงแลงซึง่อยูที่ริมปาแหงนูนจะมาปลอย  
แตพอเราปลอยตะเขลงแมน้าํตะเขกลับจะกินเรา  ตะเขบอกวา  ไมจริง  เราอาศัยในหนองน้ําแหง
นี้นานแลว  แตมนุษยมากนิน้ําแลวบอกจะใหเรากิน  นกัปราชญก็บอกวา  เอาอยางนี้ดีไหม  ทาน
ลองเริ่มเรื่องใหมเลยวา  เร่ืองทัง้หมดเปนอยางไร  มนษุยบอกวา  เราแบกตะเขมาจากหนองน้ําที่
แหงแลงแหงนูนจริงๆ  ตะเขก็บอกวาไมจริง  ดวยความโงเขลาจงึบอกใหเร่ิมเร่ืองใหมเลย  ชายคน
นั้นจงึแบกตะเขไปยังหนองน้าํแหงเดิมซึ่งแหงแลง  แลวตะเขก็ถูกปลอยใหติดแหง  จนตอมาก็ตาย 
 

(สมพงษ  แปนมุข,  อางถงึใน  นุชาสิน ี นวลขํา  2543 : 40) 
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ศูนยการเรยีนที่ 1  (เรื่องที่ 2) 
เรื่องบางแคในอดีต 

       วิทยากร  : นางบุญมา  ยพูานิช 
           ต.  บางแค    อ. ภาษีเจริญ 
           จ.  กรุงเทพมหานคร 

ยายจะเลาเรื่องตําบลบางแคในอดีตเทาที่จาํไดใหฟงนะ  ความเปนอยูของชาวบางแค
ในสมัยกอนนัน้นะมีความสขุสงบดี  มีบานเรือนไมมากเหมือนสมยันี้หรอก  การคมนาคมอาศัย
ทางน้าํ  แมน้าํลําคลองยังใสสะอาด  ผูคนไดอาศัยน้าํในแมน้าํลําคลองสําหรับใช  และรองน้ําฝน
ไวสําหรับด่ืมกนิ  อาหารการกินอุดมสมบูรณ  กุงปลาหางายจากในคลองและรองสวน  คน
สวนมากจะทาํสวนหมาก  สวนพลู  สวนมะพราว  สวนสม  สวนผัก  ครอบครัวสวนมากอาศัยอยู
รวมกันเปนครอบครัวใหญๆ  มีลูกหลานอยูบานชวยทาํงาน  พอแมทาํสวน  ทาํงานบาน  กลางคืน
ก็ใชตะเกียงน้าํมัน  ไมมีโทรศัพท  ไมมีส่ิงเริงรมย  ไมมีสถานที่จะใหเด็กๆ ไดมั่วสุมหรือออกนอก
บานเหมือนสมัยนี้  การปกครองลูกหลานนะ  จึงคอนขางจะงาย  เด็กๆ ไมคอยทาํใหพอแม  ปูยา
ตายายตองหนักใจหรอกไมเหมือนสมัยนี ้  ที่การควบคมุดูแลเนี่ยเปนไปไดยาก  ในสมัยกอน  พอ
แมปูยาตายายไมนิยมใหลูกหลานไดเลาเรียน  โดยเฉพาะเด็กผูหญงิ  ก็จะใหอยูกับบานอยูกับพอ
แม  ชวยพอแมทํางานบาน งานสวนไมคอยไดรับรูเหตุการณอะไรนอกบานเพราะการคมนาคม  
การสื่อสาร  และผูคนก็ยงันอย  จะไปไหนก็ตองไปกบัผูปกครอง  แตก็มีบางครอบครัวที่เคาเริม่มี
หัวสมยัใหม  ก็สงเสริมใหลูกไดเลาเรียนดีๆ  สูงๆ แลวก็ไดทํางานเปนการใหญโต  เพราะแตกอนนี้
นะผูคนก็นอยไมตองแยงกนัเรียน  ไมตองแยงกนัหางานทํา  ขาวของก็ราคาถกู  เวลาไปโรงเรียน
กวยเตีย๋วก็ราคาสามสตางค  ชามละ 3 สตางค  5 สตางค  กลวยทอดก็สามชิน้สตางค  เปดที่ไมมี
กระดูกใสกระทงก็ 5 สตางค  มีกระดูกก็สามสตางค  สมัยกอนนะคนในตําบลบางแคก็รูจักกันแทบ
ทุกบานแหละ  เวลามงีานอะไรก็มาชวยเหลือกนั  มีงานเจ็บงานตายก็มีความสามคัคีกัน  ผิดกบั
สมัยนี้เพราะวาคนมนัมากเขาก็ไมคอยรูจักกันแลว  ก็มคีวามสามัคคีกันนอยลง  ในตําบลบางแค
เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะ  เมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษมประมาณ พ.ศ.  2487  ตัดถนนตัดซอยผูคนก็
เลยมากขึ้น  การศึกษา  การคมนาคมเจริญขึ้น  มีส่ิงบํารุงบําเรอความสุขมากมายจนทาํใหความ
สามัคคี  ความสุขสงบ  ความสะอาด  ความจรงิใจ  คนเรากม็ีน้าํใจนอยลง  ไมคอยรูจักกัน  ขาว
ของก็แพงขึน้  ความเปนอยูก็ชุลมุนวุนวาย  ไมสงบสุขเหมือนสมัยกอน  จึงทําใหคนแกมีความรูสึก
เสียดายความเปนอยูที่เคยมมีาแตสมัยกอน  จะมีเหลืออยูมั่งก็แคความทรงจาํทีล่างเลือนเต็มที
ของคนชราบานบางแค  ทีนีน้ะ  พอบานเมืองเจริญขึ้น  การศึกษาก็เร่ิมเขามามากขึ้น  ก็ยังมีผูใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

242

บุญนะ  กอต้ังโรงเรียนประถมขึ้นโดยมีผูรวมเงนิบริจาคกําลังกาย  กําลังทรัพย  เร่ิมกอต้ังโรงเรยีน
วัดนิมมานรดีหลังแรก  พ.ศ.  2475  นอกจากนี้ยงัไดสรางสะพานขามคลอง  ขุดคลองภาษีเจรญิ  
ขามคลองยงัโรงเรียนวัดนิม  หรือชาวบานเคาเรียกวาโรงเรียนวัดบางแค 
 ตอมาในระยะเวลา 50 ปที่ผานมาเนี่ยนะ  ในชวีิตของผูคนที่มีอายหุาถึงหกสิบปที่ผานมา
เนี่ย  มีเหตุการณที่สําคัญที่คนรุนหลังควรจะรูนะ  จะเลาใหฟง  ควรจะจดจําเหตุการณตางๆ 
เอาไว  เพราะวามนัไมไดเกดิขึ้นบอย  คือ  เมื่อน้ําทวม  เมื่อ พ.ศ. 2485 เนี่ยทวมใหญเลยละ  ทวม
มากกวา พ.ศ.  2536  (2526)  ประมาณ 1 เมตรได  เฉพาะที่ตําบลบางแคเนีย่นะ  ทวมนานหลาย
เดือนแตผูคนก็ยังนอยอยูบานชองก็มีไมเทาไหร  น้ําทาก็เลยยังสะอาด  น้ําทวมเนี่ยคนที่อยูบาน
เตี้ยๆ เนี่ยตองอพยพไปอยูที่โรงเรียนวัดนมิานรด ี  อาหารการกนิอัตคัด  ขาดแคลน  อยูในชวงที่
เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในระยะตนๆ  
 ญี่ปุนยกพลขึน้บุกประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2484  แลวก็ตกลงกนัเปพันธมิตรกัน  ก็เลยไมมี
การรบในระยะแรก  ตอมาก็รวมกับญ่ีปุน  ไปรบกันทางยุโรป  ตอนนั้นน้ําก็ลดแลว  แตกย็ังมกีาร
ปนสวนอาหาร  ขาว  ขาวปลาอาหารนีก่็ตองปนสวนกัน  ผาผอนจะนุงจะหมจะนุงจะหมก็ไมคอย
จะมี  ตองใชผาทีท่อหยาบๆ  ซกัน้าํแลวตากไมแหงก็เหม็นๆ อยางนั้นนะ  เพราะวามันเปนระยะ
สงครามดวย  พอระยะหลงัสงครามเริ่มรุนแรง  ผูคนในกรุงเทพฯ กต็องอพยพมาขางนอกเมืองนะ   
ไปอยูตางจงัหวัดบาง  โรงเรยีนก็ตองปด  ผูคนที่เขาไปทาํงานในใจกลางกรงุเทพฯ นัน่  ก็ตองคอย
วิ่งหลบลูกระเบิด  เวลาทีห่วอข้ึนนะ  เคามีหวอ  ใหสัญญาณวาถาเครื่องบินจะเขามาถงึกรุงเทพฯ 
เคาจะเปดหวอ  คนก็จะตองหนีกนั  หนีไมทนัก็ถกูลกูระเบิดก็เสียชีวิตนะ  สงครามครั้งนัน้กม็ี
ระยะเวลายาวนานถงึสี่ปกวาเลย  มกีารทิ้งระเบิดทั้งกลางวันกลางคืนละ  นักเรียนทีย่ังตองไป
เรียนอยูก็ตองวิ่งหนีเครื่องบนิที่มาตอนกลางวันนะหลบเขาไปในสวนขางโรงเรียน  นักเรียนบางคน
ที่ตองอพยพไปตามชานเมืองก็ตองไปเรียนพิเศษเอา  แลวก็มาสมัครสอบตอนปลายป  การสอบไล
สมัยกอนนี้สอบไลนะ  อีตอนสงคราม  อีตอนที่น้าํทวมนีก่็จะสอบในราวๆ เดือน  พฤศจิกายน  
ธันวาคมนั่นแหละ  ไมไดสอบเดือนมีนาคมเหมือนสมยันี ้  เพราะวาบานเมืองมนั  มนัไมคอยสงบ
เรียบรอยนะ  ก็เรียนพิเศษกนัก็ไปสมัครสอบกัน  ตอนสงครามใกลจะเลิกเนีย่  เครื่องบินขาศกึเนีย่
ไดมาทิ้งระเบดิเพลิง  ทิง้  ทิง้พลุไฟ  สวางไสวในทองฟาเลยเพื่อใหมองเหน็ไอ  ไอ  จดุยุทธศาสตรที่
เคาตองการจะทิ้งระเบิดไฟไหมอาคารบานเรือนในกรุงเทพฯ เสยีหายมากมายครั้งนี ้  เปนสงคราม
ที่โหดรายทารณุมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเชยีว 

 
(บญุมา  ยูพานิช,  อางถงึใน จีรรัตน  ฉัตรแกว  2537 : 53 ) 
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ศูนยการเรยีนที่ 1 (เรื่องที่ 3) 
 

นิทานเรื่องทาํไมมดตะนอยถึงเอวคอด   
       วิทยากร  :  นายทองใบ  แปนมุข 
       ต.  บานกระแชง  อ.  เมือง 
       จ.  ปทุมธาน ี

คร้ังหนึง่นานมาแลว  งูเหลือมเนีย่เปนสัตวที่มีพษิมากที่สุด  เปนที่ยําเกรงของ
สิงสาราสัตวทัง้หลาย  วนัหนึ่งงูเหลือมก็ไดเลื้อยไปหากนิอาหารซึง่เปนที่เฉอะแฉะฝนตกไว  ผาน
ทองไรทองนาเลื้อยไปก็เกิดเปนทางยาวไป  พอใกลพลบคล่ําแลวชาวนาคนหนึ่งกลับมาจากหา
ปลาก็เดินผาน  โดยที่ชาวนาคนนัน้ไมรูก็ย่ํารอยที่งเูหลือมเลื้อยเอาไว  เกิดเปนรอยเทาบนทางงู
เหลือม  นีงู้เหลือมใกลเวลาพลบค่ํา  ก็กลบัมายงัที่ของตนเลื้อยมาทางเดิม  เหน็รอยทางเลื้อยของ
ตัวเองเปนรอยเทาย่ําไวก็เกดิความโกรธ  ก็เลยกัดไปที่รอยเทาของชาวนา  ชาวนาเมื่อถูกกัดดังนัน้
ก็ลมตาย  แตวาปลาที่อยูในตะของของชาวนายงัอยู  งเูหลือมเมื่อกัดรอยเทาเลื้อยผานมากก็ะวา
เดี๋ยวจะมีคนตาย  ก็มาเจอชาวนานอนตายอยู  แตปลาในตะของยังดิ้นอยู  กเ็ลยคิดวาชาวนายงั
ไมตาย  ก็เลยเสียใจวาพษิของตัวเองหมดความมพีิษสงเสียแลว  เสยีใจก็ประกาศใหสิงสาราสัตว
ทั้งหลายรูวาตอไปนี้เราจะคายพษิแลวเพราะพษิเราไมมอีานุภาพ  นีพ้อถึงวนัประกาศจะคายพษิ
พวกงูตางๆ แมลงอะไรตออะไรก็จะมาเอาชีวิตของงูเหลอืม  ซึ่งพอวนันั้นพวกงูตางๆ พวกงูเหา  งู
จงอาง  อะไรพวกนัน้มาถึงกอนก็ไดรับพษิไปมาก  พวกงเูล็กๆ ก็ไดรับพิษไปนอยหนอยเพราะวา
พวกใหญๆ เอาไปหมดแลว  พวกแมลงอะไรตออะไรมาทีหลงั  ก็เขาไมไดตองยืนคอย  จนกวาสตัว
ทั้งหลายจะไดรับพิษหมดแลว  เหลือพิษคนละเล็กละนอย  มดตะนอยก็ยนืทาวเอวจนเอวคอด  
กวาจะไดรับพษิ  ทุกวันนี้มดตะนอยจงึมีเอวคอดอยางนี ้
         
 

(ทองใบ  แปนมุข, อางถงึใน  นุชาสิน ี นวลขํา  2543 : 53) 
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ศูนยการเรยีนที่ 2 (เรื่องที่ 1) 
 

นิทานพืน้บานเรื่องประเพณีปลอยนกปลอยปลา 
                                จังหวัดสมุทรปราการ 

นานมาแลว ณ วัดแหงหนึง่  ทานเจาอาวาสเปนผูทีม่คีวามสามารถในการทํานาย  ทาย
ทักตรวจดวงชะตาราศีไดอยางแมนยํา 

วันหนึง่  เจาอาวาสเดนิผานไปยงัลานวัดซึ่งมีสามเณรรูปหนึ่งกําลังกวาดลานวดัอยู  
ทานสมภารสงัเกตเห็นใบหนาของสามเณรหมองคล้ํา  จึงถามวนั  เดือน  ปเกิด  เพื่อนาํมาตรวจดู
ดวงชะตาของสามเณรรูปนัน้  ปรากฏวาดวงชะตาไมดี  จะสิน้อายุขัยเร็วๆ นี ้  ทานสมภารไมรูจะ
ชวยอยางไรดี  แตคิดวากอนที่สามเณรจะเปนอะไรไป  ใหกลับไปเยีย่มญาติพีน่องเสียกอนคงจะ
ชวยไดเพยีงแคนี้  เมื่อคิดดังนั้นแลว  ทานสมภารก็เรียกสามเณรรูปนัน้มาคยุดวย 

“เออ...นี่แนะเณร  เจาไมไดกลับบานมานานแลวใชไหม”  ทานสมภารถาม 
“ขอรับ  กระผมไมไดกลับบานประมาณปกวาแลวขอรับ”  สามเณรตอบดวยความ

สํารวม 
“นั่นซนิะ  นานมากแลว  อาตมาอนุญาตใหเจากลับไปเยี่ยมบานได  เพราะตอนนี้เปน

หนาแลง  เดินทางสะดวกสบาย”  ทานสมภารเอยปากอนุญาตอยางอารมณดี 
“ขอบพระคุณขอรับ  กระผมจะรีบไปรีบกลับขอรับ”  สามเณรกลาวอยางดีใจที่ไดกลับ

บาน 
รุงเชา  สามเณรก็ออกเดินทางกลับบาน  ในระหวางทาง  ขณะที่สามเณรเดินผานทุงนา

ที่มีแตความแหงแลง  หนองน้าํที่เคยมีน้าํขังก็แหงขอด  สามเณรมองเห็นปลากาํลังตกคลั่กอยูใน
หนองน้าํ  ก็เกิดความรูสึกสงสาร  และคิดวาถาไมชวยปลาเหลานี้คงตองตายแนๆ เมื่อคิดเชนนัน้
แลว  สามเณรก็คอยๆ เอามือชอนปลาทลีะตัว  แลวนาํไปปลอยในลาํคลอง  ขณะที่ปลอยปลา
สามเณรก็พูดขึ้นวา 

“ขาใหอิสระแกเจา  ขอใหเจามีชีวิตที่ยนืยาวตอไป” 
แลวสามเณรกเ็ดินทางตอไปจนถงึบาน  ไดพบญาติพีน่อง  สนทนากบัญาติโยมจนเปน

ที่พอใจแลว  สามเณรก็เดินทางกลับวัด 
ทานสมภารเมือ่เห็นสามเณรกลับมาดวยความสดชืน่แจมใสก็ประหลาดใจยิ่งนกั  

เพราะไมไดเปนไปตามคําทาํนาย  กลับมีหนาตาแจมใส 
“อาว! เณร  กลับมาแลวเหรอ  ญาติโยมทางบานเปนอยางไรบาง  สบายดีหรือเปลา”  

ทานสมภารทกั 
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“โยมทางบานสบายดีขอรับ  พวกเขาดีใจมากทีก่ระผมกลับไปเยี่ยมบาน”  สามเณรตอบ
ดวยน้าํเสียงทีม่ีความสุข 

“เณร  อาตมาขอถามอะไรหนอยนะ  ในระหวางเดนิทางกลับบานมีอะไรเกิดขึน้หรือ
เปลา”  ทานสมภารถามอยางสงสัย 

“ไมมีอะไรนี่ขอรับ  เพียงแตระหวางทางมีแตความแหงแลง  น้ําในหนองคลองบงึก็แหง
ขอด  ออ ! กระผมชวยปลาที่กําลังจะตายเพราะน้ําแหงดวย  กระผมไดนําปลาไปปลอยใหพวกเขา
มีชีวิตตอไป”  สมภารเลาอยางภาคภูมิใจ 

“อืม...อาตมาเองก็คิดอยูเหมอืนกนัวา  เณรตองทําอะไรสักอยางหนึ่งที่เปนการกระทําด ี 
คนทีท่ําความดีจะตองไดรับผลดีตอบแทนเสมอ”  สมภารกลาวดวยความชื่นชม 

เร่ืองราวของสามเณรไดเลากันปากตอปากถึงการทาํความดีของสามเณร  ชาวบานเกิด
ศรัทธาเลื่อมใสในจิตใจอันเปนกุศลและมคีวามเชื่อวาการทําความดีโดยการปลอยปลาจะทําให
หมดเคราะหและมีอายยุืนยาวตอไป  ชาวบานจึงไดปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้  รวมทัง้การ
ปลอยนกดวย 

ประเพณีปลอยปลาปลอยนก  เปนประเพณีของชาวจงัหวัดสมทุรปราการ  ซึง่จะมข้ึีนใน
วันสงกรานต  นอกจากจะมีขบวนแหนางสงกรานตประจําปแลว  กจ็ะมีการแหปลา  แหนกดวย  
ซึ่งทางจงัหวัดจัดขึ้นทุกปจนถึงปจจุบนั 
 

     (ผจงวาด  กมลเสรีรัตน  2543 :  32-33) 
      

********************************** 
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ศูนยการเรยีนที่ 2 (เรื่องที่ 2) 
 

นิทานเรื่องเสาชิงชา  ราชพิธีโลชิงชา 
วิทยากร :  นางดวงจิต  ศิขรินกุล 
                เขตพระนคร  จ.  กรุงเทพฯ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชทรงสรางกรุงเทพมหานครขึ้นแลว  
ก็พระราชทานที่ใหพวกพราหมณตั้งบานเรือนเทวสถาน  และเสาชิงชาขึ้นกลางพระนคร  เพื่อให
เหมือนกับเมืองสําคัญแตโบราณ  เสาชิงชาสมัยตนรัตนโกสนิทรไมไดมีขนาดใหญเหมือนใน
ปจจุบัน  และไมไดตั้งอยูที่กึง่กลางถนนบํารุงเมืองดังในปจจุบันนี ้

ถึงสมยัรัชกาลที่ 5  บริเวณเสาชิงชารกรางมาก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจงึใหปรับปรุงบริเวณนัน้ดวยใหร้ือเสาชิงชา  แลวใหสรางตลาดขึ้นบริเวณนั้น  โปรดเกลา
ใหสรางเสาชงิชาขึ้นใหม  หางจากที่เกาเลก็นอยโดยอยูกึ่งกลางถนนบํารุงเมือง  ซึง่บริษัท  หลยุสที
เลียวโนเวน  ไดถวายไมสักขนาดใหญ 2 ตน  เพื่อทําเสาชิงชา 

สําหรับพระราชพิธีตรียัมพวาย  หรือ  พระราชพธิีโลชิงชานัน้ปหนึง่มอียู 2 วนั  คือวัน 7 
ค่ําเชา  กับ 7 ค่ํา เยน็  และแรม 9 ค่ํา  เดอืนยีท่ั้ง 2 วัน  ซึ่งถือวาเปนวนัปใหมของพราหมณ  โดย
ถือวาพระอิศวรจะเสด็จมาเยีย่มโลกปละครั้ง  โดยมนีาลวิันเปนผูโลชงิชาตอนรับ 4 คน  ซึง่สมมติ
วาเปนเทาจตุโลกบาล  มีเสาไมไผผูกถุงเงนิปกไวเปนเปา  ใหนาลวิันโลชิงชา  แลวคาบเอาถงุเงิน
ออกมา 

นอกจากนีม้ีการสมโภชเทวรูปทําบุญทางพระพุทธศาสนาในวนัแรม 6 ค่ํา  แลวก็มกีาร
โกนจกุเด็ก  ทีพ่อแมผูปกครองนาํมา  ซึง่ถอืกันวาเปนวนัมงคล 

ปจจุบันพิธีโลชิงชาไมมีแลว  ไดยกเลกิเมือ่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475 
 

(ดวงจิต  ศิขรินกุล, อางถงึใน  ฐานิยา  เตชัชหงส  2544 : 40) 
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ศูนยการเรียนที่ 2 (เร่ืองที่ 3) 

นิทานเรื่องแยงศพมอญ 
 

วิทยากร :  นายสธุี  อ่ิมสุนทรรักษา         
ต.ทรงคะนอง อ. พระประแดง 
จ. สมุทรปราการ 

ประเพณีแยงศพนี้  สืบเนื่องจาก  พระเจาธรรมเจดียซึง่เปนพระเจาแผนดินเมืองมอญซึ่ง
ตอนกอนที่มอญจะเสียกรุงประมาณซัก 2- 3  ชัว่  2 – 3 ชั่วองคนะ  กอนพระเจาธรรมเจดียนี ้ เปน
พระมีความรูเชี่ยวชาญในพระไตรปฎกมาก  ประชาชนขนานนามวา  ปฎกธระ  คาํวาปฎกธระนี่  
แปลมาก็คือ  ทรงไวซึง่พระไตรปฎกนั่นเอง 

เปนทีโ่ปรดปรานของพระเจาแผนดินมอญ  ในสมัยนัน้เปนผูหญงิ ชื่อ  แมทาว  เปนที่
โปรดปรานของพระแมทาวนีม้าก  อุปการะไว  นางแมทาวนี ้  ไปนมสัการพระเจดยียางกุง  ตาม
ธรรมดากษัตริยนะไปดวยขบวน  ขาราชบริพารเปนขบวนไปเปนอันมาก  แตนางนี่ไดเสด็จไป
เงียบๆ ยังงี้ทกุป  ทุกปเสมอมา 

พระเจาแผนดนิพมา  ทราบขาวก็ให  ใหคนไปชิงชิงตวันาง  นางแมทาวนี่ไปเปนนาง
สนมอยูที่พมาโนน 

ปฎกธระทราบขาววา  ก็ทัง้ๆ ที่เปนพระนัน่นะ  ก็ไปชวย  เอาตัวมา  เมื่อเมื่อไดแมทาว
กลับมาแลว  ก็สึกจากพระทําราชการอยูกับแมทาว  นีแ้มทาวเหน็เปนผูที่มีความดี  มีความรูดี  มี
ความรูดี  มีความสามารถ  ก็จะแตงตัง้ใหเปน  ใหเปนพระเจาแผนดนิ  พวกอํามาตยทั้งหลายไม
เห็นดวย  ก็เหน็วาปฎกนีน่ะ  ไมมีชาต ิ ไมมีตระกูล  ไมไดสืบเชื้อ  สืบเชื้อสายราชวงศก็ไม  ไมเหน็
ดวย 

นางแมทาวกบ็อก  ออกอุบายใหคนไปเอาไมที่เขาทอดเปนสะพานมาแกะเปนรูปพระ  
เสร็จแลวใหคนมาตัง้ไวที่ออกที่ศาลาทีว่าการ  เวลาออกราชการ  นางก็ยกมือไหวพระพุทธรูปที่
แกะแลวนัน้  อํามาตยทั้งหลายเห็นก็ไหวตาม  ไหวตาม 

พระนางก็ถามวา 
“พวกทานไหว  ไหวอะไร” 
พวกอาํมาตยก็บอกวา  
“ไหวพระพทุธ” 
นางถาม 
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“พระพทุธนี้  อาเกิดมาจากไม  ไมอะไร  ทราบไหม” 
อํามาตยบอกวา 
“ไมทราบ” 
พระนางก็บอกวา 
“ไมพระพทุธองคนีน้ะ  ฉันใหเขาเอาไมซึ่งเขาทอดเปนสะพาน  ซึ่งเปนที่เหยยีบย่าํของ

ประชาชนมาแกะเปนรูปพระพุทธรูปนี้  เมือ่ฉันไหวแลว  พวกทานก็ไหวตาม  ฉันใดก็ดี  ปฎกธระ  
เปนผูทีม่ีความรูมีความสามารถดี  ฉันยกยองใหเปนใหเปนราชา  แตพวกทานทั้งหลายก็ขัดในเมื่อ  
ในเมื่อไมซึ่งพระพุทธซึ่งแกะมาจาก  ซึ่งเปนสะพาน  เปนที่เหยยีบย่าํเมื่อเปนพระพุทธแลว  พวก
ทานก็ยงัไหวได  ฉันใด  เมือ่ปฎกธระ  ฉันยกยองใหเปน  ใหเปนราชาแลวพวกทานก็ตองเคารพได
เชนเดียวกับพระพุทธ” 

พวกอาํมาตยทั้งหลายก็จนก็จําตองทํา  ยอมตามพระนาง 
เมื่อพระเจาปฎกธระไดเปนราชามนีามวา  ธรรมสาม ิ  เปนผูทีม่ีความรูเชี่ยวชาญในทาง

ธรรมะมาก  เมื่อพระองคเสวยราชยเปนพระเจาแผนดินในเมืองมอญแลวไมไดรบทัพจับศึกดวย
อาวุธ  แตตองรบศึกดวย  ดวยวาทะ  คือ  ดวย  ดวยคําพูด  คือ  เมืองตางๆ เหน็วาธรรมสามิ  นี่
เปนคนมีความรูเชี่ยวชาญใน  ในธรรมะมาก  ก็ตางมีปญหาถามตางๆ นานานี้เปนปญหาเหลานัน้  
มีขอที่ควรนาํมากลาว  เมืองนีน้าจะเปนเมืองเชียงใหม  ถามวา 

“น้ําอะไรมีรสมากที่สุด” 
หญิงไหน  เออ  หญงิไหนทีเ่รียกวางามที่สุด” 
นี้ธรรมเจดียกแ็กวา  “น้ําทีม่ีรสมากที่สุด  คือ  น้ําสุรา  หญิงที่วางามที่สุดก็คือภรรยา

ของคนอื่น” 
นี้ทาก็อธิบายวา   
“น้ําที่รส  น้าํสรุที่วามีรสที่สุด  เพราะอะไร  น้าํสุรานี้  พระพุทธเจาไดไดคาไดบัญญัติไว

ในศีลหา  ถาผูใดดื่มแลว  จะมีโทษ  ตกนรกหมกไหม  กนิน้าํทองแดง  แตคนก็ไมกลัว  คนกย็ังกิน
กันอยู  เพราะนั้นจงึจัดวาม ี มีรสที่สุด”  ก็ถูกเหมือนกันนะ 

“หญิงที่บอกวางามที่สุดเปนภรรยาผูอ่ืนงาม  งามเพราะอะไร  หญิงผูอ่ืน  พระพทุธเจา
บัญญัติไวในศีลหา  วาถาใครรวมก็เปนกาเม  อ้ือ  จะเกดิโทษ  ตกนรก  ข้ึนตนงิว้  มีหมาทองแดง
ไลกัดไลงับ  ตกนรกเปน  เปนชั่วกัปช่ัวกัลป  ไหมงัน้  คนก็ยงัไมกลวั  ก็ยังไปลักลอบไดเสียกับเมยี  
ไปทําชูกับเมียคนอ่ืน  อยูได  นีน่ับวา  เมียคนอ่ืนนะละ  นับวางามที่สุด”   
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เมื่อพระองคแกปญหาตางๆ ลุลวงไปดวยดีแลว  พระเจาลังกาก็เลยขนานนามใหใหมวา  
พระเจาธรรมเจดียศากยวงศ  พระองคกพ็อใจในชื่อนี้  จากนั้นมาก็ใชชื่อวา  ธรรมเจดียตลอดมา 

เมื่อตะละแมทาวซึง่สละสมบัติใหธรรมเจดียเสวยนี่  อยูๆ เมื่อชราก็จึงสวรรคต  เมื่อ
สวรรคต  พระเจาธรรมเจดยีนีน่ะ  ประกอบการพิธีในการศพนีน่ะ 7 วัน  7 คืน  ก็ทําพิธวีา  มี
ปราสาท เจ็ด  เจ็ดทีท่าํปราสาทที่เผานะ  วนันี ้  ตั้งทีห่นึ่ง  พรุงนี้ยายไปตั้งอีกทีห่นึ่ง  การยายศพ
จากที่ตั้ง 7 แหงนี่ละ  ก็แยงกนัไป  วาพอปราสาทเจ็ด  ปราสาทที่เผาเจ็ด  เจ็ดทีน่ั่น  ไมใชพระองค
ทําคนเดียว  พระประชาชนก็ทํา  พระขาราชการก็ทาํ  พระราษฎรกท็าํ  ทําแลวพอ  ตั้งทีน่ี่คืนหนึง่  
พรุงนีจ้ะตั้งที่โนน  พอดีตองยาย  นี่ตอนยายละ  เขาก็อยากจะใหมาตัง้ทีน่ี ่ ประชาชนก็อยากใหตั้ง
ที่ของประชาชนกอน  พวกขาราชการที่ตั้งที่ขาราชการกอนก็แยงกนัไป  แยงกนัอยางนี ้

ดวยประเพณอัีนนี้ละ  สืบเนื่องมากระทั่งบัดนี้  พวกมอญนะ  กอนที่จะทํางานจะเผาศพ
ผูที่รักเคารพ  เปนตนพอแม  หรือครูบาอาจารย  เขาจะมีพิธีแยงกนั  อา  แยงก็แหเตนกันไปเตนกนั
มานัน่แหละ  สืบเนื่องมาจากพระเจาหงสาวดีนะเปนคนตนคิด 

 
(สุธี  อ่ิมสุนทรรักษา,  อางถึงใน  สุเมธ  อ่ิมสุนทรรักษา  2544 : 74 ) 

 
----------------------------------------- 
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ศูนยการเรยีนที่ 3 (เรื่องที่ 1) 
นิทานเรื่องโลภมากมักลาภหาย 

วิทยากร  นางประจวบ  งามละออ 
ต.  บานกระแชง  อ.เมือง   
จ.  ปทุมธาน ี

 กาลครั้งหนึง่มีเศรษฐีผูหนึ่ง  เมียแกตายไปนานแลว  กม็ีบุตรสาวอยู 2 คน  คนหนึง่มี
นิสัยพูดจาเกง  ชอบเอาใจ  สวนคนนองไมคอยพูด  ชางคิด  เศรษฐีรักแตพี่สาว  ไมคอยจะรัก
นองสาว  อยางนั้นยังไมวายพี่สาวหาทางกลั่นแกลงกลวัวาพอจะรักนองสาวมากกวาตนเอง  อยู
มาไมนานทานเศรษฐีก็ตาย  พี่สาวคนโตไดรับสมบัติเยอะแยะ  สวนนองสาวไดสมบัติเล็กๆ นอยๆ 
เทานัน้  พี่สาวก็ไมพอใจอยากไดของนองสาวอีก  กอ็อกอุบายเรียกนองสาวมาคยุตางๆ นานา  
นองก็คิดไมถงึวาพี่สาวจะออกอุบายหลอก  ก็ยกสมบัตขิองตนเองใหพี่สาวเปนคนดูแล  มีอะไรก็
ขนมาใหหมด  พี่สาวก็คิดตอจะเอาสมบัตนิองเปนของตัว  ก็เอาเข็มขัดไปซอนทีท่ีน่อนของนองสาว  
ก็เกณฑคนในบานไปหา  กเ็จอในหองนองสาวก็เลยตอวา  นองก็บอกวาฉนัไมไดเอาไป  พี่ก็บอก
วาของแคนีย้ังขโมยอีกหนอยไมเอาของๆ ฉันไปขายหมดเหรอ  แลวก็ไลนองออกจากบาน  นองก็
จําใจออกจากบานไป  เดนิรองไห  ก็ไดไปอาศัยอยูกับคนอ่ืน  ตอมานองสาวมีสาม ี  กท็ํานาทําไร  
พอมีพอกิน  ไมนานน้าํกท็วมหมูบาน  ทวมไรนาหมด  สองคนผวัเมียก็คิดอยูนานวาจะทํายงัไงดี  
เมียกน็ึกขึ้นไดวาไปหาพี่สาวดีกวา  เพื่อพีส่าวจะไดชวยเหลือบาง  กช็วนสามีไป  ไปเรียกพี่สาว  
นองกบ็อกวา  ฉันนะทํานาทําไรน้าํทวมไมมีขาวจะกนิเลย  พี่ก็บอกวา  ฉันใหแกหมดจะเอาอะไร
กินละ  พี่สาวบอกวาไมมี  นองกเ็หน็วามกีระสอบขาวบนบานหลายกระสอบ  พี่สาวบอกวาไมได
แลวไลนองสาวออกจากบาน  นองสาวออกจากบานกรํ็าพึงรําพนั  ผัวก็บอกวาจะเขาปาหาอะไร
กินบาง  ก็ความีดโตเขาปาไป  ไปจนบายก็ยังไมเจออะไร  ก็นัง่พกัโคนตนไม  เทวดาเห็นวาสองคน
ผัวเมียเปนคนดี  ก็เลยแปลงกายเปนงูใหญเลื้อยมาขางๆ ผัววาเอาวะ  งูกง็ ู  ทาํไงได  ยกมือทวม
หัว อยาทําอะไรขาเลยทานพญาง ู   ก็ความีดตัดหางง ู  ฟนหางแลวแบกออกจากปา  พอถึงบานก็
เรียกเมียใหเอาไปตม  เมียก็เอาไปตมในหมอ  พอกะวาสุกเปดดู  กต็กใจวาเปนทองเหลืองอราม  
พอเหน็ทองกน็ึกวา  เรารอดตายแลว  กแ็ตงตัวเขาตลาด  ผัวเมยีก็ปนเอาไปขายรานทองก็ขายทอง
ไปเปนมหาเศรษฐ ี  ขาวก็รูไปถึงหูพีสาว  ก็ตัดสินวาจะไปบานนองสาว  บอกวามาเยี่ยม  ก็ถาม  
แลวก็กลับ  ความโลภก็เขาไปในปาตามทีน่องสาวเลาใหฟง  เพราะอยากไดมั่ง  ก็เจองูเลื้อยผาน
มา  ก็ความีดตัดไปที่หางง ู คราวนีงู้ไมใชงเูทวดา  ก็เลยแวงกัดตัวเองเขา  นอนตายอยูตรงนัน้  ไม
นานชาวบานมาเจอ  นองสาวรูกน็ําศพไปบําเพ็ญกุศล 

(ประจวบ  งามละออ,  อางถึงใน นชุาสนิี  นวลขํา  2543 : 56 ) 
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ศูนยการเรยีนที่ 3 (เรื่องที่ 2) 
 

นิทานเรื่องคนตัดฟน 
 

       วิทยากร  :  นางประพฤกษ  กรํ่าแสง 
        ต.  บานกระแชง  อ.  เมือง 
        จ.  ปทุมธาน ี

ตอนนัน้พระพทุธเจาทานเกดิเปนคนตัดฟนเผาถาน  ลําบากมาก  ตดัฟนเผาถานแลวก็
แบกมา  แบกมาก็มีคนแกลงใหฟนหกมัง่อะไรมั่ง  แกลงทานทุกอยาง  ตอนนั้นเปนเวลาเทาไหรไม
รูนะ  มีเมืองนึงยักษมนัผุดมากนิคน  กนิอาทิตยละเทาไหรก็ไมรูเดือนละเทาไหรก็ไมรู  มันขึ้นมา
กิน  ตานี้แมทานกบ็อกวาจะอาสาฆายกัษ  แลวเจาเมอืงก็บอกวา  ถาหากวาฆาไมไดละก็หัวแกจะ
ขาดนะ  แมกบ็อกวาฆาไดลูกชายฉนัฆาได  ก็กลับบานขึ้นมาบอกลกูที่ตัดฟนเผาถานวานะวาลกู
เอย  แมรับอาสาเจาเมืองมาวาจะฆายกัษที่ผุดขึ้นมากินคนเปนเดือนแลว  หลายๆ สิบคน  แมรับ
อาสาเขามาใหเราไปฆาในวันนี้  ยักษจะผุดขึ้นมากนิ  ทานกเ็ลยไป  ทานเสียใจวาทานไมเคยทาํ
บาปนะ  แมก็บอกวาถาหากวาฆาไมไดนะเขาจะฆาแม  พอถงึเวลาพระพุทธเจาที่เกิดในชาติคน
จนก็ไป  ไปถงึยักษโผลมา  จะกินทาน  ทานเหยยีบบาสองขาง  กงจกัรก็พัด  ตอนที่ยักษจะตายพูด
วา  นี่เราอายุได  80 ป  ทานมาฆาเราทาํไม ทานเกิดตอไปตองอาย ุ80 ปเหมือนกัน  ทานก็เหยียบ
บาเรื่อยเลยจนยักษกงจักรพัดคอขาดตาย  ตอมายักษนั้นมาเกิดเปนหมู  เอ  พระพทุธเจาทานก็ยิม้  
แสดงวาตองมเีร่ือง  ทานรูแลววายักษนัน้มาเกิดเปนหม ู  ทานเลยยิ้ม  เจาของหมกูฆ็าหมเูลย  นกึ
วาทานอยากกิน  ฆาหมมูาทําอาหารใหทานกนิ  เมื่อทานกนิหมทูานกเ็จ็บ  นิพพาน 
 

(ประพฤกษ  กรํ่าแสง, อางถงึใน  นชุาสนิี  นวลขํา 2543 : 52) 
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ศูนยการเรยีนที่ 3 (เรื่องที่ 3) 
นิทานเรื่องตายแลวไปไหน 

       วิทยากร  : นางสาวอารยีา  วองระวัง 
ต.  บางแค    อ. ภาษีเจริญ 

        จ.  กรุงเทพมหานคร 
นิทานชาดกของพระวัดขี้เหล็กนะ  ทานมาเทศนที่วัดนิมานรดีบางแค  แลวกง็านฉลอง

ปาชาวัดบางแค  แตนานแลวนะ  นากลวัจะ  30 กวาปไดแลวละ  ทานมาเทศนที่เนีย่นะ  ปาชานัน้
เดี๋ยวนีก้็ร้ือไปแลว (หัวเราะ)  ฮูย...เทศนสนกุ  คนดกูันเต็มไปหมดเลย  คนรวยที่มีเงนิลานนะ  
ลูกหนี้ก็มทีานเทศนเร่ืองตายแลวไปไหน  ทานก็เทศนวา  นีเ่อาแตคราวๆ ที่จําไดนะ  ทานบอกวามี
พรานอยูคนหนึ่ง  แตวาเปนพรานที่กลวัเมยีนะ  เชาขึ้นมา  เมียก็ใหไปลาสัตว  บังคบัใหไปลาสตัว  
ผัวก็เอะ  ไมอยากจะลาสัตวและทําบาปทกุวันๆ  ไมอยากจะลาสัตวแตก็ไมรูจะทํายงัไงก็คิดอุบาย  
ไมงั้นเมยีบังคบั  คิดอุบายหลอกเมยีวา  “เมื่อวานนี้ไปลาสัตว  ขาไปถึงนรกมา  วางั้นนะ  เออ...
ทางยมบาลเขาสั่งมาวา  ไมใหลาสัตวตัดชีวิต  เพราะมนัเปนของบาป  ทนีี้เขาจะเลกิแลวนะ  เขา
ไมลาแลวละเขากลัวบาป”  เมียเขาบอก  “แกไปถึงมาจริงๆ นะหรือ”  เขาบอกก็ไปมานะสิ  เลกิ
เถอะนะเขาวามันบาป  ไปเจอยมบาลมาแลวเขาบอกวามันบาป  ไอเมียก็เลยคลอยตาม  “เลิกก็
เลิกออกไปเกบ็ผักหาฟนตามธรรมดาแลวกัน  เลิกลาสัตวก็เลิก”  เปนอันวาเลิก  ทีนีก้็เจาเมือง  เจา
เมืองนครจะเปนพาราณสีหรืออะไรอยางนี้ก็จาํไมไดนะ  เปนเจาเมืองก็มพีระมเหสอียูคน  อยูองค
หนึง่ก็อยูดวยกันมา  วนัหนึง่มเหสีก็ตื่นนอนตอนเชา  ก็ลุกขึ้นๆ  ก็ไปสะดุดเอา  เอาพระบาทของ
พระเจาอยูหวัเขา  เยน็นี้เราจะตองกราบขอประทานโทษทาน  “พอเย็นวนันั้นยังไมไดขอโทษก็เกิด
ตายกระทันหนั  เออ  พระมเหสีตาย  ตายกะทนัหนัยงัไมไดขอโทษเลย  ทีนี้ผัวก็เศราโศกเสียใจ
มากเลยวาพระมเหสีอยูดวยกันดีๆ แลวมาตายก็เฝาแตคํานึงวาตายแลวจะไปลําบากรึเปลา  จะ
สบายรึเปลา  จะเปนอะไรรึเปลา  กน็ั่งหวงแตพระมเหสเีนี่ย  ก็ตีฆองรองเปาวา  เออ  “ใครไปเมือง
นรกไดบางจะใหไปดูซิวาพระมเหสีเนี่ยตายไปแลวไปสวรรคหรือไปนรก  ใครจะไปไดบาง”  ก็ให
ขาราชการไปตีฆองรองเปา  ก็ไปตีฆองนะ  ไอเมียของนายพรานนัน่นะเขาไดยนิ  เมียนายพรานก็
ไดยินเขา  เขาก็ออกมา  เขาก็บอกวา  ออกมารับอาสาเลยเขาบอกวาผัวเขานะไปไดนะ  เขารับเลย
เชียวนะวาผวัเขาไปไดๆ  เขาเพิ่งไปมาสดๆ รอนๆ เลยวาอยางนีน้ะ  ไปเมืองนรกนะ  เขาบอก  เออ  
เขาบอกเอาผวัไปไดใหเขาไปในวงัเลย  รับอาสาเจาพระเจาอยูหัว  ทนีี้ผัวกก็ลับมา  เมียเขาก็บอก
เขาเนีย่ไปรับปากรับคํากับพวกที่มาตีฆองรองเปาแลวนะใหแกเนีย่ไปเฝาในหลวง  เออ  ฉันรับ
แลวหละวาแกไปเมืองนรกมาได  คือผัวเนี่ยหลอกเมยีไวใชไหม  ทีนีเ้มียก็รับอาสาสิบอกวาไปได  
ผัวบอก  “เฮย...อะไรกันไปรับเขาไดยังไง  ขาเคยไปเมื่อไหร  ขาหลอกแก”  “ไมรูละฉันไปรับแลว  
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อูย  เขาจะใหรางวัลเรามากมายเลยนะ”  เออ...ตอไปนี้ฉันจะแตงตัวนุงกระโปรง  ฉันจะใสรองเทา
สนสูงนะ  ฉันจะแตงตัวหิว้กระเปา  แตงตัวใหสวยเลศิเลยทีเดียว”  เขาวาจะไดรางวัลจากพระ
เจาอยูหัวแลวนะ  โอเมียบงัคับอีกแลว  กต็องไปเฝาพระเจาอยูหัว  พระเจาอยูหวับอกวาเอง็ไปได
แนนะ  “เอ็งไปไดแนนะเมืองนรกนะ”  เขาบอกวา  “ไดไมไดก็ตองรับแลวละวางัน้เถอะ”  เอาไปได  
“เคาวานะเอาไปได”งั้นไปถาหากวาเอ็งไปได  กลับมาบอกขานะวาเมยีขาไปสบายหรือวาลาํบาก
ยังไงละขาจะตบรางวัลเอ็งอยางงามเลยเชียว  ก็รับอาสาแลวนกิ็ตองไปสิ  ไมรูจะทํายงัไง  มนัจํา
ใจนะ  เมยีเขาก็หาขาวตากเอย  อะไรเอยใสถุงยามใหเดินทางไปเมืองนรกก็ไปเขาปาไป (หัวเราะ)  
ไปไมไดหรอกตัวเองนะเขาปาไป  เดินไปๆ เอะจะกลับบานกก็ลับไมได  จะกลับเมืองก็กลับไมไดก็
ไมรูจะทําอยางไรดี  ออนใจเดินไปลึกเขาไปๆๆ  มนัจาํใจนะ  เขาไปกห็ยุดพกัที่บงึน้าํ  เขาเรียกวา
บึงนะ  มนัมีบงึนะ  ก็ไปนอนที่โคนตนไม  ก็  โอโฮ  สงสารไอปลาเนีย่  น้ํามันก็แหง  น้ําในบงึนี้มนัก็
แหง  มนัก็ไมมีอะไรจะกิน  มันไปไหนไมได  น้าํแลง  มนักพ็รุน  ผุพงัๆ หวิมนัไมมีอะไรจะกิน  มนั
ไปไหนไมไดก็เลยลวงเอาขาวตากที่ตนมมีา  ไมกินวางัน้เถอะ  เอาขาวตากก็โรยใหปลามนักนิใน
บอ  พอโรยแลวก็ตัวเองก็เพลีย  ก็เลยพงิตนไมก็เลยมอยหลับไป  ไอกุศลผลบญุที่เขาใหทานปลา
เนี่ยนะมนันําสง  ปรากฏวานอนไปก็เลยพบัไปเลยไปนรกก็ไปเจอยมบาลแลวก็ไปถามถึงพระมเหส ี 
เขาบอก  “ออพระมเหสีเนีย่สิ้นพระชนมมาเนี่ย  เวลานี้ตกนรกอยูเธอเอาพระบาทเนีย่แชอยูใน
กระทะทองแดง  เพราะวาเดิน  เดินสะดดุเทาผวัแลวบอกวาจะขอโทษใจนึกวาจะขอโทษ  ก็ยงัไม
ทันจะขอโทษเลยก็มาสิน้พระชนมเสยีกอน”  เขาวางัน้นะ  “เวลานีน้ะเทาแชน้ําทองแดงอยู  
เพราะวาบาปอันนี”้ เขาบอก   “แลวจะทํายงัไงละถึงจะใหพระมเหสีเนี่ยพนจากการตกนรกนี้ได”  
ยมบาลเขาบอกวา  “ใหกลับไปทําบุญสิ  ใหทางโนนเขาทําบุญ  ใหทาํบุญอุทิศใหพระมเหส ี แลวก็
พระมเหสีจะไดข้ึนจากนรก  เขาวางีน้ะ  เออ...  เขาบอกวาแลวจะรูไดยังไงวาพระมเหสีเนี่ยขึน้จาก
นรกแลว  ถาเขาขึ้นจากนรกแลวไปบอกพระเจาอยูหวันะจะมีอะไรบอกบางวาพระมเหสีไมตกนรก  
เขาบอกถาหากพนจากนรกนะก็จะไดยินเสียงฆอง  เสียงกลองปพาทย  ล่ันตะโพนนะก็จะเปนอันรู
กันวาขึ้นจากนรกแลววางัน้นะ  นายพรานก็กลับสิก็กลบัมาที่บานเมยีบอกขาไปนรกมาแลวนะ  ได
เร่ืองแลว  เขาเฝาพระเจาอยูหัว (หัวเราะ)  ก็เขาเฝาพระเจาอยูหัวบอกวา  “เออ  พระนางเนี่ยตก
นรกอยูเทาแชน้ําทองแดงอยู  เพราะวาเดินสะดุดเทาพระองค  แลวยังไมไดขอโทษ  แลวมา
ส้ินพระชนมกบ็าปอันนี้กเ็ลยตองไปแชน้ําในกะทะทองแดงอยู”  เขาบอกวา  “จะมีวิธีไหน  เออ  
ข้ึนมาจากนรกได”  เขาบอกวา  “มีเขาใหทานทาํบุญ  ถาทาํบุญสนุทานใหพระมเหสีแลว  เออ  ถา
พระมเหสีข้ึนจากนรกละก็จะไดยินสียงปพาทยล่ันตะโพนนะจากสรวงสวรรคใหไดยิน  นั่นแหละจะ
ข้ึนแลว”  โอโฮ  พระเจาแผนดินก็ดีใจ  ดใีจก็จัดการทาํบุญใหใหญโตเลย  อุทิศใหกบัพระมเหส ี ที
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นี้ทาํไปแลวก็เงียบไมไดยินปพาทยล่ันตะโพนอยางทีพ่รานบอก  กห็าวาพรานหลอกนะ”  เนี่ยทําไป
แลวเนี่ยเอ็งมนัหลอกนีห่วา (หัวเราะ)  ไปไมถึงนรกหรอกมั้ง”  พรานก็บอกไปถึง  “แลวทําไมไมได
ยินปพาทยล่ันตะโพนละ  ทาํบุญไปตั้งเยอะแลว”  เขาบอกวา  “เอ  ทาํไมอยางนี ้  ยมบาลบอกวา
จะตองไดยินเสียงปพาทยล่ันตะโพน”  เขาบอกวา  “งั้นเอ็งตองกลับไปใหม  ไปถามซิทําไมถึงไมได  
ขาก็ทาํบุญไวใหเยอะแลว”  อะไรเนี่ยนะ  โอย  พรานกห็นาจอยสิทนีี ้ เอาอีกแลว  เอาขาวตกใสถุง
ยามไปแลวเดนิไปจะไปไหนหวาก็ไปที่เกาสิ  ที่เกาเขาก็ไปนั่งบนบึงปลา  เออ  คราวกอนนี้ไปไดนะ
มานัง่ตรงนี้นะ  ไปบอกพระเจาอยูหัวทีนี้จะไปไดอีกหรือเปลาละเนี่ย  เขาวานะ  ก็เอาขาวไปโรยให
ปลา  บอกเฮย  เอง็ชวยขาทีเถอะจะไดไปหรือเปลาก็ไมรู  เสร็จแลวปลาๆ  ก็กินแลว  แกก็กลับไป
อีก  ตรงนัน้นะก็ไปไดอีก  ไปก็ไปตอวายมบาล”  บอกอะไรพระเจาอยูหัวทาํบุญสนุทานนะ  เออ  
ใหตั้งเยอะแยะแลว  แลวบอกวาจะไดยนิเสียงปพาทยล่ันตะโพน  พระนางจะพนจากนรกแลว  
ทําไมไมมนีะเนี่ย  ใหมาอกีหน  ใหมาถามทานวาทําไมถึงไมไดยิน”  เคาวางีน้ะ  ยมพบาลทาน
บอก “ออ  ไมไดบุญหรอก  เพราะวาพระเจาอยูหัวเนี่ยเที่ยวไดรีดนาทาเรนเคามา  ภาษีอากรของ
ราษฎรนะ  ไปเก็บภาษีอากรของราษฎรเคามาแลวมาทําบุญใหเมียไมไดบุญหรอก  มันเปนของ
ราษฎรเคาหมดเพราะเงินของราษฎรเคาวานะ  ถาจะใหไดบุญจริงๆ นะ  ตองกลับไปบอกพระ
เจาอยูหัว  ตองไดเงินจากน้ําพักน้ําแรงเองเอามาทาํบญุ  อยาไปเอาเงนิของภาษีอากรเคามาทํา  
รีดนาทาเรนเคามาทําบุญไมได”  เคาก็เลยสอนคนที่มานัง่ฟงเทศนเนี่ยนะบอกวา “เนี่ย  เงนิ
ดอกเบี้ยเนีย่  ทําบุญแลวไมไดบุญนะ  ทาํบุญแลวไมไดบุญนะเงนิดอกเบี้ยเนี่ย  ไปรีดเคามา”  ก็
กลับสิ  กลับมาบอกพระเจาอยูหวั  บอกวา  “ทานเอาเงินภาษีอากรมาทาํเลยไมไดบุญ  พระนาง
ยังไมพนทกุขทรมานนะ  ให  ใหทานไปเอาเงนิจากน้าํพกัน้ําแรงของทาน”  โอ  พระเจาอยูหัว  กถ็กู
จะไปทําอะไร (หัวเราะ)  ก็ไมรูจะทาํไงนะ  ก็บอกใหพระเจาอยูหัวไปทําไรปลูกผัก  ปลูกอะไรขาย
ไดเงินมาแลว  ก็เอามาทําให  ใหพระนางกเ็ลยตกลง  เอาพืชผลเนี่ยมาขาย  มาขายไดเงินกเ็อามา
ทําบุญไง  มาทําบุญสนุทานเนีย่  เพราะนั่นคงไมใหญโตเหมือนคราวแรกหรอก  คราวแรกเงนิภาษี  
เงินปลกูผักมนัก็ไดไมเทาไหร  แตวาเปนน้าํพกัน้าํแรงของทานเองนะ  ปรากฏวาก็ไดยนิเสียงป
พาทยล่ันตะโพน  ใชมัย๊  ดังมาบอก  “เนี่ยขึ้นแลวพระนาง  ข้ึนจากสวรรคแลว  อะไรหยั่งเงี้ยนะ”  
เออ  ก็ไดยินก ็  “เออ  ไอนี่มันไปนรกไดจริงๆ”  เคาก็เลยพระราชทานเงินใหกับนายพรานเนีย่เยอะ
เลยเชยีว  โอย  ก็ดีใจก็เอามาใหเมยี  อุย  เมีย  ก็ดีใจใหญเลย  เห็นมัย๊ละ  แกนะเกง  แกไปไดแลว
แกบอกไปไมได  แกหลอกชัน้  หนสุดทายแกก็ไปไดจริงๆ ใชมั๊ย  เคาวาอยางนีน้ะ  ก็เลย  สองคน
ผัวเมีย  นายพรานเนี่ยกเ็ลยรวยเปนเศรษฐลีะ  เพราะพระเจาอยูหัวพระราชทานให 

(อารียา  วองระวัง,  อางถึงใน  จรีรัตน  ฉัตรแกว  2537 : 33) 
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ใบความรูที่ 2  เรื่อง คานยิม 
 

 คานิยม  หมายถงึ  ความรูสึก  ความคิด   หรือความเชื่อของมนษุยวาสิง่ใดมี
ความหมาย  หรือมีความสําคัญตอตนหรือกลุมของตน  คานยิมจึงเปนตวักาํหนดพฤตกิรรมของ
บุคคล  ในการเลือกกระทาํสิ่งใดสิ่งหนึง่  เวนกระทําสิ่งหนึ่ง  คานิยมอาจถายทอดใหกนัไดเมื่อ
ไดรับการปลูกฝง  หรือใหเหน็แบบอยาง  และอาจถายทอดในระหวางคนรุนเดยีวกนั  หรือจากรุน
หนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึ่งก็ได  คานิยมยงัคลุมไปถึงความเชื่อมั่น  และการยึดถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ 
ในการดําเนนิชีวิต  อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  จริยธรรม  หรือ
อ่ืนๆ นอกเหนอืไปจากนีก้็ได 

การพิจารณาคานิยมของมนุษยอาจสังเกตไดจาก  สิง่ที่คนสนใจ  ส่ิงที่คนปรารถนา   
หรือเปนสิง่ที่คนถือวาจําเปนตองปฏิบัติ 

นิทานพืน้บานของจังหวัดกรงุเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธาน ี สมุทรปราการ  สะทอนคานิยม
ดานตางๆ ดังนี ้

 ยกยองคนมนี้าํใจ  จากนทิานเรื่อง  เมื่อเศรษฐีเลือกลุกสะใภ  บางแคในอดีต  ศาล
ปูเผือกปูดํา 

 ยกยองคนเกง  จากนทิานเรือ่ง  ชาละวัน  
 ยกยองคนฉลาด  จากนิทานเรื่องทําไมเสอืโครงจึงมีตัวลาย  เสือโงกบัคางคก 
 ยกยองคนกตญัู  จากนทิานเรื่อง  ดาวลูกไก  แยงศพมอญ 
 ชอบการยกยองสรรเสริญ  จากนิทานเรื่อง  กรรมของนายประกนั 
 รักพวกพอง  จากนทิานเรื่อง  สามเกลอเพื่อนกนั  นักศกึษาแพทย   
 ชอบทําบุญ  จากนทิานเรื่องคนใจบุญ  ดาวจระเข   
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คานิยมจากนิทาน 
(กลุมที่  1) 

1.  นิทานเรือ่งเมื่อเศรษฐีเลือกลกูสะใภ 
      วิทยากร :  นางอรพนิท  ฟกแฟง 

   ต.  บานกระแชง   อ. เมือง   
   จ. ปทุมธาน ี  

กาลครั้งหนึง่มหีมูบานแหงหนึ่งอยูไกลลบิ  ซึ่งมีแมน้ําไหลผานมีคลองตัด  เต็มไปดวย
พืชพนัธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ  เศรษฐผูีนี้แกมีเงินมากมายแตทีนี้แกมีลูกชายคนเดียว  เมื่อลูก
ชายโตวยัเปนหนุมบวชเรียนแลวแกก็จะหาลูกสะใภใหลูกชาย  ในหมูบานนี้ก็มีสาวสวยอยูหาคน  
เศรษฐีก็พอใจนางทัง้หาคนนี้  จงึไดประกาศวา  ถานางใดมีคุณสมบัติตามที่ตองการจะไปสูขอมา
เปนลูกสะใภ  เมื่อนางทั้งหาไดยินก็ขยนัขันแข็งหวังใหเศรษฐีเลือกตนเปนลูกสะใภ  เศรษฐีก็ไมรูจะ
ทํายงัไง  ก็คิดวาเราตองไปหานางทั้งหาคนจะไดรูความจรงิวาแทที่จริงแลวนางทั้งหาคนมนีิสัย
อยางไร  ก็ชวนบุตรชายลงเรือสําปน  พายไป พายไป  ไปถึงบานสาวคนทีห่นึง่  บงัเอิญเกิดเรือร่ัว  
เศรษฐีก็นึกขึน้มาได  เรียกแมสาวนอยคนที่หนึ่งออกมา  วาขอกะลามาวิดน้าํเรือหนอยเถอะ  สาว
ก็รีบวิ่งไปเอากะลามาให  เศรษฐีเมื่อหยบิกะลามะพราวกพ็ิจารณา  เปนกะลามะพราวที่มีมะพราว
ติดอยู  เศรษฐีก็นึกในใจ  บานนี้ขูดมะพราวก็ไมหมดกะลา  ก็เลยบอกสาวคนทีห่นึง่วาขอบใจมาก
หนูเดีย๋วตองไปตออีกไกล  เศรษฐีก็พายเรือไปบานสาวคนที่สอง  ก็เปนเหมือนบานสาวคนที่หนึง่  
คนที่สามก็เชนกนั  คนที่ส่ียิ่งแลวไปใหญ  พอถึงบานคนที่หาคนสดุทายแกก็นกึในใจวา  งานนี้
สงสัยไมไดลูกสะใภเปนแน  กเ็รียกสาวคนทีห่ามาขอกะลาเหมือนคนอื่นๆ นางกเ็อากะลามาให
พรอมกับน้ําหนึ่งขนั  ทานเศรษฐีก็พิจารณาวา  เออ กะลามะพราวสะอาดเกลี้ยงเกลา  แลวก็บอก
ขอบใจ  พอเศรษฐีกลับมาบานแกก็ประกาศเลือกลูกสะใภ  แกก็เลอืกสาวคนทีห่าเพราะเปนคนมี
น้ําใจและยงัรูจักใชของใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 
(อรพินท  ฟกแฟง,  อางถึงใน  นชุาสนิี  นวลขํา  2543 : 64 ) 
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(กลุมที่ 1) 
2.  นิทานเรือ่งศาลปูเผือกปูดํา 

    
                 วิทยากร : นายรําเพย  รัชตวงษสกุล 

ต.  บางแค    อ. ภาษีเจริญ 
                              จ.  กรุงเทพมหานคร 

  
สวัสดีครับ  เร่ืองที่ผมจะเลาตอไปนี้ก็เปนเร่ืองจริง  เกิดขึน้สมัยรัชกาลที่ 5 นะฮะ  เร่ืองนี้

จะขอเสนอเรื่องชื่อวา  ศาลปูเผือกปูดํา  ทําไมถงึเรื่องนีจ้ะชื่อเร่ืองนี ้  ถงึชื่อเร่ืองศาลปูเผือกปูดํา  
เพราะตวัละครสองเรื่องนี ้  เคามีคุณงามความดีตอประชาชนทัง้หลายที่ผานไปผานมายานคลอง
ภาษีเจริญนี้  เออ...ผมจะไมอารัมภบทนะครับ  จะขอเขาเรื่องเลยนะฮะ  สมัยกอนนี้  สมัย ร. 5  วา
งั้นเถอะนะ  ร.5 เนี่ยก็จะมกีารเกณฑคนทั้งหลายเพื่อจะมาขุดคลอง  ระหวางคลองภาษีเจริญนะ  
คลองภาษีเจรญิกับคลอง  คลองภาษีเจรญิกับคลองเจาพระยา  จะไปสุดที่ดําเนินสะดวก  ใชเวลา  
ระยะเวลา  16  กิโล  16  กิโลเมตรนะ  4  กิโลจะเรียกเปนหลักนะ  มีถึง 4 หลัก  ส่ีส่ีสิบหกมถีงึสี่
หลักตั้งแตหลกั 1 แถวดําเนนิสะดวกโนนแนะ  หลัก 2 มาดานนี้  ภาษเีจริญแลวก็มหีลัก 3  หลัก 4  
ก็มี  มี 4 หลกัเนีย่นะ  เปนที่รูจักกนัดี  สมัยกอนนัน้ก็ม ี  ลุงเผือกกับลุงดํา  อยูดวยกัน 2 คน  ปู
เผือกปูดําเนี่ย  เคาเรียกกนัปูเผือกปูดํานะ  แตสมัยกอนนัน้เคาเรยีกวาลงุเผือกลงุดําอยู  สองคนนี่
เปนคนที่ใจดี  โอบออมอารีทั้งหลาย เปนคนที่ใจดีมากนะ  สมัยกอนนั้นคลองภาษเีจริญก็มีการขดุ
กันใชมะ  ก็จะเกณฑพวกคนจีน  คนแขก  ที่อพยพมาอยูเมืองไทยใหมๆ นะ  คนแขกแลวคนจนี  
แลวก็เปนพวกคนอีสานเนีย่  ไอพวกลาวใต  กระทั่งคนมอญ  เพราะวาหลายชาตหิลายภาษาทีม่า
ขุดคลองภาษีเจริญเนี่ย  สมยักอนนี้มาขุดกันทั้งนั้นนะ  เกณฑคนมา  เกณฑคนมาขุดคลองภาษี
เจริญ  ขุด  ขุด  ขุด  พอคนพอขุดมาถงึ  เออ  หลัก 2 นะ  หลัก 2  บริเวณ  บริเวณตั้งแต  ตั้งแตวัด
บางแคหรือวัดนิมานนรดี  เนี่ยถงึวัดมวงนะ  ระหวางชวงนี้เคาเรียกวาหลัก 2 นะ  วดับางแคถึงวัด
มวงเนี่ยวัดรางบัวไมเกี่ยว  วัดรางบวัไมข้ึนกับหลักสองนะ  ก็บริเวณนี้เคาเรียกวาหลักสอง  ก็ขุด
มาถงึตรง  ก็ขุด  ขุดไป  ขุดไปก็มีเออ  ลุงเผือกลุงดํานี่เหน็เขา  เหน็ขุดคลองผานหนาบานตน  ผาน
ที่ตนก็ดีอกดีใจนะ  วาคลองจะมาผานที่ของตนทําใหตนมีความเจรญิ  น้าํทาอุดมสมบูรณ  กท็ํา
การ  เออ  ลุงเผือกลงุดําเปนคนคอนขางมีฐานะหนอย  มีอันจะกนิวางั้นเถอะ  มฐีานะหนอยนะ  
เคาก็เลยบางวนักท็ํากบัขาว  ทาํปลา  ทําอาหารเลี้ยงผูทีม่าขุดบริเวณนั้น  ที่บริเวณนั้นหนะขุด  มี
ทั้งไทยจนี  แขก  ฝร่ัง  มอญ  มีหมดนะ  นะ  เอามาเลี้ยงเลี้ยง  เลี้ยงเปนบางมื้อที่นี ่ คนจีนคนนงึ
นะ  คนจนีคนนึงกับแขก  แลวก็กับลาวเนีย่  สามคนเนี่ยเกิดความละโมบโลภมากวา “เอะ  ยายคน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

258

นี้  ลุงเผือกลงุดําเนี่ย  ทําไมแกรวยอะไรเชนนี ้  เลี้ยงทุกวันเลย  แลวอาหารแตละมื้อก็ไมใชนอยๆ   
เปนขาว  เปนกระสอบๆ นี่เลี้ยงหมด”  เกดิความละโมบโลภมาก  พอคลองไดขุดเลยบานแกไปซัก
พักหนึง่  เออ  ประมาณเลยถึงวัดมวงแลว  เนีย่  คนจีนกบคนแขก  แลวก็ลาว 3 คนหนะไดรวมหวั
กัน  “เฮย”  จีนกพ็ูดวา  เฮย  นี่ลุงเผือกลงุดํานัน่มันรวยเกินเนี้ย  เราจะทํายงัไงดหีละถึงจะไดสมบัติ
จากลงุเผือกลงุดํานัน่มา  เราก็ขุดลงหมดหลัก 2 แลวนี ่  เขตของเราแคนี้นี่  ใชมั๊ย  พอหลกัสาม
หลักสีน่ี่ก็ใหคนอื่นเคาขุดไป  ก็รับเกณฑมาคนละหลักกนั  คนละสีก่ิโล”  คราวนี้แขกกับจีนสองคน
นี้ก็เกิดความละโมบโลภมากก็มาหาลงุเผือกลุงดํา  “อาว  หวัดดีจา  ลุงเผือกลงุดํา  เปนทีเ่คารพ
ของพวกกระผม”  พอเหน็ปลอดคนก็ข้ึน ก็แขกแลวคนจีนสองคนนัน้ก็เหน็ปลอดคนดีปุบ  ก็เขาทํา
การจับลุงเผือกลุงดําเนี่ยมัดซะ  แลวกถ็ามวา  “สมบัติอยูไหน”  ก็บานแกเปนบานหลงัใหญหนะ  
เปนบานไม  มีทั้งหมด  14 เสา  เสากลมๆ  หลงัใหญที่สุดในบานนัน้  ก็ทาํการ  เออ  จับมัดไว  
แลวบอกวา  “สมบัติอยูไหนน”  ลุงเผือกลงุดําเคาก็ไมบอกวาสมบัติอยูไหนหรอก  พอนัน่ปุบ  อา...
สามคนนี่มีโทสะโมหะอะนะ  โมโหโทโส  มีความโมโหมาก  แลวก็ความกลัวคนเคาจะรูของตัวเองก็
เกิดผลีผลาม  ฟนเขาไปที่ลุงเผือกลงุดําสองคนกถ็ึงแกความตายและกอน  กอนที่จะตาย  เคาก็
บอกวา  “สมบัติของกูนะอยูตรงโนน  แตพวกมงึหนะ  เอาไปไมไดหรอกนะ  พวกมึงหนะเอาไป
ไมไดหรอกสมบัตขิองกู  แตมึงเอาไปไมได”  ทําไมจะเอาไปไมไดวะ  กจูะไปเอาเอง”  นะ  และแลว
เคาก็เขาไปร้ือสมบัติ  โอโห  เปนลังไม  เปนลังไมเกาๆ นะ  และขอบลังไมก็เปนขอบเหล็กนะ  ขอบ
โลหะ  ทัง้สามก็เอยสองคน  สามคนนีก่็เปดหีบสมบัตมิา  อนิจจาแสงไดสวางเรืองๆ สวางพรึบไป
หมดเลย  บริเวณนัน้เต็มไปดวยแสงทอง  แลวก็เพชร  แลวก็เงนิ  สมัยกอนนี้จะใชเปนเงิน  เออ  
เหรียญ  ร.5  ก็รูๆ อยูมีสลึงเปนบาทแลว  ใชมั๊ย  ก็เหรียญทองเต็มไปหมด  ทั้ง 2 คน  3 คน นีก้็
แบกมาผานหนาบานปูเผือกปูดําพอดี  ระหวางนัน้ก็ม ี เออ  ฟาฝนตกหนะ  ฝนตก  ฝนตกอยู  ฝน
ก็ตกอยูโดยไมมีปมีขลุย  ฝนตกมาพรึบ  ไอคนรายสองคนนัน่ก็บอกวา  “เฮย  มนัจะตกมาทําไม
ตอนนี้วะ  เดีย๋วเรือ  น้าํก็เต็มเรือกูหรอก”  วาแลวก็จะยกของลงเรือกันใชมัย้  อยูริมฝง  เคา  เคา
ปลอยน้ําเปนบางชวงแลวนะ   เคาอยูริมฝงคลองภาษีเจริญ  เคาอยูริมฝงเสร็จปุบ  พวกนี้ก็จะยก
ของลงเรือกนั  แลวเกิดฟาผาดิ  โปง  เปร้ียง เปร้ียงมาพอดีเลย  สองคนนี่ถึงแกความตาย  อา  
เร่ืองนี้เร่ืองจรงิ  สองคนสามคนเนีย่ยงัอยู  ถงึแกความตายเปนที่เรียบรอยตายตรงนั้นหนะ  ดาํขาง
กอไผ  ตายสนิทเลย  แตสมบัติของปูเผือกปูดํานัน้ไดจมไปกับริมคลองแลวก็ริมคลอง  แตเปน
พื้นดนินะ ไดจมไป  ธรณีไดสูบไปเปนสมบัติของปูเผือกปูดํา  ปูเผือกปูดําก็เฝาอยูนั่นนะ  นอนแก
ตายอะนะ  แกตายดวยความทรมาน  แกก็เฝาสมบัติของแกอยู  พอไมกี่สิบปผานมา  พอสักอกี
ไมกี่สิบปที่ผานมา  ผานมาเนีย่นะ  ไมกี่สิบปที่ผานมาเนีย่  กม็ีลุงกลอง  ลุงชือ่กลอง  อายุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

259

ประมาณ 45  เนี่ย  เปนที่รูจักของชาวบานละแวกนัน้  บานลงุกลองเนี่ย  วาลุงกลองเนีย่เปนคนที่
ใจดีมาก  ใสบาตรทําบุญทุกวนันะ  ทัง้ๆ ที่ฐานะตวัเองกพ็อมีอันจะกินเล็กนอย  วางั้นเถอะ  
คอนขางพอมอัีนจะกนิก็ใสบาตรทําบุญทกุวันเลย  ปูเผอืกปูดําไดตายอยูตรงนัน้  เห็นความดีของ
เคา  กเ็ลยเขาไป  ไปเขาฝน  พูดกันแบบชาวบานเลยวาไปเขาฝน  ไปเขาฝนลุงกลองถึงสามครั้งวา  
ใหลุงกลองมาขุดสมบัติตรงนี้อาไปทาํบุญเหอะ  เอาไปชวยคนยากจน  เอาไปทาํบุญ  เอาไปชวย
เคาซะนะ  อยากใหสมบัติลุงกลองเนี่ยเพราะเหน็เปนคนดีมากเลย  บริเวณนัน้ไมมีใครดีเทาลุง
กลองอีกแลวนะ  ปูเผือกปูดําเหน็ความดเีปนทีช่ื่นชอบมาก  ก็ตกลงสองคนวาจะให  แตลุงกลองก็
ไมสน  ก็อยูมาวนันงึพอลงุกลองก็ไปขายของมั่ง  แถววดับางแคอยางเงี้ย  สมัยกอนเคาเรียกวาวัด
บางแคก็ไปขายของ  พอไปขายเสร็จปุบ  ก็มพีญานาคตัวนึงสองตัวเนี่ยเออ  ขอโทษรนะฮะ  มี
พญานาคสองตัวไดมาปรากฏใหลุงกลองเห็นประมาณหกโมงเยน็ไดแลว  ปากงี้แดงเลยนะ  หยัง่
กะกลองไมขีดเลย  เหมือนตัวในกลองไมขีดเลยอะนะ  สองตัวไดปรากฏกายใหทานเหน็  แลวทาํ
การพนน้าํหยัง่งี้  ทําการเออ  ไปประคอง  พูดงายไววาไปผลักหัวเรือใหลุงกลองหนะเขามาตรงกอ
ไผเนี่ย  ซึง่  ซึง่สมบัติอยูเนีย่ลุงกลองก็เหน็วา “เอ  กอไผอันนีท้ี่เราฝนเห็นบอยๆ นี่หวา”  นะก็เลย
บอก  บอกเจาที่เจาทางวา  “เอาละ  หากเจาทีเ่จาทางมจีริงจริงแลวไงนี่  สองวนัก็จะพาคนมาขุด”  
ใชมั๊ย  แลวพอสองวันผานมา  ลุงกลองก็พาคนมาขุด  ขุดไปก็ไมเจอ  ขุดไปเทาไหรก็ไมเจออกี  
คนนงึเคาก็บอกวา “ลุง  ลุงมาขุดนี่ลุงบอกเจาที่เจาทางรึยังละ”  “เออ เวย  กูยงัไมไดบอกเจาที่เจา
ทางเลย  งั้นมงึไปซื้อ  เออ  ธูปเทยีนมาสลึงนงึ”  เปนปมเอสโซเล็กๆ สมัยเคาพายเรืออยางนั้นนะ  
พายเรือกัน  มีเรือเครื่องนิดหนอย  “ไปซื้อมาไป”  ก็ไปซื้อธูปเทยีนมาสลึงมายกมือไหว  พอขุด
สามจึ๊กก็เจอเลย  จึ๊กหนึ่ง  จึ๊กสอง  สามจึ๊ก  ลงไปสามจอบ  เจอ  โอโฮ  สวนที่เคาเจอก็ประมาณ 
หกโมงวะ  หกโมงเยน็หรือทุมนงึเนี่ยแหละ  ก็มนัเปนหีบเกาอะนะ  แตวาอยูในน้าํมั่ง  อยูในโคลน
มั่ง ทําดวยไมแตไมยอมผุ  ไมยอมอะไร  ทั้งๆ ที่จมมาหลายสิบปแลว  ไมยอมผุไมยอมอะไรทั้งสิ้น  
เหล็กก็ไมข้ึนสนิม  พอขุดออกมากท็ุบกญุแจออกนะ  เปดสมบัติ  โอโฮ  ระหวางที่มืดครื้ม  แสง
สวางก็ปบเต็มไปหมด  คือแสงของทอง  ของเงนิ  โอโฮ  เต็มไปหมดเลย  ทัง้สามคนนัน้ก็ดีอกดีใจ
กันใหญที่ขุดไดเนี่ยนะ  มาก็ดีอกดีใจกันใหญ  และแลวปูเผือกปูดํากป็รากฏตัวขึ้น  บอกวา “เออ  
เอาละ  ลุงกลองมาเอาสมบัติไปก็ดีแลว  หากตอไปนีห้ลังจากที่เอ็งเอาสมบัติขาไปแลวเนี่ย  เอ็ง
ตองตั้งศาลใหขานะ  ศาลขาชื่อเผือกกับชือ่ดํา  เอ็งตองตั้งศาลใหขาในไมกี่วนันี้  ตองตั้งศาลใหขา  
แตจะตั้งยังไงก็ไดไมวา  ตั้งตรงนี้  ตรงที่เจอสมบัตินะ”  เออ  ตากลองก็ยกมือกราบลา  “จา”  ดวย
ความรีบรอน  ตากลองแกกต็ั้งแบบงายๆ  กอนคือ  เอากระบอกไมไผตั้งเอาไว  เปนศาลเพียงตา
แลวก็มศีาลแบบบานนอกทัว่ไปยังเงี้ย  มศีาลพระภูมิงัน้นะ  ศาลเพยีงตาศาลเล็กๆ อันนึง  เปน
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กระบอกไมไผตั้งเอาไว  สมัยกอนก็ไมมปีูน  มีอะไรทัง้สิ้นนะ  มีเพยีงแตกระบอกไมไผนี่ก็ดีที่สุด
แลวละ  ก็ทาํมาใหปูเผือกปูดําทุกวันนี้  ศาลเกาก็โดนรื้อไปแลว  ก็ไดมีการตั้งศาลใหมใหญกวาเกา
เปนไมเต็งอยางดี  เออ  ประดับประดาดวยเด็ก  เหล็กดัดแลวก็ลวกดัด  ทาสีสวยงามกับหลงัคามุง
กระเบื้อง  เปนศาลใหญโตเปนที่เคารพของคลองภาษีเจริญ  คนเดนิไปเดินมาหรือวาชาวเรือผาน
ไปผานมาแถวยานนัน้ก็จะรูจักกันดี  วานีล่ะ  ศาลปูเผอืกปูดํา  เปนที่รูจักกนัดีในยานนัน้  ทกุวนันี้
ยังมีอยูนะ  งานกจ็ะมงีานประจําปของเคา  เออ  เชญิทุกคนไปกราบไหวได  ขอใหทานทั้งหลาย
เขาไปกราบไหว  ใครมีลูกมีเตากราบไหวขอพรทานได  เร่ืองของเรื่องกจ็บประการฉะนี้  สวัสดีครับ 
  

(รําเพย  รัชตวงษสกุล,  อางถึงใน  จีรรัตน  ฉัตรแกว  2537 : 23) 
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(กลุมที่ 2) 
1.  นิทานเรือ่งทําไมเสือโครงจึงมีตัวลาย 

วิทยากร :  นายสมพงษ  แปนมุข 
   ต.  บานกระแชง   อ. เมือง   
   จ. ปทุมธาน ี  
 ในกาลครั้งหนึง่นานมาแลว  มนุษยเปนสัตวที่มีสติปญญาล้ําเลิศหาสัตวใดมาเทยีบได
ไมมีอีกแลว  แมแตชางกย็ังเปนเครื่องมือใหมนุษยหลอกใชอยู  เสือเมื่อเหน็ดังนั้นก็คิดขึ้นมาวา  
เอะ!  ทําไมนะชางซึ่งมีตวัใหญมีพละกําลังมากถงึตองตกเปนทาสของมนษุยหลอกใชงานอยูได  ก็
เลยถามชางวา  ทําไมนะทานเปนสัตวทีม่ีตัวใหญ  ถึงไดถูกมนุษยหลอกใชงาน  ทําไมทานไมตอสู
กับมนษุย  ชางก็ตอบเสือวา  เราสูสติปญญาของมนษุยไมไดหรอก  มนุษยเปนสัตวที่มีสติปญญา
ลํ้าเลศิ  หาสัตวใดมาเทียบเสมอเหมือนมิได  เสือก็บอกชางวาไปนัดมนุษยมาใหเราลองสติปญญา
หนอยไดไหม  ชางก็เลยไปบอกกับมนุษยวา  มเีสือจะลองสติปญญา  ก็ตกลงกนัได  มนุษยบอกวา  
งั้นพรุงนี้เจาไปนัดเสือมาลองสติปญญากัน  เมื่อถึงวนันัด  ทั้งเสือทั้งมนุษยก็มาพบกนั  มนุษยวา
วันนี้เรายงัไมพรอมที่จะทดลองสติปญญา  ไวพรุงนี้แลวกัน  แตเรากลัววาทานจะไมมา  เปนเพราะ
ทานเปนสัตวหนาขนไวใจไมได  แลวบอกวา  ถาทานกลัวเราไมมาก็มัดเราไวกอนสิ  แสดงวาเสือ
เปนสัตวที่มีสติปญญาโงเขลาใหมนุษยหลอกมัดไวได  ตอมาถึงวันรุงขึ้น  มนุษยมาตามนัดถอื
หวายมาดวย  เมื่อมนุษยมาถึงเหน็เสือถกูมัดอยูก็เฆีย่นเสือจนตัวลาย  เสือจึงไดยอมรับวา  เรา
ยอมแพทานแลวเพราะทานเปนสัตวที่มีสติปญญาล้ําเสิศ  ตั้งแตวนันั้นมาเสือกม็ตีัวลายไปหมด  
เพราะถูกมนุษยตีจนตัวลายจนถงึทกุวนันี ้

 
(สมพงษ  แปนมุข, อางถึงใน  นุชาสิน ี นวลขํา    2543 : 39) 
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(กลุมที่ 2 ) 
2.  นิทานเรือ่งเสือโงกับคางคก 

 

วิทยากร : นายสมบูรณ  สุทานนัท 

ต. นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดยี 

จ.  สมุทรปราการ 

ไดมีเจาคางคกตัวหนึ่งหวิโซมา  ก็โดดเขาไปในบานหลงัหนึง่ซึ่งอยูชายปา  เพื่อจะเขาไป
หาอาหารกิน  ทนีี้ก็โดดเขาไปตอนนัน้พลบค่ําแลว  เจาของบานเขากก็ําลังหงุขาวอยู  ทีนีถ้านกอน
หนึง่กห็ลุดมาในลอง  ลอยมาใตถุน  เจาคางคกเหน็ดงันัน้กน็ึกวาอาหารอันโอชะ  ก็เลยแลบลิ้น
ควากอนถานมาเต็มปาก  ปรากฏวาไมใช  อาหารนี่มนัเปนกอนถาน  ก็รอนนะด ิ  น้าํตางี้ไหลเลย  
ทีนีก้็มีเจาเสือโครงใหญตัวหนึ่งเขามาจะหาอาหารเหมือนกนั  เหน็เจาคางคกน้ําตาไหลดังนั้นก็เลย
ถามขึ้นวา  “เออ  เจาคางคกเอย  เปนอะไรถึงไดรองไหละ”  เจาคางคกนั้นก็รูสึกอับอายสิถาจะ
บอกความจริงนะ  “ก็เลยพูดขึ้นวา  “เฮย!  ใครวาขารองไห  ขาหวัเราะหรอก  เอยขาดีใจ  ขาน้ําตา
ไหลเพราะความดีใจ”  เจาเสือไดยินดังนัน้ก็  เอะ!  กถ็ามขึ้นวา  “แลวเจาดีใจเร่ืองอะไรละ”  “จะ
ไมใหดีใจไดยังไงละก็ขาอินตับเสือมานะส”ิ  สวนเจาเสอืไดยินดังนัน้ก็ตกใจ  “เอะกินไดยงัไงตบั
เสือ”  ก็เลยพดูกับเจาคางคกนัน้วา  “อ้ึย!  เชื่อไมเชื่อขาก็กินมาแลวละ”  เจาเสือกเ็ลยพูดวา  “ไหน
ตับเสือ  ลองสํารอกใหขาดูซวิาตับเสือเปนยังไง”  เจาคางคกก็เลยคายถานออกมาแลวบอกวา  “นี่
แหละตับเสือละ”  สวนเจาเสือก็ยังไมเชื่อก็เลยพูดขึน้มาวา  “เอายงังีด้ีกวา  คืนนี้เราไปจับสัตวกนั  
กินกนั  ถาใครจับสัตวใหญไดมากผูนัน้ก็จะตองเปนผูชนะ  แลวผูแพก็จะตองถกูกิน  สวนเจา
คางคกไมมทีางเลือกแลวก็ตกลง  ตอบตกลงไป  สวนเจาเสือไปก็เขาไปในปาก็ไปจับเกงกินเปน
อาหารได  สวนเจาคางคกก็โดดเขาไปในปาเหมือนกนั  แตตัวแคนัน้จะไปกนิอะไรไดละ  สัตว
ใหญๆ  แตเจาคางคกนีห้ัวดี  ก็เลยโดดเขาไปในกอหญาคา  แลวกไ็ปกัดหนอหญาคาเล็กๆ  มาอม
ไว ๒ หนอ  ไวในปาก  พอเชามาก็นัดกนัไว  ก็เลยมาเจอกันที่หมาย  พอถึงเสือกพ็ูดขึ้นวา  “เออ!  
เจาคางคกกนิอะไรมาไดบางละ  ตวัเล็กแคเนี้ย”  สวนเจาคางคกก็เลยพูดขึ้นมาบางวา  “เออ!  แลว
เจาละกนิอะไรมาไดมั่งไหนสาํรอกมาใหขาดูซิ”  เจาเสือไดยินดังนัน้ก็เลยรีบสํารอกเอาพวกเกง
พวกหมีออกมาใหด ู แลวกห็ัวเราะชอบใจ  และกพ็ูดขึ้นวา  “เออ!  ขาเนีย่ไดเกงไดหมีมาเนีย่  แลว
เจาไดอะไร  ไดแมลงอะไรมากินมั่งละ”  “เจาคางคกก็เลยคายหนอหญาคามา 2 หนอ  แลวก็พดู
ข้ึนมา  “เออ!  ขานะกนิชางมาทั้งตวัเลยละ  เนี่ยขบเหลือแตงา  เหลือเล็กเทาเนี้ยแหละ  ฮ.ึ..ขา
ชนะเอง็แลวเอง็จะตองถูกขากิน”  เสือตกใจสิ  โอโหตัวแคเนี้ยกนิชางมาไดยังไง  กบ็อกเสือก็เลย
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พูดขึ้นวา  “เออ!  ใหขาแกตวัอีกสักทีนงึเถอะ  เราไปโดดขามลําธารกนัดีกวาวาใครจะชนะวาใคร
จะโดดไกลไดกวากัน  ทนีี้ถาขาแพเอง็  ขาก็จะใหเอ็งกนิแนเจาคางคก”  เจาคางคกก็ตอบตกลงอีก  
ก็พากันไปที่ลําธารใหญแหงหนึง่  พอถึงลาํธารเจาเสือกเ็ลยพูดขึ้นวา  “เอา!  เจาคก  เจาตวัเล็ก
โดดไปกอนซ”ิ  เจาคางคกนีก่็ฉลาดหวัดี  ก็บอก  “เอย!  ไมไดหรอกขาตัวเล็กขาตองโดดทีหลงั  เอง็
โดดไปกอนแลวกัน  เจาเสือก็ไมรอชาสิ  โดดแผวไปเลย  พอโดดเทานัน้  เจาคางคกกระโดดกัดหาง
เสือไปเลย  เสือไมรูนี่ก็โดดแผวขามฝงไปเลย  พอโดดไปแลว  โดดขามไปแลว  ก็หางก็ตวัดไป
ขางหนาสิ  คางคกก็ลอยไปขางหนาสิ  ไกลกวาเสืออีก  ไปตกกระแทกกับขอนไมสิ  ปากกระแทก
กับขอนไม  ปากแตก  เสือดอาบทีเดียว  สวนเจาเสือกห็ันหลังไปดูฝงโนนสิไมรูวาคางคกมาแลวนี่  
ก็เลยเรียกเจาคางคก  “เอย!  โดดมาซะทีขาอยูฝงนี้แลว”  สวนเจาคางคกนี่อยูขางหนาแลวกเ็ลย
บอกไปวา  “เอย! ขาอยูที่นีแ่ลว”  เสือตกใจวาไปไดยังไง  ก็รีบเดินไปที่ไดยินเสยีง  “ขามาถงึกอน
เอ็งเนีย่กนิหมากไปตั้งหลายคํา  เนี่ยปากแดงแลวเนี่ย  เห็นไหมมาใหขากินซะดีๆ”  เสือตกใจ  วา
โอโหไอนี่เกงแนๆ  ไมใชคางคกธรรมดาแลว  สูมนัไมไดแนเสือก็เลยวิ่งหนีเขาปาไปเลยไปหาพวก  
พอไปหาพวกใชมะก็ไปหาลิง  ลิงก็เจาปญญาวิ่งหอบเขามาเลยเขาไปหา  ลิงเห็นดังนัน้ก็ถามวา  
“เจาเสือไปหนอีะไรมาละวิง่หอบมาทีเดียว”  สวนเจาเสือก็บอก “เฮอ!  ขาก็วิง่หนคีางคกมานะสิ  
คางคกมนัจะกินขา”  เจาลงิไดยินดังนัน้กไ็มเชื่อนะส ิ  “ไหนลองเลาใหขาฟงสิวาเหตุการณมันเปน
ยังไง”  เจาเสือก็เลยเลาใหลิงฟง  ลิงไดยินดังนัน้ก็บอก  “เออ!  ไมเปนไรหรอก  เดี๋ยวพาขาไปดู
หนอยสิวาเจาคางคกมนัอยูที่ไหน”  สวนเสือก็บอก  “เออ!  ขาไมกลาหรอกจะไปไดยังไงเดี๋ยวมนัก็
กินขานะส”ิ  ลิงก็บอกวา  “เออ!  ไมเปนไรหรอก”  เสือก็เลยบอก  “เอายังงี้แลวกนั  เราเอาหางมา
ผูกติดกันดีกวา”  ลิงก็บอก  “เอายงังัน้ก็ได  แตเจาตองใหขาขี่หลงัไปนะ”  เสือก็ไมวาอะไรเลย  เอา
หางผูกติดกนั  ลิงก็โดดขี่หลงัเสือ  เสือก็รีบมายงัทีห่มายเลย  มาถงึคางคก  คางคกนี่รอทาอยูแลว  
คางคกนี่หวัดนีี่  พอเหน็ดังนั้นก็เลยขูทนัทีวาไอเสือข้ีขลาด  “เฮย!  มาแลวเหรอตายซะเถอะขาจะ
ทุมเจาดวยขอนไมใหญ”  เสือไดยินก็ตกใจไมไดคิดอะไรก็รีบวิ่งหนีไมคิดชีวิตทีเดียว  ลืมไปวาลงิ
อยูบนหลัง  กว็ิ่งมาไดไกลโขจนเหนื่อยหอบ  กห็ันไปดูเจาลิง  เหน็ลงินอนตายนั่นละ  ถกูลากมาจน
ตาย  แยกเขีย้วออกมา  เสือนี่โมโหนกึวาลิงนอนยิ้มละสิ  ก็วา  “เฮย!  ทํางี้ไดยังไงเนี่ยขาเหนื่อย
แทบตายนอนยิ้มอยูได” 

( สมบูรณ  สุทานนัท,  อางถงึใน  สุคนธทพิย  ดีสุคนธ  2542 : 16 ) 
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(กลุมที่ 3) 
1.  นิทานเรือ่งนักศกึษาแพทย 

 
       วิทยากร : นายฉัตรชัย  จรดล 
        ต.  ปรอก   อ. เมือง 
        จ.  ปทุมธาน ี

มีนักศึกษาแพทยอยูคนหนึ่งเปนคนที่สูบบุหร่ีจัดมาก  อาจจะมาจากเขาเครียดเรื่อง
เรียนอะไรอยางนี ้ แลวเพื่อนๆ ก็เปนหวงนะวาสูบบุหร่ีจดัเกิน  ก็เลยไปพูดกับนกัศึกษาแพทยคนนี้
วา  ถายงัไมเลิกสูบบุหร่ีนะก็จะไอจนไสไหลออกมา  นกัศึกษาแพทยคนนี้กย็ังไมเชือ่ก็ยังสูบอยูอีก  
พักหลังกเ็ลยไอ  มีอยูวนัหนึง่เพื่อนๆ ก็คิดวาจะทาํยังไงก็ไมเลิกซักทีกเ็ลยจะหาทาง  ตกเย็นวนัหนึ่ง
ไอนักศึกษาแพทยคนที่สูบบุหร่ีจัดเนี่ยเขาก็กลับมาที่หองพักและก็เผลอหลับไปดวยความเหนื่อย  
ไอเพื่อนก็ไปทีต่ึก GOT  ไปเอาไสที่ศพทีเ่ขาเรียกวาอาจารยมากองไวทีห่ัวนอนเนีย่  แลวก็นอน  
พอตอนเชาก็รีบต่ืนออกมา  ไอนักศึกษาแพทยมันก็ตื่นทหีลังและก็อาบน้ํามนักม็าเจอกับ 
เพื่อนมันนะ  เพื่อนมันก็ถามวาเปนยังไงเห็นเมื่อคืนไอจนไสไหลออกมากองทีห่ัวเลย  แลวทีนี้ไอ
นักศึกษาแพทยคนนีก้็บอกวา  ไมเปนไรนี่เวลาเอากลับเขาไปพะอืดพะอมนิดหนอย 

(ฉัตรชัย  จรดล,  อางถึงใน  เสกสรร  นอมศิริ  2541 : 3) 
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(กลุมที่ 3) 
2.  นิทานเรือ่งสามเกลอเพื่อนกัน 

 
       วิทยากร : นายรําเพย  รัชตวงษสกุล 

ต.  บางแค    อ. ภาษีเจริญ 
                            จ.  กรุงเทพมหานคร 
ที่จะเลานี้ชื่อเร่ือง  สามเกลอเพื่อนกัน  สามเกลอเพื่อนกนันี่มีใครบางละ  ถาไมบอกกค็ง

จะไมรู  มีไอข้ีมูกมาก  คนนงึ  ไอข้ีมูกมากวาสัง่ขี้มูกตลอดเวลาเลย  พรวดๆๆ  ส่ังตลอด  เคา
เรียกวา  ฉายาเคา  ข้ีมกูมาก  ในหมูเพือ่ฝูง  แลวก็ไอหูกาง  หูเคาจะกางใหญผิดปรกติ  ใหญ
ผิดปรกตินะ  ใหญมาก  ใหญเทากับใบ  ใบตาลนะ  ตนตาลเคยเหน็ใบ  ใบตาลมั๊ย  ทานผูฟงนี่เคย
เห็นใบตาลมั๊ย  ใบตนตาลนะ  ใบใหญขนาดนัน้หูมนักาง  เบิ้มเขาไปเลยนะนี ่  แลวอีกคนนึงตูด
แหลม  ตูดแหลมเฉียบขาด  แหลมหยัง่กับพลั่วหยัง่กบัจอบ  แหลมมากแหลมจริงๆ ถาเคาตกใจ
ข้ึนมาเคาจะมอีาการตูดแหลมทันทนีะ  สามคนนี่เคาเปนเพื่อนกนั  ก็ไอหูกาง  ไอหูกางนี่เคาจะ
พายเรือไปรับไอข้ีมูกมากกอน  แลวก็บานจะหางกนั  จากวัดหนึ่งคุงน้าํสมัยกอนนี้  จะไมมีถนนนะ  
มีหนึง่คุงน้ํา  หนึง่คุงน้ํานี่กว็าย  ก็พายกนัเมื่อยละ  คุงน้าํหนึ่งก็เปนสมัยนี้ประมาณซักสองกิโลนะ  
สมัยกอนนี้กเ็ปนหนึ่งคุงน้าํ  เคากพ็ายไป  ไอหูกางกพ็ายๆๆ ไป ลมมาแรงเหลือเกิน  หูกางมันก็
กางหูเลย  กางหู  โอ...ก็กางไปถึง  เคาก็พายไป  พายนอยละ  หมูันกรั็บลมดีอะ  ใชมั๊ย  กพ็ายไป
ถึงบานไอข้ีมูกมากกอน  “เอย  ไอข้ีมูกมาก  ข้ีมูกมากเอย  เรานัดกันนะวา  จะไปเที่ยวกันนะเนีย่  
หกโมงแลว  ไปเที่ยวลอยกระทงกันเถอะ”  ข้ีมูกมากก็มาก็บอก “เออๆๆ  รอเด๋ียว  เอย  กําลงักนิ
ขาวคําสุดทาย”  วาแลวก็กนิขาวเอาชอนวางเพลงบอก  “แมหนูไปกอนนะ”  กอนจะไปสั่งพรือซะ
อีกท ี  เพราะมันขี้มูกมาก  ทิง้ไวหนากระได  ใครเดินไปเดินมาคงเหนยีวตนีนาดูเลยซินะ  ส่ังทีก็
ประมาณกิโลกวาขี้มกูมนันะ  พรวดหยั่งงี ้ โอโฮ  หนาวเลย  ใครเห็นก็หนาว  หนาวนะ  เยอะจรงิๆ 
ข้ีมูกเคา  เยอะจริงๆ  แลวกก็ระโดดลงเรือมาบอก “เฮย  แกไปรับไอตูด  เออ  ไอตูดแหลมอีกคนนะ  
ไอตูดแหลมอยูนูน  อยูคุงนูนแนะ เดี๋ยวไป  เดี๋ยวจะไปเที่ยววัดกนั  แถวเนี้ย  ไปเทีย่ววัดกัน  เดีย่ว
รอไปรับไอตูดแหลมดวยนะ  ไอหูกางมึงไมตองพายเรือหรอก  มึงกางหสิู  เดี๋ยวก็  ลมก็แรงกพ็รวด
เลย  ลม  ลมกําลังมาแรงเลยวันนี ้ พอลมแรงปุบ  พรวดๆ ถึง  เออ  บานไอตูดแหลมเลย “ไอแหลม
เอยไอแหลม”  หยัง่ที่เรียกไอข้ีมูกมากเมื่อกี้  เฮย  ตูดแหลมตกใจ  ใครเรียกระหวางตอนนั้นก ็ 6 
โมงเย็นนะ  บานนอกบานนานี่กก็ินขาวกนัทกุบาน  ไมมีอะไรทํากนันี ่  เสร็จจากงานการ  งานนา  
งานสวน  งานตูดก็ตกใจนะสิ  ตูดทิ่มกระดานทะลุพรวดเลย  บอก “อุย  มึงไมนาเรียกกูแรงๆ อยาง
นี้เลย  เอามาแลว  มาแลว”  วาแลวก็เก็บตูดกอน  เคาเรียกวา  ภาษาบานเราเคาเรียกวาตูด  ถา
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พูดเพราะๆ วา กน  แตมนัก็ไมพูดใหสมเนื้อเร่ืองนะ  พูดใหมนัสมเนื้อเร่ือง  มนัก็ตกใจก็  ตูดทิ่ม
กระดานแหลมเลย  คราวนี ้ แมมนัดาวา  “ไอแหลมมึงทําอีกแลว  บานกเูปนรอยหมด  บานกูเปนรู
หมดเลย  แยจริง  “ขอโทษจะแม  หนูไปเที่ยวกอนนะ  วาแลวก็โดดลงเรือ  โพรม (โครม)  ไปเลย  
เรือก็ไมตองพาย  แหม  มันสบายดีเหลือเกิน  ลมรึก็แรง  ไอหูกางกพ็ดัๆ  ไอหกูางกก็างหูไป  ลมก็
ไปยังตามพัดเรือไปยังตามชอบใจ  พอมาถึงที่บริเวณวัดตอนนัน้ก็ประมาณ 3 ทุมกวา  แหมมีการ
จุดดอกไมไฟกนัแนน  โปง  ปง  โปง  ปง  มีประทัดอยู 4-5 ลูก  มนัลงมาพอดี  ไอ  ไอแหลมพอดี
เลย  เรือก็แลนอยางสนุกสนานคนก็เยอะ  ก็ลงมาถงึไอตูดแหลม  ไอตูดแหลมตกใจเจอประทัดนี่  
โปง  โปง  ปง  โอโห  เลนเอาตูดแหลมตกใจอยางสุดฤทธิ์สุดเดช  ตูดก็เลยแหลม  ปูด  เลนเอาเรือ
เปนรูดิ  ทิ่มเรือ  เรือไมอะ  นา  เรือไมเปนรูเลย  นั่นไง  ไอข้ีมูกมากบอกวา  “นั่นไง  กูวาแลว  ไอตดู
แหลมทาํพษิอีกแลวไง  ตูดมันทะลุเรือ  เรือทะลุเลย”  ไอข้ีมูกมากไมฟงเสยีงสัง่ขี้มกูท ี 2 กอง  3 
กอง  พรืด  พรืด  พรืด  อุดรูไว  ไอหูกางมันอยูกาง  กางน้ํานี่ก็รีบ  รีบพายเรือจํ้าๆ ดูดรูเอาไวกอน  
“เฮย  ดูดรู  เอาไวกอนเวยเรือจะจมแลว”  แตจมไมจมเปลา  อุย  จมแนะ  วาแลวก็ถึงขึน้ฝงดวย
ความปลอดภยั  เออ  นกึแลวไอข้ีมูกมาก  ไอข้ีมูกมากมาบนวา  “นึกแลว  ก็ไมนาชวนไอตูดแหลม
มาเลย”  เร่ืองของเรื่องไวสามคนก็เที่ยวดวยความปลอดภัย  คืนนัน้รอดไปที 
 

(รําเพย  รัชตวงษสกุล,  อางถึงใน  จีรรัตน  ฉัตรแกว  2537 : 21) 
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(กลุมที่ 4) 
1.  นิทานเรือ่งคนใจบุญ 

       
       วิทยากร : นายสมชาย  อ่ิมสุนทรรักษา 
       ต.  ทรงคะนอง   อ. พระประแดง 
       จ.  สมุทรปราการ 
 

ก็มีๆ นัน่นะ  สองคนผัวเมีย  สองคนผัวเมยีก็ทาํไร  นทิานนะ  ทําไร  วนัหนึ่งก็ไปสงขาว
กับตานะทกุวนัๆ แลววนัหนึ่ง  พระหรือพระพทุธเจาทีบ่ิณฑบาตผานมา  ทางนี้กลื็ม  ใสบาตรซะ
หมด  ตากย็ังไมไดกินขาว  ตาก็วา 

“ทําอะไรอยูนะยาย” 
ตาก็คอย  ยงัไมมา  เสร็จแลวก็กลับไปจากใสบาตร  ไปหงุหา 
บอก “ทาํไมถงึสงขาวชา” 
ยายบอก  “ไมใชอยางนัน้  หงุแลวจะเอามาใหตา  ทนีี้ก็เกิดมีพระบิณฑบาตก็เลยใส  

แลวกลับไปเอาขาวใหตาใหม  เลยชา” 
แทนที่ตาจะโกรธก็เลยบอก 
“โมทนาสาธุ” 
เสร็จแลวก็พอกลับถึงบาน  พอเชาออกทาํไรทํานาก็กลายเปนทองหมดทั้งนาเลย… 
เร่ืองจริงหรือเร่ืองโกหกไมรู  แมเคยเลาใหฉันฟง  เขาบอกวา  ถือคนไมมีโมโห  ยิง่คนหวิ

อยางนี้ดวย  บอกโมทนาสาธุ  คือ  จิตใจไมมีโมโห  มาคิดจะทาํนา  ทองกเ็ต็ม  แหม  รวงขาว
กลายเปนทอง 

 
(สมชาย  อ่ิมสุนทรรักษา, อางถึงใน  สุเมธ  อ่ิมสุนทรรักษา  2544 : 38) 
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(กลุมที่ 4) 
2.  นิทานเรือ่งดาวจระเข 

 
วิทยากร :  นายวีระยุทธ  นวลขํา 

   ต.  บานกระแชง   อ. เมือง   
   จ. ปทุมธาน ี  
กาลครั้งหนึง่นานมาแลวมีเศรษฐีคนหนึ่งแกเปนคนรวยมาก  แตแกขี้งก  คร้ันยามแกแก

ก็เอาสมบัติไปฝงทีห่ัวตะพานทาน้าํ  คร้ันแกตายไปแกกเ็กิดเปนจระเขวนเวียนแถวๆ นัน้  แกเปน
หวงสมบัติของแก  แกก็ไมไดไปผุดไปเกิด  อยูมาวนัหนึง่แกก็เลยมาเขาฝนเมยีแกวาใหไปขุดสมบัติ
ที่หวัตะพานมาทาํบุญทีว่ัด  เมียแกตืน่ขึ้นมาก็เลยลองไปขุด  ก็เจอสมบัติก็เลยนําไปทําบุญเสยีที่
วัด  จระเขตัวนี้ก็วายน้ําตามเรือไป  แตทนีี้วา จระเขเนีย่เขาวัดไมได  เมียแกเลยทาํธงเปนรูปจระเข
แทนตัวผวัแก  เอาเขาวัดไป  ดวยอานิสงสผลบุญอันนี ้  แกก็ไดเกิดเปนดาวจระเข  อยางที่เราเหน็
เนี่ยแหละ 

 
(วีระยุทธ  นวลขํา  อางถงึใน  นุชาสิน ี นวลขํา 2543 : 65) 
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ใบความรูที่ 3 

เรื่อง  ประเภทของนิทานพื้นบาน 

ประเภทของนิทานพืน้บาน 
กิ่งแกว  อัตถากร  ไดแบงนทิานโดยใชรูปแบบเปนเกณฑ  แบงนทิานออกไดเปน 8 

ประเภท  ดงันี ้

1.  เทพนิยาย  (Fairy  Tale)  เปนเรื่องคอนขางยาว  ประกอบดวยหลายอนุภาค  หลาย
ตอน  หลายฉาก  มักจะเปนแดนสมมติ  ไมบงสถานที่เดนชัด  การพรรณนามกัวิจิตรพิสดาร  โครง
เร่ืองจะเปนทาํนองเจาชายทีเ่กงกลาสามารถ  ผจญอุปสรรคพบเจาหญิงครองรักกนั  เชน  เร่ืองซนิ
เดอเรลลา  สโนวไวท  เปนตน 

2.  นิทานชวีิต  (Romantic  Tale)  อยูในโลกของความเปนจริง  ไมเนนอภินหิาร  จะมี
ขนาดเรื่องคอนขางยาว  ประกอบดวยหลายอนุภาค  หลายตอน มีการบงสถานที่และเวลาเดนชดั  
โครงเรื่องมักเปนการตอสูและการครองรกัของพระเอกนางเอก  เชน  เร่ืองขุนชางขนุแผน  ไกรทอง  
เปนตน   

3.  นทิานวีรบุรุษ  (Hero    Tale)  มีขนาดคอนขางยาว  ประกอบดวยหลายอนุภาค  
หลายตอน  ฉากจะเนนชีวิตจริง  โครงเรื่องมักเปนการลาํดับเหตุการณ  การผจญภัย  การตอสูของ
วีรบุรุษหลายเหตุการณเปนอนุกรม  เชน  เร่ืองเฮอคิวลีส 

4.  นิยายประจําถิน่  (Local  Legend)    โครงเรื่องของนทิานประเภทนี้จะเนนการ
กระทาํและความสําคัญของบุคคลในทองถิ่น  อํานาจผีสางเทวดา  ซึ่งผูเลาเชื่อวาเปนเหตุการณ
จริง  ในแดนชวีิตจริง  ตวัละครอาจเปนมนษุย  ผี  เทวดา  หรือสัตว  ขนาดของเรื่องแลวแตกรณี  
เชน  เร่ืองพระยากงพระยาพาน  เปนตน  

5.  นยิายอธิบายเหตุ  ( Explanatory  Tale)  คือ  นิยายทีพ่ยายามอธิบายสิง่ทีม่นุษย
สงสัยและหาคําตอบไมไดวาทาํไม  ทั้งนี้เพื่ออธบิายความเปนมาของสัตว  บคุคลสิ่งของหรอื
ปรากฏการณตางๆ  เชน  เรือ่งทาํไมความยไมมีฟนบน 

6.  ตํานานและเทวปกรณ  (Myth)    เปนเรื่องราวเกีย่วกับความเชือ่ทางศาสนาและ
พิธีกรรม โครงเรื่องจะประกอบดวยอนุภาควาดวยตนกาํเนิดของจกัรวาล  โลก  มนษุย  สัตว  
ส่ิงของ  กับวาดวยโครงสราง  ความสมัพนัธและกฎเกณฑ  ตลอดจนคุณและโทษของพฤติกรรม
ตางๆ  เชน  เรือ่งพระพิฆเณศวร  
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7.  เร่ืองสัตว  (Animal  Story)  เปนนทิานที่มีสัตวเปนตัวเอก  แสดงพฤติกรรมตางๆ 
หากเลาเปนเชงิเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย  เพื่อใหคติสอนใจ  เรียกวา  นิทานอทุธาหรณ  (Fable)  
เชน  นทิานอีสปเร่ืองตางๆ  

8.  มุขตลก  (Jest)  โครงเรื่องจะเปนเหตุการณขัดแยงที่ผูฟงมองดวยอารมณขันไมถือ
โทษ      ตัวละครเปนคนทกุประเภท  เชน  เร่ืองศรีธนญชัย 

     (กิ่งแกว  อัตถากร  2519 : 12 – 14) 
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ใบงานที ่1 
  วิเคราะหนทิานเรื่อง “นางนาคพระโขนง” 

นางนาคพระโขนงนางนาคพระโขนง  
 

        กรุงเทพมหานคร 
 

มีเร่ืองเลาโจษขานกนัมาชานานจนถึงปจจุบัน  เหตุเกดิที่อําเภอพระโขนง  สมัยกอน
บานเมืองยงัไมเจริญ  สภาพจึงเหมือนกบัชนบทในปจจุบัน 

มีสองสามีภรรยาคูหนึ่ง  ทั้งสองอายยุังนอยแตรักกันมากจึงแตงงานกนั  สามีชื่อ  มาก  
สวนภรรยาชื่อนาค  ทัง้สองอยูดวยกนัอยางมีความสุข 

จนกระทั่งวันหนึ่ง  นายมากตองถูกเกณฑเปนทหาร  ตองไปฝกอยูเมืองหลวงเปนเวลา  
1 ป  ขณะนัน้นางนาคตั้งทองแลว 2 เดือน  นายมากหวงทัง้ลูกและเมยีจะไมมีใครดูแล  แตตองจาํ
ใจเปนทหารรับใชบานเมือง  จงึตองจากเมียดวยความอาลัยอาวรณ 

“พี่ตองไปกอนนะจะนาค  ดแูลตัวเองและลูกในทองใหดนีะจะ  รอพี่เพียงปเดียวเทานัน้  
เดี๋ยวพีก่็กลับมา  และจะไมจากนาคไปไหนอีกนะจะคนดี”  นายมากพร่ํารําพันกอนจาก 

“นองใหสัญญาจะพีม่ากวาจะคอยพี่ดวยความซื่อสัตย  และจะดูแลลูกของเราใหดทีี่สุด  
พี่ไมตองเปนหวงนะจะ”  นางนาคใหสัญญาแลวกมหนารองไหสะอกึสะอ้ืน  นายมากควาตัวเมยี
รักเขามากอดเปนครั้งสุดทายกอนเดนิทางจากไป 

พอครบกําหนดคลอด  นางนาคก็คลอดลูกดวยความเจ็บปวดทรมาน  หมอตําแยชวย
นางไมไดเพราะลูกของนางผดิปกติ  นางนาคทนความเจ็บปวดไมไหว  ก็ส้ินใจตายทั้งแมและลูก  
เรียกวา  ตายทั้งกลม  ชาวบานกช็วยกันจัดการเรื่องศพ  โดยนาํไปฝงไวที่ใตตนตะเคียนคูในปาชา
ของหมูบานนัน่เอง  โดยไมมีใครสงขาวไปบอกใหนายมากรูเร่ืองการตายของนางนาคเลย 

ดวยความผูกพันกับนายมากสามีสุดที่รัก  วิญญาณของนางนาคก็ไมไปไหน   
เฝาวนเวยีนรอคอยผัวรักกลบัมา  พอตกกลางคนื  บางคนที่ผานไปใกลบานของนางนาค  ก็จะได
ยินเสยีงเพลงกลอมลูกบาง  เหน็นางนาคอุมลูกบาง  เพียงแตเดนิผานปาชาก็รูสึกเยน็เยือกจบั
หัวใจ  เสียงสนุัขก็เหาหอน  ลมพัดพริว้เปนระลอก  ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวแกผูคนที่อยูในระแวก
นั้นเปนอยางมาก  บางคนที่เหน็วิญญาณของนางนาคอยางจงัถงึกบัจับไขหัวโกรนก็มี  เพราะ
บังอาจไปทาทายหรือลองดีเขา  ผีนางนาคจึงเปนผีดุเที่ยวหลอกหลอนชาวบานเปนทีเ่ลื่องลือ   
จนไมมีใครกลาเยี่ยมกรายไปแถวนัน้ในเวลาค่ําคืน 
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มีหมอผีคนหนึง่  ตองการน้ํามนัพรายเพื่อไปทําเสนหยาแฝด  เพราะเชื่อวาถาได
น้ํามนัพรายจากผีตายทัง้กลม  กย็ิ่งทําใหการเสนหขลังยิ่งขึน้  จงึทําพิธีปลุกนางนาคเพื่อจะเอา
น้ํามนัพราย  หมอผีทาํพธิีเสร็จ  นางนาคก็ปรากฏตัวขึ้น  หมอผพียายามที่จะสะกดนางนาค  แต
วิชาอาคมไมแกกลาพอ  ผีนางนาคโกรธมากกย็ิ่งอาละวาด  จนหมอผตีองหนีเกือบเอาชีวิตไมรอด 

ตั้งแตนั้นมา  ผีนางนาคกย็ิ่งเพิ่มความดรุายมากยิง่ขึ้น  ทําใหชาวบานเดือดรอนไปทั่ว  
ตางก็ปรึกษาหารือกนั  คดิหาวธิีที่จะปราบนางนาคใหได  จึงมีการประกาศหาหมอผีใหมาปราบ  
ถาสําเร็จจะมรีางวัลใหอยางงาม  แตก็ไมมีใครปราบผีนางนาคได  ยิง่เพิ่มความแคนใหกับนาง
นาคยิง่ขึ้น 

จนกระทั่งนายมากกลบัจากการเปนทหาร  ดวยความดใีจที่จะไดพบเมียรักและลูก  เขา
ก็รีบตรงไปที่บานทันที  ซึ่งกวาเขาจะถงึบานกเ็ปนเวลาค่ําพอดี  นายมากขึ้นเรือนเห็นนางนาคอยู
กับลูกก็ดีใจมาก  ตรงเขาสวมกอดดวยความคิดถงึ  นางนาคก็จดัแจงเตรียมขาวปลาอาหารไว
ตอนรับสามีเปนอยางดี  ทําใหนายมากมีความสุขที่สุด  ไมไดสังเกตความผิดปกติของเมียแตอยาง
ใด  เพยีงแตสงสัยวานางนาคไมคอยออกจากบาน  และไมยอมใหตนไปไหนดวย 

วันหนึง่  นายมากตองไปทําธุระในหมูบาน  เขาไดพบเพือ่นๆ ของเขา  ตางก็ไตถาม 
สารทุกขสุขดิบเร่ืองที่ตองไปเปนทหาร  แลวเพื่อนคนหนึง่กพ็ูดแสดงความเสียใจกับนายมากทีต่อง
เสียลูกเมยีไป 

“มาก  ขาเสยีใจดวยจริงๆ นะ  ที่เอง็กลบัมาก็ไมไดเหน็หนาลกูเมียเอ็งเสียแลว”  เพื่อน
พูดดวยน้ําเสยีงเศราสรอย 

“เอ็งพูดอะไรของเอ็งวะ”  นายมากถามอยางงงๆ 
“นี่เอ็งยังไมรูเร่ืองอะไรเลยหรอืวะไอมาก”  เพื่อนยอนถาม 
“เร่ืองอะไรเลา  บอกมา”  มากชักโมโห 
“ก็เร่ืองเมยีกับลูกของเอ็งนะซีวะ  เมียเอง็กับลูกตายแลวละ  ขาเสียใจดวยนะ”  เพื่อน

พูดเสียงดงั 
“ไอบา  เอาอะไรมาพูด  ขากลับมาแลวกเ็หน็ทัง้ลูกกบัเมยีขาอยูดีนีห่วา  จะลออะไรก็ลอ

ใหมันสวยๆ หนอย  เดี๋ยวโดนเตะ  มาแชงเมยีขาลูกขา”  มากขึ้นเสียงอยางโมโห 
“โธ!  ไอมากเอย!  ไปถามใครก็ไดในหมูบาน  ขานี่ฝงมนัเองกับมือ”  เพื่อนยืนยันเสยีง

หนกัแนน 
“จะเชื่อไดอยางไร  ก็ขาอยูกับนาคทุกวัน  นาคยงัปรนนิบัติขาเหมอืนเดิม  ขาวปลา

อาหารก็ทาํใหขากิน  เอง็อยามาโกหกขาเลย”  มากตอบเสียงเขม 
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“เอาอยางนี้แลวกันเพื่อนรัก”  เพื่อนพูดพรอมกับตบบาเพื่อนเบาๆ  “กลับไปบาน   
ลองสังเกตกริยาอาการของเมียเอ็งนะ  ตามคําโบราณเขาวา  ผีมนัจะไมยิ้ม  ไมกระพริบตา  และ
ไมมีเงาในกระจก  ลองสังเกตดูนะเพื่อนรกั  ขาไปกอนละ  ขอใหแกโชคดีเพื่อน”  เพื่อนพูดดวย
น้ําเสยีงจรงิจัง 

ขณะเดินกลับบาน  นายมากก็ไดแตครุนคิดถึงคําพูดของเพื่อนเขาจะเชื่อไดอยางไร  
เพราะนาคอยูกับเขา  เขาสามารถจับเนื้อตองตัวได  แตทวา...  เพื่อนจะหลอกเขาทําไม  แตเขา 
จะลองสังเกตดูก็ไมเสียหายอะไร 

เมื่อนายมากกลับถึงบานกเ็หน็นางนาคกําลังทาํกับขาวอยูในครัว  เขาเขาไปพูดคุยและ
พยายามพูดเรือ่งตลกๆ  ใหเมียฟง  แตเขาก็หัวเราะอยูคนเดียว  พอเขาถาม  นางนาคก็ตอบวา 

“ไมเห็นจะตลกตรงไหน  ขําไมออก” 
นายมากสังเกตตามที่เพื่อนบอกตอไป  เขามองดูดวงตาของนาคเวลานางเผลอ  ดวงตา

ของนาคไมกระพริบเลย  เขาเริ่มไมแนใจในตัวเมยีของเขาเสียแลว  แตอาจจะเปนการบังเอิญก็ได  
เขาคิดปลอบใจตัวเอง  ตองลองอีกอยาง  เขาเดินหากระจกภายในบาน  ก็ใหนกึสงสัยวาทําไม
บานของเขาไมมีกระจกสกับานเลย  เขากลับเขาไปในครัว  บงัเอิญขณะนั้นนางนาคกาํลังตาํ
น้ําพริกอยู  ไดทํามะนาวตกใตถุนบาน  เขาเหน็นางเอื้อมมือยาวขึ้น...ยาวขึน้  จนถงึผลมะนาว  
แลวเก็บมนัขึ้นมา  เขาตัวสัน่  ใจส่ันดวยความกลวั  เขามั่นใจทนัทวีาเมียและลกูของเขาไดจากเขา
ไปแลวจริงๆ เขาจะทาํอยาไรดี  ถงึแมวานาคจะเปนเมียของเขา  แตคนกับผีจะอยูดวยกันได
อยางไร 

ตกดึก  นายมากนอนกระสบักระสาย  นางนาคสังเกตเห็นก็วิตกกังวลวา  สามีของนาง
จะรูวานางไดตายไปแลวและกําลงัจะหนีจากไป  จงึไมยอมใหนายมากคลาดสายตาไปได  ในที่สุด  
นายมากก็ออกอุบายวา 

“นาคจา  พี่ขอไปปสสาวะหนอยนะ  เดี๋ยวเดียวจะ”  นายมากออนวอน 
“ไมได  ใหนาคไปดวย  นาคยืนเปนเพื่อนไงจะ”  นางนาคไมยอม 
“โธ!  นาคจา  พี่ไมไปไหนหรอกจะ  เอาอยางนี้  เอาเชือกผูกบั้นเอวพี่ไวก็ไดนะจะ”   

นายมากออดออน 
นางนาคจึงตกลงเอาเชือกผกูที่บัน้เอวของนายมากไว  พอนายมากลงบันไดเรือน  ก็รีบ

ไปที่โองน้ําขางบันได  ดึงจุกที่อุดรูโองทีเ่ขาแอบเจาะเอาไวเมื่อตอนเย็นออก  เสยีงน้ําก็ไหลดัง
จอกๆ  เหมือนคนกาํลังปสสาวะ  จากนัน้ก็คอยๆ  ปลดเชือกออกจากเอวแลวคลองไวที่ปากโอง  
เรียบรอยแลว  เขากว็ิ่งหนีอยางรวดเร็วเพื่อใหพนจากบาน 
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ฝายนางนาคกส็งสัยวาทาํไมนายมากจึงปสสาวะนานผดิปกติ  กก็ระตุกเชือกดู  เชอืกก็
ยังตึงอยู  นางนาคก็เบาใจ  เขาใจวานายมากยงัปสสาวะอยู  สักครูหนึง่  นางก็รองเรยีกนายมาก 

“พี่มาก...พี่มากจา” 
เงียบ...เสียงตอบ  นางนาคชักเอะใจ  จงึเดินออกมาดกูไ็มเห็นนายมาก  สามีของนางได

ทิ้งนางไปแลวจริงๆ  สามีทีน่างเฝารอคอย  สามีอันเปนที่รักยิ่งกวาชวีิตขิงนางไดหนีจากนางไปเสีย
แลว  ยิง่คิดนางยิ่งโกรธ  ยิง่แคนใจยิ่งนัก 

ดวยอารมณรักและหงึหวงของนางนาค  จึงรีบออกติดตามสามีอยางรวดเร็ว  ฝายนาย
มากกว็ิ่งหนีอยางไมคิดชวีิต  ยิง่เห็นนาคไลตามมาติดๆ เขาก็แทบจะหมดแรง  แตเดชะบุญ   
เบื้องหนาของเขาเปนพระอุโบสถ  พระสงฆกําลงัสวดมนตอยูในนั้น  เขาจึงวิ่งเขาไปขางใน  นัง่ลง
ทามกลางพระสงฆทีก่ําลงัสวดมนตอยู  นางนาคเขาไปในอุโบสถไมได  ก็ไดแตรองไหครํ่าครวญถงึ
ความรักของนางที่มีตอนายมากผูเปนสามี  และสัญญาวาจะไมทาํอนัตรายใดๆ ทัง้สิ้น  ขอใหนาย
มากกลบัไปอยูกับนางเถิด  นายมากก็ไดแตออนวอนใหนางนาคกลบัไป  คนกับผีจะอยูดวยกนั
ไมได  จะทาํบญุอุทิศสวนกศุลไปให  นางจงไปผุดไปเกิดเสียเถิด  อยาหวงเขาเลย 

นางนาคพูดอยางไร นายมากก็ไมใจออน  นางจึงแปลงรางใหสูงใหญนาเกลียดนากลวั 
“พี่มาก...ถาพีไ่มยอมออกมา  นาคจะฆาชาวบานใหหมดเลย  ใครทีม่ันขัดขวางความรัก

ของเรา  นาคจะไมไวชีวิตมนัเลย”  นางนาคขู 
“นาคจา  นาคไปสูที่ชอบๆ เถิดนะ พี่จะทําบุญอทุิศสวนกุศลไปให  นาคตายไปแลวจะ

มาอยูกับพี่ไดอยางไร  ถาชาติหนามีจริงขอพบนาคของพี่อีกนะจะ”  นายมากใหเหตผุล 
“ไม...พี่ตองไปอยูกับฉันเดีย๋วนี้  ใครจะมาพรากพี่ไปจากฉนัไมได”  นางนาคขึน้เสียง

เขียว 
“โยมนาค  ลดกิเลสลงเสยีบางเถิด  ยอมรับความจริงเสยีทีวา  โยมจะใชชีวิตรวมกับโยม

มากไมได  เกดิแกเจ็บตายเปนของธรรมดา  ทุกคนหลกีหนีไมพน”  หลวงพอในโบสถพูดเตือนสต ิ
“อยามายุง  พระก็อยูสวนพระ  ฉันจะเอาผัวของฉนัไปอยูดวย  ใครหนาไหนก็ขวางฉนั

ไมได”  นางนาคตวาดเสียงดัง 
นายมากเกรงวาพระสงฆจะลําบาก  พอนางนาคเผลอเขาก็รีบวิง่ออกจากโบสถเขาไป

ในดงหนาดทนัท ี  นางนาคตามมา  แตไมสามารถเขาไปไดเพราะกลัวใบหนาด  ก็ไดแตออนวอน
ครํ่าครวญดวยน้ําเสียงโหยหวนอยูขางนอก  จนกระทั่งรุงเชานางนาคจึงจากไป 

ตั้งแตนั้นมา  ทุกคืน  นางนาคก็อาละวาดหลอกหลอนชาวบานจนไดรับความเดือดรอน
ไปตามๆ กัน  หมอผีทีว่าเกงกลาสามารถกไ็มมีใครปราบผีนางนาคได 
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จนกระทั่งมีสามเณรรูปหนึง่รับอาสาปราบนางนาค  ดวยจิตอันบริสุทธิ์เปนกุศล  
สามเณรพยายามหยุดวิญญาณรายของนางนาคไมใหหลอกหลอน  ทําความเดือดรอนใหแก
ชาวบานอกี  ในที่สุดสามเณรก็สามารถนาํวิญญาณของนางนาคใสหมอถวงน้ําไดสําเร็จ    
ตั้งแตนั้นมาชาวบานอาํเภอพระโขนง  ก็มแีตความรมเยน็เปนสุข  ความดุรายของผีนางนาค 
ที่เกิดขึ้น  จงึไดเลาขานสืบตอกันมาวา  “นางนาคพระโขนง” 

     (ผจงวาด  กมลเสรีรัตน 2543 : 111 - 117) 
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ชื่อ………………………….นามสกลุ…………………….ชัน้……………เลขที่……….. 
 

ใหนักเรยีนอานนิทานเรื่องนางนาคพระโขนงแลวตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1.  เร่ืองนางนาคพระโขนงจดัวาเปนนทิานประเภทใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ความเชื่อที่ปรากฏในนทิานเรื่อง  นางนาคพระโขนง คือความเชื่อในเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  จากเนื้อเร่ืองแสดงความเชื่อของผูใดในเรื่องไดบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4.  คานิยมที่ปรากฏในนิทานเรื่อง  นางนาคพระโขนง คือ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5.  เนื้อเร่ืองตอนใดที่สะทอนใหเห็นคานิยมดังกลาว 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
6. เนื้อเร่ืองตอนใดที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของพอมาก  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
7. วิถีชีวิตของพอมากที่ปรากฏในนิทานเรื่อง  นางนาคพระโขนง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใหนักเรยีนศกึษาเพื่อหาแนวคิด  ความเชื่อ  ประเพณี  คานิยมทีไ่ดจากนทิานเรื่องตอไปนี้ 
นิทานเรื่องเจาพอหอกลอง 

 
              กรุงเทพมหานคร 

นานมาแลว  มีเจาพออยู 2 คน  คนหนึ่งคอืเจาพอหอกลอง  ผูซึง่มีภูมลํิาเนาอยูกรุงเทพ  
อีกคนหนึ่งคือ  เจาพอแสนแสบ  ทัง้สองเปนเกลอกนัไปมาหาสูกนัเสมอ  วนัหนึง่เจาพอแสนแสบก็
เดินทางมาเยีย่มเจาพอหอกลองทีก่รุงเทพ  หลังจากคยุสารทกุขสุขดิบกันพอสมควรแลว  เจาพอ
แสนแสบจึงเอยปากชวนเจาพอหอกลองเลนสะกากนัสักกระดานสองกระดาน 

“เราไมเคยเลนสะกาดวยกนันานแลวนะทาน  มา...มาลองดูซักตั้งนะ”  เจาพอแสนแสบ
ชวน 

“มันจะดหีรือ  การเลนสะกานี่เขาถือวาเปนการพนนัอยางหนึง่  ถารูไปถึงไหนวาเราเลน
การพนัน  มันไมดีนา”  เจาพอหอกลองใหเหตุผล 

“โธ! ทาน  เราเลนกันสนุกๆ  เทานัน้เอง  ก็เราไมไดพนันขนัตออะไร  ไมมีใครเขาวา
หรอก” 

เจาพอแสนแสบพยายามตื้อเจาพอหอกลอง  แตเจาพอหอกลองยงัเกีย่งงอน  พูดทานั้น
ทานี้อยู  เจาพอแสนแสบจึงพูดเยาะเยยขึ้นวา 

“สงสัยทานไมกลาเลนกับเราเพราะกลวัจะแพนะซิ  หรือฝมือทานตกไปจริงๆ เอาอยางนี้  
ขาตอใหทานก็ไดใหเบี้ยขานอยกวาทานก็ได  ตกลงไหม  แตไมเปนไร  ทานไมอยากเลนก็ไมตอง
เลน”  เจาพอแสนแสบแกลงพูด  เจาพอฟงเชนนั้นกช็ักฉนุทีถู่กสบประมาท  จงึตอบไปวา 

“เอา! ตกลง  ขาจะเลนกับทานสักสองกระดานใหรูแพรูชนะไปเลย  แลวทานก็ไมตองมา
ตอใหขาหรอกนะ  ใหมันยุตธิรรมไปเลย” 

ในที่สุด  เจาพอหอกลองก็ตอบตกลงยอมเลน  แถมยงัพดูตออีกวา  
“เราเลนกันเฉยๆ ไมมพีนนัแลวมันจะสนกุอยางไร  ไหนๆ เลนแลวกม็ีพนนัเสยีหนอยซิ  

ทานวาไหม”  เจาพอแสนแสบไดยินดังนัน้จึงแหยวา 
“เราจะเอาอะไรมาเดิมพนัละ  ถาทรพัยสินเงนิทองก็จะกลายเปนการพนนัไปอีก  ทาน

จะไมสบายใจเปลาๆ  อีกอยางรูไปถึงไหนก็อายเขาไปทัว่วาเปนเจาพอแตกลับมาเลนการพนนั  จะ
เปนทีเ่สื่อมเสยีชื่อเสียงนะทาน”  เจาพอแสนแสบชี้แจง 

“เอาอยางนี้  เราไมตองเอาทรัพยสินมาเดิมพัน  แตมขีอตกลงกันวาฝายใดแพจะตอง
สละส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เปนประโยชนใหแกฝายชนะ  แลวฝายชนะก็ตองมอบสิ่งที่ไมมีประโยชนหรือ
ความเดือดรอนของตนใหฝายแพเอาไปดูแล  ตกลงไหม”  เจาพอหอกลองเสนอ 
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เจาพอแสนแสบไมทันคิดอะไรก็ตอบตกลงเพราะความทีอ่ยากจะเลนสะกามาก  และ
แลวเมื่อการเลนสิ้นสุดลง  เจาพอหอกลองก็เปนฝายชนะทั้งสองกระดาน  เจาพอหอกลองกน็ั่งนกึ
ตรึกตรองอยูวาจะยกอะไรทีไ่มมีประโยชนใหแกเจาพอแสนแสบดี  และจะเอาของอะไรของเจาพอ
แสนแสบที่มีประโยชนมาเปนของตน  ในที่สุด  เจาพอหอกลองกน็ึกไดจึงพูดวา 

“การเลนก็จบลงแลว  ขามาคิดดูแลวขาตัดสินใจมอบยงุใหเจาไปเลี้ยง  และสําหรับส่ิงที่
ขาอยากไดจากเจาคือสุนัข  มนัจะไดมาคอยเหาหอนเฝาบานกนัขโมยใหแกคนกรุงเทพฯ  ตกลง
ตามนีน้ะ” 

เจาพอแสนแสบไดฟงดังนั้นก็เสียใจมากทีต่นตองรับเล้ียงยุงไปตลอดพรอมๆ กับตอง
เสียสุนัขใหกับเจาพอหอกลองไป  แตจะทาํอยางไรได  แกไขอะไรไมไดแลว  เพราะตนเปนตวัตั้งตัว
ตีชวนเขาเลาเอง  ตั้งแตนั้นมาคลองแสนแสบก็เต็มไปดวยยงุ  สวนกรงุเทพฯ ก็อุดมไปดวยสุนัขจน
เกลื่อนเมือง 
       
      (ผจงวาด  กมลเสรีรัตน 2543 : 27 -30) 
 

----------------------------------------------- 
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แผนใสประกอบการสอน 
 

นิทานพืน้บานกับสงัคม 
 
1.  กิจกรรมการเลานทิานในสังคมตางๆ 
      นทิานพื้นบานกับสังคมมีความสมัพนัธกัน นกัคติชนวทิยาไดตั้งขอสังเกตเกีย่วกับกิจกรรมการ
เลานทิานในชมุชนตางๆ ดังนี ้

1.1  โอกาสทีม่ีการเลานทิาน   
        -  ขณะทีม่ีการทาํงานรวมกนั 
        -  ในชวงฤดูหนาวซึ่งไปไหนไมสะดวก 
        -  ในสถานที่ที่จาํกัด 
1.2  อาชีพของนักเลานิทาน   

           นกัเลานิทานมักเปนบุคคลที่มีอาชพีการงานที่ตองทาํใหเดนิทางเคลื่อนไหว  มี
โอกาสพบปะผูคนมาก  ทําใหมีประสบการณมาก   

1.3  ผูชายกบัผูหญิงใครเปนนักเลานทิานมากกวากัน   
                       ผูหญงิและผูชายสามารถเปนนกัเลานทิานไดทัง้คู  นทิานที่ผูหญงิเลามักจะมี
ขนาดสั้น  และไมคอยมีสีสัน  สนุกสนาน  ผูเลามกัคํานงึถึงการถายทอดตามที่ตนเคยไดรับฟงมา  
ในขณะทีน่ิทานที่ผูชายเลาจะมีสีสันและยดืยาวกวา  ผูชายนทิานในสังคมที่ใหญกวา  จงึตอง
พยายามใชวิธกีารเลาใหสนกุสนาน  เพื่อเปนการดึงดูดใหผูฟงสนใจ 

 
2.  บทบาทของนิทานพืน้บานในสังคม 

  2.1  ใหความเพลิดเพลิน  ชวยใหเวลาผานไปอยางไมนาเบื่อหนาย   
          2.2  ชวยกระชับความสัมพนัธ   
  2.3  ใหการศึกษาและเสริมสรางจินตนาการ 
  2.4  ปลูกฝงจริยธรรมและรักษาบรรทัดฐานของสงัคม 

 
3.  อิทธิพลสงัคมตอนิทานพื้นบาน 
     สังคมมีอิทธิพลตอนิทานอยูหลายดาน 

ประการแรก  คือ   นทิานมักสะทอนใหเหน็ลักษณะของสังคม  วถิีชีวิต  ตลอดจน
ทัศนคติความคิดเห็นของคนในสังคมนั้น 
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ประการที่สอง  คือ  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยอมมีผลกระทบตอนิทานไมมากก็
นอย   
 
4.  อิทธิพลของนิทานตอสังคม 

4.1  เปนหนึง่อยางในสิ่งแวดลอมทางภาษาในชวีิต  ทีอ่บรมกลอม-เกลาคนในสังคมให
เรียนรู  ภาษาถิ่น  ศิลปะการพูด – การสนทนา  โตตอบใหวงศัพทแกอนุชน 

4.2  เปนสิ่งกาํหนดบรรทัดฐาน (Norm)  ความประพฤติ  โดยนทิานชวยวางขอบเขตวา
อะไรดีควรจะประพฤติ  อะไรไมดีไมควรประพฤต ิ

4.3  เปนสิ่งชวยกอรูปภูมิคุมกันในจิตใจคน  ทาํใหคนมจีิตใจเขมแข็งในแนวทางเดิมที่
เคยชิน  และทาํใหมวีิจารณญาณมากพอที่จะไมถกูความคิดใหมนอกสังคมครอบงําไปงายๆ 
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ใบความรูที่ 4 

นิทานพืน้บานกับสงัคม 
 

1.  กิจกรรมการเลานทิานในสังคมตางๆ 
      นทิานพื้นบานกับสังคมมีความสมัพนัธกัน  นักคติชนวทิยาไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรม
การเลานิทานในชุมชนตางๆ ดังนี ้

1.1  โอกาสทีม่ีการเลานทิาน  การเลานทิานในชมุชนตางๆ มกัเกิดข้ึนในโอกาส
ตอไปนี้ 

           -  ขณะที่มกีารทาํงานรวมกนั  เชน  ทาํนา  ทําไร  ตัดฟน  ตัดเยบ็เส้ือผา 
           -  ในชวงฤดหูนาวซึ่งไปไหนไมสะดวก 
           -  ในสถานทีท่ี่จํากัด  เชน  โรงพยาบาล  ในที่คมุขัง  ในคายทหารและที่กกักนั 
   1.2  อาชพีของนักเลานทิาน   
           นักเลานิทานมักไมใชชาวนา  หรือหากเปนชาวนากม็ักมีอาชพีอื่นดวย  เพราะ

ชาวนาไมมโีอกาสไดพบปะผูคนมากนกั  นักเลานทิานจงึมักไดแกผูมีอาชีพ  กรรมกร  ชางกอสราง  
ทหาร  กลาสีเรือ  ชาวประมง  ชางทาํรองเทา  ชางตัดเสือ้  ชางจักสาน  และชางฝมอืตางๆ เพราะ
อาชีพเหลานี้มโีอกาสเดนิทางและไดพบปะผูคนมากมาย 

 สรุปไดวา  นักเลานิทานมกัเปนบุคคลที่มีอาชพีการงานที่ตองทาํใหเดนิทาง
เคลื่อนไหว  มโีอกาสพบปะผูคนมาก  ทําใหมีประสบการณมาก   

            นักเลานทิานไทยมกัเปนบุคคลทีม่ีประสบการณมาก  มีอาชีพทีท่ําใหมโีอกาสได
พบปะผูคน  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน  ครู  พอคา  ถาเปนชาวนาก็มกัมีความรูความสามารถพิเศษ  
ไดเดินทางเคลือ่นไหวพบปะผูคน  เชน  เปนชางจักสาน  ชางทอผา  เปนหมอขวัญ  หรือหมอนวด
แผนโบราณ  เปนตน 

1.3  ผูชายกบัผูหญิงใครเปนนักเลานทิานมากกวากัน   
           เมื่อนกึถึงประสบการณสวนตัววาเราฟงนทิานกนัครั้งแรกๆ ในชีวิตจากใคร  หลาย

คนนึกถึงแม  ยาย  ยา  หรือพี่เลี้ยง  ซึ่งมักเลานิทานใหฟงกอนนอน  ทําใหคิดวาผูเลานทิาน
สวนมากนาจะเปนผูหญิงมากกวาผูชาย  อันที่จริงแลว  นักเลานิทานมีทัง้ผูหญิงและผูชาย  ผูชาย
และผูหญิงสามารถเปนนกัเลานทิานไดเทาๆ กนั  ผูหญิงมักเปนนักเลานทิานในบาน  โดยมเีด็กๆ 
เปนผูฟง  นทิานที่เลามักเปนเรื่องสนุกสนานประเภทนทิานมหัศจรรย  ผูชายเปนนกัเลานทิานใน
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สังคมที่ใหญกวา  มักเลานิทานมุขตลกและมีเกร็ดตางๆ สอดแทรก  และนักเลานทิานผูชาย
สามารถเลานทิานไดจํานวนเรื่องมากกวานักเลานทิานหญิง   

           สรุปไดวา  ผูหญงิและผูชายสามารถเปนนักเลานทิานไดทั้งคู  นักเลานทิานไทยที่
เปนชายอานหนังสือได  อาจมีโอกาสอานนทิานที่เปนชาดกจากพระธรรมคัมภีร  หรือหนงัสอื
นิทานที่มีผูรวบรวมบันทึกไว  นทิานที่ผูหญิงเลามกัจะมีขนาดสัน้  และไมคอยมีสีสัน  สนกุสนาน  
ผูเลามักคาํนงึถึงการถายทอดตามที่ตนเคยไดรับฟงมา  ในขณะทีน่ิทานที่ผูชายเลาจะมีสีสันและ
ยืดยาวกวา  ผูชายนิทานในสังคมที่ใหญกวา  จึงตองพยายามใชวธิีการเลาใหสนุกสนาน  เพื่อเปน
การดึงดูดใหผูฟงสนใจ 
 
2.  บทบาทของนิทานพืน้บานในสังคม 
     นิทานพืน้บานมีบทบาทในสังคมตางๆ ดงันี ้

2.1  ใหความเพลิดเพลิน  ชวยใหเวลาผานไปอยางไมนาเบ่ือหนาย   
              ในเวลากลางวนัจะมกีารเลานิทานขณะที่มีการทาํงานตางๆ รวมกนั  แตมักจะ
ไมใชนิทานทีม่ีขนาดยาวมากนกั  เพราะอาจมีความสนุกสนานแบบอื่นๆ  เชน  เตนรํา  เลนเกม  
รองเพลงและทายปริศนาดวย 

   เมื่อวิถชีีวิตเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะการทํางานแบบรวมกลุมลดลง  การเลา
นิทานก็มีแตในบาน  และมกัเลากนัในวนัหยุด  เลาที่โตะอาหาร 
  ในประเทศไทยการเลานทิานมีทัง้ในครอบครัว  เชน  ปู ยา ตา ยาย  หรือ  พอ  แม  
เลาใหลูกหลานฟงกอนนอนหรือยามวาง  เลาเมื่อมีการทํางานรวมกัน  เชน  ระหวางหยุดพกักนิ
ขาวในหนาทํานา   หรือขณะหยุดพกัระหวางเดนิทาง 

2.2  ชวยกระชับความสัมพันธ   
            ในครอบครัวบางครอบครัวเด็กบางคนอาจมองผูใหญเปนบุคคลที่ข้ีบนชอบดุดา  
นาเบื่อหนายหรือนาเกรงขาม  แตถาผูใหญมีเวลาเลานิทานใหเด็กฟงบาง  นิทานที่สนกุๆ ก็จะชวย
ใหเด็กอยากอยูใกลชิด  ลดความเกรงกลวัหรือเบื่อหนายผูใหญลง  ผูใหญและเด็กมีความใกลชิด
สนิทสนมกนัเปนอยางด ี

   แมในกลุมผูใหญททีํากจิกรรมรวมกัน  การไดฟงนทิานนอกจากจะชวยใหการ
ทํางานเปนไปอยางสนุกสนาน  ไมเบื่อหนายแลว  การฟงนทิานดวยกนั  หวัเราะสนกุสนานรวมกนั  
ก็มีสวนชวยใหเกิดความเปนกนัเองสนิทสนมกนัไดดวย 
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2.3  ใหการศกึษาและเสรมิสรางจินตนาการ 
           นทิานมีตัวละครซึ่งมชีีวิตจิตใจแบบมนุษยเราๆ เชนนี้  เด็กที่ไดฟงนิทานจงึเทากบั

ไดมีโอกาสเรียนรูลักษณะมนุษย  การไดเรียนรูเกี่ยวกับอุปสรรคตางๆ  ซึ่งการเอาชนะอุปสรรคของ
ตัวละครก็ชวยใหไดเรียนรูเร่ืองของชีวิตมากขึ้น  เมือ่ไดเผชิญอุปสรรคในชีวิตจริงก็จะสามารถ
อดทนและพยายามหาทางเอาชนะตออุปสรรคนั้นจนได   

นิทานที่มีเร่ืองของนางฟา  แมมด อิทธิปาฏิหาริย  ส่ิงมหัศจรรยตางๆ ยังมีคุณคา
ในการสรางเสริมจินตนาการของเด็ก  กลาวไดวานทิานชวยใหเขารูจกัโลก  รูจักชวีิตอยางที่เปน
จริง  และยังชวยใหเขารูจักใชจินตนาการ  ซึ่งเปนสิง่สาํคัญสําหรับความคิดสรางสรรค  อีกดวย 

2.4  ปลกูฝงจริยธรรมและรักษาบรรทดัฐานของสังคม 
                   นทิานเรื่องหนึ่งกลาววา  เด็กหนุมคนหนึง่ขี่มาไปตามทาง  ขณะที่มาวิง่ไปก็
ประสบเขากับขบวนมด  ซึ่งกําลังชักแถวยาวเหยียดไปตามถนน  เด็กหนุมไดยนิเสียงพญามดคร่ํา
ครวญวา  บริวารจะถกูเหยยีบตายกนัหมดเปนแน  เดก็หนุมเลยรีบชักมาใหวิง่ออกขางถนน  และ
ทันใดนั้นเขากไ็ดยินเสียงพญามดตะโกนขอบคุณเขาดวยน้าํเสียงตื้นตันใจยิ่งนัก  เด็กคนไหนก็
ตามถาไดฟงนทิานเรื่องนี้จะไดรับการปลูกฝงความรักความเมตตาตอสัตวโดยไมรูตวั   
                        นทิานบางเรือ่งสอนใหรูจกัขยันขันแข็ง  บางเรื่องสอนไมใหดูถกูผูที่ดอยกวาตน  
ซึ่งเปนการปลกูฝงจริยธรรมใหผูอานโดยสอดแทรกไปในนิทาน  นทิานไมใชใหขอคิดแตเฉพาะผูฟง
ที่เปนเด็กเทานั้น  นทิานหลายเรื่องใหขอคิดแกผูใหญในดานความประพฤติดีประพฤติชอบ  อยูใน
ระเบียบอันดงีามของสังคม  นิทานไดชี้ใหเหน็ลักษณะของบุคคลที่พงึประสงคและไมเปนทีพ่ึง
ประสงคของสงัคม  ถือไดวาเปนการสรางบรรทัดฐานของสังคมใหเกิดข้ึน 
 
3.  อิทธิพลสงัคมตอนิทานพื้นบาน 
     สังคมมีอิทธิพลตอนิทานอยูหลายดาน 

ประการแรก  คือ   นทิานมักสะทอนใหเหน็ลักษณะของสังคม  วถิีชีวิต  ตลอดจน
ทัศนคติความคิดเห็นของคนในสังคมนั้น  นิทานไทยกม็กัแสดงใหเห็นวิถีชีวิตแบบไทยๆ แมนทิาน
ที่เรารับมาจากที่อ่ืนเมื่อเลาๆ กนัไป  มกัมีการเปลีย่นแปลง  สอดแทรกลักษณะที่เปนไทยเขาไป  
นิทานยังสะทอนใหเห็นทัศนคติความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีตอส่ิงตางๆ อีกดวย 

ประการที่สอง  คือ  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยอมมีผลกระทบตอนิทานไมมากก็
นอย  เมื่อมีความเจริญทางเทคโนโลย ี  มนุษยก็มีเครื่องอํานวยความเพลิดเพลนิมากขึ้น  มกีารฟง
วิทยหุรือชมโทรทัศนแทนการฟงนทิานแบบเดิมๆ   นิทานพืน้บานบางเรื่องถูกนาํมาดัดแปลงให
เปนละครวทิย ุ หรือละครโทรทัศน  และเพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมัยและการแสดงก็อาจมกีาร
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เปล่ียนแปลงเรื่องราวในนทิานไมมากกน็อย  ในสมัยหลังนี้เมื่อเราไดติดตอกับตางประเทศ  นทิาน
จากตางประเทศก็แพรหลายเขามา 
 
4.  อิทธิพลของนิทานตอสังคม 

4.1  เปนหนึง่อยางในสิ่งแวดลอมทางภาษาในชวีิต  ทีอ่บรมกลอม-เกลาคนในสังคมให
เรียนรู  ภาษาถิ่น  ศิลปะการพูด – การสนทนา  โตตอบใหวงศัพทแกอนุชน 

4.2  เปนสิ่งกาํหนดบรรทัดฐาน (Norm)  ความประพฤติ  โดยนทิานชวยวางขอบเขตวา
อะไรดีควรจะประพฤติ  อะไรไมดีไมควรประพฤต ิ

4.3  เปนสิ่งชวยกอรูปภูมิคุมกันในจิตใจคน  ทาํใหคนมจีิตใจเขมแข็งในแนวทางเดิมที่
เคยชิน  และทาํใหมวีิจารณญาณมากพอที่จะไมถกูความคิดใหมนอกสังคมครอบงําไปงายๆ  
  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  สาขาวชิาศึกษาศาสตร  2542 : 105 – 111) 
--------------------------------------------------- 
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หนวยการเรยีนรูที่   “ทองเที่ยวที่ใดภมูิใจตํานาน” 
  รายวิชา  วรรณกรรมทองถิน่  รหัสวิชา  ท 422         ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
  เรื่อง   ความหมาย  และที่มาของตํานานและประวัติสถานที ่           จาํนวน  6  คาบ 

ลักษณะ  เนื้อหาและประเภทของตํานาน  
บทบาทของตาํนานและประวัติสถานที่สัมพันธกับวถิีชีวติของคนไทย 
คุณคาและอิทธิพลของตํานานและประวัตสิถานที ่

   

สาระสําคัญ 
ตาํนานเปนมรดกทางปญญาที่สะสมตอเนือ่งมาหลายชั่วอายุคน  มีบทบาทอธิบาย

ประวัติและทีม่าของสถานที่  บุคคลหรือส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมซึง่เคยเปนสวนหนึง่ในวิถีชวีิต
คนไทย  อธิบายเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้ผสมผสานกบัจินตนาการของผูแตง  และความเชื่อสมยั
นั้น  ยอมใหความรู  ความสนุกเพลิดเพลนิ  เกื้อกูลใหเกดิการพัฒนาคนไปสูทิศทางที่ถูกตอง
เหมาะสม  ควรแกการอนุรักษใหคงอยูคูกบัชาตบิานเมอืงตลอดไป 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู   นักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย  และที่มาของตํานานและประวตัิสถานที่ได 
2.  อธิบายลกัษณะ  เนื้อหาและประเภทของตํานานได  
3.  อธิบาย  วิเคราะหบทบาทของตํานานและประวัติสถานที่สัมพันธกบัวิถีชวีิต

ของคนไทยได 
4.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของตํานานและประวัติสถานที่ได 
5.  อธิบาย  วิเคราะห  แนวคิด  วิถีชีวิต  ความเชื่อ  และคานิยมของชาวกรุงเทพฯ  

นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการที่ปรากฏในตํานานและประวัติสถานที่ได 
ดานทักษะ/กระบวนการ เพื่อใหนักเรียนม ี

1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
3.  ทักษะการสื่อสาร 
4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
5.  ทักษะการจัดการ 
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ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค  เพื่อใหนกัเรียน 
1. มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีความรูเปนสากลบนพืน้ฐานความเปนไทย 
2. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 
3. ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

กัลยาณมิตร 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 

สาระการเรียนรู 

1.  ความหมาย  และที่มาของตํานานและประวัติสถานที ่
2.  ลักษณะ  เนื้อหาและประเภทของตํานาน  
3.  บทบาทของตํานานและประวัติสถานที่สัมพนัธกับวถิีชีวิตของคนไทย 
4.  คุณคาและอิทธพิลของตํานานและประวัติสถานที ่

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  (กระบวนการสรางความคิดรวบยอด) 

คาบที่ 1    
1.  นักเรียนและครูอภิปรายรวมกันถึงตํานานของจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี  

สมุทรปราการ  โดยถามนักเรียนวาใครเคยฟงตํานานของแตละจังหวัดหรือมีความรูในเร่ืองนี้ให
ออกมาเลาหนาชั้นเรียน 

2. เลาตํานานที่สําคัญของแตละจังหวัด  เชน  จังหวัดปทุมธานี  เลาตํานานสามโคก  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เลาตํานานสามเสน  และจังหวัดสมุทรปราการ เลาหลวงพอโตวดับางพลี
ใหญใน    เลาตํานาน ใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนสังเกตลักษณะของตํานาน 
คาบที่ 2 

3.  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงความหมายของตํานานและลักษณะของตํานาน 
และใหนักเรียนชวยกันสรุปวาตํานานที่ครูเลาใหฟงเปนตํานานประเภทใด จากนัน้จงึแจกใบความรู
ที่ 1  เร่ืองความหมายลักษณะและประเภทของตํานาน 

4.  นําภาพ และพระหลักเมอืง  จงัหวัดกรงุเทพมหานครใหนักเรียนดพูรอมสอบถาม
นักเรียนเกีย่วกับเร่ืองราวทีน่ักเรียนเคยไดยินไดฟงเกี่ยวกับภาพที่ครูนํามาใหด ู

5.  สนทนากับนักเรียนเกีย่วกับสถานที่ตามภาพที่ปรากฏพอสังเขป จากนัน้จงึให
นักเรียนศึกษาตํานานพระหลักเมือง 
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6.  ใหนกัเรียนตอบคําถามในใบงานที่   จากเรื่องที่ไดอาน  แลวสงในคาบเรียน 
7.  ใหนกัเรียนหาภาพพรอมทั้งประวัติความเปนมาของสถานที่ตามที่ครูกําหนดให  โดย

หามเลือกซ้ํากนั  คนละ 1 สถานที ่(นักเรยีน 20 คน) นาํมารายงานในคาบตอไป  ไดแก   
7.1  ตํานานวดั  คือ   1)  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  2)  วัดเบญจมบพิตร      
7.2  ตํานานพืน้ที่ประวัติศาสตร  1)  บางกอก  2)  บานหมอ    3)  บานบาตร  4) บานบ ุ 

5)  คลองถม  6)  คลองแสนแสบ  7) สนามหลวง  8)  สําเพง็  9)  หัวลําโพง   
7.3  ประวัติชมุชน,ยานถนน,สะพาน  1) ถนนอุรุพงษ  2)  ถนนสีพ่ระยา  3)  ถนนสลีม  

4)  ถนนพัฒนพงษ  5)  ถนนอังรีดูนังต  6)  ส่ีแยกราชเทว ี และสะพานราชเทวี  7)  สะพานพระ
พุทธยอดฟา  8)  สวนลุมพนิี  9)  ศาลาแดง   
คาบที่ 3  ,  คาบที่ 4 

8.  สุมนักเรยีนออกมานาํเสนอหนาชัน้เรียนโดยนําเสนอทีละประเดน็    โดยเริ่มสุมจาก
ประเด็นแรก  คือ ตํานานวัด  ประเดน็ที ่2 คือ  ตํานานพืน้ที่ประวัติศาสตร  ประเด็นที่ 3 คือ  
ประวัติชุมชน,ยานถนน,สะพาน  จากนัน้นักเรียนและครูรวมกันสรุปในตอนทายอกีครั้ง 
คาบที่ 5 

9.  ทบทวนบทเรียนในครั้งกอนและใหนกัเรียนชวยคิดวาตํานานมีบทบาทตอการ
ดํารงชีวิตและมีคุณคาอยางไร 

10.  แจกใบความรูที่ 2  เร่ือง  “ความสมัพนัธระหวางตํานานกับการดาํรงชีวิตและ
คุณคาของตํานานพรอมอธบิายประกอบ 

11.  ใหนักเรียนออกมารายงานหนาชัน้เรียนเกีย่วกับประวัติสถานทีท่ีน่กัเรียนไดเตรียม
มา  ครูชวยสรปุในตอนทาย 
คาบที่ 6 

12.  ใหนักเรียนดูซีดีรอมเร่ือง “รอบร้ัวโรงเรียนเรา”  ซึ่งเปนสถานที่เกี่ยวกับโรงเรียนโดย
มีบทบรรยายเปนบทรอยกรองประเภทกลอนแปด   2  รอบ 

13. ใหนักเรียนทําใบงานที่ 2  หลังจากที่ดูซีดีรอมจบแลว 
                14.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
1.  ตํานานสามโคก  จังหวัดปทุมธาน ี ตํานานสามเสน  จังหวัดสมุทรปราการ ตาํนาน

หลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน   และ ตาํนานเรื่องไกรทอง  จงัหวัดนนทบุรี 
2.  ใบความรูที่ 1  เร่ืองความหมายลักษณะและประเภทของตํานาน 
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3.  ภาพพระหลักเมือง  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
4.  ใบงานที ่1  เร่ืองพระหลกัเมือง 
5.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง  “ความสัมพนัธระหวางตาํนานกับการดํารงชวีิตและคุณคาของ

ตํานาน 
6.  ใบงานที ่2  เร่ือง “รอบร้ัวโรงเรียนเรา” 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  การตอบใบงานที ่1  เร่ืองพระหลักเมอืง  
    -  การตอบใบงานที่ 2  เร่ือง “รอบร้ัวโรงเรียนเรา” 
    -  ผลงานการการเก็บขอมูลประวัติความเปนมาของสถานที ่ (รายบุคคล) 
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

    -  แบบประเมินผลงาน 
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ตํานานเมืองสามโคก   
 

จังหวัดปทุมธาน ี
 

เมืองสามโคกปจจุบันเปนอาํเภอหนึง่ในจงัหวัดปทุมธานี  ตัง้อยูริมฝงแมน้าํเจาพระยา
ทางทิศตะวันตก  ตามประวัติสาสตรเมืองสามโคกเปนเมืองเกาตั้งขึ้นในสมัยกรงุศรีอยุธยาตอนตน  
เมืองนีม้ีประวตัิเกี่ยวของกับชนชาติมอญเปนสวนใหญ  เพราะชาวมอญที่อพยพเขามาในประเทศ
ไทยทกุครั้งนัน้  พระเจาแผนดินไทยทกุพระองคโปรดใหตั้งบานเรือนอยูที่เมืองสามโคก  ตาํนาน
หรือนทิานพืน้บานที่เกีย่วของกับเมืองสามโคกมีถงึ 2 เร่ืองดวยกัน 

เร่ืองที่ 1  เกีย่วของกับประวตัิศาสตรชาติไทย  คือ  เมื่อหลายรอยปมาแลว  มพีระเจา
แผนดินองคหนึ่งคือ  พระเจาอูทอง  พาไพรพลขนขาวของ  เงินทองเขามาพักที่บริเวณเมืองสาม
โคกเพื่อจะสรางเมืองใหม  พระองคนาํคาจางในการสรางเมือง  ซึง่เปนทรพัยสมบัติมากองไวถึง 3 
กอง  เมื่อพระเจาอูทองทรงออกสํารวจพืน้ที ่ และทรงเห็นวาบริเวณวดัที่อยูทางฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยาเปนดินดอน  เหมาะแกการสรางบานเมือง  แตยังไมทนัที่จะสรางก็เกิดโรคหา  
(อหิวาตกโรค)  ข้ึนเสียกอน  ทําใหผูคนและสัตวเลี้ยงลมตายลงเปนจาํนวนมาก  พระเจาอูทองตอง
อพยพไพรพลหนีโรคหาไปยงักรุงศรีอยุธยา  โดยไมไดนําทรพัยสมบัติที่กองไวไปดวย  จาํนวน
ทรัพย 3 กองนั้นไดกลายเปนชื่อเมืองสามโคกในเวลาตอมา 

เร่ืองที ่ 2  เปนนทิานพื้นบานที่ผูใหญเลาใหลูกหลานฟงวา  มีครอบครัวหนึง่เปนชาว
มอญ  สองสามีภรรยามีบุตรชาย 2 คน  คนโตชื่อ  แมะกะลอย  คนเลก็ชื่อ  แมะกะเลด็  ครอบครัว
นี้มีอาชพีทําเครื่องปนดินเผา 

พี่นองทัง้สองคนมีนิสัยตางกันราวกับฟากบัดิน  แมะกะลอยมีนิสัยโอบออมอารี  
ซื่อสัตยสุจริต  ใจบุญสุนทานและมีเมตตา  สวนแมะกะเล็ดผูนองมนีิสัยตรงกันขามกนั คือ  หยาบ
กระดาง  คดโกง  อิจฉาริษยา  เปนนักเลง 

เมื่อทั้งสองโตขึ้นพอทีจ่ะประกอบอาชพีเองไดแลว  ทั้งแมะกะลอยและแมะกะเล็ดก็ทํา
เครื่องปนดินเผา  ซึ่งเปนอาชีพเดิมของพอแม  และเปนอาชพีที่ตนถนัดที่สุด  ทัง้สองก็ไปขุดโคก
เพื่อสรางที่อยูอาศัย  เพราะบริเวณนัน้เปนที่ลุม  จะตองขุดโคกเพื่อไมใหน้าํทวมถงึ 

เครื่องปนดินเผาของแมะกะลอย  เปนทีช่ื่นชอบของลกูคาเปนอยางมาก  เพราะสวย  
ฝมือประณีต  ลวดลายละเอยีดลออ  ทัง้นีเ้พราแมะกะลอยตั้งใจทาํงาน  ตองการใหผลงานออกมา
ดีเสมอ  และรูจักปรับปรุงพฒันางานของตนเองอยูเสมอ  ทาํใหการคาขายของเขาเจริญกาวหนา  
มีฐานะร่ํารวยขึ้น 
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สวนแมะกะเลด็  ทาํเครื่องปนดินเผาแบบสุกเอาเผากนิ  ไมมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน
เลย  เครื่องปนดินเผาของเขาจึงขายไมได  กิจการก็ทรุดลงเรื่อยๆ แมะกะเล็ดไมไดมองดูตนเองถึง
สาเหตทุี่ทาํใหกิจการแยลง  แตกลับโทษพี่ชายวาทาํดีเพื่อแขงขัน  ทําเกินหนาตนเสียอีก  ดวย
ความอิจฉาริษยาของแมะกะเล็ด  จึงคิดแผนการทํารายแมะกะลอย 

คืนหนึ่ง  แมะกะเล็ดกับสมัครพรรคพวกอนัธพาลของเขา  ก็ลอบไปจุดไฟเผาโรงเตาของ
แมะกะลอยวอดวายจนหมดสิ้น 

รุงเชา  แมะกะลอยพาพอแมไปดูที่โรงเตาที่ถูกนองชายคนเดียวของเขาเผาไมเหลือ
แมแตซาก 

“ไอลูกไมรักดี  ทาํไมมันถึงทาํไดถึงเพียงนี้”  พอพูดขึ้นดวยความโมโห 
“ชางมนัเถอะพอ  เร่ืองมนัเกิดขึ้นแลว  ทาํอะไรไมไดแลว” แมะกะลอยปลอบผูเปนพอ 
“ไมได  ตองใหมันรูสํานึก  ถกูลงโทษเสยีบาง  พีน่องกนัแทๆ”  แมพูดดวยความโกรธ 
“โธ! แม  พอ  อยางไรมนัก็เปนนอง  ปลอยมันไปเถอะ  มันไหมไปแลว  ลูกก็สรางมัน

ข้ึนมาใหมได  พอกับแมสบายใจเถอะครับ” 
ตอมา  แมะกะลอยก็ไดขุดดินถมโคกสรางเตาเผาขึ้นมาใหม  ใหอยูใกลบานกวาเดมิ

เพื่อจะไดดูแลอยางใกลชิด  ดวยความเปนคนดีมีคุณธรรมของแมะกะลอย  ตลอดจนเปนผูมีความ
มานะพยายามทํางานดวยความตั้งใจจรงิ  กิจการเครือ่งปนดนิเผาของเขาก็ดีข้ึนเปนลําดับ  และ
เจริญรุงเรืองมากกวาแตกอน 

ฝายแมะกะเลด็  เมื่อทาํลายเตาเผาของพี่ชายแลว  คิดวาพี่ชายตองลมเลิกกจิการ
แนนอน  สวนตนเองหมดคูแขงก็จะเจรญิรุงเรืองแนๆ แตตรงกันขาม  ฐานะของเขากลับทรุดลง
เร่ือยๆ  จนถงึขั้นลําบาก  เขาไดสํานึกผิดในการกระทาํของเขาทีท่ํากบัพี่ชาย  ความละอายทําให
เขาอยูที่ตาํบลนั้นไมได  เขาจึงยายไปอยูทีอ่ื่นดวยความอดสู 

ปจจุบัน  สถานทีท่ี่แมะกะลอยกับแมะกะเล็ดขุดดินถมโคกสรางเตาเผาถงึสามโคก  
บริเวณนัน้จึงไดชื่อวา  บานสามโคก  คือจงัหวัดปทุมธานีนัน่เอง 
        
       (ผจงวาด  กมลเสรีรัตน  2543 : 36 ) 
 

------------------------------------------- 
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ตํานานเรื่องสามเสน 
 

         กรุงเทพมหานคร 
สามเสนเปนตาํบลหนึ่งอยูในแขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ในสมัยกอนตาํบล

นี้ชื่อวา  สามแสน  ตอมากลายเปนสามเสนจนถึงปจจุบัน  ทีม่าของชื่อตําบลนี้มาจากนทิาน
โบราณ  ดงันี ้

นานมาแลว  มีพระราชาองคหนึง่ชื่อ พระเจาไตรตรึงษ  ครองเมืองอโยธยา  พระองค
ทรงมพีระราชธิดา 2 พระองค  องคพี่ชนัษา 18 ป  องคนองชันษา 16 ป  พระราชธิดาทั้งสอง
พระองคมีสิริโฉมงดงามมาก  ขาวความงามเลื่องลอืไปถึงหวัเมืองใกลไกลทัง้หลาย  พระเจา
ไตรตรึงษทรงรักและหวงใยพระราชธิดามาก  ใหพี่เลี้ยงคอยรับใชและติดตามอยางใกลชิด
ตลอดเวลา   

มีเจาชายองคหนึง่ชื่อวา  เจาชายไชยสงคราม  เปนพระราชโอรสของพระเจาจนัทรวงศ
กษัตริยหวัเมืองทางเหนือ  ไดทราบขาวความงามของพระราชธิดาทั้งสอง  ทรงปรารถนาที่จะเหน็
พระราชธิดาทัง้สองจนถงึกับเสวยไมไดบรรทมไมหลับ  พระองคจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาพีเ่ลี้ยงคน
สนิทที่ชื่อวานอยอินทเสน  นอยอินทเสนพาเจาชายไชยสงครามไปหาอาจารยผูมีอาคมเกงกลาคน
หนึง่ใหหาทางชวยเหลือ  อาจารยผูนัน้จึงสอนวธิีแปลงกายใหเจาชายและใหฝกฝนจนชํานาญ  
หลังจากนั้น  เจาชายไชยสงคราม  นอยอินทเสนและอาจารยกพ็ากนัเดินทางมายงัเมืองอโยธยา  
ทั้งสามคนพากันไปอาศัยอยูที่วัดแหงหนึง่  และหาวิธีใหเจาชายลอบเขาไปในวงัไดอยางปลอดภยั 

“ขาพระพทุธเจาไปสํารวจเสนทางมาแลวเห็นวา  ทีพ่ระราชวงัของพระเจาไตรตรึงษมีทอ
น้ําซึง่เปนทางทะลุมาถงึแมน้ําใกลกับวัดที่พวกเราอาศยัอยู  ถาพระองคแปลงกายเปนปลาวายน้าํ
เขาไปทางทอน้ํากจ็ะเขาไปในวงัไดอยางสะดวก  งายดาย  ปลอดภยัที่สุด  เพราะไมมีทหารยาม
เฝาทอน้ํานี้พระเจาขา” 

หลังจากที่นอยอินทเสนกราบทูลถงึแผนการใหเจาชายไชยสงครามทรงทราบ  ซึง่ทกุคน
ก็เหน็ดีดวย  ค่ําวันนัน้เจาชายไชยสงครามก็แปลงกายเปนปลาวายเขาไปทางทอน้าํจนถึงหอง
บรรทมของเจาหญงิพระราชธิดาองคนอง  แลวคลายเวทมนตรเปนเจาชายดังเดิม  พระราชธิดา
ทรงตกพระทยัมากที่มีชายแปลกหนาเขามาถึงหองบรรทม  แตเมือ่พูดคุยทาํความรูจักกนัแลว  
เจาชายไชยสงครามและพระราชธิดายอมตกลงปลงใจ  และสัญญาวาจะเปนคูชวีติกันตลอดไป  
จวบจนถึงเวลาเชามืดเจาชายไชยสงครามจึงจําใจลาจากพระราชธิดา 
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“นองจานีก่็ใกลสวางแลวเพือ่ความปลอดภัยของเราทัง้สองพี่ตองจากนองไปกอน  แลว
ค่ํานี้พีจ่ะกลับมาหานองใหมนะจะ”  เจาชายบอก 

“ดีเหมือนกันเพคะเพราะถาเสด็จพอของนองจับไดเจาพีจ่ะตองไดรับอันตรายเปนแนเพ
คะ  แตเจาพีต่องสัญญากบันองกอนนะเพคะวาคืนนี้จะกลับมาหานองอีก”  พระธดิาทรงออดออน
เจาชาย 

“จะ  พี่ใหสัญญา  พี่ไปละนะ” 
เจาชายไชยสงคราจึงแปลงกายเปนปลา  วายน้าํกลับออกไปหาพี่เลี้ยงและอาจารยทีว่ัด

ตามเดิม  ตัง้แตนั้นมาเจาชายไชยสงครามและพระราชธิดาก็ลอบพบปะกันทุกวัน  จนเวลาลวงไป
เดือนเศษ  พระเจาไตรตรึงษทรงสงสัย  จึงใหทหารอยูเวรอยางเขมงวดกวดขันเพื่อจะจับผูที่ลอบ
เขามาพบพระราชธิดาองคนอง  แตก็จับไมไดสักครั้งเดียว  พระเจาไตรตรึงษจึงทรงปรึกษาหารือ
กับอํามาตยผูใหญคนหนึง่ 

“ขาพระพทุธเจาคิดวา  ผูที่ลอบเขามาพบพระราชธิดาคงเขามาทางทอน้าํเปนแน  
เพราะทางประตูวังนั้นทหารของขาพระพุทธเจาอยูเวรยามตลอดเวลา  ไมมีใครสามารถผานเขามา
ไดเลยพระเจาขา”  อํามาตยถวายความคดิเห็น 

“แลวเราจะทําอยางไรดีละ  ทานอํามาตย”  พระเจาไตรตรึงษตรัสถาม 
“ขาพระพทุธเจาจะทําตะแกรงเหล็กไปติดไวที่ทอน้ํา  แคนี้ก็สามารถจับผูที่ลอบเขามา

พบพระราชธิดาไดแลว  ถาพระองคทรงอนุญาต  ขาพระพทุธเจาจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยพระเจา
ขา”  อํามาตยทูล 

พระราชธิดาองคนองไมทรงทราบเรื่อง  จงึไมไดเตือนเจาชายไชยสงครามกอน  ดงันั้น  
ในเวลาค่ําเมื่อเจาชายแปลงกายเปนปลาวายน้าํเขามาทางทอน้าํเหมือนเดิม  จึงติดตะแกรงเหลก็
นั้นออกไมได  ยิ่งดึกน้ําก็ยิ่งสงูขึ้น  ทาํใหเจาชายสิน้พระชนมติดอยูที่ตะแกรงเหลก็นัน้   เวลารุงเชา
ทหารก็เขามากราบทูลพระเจาไตรตรึงษวาผูที่ลักลอบเขามาในวงัไดขาดใจตายติดอยูที่ตะแกรง
เหล็ก 

นอยอินทเสนและอาจารยทราบเรื่องเจาชายไชยสงครามสิ้นพระชนมก็เสียใจมาก  จึง
ชวนกันไปหาเพื่อนของอาจารยที่อยูทางเหนือใหมาชวยกันแกแคน  เพื่อนของอาจารยจึงแปลง
กายเปนพระพทุธรูปองคใหญลอยน้ํามาถงึเมืองอโยธยา  พระเจาไตรตรึงษทรงทราบก็ใหเกณฑคน
มาชวยกนัฉุดพระพทุธรูปนีข้ึ้นบกเพื่อนาํมาสักการะบูชาตอไป 

“ทานอํามาตย  จงไปเกณฑชาวบานมาชวยกันฉุดพระพทุธรูปนี้ข้ึนบกใหได  เราเชื่อวา
พระพทุธรูปนีต้องศักดิ์สิทธิถ์ึงไดลอยน้าํมาจนถึงเมืองเราเชนนี”้  พระเจาไตรตรึงษส่ังอํามาตย 
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แตชาวบานจํานวนมากเทาใดก็ไมสามารถฉุดพระพทุธรปูองคนี้ข้ึนบกได  จึงจําตอง
ปลอยใหลอยน้ําตอไปจนถึงตําบลหนึ่งเหนือเมืองบางกอก  ชาวบานละแวกนั้นเห็นพระพทุธรปู
องคใหญลอยน้ํามาก็ตืน่เตน  พากนัมามงุดู 

“เร็ว  พวกเรามาดูพระพุทธรูปใหญลอยน้าํมา  ตองเปนพระศักดิ์สิทธิแ์นๆ เลย  พวกเรา
ชวยกนัฉุดขึ้นมาไวบูชาทีว่ัดตําบลเราดีกวา”  ชาวบานคนหนึ่งเอยชวน 

ชาวบานทั้งหลายจงึพยายามชวยกันออกแรงฉุดพระพทุธรูปข้ึนบกใหจงได  จากคน
จํานวนนอยก็เพิ่มจํานวนขึน้เรื่อยๆ  เปนพนัเปนหมืน่เปนแสนคนก็ยงัไมสามารถนําพระพทุธรูปข้ึน
จากน้ําได 

“เอะ!  ทาํไมพระพทุธรูปองคนี้ฉุดเทาไหรก็ฉุดไมข้ึนสักที  นีช่าวบานก็มาชวยกนัถงึสอง
แสนหาหมืน่คนแลวกย็ังไมยอมข้ึน  คราวนี้เราจะลองเพิ่มจาํนวนคนอีกหาหมื่นคนเปนสามแสน
คน  แลวลองฉุดดูเปนครั้งสดุทาย  ถาครั้งนี้ไมข้ึนอีกคงตองปลอยใหลอยน้ําตอไป  แสดงวาทานคง
ไมตองการจะอยูทีน่ี่แนนอน  เอาพวกเราชวยกนั”  หัวหนาชาวบานตําบลนั้นออกความคิดเหน็ 

ในที่สุดชาวบานจํานวนสามแสนคนก็สามารถฉุดพระพทุธรูปองคใหญข้ึนจากน้ําไดเปน
ผลสําเร็จ  แตเมื่อข้ึนจากน้ําไดเพยีงครูเดียวพระพุทธรูปแปลงนี้กห็ายวับไปตอหนาตอตาคน
ทั้งหลาย  ตัง้แตนั้นมาตําบลนี้จึงไดชื่อวา  “สามแสน”  ตามจํานวนคนที่มาชวยกนัฉุดพระพทุธรูป  
ตอมาก็กลายเสียงเปน    “สามเสน”  จนถงึปจจุบนันี ้
        
      (ผจงวาด  กมลเสรีรัตน  2543 : 87 - 92 ) 

------------------------------------------- 
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ตํานานหลวงพอโต  วัดบางพลีใหญใน 
 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

หลวงพอโตเปนนามที่เราคุนหู  พบวามหีลายองค  คนไทยเมื่อสรางพระพทุธรูปถาเปน
องคใหญตองเรียกชื่อ  อยางสามัญวา  หลวงพอโต  เชน  หลวงพอโต  วนัอินทรวหิาร  กรุงเทพฯ  
หลวงพอโตที่วดัสาขลา  สมุทรปราการ  หลวงพอโตวดัพนัญเชงิ  พระนครศรีอยธุยา  เปนตน  
เชนเดียวกนักบัที่วัดบางพลใีหญในจังหวดัสมุทรปราการ  มีพระประธานขนาดใหญ  ชาวบาน
เรียกวา  หลวงพอโต 

หลวงพอโตแหงวัดบางพลีใหญใน  เปนพระพุทธรูปสําริดสมัยสุโขทยั  ปางสมาธ ิ ขนาด
หนาตักกวาง  3  ศอก  1 คืบ  เลากนัวา  เมื่อกวา 200 ปมาแลว  (ราว พ.ศ. 2310)  มีพระพทุธรปู) 
3 องค  ลอยน้ํามาตามแมน้ําเจาพระยา  สันนษิฐานวาชาวกรุงเกาอันเชิญลอยลงน้าํเพื่อหนภัีย
จากพมาขาศึก  ระหวางทางมีการแสดงอภินิหารใหทกุคนเหน็  ชาวบานไดอันเชญิทานขึ้นมาจาก
น้ําแตไมสําเรจ็  แมวาจะใชคนจํานวนมากฉุดก็ไมข้ึน  เชน  ที่ตําบลสามเสน  เลากนัวา  ชาวบาน
สามแสนคนฉดุใหข้ึนจากน้าํก็ไมข้ึน  และจมน้ําหายไปอีก  ตําบลนีจ้งึเรียกสามแสน  แลวมาเรียก
เปนตําบลสามเสน  พระพุทธรูปทั้งสามองค  แสดงอภินิหารลอยมาถงึฉะเชิงเทรา  ชาวบาน
ชวยกนัฉุดจากน้ําก็ไมข้ึน  กลับลอยทวนน้ําขึ้นไป  แลวจมหายไปอกีครั้ง  จึงเรียกทีน่ี้วา สามพระ
ทวน เวลาผานนานไปชื่อจึงกลายเปน  สมัปทวน  ในจังหวัดฉะเชงิเทราปจจุบนั  พระพทุธรูปทัง้
สามองคลอยน้ําเรื่อยมาตามแมน้ําบางปะกง  มาถึงตรงที่เรียกวา  คลองบางพระ  ชาวบาน
อาราธนาขึ้นกไ็มสําเร็จอีก  จึงเรียกทีน่ี้วาตําบลบางพระ  พระพทุธรปูทั้งสามองคแสดงอภินิหาร
ลอยน้ําตอไปจนกระทั่งองคหนึง่ไปฉุดขึ้นที่วัดบานแหลม  สมทุรสงคราม  จงึเรียกหลวงพอวัดบาน
แหลม  องคที่ 2  มาฉุดขึ้นมาไวทีว่ัดหลวงพอโสธร  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  และองคที ่3  ลอยน้ํามาถงึ
ปากคลองสาํโรง  ชาวบานอาราธนาทานขึ้นมาจากน้าํไมสําเร็จ  จึงม ี  ผูมีปญญาดี  แสดง
ความคิดวาพระพุทธรูปนี้ไดแสดงอภินิหารใหปรากฏใชคนสักเทาไรกฉุ็ดจากน้าํไมข้ึน  จงึเสนอ
ความเห็นวาตองตอแพผูกชะลอกับองคพระพุทธรูปแลวใชเรือพายฉุดใหคอยๆ ลอยตามลําน้ํา  ถา
ทานพงึใจทีจ่ะขึ้นที่ใดก็ขอใหแพอยูตรงนัน้  ชาวบานทั้งปวงเหน็ชอบจึงชวยกนัตอแพผูกกับองค
พระตามแผนการทีก่ะไว  แลวใชเรือพายชวยกนัลากจูงแพ  ระหวางทางไดจัดใหมลีะครเจา  กรับ  
รําถวายตลอดทาง  มกีารละเลนอืน่ๆ มาตลอดทาง  จนแพลอยมาถงึหนาวัดพลับพลาชัยชนะ
สงคราม  แพที่ผูกชะลอองคพระไดจอดหยุดนิง่  ฝพายทัง้หลาย  ฝนพายอยางไรไมสําเรจ็  
ชาวบานบางพลีและคณะทีพ่ายเรือมา  จงึรวมกนัอธษิฐานและอาราธนาทานขึ้นจากน้ํา  เปนทีน่า
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อัศจรรยวาสําเร็จโดยงายใชคนไมกี่คน  ทีน่ี่อาราธนาทานขึ้นมาอยูในวิหารที่กาํลังสราง  หลงัคายงั
ไมมี  ประตูก็เล็ก  จึงตองนมินตทานขามฝาผนงัเขาไปประดิษฐานในวหิารนั้น  และขนานนามวา  
หลวงพอโต 

เรียงลําดับกันแลวเปรียบพระพุทธรูปทัง้สามองคที่ลอยน้ํามาดวยกันวาเปนพีน่องกนั  
โดยหลวงพอโตแหงวัดบางพลีใหญใน  เปนองคนอง  หลวงพอโสธรแหงวัดโสธร  เปนองคกลาง
และ  หลวงพอบานแหลมแหงวัดบานแหลมเปนองคพี่  เรียงตามลําดับเวลาทีข้ึ่นจากน้ําสาํเร็จ
นั่นเอง 

หลวงพอโตเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  เปนทีเ่คารพสกัการะของชาวบางพลี  ชาว
สมุทรปราการ  และพื้นที่ใกลเคียง  เชื่อกนัวามีอภินหิารมากมาย  ดงัปรากฏในเรือ่งการลอยน้ําที่
กลาวแลว  หรือที่ชาวบานเลากันวา  ในวันพระขึ้น 15 ค่ํา  บางคืนไดยินเสียงคนสวดมนตในพระ
วิหาร  ทั้งที่ไมมีคนอยูเลย  บางคราวพระภิกษุสามเณรเห็นภิกษชุราหมจีวรเกาๆ เดินออกมาจาก
วิหารยืนสงบนิ่งแลวกลับเขาไปที่องคหลวงพอ  บางพบเห็นเปนชายชรานุงขาวหมขาว  ทาทีสงา
งาม  มีผูเหน็ปลาตะเพียนเงนิตะเพียนทองของวัดบางพลีใหญในใหบูชาในบานเรือนและรานคา  
เชื่อวาเปนสิริมงคล  ทาํมาคาขึ้นและใหโชคลาภ 

วหิารเดิมที่ประดิษฐานหลวงพอโตนั้นตอมาเกาและชํารุด  จงึสรางอุโบสถถวายใหใหม  
ขณะสรางไดตัดตนพิกุลที่หนาวหิาร  ซึง่มีขนาดใหญ  ขนาดสามคนโอบ  โดยเห็นวาเกะกะ  คร้ัน
เวลากลางคืนมีรอยมือรอยเทาในทาคุกเขากราบหลวงพอ  เชื่อวาเปนนางพิกุลจากตนพิกุลมา
กราบลาหลวงพอ  ซึง่คนที่เฝาหลวงพอไดบอกวาเหน็สตรีสวยนางหนึง่  ผมยาวถงึบัน้เอว  นุงผา
หมสไบ  สีกลีบจําปามารองไหกราบลาหลวงพอแลวเดินลงบนัไดไป  ตนพิกุลตนนี้ในภายหลงัจึง
แกะสลักเปนรูปพระสังคจายน  ปจจุบันประดิษฐานอยูหนาวิหารเล็กขางพระอุโบสถ 

อภิหารอีกประการหนึ่งกลาวคือเมื่อครั้งสรางอุโบสถเสร็จแลว  ปรากฏวาวัดขนาดแลว
ประตูมีขนาดกวางกวาองคหลวงพอ 5 นิว้  แตพออาราธนาจริงๆ ประตูกลับเล็กกวา  คิดกนัวาคง
ตองทุบประตูทิ้ง  ในที่สุดตองจุดธูปอธษิฐานขอใหหลวงพอผานประตูเขาใหได  ซึ่งสําเร็จตามที่
ประสงคเปนทีน่าอัศจรรย 

เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2520  ไดเกิดปาฏิหาริยพระพุทธรูปมีเนื้อนิ่มเหมือนคน จน
หนงัสือพมิพลงขาว  และปรากฏอีกครั้งเมื่อป พ.ศ.    ถาคิดหาเหตุผลเห็นนาจะเปนเพราะชาว
พุทธผูมีจิตศรัทธานิยมการปดทองบูชาพระ  โดยปดทองตลอดองคพระจนไมเหน็เนื้อเดิม  นานวัน
ไปปดทองคําเปลวทับซอนหนามาก  คร้ันถึงวนัสงกรานตมีการสรงน้ําพระ  น้าํที่รดลงไปชุมใตแผน
ทองคําเปลว  เมื่อจับดูจะรูสึกนิ่มดังที่ปรากฏ 
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คนไทยเรานัน้ยังคงยึดมั่นศรัทธาในพทุธศาสนามาตัง้แตแรกเกิดจนถงึวันตาย  
เนื่องจากคาํสอนของพระพทุธองคมเีหตุมผีล  เปนหลกัวิทยาศาสตรสามารถพิสูจนได  ศาสนา
พุทธของเราจงึยนืหยัดมั่นคงมาไดนานกวา 25  ศตวรรษ  การยึดมัน่ในแกนแทแหงพระธรรมคาํ
สอนของพระพุทธศาสนาและมีวัดเปนทีพ่ึ่งทางใจไดตลอดเวลา  และพระพทุธรูปหลวงพอโตก็เปน
อีกสิ่งหนึง่ที่เปนตัวแทนของพระพทุธองค 
 

(วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จงัหวัดสมุทรปราการ  2542: 
90-93) 

------------------------------------------------------ 
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พระหลกัเมือง  

                                                                         วิทยากร : วรพงษ  คารวมติร 
        เขตพระนคร  จ.  กรุงเทพฯ 

โดยธรรมดาเมืองโบราณของคนไทยจะมพีระหลกัเมืองประดิษฐานเพือ่เปนที่สถิตของ
เทพยดารักษาเมืองนัน้ๆ และการฝงเสาหลักเมืองจะเปนพิธทีางรัฐศาสตรเพื่อรวมใจและเปน
เครื่องมือยึดเหนีย่วความสมัครสมานสามัคคี  ในการฝงพระหลักเมืองนัน้จะบรรจุดวงชะตาของ
พระนครดวย 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก  (รัชกาลที่ 1)  โปรดใหยกเสาหลักเมอืงขึ้น
กอนที่จะมกีารสรางพระบรมมหาราชวงั  ซึ่งตรงกับวนัอาทิตยที่ 21  เมษายน  2325  แตการฝงเสา
หลักเมืองในครั้งนี้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้นในขณะที่ยกเสาลงหลุม  บังเอญิมีงูเล็ก 4 ตวั  เคลื่อนลงไป
ขณะที่ปลอยเสาแลวตายสนิทพรอมกนั 4 ตัว  รัชกาลที่ 1  ทรงทาํนายชะตาบานเมืองอยูในเกณฑ
รายจากวนัยกเสาหลกัเมืองเปนตนไปถงึ 7 ป  7 เดือน  จึงจะสิน้พระเคราะห  และทรงทํานายวา
จัก “ถาวรลําดับกษัตริยถึง 150 ป”  จากการทาํนายนั้นเปนความจริงเพราะเปนชวงที่ติดพนัศกึ
พมาจนถงึศึก 9 ทพั  รวมเวลาครบตามหวงทาํนายดงักลาว  สวนการทํานายลําดบัถาวรกษัตริย  
150 ป  ไมเปนไปตามนั้น  เพยีงแตเปล่ียนมาเปนระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  จึงมีบางทานใหขอสังเกตวาคงเนื่องดวยพระบารมีของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  (รัชกาลที ่ 4 )  ทรงแกอาถรรพโดยถอนเสาหลักเมืองเดิม
และวางดวงชะตาบานเมืองขึ้นมาใหม           ตรงกับวนัอาทิตยที ่ 4 ธันวาคม  2395  เดิมนั้นเสา
หลักเมืองของรัชกาลที ่1  จะมีลักษณะเปนตนสงู (ถอนแลว  แตหาที่เก็บไมได  จงึวางไวขางๆ กับ
เสาตนใหม)  กับเสาหลักเมอืงในรัชกาลที ่4  ที่มีสวนสงูทอนลงมา  ภายในศาลหลกัเมืองนอกจาก
จะมีเสาหลักเมืองแลว  ทานยงัมีเทพและเจาอนัประกอบไปดวย  พระเสื้อเมือง  พระทรงเมอืง  
พระกาฬไชยศรี  เจาเจตคุปต  และเจาพอหอกลอง  เนื่องจากเหตุการณบานเมืองผานรอนผาน
หนาวมาไดนัน้  รัชกาลที่ 4  ทรงวนิิจฉัยวา  คงมีเทวดาอารักษคุมครองประเทศสยาม  ดังนั้น  จงึ
โปรดเกลาใหพระองคเจาประดิษฐวรการปนรูปเทพยดาแลวหลอข้ึน  ทรงขนานนามวา  พระสยาม
เทวาธิราช 

(วรพงษ  คารวมิตร  อางถงึในฐานิยา  เตชัชหงส  2544 : 47 ) 
 

 -------------------------------------------- 
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ตํานานเรื่องไกรทอง  จังหวัดนนทบุร ี
 
นายไกรทองผูปราบจระเขใหญชาละวนัแหงเมืองพิจิตรนั้น  เชื่อกันวามีบานอยูริมคลอง  

ในเขตอําเภอบางกรวย  เมือ่สรางวีรกรรมเปนผูเกงกลาปราบจระเขใหญได  ทาํใหมีชื่อเสียงโดงดัง  
ชาวบานจงึไดนําชื่อของนายไกรทองมาตั้งเปนชื่อสถานทีต่างๆ  เชน  คลองบางไกร  วัดบางไกรใน  
วัดบางไกรนอก  และที่บริเวณหนาวัดบางไกรใน  ยังไดสรางศาลนายไกรทอง  เปนที่เคารพนับถือ
ของคนทัง้ปวง  ปจจุบันนี้ชื่อสถานที่เหลานีย้ังคงปรากฏอยูใหผูคนไดเลาขานถึงความเปนวีรบุรุษผู
กลาของนายไกรทองสืบตอมา 
(วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จงัหวัดนนทบุรี.  2542: 141) 

 
-------------------------------------------------- 
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ใบความรูที่ 1 

 
ความหมาย  ลักษณะและประเภทของตํานาน 

 
ความหมายของตํานาน 

คําวา “ตํานาน”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  ไดใหความหมายไว
วา  “เร่ืองแสดงกิจการอันมมีาแลวแตปางหลัง  เร่ืองราวนมนานที่เลากนัสืบๆ มา” 

ดังนัน้  ตํานาน  คือ  นยิายหรือเร่ืองเลาที่เลาสืบทอดกันมาเปนเวลานานจนหาตนตอ
ไมได  และมีเนื้อหาเพื่ออธบิายที่มาของสิ่งตางๆ หรือสถานที่ตางๆ ที่คนในสมัยกอนยังไมสามารถ
เขาใจได  เชน  กาํเนิดของคน  ในภาคกลางจะถือวาเมื่อเกิดไฟประลัยกัลปลางโลกแลวเมื่อโลก
เย็นลงดินจะมกีลิ่นหอมไปถงึชั้นพรหม  พวกพรหมจะพากันลงมากนิดิน  เมื่อกนิดนิเสร็จแลวฤทธิ์
ในตัวก็จะหมดไปทําใหไมสามารถขึน้ไปบนสวรรคไดอีก  ตองอยูรวมกันเปนหมูเปนชุมชน  ชุมชน
ของมนุษยจึงเกิดขึ้นมา 

ลักษณะการเลาเรื่องเพื่อตอบคําถามที่ตนไมสามารถเขาใจไดนี้  เปนลักษณะรวมของ
มนุษยทกุชนชาติ  เพราะมนุษยมีปญญา  ยอมตองการรูและตองการคําอธิบายเกีย่วกับส่ิงตางๆ 
รอบตัว  จงึเปนสวนทีท่ําใหตาํนานเกิดขึ้นมา 
 
ลักษณะของตํานาน 

ตํานานเปนเรือ่งเกี่ยวกับคําบอกเลาปรัมปรา  ซึ่งเลาถายทอดกนัมาโดยหาแหลงกาํเนิด
ไมได  ถึงแมวาเรื่องราวเหลานี้จะถูกบนัทึกไวในสมัยหนึ่ง  ก็มิไดหมายความวาเรือ่งราวที่ปรากฏ
ในตํานานจะแมนยาํ  ถูกตอง  เพราะการบันทึกตาํนานเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณนั้นผานไปนาน
แลว   

การเลาตาํนานจะเรียบเรียงเรื่องราวตามลาํดับเหตุการณ   เพื่อใหผูอานผูฟงเขาใจเรื่อง
ไดงาย  และจะบรรยายอยางละเอียดถึงความคิดของตัวละครโดยผูอานไมตองตีความเองเลย  
ภาษาที่ใชจะใชถอยคํางายๆ ในทองถิ่น  ถามีคําศัพทกเ็ปนศัพทชาวบานเขาใจได   และเนื้อความ
จะแทรกเรื่องอภินิหารเพื่อแสดงบุญญาธกิารของตัวละคร  การเลาจะเนนการอธบิายที่มาของสิ่ง
ตางๆ  หรือสถานที่ตางๆ ทีค่นในสมัยกอนยงัไมสามารถเขาใจได  ตาํนานแตกอนสืบทอดกันดวย
ปาก  ปจจุบนับันทกึเปนลายลักษณอักษรแลว 
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ประเภทของตํานาน 
ตํานานสามารถแบงประเภทตามแบบของนิทานไดดังนี้ 

    1.  ตํานานประเภทนยิายประจาํทองถิ่น (Legend)  เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับคตนิิยม  
อยางใดอยางหนึง่ของคนในทองถิน่  โดยมีเคาของความจริงอยูบาง  เชน  ตวับุคคล  สถานที่  
แมวาในการดาํเนนิเรื่องจะใชการเลาที่แทรกเรื่องเหนือธรรมชาติลงไปบางก็ตาม  ตํานานเหลานี้
ไดแก 

  1.1  ตํานานเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ   ปรากฏการณธรรมชาติเปนสิ่ง
ทีมนษุยพบเหน็  คุนเคย  แตมนุษยไมสามารถหาคําตอบไดวาเกิดจากอะไร  จงึม ีผูรูแตงเปนเรื่อง
เลาอธิบายทีม่าของปรากฏการณธรรมชาตเิหลานี้ออกมาเปนรูปธรรม   
             1.2  ตํานานเกี่ยวกับสถานที่    ดวยมนุษยมีสมองจงึพยายามแสวงหาเหตุผล
และมโนภาพเพื่ออธิบายที่มาของสิ่งตางๆ จึงเกิดเปนเรื่องเลาตํานานเกีย่วกบัสถานที่และภูมิ
ประเทศรอบๆ ตัว  เร่ืองเลาเหลานี้ไดสืบทอดกันมาหลายชั่วคน  จึงมีการเสรมิเรื่องอื่นๆ ตาม
ลักษณะความเชื่อและความนิยมของคนในทองถิน่เขาไปจนคนปจจุบนัอาจถือวาเปนเรื่องไรสาระ  
หากทวาตํานานนี้ก็มีสวนชวยใหเราเขาใจความคิดและภูมิปญญาของบรรพบุรุษเราไดเปนอยางดี 
  1.3  ตํานานเกี่ยวกับบุคคล  มกัเปนเรื่องที่กลาวถึงคุณธรรม  ความฉลาด  
ความสามารถ  ความกลาหาญของบุคคล  ซึง่จะมีตวัตนจริง  มีสถานที ่  และกําหนดระยะเวลา
ของเหตุการณที่แนนอน  แมบางครั้งจะมเีร่ืองเหนือธรรมชาติอยูบาง  ก็เกิดจากการเลาตกแตง
เสริมข้ึน  อยางไรก็ตาม  ผูฟงยังเชื่อวาเรื่องดังกลาวมเีคาความจริงอยู   
 

2.  ตํานานประเภทเทวปกรณ (Myth)  กุหลาบ  มัลลิกะมาส  ไดใหความหมายของ
คําวา Myth นี ้  นาจะหมายถึงนิทานที่เทวดา  นางฟา  เปนตัวบุคคลในเรื่องนั้น  เทพนยิายเหลานี้
มักมีสวนสัมพนัธกับความเชือ่ทางศาสนาและพิธกีรรมตางๆ  ทีม่นุษยปฏิบัติในทางศาสนา  ตัว
บุคคลในเรื่องอาจมีลักษณะคลายคลึงกับตัวเอกในตาํนานที่เกีย่วกบัวรีบุรุษ   ตํานานประเภทนี้
ไดแก  เรื่องตางๆ เกีย่วกบัพระอินทร  เมขลา – รามสูร (กาํเนิดของฟาผา,ฟาแลบ) ฯลฯ  เปนตน 

      
     (ประคอง  เจรญิจิตรกรรม  2546 : 59 – 66) 
        

------------------------------------------------------- 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

301

ใบงานที ่1 
 

ชื่อ.......................................................................ชั้น...................เลขที่............ 

ใหนักเรยีนศกึษาตํานานแลวตอบคําถามตอไปนี ้
 
เร่ืองยอจากตํานานเรื่อง......................................จังหวดั........................................ 
  
 ประเภทของตาํนาน......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................. 
คุณคาและสารประโยชนที่ไดรับ............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่ 2 
ความสมัพันธระหวางตํานานกับการดํารงชีวิตและคุณคาของตํานาน 

 
ความสมัพันธระหวางตํานานกับการดํารงชีวิต 

1.  ตํานานเปนการอธิบายสภาพการดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิ่น  วาสงัคมไทยเปน
สังคมเกษตรกรรมและลาสัตว  เปนลกัษณะสังคมแบบพึง่พงิตนเองกับธรรมชาติมากกวา
เครื่องจักรกล 

2.  ตํานานสะทอนบทบาทของผูหญงิเปนผูตาม  ผูชายเปนผูนาํผูหญงิมีหนาที่หงุหา
อาหารดูแลที่อยูอาศัย  ตลอดจนเครื่องนุงหมของสมาชกิ (คน) ในครอบครัว  ในตาํนานจึงมักมีตวั
เอกเปนผูชาย 

3.  ตาํนานสะทอนประวัติศาสตรการตอสูของเผาพนัธุมนุษยวา  กวาจะรวมกนัเปน
ประเทศชาติในปจจุบนัมนษุยตองรบพุงเสียเลือดเสียเนื้อมากมาย   

4.  ตํานานสะทอนความเชื่อเรื่องกรรม  และการตั้งสัตยอธิษฐาน  ในตํานานสวนใหญ
จะแสดงใหเหน็แจงวา  ทาํดยีอมไดผลดี  ทําชัว่ยอมไดผลช่ัว  และหากตั้งสัตยอธิษฐานใดก็จะสม
ความปรารถนา 

5.  ตํานานเปนการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามความเชื่อ   
6.  ตํานานใหขอคิดแกคนในเรื่องการทาํความด ี
7.  ตํานานสรางความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน  เพราะเมื่อทราบเรือ่งราวความ

เปนมาของทองถิน่ที่กวาจะมาเปนชนชาตเิชนทุกวนันี้  บรรพบุรุษของเราตองตอสูกบัความ
ยากลาํบากตางๆ อยางมากมาย  ทําใหผูศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของทองถิน่  
และมีกําลงัใจที่จะตอสูพฒันาสงัคมของตนตอไป 

 ตํานานเปนเรือ่งที่ถาอานหรือฟงอยางผวิเผินจะเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อถอื  แตใน
ความไมนาเชือ่ถือนั้น  หากศึกษาอยางพินิจจะเหน็รองรอยทางประวัติศาสตรที่นาภาคภูมิใจของ
ชนชาติและทองถิ่นไดอยางดี 
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คุณคาของตาํนาน 
1.  ใหคุณคาในดานการอธบิายประวัติศาสตรของกลุมชน  ใหรองรอยความเปนมา

แมวาผูเขียนตาํนานพยายามนําเสนอใหเปนเรื่องนาขบขัน  และเปนเรื่องที่ทดสอบไมไดวามีจริง
อยูเพียงใด  โดยเฉพาะสวนที่เกีย่วกับเร่ืองราวปรัมปรา 

2.  ใหความรูเกี่ยวกับประวตัิศาสตรอยางคอนขางแมนยํา  ตั้งแตประวัติของ
พระพทุธเจา  การเผยแพรพระพุทธศาสนาในอินเดีย  ลังกา  และตาํนานใกลเคยีงตางๆ  

3.  ตํานานยงัใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับความมีจริงของเมืองตํานาน  สถานที่อางถึงใน
ตํานาน  และปรากฏหลักฐานวาเปนจริง 

4.  ตํานานมีคาเปนตาํราทางประวัติศาสตร  ความคิด  ความเชื่อของมนุษยอยางจะหา
จากที่อ่ืนไมได  ความคิดในตํานานจงึเปนสิ่งที่จริงที่สุดและมีคาที่สุดของตํานาน  ซึง่ใหความรู
เกี่ยวกับโลกทศัน  ความเชื่อ  คานิยมของสังคมแตละสังคม 

5.  ตํานานทําใหรูคุณคาเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาตออาณาจักร  ตอสังคม  ตอ
ความคิด  ตอระเบียบวิธกีารดํารงชีวิตของคนในยุคสมยันัน้ๆ ในการเขาไปมีสวนกําหนดแนวคิด
ของประชาชนและทฤษฎีการปกครอง 

       (ประคอง  เจริญจิตรกรรม  2546: 66 – 68) 
 

------------------------------------------------------ 
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ใบงานที ่2 
 

ชื่อ.......................................................................ชั้น...................เลขที่............ 
 

ใหนักเรียนดูซดีีรอมเร่ือง “รอบร้ัวโรงเรียนเรา”  แลวตอบคําถามตอไปนี ้
 
1.  ใหบอกนามสถานทีท่ี่รอบร้ัวโรงเรียนเราตามที่ไดฟงพรอมทัง้บอกประวัติของสถานที่นัน้ๆ 
โดยสังเขป 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2.  ใหนกัเรียนบอกคุณคาที่ไดจากการดูซีดีรอมเร่ือง “รอบร้ัวโรงเรียนเรา” 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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หนวยการเรยีนรูที่ 6  “เพลงพื้นบานของเรา” 
  รายวิชา  วรรณกรรมทองถิ่น  รหัสวิชา  ท 422   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
  เรื่อง    ความหมายและทีม่าของเพลงพืน้บาน      จํานวน  4  คาบ 
               ประเภทของเพลงพื้นบาน 
               ความสําคัญ  บทบาทและอทิธพิลของเพลงพืน้บาน 
               เพลงพืน้บานของจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ 
         

สาระสําคัญ 
เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่เจริญแพรหลายมากในกลุมชาวบาน  เพราะ

เปนวรรณกรรมที่ใหความบนัเทงิใจแกบุคคล  หมูคณะ  ครอบครัว  และผูรองผูลําเองดวย  
การศึกษาเพลงพืน้บานจะทาํใหเขาใจวิถีชวีิตและคานยิมของคนในทองถิ่นซึ่งถือเปนมรดกทาง
ปญญาที่ควรคาแกการศึกษาและอนุรักษไวสืบไป 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู   นักเรียนสามารถ 

  1.  อธิบายความหมาย  ที่มา  และลักษณะสําคัญของเพลงพื้นบานได 
2.  จําแนกประเภทของเพลงพืน้บานได 
3.  อธิบาย  วิเคราะหที่มาแนวคิด  วิถชีีวติ  ความเชื่อ  คานิยม  และ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ปรากฏในเพลงพืน้บานได 
4.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของเพลงพื้นบานตอการดํารงชีวิตของ

คนไทยในอดีตได 
ดานทักษะ/กระบวนการ    เพื่อใหนกัเรียนม ี

 1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
 3.  ทักษะการสื่อสาร 
 4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
 5.  ทักษะการจัดการ 
ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค  เพื่อใหนกัเรียน 

1. มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีความรูเปนสากลบนพืน้ฐานความเปนไทย 
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2. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 
3. ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

กัลยาณมิตร 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 

สาระการเรียนรู 

1.  ความหมายและที่มาของเพลงพื้นบาน       

2.  ประเภทของเพลงพืน้บาน 
3.  ความสาํคัญ  บทบาทและอิทธพิลของเพลงพืน้บาน 
4.  เพลงพืน้บานของจงัหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
     -  เพลงรําพาขาวสาร 
     -  เพลงกลอมเด็ก 
     -  เพลงประกอบการละเลนของเด็ก  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ) 

คาบที่ 1    
1. เปดวิดีโอเกี่ยวกับเพลงรองเลนของเด็กและเพลงกลอมเด็ก  ใหนักเรียนดู 
2.  สนทนาเกีย่วกับเพลงทีน่กัเรียนไดฟง  โดยซักถามความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานถึ

ความหมาย  ที่มา  วัตถุประสงคในการเลน  และประเภทของเพลงพืน้บานที่ไดฟง  ใหนักเรียนระบุ
ประเภท   

3.  แจกใบความรูที ่1  เร่ือง ความหมาย  ที่มา  วัตถุประสงคในการเลน  และประเภท
ของเพลงพืน้บาน  โดยอธิบายประกอบกับตัวอยาง   
คาบที่ 2 

4.  ใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมายของเพลงรองเลนของเด็กและเพลงกลอมเด็ก
รวมกัน  จากนั้นครูจึงสรุปความหมายอีกครั้ง   

5.  ใหนักเรียนเก็บขอมูลเกี่ยวกับเพลงรองเลนของเด็กหรือเพลงกลอมเด็กเพื่อนํามา
นําเสนอในคาบตอไป 
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คาบที่ 3 
6.  ใหนกัเรียนนําเสนอเพลงที่ไดเก็บขอมูลมาพรอมทั้งบอกวิถีชวีิต  คานิยม  ที่ไดจาก

เพลง 
7.  แจกเนื้อเพลงรําพาขาวสารใหนกัเรียนดู  แลวใหนักเรียนชวยกนัคิดวาเนื้อเพลงที่ครู

แสดงใหดูจัดอยูในประเภทใด 
8.  เลาประวัตคิวามเปนมาของการเลนเพลงนี้ใหนกัเรียนฟง  จากนัน้ใหนกัเรียนสรุปวิถี

ชีวิตและคานยิมของชาวบานจากเพลงรําพาขาสารนี้ในใบงานที ่1 
9.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน   

คาบที่ 4 
10.  ใหนักเรียนชวยกนัสรุปความสาํคัญ  บทบาทและอทิธิพลของเพลงพืน้บาน 
11.  แจกใบความรูที่ 2  เร่ือง “ความสาํคัญ  บทบาทและอิทธพิลของเพลงพืน้บาน”   

พรอมทัง้อธิบายประกอบ 
12.  นักเรียนและครูสรุปบทเรียนรวมกันอีกครั้ง  จากนั้นใหนกัเรียนแบงกลุมเก็บขอมลู

วรรณกรรมทองถิน่  แบงเปน 5 กลุม  กลุมละ 4 คน  และแตละกลุมจบัฉลากวรรณกรรมทองถิ่นที่
ตางประเภทกนั (นทิาน ตํานาน เพลงพืน้บาน ปริศนาคาํทาย  ภาษิตสาํนวน) 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
1.  วิดีโอเกี่ยวกับเพลงรองเลนของเด็กและเพลงกลอมเด็ก   
2.  ใบความรูที่ 1   เรื่อง “ความหมาย  ทีม่า  วัตถุประสงคในการเลน  และประเภทของ

เพลงพื้นบาน” พรอมตัวอยางประกอบ 
3.  เนื้อเพลงราํพาขาวสาร 
4. ใบงานที่ 1  สรุปวิถีชวีิตและคานยิมของชาวบานจากเพลงรําภาขาสาร  
5.  ใบความรูที่ 2  เร่ือง “ความสําคัญ  บทบาทและอทิธพิลของเพลงพืน้บาน”    

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  การตอบใบงานที ่1  สรุปวิถีชีวิตและคานิยมของชาวบานจากเพลงรําพาขาสาร  

       -  การเกบ็ขอมูลและการนําเสนอผลงานกลุม เร่ืองและการนาํเสนอเกี่ยวกับเพลงรอง
เลนของเด็กหรือเพลงกลอมเด็ก   
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เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

    - แบบประเมินการทาํงานกลุม 
    - แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม 
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ใบความรูที่ 1 
 

เรื่อง “ความหมาย  ที่มา  วัตถุประสงคในการเลน   
และประเภทของเพลงพื้นบาน” 

 
ความหมายของเพลงพื้นบาน 

ธวัช  ปุณโณโทก (2533: 41) ไดอธิบายวา  เพลงพืน้บาน  คือ  บทเพลงที่แตละทองถิ่น
นํามารองกนัเพื่อความบันเทิง  มักใชถอยคําเรียบงาย  มีสัมผัสคลองจองกนั  ไมนิยมใชเครื่อง
ดนตรีประกอบ  มีเพียงการตบมือใหจังหวะ  หรืออาจใชฉ่ิง  ฉาบ  กรับ  กลองเปนเครื่องประกอบ
จังหวะก็ได  เพลงพืน้บานนยิมเลนกนัในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษตางๆ หรืออาจรองเลน
เพื่อความเพลดิเพลินของตนเอง  หรือรองเลนในกลุมของตน  เพลงพืน้บานเปนการละเลนชนดิ
หนึง่  เพลงพืน้บานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่เจริญแพรหลายมากในกลุมชาวบาน  เพราะใหความ
บันเทงิใจแกบคุคล  หมูคณะ  ครอบครัว  และตัวผูรองเองดวย  เพลงพื้นบานแตละภูมิภาคยอมมี
ความแตกตางกันและมีฉันทลักษณตามรูปแบบของทองถิ่นนั้นๆ  
 
ที่มาของเพลงพื้นบาน 

สันนษิฐานวาเพลงพื้นบานมมีาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว  ดังปรากฏขอความในตํารับทาว
ศรีจุฬาลักษณวา  “อันราชประเพณีสมเด็จพระเจาอยูหัวเคยทรงประพฤติมาแตกอน  ถา
ทอดพระเนตรชักโคมลอยแลว  ก็เสด็จทางเรือพระที่นัง่ไปถวายดอกไมเพลงิ  บูชาพระรัตนตรัยทกุ
อารามหลวง  ...แลวกท็รงทอดพระเนตรทรงฟงประชาชนชายหญงิรองรําเลนนกัขัตฤกษเปนการ
มหรสพตางๆ” 
 
วัตถุประสงคในการเลนเพลงพืน้บาน 

1.  เพื่อความบันเทงิ  มักเลนในงานเทศกาลหรืองานรืน่เริงตางๆ เชน  เพลงเรือ  เพลง
ฉอย 

2. เพื่อรองประกอบการทํางาน  ในสมัยโบราณสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม  การ
ทํางาน  เชน  การดํานา  เกีย่วขาวตองอาศัยแรงคนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับนสัิยคนไทยเปน
คนเอื้อเฟอเผือ่แผ  ดังนั้น  จึงมีการรวมมอืกันทํางานเปนหมูคณะ  เรียกวา “ลงแขก”  ตอมาไดคิด
รองเพลงโตตอบกันขึ้นเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินไปพรอมกับการทํางาน  เชน  เพลงเกี่ยวขาว 
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3.  เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ  เปนเพลงทีม่จีุดมุงหมายในการรองเฉพาะตามที่ชุมชนนัน้ๆ 
ตองการ  อาจเปนเพลงที่ใชรองในประเพณีทางศาสนาและพิธกีรรมตามความเชื่อ  เชน  เพลงรํา
ภาขาวสาร  เปนตน 
 
ประเภทของเพลงพื้นบาน 

เพลงพื้นบานสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดหลายแบบ  เชน   
-  แบงตามภูมิภาค  เชน  เพลงพืน้บานภาคกลาง  เพลงพื้นบานภาคอีสาน 
-  แบงตามวัยของผูเลน  เชน  เพลงเด็ก  เพลงผูใหญ 
-  แบงตามเทศกาล  เชน  เทศกาลสงกรานต  เทศกาลทํานา 
-  แบงตามธรรมเนียมการเลน  เชน  เพลงพิธกีรรม  เพลงปฏิพากษ 

 
ในทีน่ี้จะขอเสนอการแบงตามวัยของผูเลน  ซึง่แบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  เพลง

เด็ก  และเพลงผูใหญ 
1.  เพลงเด็ก  หมายถึง  เพลงที่เด็กรองเลนกนัเอง  หรือเพลงที่ผูใหญรองใหเด็กฟง  

เพื่อจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  เพลงเด็กจัดเปนเพลงพืน้บานประเภทหนึ่ง  เนื่องจากเปนเพลง
ที่จดจําสืบตอกันมาโดยไมตองมีการฝกหดั  เพลงเด็กจะมีความสัมพนัธกับวัฒนธรรมของทองถิ่น
นั้นๆ ในดานความเชื่อ  และบทรอยกรองทองถิ่น (ฉันทลกัษณ)  อีกดวย  แบงเปน 4  ชนิด  คือ  
เพลงกลอมเดก็  เพลงปลอบเด็ก  เพลงประกอบการเลน  เพลงรองเลน 

       1.1  เพลงกลอมเด็ก  คือเพลงที่ใชรองกลอมใหเด็กนอนหลับ  มักมีทาํนองเนบิ
นาบ  จงัหวะลลีาเชื่องชา เนือ้ความอาจแสดงถึงความผกูพนัระหวางพอแมลูก  หรือไมก็ได  เรา
สามารถแบงเพลงกลอมเด็กออกไดเปน  2  ประเภท  ตามลักษณะเนื้อหาไดดังนี ้

     1.1.1  เพลงกลอมเด็กที่มเีนื้อหาเกีย่วกบัเด็ก  มักแสดงหรือเนนใหเห็นถึง
ความรักความเอาใจใสทีพ่อแมมีตอลูก  หรือบางครั้งอาจมีเนื้อเพลงขูเด็กเพื่อไมใหเด็กเกเรหรือ
ยอมนอน 

ตัวอยาง   “นอนไปเถิดแมจะกลอม  นวลละมอมแมจะไกว 
       ทองคําแมอยารํ่ารองไห  สายสุดใจเจาแมเอย” 
 (บทกลอนกลอมเด็ก  บทปลอบเด็ก  และบทเด็กเลนฉบบัหอพระสมุด 
วชิรญาณ 2470 : 1,อางถงึใน  ผะอบ  โปษะกฤษณะ และคณะ  2520 : 95) 

1.1.2 เพลงกลอมเดก็ที่มีเนื้อหาไมเกี่ยวกับเด็ก  อาจเปนการบรรยายสภาพ 

   ส
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ความเปนอยู  ระบายความรูสึกของผูรองหรือเปนคติสอนใจ 
ตัวอยาง   “วัดเอยวัดนอก  มีแตดอกแคแดง 

    ปนี้ผาแพง   เจาจะหมสีชมพ ู
    หมไปลอชู   ชาวบานก็รูอยูเต็มใจ” 

(นางละมาย  ตรีนก  ต.บางตะไนย  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี,บรรยาย  อางถึงในผะอบ  
โปษะกฤษณะ และคณะ  2520 : 102)   

จากตัวอยางเปนเพลงกลอมเด็กทีก่ลาวถงึความประพฤติที่ไมเหมาะสมของผูหญงิทีม่ี
สามีแลว  เชน  แตงตัวมากเกินไป  ก็มกัจะถูกคอนขอดจากคนในสังคม    

 
นอกจากจะกลาวถงึเรื่องตางๆ อยางตรงไปตรงมาแลว  ในเพลงกลอมเด็กยังใช

ธรรมชาติใกลตัว  เชน  ตนไม  ดอกไม  สัตวตางๆ  เขามาประกอบเรือ่งอีกดวย   
ตัวอยาง  เพลงกลอมเด็กที่กลาวถงึสัตวสองเทา  สวนใหญจะเปนนกชนิดตางๆ เชน   

  “นกเอยนกขนุทอง  มารวมคอนกบัเจาแกวเสียแลวหนอ 
 ชิชะชางกระไรน้ําใจคอ   ติดนกตอแลวก็หลงอยูกรงทอง 
 โผสลัดพลัดไปใหใจแตก   แทบจะแปลกไมรูจักทักเจาของ 
 บุญพี่นอยไมไดอุมเจาขุนทอง  ไดประคองเคียงกนัเทานั้นเอย”  
(นายโปรด   แปนถงึ  ต.  บานระกาด  อ.บางบอ  จ.สมุทรปราการ อางถึงในผะอบ  

โปษะกฤษณะ และคณะ  2520 : 105)   
    

1.2  เพลงปลอบเด็ก  คือ  เพลงที่ผูใหญรองขณะทีห่ยอกลอกับเด็ก  หรือเพื่อ
ปลอบเด็กขณะรองไห  มักเปนบทรอยกรองสั้นๆ งายๆ มีจังหวะ  ลีลากลมกลนืกับอากัปกิริยาของ
เด็กและผูใหญในเหตุการณนั้นๆ  
ตัวอยาง   “เทงเตงเอย    เทงเตงเรือลอย     มดตะนอย ตอยเรือเทงเตง” 

     (ผะอบ  โปษะกฤษณะ และคณะ  2520 : 53)   
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1.3  เพลงประกอบการละเลน   
ตัวอยาง         “จ้ําจี้มะเขอืเปราะ     กะเทาะหนาแวน        พายเรืออกแอน    กะทั่งตนกุม 

        สาวๆ หนุมๆ             เขาชวนกนัไป        อาบน้าํทาไหน     อาบน้ําทาวัด 
           เอาแปงที่ไหนผัด             เอากระจกที่ไหนสอง  เยี่ยมๆ มองๆ     นกขนุทองรองวู”

 (วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จงัหวัดสมุทรปราการ  
2542: 94) 
ตัวอยาง      “แมงมุมขยุมหลงัคา แมวกินปลาหมากัดกระพุงกน ไออนตีเหล็ก 
         ไอเจกขายหม ู ใสตุมหูกระตุงกระติ้ง” 
 (วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จงัหวัดสมุทรปราการ  
2542: 94) 
ตัวอยาง         “มอญซอนผา  ตุกตาอยูขางหลัง 
      ไวโนนไวนี ่   ฉันจะตีกนเธอ” 
 (วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จงัหวัดนนทบุรี  
2542: 148) 

1.4  เพลงขูเด็ก   
ตัวอยาง     “อายตุกแกเอย  ตัวมันลายพรอยพรอย 
       งูเขียวตวันอย  หอยหัวลงมา 
                   เด็กยังนอนไมหลับ  กินตับเสียเถิดรา 
                      อายตุกแกเอย” 

 (ผะอบ  โปษะกฤษณะ และคณะ  2520 : 46)   
 

2.  เพลงผูใหญ  เปนเพลงที่ผูใหญรองเลนกนัในงานเทศกาล  ในพิธกีรรม  ในการ
ทํางานรวมกัน  หรือเพื่อความบันเทิงใจ   เชน  เพลงรําพาขาวสาร  เพลงลําตัด  เปนตน 

 
------------------------------------------------- 
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 เจาขาว  แมลาระลอกเอย  มาหอมดอก  ดอกเอยจําปา 
ขางขึ้นแลวหนอ  เรามาขอรําพา   เฮ  เฮ  ฮา  เห  ลา  สาวเอย 
 มาถงึ  ที่บานนี้เอย   อยาไดรีรอ  จอดหัวบนัได 
แมเจาประคณุ  ลูกเอาสวนบุญมาให  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 เทียบทา  นาวาจอด   ประทับจอด  ที่หวับันได 
โอเจาประคุณ  ลูกเอาสวนบญุมาให  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 เศรษฐี  เรือนหลังนอกเอย  ชวยรองบอก  เศรษฐีเรือนใน 
แมเจาประคณุ  ลูกเอาสวนบุญมาให  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 จุดไตอยูวอมแวมเอย   แลเห็นแกม  อยูไว ไว 
โอแมบัวชูกาน  แมนัง่ทํางานอะไร   เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 ทําบุญ  อยาเนิ่นนานเอย   มาทาํทาน  อยาเนิ่นนานชา 
วิมานเลื่อนลอย  มาจอดคอยอยูหนาทา  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 เชิญทําบุญ  ทอดกฐินเอย  รายไดทั้งสิน้  ถวายวัดโบสถ 
ขอเชิญรวมทําบุญ  เถิดแมคณุสาวโสด  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 เจาขาว  แมลาระลอกเอย  มาหอมดอก  ดอกเอยจงกล 
ทําบุญกับฉัน  จะขึ้นสวรรคเบื้องบน  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 มีลูกหญงิใหเปนคุณนายเอย  มีลูกชาย  ใหเขียนสมุด 
ข้ึนชื่อลือเลื่อง  อยูในเมืองมนุษย   เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 ทําบุญ  กับลูกแลวเอย   ลาลูกแกวจะใหพร 
ใหแมอยูเยน็เปนสุข  อยาไดมีทุกขเดือดรอน เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 ทําบุญ  กับลูกแลวเอย   ลาลูกแกวจะขอลา 
ขอกุศลผลบุญ  จงเกื้อหนนุอยูทุกเวลา  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย 
 ทําบุญ  กับลูกแลวเอย   ลาลูกแลว  จะขอลา 
ใหทรัพยสินเนอืงนอง  ทัง้เงนิทองใหไหลมา เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย  
      (เสฐียรโกเศศ  2516 : 215 - 216) 

 

เพลงรําพาขาวสาร 
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ชื่อ.......................................นามสกุล...............................ชั้น  ม. 4/...........เลขที่........ 
 

ใบงานที ่1 
 
ใหนักเรยีนศกึษาเพลงรําพาขาวสาร  เมื่อศึกษาจบแลวใหตอบคําถามตอไปนี้ 

 
1.  เพลงรําพาขาวเปนประเพณีของชาวจงัหวัดใด...................................................................... 
2.  เพลงราํพาขาวสารนิยมเลนเมื่อใด....................................................................................... 
3.  เพลงนี้สะทอนใหเหน็ประเพณีใด......................................................................................... 
4.  เพลงราํพาขาวสารสะทอนใหเห็นคานยิมใดของคนในทองถิน่................................................ 
.............................................................................................................................................. 
5.  ขอความตอนใดสามารถสะทอนใหเห็นคานิยมไดบางและเปนคานิยมในเรื่องใด……………... 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
6.  เหตุใดบทเพลงนี้จึงขึน้ตนเพลงวา “เจาขาว”......................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่ 2 
เรื่อง “ความสําคัญ  บทบาทและอิทธพิลของเพลงพื้นบาน” 

 
 เพลงพื้นบาน  เปนเพลงที่เกิดจากกลุมชนในทองถิ่นที่สืบทอดกันมานานจนไมทราบ

วาใครเปนผูเร่ิมรองเปนคนแรก  จากระยะเวลาที่ยาวนานทําใหเพลงผิดเพี้ยนจากเดิมไปบางตาม
ทองถิ่นตางๆ  แตอยางไรก็ตาม  เพลงเหลานี้ก็ยังคงแสดงวิถีชีวิตของกลุมชนในทองถิ่นไดอยาง
นาสนใจ  ความสัมพันธของเพลงกับการดํารงชีวิตมีหลายดาน  ดังนี้ 

1.  เพลงพื้นบานใชรองเพื่อความบันเทิงแกกลุมชนในทองถิ่น  เพราะสังคมไทย
ดั้งเดิมไมมีมหรสพใหความบันเทิงมาเหมือนปจจุบัน  คนในทองถิ่นตางๆ จึงตองใชความสามารถ
และปฏิภาณของบุคคลในทองถิ่นคิดเพลงพื้นบานประเภทตางๆ ข้ึน  เพื่อใหความบันเทิงในกลุม
ของตน 

2.  เพลงพื้นบานมีบทบาทในการสอนกลุมชนในทองถิ่น  เพราะเนื้อเพลงพื้นบาน
จะสอดแทรกอุดมคติ  ความมุงหวัง  ความรูประสบการณของผูรองไวดวย  เมื่อผูฟงเพลงหรือ
นําไปรองเลนกันตอๆ ก็ทําใหเกิดความคิดในเนื้อเพลงคอยๆ ซึมซาบเขาไปฝงในจิตใจจนยอมรับ
และปฏิบัติตามในที่สุด  นับวาเปนวิธีการอันแยบยลในการปลูกความคิด  จริยธรรม  แกกลุมชน
โดยใชความสนุกสนานเปนเครื่องลอ 

3.  เพลงพื้นบานชวยสรางความสามัคคี  เพราะการเลนเพลงพื้นบาน  นอกจาก
เพลงกลอมเด็กแลว  จะตองรวมกลุมกัน  ไมวาจะเปนการรวมกลุมเพื่อทํางาน  หรือเพื่อหาความ
สนุกสนานในงานนักขัตฤกษ  งานมงคลตางๆ ฉะนั้น  การที่ชาวบานรวมกลุมกันไดและรวมใจกัน
เลนเพลงพื้นบานไดก็จําเปนตองมีความสามัคคี 

4.  เพลงพื้นบานสะทอนใหเห็นคานิยมเดนๆ  ของคนไทย  เราจะเห็นไดวาถึงแม
ประเทศไทยจะแบงออกเปนหลายภาค  และมีสภาพทางภูมิศาสตรและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ออกไป  แตคนไทยก็ยังมีคานิยมเดนๆ ที่คลายคลึงกัน  อันไดแก 

        4.1  คานิยมเรื่องรักสนุก  ดังจะเห็นไดจากเพลงพื้นบาน  โดยเฉพาะเพลง
ปฏิพากย  มักเกิดจากการรวมกลุมทํางาน  ชาวบานที่มาทํางานก็คิดเลนเพลงเพื่อชวยผอนคลาย
ความเหน็ดเหนื่อย  ทําใหการทํางานไดทั้งงานและความสนุกสนานไปพรอมๆ กัน 

  4.2  คานิยมเรื่องความกตัญู  คนไทยทุกทองถิ่นจะถือความกตัญูเปนสิ่ง
สําคัญ  ในการเลนเพลงจึงตองมีบทไหวครู  เพื่อแสดงความคารวะตอครูกอนทุกครั้ง  คานิยมเรื่อง
ความกตัญูนี้ไมไดมีเฉพาะคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา   
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                         4.3  คานิยมเรื่องยึดมั่นในศาสนา  เพลงพื้นบานมักจะกลาวหลักธรรมศาสนา
ของผูขับรองเพื่อเปนการสอนและใหความรูแกผูฟง  ขณะเดียวกันก็แสดงถึงความเชื่อในศาสนา
ของผูขับรอง  ถาเปนพุทธศาสนาก็มักจะเนนเรื่องกรรม  วาใครทําสิ่งใดไวก็ยอมไดรับผลของการ
กระทําของตนเองตอบแทนในที่สุด  เปนตน 
            4.4  คานิยมเรื่องผูมีปฏิภาณ  คนไทยทุกทองถิ่นจะยกยองคนที่ฉลาดมีปฏิภาณ  
ดังเราจะเหน็วาในการเลนเพลงพืน้บาน  โดยเฉพาะเพลงปฏิพากย  มกัจะมีการประชันเพื่อแขงขนั
วาใครจะมีปฏิภาณสามารถ “ดน”  เพลงโตตอบไดอยางฉบัพลัน  แมในการรองเพลงกลอมเด็ก  ผู
ขับรองก็จะตองคิดเนื้อหาของเพลงทีจ่ะสื่อความรูสึกของตนเพิ่มดวย  ดังนัน้  เพลงพืน้บานจึงเปน
เครื่องแสดงปฏิภาณของกลุมชนทองถิน่อยางหนึ่ง 

5.  เพลงพื้นบานเปนสวนหนึ่งที่ชวยปลูกฝงความรูสึกรักบทกลอนของคนไทย  
คนไทยคุนเคยกับกาพยกลอนตั้งแตเด็ก  ดวยเพลงกลอมเด็กที่แมหรือญาติขับกลอม  โตขึ้นมาก็
รองเลนกับเพื่อนเปนบทกลอนดวยเพลงสั้นๆ  เมื่อวัยหนุมสาวก็มีการเลนเพลงปฏิพากยจึงทําให
ความรูสึกรักบทกลอนซึมซาบเขาไปในจิตใจ  ชวยใหคนไทยทุกทองถิ่นเปนคนเจาบทเจากลอน 

6.  เพลงพื้นบานเปนแหลงบันทึกความเชื่อของคนในทองถิ่น  จะเห็นไดวาเพลง
พื้นบานมักมีการกลาวถึงผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูเสมอ  ผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้มีสวนชวยสราง
ความรูสึกผูกพันกันของคนไทยในทองถิ่นเดียวกัน  เชนการมีผีบรรพบุรุษรวมกัน 
 

ดังนั้นจะเห็นไดวา  เพลงพื้นบาน  มิไดมีคุณคาเพียงใหความบันเทิงเทานั้น  แตยังมี
คุณคาในฐานะเปนแหลงบันทึกความเปนมาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ตลอดจนสืบทอดความคิด  
อุดมการณ  สืบตอไปยังคนยุคตอไปอีกดวย 
      (ประคอง  เจริญจิตรกรรม  2546 : 28 – 30) 

------------------------------------------------ 
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“รําพาขาวสาร” 

 
รําพาขาวสาร  เปนประเพณีของชาวจังหวัดปทุมธานีที่ทํากันมาทุกป  หลังเทศกาล

ออกพรรษา  โดยชาวบานจะออกเรี่ยไรเชิญทําบุญ ดวยการพายเรือลองไปตามลําน้ําเจาพระยา  
แลวรองเพลงรําพาขาวสารขอบริจาคขาวสาร 

จุดเริ่มตนของประเพณีนี้เกิดขึ้นที่วัดแจง  ตําบลสามโคก  อําเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี  ในป  พ.ศ. 2310  กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา  “นอย”  ธิดาเจาสัวสุน  ชาวอยุธยาไดลง
เรือหนีกองทัพพมาลองลงมาตามลําแทน้ําเจาพระยาในตอนค่ําคืน  มาสวางที่ตําบลสามโคกตรง
กับวัดแจงเวลานี้  และไดแวะเขาพักผอนที่นั่น  เลากันวาไดเจอดินกลายเปนทองที่ตรงวัดแจง  จึง
ตั้งใจวาเมื่อมีฐานะมั่นคงแลวจะกลับมาสรางวัดที่นี่  คร้ันหยุดพักหุงหาอาหารรับประทานกันแลว
ก็ออกเรือไปยังกรุงธนบุรี  นอยตีระนาดเกงมาก  ตอมาไดเปนเจาจอมมารดานอยระนาดใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

พระราชโอรสที่ประสูติแตเจาจอมมารดานอยระนาด คือ  พระองคเจาชายกลาง  ตอมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๔  ไดทรงกรมเปนกรมหลวงเทเวศรวัชรินทร  และในสมัยรัชกาลที่ 5  ไดเล่ือนเปน
กรมพระเทเวศรวัชรินทร  เปนตนสกุลวัชรีวงศ 

กรมพระเทเวศรวัชรินทรมีพระโอรส คือ  พระวรวงศเธอ  พระองคเจาวัชรีวงศ  (พระองค
เจาขาว)  เจาของคณะละครที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5  พระองคเจาขาวไดมาบูรณะวัดแจงทุก
ป  และเปนผูริเร่ิมใหมีการรําพาขาวสารขึ้น  เพื่อนําไปถวายพระใหเปนทุนในการปฏิสังขรณวัด
ตอไป 

ดังนั้น  ในการรองเพลงรําพาขาวสารจึงเริ่มตนดวยชื่อของทาน  ซึ่งเปนการแสดงความ
เคารพตอพระองคทาน  ดังเพลงวา  “เจาขาวระลอกเอย...”  เปนตน  นายปทุม  คงดี  อยูตําบล
กระแซง  อําเภอสามโคก  เลาใหวา  ในแถบปากเกร็ด  นนทบุรี  ไดนําประเพณีรําพาขาวสารจาก
ปทุมธานีไปใชดวย  แตพวกปากเกร็ดเขาเรียกวา  “รําพาขาวสารพระองคเจาขาว”   

วิธีรําพาขาวสาร  จะมีบุคคลคณะหนึ่งมีทั้งหญิงและชายประมาณ  20 – 30  คน  มีทั้ง
คนแก  หนุมสาว  รวมไปในคณะดวย  พอตกค่ําก็ลงเรือที่เตรียมไว  จะเปนเรือจางหรือเรือมาดหรอื
เรือที่ใชบิณฑบาตก็ได  ทุกคนจะเตรียมพายไปคนละอันเพื่อจะไดชวยกันพายเรือ  ในเรือจะมี
กระบุง  กระสอบสําหรับใสขาวสาร  และจัดใหคนแกคนหนึ่งนุงขาวหมขาวนั่งกลางลําเรือเปน
ประธานโดยไมตองทําอะไร  สวนคนอื่นแตงตัวตามสบาย  เพราะกลางคืนไมมีใครเห็น  แตบาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

318

คณะที่แตงกายเหมือนกันดูสวยงามก็มีแลวแตจะตกลงกัน  ทุกคนจะนั่งริมกราบเรือเพื่อชวยกัน
พาย  และมีคนคัดทายหรือที่เรียกวา  ถือทายเรือหนึ่งคน  เขาจะพายพรอมๆ กันเหมือนกับแขงเรือ  
จุดมุงหมายที่จะไปก็คือตามบานทั่วไปที่เรือจอดถึงหัวบันไดบานได 

พอเรือจอดที่หัวบันไดบาน  ก็จะรองเพลง  โดยมีตนเสียงหรือแมเพลงขึ้นนาํวา  “เจาขาว
ลาว  ระลอกเอย  มาหอมดอก  ดอกเอยลําไย  แมเจาประคุณพี่เอาสวนบุญมาให”  แลวทุกคนก็
รองรับพรอมๆ กันวา “เอ  เอ  เอ  หลา  เอ  หลา  ขาว  เอย” แลวก็รองเรื่อยไป  การรองเปนทํานอง
เชิญชวนใหทําบุญรวมกัน  รองเร่ือยไปจะเปนดอกอะไรก็ได  รองจนกวาเจาของบานจะตื่น  เมื่อ
เจาของบานไดยินเสียงเพลงก็รูไดทันทีวามาเรี่ยไรขาวสารเพื่อจะนําไปทอดกฐิน  ก็จะรีบเอาขันตัก
ขาวสารลงมาใหที่เรือแลวยกมือไหว  เปนการอนุโมทนาดวย  เมื่อคณะรําพาขาวสารไดรับบริจาค
แลวก็จะใหศีลใหพรเปนเพลงใหเจาของบานอยูเย็นเปนสุข  ใหทํามาคาขึ้น  นึกเงินก็ใหไดเงินไหล
มากอง  ถาจะนึกไดทองใหทองไหลมาอะไรทํานองนั้น  ดังเนื้อเพลงมีวา  “ทําบุญกับพี่แลวเอย  
ขอใหทรามเชยมีความสุข  นึกถึงเงินใหเงินมากอง  นึกถึงทองใหทองไหลมา  เอ  เอ  เอ  หลา  เอ  
หลา  ขาว  เอย”  คร้ันรองเพลงใหพรเสร็จแลว  คณะรําพาขาวก็จะพายเรือไปแวะบานอื่นตอๆ ไป 

การรําพาขาวสารจะเริ่มต้ังแต ๑ ทุม  ไปจนกระทั่ง ๕ ทุม  เที่ยงคืนจึงจะเลิกพากันกลับ
บาน  แลวในคืนตอไปคระรําพาขาวสารก็จะไปรําพาในที่อ่ืนตําบลอื่นอีก  จนกวาจะเหน็วาขาวของ
ที่ไดมากพอที่จะทอดกฐินแลวจึงยุติ 

ประเพณีการรําพาขาวสารของชาวจังหวัดปทุมธานีในปจจุบันเลิกไปแลว  เพราะไดมี
พวกมิจฉาชีพหากินโดยไมสุจริต  ปลอมตัวเปนคณะรําพาขาวสารออกจี้ปลนชาวบาน  ทําให
ชาวบานเดือดรอนหวาดกลัว  พอไดยินเพลงรําพาขาวสารเขาก็ขวัญหนีดีฝอปดประตูลงกลอน
เงียบ  ไมยอมออกมา  เพราะกลัวพวกคนรายจะปลอมตัวมาจี้ปลนเอาประเพณีของคนดีที่บริสุทธิ์  
หวังจะทําบุญเพื่อตออายุพระพุทธศาสนา  จึงตองสิ้นสุดดวยคนใจบาปหยาบชาดังกลาวแลว 
         

(เสฐียรโกเศศ  2516 : 214- 216 ;  อเนก  นาวิกมูล  2528 : 202 – 208 ; วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดปทุมธาน ี 2542: 125 - 128) 
 
 
 

----------------------------------------- 
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หนวยการเรยีนรูที่ 7  “บอกเลาตํานานสืบสานวรรณกรรม” 

         รายวิชา  วรรณกรรมทองถิ่น  รหัสวิชา  ท 422  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 

       เร่ือง  การอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น               จํานวน  2  คาบ 

 การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น 
 ความสาํคัญของการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ 
 ปญหาการอนรัุกษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น 

   
สาระสําคัญ 

  การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  คือการสงวนหรือการดํารงวรรณกรรมทองถิ่นไว  สวน
การเผยแพรนัน้  หมายถึง  กระทาํใหแพรหลายและใหรับรูกันในวงกวาง  แตวรรณกรรมทองถิน่จะ
เก็บรักษาไว  สงวนไวเพียงอยางเดียวหาเรียกวาอนุรักษไม  โดยเฉพาะวรรณกรรมมุขปาฐะนัน้  
การอนุรักษ คอืการเลาสืบตอกันมา  ฉะนัน้การเผยแพรและการอนุรักษวรรณกรรมพื้นบานจงึเปน
กิจกรรมเดียวกัน  นัน่คอื  ยิง่มีการเผยแพรมากเทาไร  กย็ิ่งเปนการอนรัุกษมากเทานัน้ 

 
 จุดประสงคการเรยีนรู 

ดานความรู   นักเรียนสามารถ 
1.  อธิบายถึงการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นได 
2.  อธิบายถงึความสาํคัญของการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่

ได 
3.  อธิบายถึงปญหาของการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่นได 
4.  จัดเก็บรวบรวมวรรณกรรมในทองถิน่ของตนได 

ดานทักษะ/กระบวนการ เพื่อใหนักเรียนม ี
 1.  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
 3.  ทักษะการสื่อสาร 
 4.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
 5.  ทักษะการจัดการ 
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ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค  เพื่อใหนกัเรียน 
1. มีอุปนิสัยใฝรูใฝเรียน  มีความรูเปนสากลบนพืน้ฐานความเปนไทย 
2. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดไดเหมาะสมกับสถานการณ 
3. ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

กัลยาณมิตร 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางมีเหตุผลและกลาแสดงออก 

สาระการเรียนรู 
1.  การอนุรักษวรรณกรรมทองถิน่ 
2.  ความสาํคัญของการอนรัุกษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น 
3.  ปญหาการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน (ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน) 

คาบที่ 1   

(ตระหนัก) 
1. นกัเรียนและ ครูรวมกนัอภิปรายถึงวิถีชวีิตคนไทยในปจจุบันที่สงผลกระทบตอ

วรรณกรรมทองถิน่ 
  (วิเคราะห) 

2.  ใหนกัเรียนแบงกลุมออกเปน 4 กลุม  ใหแตละกลุมอภิปรายถึงสาเหตุของการขาด
ความสนใจในวรรณกรรมทองถิน่ 

3.  ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชัน้เรียนใหเวลากลุมละ 3 นาท ี

4.   ครูแจกใบความรูที ่1  เร่ือง “ความสําคัญ   การอนุรักษ และปญหาของการอนุรักษ
วรรณกรรมทองถิน่ ” ใหนักเรยีนศึกษาดวยตนเอง 

           (สรางทางเลือก-ประเมินทางเลือก) 

5.  ใหนกัเรียนรวมกันเสนอวธิีการอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น 

6.  อภิปรายถึงแนวทางการดําเนนิการ  และความเหมาะสมของแตละวิธีแลวพิจารณา
ตัดสินเลือกวิธกีารดําเนินการ  (ครูแนะนําใหนกัเรียนเลือกที่จะเก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรม
ทองถิน่) 
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คาบที่ 2   

(กําหนดขั้นตอนการปฏิบัต)ิ 

7. ใหนักเรียนทั้ง 4 กลุม  นําเสนอผลงานการรวบรวมขอมูลวรรณกรรมทองถิ่นในถิน่
ของตนตามที่ไดรับมอบหมายใหเก็บขอมูลวรรณกรรมทองถิน่ตามหัวขอที่จับฉลากได   (นอกเวลา
เรียน)ในคาบเรียนที่แลว   

(ประเมินระหวางปฏิบัต)ิ 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายถงึปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล  และประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  

(ปรับปรุง) 
9.  ปรับปรุงแกไขผลงานในจุดที่กลุมตนเองบกพรองใหดีข้ึน 
(ประเมินผลรวม) 
10.  ประเมินผลงานของนกัเรียนแตละกลุม  และนําผลงานมาแสดงในงานนทิรรศการที่

โรงเรียน 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
1. ใบความรูที่ 1  เรื่อง  “ความสาํคัญ  การอนรัุกษ และปญหาของการอนุรักษ

วรรณกรรมทองถิน่ ”  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สิ่งที่ตองประเมิน 
    -  พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
    -  การนําเสนอผลงานกลุมเร่ือง “สาเหตุของการขาดความสนใจในวรรณกรรม 

ทองถิน่“ 
 
เครื่องมอืที่ใชในการประเมิน  
    -  แบบประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  ดังนี ้

1. ความตั้งใจเรียนและการปฏิบัติงาน     
2. การรวมกจิกรรมและการตอบคําถาม 
3. ความรับผิดชอบ 
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4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
    - แบบประเมินการทาํงานกลุม 
    - แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม 
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ใบความรูที่ 1 
 

เรื่อง “ความสําคัญ   การอนุรักษ และปญหาของการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น ” 

ความสาํคัญของวรรณกรรมทองถิ่น 
วรรณกรรมทองถิน่เปนแหลงบันทกึประสบการณของบรรพบุรุษไทยในทองถิน่ตางๆ สืบ

ทอดกันมาหลายรอยป  นบัเปนวรรณกรรมที่เกิดจากมวลชนของทองถิ่น  เกิดเพือ่มวลชนของ
ทองถิน่และดาํรงอยูไดก็ดวยมวลชนของทองถิน่  จึงมคีวามคิด  ความรูสึก  เร่ืองราวเหตุการณของ
คนในทองถิน่ทั้งที่ปรารถนาและไมปรารถนา  บรรจุอยูอยางพรอมมูล 

ส่ิงเหลานีจ้ะแทรกซึมเขาไปสูความคิดและจิตใจของคนในทองถิน่  แตละยุคแตละสมัย
สืบตอกันมาจนหลอหลอมใหคนในทองถิน่เดียวกัน  มคีวามคิด  ความเห็น  ความรูสึกคลายคลึง
กัน  เชน  วรรณกรรมทองถิน่ของไทยทุกทองถิ่นจะสะทอนความศรัทธาในศาสนาและคําสอน  
โดยเฉพาะเรื่องกฎแหงกรรมและความเชื่อเร่ืองนรกสวรรค  ดังนั้น  เมื่อหลักพุทธศาสนาที่ปรากฏ
อยูตามวรรณกรรมทองถิ่นประเภทตางๆ กลาวหามการทาํรายผูอ่ืนและตนเองเพราะถือวาบาป  
ดังนัน้  คนไทยจะไมนยิมฆาตัวตาย  ดวยถือวาบาปจะตกนรก  หากในสังคมของบางประเทศ  เชน  
ประเทศญี่ปุนเขาจะมีตํานานเกีย่วกับวีรบุรุษที่มักจะฆาตัวตายดวยถอืเปนเกยีรติยศของตน  
ดังนัน้  เราจะเห็นวาสงัคมญีปุ่นทีก่ระทาํผดิมักจะฮาราคิรีตัวเอง  คือ  เอามีดควานทองตัวเองตาย  
เพื่อเปนเกียรติยศแกตน  แมปจจุบันในประเทศญี่ปุนกม็ีสถิติการฆาตัวตายสูง  เพราะการถกูหลอ
หลอมมาดวยความคิดวาการฆาตัวตายเปนการรักษาเกยีรติของตน 

หลักศาสนาของแตละทองถิน่  มีอิทธพิลอยางมากตอความคิด  ทัศนคติ  ที่ปรากฏอยู
ในวรรณกรรมทองถิน่และคอยแทรกซึมฝงลึกอยูในความคิดของกลุมชนในทองถิ่นจนกลายเปน
คานิยมทีท่องถิ่นนั้นตองการและยึดมั่น  จนคนในทองถิ่นถือเปนหลกัในการอยูรวมกันอยางสันต ิ

ดังนัน้  การศึกษาวรรณกรรมทองถิน่  ก็คือการศึกษาใหเขาใจตัวเราเองนัน่เอง 

ประโยชนของวรรณกรรมทองถิ่น 
1. วรรณกรรมทองถิ่นชวยใหเขาใจและรูคุณคาของอดีต  โดยตระหนักถึงความ

ยากลาํบากของบรรพบุรุษ  และการทีท่านรูจักเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งตางๆ ใหเขากับยคุสมัยจึงทํา
ใหเผาพันธุมนษุยสามารถดาํรงอยูไดจนทกุวันนี ้

2  วรรณกรรมทองถิ่นชวยใหเขาใจความคิด  ประเพณี  พฤติกรรมของคนใน
ทองถิ่น  ชวยทําใหมนษุยเขาใจกันและอยูรวมกันไดอยางสันติ  เชน  ในการปกครอง  หาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

324

ผูปกครองเขาใจความคิด  ประเพณีและพฤติกรรมของคนในทองถิน่  ก็จะชวยใหประชาสัมพนัธ
ติดตอกับคนในทองถิน่ไดดีข้ึน  เชน  เขาใจความเชื่อถือผีบรรพบุรุษของคนในทองถิน่  ก็จะไม
ตอตานความเชื่อนี้เพราะจะทําใหเปนปฏปิกษกับชาวบาน  แตควรใชความเชื่อนั้นโยงเขาสูส่ิงที่
ตองการ  เชน  การรักษาพยาบาลในทองถิน่ทีห่างไกล  หากแพทยอธิบายการรักษาสมัยใหม
เปรียบเทยีบกบัการรักษาสมัยกอนที่ใชหมอผีประจําหมูบานรักษา  โดยไมดูถูกเหยยีดหยามความ
เชื่อแตเดิม  คนในทองถิ่นจะเขาใจและปฏิบัติตามไดดีกวา 

3  วรรณกรรมทองถิ่นเปนเครื่องมือสอนจริยธรรมของคนในสงัคม  ทาํใหคนใน
สังคมและทองถิน่สามารถอยูรวมกนัดวยความสามัคคีเห็นอกเหน็ใจกนั  อันจะชวยใหสังคมนั้น
สามารถพัฒนาตนเองตอไปไดอยางด ี

4  วรรณกรรมทองถิ่นเปนแหลงบนัทกึขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิชีวิตของคนใน
ทองถิ่น  เชน  มีความเปนกนัเอง  มีความรักพวกพอง  มีการพึง่พาอาศัยกันทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสังคม  คือ  รวมมือกันแสวงหาอาหาร  สรางที่อยูอาศัย  ตลอดจนชวยกนัปองกันภัยของ
ทองถิน่ 

5  วรรณกรรมทองถิ่นสะทอนใหเห็นคานิยมตางๆ ของทองถิน่  เชน  คานยิม
เร่ืองความรักสนุก  จะเหน็ไดวาเหตุผลประการหนึง่ทีว่รรณกรรมทองถิ่นตางๆแตงขึ้นมาก็เพือ่มุงให
ความบนัเทงิแกคนในทองถิน่นัน่เอง 

การอนุรกัษวรรณกรรมทองถิ่น 
การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  ไมใชเพยีงการเก็บรักษาวรรณกรรมทองถิ่นไวเหมือน

การเก็บส่ิงที่เราพอใจไวในตู  แตการอนุรักษที่ดีควรจะทาํดังนี ้

1.  ศึกษาและพยายามทาํความเขาใจวรรณกรรมทองถิ่นดวยเหตุและผล  วรรณกรรม
ทองถิน่หลายเรื่องสะทอนสภาพสังคมที่มผูีชายเปนผูนาํและนิยมระบบครอบครัวแบบฝูงชาง  คือ  
ชายมีภรรยาไดหลายคน  เราก็ควรศกึษาใหเขาใจวาที่ผูชายมีภรรยาหลายคนก็เพราะในสงัคม
เกษตรกรรม  เกษตรกรตองการแรงงานสําหรับชวยเหลืองาน  ดังนั้น  ในสังคมสมยักอน  จึงนิยมมี
ภรรยาหลายคนเพื่อจะไดมีลูกหลายคน  ดังมีคําอวยพรทํานอง “ใหลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง”  
อยูมาก  นั่นแสดงวา  เรื่องความตองการมลูีกหลานจาํนวนมากเปนคานิยมหนึง่ของสังคมในอดีต 

2.  การดัดแปลงวรรณกรรมทองถิ่นใหเขากับยุคสมยั  เร่ืองนี้บรรพบุรุษทางอีสานเคย
กระทาํมาแลว  คือ  เมื่อภายหลงัรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  หมอลําไมไดรับ
การสนับสนุนจึงเสื่อมลง  คนในทองถิ่นพากันหนัมานิยมลิเกของภาคกลาง  นักปราชญในทองถิน่
จึงดัดแปลงการเลนหมอลาํแบบโตตอบหรือหมอลําชงิชูมาเปนหมอลาํเรื่อง  คือ  เลนมีฉากและ
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แตงกายแบบลิเก  หากการพูดการรองใชทํานองหมอลํา  ซึ่งก็สามารถเรียกความนิยมกลับคืนมา
ได  ดังนั้น  การอยูรอดของวรรณกรรมทองถิ่นขึน้อยูกบัการรูจักปรับเปล่ียนของคนในทองถิน่นัน้
ดวย 

3.  การสงเสรมิใหคนทั่วไปสนใจ  เหน็คณุคาของวรรณกรรมทองถิน่  ดวยการจัด
นิทรรศการ  การแสดง  การอภิปราย ฯลฯ  ตลอดจนสงเสริมใหเยาวชนในทองถิ่นสบืทอดศิลปะ
และวรรณกรรมในทองถิน่ของตนตอไป 

4.  การชวยกนัเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ดวยรูปแบบตางๆ อาท ิ  เลาเผยแพร  บันทกึ
เปนลายลักษณอักษร  หรือการใชวัสดุอุปกรณ  เชน  เทปโทรทัศน  เทปบันทกึเสียง  ชวยในการจด
บันทกึ 

การอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น  อาจกระทาํไดหลายทาง  ในทีน่ี้เพยีงแตเสนอแนะไว
สําหรับเปนแนวทางในการศกึษาและอนุรักษตอไป 
  
ปญหาของการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น 

ประเด็นสําคญัของการอนรัุกษสงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น  แบงไดเปน 4 
ประการ คือ 

1.  การถูกทาํลายในสภาพดินฟาอากาศ  สัตว  และแมลงตางๆ วรรณกรรมที่จารึกลง
ในวัสดุที่ไมคงทนจะถูกทําลายไป 

2.  การถูกทาํลายโดยมนุษย  ซึง่มีภาวะทีเ่กิดจากการรูเทาไมถงึการณ  เผาทิง้  ทาํลาย
ทิ้ง  เพราะไมรูคุณคา  อานไมออก  ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผูรูผูเลนพบเห็นและขอซือ้ไปในราคาถกู    
ทําใหเอกสาร  วรรณกรรมทองถิ่นถูกยายที่  หรือถูกขายตอไปยังตางประเทศ  ซึ่งปจจุบันมี
วรรณกรรมลายลักษณอยูตามพพิิธภัณฑทั่วโลกมากมายมหาศาล 

3.  ขาดผูรูผูเลนที่ใหความสาํคัญอยางจริงจัง  และขาดผูมีความรูในการปริวรรต 
4.  ขาดการพมิพเผยแพร  เพราะผูที่สนใจจะซื้อมีอยูในวงจํากัด  ทําใหผูพิมพเผยแพร

ขาดทุนในแงของการลงทนุ  การนาํสูประชาชนจงึอยูในวงผูรูผูเลนเทานั้น  ปญหาในการเผยแพร
จึงถูกตัดขาดออกไป  คงมีแตการอนุรักษไวในสถาบันการศึกษาทีม่ีผูศึกษาวงจาํกัดแคบๆ เทานัน้ 

 
(ประคอง  เจรญิจิตรกรรม 2546 : 86 - 88) 

-------------------------------------- 
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สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 

การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร สาระการเรียนรูรายวชิา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
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การวัดและประเมินผลหลกัสูตร สาระการเรยีนรูภาษาไทย 

รายวชิา ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น 

ในเอกสารหลกัสูตร สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่นี ้ 
ผูวิจัยไดประเมินผลหลกัสูตร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      ผูวิจยัไดประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน  จากการทดสอบระหวาง
เรียน   

โดยใชแบบประเมินผลตามสภาพจริง  ในการสงัเกตพฤติกรรมและใชแบบประเมินผลงานในการ
ใหคะแนนผลงานของนกัเรยีน  ซึ่งนํามาคิดเปนคะแนนรวมรอยละ 70  ของคะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  และจากการทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ซึ่งนําคะแนนมาคิดเปนรอยละ  30  ของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียน ทัง้นีน้ักเรียนที่ผานการประเมนิผล ตองไดคะแนนรวมจากการประเมินทัง้ 2 สวน  ไมต่าํ
กวารอยละ  70 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  ( x̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
จากนั้นนําคาเฉลี่ย (X ̅ ) ที่ไดมาเทียบเปนรอยละ  แลวเทยีบกับเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2533 :4 ) 

คะแนน  80 –100 หมายถงึ    ดีมาก 

คะแนน  70 – 79 หมายถงึ    ดี 

คะแนน  60 – 69 หมายถงึ    ปานกลาง 

คะแนน  50 – 59            หมายถงึ    ผานเกณฑข้ันต่าํกวาที ่กําหนด 

คะแนน    0  - 49 หมายถงึ    ต่าํกวาเกณฑข้ันต่ํา 

 
2.  การประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรียน     

      ผูวิจยัไดประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียน    โดยสรางแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียน   รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  ประกอบดวย  
5 ตอน  คือ  ตอนที ่1  ขอมูลของผูตอบ  ตอนที ่ 2 ดานเนื้อหาวิชา    ตอนที ่ 3 ดาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดกระบวนการจัดการเรยีนรู  ตอนที่ 4 กระบวนการประเมินผล และตอนที ่5  ดาน
ความสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน รวมทัง้สิน้จํานวน 20 ขอ  มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประเมินคา  (rating  scale)  5 ระดับ  แบบปลายปด นําผลการตอบแบบสอบถามมาแจกแจง
ความถี่แลวหาคาเฉลี่ย  ( x̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของแตละขอในแตละดาน  โดย
ตั้งระดับคะแนนความคิดเหน็ การแปลความหมายความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมิน  แปล
ความหมายตามเกณฑเปนคาระดับ  ดังนี ้

  คําตอบ                     คาน้ําหนกั 

มากที่สุด   ใหคาระดับเทากับ  5 

มาก    ใหคาระดับเทากับ  4 

ปานกลาง   ใหคาระดับเทากับ  3 

นอย    ใหคาระดับเทากับ  2 

นอยที่สุด   ใหคาระดับเทากับ  1 
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ภาคผนวก ข 
 

การคัดเลือกวรรณกรรมทองถิ่น 
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ผูวิจัยไดอานนทิานทัง้หมด  223  เร่ือง  แลววิเคราะหนทิานทีเ่หมาะจะนาํมาจดั
กิจกรรมการเรยีนรูใหกับผูเรียน ไดทั้งหมด 19  เร่ือง   ดังนี ้
ตารางที่   8    ผลการวิเคราะหนทิานที่ใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ท 422   

วรรณกรรมทองถิน่ 
 

วิถีชีวิต
ของคน(3) 

 
ประโยชนและบทบาทของ

นิทาน(7) 

 
 

ประเด็น 
           การวิเคราะห 

 
 
นิทานเรื่อง ที่ม

าข
อง

นิท
าน

  (
1) 

แน
วค

ิด,
ทัศ

นค
ติข

อง
คน

  (
2) 

คว
าม

เป
นอ

ยู 
(3.

1) 

อา
ชีพ

  (
3.2

) 

เผ
ยค

วา
มเ
ชื่อ

  (
4) 

สะ
ทอ

นค
าน

ิยม
  (

5) 

เผ
ยข

นบ
ธร

รม
เน
ียม

ปร
ะเพ

ณี 
(6)

 

เพ
ลิน

,ฆ
าเว

ลา
(7.

1) 

ปล
ูกฝ

งจ
ริย

ธร
รม

(7.
2) 

ให
กา

รศึ
กษ

า(7
.3)

 

สร
าง
จนิ

ตน
าก

าร
(7.

4) 

รัก
ษา

บร
รท

ัดฐ
าน

(7.
5) 

1. เสือโงกับคางคก 
(ยกยองความฉลาด) 

- + - - - @ - @ - + @@ - 

2. สามเกลอเพื่อนกัน 
(รักพวกพอง,ทํานาทํา
สวน,กินขาวเปนอาหาร
หลัก) 

- - @ + - @ - + - - - - 

3. ศาลปูเผือกปูดํา 
(ชอบทําบุญ,มีน้ําใจ
เชื่อความฝน,ยกยองคน
ทําความดี) 

- + @ + @@ @ @ - - - - - 

4. ตายแลวไปไหน 
(ที่มาจากชาดก,เชื่อ
บุญกรรม นรก สวรรค) 

@ + - - @@ - - + - - + - 

5. บางแคในอดีต 
(เชื่อเรื่องผี,แสดงใหเห็น
ความแตกตางของ
อดีต-ปจจุบัน) 

- @ @@ @@ - @ - + - - - - 

6. ทําไมเสือโครงจึงมี
ตัวลาย (ยกยองคน
ฉลาด 

- + - - - @ - @ - - @ - 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่  8  (ตอ) 
 

วิถีชีวิต
ของคน(3) 

 
ประโยชนและบทบาทของ

นิทาน(7) 

 
 

ประเด็น 
           การวิเคราะห 

 
 
นิทานเรื่อง 

ที่ม
าข

อง
นิท

าน
  (

1) 

แน
วค

ิด,
ทัศ

นค
ติข

อง
คน

  (
2) 

คว
าม

เป
นอ

ยู 
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อา
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เผ
ยค

วา
มเ
ชื่อ
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สะ
ทอ
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าน

ิยม
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5) 

เผ
ยข
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ธร

รม
เน
ียม

ปร
ะเพ

ณี 
(6)

 

เพ
ลิน

,ฆ
าเว

ลา
(7.

1) 

ปล
ูกฝ

งจ
ริย

ธร
รม

(7.
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กษ
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สร
าง
จนิ

ตน
าก

าร
(7.

4) 

รัก
ษา

บร
รท

ัดฐ
าน

(7.
5) 

7. ทําบุญบูชาโทษโปรด
สัตวไดบาป (อาชีพตก
ปลา,หาของปา) 

- - - @@ - - - @ - - + - 

8. คนตัดฟน (เชื่อเรื่อง
บุญกรรม,ชาติภพ) 

- - - + @@ - - @ - - - - 

9. ทําไมมดตะนอยถึง
เอวคอด (ทําไร ทํานา 
หาปลา) 

- - + @ - - - @ - - @ - 

10. โลภมากลาภ 
มักหาย (ความโลภเปน
เหตุใหเกิดทุกข) พิธีศพ,
เชื่อส่ิงสักดิ์สิทธิ์ 

- + + @ @@ @ + @ + - @ - 

11. เม่ือเศรษฐีเลือก
ลูกสะใภ (ยกยองคนมี
น้ําใจ,ผูชายตองบวช
กอนแตง) 

- @ @ - - @@ @ @ - - - - 

12. ดาวจระเข (เชื่อการ
กลับชาติมาเกิด,บุญ
กรรม,ยกยองคนขยัน,
ชอบทําบุญ) 

- - + - @@ @ - @ - - - - 

13. แยงศพมอญ 
(ประเพณีมอญ,ยกยอง
ผูมีปญญา) 

+ @ - - + + @@ - + + - - 
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สมุดกลาง



 
 
 
 
 

332

ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

วิถีชีวิต
ของคน(3) 

 
ประโยชนและบทบาทของ

นิทาน(7) 

 
 

ประเด็น 
           การวิเคราะห 

 
 
นิทานเรื่อง 

ที่ม
าข

อง
นิท

าน
  (

1) 

แน
วค

ิด,
ทัศ

นค
ติข

อง
คน

  (
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คว
าม

เป
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4) 

สะ
ทอ

นค
าน

ิยม
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ยข

นบ
ธร

รม
เน
ียม
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ะเพ

ณี 
(6)
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ลิน
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าเว

ลา
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ูกฝ

งจ
ริย
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สร
าง
จนิ

ตน
าก

าร
(7.

4) 

รัก
ษา

บร
รท

ัดฐ
าน

(7.
5) 

14. เสาชิงชา – ราชพิธี
โลชิงชา (พระราชพิธี
ตรียัมปวาย) 

- - - - - - @@ - - @ - - 

15. ประเพณีปลอยนก
ปลอยปลา  (เชื่อเรื่อง
คําทํานาย,บุญกรรม,
ชอบทําบุญ) 

+ @ + - @@ @ @@ + @ + + @ 

16. เจาพอหอกลอง 
(ชอบเลนพนัน) 

- - - - + @ - @ - @ + - 

17. คนใจบุญ 
(ยกยองคนใจบุญ) 

- @ @@ @@ @@ @ @ @ @@ @@ @ - 

18.  นักศึกษาแพทย 
(เชื่อในส่ิงล้ีลับ,รักพวก
พอง) 

- - - + + @@ - @ - - - - 

19. นางนาคพระโขนง 
(เชื่อเรื่องผี,สภาพความ
เปนอยูในอดีต) 

- - @@ @@ @@ @ - + - - + - 
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ความหมายของสัญลกัษณที่บันทกึผลการวิเคราะหในตาราง 
 

สัญลักษณ -  หมายความวา   นิทานเรื่องนี ้ไมมีคุณสมบัติในประเด็นที่วเิคราะห 
สัญลักษณ +      หมายความวา นิทานเรื่องนี ้มีคุณสมบัติในประเด็นที่วเิคราะหบาง  

เล็กนอย 
สัญลักษณ @  หมายความวา นิทานเรื่องนี ้มีคุณสมบัติในประเด็นที่วเิคราะหชัดเจน 
สัญลักษณ @@  หมายความวา นทิานเรื่องนีม้คีุณสมบัติในประเด็นทีว่ิเคราะหอยาง
      ชัดเจนยิง่ 
หมายเหต ุ นิทานจากตารางผลการวิเคราะหนทิานที่ใชในการจัดกจิกรรมการเรียน 
  การสอนรายวชิา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
เร่ืองที่ 1     เสอืโงกับคางคก   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  262 - 263  
เร่ืองที่ 2     สามเกลอเพื่อนกัน   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  265 - 266 
เร่ืองที่ 3     ศาลปูเผือกปูดํา   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  257 - 260 
เร่ืองที่ 4     ตายแลวไปไหน   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  252 - 254 
เร่ืองที่ 5     บางแคในอดีต   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  241 - 242 
เร่ืองที่ 6     ทาํไมเสือโครงจงึมีตัวลาย   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  261 
เร่ืองที่ 7     ทาํบุญบูชาโทษโปรดสัตวไดบาป     ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  240 
เร่ืองที่ 8     คนตัดฟน      ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  251  
เร่ืองที่ 9     ทาํไมมดตะนอยถึงเอวคอด  ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  243 
เร่ืองที่ 10   โลภมากลาภมกัหาย    ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  250 
เร่ืองที่ 11   เมือ่เศรษฐีเลือกลูกสะใภ  ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  256 
เร่ืองที่ 12   ดาวจระเข     ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  268 
เร่ืองที่ 13   แยงศพมอญ    ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  247 - 249 
เร่ืองที่ 14   เสาชิงชา – ราชพิธีโลชงิชา  ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  246 
เร่ืองที่ 15   ประเพณีปลอยนกปลอยปลา  ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  244 - 245 
เร่ืองที่ 16   เจาพอหอกลอง    ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  277 - 278 
เร่ืองที่ 17   คนใจบุญ     ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  267 
เร่ืองที่ 18   นกัศึกษาแพทย   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  264 
เร่ืองที่ 19   นางนาคพระโขนง   ดูรายละเอียดนิทานทีห่นา  271 - 275 
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ภาคผนวก  ค 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
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แบบสัมภาษณความตองการ 
(สําหรับผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชา  และครูผูสอนภาษาไทย) 

เร่ือง  ความตองการในการพัฒนาหลักสตูร  สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ท 422 
วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณฉบับนี้  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลกัสูตร  
สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยจงึขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดตอบคําถามตามความเปนจริง  แบบสัมภาษณนี้แบงออกเปน 3 ตอน  จํานวน 8 ขอ  
ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป  จํานวน  5 ขอ 
ตอนที่ 2  ความตองการพัฒนาหลักสตูร จํานวน 2 ขอ 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ๆ เพิ่มเติม  จํานวน 1 ขอ 

 
ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  จํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง   กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 1.  เพศ                       ชาย                               หญิง  
  
 2.  อาย ุ       .......................  ป 
  
 3.  การศึกษา   ปริญญาตรี 
      
     สูงกวาปริญญาตรี 
  
 4.  ตําแหนงงานปจจุบนั  ผูบริหาร 
      
     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
     ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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5.  ประสบการณในการทาํงาน   1 – 10 ป 
 
      11 – 20 ป 
 
      21 ปข้ึนไป  
 

ตอนที่ 2  ความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวชิา  
  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4   
  1.  ทานเห็นดวยหรือไมกับการสรางเอกสารหลักสูตรเพื่อใชสําหรับ  รายวิชา      
       ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพราะเหตุใด 
       ................................................................................................................ 
  2.  ทานมีแนวทางในการจัดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน   
                  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่อยางไร   
      ................................................................................................................. 
ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอืน่ๆ เพิ่มเติม 

          .................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความตองการ 
(สําหรับนกัเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน) 

เร่ือง  ความตองการในการพัฒนาหลักสตูร  สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ท 422 
วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาหลกัสตูร  
สาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ท 422 วรรณกรรมทองถิน่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยจงึขอใหนกัเรียนตอบ
คําถามตามความเปนจริง  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน  จํานวน 6 ขอ  ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป  จํานวน  2 ขอ 
ตอนที่ 2  ความตองการใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดรายวชิา ท 422 

วรรณกรรมทองถิน่ใหเปนวิชาเลือกเสรีและความคิดเหน็เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จาํนวน 2 ขอ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ๆ เพิ่มเติม  จํานวน 1 ขอ 
 
ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จาํนวน  2  ขอ 
คําชี้แจง   กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 1.  เพศ                       ชาย                               หญิง  
  

2.  อาย ุ       .......................  ป 
ตอนที่ 2  ความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวชิา  
  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4   
  1.  นักเรียนมคีวามตองการใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดรายวชิา ท 422  
       วรรณกรรมทองถิ่นใหเปนวิชาเลือกเสรีหรือไม           
       ................................................................................................................ 
  2.  นักเรียนมขีอเสนอแนะอยางไรในการจดักิจกรรมการเรียนรู  รายวิชา ท 422  
       วรรณกรรมทองถิ่น  
      ................................................................................................................. 
ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอืน่ๆ เพิ่มเติม 

          .................................................................................................................... 

   ส
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แบบประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยการสังเกตคุณลักษณะดานจิตพสิยั 
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แบบประเมินผลตามสภาพจริงโดยการสังเกตคุณลกัษณะดานจติพิสัย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
ระดับช้ัน………………………………ภาคเรียนที่……….ปการศกึษา…………….. 

 
 
 
เลข
ที ่

         
  พฤติกรรม 

 
 
 

 
ชื่อ – สกลุ 

ความตั้งใจ
เรียน 

และการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

4 คะแนน 

การรวม
กิจกรรม
และการ
ตอบ
คําถาม 

 
4 คะแนน  

ความรับ
ผิด 
ชอบ 

 
 
 

4 คะแนน 

การทาํงาน
รวมกับ
ผูอ่ืน 

 
 
 
 
4 คะแนน 

 
 

รวม 
 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
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เกณฑการประเมินตามสภาพจรงิเกีย่วกับคุณลักษณะดานจิตพสิัย 
 

1. ความตั้งใจเรยีนและการปฏิบัติงาน           ระดับคะแนน 
   -  ไมตั้งใจเรียนและไมปฏิบัติงานตามขอตกลง                                                    1 

  -  ตั้งใจเรียนบางครั้งและปฏบิัติงานถูกตองเหมาะสมตามสถานการณบางครั้ง      2  

 -  ตั้งใจเรียนทกุครั้ง แตปฏิบัติงานถูกตองเหมาะสมตามสถานการณบางครั้ง         3 

 -  ตั้งใจเรียนและปฏิบัติงานถูกตองเหมาะสมตามสถานการณทุกครัง้         4 
2. การรวมกจิกรรม  การต้ังคําถามและตอบคําถาม          ระดับคะแนน 
       -  ไมรวมกิจกรรม  ไมมีการตั้งคําถามและตอบคําถามใดๆ           1 

-  ใหความรวมมือ  สนใจเขารวมกิจกรรมบางครั้ง  แตไมมีการตั้งคาํถาม           
    ไมมีการตอบคําถามและไมรวมอภิปรายใดๆ             2 
-  ใหความรวมมือ  สนใจเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง  มกีารตั้งคําถาม  ตอบคําถาม 
    และรวมอภิปรายเปนบางครั้ง              3 
-  ใหความรวมมือ  สนใจเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง  มกีารตั้งคําถาม  ตอบคําถาม      
    และรวมอภิปรายอยางสม่าํเสมอ             4 

3. ความรับผิดชอบ              ระดับคะแนน 
-  การเขาเรียน  การสงผลงาน  การปฏิบัติกิจกรรมตรงเวลาต่ํากวารอยละ 25       1 
   ของการปฏบิัติทั้งหมด 
-  การเขาเรียน  การสงผลงาน  การปฏิบัติกิจกรรมตรงเวลาเกินรอยละ 25            2 
   แตไมถึงรอยละ 60  ของการปฏิบัติงานทัง้หมด 
-  การเขาเรียน  การสงผลงาน  การปฏิบัติกิจกรรมตรงเวลาเกินรอยละ 60            3 
   แตไมถึงรอยละ 80  ของการปฏิบัติงานทัง้หมด 
-  การเขาเรียน  การสงผลงาน  การปฏิบัติกิจกรรมตรงเวลาเกินรอยละ 80            4 
   ของการปฏบิัติงานทัง้หมด 

4. การทาํงานรวมกับผูอ่ืน             ระดับคะแนน 
-  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานนอย  ไมมีการรวมทาํงานเปนกลุม           1 
-  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและมีการรวมทาํงานกลุมบางครั้ง            2 
-  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดี  และมีการรวมทาํงานกลุมบางครั้ง        3 
-  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดี  และมีการรวมทาํงานกลุมทุกครั้ง          4 
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แบบประเมินผลงานของนกัเรียน 
แบบประเมินการทาํงานกลุม 

แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม 
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แบบประเมินผลงานของนกัเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
ระดับช้ัน………………………………ภาคเรียนที่……….ปการศกึษา…………….. 

 
ชื่อ – สกลุ เนื้อหา การใช

ภาษา 
นิสัยที่ดีใน
การเขียน 

ภาพ รวม
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 
ระดับคุณภาพ 
 คะแนน  31 – 40  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  21 – 30  หมายถึง  ดี 

คะแนน  11 – 20  หมายถึง  พอใช 
คะแนน   1 –  10  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนผลงานของนักเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน หัวขอ
ประเมิน 4 3 2 1 

น้ําหนัก  
จุดเนน 

1. เนื้อหา 

 

- นําคาํที่ให   
มาใชครบถวน 
(ตรวจMind 
Mapping) 
-ลําดับเร่ืองราว
ไดตอเนื่องไม
สับสน 
- เร่ืองมี
ความหมาย 

- นําคาํที่ให
มาใชไมครบ
ขาด 1 – 2 คํา 
(ตรวจMind 
Mapping) 
- ลําดับ
เร่ืองราวได
ตอเนื่อง 

- นําคาํที่ให
มาใชไมครบ
ขาด 2 – 4คํา 
(ตรวจMind 
Mapping) 
- ลําดับ
ข้ันตอนสับสน
เล็กนอย 

- นําคาํที่ให
มาใชไมครบ
ขาดมากกวา 
4 คํา 
 (ตรวจMind 
Mapping) 
- ลําดับ
ข้ันตอนสับสน 

3 

2.  การใช
ภาษา 

 

- เขียนสะกดคํา
ไดถูกตอง  หรือ
เขียนผิดพลาด
ไมเกิน 1 – 3 คํา 
- ใชคําได
เหมาะสม 

- เขียนสะกด
คําไดถูกตอง  
ผิดพลาด  
4 – 6 คํา 
-ใชคําได
เหมาะสม 

- เขียนสะกด
คําผิดพลาด
ไมเกิน 7 – 10 
คํา 
- ใชคําได
เหมาะสม
ปานกลาง 

- เขียนสะกด
คําผิดพลาด
มากกวา 10 
คํา 
- ใชถอยคําไม
คอยเหมาะสม 

3 

3.  นิสัยที่
ดีในการ
เขียน 
 

- มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
- มีความสะอาด 

- มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
- มีรอยลบขูด
ขีด ฆา 1 – 2 
แหง 

- มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
- มีรอยลบขูด
ขีด ฆา 3 – 5 
แหง 

- ไมเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
- มีรอยลบขูด
ขีด ฆา 5 แหง
ข้ึนไป 

2 

 
 
 

 

   ส
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เกณฑการใหคะแนน หัวขอ

ประเมิน 4 3 2 1 
น้ําหนัก  
จุดเนน 

4. ภาพ 

 

- ภาพ
สอดคลองกับ
เร่ือง 
- ภาพสื่อ
ความหมาย
ครอบคลุมกับ
เร่ือง 
- สวยงาม 

- ภาพ
สอดคลอง 
- แตส่ือ
ความหมาย
ไมครอบคลุม
กับเร่ือง 
- ภาพ
สวยงาม 

- ภาพ
สอดคลองกับ
เร่ือง 
- ส่ือ
ความหมาย
ไมครอบคลุม
กับเร่ือง 
-สวยงามปาน
กลาง 

- ภาพ
สอดคลองกับ
เร่ือง 
- ส่ือ
ความหมาย
ไมครอบคลุม 
- ไมสวยงาม 

2 
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แบบประเมินการทาํงานกลุม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

         
ระดับช้ัน………………………………ภาคเรียนที่……….ปการศกึษา…………….. 

 
เกณฑการใหคะแนน ขอที่ หัวขอประเมนิ 

4 3 2 1 
น้ําหนัก  
จุดเนน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

บทบาทของคณะทํางาน
ความรับผิดชอบตอหนาที ่

ข้ันตอนการทาํงาน 
เวลา 
ความรวมมือในการทํางาน 

    1 
2 
3 
1 
3 

 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน    31 – 40   หมายถงึ    ดมีาก 
คะแนน    21 – 30   หมายถงึ    ด ี
คะแนน    11 – 20   หมายถงึ    พอใช 
คะแนน      1 – 10 หมายถงึ    ปรับปรุง 
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เกณฑประเมนิการทาํงานกลุม 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการ
ประเมิน 4 3 2 1 

น้ําหนัก 
จุดเนน 

1.บทบาท
ของคณะ 
ทํางาน 
 

มีประธาน  
เลขานุการ
ผูนําเสนอ  
ผูรวมงาน 

ขาด
องคประกอบ 
1 อยาง 

ขาด
องคประกอบ 
2 อยาง 

ขาด
องคประกอบ 
3 อยาง 

1 

2.ความ
รับผิดชอบ
ตอหนาท ี
 

ทุกคนมีหนาที่
และความ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตน 

มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ 
1 คน 

มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ 
2 คน 

มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ 
2 คนขึ้นไป 

2 

3. ขั้นตอน
การทาํงาน 

1)  คัดเลือก
เร่ืองราวตาม
ความสนใจ
ของกลุม 
2)  มีการ
วางแผนงาน 
3)  เตรียม
วัสดุอุปกรณ 
4)  ปฏิบัติ
ตามแผน 
5)  มีการ
พัฒนางาน/
ปรับปรุงแกไข 
 

ขาด 1 
ข้ันตอน
หรือไมชัดเจน 

ขาด 2 
ข้ันตอน
หรือไมชัดเจน 

ขาด 2 
ข้ันตอนขึ้นไป 

3 
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เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการ
ประเมิน 4 3 2 1 

น้ําหนัก 
จุดเนน 

4.  เวลา เสร็จตาม
กําหนดและ
งานมี
คุณภาพ 

เสร็จไมทันตาม
กําหนด  แตงาน
มีคุณภาพหรือ
เสร็จทันกําหนด
แตงานขาด
คุณภาพ 

เสร็จไมทัน
ตามกําหนด
และงานมี
คุณภาพต่ํา 

เสร็จไมทัน
ตามกําหนด
และงานไมมี
คุณภาพ 

1 

5.  ความ
รวมมือใน
การทาํงาน 

ทุกคนมี
สวนรวม
และให
ความ
รวมมือ
อยางเตม็ที ่

80% ของกลุมมี
สวนรวม  และ
ใหความรวมมอื 

60% ของกลุม
มีสวนรวม
และใหความ
รวมมือ 

40% ของกลุม
มีสวนรวม
และใหความ
รวมมือ 

3 
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แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

         
ระดับช้ัน………………………………ภาคเรียนที่……….ปการศกึษา…………….. 

 
เกณฑการใหคะแนน ขอที่ หัวขอประเมนิ 

4 3 2 1 
น้ําหนัก  
จุดเนน 

1. 
2. 
3. 
4. 

กลวิธกีารนาํเสนอ 
เนื้อหา 
ภาษา 
เวลา 

    2 
3 
4 
1 

 
 

ระดับคุณภาพ 
 คะแนน    31 – 40   หมายถงึ    ดมีาก 
 คะแนน    21 – 30   หมายถงึ    ด ี
 คะแนน    11 – 20   หมายถงึ    พอใช 
 คะแนน      1 – 10 หมายถงึ    ปรับปรุง 
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เกณฑประเมนิการการนาํเสนอผลงานกลุม 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น
การ

ประเมิน 
4 3 2 1 

น้ําหนัก 
จุดเนน 

1.  กลวธิี
นําเสนอ 

1.  มกีารนําเขาสู
เนื้อเร่ือง 
2. มีความสัมพันธ
กับเนื้อเร่ือง 
3. เราใจและชวน
ใหผูฟงติดตาม 
4. มีความมัน่ใจใน
การนาํเสนอ 

ขาด 1 
ข้ันตอน
หรือไม
ชัดเจน 

ขาด 2 
ข้ันตอน
หรือไม
ชัดเจน 

ขาด
มากกวา 2 
ข้ันตอนขึ้น
ไป 

 
 
 

2 

2.  เนื้อหา 1. มีการ
เรียงลําดับเนือ้หา 
2. เนื้อหามีความ
ตอเนื่อง 
3. เนื้อหา
สอดคลอง 
4. เนื้อหามี
สาระประโยชน 
 

ขาด 1 
ข้ันตอน  
หรือไม
ชัดเจน 

ขาด 2 
ข้ันตอน
หรือไม
ชัดเจน 

ขาด
มากกวา 2 
ข้ันตอนขึ้น
ไป 

 
 

3 
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เกณฑการใหคะแนน ประเด็น
การ

ประเมิน 
4 3 2 1 

น้ําหนัก 
จุดเนน 

3.  ภาษา 1. ออกเสียง
ถูกตองตาม
อักขรวิธีและ
ดังชัดเจน 
2. ใชภาษา
เหมาะสม 
3. ใชภาษา
เขาใจงาย 
4. มีการใช
สํานวนโวหาร 

ขาด 1 
ข้ันตอน
หรือไมชัดเจน 

ขาด 2 
ข้ันตอน
หรือไม
ชัดเจน 

ขาดมากกวา 
2 ข้ันตอนขึ้น
ไป 

 
 

4 

4.  เวลา พูดจบเนื้อหา
ภายในเวลาที่
กําหนด 

ใชเวลามาก 
หรือนอยจาก
ที่กําหนดไม
เกิน 2 นาท ี

ใชเวลามาก 
หรือนอย
จากที่
กําหนดไม
เกิน 5 นาท ี

ใชเวลามาก 
หรือนอยจาก
ที่กําหนด
มากกวา 5 
นาท ี

1 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
รายวชิา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
คําชี้แจง 

1.   แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 30 ขอ  4 ตัวเลือก  ใหนักเรยีนเลอืกขอที่ถูก
ที่สุด  แลวทาํเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษคําตอบ 

2.   หามขีดเขยีนขอความใดๆ ลงในกระดาษขอสอบ 
     3.  ใหเวลาทาํขอสอบ 1 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ขอใดไมใชลักษณะของวรรณกรรมทองถิน่   

ก. ภาษาที่ใชเปนภาษางายๆ สวนใหญเปนภาษาของทองถิน่นัน้ 
ข. ชนชั้นสงูเปนผูสรางสรรคและแพรหลายในราชสํานกั 
ค. สืบทอดกันมาทางมุขปาฐะ 
ง. ไมปรากฏนามผูแตง 

2.  คําประพนัธในขอใดที่นยิมนํามาใชในการแตงวรรณกรรมทองถิน่มากที่สุด   
 ก.  กลอน  ข.  โคลง  ค.  กาพย  ง.  ราย 
3.  ขอใดทําใหวรรณกรรมแตละทองถิ่นแตกตางกนัมากที่สุด   
 ก. ภาษาที่ใช     ข.  คานิยมที่มอียูในวรรณกรรม 
            ค.  ทวงทํานองขับกลอมที่ใชถายทอด  ง.  ดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบเพื่อ 
                                                                                            กํากับจังหวะ                        
4.  ขอใดแสดงคุณลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิน่ไดดีที่สุด   

ก. วรรณกรรมทองถิน่จะบงบอกถึงการดําเนนิชีวิตที่ราบร่ืนและเปนสุข 
ข. วรรณกรรมทองถิน่เปนรอยกรองที่เขาใจงายและเปนที่นยิมของมหาชนทัว่ไป 
ค. วรรณกรรมทองถิน่เปนรอยแกวทีเ่ขาใจงายและใชภาษาพื้นเมืองของทองถิ่นนัน้ๆ  
ช. วรรณกรรมทองถิน่เปนไดทัง้รอยแกวและรอยกรองทีเ่ขาใจงายใชภาษาถิ่นและเปนที่

นิยมของมหาชนโดยทั่วไป 
5. “อะไรเอย  ไมถึงฤดูไมเขา  ไมถึงคราวไมออก”    

ตอบ  พระจําพรรษา 
       ปริศนาคาํทายขางตนใหคุณคาในดานใดเดนที่สุด   
 ก.  คุณคาดานภาษา    ข.  คุณคาดานการศึกษาอบรม 
 ค.  คุณคาดานอิทธพิลตอการดําเนนิชวีิต  ง.  คุณคาดานวัฒนธรรมประเพณ ี
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6.  จุดมุงหมายที่สําคัญของการเลนปริศนาคําทายคือขอใด   
 ก.  เพื่อลองภูมิปญญาและผอนคลายอารมณ  
 ข.  เพื่อแสดงใหเหน็ถงึคานิยมของสังคม 
 ค.  เพื่อแสดงความสามารถในการประพันธ  
 ง.  เพื่อจูงใจใหคนอยากคิดอยากแกปญหา 
7.  ขอใดมิใชลักษณะของปริศนาคําทายของไทยในอดีต   
 ก.  นิยมใชคําคลองจอง     

ข.  ไมนิยมถามตรงๆ แตจะใชส่ิงเปรียบเทยีบ 
  ค.  ในสวนทายของคําถามมักมีการทาทายใหผูไขปริศนาพยายามคิด 

 ง.  ลักษณะการตั้งคําถามใชโครงสรางของปริศนาคาํทายครบถวน 
8.  “ตีวัวกระทบคราด”  เปนภาษิตที่มทีี่มาจากขอใด   
 ก.  ภาษิตที่เกดิจากธรรมชาติ    
 ข.  ภาษิตที่เกดิจากประสบการณและอาชีพ 
 ค.  ภาษิตที่เกดิจากวฒันธรรมประเพณ ี   
 ง.  ภาษิตที่เกดิจากการละเลน 
9.  “เกาะชายผาเหลือง”  เปนภาษิตที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาษิตกบัการดํารงชวีติ
อยางไร   
 ก.  ภาษิตนี้สะทอนความรักพวกพอง 
 ข.  ภาษิตนี้สะทอนความศรทัธาในพระศาสนา 
 ค.  ภาษิตนี้สะทอนการยกยองบทบาทของผูชายในสงัคมไทย 

ง.  ภาษิตนี้สะทอนความเชื่อส่ิงเหนือธรรมชาติและฤกษยาม 
10.  “แมพระ” จัดเปนถอยคาํประเภทใด   
 ก.  ภาษิต  ข.  สํานวน  ค.  คําพงัเพย  ง.  คติพจน 
 
ใหนักเรยีนอานเนื้อเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 11 – 13 
 

นิทานเรื่อง “ทําไมหนกูลวัแมว” 
“ในยุคดึกดําบรรพนั้น  มีเทวดาแมวกับนางฟาหนูซึง่รักใครชอบพอกัน  ไดแตงงานกนั

มานานแสนนาน  นางฟาหนูเกิดเบื่อเทวดาแมว  จงึหนีไปมีชู  แลวทรัพยสมบัติแอบเอาไปใหชูจน
ส้ินเนื้อประดาตัว  มิหนาํซ้าํนางฟาหนยูังทํารายเทวดาแมว  จงใจจะใหตายเสียดวย  เผอิญวา
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เทวดาแมวยงัไมถึงที่ตาย  แตใชเวลารักษาตัวอยูนาน  ก็เลยสาบานวาจะจองลางจองผลาญ
นางฟาหนูตลอดไป  เทวดาแมวก็ไดทําตามที่สาบานไว  เขาติดตามนางฟาหนูไปทกุๆ ที ่ เมื่อพบที่
ใดก็จะคอยทาํรายทนัท ี  ฉะนั้น พระอนิทรเห็นวาเทวดาแมวและนางฟาหนูเปนตัวอยางที่ไมดี  ไม
ควรปลอยไวใหคนอืน่เหน็  ฉะนัน้  พระอนิทรจงึสาปใหเทวดาแมว  นางฟาหนูเปนแมวและเปนหนู  
แตดวยความที่เปนศัตรูตอกัน  หนูจงึไดกลัวแมวมาจนทุกวนันี”้ 
11.  นิทานเรื่องทาํไมหนูกลวัแมวจัดเปนนทิานประเภทใด   
 ก.  นิทานสัตว     ข.  นิทานมุขตลก 
 ค.  นิทานปรัมปรา    ง.  นิทานอธิบายเหตุ 
12.  นักเรียนคิดวานทิานประเภทใดสะทอนวิถชีีวิตของคนไดชัดเจนทีสุ่ด   
 ก.  นิทานชวีิต     ข.  นิทานอธิบายเหตุ 
 ค.  นิทานประจําถิน่    ง.  นิทานปรัมปรา 
13.  นิทานตางจากตํานานอยางไร   
 ก.  นิทานไมสามารถระบุไดวาผูเลาคือใครแตตํานานสามารถระบุได 
 ข.  นิทานเปนเรื่องที่เกิดจากจินตนาการสวนตํานานเปนเรื่องที่มีเคาความจริงมากกวา 

ค. นิทานบนัทกึสภาพสงัคมและการดําเนนิชีวิตของคนในทองถิน่แตตํานานไมไดบันทึก 
ง.  นิทานมกัเปนเรื่องอธิบายถึงความเปนมาของสถานที่  บุคคล  สวนตํานานจะไมนิยม
เชนนี ้

ใหนักเรยีนอานเนื้อเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 14 
นิทานเรื่อง “ดาวจระเข” 

กาลครั้งหนึง่นานมาแลว  มเีศรษฐีคนหนึ่งเปนคนรวยมากแตแกขี้งก  คร้ันยามแกแกก็
เอาสมบัติไปฝงไวทีห่ัวสะพานทาน้าํ  คร้ันแกตายไปแกกเ็กิดเปนจระเขวนเวียนแถวๆ นั้น  แกเปน
หวงสมบัติแก  แกก็ไมไดไปผุดไปเกิด  อยูมาวนัหนึง่แกก็เลยมาเขาฝนเมียแกวา  ใหไปขุดสมบัติที่
หัวสะพานมาทําบุญที่วัด  เมียแกตื่นขึน้มาก็เลยลองไปขุด  ก็เจอสมบัติ  ก็เลยนําไปทําบุญเสียที่
วัด  จระเขตวันี้กว็ายน้าํตามเรือไป  แตทีนีว้าจระเขเขาวัดไมได  เมียแกเลยทําธงเปนรูปจระเข  
แทนตัวผวัแก  เอาเขาวัดไป  ดวยอานิสงสผลบุญอันนี ้ แกก็ไดเกิดเปนดาวจระเขอยางที่เราเหน็ 
14.  การกระทาํของภรรยาเศรษฐีในตอนทีท่ําธงเปนรูปจระเข แสดงวาเขาเปนบุคคลอยางไร   
 ก.  ใจบุญ     ข.  รักสาม ี
 ค.  เชื่อในเรื่องความฝน    ง.  มีไหวพริบฉลาดเฉลียว 
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ใหนักเรยีนอานเนื้อเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 15 
 

มีผัวเมยีคูหนึ่ง  มีลูกขวบนงึจนบัดนี ้ 18 ขวบแลว  ตีนนะใหญเทาโอง  เศรษฐีผัวเมยีคู
นั้นก็มาหาพระ  ก็บอกวาลกูเขาทาํไมถงึตีนใหญเทาโอง  ปานนี้ยงัเดินไมได  ตั้งแตขวบนึงยนัสิบ
แปดขวบ  ทําไมลูกเขาถงึเดนิไมได  ตนีเทานะยิ่งใหญข้ึน  ใหญเทาโอง  พระองคนีก้บ็อกวา  “เมื่อ
ชาติกอนลกูโยมดาพอดาแมไว  และกเ็ตะพอเตะแมไวชาตินี้ถงึไดตีนเทาโอง” 
15.  นิทานเรื่องนี้ไดสะทอนความเชื่อในเรือ่งใดมากที่สุด   
 ก.  ความเชื่อในเรื่องเวรกรรม   ข.  ความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
 ค.  ความเชื่อในชาติภพ    ง.  ความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ ์
 
ใหนักเรยีนอานเนื้อเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  16-18 
 

นิทานเรื่อง “ทําไมมดตะนอยถึงเอวคอด” 
คร้ังหนึง่นานมาแลว  งเูหลือมเปนสัตวที่มีพษิมากที่สุด  เปนทีย่ําเกรงของสิงสาราสัตว

ทั้งหลายรวมทัง้มนษุยดวย  วันหนึง่งเูหลือมก็ไดออกเลื้อยไปหากินอาหารซึ่งเปนที่เฉอะแฉะฝนตก  
ผานทองไรทองนา  เลื้อยไปก็เกิดเปนทางยาวไป  พอใกลพลบค่ําแลว  ชาวนาคนหนึ่งกลับจากหา
ปลาก็เดินผาน  โดยที่ชาวนาคนนัน้ไมรูก็ย่ํารอยที่งเูหลือมเลื้อยเอาไว  เกิดเปนรอยเทาบนทางงู
เหลือม  ใกลเวลาพลบค่ําแลวงูเหลือมกก็ลับมายงัที่ของตน  เลื้อยมาทางเดิม  เหน็รอยทางเลื้อย
ของตัวเองเปนรอยเทาย่ําไวกเ็กิดความโกรธ  ก็เลยกัดไปที่รอยเทาของชาวนา  ชาวนาเมื่อถกูกัด
ดังนัน้ก็ลมตาย  แตปลาในตะของยังดิน้อยู  ก็เลยคิดวาชาวนายงัไมตาย  กเ็ลยเสยีใจวาพิษของ
ตวัเองหมดความมพีิษสงเสยีแลว  เสียใจก็ประกาศใหสิงสาราสัตว-ทัง้หลายรูวาตอไปนี้เราจะคาย
พิษแลว  เพราะวาพษิของเราไมมีอานุภาพ  พอถงึวนัประกาศจะคายพิษ  พวกงูตางๆ แมลงอะไร
ตออะไรก็จะมาเอาพิษของงูเหลือม  ซึง่พอวันนั้นพวกงตูางๆ พวกงูเหา  งูจงอาง  อะไรพวกนัน้
มาถงึกอนก็ไดรับพิษไปมาก  พวกงูเลก็ ๆ ก็ไดรับพิษไปนอยหนอย  เพราะวาพวกงใูหญๆ เอาไป
หมดแลว  พวกแมลงอะไรตออะไรมาทหีลงั  ก็เขาไมได  ตองยืนคอย  จนกวาสัตวทัง้หลายจะไดรับ
พิษหมดแลว  เหลือพิษคนละเล็กละนอย  มดตะนอยก็ยืนทาวเอวจนเอวคอด  กวาจะไดรับพษิ  
ทุกวนันี้มดตะนอยจงึเอวคอดอยางนี ้
16.  นิทานเรื่องนี้ใหแนวคิดในดานใด   
 ก.  ใหรูจักระงบัความโกรธ   ข.  ใหมีความรอบคอบ 
 ค.  ใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ   ง.  ใหรูจักเคารพนับถือผูอาวุโส 
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17.  ขอใดคือจุดมุงหมายของการเขียนตาํนาน   
 ก.  เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหแกคนในทองถิน่ 
 ข.  เพื่อใหความบันเทิงแกกลุมชนในทองถิน่ 
 ค.  เพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 

    ง.  เพื่อบันทึกสภาพสังคมและการดําเนินชวีิตของคนในทองถิ่น  และใหความรูแกคนรุน  
หลัง 

18.  ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสัมพนัธระหวางตาํนานกับการดํารงชวีิต   
 ก.  ตํานานสะทอนความเชื่อเรื่องกรรม   

ข.  ตาํนานใหขอคิดแกคนเรื่องการทําความดี 
 ค.  ตํานานสะทอนบทบาทของผูหญงิเปนผูตามผูชายเปนผูนาํ 
 ง. ถูกทุกขอ 
19.  ขอใดเปนตํานานเกี่ยวกบัสถานที ่
 ก.  เรื่องทาวอูทอง    ข.  เร่ืองสามโคก 
 ค.  เร่ืองการปลอยปลา    ง.  เร่ืองการทาํบุญน้าํผึ้ง 

จงใชขอมลูทีใ่หตอบคําถามขอ  20-21 

ตํานานเรื่อง “ตุมสามโคก” 
ผูเฒาผูแกในตําบลสามโคกไดเลาสืบตอกันมาวา  นานมาแลวมีมอญสองพีน่องสองคน  

คนพี่ชื่อแมะกะลอย  คนนองชื่อแมะกะเล็ด  ทัง้สองคนมีอาชพีปนเครื่องปนดินเผาสืบมาแตแต
รามัญประเทศ  เมื่อไดอพยพหลบภัยมาอยูแผนดินสยามที่บานสามโคก  ทัง้สองไดชวยกนัขุดดิน
เปนเนินถมเปนโคกใหสูงขึ้น  พนฤดนู้ําหลาก  สองโคก  และไดกอเตาเผาหมอ  ไห  เตา  ตุม  ของ
ผูพี่  แมะกะลอย 1 โคก  ของนองแมะกะเล็ด 1 โคก  กจิการคาขายเจริญรุงเรือง  มีเรือมารับซ้ือรับ
ขายกนัมากมาย  โดยนาํสนิคาตางๆ ไปขายยงัหวัเมืองตางๆ   ครอบครัวและหมูบานอยูกันอยาง
รมเย็นเปนสุข  ตอมาแมะกะเล็ด  ไดทําตัวเสเพลไมขยนั-ประกอบกิจการ  คบคนพาลเปนมิตร  ไม
สนใจประดิษฐคิดปน  และควบคุมการผลิต  จนเปนผลใหลูกคาตางหลีกหนีไมมาซื้อขาย
เครื่องปนดินเผา  จงึเกิดริษยาในกิจการของพี่ชายทีน่บัวันจะเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้น  คืนหนึ่งแมะกะ
เล็ดไดรวบรวมสมัครพรรคพวกอนัธพาลของตนกลุมหนึ่งลอบเขาไปทําลายโรงและเตาเผาตุมของ
แมะกะลอยผูพี่ชายจนเกิดพินาศวอดวาย  ผูเปนพี่สุดจะแคนใจและเสียใจทีน่องมาทาํกับตน  ดัง
โจรเขาปลนทาํลายลาง แตก็ตัดใจ  มิไดคดิอาฆาตมาดรายหรือตอบโตแตอยางไร  กลบัคิดมีมานะ  
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รวบรวมผูคนขดุแตงโคกเตาขึ้นมาใหมใหอยูใกลบานตน  เพื่อสะดวกในการดูแล  และกอเตาเผา
ตุมข้ึนใหม  เอาใจใสประดิษฐคิดคนปน  มิชามนิานกจิการก็เจริญรุงเรืองกวาเดิม  แมะกะเล็ดผู
นองมีจิตริษยาและหลงผิดคิดวาทาํลายเตาเผาตุมของพี่ชายเสียแลว  กจิการของตนจะ
เจริญรุงเรือง  กลับตรงกันขาม  ฐานะกลับตกต่ํา ลูกคาตางหลีกหนีไปไดรับความยากลําบาก  ขาด
มิตรคบคาสมาคมดวย  ก็สํานึกผิด  คิดขึ้นมาก็ละอายใจ  ในวาระสุดทายก็ตองยายหนีไปอยูที่อ่ืน 
 
20.  ตํานานดงักลาวเปนตํานานของจังหวัดใด  

ก.  ปทุมธาน ี     ข.  นนทบุรี 
ค.  สมุทรปราการ    ง.  กรุงเทพมหานคร 

21.  ตํานานเรือ่งนี้สะทอนใหเหน็สภาพสงัคมไทยในดานใด   
 ก.  ดานวิถชีีวติความเปนอยู   ข. ดานการประกอบอาชพี 
 ค.  ดานประวตัิศาสตร    ง.  ดานภูมิศาสตร 
22. “สําหรับพระราชพิธีตรียมัพวาย  หรือ พระราชพิธีโลชิงชานั้น  ปหนึ่งมีอยู 2 วัน คือ  วัน 7 ค่ํา         

เชา  กับ 7 ค่ําเย็น  และแรม 9 ค่ํา  เดือนยีท่ั้ง 2 วัน  ซึง่ถอืวาเปนวนัปใหมของพราหมณ  โดย
ถือวาพระอิศวรจะเสด็จมาเยีย่มโลกปละครั้ง  โดยมีนาลวิันเปนผูโลชงิชาตอนรับ 4 คน  ซึง่
สมมติวาเปนทาวจตุโลกบาล  มีเสาไมไผผูกถุงเงนิปกไวเปนเปาใหนาลิวนัโลชิงชา  แลวคาบ
ถุงเงินออกมา” 
จากขอความขางตนสะทอนสภาพสังคมในเรื่องใด   

ก.  ความเชื่อ     ข.  ประเพณ ี   
ค.  คานิยม     ง.  ถูกทัง้ขอ ก และขอ ข 

23.    รีรีขาวสาร   สองทนานขาวเปลือก  เลือกทองใบลาน 
  คดขาวใสจาน เก็บเบี้ยใตถนุราน พานเอาคนขางหลงัไว 
        เนื้อหาของเพลงขางตนสะทอนใหเหน็สภาพสงัคมใด   
 ก.  คานิยม     ข.  ความเชื่อ   
 ค.  วิถีชวีิต     ง.  ธรรมเนียมประเพณ ี
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24.    “เจาทองสุกเอย   สุกเหมือนขมิน้ชัน 
            สุกนักแมจะชักเปนแหวนกนั ทําขวัญใหเจาเอย” 

      ความเชื่อที่คนในสังคมปจจุบันยงัคงใหความเชื่อถืออยูในเรื่องใดทีม่ีแทรกอยูในบทเพลง 
กลอมเด็กขางตน     

 ก.  ความเชื่อในเรื่องขวัญ    ข.  ความเชื่อในเรื่องกรรม 
 ค.  ความเชื่อในเรื่องสิง่ศักดิ์สิทธิ ์   ง.  ความเชื่อในเรื่องพลังธรรมชาต ิ
25.    “ไกรเอยไกรทอง   มีเมียรักทั้งสองรักกไ็มเสมอกัน 
           รักเมียหลวงเทาทอนออย  รักเมียนอยเทาทอนจันทน 
           รักไมเทากนั   บาปนัน้มาถึงตัว” 
       จากบทเพลงขางตนสะทอนสภาพสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด   
 ก.  มีความเชือ่ในเรื่องบาปกรรม   ข.  ผูชายสามารถมีภรรยาไดหลายคน 
 ค.  คนไทยเปนคนเจาบทเจากลอน  ง.  ผูหญิงชอบผูชายที่มีความสามารถ 
26.   คําวา  “พอเพลง  แมเพลง”  หมายถงึอะไร   

ก. ถอยคําสําหรบัเรียกใชครูของเพลง 
ข. ชายและหญิงที่มารวมรองเพลงในงานบญุตางๆ 
ค. ชายและหญิงที่เปนผูนาํในการรองเพลง 
ง. บทเพลงแมแบบที่สืบทอดกนัมายาวนาน 

27.    “เจาขาว  แมลาระลอกเอย  มาหอมดอก  ดอกเอยดอกจาํปา 
 ขางขึ้นแลวหนอเรามาขอรําพา   เฮ  เฮ  ฮา  เห ลา  สาวเอย 
  มาถงึที่บานนี้เอย   อยาไดรีรอ  จอดหัวบนัได 
 แมเจาประคณุ  ลูกเอาสวนบุญมาให  เฮ  เฮ  ลา  เห  ลา  สาวเอย” 
       คานิยมขอใดจากเพลงดังกลาวทีย่ังปรากฏอยูในสงัคมปจจุบัน   
 ก.  ชอบเดินทางทางน้าํ    ข.  ยกยองผูมคีวามเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 ค.  ยกยองผูมคีวามกตัญ ู   ง.  ชอบทําบญุ 
28.  การสืบทอดวรรณกรรมทองถิน่สวนใหญกระทําดวยวิธีใด   

ก.  โดยการอาน     ข.  โดยการฟง 
ค.  โดยการเขยีน     ง.  โดยการบอกเลา 
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29. ขอใดแสดงคุณลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิน่ไดดีที่สุด   
ก. วรรณกรรมทองถิน่จะบงบอกถึงการดําเนนิชีวิตที่ราบร่ืนและเปนสุข 
ข. วรรณกรรมทองถิน่เปนรอยกรองที่เขาใจงายและเปนที่นยิมของมหาชนทัว่ไป 
ค. วรรณกรรมทองถิน่เปนรอยแกวทีเ่ขาใจงายและใชภาษาพื้นเมืองของทองถิ่นนัน้ๆ 
ง. วรรณกรรมทองถิน่เปนไดทัง้รอยแกวและรอยกรองทีเ่ขาใจงาย  ใชภาษาถิ่นและเปนที่

นิยมของมหาชนโดยทั่วไป 
30.  ผูที่จะอนรัุกษและสืบทอดวรรณกรรมทองถิน่ไดดีทีสุ่ดคือผูใด   
 ก.  นักเรียน     ข.  นักคติชนวทิยา    

ค.  ชาวบานในทองถิน่           ง.  หนวยงานราชการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลยคําตอบ 
 

1. ข      16.   ข 
2. ก      17.   ง 
3. ก      18.   ง 
4. ง      19.   ข 
5. ง      20.   ก 
6. ก      21.   ข 
7. ง      22.   ง 
8. ข      23.   ค 
9. ข      24.   ก 
10. ข      25.   ข 
11. ง      26.   ค 
12. ค      27.   ง 
13. ข      28.   ง 
14. ง      29.   ง 
15. ก      30.   ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเหน็ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

แบบสอบถามความคิดเหน็ชดุนี้   ตองการสํารวจความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการเรียน
รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิน่  ตลอดภาคเรียนที่ 2 ในเรื่องเกี่ยวกับ  เนื้อหาของรายวชิา  
การจัดกระบวนการเรียนรู  กระบวนการประเมินผล และความสมัพนัธระหวางอาจารยผูสอนกบั
ผูเรียน ซึง่ไมมผีลตอระดับคะแนนของผลการเรียนใดๆ ทั้งสิน้ 

แบบสอบถามความคดิเหน็นี้ประกอบไปดวยคําถาม  5   ตอน 
ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบ 
ตอนที่ 2 ดานเนื้อหาวชิา 
ตอนที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู 
ตอนที่ 4  ดานกระบวนการประเมินผล 
ตอนที่ 5 ดานความสมัพันธระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน 
ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  /  ในชองระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของนักเรียน  

หากตองการใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม  โปรดเติมขอความลงในชองวางที่
กําหนดให 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกีย่วกับผูตอบ 

 1.  หอง....................... 
 2.  เพศ   (  )  ชาย  (  )  หญิง  
 3.  ระดับผลการเรียนเฉลีย่..................... 
 

ตอนที่ 2   ดานเนื้อหาวิชา 
 

ระดับความคดิเห็น  
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เนื้อหาในแตละเรื่องนาสนใจ      
2.  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรยีน      
3.  การเรียนวชิาวรรณกรรมทองถิน่ทําใหนักเรียน    
เขาใจสภาพของทองถิน่ตน 

     

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคดิเห็น  
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4. การเรียนวิชาวรรณกรรมทองถิ่นทาํใหนกัเรียน
ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตน 

     

5. วรรณกรรมทองถิน่เปนสิ่งที่ควรสงเสริมใหรูจัก
แพรหลาย 

     

 
ตอนที่ 3   ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู 

ระดับความคดิเห็น  
ขอความ 

 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

6.  มีการแจงจุดประสงคการเรียนรูใหแกนักเรียน      
7.  อธิบายชัดเจนเขาใจงาย      
8.  มีการยกตัวอยางประกอบนาสนใจ      
9.  มีการเปรียบเทียบเนื้อหากับชีวิตจริง      
10. ใชส่ือประกอบการสอนไดดี      
11.  จัดกิจกรรมการเรียนนาสนใจ      
12.  จัดการเรียนการสอนโดยคํานงึถงึความ
แตกตางของนกัเรียนแตละคน 

     

13.  มีการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4  ดานกระบวนการประเมินผล  
 

ระดับความคดิเห็น  
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

14.  ชี้แจงเกณฑการประเมินผลการเรียน      
15.  จํานวนชิน้งานที่เก็บคะแนนมีความเหมาะสม      
16.  เกณฑประเมินผลงานนกัเรียนมีความ
เหมาะสม 

     

 
ตอนที่ 5 ดานความสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนกบัผูเรียน 
 

ระดับความคดิเห็น  
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

17.  อาจารยผูสอนมีอัธยาศัยดี      
18.  ใหความสนใจและใหความเปนกนัเองกับ
นักเรียน 

     

19.  เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและ
ซักถาม 

     

20.  สรางบรรยากาศในชัน้เรียนไดเหมาะสม       
 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ง 

 
การหาประสทิธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  9   แสดงการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชา  
                   ท 422 วรรณกรรมทองถิ่น 

 

นักเรียน 
คะแนน X 2 

1 28 784 
2 27 729 
3 27 729 
4 25 625 
5 25 625 
6 25 625 
7 24 576 
8 24 576 
9 24 576 

10 24 576 
11 23 529 
12 23 529 
13 23 529 
14 23 529 
15 22 484 
16 22 484 
17 21 441 
18 21 441 
19 20 400 
20 19 361 

รวม 
470 11148 

คาเฉลี่ย 23.5 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

366

 
ตารางที่ 10   แสดงการหาคาความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมดที่ไดจากการทดลองใช 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  รายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น   

 (พวงรัตน  ทวรัีตน  2543 : 142) 

 
จํานวนนักเรยีน ƩX ƩX2 X̅ 

20 470 11148 23.5 
 

 

สูตรการหาคาความแปรปรวน  S2                 =        n ƩX2  - (ƩX) 2  
             n (n -1) 
 
           

S2   =    (20 x 11148) – (470)2 

        20 (20 – 1) 
 

S2   =  222960 – 220900 
            20 x 19 
 

S2   = 2060 
         380 
 

S2   =  5.4 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียน 
โดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร  ริชารดสัน  (Kuder  Richardson)  (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 :  
123 – 125 ) 

สูตรการหาคาความเชื่อมัน่ 

    rtt             =        n          1-     ƩPq   
                                             n - 1              St

2 

เมื่อ    rtt   =   คาความเชื่อมัน่   

    n          =     จํานวนขอ 
    p  =    สัดสวนของคนทีท่ําถูกในแตละขอ  
    q  =   1  -  p 
       ƩPq  =   ผลรวมของ Pq 

St
2  =   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

n  =   20 
ƩPq        =   1.47    
St

2  =  5.42 
rtt              =          n            1-      ƩPq   

                                                  n-1               St
2 

 
  =         30        1  –  1.47 
                          30 -  1             5.42 
                             
 
  =        30       1 -  0.271217712 
                           29 
 
  = 1.034  x  0.728 
  
 
  =     0.753 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11    แสดงคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

ขอ
ที่ 

จํานวนนักเรยีน
กลุมสูงที่ตอบถูก 

จํานวนนักเรยีน
กลุมต่ําที่ตอบถูก 

รวมขอที่ตอบถูก คา p คา r 

1* 13 9 22 0.73 0.27 
2 5 3 8 0.27 0.13 
3 6 7 13 0.43 - 0.07 
4* 12 7 19 0.63 0.33 
5* 7 3 10 0.33 0.27 
6 0 0 0 0 0 
7* 10 5 15 0.5 0.33 
8 2 3 5 0.17 - 0.07 
9 6 4 10 0.33 0.13 

10* 13 7 20 0.67 0.4 
11 2 1 3 0.1 0.07 
12* 14 6 20 0.67 0.53 
13* 8 4 12 0.4 0.27 
14 13 10 23 0.77 0.2 
15 3 3 6 0.2 0 
16 14 9 23 0.77 0.33 
17* 10 5 15 0.5 0.33 
18 1 3 4 0.13 - 0.13 
19* 11 4 15 0.5 0.47 
20* 10 4 14 0.47 0.4 
21 15 11 26 0.87 0.27 
22 10 9 19 0.63 0.07 
23 14 11 25 0.83 0.2 
24 5 5 10 0.33 0 
25 13 12 25 0.83 0.07 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  11 (ตอ) 
ขอ
ที่ 

จํานวนนักเรยีน
กลุมสูงที่ตอบถูก 

จํานวนนักเรยีน
กลุมต่ําที่ตอบถูก 

รวมขอที่ตอบถูก คา p คา r 

26* 6 3 9 0.3 0.2 
27* 7 3 10 0.33 0.27 
28* 9 5 14 0.47 0.27 
29 7 4 11 0.37 0.2 
30 15 12 27 0.9 0.2 
31* 8 4 12 0.4 0.27 
32* 12 7 19 0.63 0.33 
33 15 14 29 0.97 0.07 
34 0 2 2 0.07 - 0.13 
35* 7 3 10 0.33 0.27 
36* 12 7 19 0.63 0.33 
37* 15 7 22 0.73 0.53 
38* 15 4 19 0.63 0.73 
39* 15 8 23 0.77 0.47 
40 9 3 12 0.4 0.4 
41 2 8 10 0.33 - 0.4 
42* 14 5 19 0.63 0.6 
43* 14 7 21 0.7 0.47 
44 8 5 13 0.43 0.2 
45 5 4 9 0.3 0.07 
46 4 11 15 0.5 - 0.47 
47 1 1 2 0.07 0 
48 1 4 5 0.17 - 0.2 
49* 13 3 16 0.53 0.67 
50 4 7 11 0.37 - 0.2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  11 (ตอ) 
ขอ
ที่ 

จํานวนนักเรยีน
กลุมสูงที่ตอบถูก 

จํานวนนักเรยีน
กลุมต่ําที่ตอบถูก 

รวมขอที่ตอบถูก คา p คา r 

51* 11 5 16 0.53 0.4 
52* 13 4 17 0.57 0.6 
53* 11 4 15 0.5 0.47 
54* 6 2 8 0.27 0.27 
55* 10 6 16 0.53 0.27 
56* 8 4 12 0.4 0.27 
57 4 3 7 0.23 0.07 
58 10 7 17 0.57 0.2 
59* 12 4 16 0.53 0.53 
60 5 3 8 0.27 0.13 

 

หมายเหต ุ
1. ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา 0.20  จัดเปนขอสอบที่ยาก 
2. ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.80  จัดเปนขอสอบที่งาย 
3. ขอสอบที่มีคา r ต่ํากวา 0.20  จัดเปนขอสอบที่มีคาอาํนาจจําแนกต่าํกวาเกณฑ 
4. ขอสอบที่มีคา r เปนลบ  จัดเปนขอสอบที่ไมมีคาอํานาจจําแนก 
5. ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มคีาความยากงายและคาอาํนาจจําแนกอยูในเกณฑทีก่ําหนด คือ 

คาความยากงายระหวาง 0.2 – 0.8  และคาอํานาจจาํแนกตั้งแต 0.2 ข้ึนไป ซึ่งมทีัง้หมด 35 
ขอ  และไดคัดเลือกตามสัดสวนที่กาํหนดไวแตละหนวยการเรียนรู  จํานวน 30 ขอ  คือ ขอที่ 
1,4,5,7,10,12,13,17,19,20,26,27,28,31,32,35,36, 
37,38,39,42,43,49,51,52,53,54,55,56 และ 59  เพื่อใชในการทดลอง 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  12   แสดงคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวชิา  ท 422  วรรณกรรมทองถิ่นที่นาํไปใชในการทดลอง  
จํานวน 30 ขอ 

ขอที่ คา p คา r ขอที่ คา p คา r 
1. 0.73 0.27 16. 0.33 0.27 
2. 0.63 0.33 17. 0.63 0.34 
3. 0.33 0.27 18. 0.73 0.54 
4. 0.5 0.33 19. 0.63 0.74 
5. 0.67 0.4 20. 0.77 0.47 
6. 0.67 0.53 21. 0.63 0.6 
7. 0.4 0.27 22. 0.7 0.47 
8. 0.5 0.33 23. 0.53 0.67 
9. 0.5 0.47 24. 0.53 0.4 

10. 0.47 0.4 25. 0.57 0.6 
11. 0.3 0.2 26. 0.5 0.47 
12. 0.33 0.27 27. 0.27 0.27 
13. 0.47 0.27 28. 0.53 0.27 
14. 0.4 0.27 29. 0.4 0.27 
15. 0.63 0.34 30. 0.53 0.54 

 
หมายเหต ุ

คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.2 – 0.8  และคาอํานาจจําแนกตัง้แต 
0.2 ข้ึนไป ตามสัดสวนที่กาํหนดไวแตละหนวยการเรียนรู  จาํนวน 30 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13   ตารางการประเมินความตรงตามจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
                    ทางการเรียนรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 

ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ขอสอบขอที่ 1 2 3 

 
IOC 

ความรูเบื้องตนเกีย่วกับวรรณกรรมทองถิน่ 
1.  อธิบายความหมายและลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมทองถิน่ได 

 
1,2,4,5,7,9 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  จําแนกประเภทของวรรณกรรมทองถิน่ได 3 +1 +1 +1 1.00 
3. อธิบายคุณคาของวรรณกรรมทองถิน่ได 6,8 +1 +1 +1 1.00 
ปริศนาคําทาย 
1.  อธิบายความหมายและลักษณะโครงสราง
ของปริศนาคําทายได 

 
13 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปริศนาคําทายกับการดํารงชีวิตของกลุมชนใน
ทองถิน่ 

11,14 +1 +1 +1 1.00 

3.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและประโยชนของ
ปริศนาคําทายได 

10,12,15 +1 +1 +1 1.00 

ภาษิตและสํานวน 
1.  อธิบายความหมายและที่มาของภาษติ
สํานวนได 

 
17,18 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  บอกความแตกตางระหวางภาษิตและสํานวน
ได 

20 +1 +1 +1 1.00 

3.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของ
ภาษิตสํานวนได 

16,19,21 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ขอสอบขอที่ 1 2 3 
 

IOC 

นิทาน  นิยาย  เรื่องเลา 
1.  อธิบายความหมายของนิทาน  นิยาย  เร่ือง
เลาได 

 
28 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  จําแนกประเภทของนิทานได 26,27 +1 +1 +1 1.00 
3.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและประโยชนของ
นิทานได 

23,33,35 +1 +1 +1 1.00 

4.  อธิบายความสัมพันธของนทิานกับสังคมได 24 +1 +1 +1 1.00 
5.  อธิบาย  วิเคราะหที่มา  แนวคิด  ความเชื่อ  
คานิยมและขนบธรรมเนยีมของชาวกรุงเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการที่ปรากฏใน
นิทานพืน้บานได 

25,27,29,30
31,32,33, 

34,35 

+1 +1 +1 1.00 

ตํานานและประวัติสถานที ่
1.  อธิบายความหมายและที่มาของตํานานและ
ประวัติสถานที่ได 

 
39 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  อธิบายลกัษณะเนื้อหาและประเภทของ
ตํานานได 

38,40,45 +1 +1 +1 1.00 

3.  อธิบายและวิเคราะหบทบาทของตาํนานที่
สัมพันธกับวิถชีีวิตของคนไทยได 

37,42,43 +1 +1 +1 1.00 

4.  อธิบายและวิเคราะหคุณคาและอิทธพิลของ
ตํานานได 

36,41,44 +1 +1 +1 1.00 

5.  อธิบายและวิเคราะหแนวคิด  วถิีชีวิต  ความ
เชื่อ  คานิยมของชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธาน ี 
สมุทรปราการตามที่ปรากฏในตํานานและประวัติ
สถานที่ได 

41 +1 +1 +1 1.00 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ขอสอบขอที่ 1 2 3 
 

IOC 

เพลงพื้นบาน 
1.  อธิบายความหมาย  ที่มา  และลักษณะ
สําคัญของเพลงพืน้บานได 

 
53 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  จําแนกประเภทของเพลงพืน้บานได 47 +1 +1 +1 1.00 
3.  อธิบายและวิเคราะหแนวคิด  วถิีชีวิต  ความ
เชื่อ  คานิยม  และขบธรรมเนียมประเพณขีอง
ชาวกรงุเทพฯและปริมณฑลที่ปรากฏในเพลง
พื้นบานได 

48,49,51,52
54 

+1 +1 +1 1.00 

4.  อธิบาย  วิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของ
เพลงพื้นบานตอการดํารงชวีิตของคนไทยในอดีต
ได 

50 +1 +1 +1 1.00 

การอนุรักษและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ 
1.  อธิบายถึงการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่นได 

 
59,55 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.  อธิบายถึงความสาํคัญของการอนุรักษ  
สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมทองถิน่ 

56,57,58 +1 +1 +1 1.00 

3.  อธิบายถึงปญหาการอนรัุกษ  และเผยแพร
วรรณกรรมทองถิน่ 

60 +1 +1 +1 1.00 

คาความสอดคลองโดยรวม 
1.00 

 
คาความเที่ยงตรง (Validity) (สมนึก  ภัททยิธน ี2544: 219 - 221) 

สูตร  คาความเที่ยงตรง IOC   = ƩR 
                                                                                  N 

                                     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14   ตารางประเมนิความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู  รายวิชา ท 422   
วรรณกรรมทองถิน่ 

ผูเชี่ยวชาญ หนวย
การ
เรียนรู
ที่ 

 

เรื่อง 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1 2 3 

 
IOC 

 
1 

ความรู
เบื้องตน
เกี่ยวกับ
วรรณกรรม
ทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อธิบายความหมายและ
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม
ทองถิน่ได 

2. บอกขอแตกตางระหวางวรรณกรรม
ทองถิน่กับวรรณกรรมแบบฉบับได 

3. จําแนกประเภทของวรรณกรรม
ทองถิน่ได 

4. อธิบายคุณคาของวรรณกรรม
ทองถิน่ได 

5. บอกเอกลักษณของชาวกรุงเทพฯ 
นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการได 

+1 
 

 
+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
0 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

.66 

 
2 ปริศนาคํา

ทาย 

1. อธิบายความหมายและลักษณะ
โครงสรางของปริศนาคําทายได 

2. จําแนกประเภทของปริศนาคําทาย
ได 

3. อธิบายและวิเคราะหความสมัพันธ
ระหวางปริศนาคําทายกับการ
ดํารงชีวิตของกลุมชนในทองถิน่ได 

4. อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและ
ประโยชนของปริศนาคําทายได 

+1 
 
 
+1 
 
+1 
 
 
+1 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ หนวย
การ
เรียนรู
ที่ 

 

เรื่อง 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1 2 3 

 
IOC 

3 
ภาษิต
และ
สํานวน 

1. อธิบายความหมายและทีม่าของ
ภาษิตสํานวนได 

2. จําแนกประเภทของภาษิตสาํนวนได 
3. บอกความแตกตางระหวางภาษิตและ

สํานวนได 
4. อธิบายลกัษณะโครงสรางของภาษิต

สํานวนได 
5. อธิบายคุณคาและอิทธิพลของภาษิต

และสํานวนได 

+1 
 
 

+1 
 
0 
 
0 
 
0 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

1.00 
 
 

1.00 
 

.66 
 

.66 
 

.66 
4 นิทาน  

นิยาย   
เร่ืองเลา 

1. อธิบายความหมายของนิทาน  นิยาย  
เร่ืองเลาได 

2. อธิบายลกัษณะของนทิานได 
3. จําแนกประเภทของนทิานได 
4. อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและ

ประโยชนของนิทานได 
5. อธิบายความสัมพันธของนทิานกับ

สังคมได 
6. อธิบาย  วเิคราะหที่มา  แนวคิด  วถิี

ชีวิต  ความเชือ่  คานิยมและ
ขนบธรรมเนยีมของชาวกรุงเทพฯ 
นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ
ที่ปรากฏในนทิานพืน้บานได 

+1 
 
0 
+1 
 

+1 
 

+1 
 
0 
 

 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
 
 
 
 

 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
 
 

1.00 
 

.66 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
.66 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ หนวย
การ
เรียนรู
ที่ 

เรื่อง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1 2 3 

 
IOC 

5 ตํานาน
และ
ประวัติ
สถานที ่

1. อธิบายความหมายและทีม่าของ
ตํานานและประวัติสถานที่ได 

2. อธิบายลกัษณะ  เนื้อหาและประเภท
ของตํานานได 

3. อธิบาย  วเิคราะหบทบาทของตํานาน
ที่สัมพนัธกับวถิีชีวิตของคนไทยได 

4. อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและอิทธพิล
ของตํานานได 

5. อธิบายที่มา  แนวคิด  วิถีชวีติ  ความ
เชื่อ  และคานยิมของชาวกรงุเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ
ที่ปรากฏในตาํนานและประวตัิ
สถานที่ได 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 
0 
 
 
0 
 

 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 
 

.66 
 
 

.66 

6 
เพลง
พื้นบาน 
 

1. อธิบายความหมาย  ที่มา  และ
ลักษณะสําคญัของเพลงพืน้บานได 

2. จําแนกประเภทของเพลงพื้นบานได 
3. อธิบาย  วเิคราะหที่มา  แนวคิด  วถิี

ชีวิต  ความเชือ่  คานิยม  และ
ขนบธรรมเนยีมของชาวกรุงเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ
ที่ปรากฏในเพลงพืน้บานได 

4. อธิบาย  วเิคราะหคุณคาและอิทธพิล
ของเพลงพืน้บานตอการดํารงชีวิต
ของคนไทยในอดีตได 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
 
 
 
 
0 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
 
 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
 
 
 
 

+1 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 
 
 
 
 

.66 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ หนวย
การ

เรียนรูที ่

 

เรื่อง 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1 2 3 

 
IOC 

7 การ
อนุรักษ
และ
เผยแพร
วรรณกรร
มทองถิ่น 

1. อธิบายถึงการอนุรักษวรรณกรรม
ทองถิน่ได 

2. อธิบายถึงความสําคัญของการ
อนุรักษสงเสริมและเผยแพร
วรรณกรรมทองถิน่ได 

3. อธิบายถึงปญหาของการอนรัุกษ
สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรม
ทองถิน่ได 

4. จัดเก็บรวบรวมวรรณกรรมในทองถิน่
ของตนได 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 

คาความสอดคลองโดยรวม 
 .91 

 
 

คาความเที่ยงตรง (Validity) (สมนึก  ภัททยิธน ี2544: 219 - 221) 
สูตร  คาความเที่ยงตรง IOC   = ƩR 

                                                                                 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15  ตารางประเมนิความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ผูเชี่ยวชาญ ตอน

ที่ 
เนื้อหา 

1 2 3 
IOC 

1 ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบ +1 +1 +1 1.00 

2 ดานเนื้อหาวชิา +1 +1 +1 1.00 
3 ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู +1 +1 +1 1.00 
4 ดานกระบวนการและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
5 ดานความสมัพันธระหวางอาจารยผูสอนกับ

ผูเรียน 
+1 +1 +1 1.00 

คาความสอดคลองโดยรวม 1.00 
 
ตารางที่ 16  ตารางประเมนิความสอดคลองของแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ความตองการ

ในการพัฒนาหลักสูตร   
ผูเชี่ยวชาญ ลํา 

ดับ รายการ 1 2 3 
IOC 

1 แบบสัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตร   +1 +1 +1 1.00 
2 แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตร   +1 +1 +1 1.00 

คาความสอดคลองโดยรวม 1.00 
 
ตารางที่ 17  ตารางประเมนิความสอดคลองของแบบประเมินผลตามสภาพจริง   

แบบประเมินผลงานของนกัเรียน  แบบประเมินการทํางานกลุม  และแบบประเมิน
การนาํเสนอผลงานกลุม 

ผูเชี่ยวชาญ ลํา 
ดับ รายการ 1 2 3 

IOC 

1 แบบประเมินผลตามสภาพจริง +1 +1 +1 1.00 
2 แบบประเมินผลงานของนกัเรียน +1 +1 +1 1.00 
3 แบบประเมินการทาํงานกลุม +1 +1 +1 1.00 
4 แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุม +1 +1 +1 1.00 

คาความสอดคลองโดยรวม 1.00 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  แสดงคะแนนเกบ็ระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียน 
 

หนวยการเรียนที ่น.ร. 
คนที ่ 1 

(5) 
2 

(10) 
3 

(10) 
4 

(20) 
5 

(10) 
6 

(10) 
7 

(5) 

รวม 
(70) 

1 4 8 8 17 9 9 4 59 
2 4.5 8 9 16 9.5 9 4 60 
3 4.5 8 8 16 8 8 4.5 57 
4 4 7.5 8 15 8 8 4.5 55 
5 4 9 9 18 9 8 4 61 
6 4 8 8 16 8 8 4 56 
7 4 7 8 15 8 8 4 54 
8 4 7 8 14 8 7 4 52 
9 4 8 8 16 8 8 4 56 
10 4 7 8 13 8 7 4 51 
11 4 7 8 15 8 7 4 53 
12 4.5 8 8 16 8 7 4.5 56 
13 4 7 8 13 8 8 4 52 
14 4 8 8 14 8 8 4 54 
15 4 7 8 14 8 8 4 53 
16 4.5 8 8 15 8 8 4.5 56 
17 4 7 8 14 8 7 4 52 
18 4 8 8 14 8 7 4 53 
19 4.5 8 8 16 8 8 4.5 57 
20 4 7 8 13 8 7 4 51 
รวม 82.5 152.5 162 300 163.5 155 82.5 1098 
เฉลี่ย 4.125 7.125 8.1 15 8.175 7.75 4.125 54.9 
รอยละ 82.5 76.25 81 75 81.75 77.5 82.5 78.43 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนรายวิชา ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
       คะแนน 
  
 
น.ร. คนที่ 

คะแนนเก็บ 
(ภาคปฏิบัติ) 
(70 คะแนน) 

คะแนนสอบปลายภาค 
(ภาคทฤษฎี) 
(30 คะแนน) 

รวม 
(100 คะแนน) 

1 59 28 87 
2 60 27 87 
3 57 27 84 
4 55 25 80 
5 61 25 86 
6 56 25 81 
7 54 24 78 
8 52 24 76 
9 56 24 80 
10 51 24 75 
11 53 23 76 
12 56 23 79 
13 52 23 75 
14 54 23 77 
15 53 22 75 
16 56 22 78 
17 52 21 73 
18 53 21 74 
19 57 20 77 
20 51 19 70 

รอยละ 78.43 78.33 78.4 
X ̅ 54.9 23.5 78.4 

SD. 2.92 2.33 4.69 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20  แสดงคาระดับความคิดเหน็ของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนรายวิชา  
                   ท 422  วรรณกรรมทองถิ่น 
 

  ขอ 
น.ร. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 
4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
6 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 
9 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
11 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
13 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
14 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 
15 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
17 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
18 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 
19 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
20 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
รวม 80 79 84 79 84 83 84 81 81 76 

X̅ 
4 3.95 4.2 3.95 4.2 4.15 4.2 4.05 4.05 3.8 

S.D. 0.65 0.76 0.52 0.69 0.70 0.75 0.7 0.83 0.83 0.77 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
  ขอ 
น.ร. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
2. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
3. 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
4. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5. 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 
6. 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
7. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8. 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
9. 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 

10. 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
11. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
12. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
14. 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 
15. 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 
16. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
18. 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
19. 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
20. 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
รวม 82 78 86 81 84 81 94 91 91 91 

X̅ 
4.1 3.9 4.1 4 4.2 4.05 4.7 4.55 4.55 4.55 

คาเฉลี่ยรวม  = 4.16 
S.D. 0.72 0.79 0.85 0.79 0.7 0.76 0.47 0.51 0.60 0.60 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (S.D) = 0.7 
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วุฒ ิ        ศษ.ม.  หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ตําแหนง       ศึกษานิเทศกระดับ 7  กลุมงานสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สถานทีท่ํางาน       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม  เขตที่ 1 

 
2. อาจารยณัฏฐากร  ไทยโพธิศ์รี 

วุฒิ          ค.ม.  การสอนภาษาไทย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ตําแหนง อาจารย 3 ระดับ 8 
สถานทีท่ํางาน โรงเรียนบางเลนวทิยา  อําเภอบางเลน  จงัหวัดนครปฐม 

 
3. อาจารยกาญจนา  ถาวร 

วุฒ ิ ค.ม.  การสอนภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย 3  ระดับ 7 
สถานทีท่ํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั 
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ที่อยู   171/5  ซ. เทพนครินทร  ถ.สมเด็จพระปนเกลา  แขวงอรณุอมรินทร 
   เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ  10700  โทรศพัท (02) 433- 1682 
ประวัติการศกึษา 
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                      สาขาวิชาเอกภาษาไทย  จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
พ.ศ.  2544 ศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
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ประวัติการทาํงาน 
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