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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค 1.) เพื่อประมวลขอมูลนิทาน
พื้นบาน ในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่เปนคําบอกเลา (มุขปาฐะ) ไวเปนลายลักษณ
อักษร 2.) เพื่อจําแนกประเภทนิทานพื้นบานที่รวบรวมได ตามหลักคติชนวิทยา 3.) เพื่อวิเคราะห
สารัตถประโยชนของนิทานพื้นบาน ในฐานะสื่อการเรียนรู โดยการศึกษารายละเอียดลักษณะ
ความสัมพันธ ระหวางเนื้อหาสาระของนิทานของทองถิ่น กับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูวิจัยใชนทิ านพื้นบาน ซึ่ง
สํารวจรวบรวมจากการวิจัยภาคสนามใน 9 จังหวัด คือ : กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอางทอง โดยสํารวจได
นิทาน 386 สํานวน จําแนกเปน 12 ประเภทยอย เรียงจากจํานวนประเภทที่พบมากไปหานอย
ดังนี้ ： นิทานคติ 105 สํานวน นิทานตลกไมหยาบโลน 91 สํานวน นิทานอธิบายเหตุ 31
สํานวน นิทานเรื่องผี 30 สํานวน นิทานศาสนา 26 สํานวน นิทานตลกหยาบโลน 23 สํานวน
นิทานประจําถิ่น 16 สํานวน นิทานมหัศจรรย 14 สํานวน นิทานสัตว 12 สํานวน นิทานชีวิต
10 สํานวน เทวตํานาน 8 สํานวน และนิทานเขาแบบ 2 สํานวน ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูบอก
ขอมูล ชาย 75 คน หญิง 67 คน รวม 142 คน
ผู วิ จั ย ต ร ว จ ส อบ ส า รั ต ถ ป ร ะ โ ย ช น ข อง นิ ท า น กั บ ข อ กํ า หน ด คุ ณ ภ า พ ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนสารบบ ของสาระและมาตรฐานการเรียนรูไว 8 กลุมสาระการ
เรียนรู คือ : ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุข ศึกษาฯ การงานอาชีพฯ วิทยาศาสตร ศิลปะ
คณิ ต ศาสตร และภาษาต า งประเทศ ผลการวิ เ คราะห พ บว า เนื้ อ หาของนิ ท านพื้ น บ า นมี
สารัตถประโยชนสัมพันธกับสาระมาตรฐานการเรียนรูของเกือบทุกกลุมสาระ (ยกเวนคณิตศาสตร
และภาษาตางประเทศ) โดยพบวาลักษณะการสัมพันธ แบงเปนสอบแบบ คือแบบตอบสนองกัน
และแบบขัดกันกับมาตรฐานการเรียนรู จํานวนเรื่องของนิทานที่สัมพันธกับแบบขัดกัน พบวามี
121 สํานวน และที่สัมพันธแบบตอบสนองพบวา มี 247 สํานวน และพบวามีจํานวนประเด็น ที่
สารัตถประโยชนของนิทานพื้นบานซึ่งสัมพันธกับขอกําหนดคุณภาพผูเรียนในสาระและมาตรฐาน
ตาง ๆ ปรากฏแตกตางกัน โดยสามารถลําดับผลประเด็นความสัมพันธ ปรากฏจากมากไปหา
นอยดังนี้ : สังคมศึกษา ฯ พบวาสัมพันธ 84 ประเด็นกับนิทาน 154 สํานวน สุขศึกษา ฯ พบวา
สัมพันธ 28 ประเด็นกับนิทาน 83 สํานวน ภาษาไทยพบวาสัมพันธ 24 ประเด็นกับนิทาน 73
สํานวน การงานอาชีพ ฯ พบวาสัมพันธ 20 ประเด็นกับนิทาน 30 สํานวน วิทยาศาสตรพบวา
สัมพัน ธ 16 ประเด็นกับนิทาน 19 สํานวน ศิลปะพบวา สัมพัน ธ 1 ประเด็น กับนิทาน 1
สํานวน ขอคนพบจึงยืนยันวา นิทานพื้นบานเปนขอมูลที่เหมาะสม ที่จะใชเปนสื่อการเรียนรู
ตามขอกําหนดคุณภาพ ที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว

Abstract
The purposes of this qualitative research were 1.) to transcribe folktales told by local
story tellers in the Western region of Thailand, 2.) to classify the transcribed folktales based on
folklore studies, and 3.) to analyze and select folktales’ content relevance to the basic curriculum
standards in various strands of teaching and learning material development. There are 386
collected folktales which are classified into 12 categories : 105 didactic tales, 91 jests, 31
explanatory tales, 30 ghost tales, 26 religious tales, 23 obscene tales, 16 local legends, 14 fairy
tales, 12 animal stories, 10 romantic tales, 8 myths and 2 cumulative tales. These data were
collected from 142 informants (75 males and 67 females) in nine province : Kanchanaburi,
NakhonPathom, Prachuabkhirikam, Petchburi, Ratchaburi, Samuthsongkhram, Samutsakhon,
Suphanburi, Aangthong.
The framework for analysis and selection of the folktales for teaching and learning is
based on the relationship between the content of the local tales and the strands of National
Foundation Curriculum 2001, of Ministry of Education in order to find out the relationship
between the content of the local tales and the strands of National Foundation Curriculum 2001, of
Ministry of Education in order to find out the relationship with the following subject areas : Thai
language, Social Studies, Health Education, Careers and Technology, Science, Arts, Mathematics,
and Foreign, Languages.
The researcher found two main kinds of relationships. There are 1) supporting contents;
the contents that support the learning points in the standards and 2) contradicting contents; the
contents that contradict the learning points in the standards. According to the data, there are 247
versions of folktales supporting the learning point and 121 versions of folktales contradicting the
learning standards. The researcher also discovered from the data that the contents in the folktales
could be useful in the following subject areas: Social Studies (from 84 learning points in 154
versions), Health Education (from 28 learning points in 83 versions), Thai Language (from 24
learning in 73 versions), Careers and Technology (from 20 learning points in 30 versions),
Science (from 16 learning points in 19 versions), and Arts (from 1 learning point in 1 version)
respectively.
The researcher concluded from the data that Folktales can be useful tools in teaching and
learning according to the criteria established by the Thai Ministry of Education.

