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ปຂดชีวิต อานพืไอนบຌาน 

ครงการศึกษาวิคราะห์หนังสือนิทานพืๅนบຌานละนิทานอาซียนส าหรับดใก 

ดร.ภญ.พชร ภรณ์ ปัญญ วุฒิไกร แล คณ  

 

ปฐมหตุครงการ ท าเมตຌองป็นนิทานอาซียน  
การรวมกลุมปຓนประชาคมอาซียน ท า฿หຌ อาซียน มีสถานะปຓนนิติบุคคล ปຓนองค์กรทีไมีบทบาทตอสูຌผลักดัน

฿นวทีลก฿นนามกลุมประทศอาซียน ดยบงครงสรຌางการรวมกลุมปຓน 3 คณะ฿หญ คือ ประชาคมความมัไนคงอาซียน 
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาซียน ดยมีการพัฒนาทัๅงสังคม ศรษฐกิจ ละการมืองเปพรຌอม
กัน ลดปัญหารืไองขตดนทางการมืองการปกครองทีไปຓนอุปสรรคขวางกัๅน฿นการพัฒนา ดังค าขวัญของประชาคมอาซียน 
หนึไงวิสัยทัศน์ หนึไงอัตลักษณ์ หนึไงประชาคม ิOne Vision, One Identity, One Community)  

การคลืไอนยຌายทุน รงงาน องค์ความรูຌ ภาษา วัฒนธรรม ระหวางประทศอาซียน ปຓนปรากฏการณ์ส าคัญทีไก าลัง
จะกิดขึๅน฿นป พ.ศ. 2558 ความพรຌอม฿นการบูรณาการความปลีไยนปลงทัๅงหลาย รวมถึงการรียนรูຌ฿นความหมือนละ
ความตกตาง฿นมิติทางวัฒนธรรมของประทศตางโ จึงมีความส าคัญอยางลึกซึๅง฿นความหมายของนิยาม หนึไงอัตลักษณ์ 
ิOne Identityี  นืไองจากบริบททางสังคมละความหลากหลายทางวัฒนธรรม฿นกลุมประทศอาซียน สามารถสะทຌอน฿หຌ
หในผานทางงานวรรณกรรมละนิทาน ซึไงปຓนการถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุนสูรุน ดังนัๅนการรวบรวมละ
ประมวลงานวรรณกรรมละนิทานส าหรับดใกจึงปຓนสวนหนึไงของการลกปลีไยนความคิดความขຌา฿จดຌานศิลปะ 
วรรณกรรม ละวัฒนธรรมของอาซียน 

การศึกษาถึงอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตละประทศ฿นกลุมประชาคมอาซียนผาน การดินทางของนิทาน
ละรืไองลา ปຓนชองทางหรือวิธีการท าความรูຌจักประทศพืไอนบຌานหรือประทศอืไนทีไงายละสนุกทีไสุด พราะนิทานหรือ
รืไองลาของประทศนัๅนโ สะทຌอน฿หຌหในมิติทีไชืไอมยงวิถีชีวิต ความปຓนอยู ทัศนคติ ความชืไอ การสัไงสมละถายทอดองค์
ความรูຌภูมิปัญญาอันทรงคุณคาของบรรพชนจากรุนสูรุน ผานวัฒนธรรมการบอกลา/ฟัง จนมาถึงการปรับปลีไยนพัฒนาปຓน
รูปบบของนิทาน ิลม / picture bookี ทีไสวยงามตามยุคสมัย ผานวัฒนธรรมการลา/อาน อีกทัๅงยังสามารถขຌา฿จ
กระบวนการหลอหลอมทัศนคติละความคิดของดใก ดຌวยการ฿ชຌสืไอนิทานงานขียนละรืไองลา พราะตละประทศตละ
ทຌองถิไนตางกใมีรืไองลาหรือนิทานปຓนของตัวองทัๅงสิๅน มຌวานิทานหรือรืไองลาบางรืไองจะเดຌรับอิทธิพลมาจากประทศอืไน 
ตรืไองทีไปรับตงขึๅน฿หมตางมีกลิไนอายของวัฒนธรรมละวิธีคิดของประทศตนสอดทรกขຌาเปดຌวยสมอ  
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ดังนัๅน การปຂดประตูสูวัฒนธรรมการอานของดใก฿นประทศพืไอนบຌาน จึงปຓนจุดริไมตຌนของการปຂดรับการ
ปลีไยนปลง฿นจุดลใกโ ทีไจะรียนรูຌอัตลักษณ์ของตละประทศ ผานสืไอนิทานทีไสามารถขຌาเปถึงมือของทุกคน฿นบຌาน  ฿น
รงรียน ละ฿นสังคมเดຌอยางปຓนธรรมชาติละนบนียนดຌวยการอาน 

ถึงมຌ฿นยุคปัจจุบัน  ความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีจะรุดหนຌาเปเกล นิทานหลายรืไองละหนังสือส าหรับดใก
หลายลมจะถูกน าเปเวຌ฿นครืไองมือสืไอสารทีไทันสมัย ตหัว฿จของนิทานคือลกของดใกกใยังคงหมือนดิม วิธีการน าสนอ
นิทานดຌวยทคนลยี฿หมปຓนพียงการสรຌางความปลก฿หมดึงดูดความสน฿จ฿หຌ กิดความหวือหวานาตืไนตาตืไน฿จทานัๅน  
พราะประดในส าคัญของการตงละลานิทานคือการสืไอสารระหวางมนุษย์กับมนุษย์ดຌวยกัน  

การวิคราะห์องค์ความรูຌรืไองวิธีคิด / การสอน / การลีๅยงดูดใกของคน฿นชาตินัๅนโ จากนิทานของตละชาติ การ
ปรียบทียบ-ชืไอมยงนิทานจากบริบทหลากหลายกับหลักการทางทฤษฎี จะปຓนฐานความรูຌความขຌา฿จ฿นมิติสังคมละ
วัฒนธรรมของตละประทศ฿นกลุมอาซียน อันจะน าสูการตัๅงจทย์฿หมโ ฿นหຌองรียนของดใก การสริมสรຌางวัฒนธรรม
การอยูรวมกันบนพืๅนฐานของการยอมรับซึไงกันละกัน การรียนรูຌทีไจะอยูละติบต฿นสังคมอยางสันติสุข ปຓนการปูทางสู
ประชาคมสังคมละวัฒนธรรมอาซียนเดຌอยางปຓนรูปธรรม รวมทัๅงพืไอส ารวจองค์ความรูຌดຌานการสงสริมการอาน฿นระดับ
ดใกปฐมวัย฿นกลุมประทศอาซียน ละน าองค์ความรูຌดังกลาวเปสริมสรຌางความขຌา฿จอันดีระหวางประทศเทยกับ
ประทศพืไอนบຌาน ดຌวยการลกปลีไยนขຌอมูลละองค์ความรูຌระหวางนักขียน นักคิด ละศิลปຂนนักวาด฿นภูมิภาคอาซียน 
ทัๅง แเ ประทศ 

ราเดຌอะเรบຌางจากการศึกษานิทานอาซียน 

หนังสือนิทานทีไผลิตขึๅน฿นตละประทศมีความตกตางกันตามบริบทของประทศนัๅนโ ตสิไงหนึไงทีไคลຌายกันคือ
ความงดงามของชีวิตผานภาษา ศิลปะ ละวัฒนธรรม ทีไตละประทศพยายามสอดทรกลงเป฿นหนังสือส าหรับดใก ทัๅง
พืไอปลูกฝังดຌานสุนทรียะ ละ/หรือพืไอ฿หຌหนังสือลมนัๅนโ นาสน฿จ  ผลทีไตามมาคือการซึมซับความงามหลานัๅนผานจิต฿ตຌ
ส านึกขຌาเป฿นตัวดใก จนท า฿หຌกิดรสนิยมอันดีทัๅง฿นดຌานภาษาละศิลปะ วิธีคิดละการ฿ชຌชีวิต ละปງาหมายหนึไงทีไส าคัญ
฿นปัจจุบันคือ การสรຌางฐานชีวิต ทีไดี฿หຌกับดใกผานการอานหรือนิทาน ซึไงตละประทศกใจะมีวัตถุประสงค์หลัก฿นการ
ตรียมความพรຌอมของดใกทีไตกตางกันเปตามนยบายทีไหในส าคัญ 
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ดຌานสภาพสังคมละวัฒธรรม  
มืไอวิคราะห์ลักษณะของประทศอาซียนทัๅง แเ ประทศ จะหในวาประทศ฿นกลุมอาซียนมีภูมิหลังละทีไมา 

ดยฉพาะวัฒนธรรมทีไคอนขຌางหลากหลายละตกตาง ขณะดียวกันกใมีความคลຌายคลึง฿นบางสวนดຌวยลักษณะทาง
กายภาพ 

฿นทางประวัติศาสตร์ ประทศ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ สวน฿หญเดຌรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินดีย
ละจีน ซึไงตละประทศตางกใรับอาวัฒนธรรมจากทัๅงสองชาตินีๅขຌามา฿นระดับทีไตกตางกัน ชน เทยละลาวเดຌรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินดียปຓนสวน฿หญ สวนวียดนามเดຌรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนปຓนสวน฿หญ ดยรวม
ลຌว กลุมประทศสมาชิกอาซียนสามารถจ านกออกปຓน ใ กลุมวัฒนธรรมหลัก ตามลักษณะทีไตัๅงซึไงสะทຌอนวิถีชีวิต
วัฒนธรรมทีไสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม ดังนีๅ 

 1ี กลุมวัฒนธรรมลุมนๅ าขง ิเทย-ลาว-กัมพูชา-มียนมาร์-วียดนามี 
 ลุมมนๅ าขงปຓนทีไอยูอาศัยของหลายชุมชนทีไมีอาณาขตติดตอกันหลายประทศนับปຓนหลงอารยธรรมทีไส าคัญ
ซึไงมีประพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความชืไอคานิยม ทัๅงทีไมีความคลຌายคลึงละตกตางดຌวยลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีไ฿กลຌคียง
กัน รวมทัๅงมีการเปมาหาสู คຌาขาย ละกิจกรรมอืไนโ รวมกันอยางสมไ าสมอละตอนืไอง สงผล฿หຌวิถีวัฒนธรรมละการ
ด านินชีวิตของตละประทศมีทัๅงทีไสดงออกถึงลักษณะฉพาะของตนอง ละมีความคลຌายคลึงกัน฿นบางสวน กลาวเดຌวา
เทย-ลาว-กัมพูชามีรากวัฒนธรรมดียวกัน จึงมีความพຌองของวัฒนธรรมมากกวาพมาละวียดนามซึไงเดຌรับอิทธิพลจากจีน 

 2ี กลุมวัฒนธรรมมาลซีย-อินดนีซีย-บรูเนดารุสซาลาม-สิงคปร์  
 ปຓนกลุมประทศทีไประชาชนสวน฿หญนับถือศาสนาอิสลาม ตกใมีประชาชนสวนหนึไงนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ 
ละฮินดูดຌวยสัดสวนทีไตกตางกันเป ดังนัๅน วัฒนธรรมประพณี ศิลปะ การสดง จะมีความคลຌายคลึงกัน ฿นขณะทีไ
สิงคปร์ปຓนสังคมผสมผสานระหวางจีน-มาลย์-อินดีย ดังนัๅน จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรมสูง ตัวอยางของมรดก
วัฒนธรรมรวม฿นกลุมนีๅ เดຌก  การ฿ชຌภาษามาลย์ ิหรือมลายูี ละการตงกาย ชุมชนทีไนับถือศาสนาอิสลามจะตงกาย
คลຌายคลึงกัน 

 3ี กลุมวัฒนธรรมฟຂลิปปຂนส์ 
 ถึงมຌวาภูมิประทศของอินดนีซียละฟຂลิปปຂนส์จะมีความคลຌายคลึงกัน ตวัฒนธรรมของฟຂลิปปຂนส์ปຓนการ
ผสมผสานกันระหวางตะวันตกละตะวันออก ทีไปຓนอกลักษณ์ฉพาะวัฒนธรรมฟຂลิปปຂนส์นืไองจากเดຌรับอิทธิพลจากสปน 
ซึไงปຓนจຌาอาณานิคมมาปຓนระยะวลานาน ตกใเดຌผสานวัฒนธรรมพืๅนมืองขຌาเปดຌวย 
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ดຌานการพัฒนางานวรรณกรรมละหนังสือนิทานภาพส าหรับดใก฿นภูมิภาคอาซียน   
 จากการวิคราะห์งานดຌานวรรณกรรมละหนังสือนิทานภาพส าหรับดใก฿นภูมิภาคอาซียน พบวา นิทานพืๅนบຌาน
ละหนังสือนิทานภาพส าหรับดใก ปຓนสิไงหนึไงทีไสะทຌอนวิถีชีวิตของคน฿นสังคม฿นตละประทศ ปຓนสิไงบงบอกถึงอัตลักษณ์ 
อีกทัๅงยังปຓนรากหงຌาทีไส าคัญของชุมชนละประทศนัๅนโ อยางเรกใตาม ยังคงมีความหลืไอมกันของการพัฒนางานทางดຌาน
นีๅ 

 1. กลุมประทศทีไยังคง฿ชຌนิทานทีไปຓนนิทานพืๅนบຌานหรือนิทานสอนทางศาสนาหรือตามความชืไอ ดยรูปบบการ
ลาปากปลาปຓนหลัก ถຌาปຓนหนังสือ จะปຓนหนังสือทีไ฿ชຌ฿นหลักสูตรการรียนการสอน  เดຌก มียนมาร์ บรูเน ละชุมชน
มุสลิม฿นประทศตางโ 

 นิทานทีไปຓนรืไองลาจะมีการด านินรืไองอยางงายโ ครงรืไองเมซับซຌอน วิธีการลาปຓนเปอยางงายโตรงเปตรงมา 
มักจะริไมรืไองดยการกลาวถึงตัวละครส าคัญของรืไอง ซึไงอาจจะปຓนรุนพอ-มของพระอกหรือนางอก ลຌวด านินรืไองเป
ตามวลาปฏิทิน ตัวละครอกพบอุปสรรคปัญหา ลຌวกใฟันฝຆาอุปสรรคหรือกຌปัญหาลุลวงเปจนจบรืไอง ซึไงมักจะจบบบมี
ความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถຌาปຓนนิทานคติ กใมักจะจบลงวา นิทานรืไองนีๅสอน฿หຌรูຌวา….. ถຌาปຓนนิทานชาดกกใจะบอกวา
ตัวละครส าคัญของรืไอง฿นชาติตอเป เปกิดปຓน฿ครบຌาง ถຌาปຓนนิทานปริศนากใจะจบลงดຌวยประยคค าถาม 

 2. กลุมประทศทีไก าลังพัฒนางานภาพประกอบหนังสือ เดຌก ลาว กัมพูชา วียดนาม 

 นิทานละหนังสือทีไมี฿นระบบชวงรกจะปຓนหนังสือปลมาจากประทศขององค์กรทีไเมสวงผลก าเรทีไขຌามา
ชวยหลือสนับสนุน หนังสือส าหรับดใกประภทตางโ จะเดຌรับการสนับสนุนคาจัดพิมพ์จากองค์กรหลานีๅ ลຌวจกจายฟรี
เปตามรงรียนตางโ บางองค์กรอาจมีการจัดจ าหนาย฿นราคาเมสูงมากนัก 

 นิทานทีไน ามาท าปຓนหนังสือชวงรก มักปຓนนิทานพืๅนบຌาน ทีไถอดความการลามาปຓนตัวหนังสือ ลຌว฿หຌนักวาด฿ส
ภาพประกอบพืไอสรຌางสีสัน฿หຌกับหนังสือ ตอมาจึงมีการพัฒนาดยการ฿หຌทัๅงรืไองละภาพมีสวน฿นการลารืไองเปดຌวยกัน 

 ปัจจุบัน เดຌมีครงการชิญนักขียนนักวาดจากเทย อาทิ อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ เปอบรมพิไมพูนทักษะ฿หຌกับนักวาด
฿นประทศลาว 

 3. กลุมประทศทีไพัฒนางานภาพละงานขียน เดຌก มาลซีย อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส์ 
 มีการสงสริม฿หຌจัดท าหนังสือส าหรับดใกดຌวยวิธีการตางโ ปัจจุบันมีส านักพิมพ์หลายหงเดຌผลิต สรຌางสรรค์ละ
จัดพิมพ์หนังสือดีส าหรับดใกมากยิไงขึๅน 

 4. กลุมประทศทีไสรຌางสรรค์นิทานละหนังสือภาพ ดยอิงตามหลักการพัฒนาการของดใกละความหมาะสมตาม
ชวงวัย เดຌก เทย สิงคปร์ 
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 สิงคปร์นับปຓนตลาด฿หญตลาดหนึไง฿นอชีย฿นรืไองหนังสือละวรรณกรรม ดยฉพาะหนังสือทีไมีตຌนฉบับจาก
ยุรปละสหรัฐอมริกา ทีไมักจะอิงกับหลักการพัฒนาการของดใก ทฤษฎีจิตวิทยาการลีๅยงดูดใก ส าหรับประทศเทย 
นับตัๅงตป พ.ศ. โ5ไ้ ทีไมีการรวมตัวกันของหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน รวม ใโ องค์กร ฿นนาม ครือขายหนังสือ
พืไอดใก ยาวชน ละครอบครัว เดຌมียุทธศาสตร์หนังสือพืไอดใกทีไส าคัญ ไ ดຌานคือ การกระจายหนังสือ฿หຌขຌาถึงดใก การ
รณรงค์฿หຌกิดความตຌองการละพฤติกรรมการอาน การสงสริม฿หຌมีหนังสือทีไมีคุณภาพละราคาหมาะสม ละการปกปງอง
ดใกจากสืไอทีไปຓนภัยละขจัดอุปสรรคตอการอานของดใก ซึไงการผลักดันของครือขายนีๅอง ท า฿หຌวงการหนังสือดใกของเทย
พัฒนาขึๅนมาก มีนิทานละหนังสือภาพส าหรับดใกทีไมีคุณภาพทัๅงรืไองละภาพออกมาจ านวนเมนຌอย ละมีการ฿ชຌหนังสือ
นิทานปຓนสืไอพืไอพัฒนาดใกอยางกวຌางขวางมากขึๅน 

 5. กลุมประทศทีไ฿ชຌภาษาอังกฤษรวมดຌวย เดຌก สิงคปร์ ฟຂลิปปຂนส์ มาลซีย 

 นิทานละหนังสือจะปຓน โ ภาษา คือภาษาถิไนละภาษาอังกฤษ  ฿นประทศมาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ ละสิงค์ปร์  
ภาษาอังกฤษเดຌขຌามามีบทบาทอยางมาก ปຓนภาษาทีไ฿ชຌสืไอสารกันอยางพรหลายเมวาจะปຓน฿นชีวิตประจ าวัน การศึกษา
หรือการท างาน  ดยทัๅง 3 ประทศนีๅ รัฐบาลเดຌระบุ฿หຌภาษาอังกฤษปຓนหนึไง฿นภาษาราชการของตละประทศรวมกับ
ภาษาถิไน มຌวาจะมีภาษาประจ าชาติปຓนภาษาหลัก ตผูຌคนมากกวา 80% ฿นประทศหลานีๅ กใ฿ชຌภาษาอังกฤษปຓนภาษา
หลัก ทัๅง฿นวงการคຌา ธุรกิจ วดวงการศึกษา หนังสือบบรียนหรือหนังสือประภทอืไนโ จึงจัดท าขึๅนปຓนภาษาอังกฤษหรือ 
2 ภาษา 

ดຌานคุณคาคุณธรรมจริยธรรมละวิถีวัฒนธรรมทีไสงผานนิทาน  
วิคราะห์ภาพรวมของนิทานตละประทศ 

คุณงามความดทีีไผูຌจัดท าหนังสือส าหรับดใก฿นตละประทศตຌองการสงผานสูดใก พืไอปลูกฝัง฿หຌปຓนคนดีละติบต
ขึๅนอยางมีคุณภาพอันจะน าเปสูการสริมสรຌางสังคมทีไดี฿นประทศนัๅนโ ดย฿ชຌรืไองลาหรือนิทานปຓนกลยุทธ์ทีไมีมานานลຌว 
ทีไดดดนละหในชัดทีไสุดคือ การ฿ชຌนิทานอบรมสัไงสอนตามหลักศาสนา ชน นิทานชาดก นิทานปัญจตันตระ หรือนิทานทีไ
ตัๅง฿จตงขึๅนพืไอตือนสติผูຌฟัง ซึไงเมเดຌหลักอิงศาสนา ชน  นิทานอีสป  ปຓนตຌน 

   จากการถอดรหัสนิทานจากประทศพืไอนบຌานหรือประทศ฿นกลุมอาซียน พบวาทุกประทศลຌวนลຌวตนຌนรืไอง
การชวยหลืออืๅออาทรตอกัน เมวาจะปຓนตัวละครทีไปຓนคนกันคน คนกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ละประดในส าคัญทีไทุก
ชาติ฿นอาซียนสงสัญญาณหรือสงสารผานนิทานคือ การมี สติ มืไอกิดปัญหา มืไอตัวละครจอปัญหาหรือกิดปัญหาขึๅน
฿นนิทาน ตัวละครกใจะตัๅงสติหาวิธีกຌปัญหานัๅนโ ดຌวยความพียรพยายาม มีมานะอดทนจนปัญหานัๅนโ ผานลุลวงเปดຌวยดี 
ชนนิทานจากประทศกัมพูชา รืไอง มดนຌอย ฿นรืไองมดนຌอยจะขຌามเปหากินอีกฝัດงหนึไง นๅ า฿นคลองคือปัญหาหรืออุปสรรคทีไ
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มดนຌอยจะตຌองหาวิธีอาชนะพืไอฟันฝຆาอุปสรรคนัๅนโ ฿หຌเดຌ มดนຌอย฿ชຌวิธีหลายวิธีดຌวยความมานะอดทน เมวาจะ฿ชຌ฿บเมຌปຓน
รือ มืไอเมส ารใจกใ฿ชຌมะพรຌาวผาครึไงทน ตมะพรຌาวผาครึไงมีรูรัไวกใหาวิธีอุดรูรัไวจนสามารถขຌามนๅ าเดຌส ารใจ สอดคลຌองกับ
ส านวนทีไวา สติมา ปัญญากิด ละทีไส าคัญปัญหาหลานัๅนถูกกຌดຌวยตนอง เมตຌองพึไงพาคนอืไน 

ส าหรับประทศหรือชุมชนทีไนับถืออิสลาม การ฿ชຌนิทานจะปຓนเปอยางกลมกลืนกับหลักการสอนทางศาสนา ปຓน
การ฿ชຌนิทานพืไอยๅ าค าสัไงสอนทางศาสนา สรຌางสริมศรัทธา หรือสริมสรຌางความขຌา฿จ฿หຌปฏิบัติตามหลักของศาสนา ดย
สวน฿หญ฿นกลุมประทศอิสลามจะนຌนนคุณธรรมดຌานความกตัญญูรูຌคุณ ความซืไอสัตย์ สุจริต เมลภ  

สาระส าคัญทีไนาสน฿จอีกประดในหนึไงคือ กลุมนิทานทีไสริมสรຌางความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง การตระหนักหในคุณคา
฿นตนอง ิself - esteem) นืๅอรืไองของนิทานจะนຌน฿หຌหในถึงรืไองราวความส าคัญของการปຓนตัวของตัวอง ซึไงสวน฿หญ
จะพบ฿นนิทานของกลุมประทศทีไมีความหลากหลายละมีการคลืไอนยຌายของประชากรสูง ินืไองจากนยบายการปຂด
ประทศสรีี ชน ประทศมาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ ละสิงค์ปร์ ปຓนตຌน  
  นิทานของตละประทศทีไถูกคัดลือกมาจ านวน 50 รืไอง มืไอวิคราะห์ภาพรวมของนิทานตละประทศวามี
นืๅอหา คุณคา กนสาระอยางเรทีไชืไอมยงกับวิถีชีวิตละวัฒนธรรมของประทศนัๅนโ พบวา สามารถจ านกคุณคาหลัก
ชิงคุณธรรมจริยธรรมจากกนสาระของรืไองเดຌ ดังตอเปนีๅ  

A. กลุมนิทานสริมสรຌางดຌานความพอพียง ลดกิลสละความลภ สงสริมความซืไอสัตย์สุจริต เมคดกงหรือกหก
หลอกลวง เดຌกรืไอง 

มวยายปุຉง ิเทยี  
หินผักกูด ิลาวี 
พอนากับหินวิศษ ิลาวี  
ต านานกะหรีไยงสามผา ิพมาี 
Si Perawai, The greedy fisherman (บรูเนี 
The king of the Mosquitoes (บรูเนี  

B. กลุมนิทานสริมสรຌางความดีดຌานความขยัน อดทน ความมุงมัไน เดຌกรืไอง 
อุบายศรษฐี  ิเทยี 
ชาวนาเทย ิเทยี 
มดนຌอยผูຌอารี ิกัมพูชาี 
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Ayu And The Perfect Moon อายูกับคืนพระจันทร์ตใมดวง ิอินดนีซียี  
Ang kamatis ni Peles มะขือทศของ Peles (ฟຂลิปปຂนส์ี  

C. กลุมนิทานสริมสรຌางการ฿ชຌสติปัญญา เหวพริบ ปฏิภาณ การกຌปัญหาฉพาะหนຌา เดຌกรืไอง  
ปกของหนู ิเทยี 
ผีสืๅอกับกา ิกัมพูชาี 
มดนຌอย ิกัมพูชาี 
ลูกบอลวิศษ ิกัมพูชาี 
Putri  Mandalika จຌาหญิงมันดาลิกา ิอินดนีซียี 
Dayang Bongsu and the Crocodile (บรูเนี 
The Midnight Tree (สิงค์ปร์ี  
Isang Mayang Uhaw  Mayang กระหายนๅ ากับวิธีการทีไขาสามารถดืไมนๅ า฿นกຌว ิฟຂลิปปຂนส์ี  
Si Bing, ang Munting Butanding  Bing ฉลามวาฬนຌอย ิฟຂลิปปຂนส์ี  
Ang Kapatid ng Tatlong Marya ชายหนุมกับพีไสาวทัๅงสามทีไหายเป ิฟຂลิปปຂนส์ี  

D. กลุมนิทานสริมสรຌางความกลຌาหาญ ความมีระบียบวินัย ความมีนๅ า฿จนักกีฬา เดຌกรืไอง  
ยักษ์หัวปุງง ิลาวี 
ผีหลอก ิลาวี 
Si Divayen ดิวายัน สาวนຌอยผูຌกลຌา ิฟຂลิปปຂนส์ี 

E. กลุมนิทานสริมสรຌางการอืๅอฟืຕอบงปัน การอยูรวมกัน฿นสังคม การชวยหลือซึไงกันละกัน ความมีนๅ า฿จ การ
สียสละ เดຌกรืไอง 

มนหลบฝน ิเทยี 
คุณฟองนักปรงฟัน ิเทยี  
หุนทัๅงสีไ ิพมาี 
อลองมดสຌม ิพมาี  
ก าพรຌาผีนຌอย ิลาวี 
เกนຌอยตกหลุม ิลาวี 
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รืไองลา฿หมโของม ิวียดนามี 
รืไองมหัศจรรย์ของตอฮ ิวียดนามี 
งຌจอมซน ิวียดนามี  
ร าคาญจริงโ ิกัมพูชาี 
The proud Butterfly and the Strange Tree ผีสืๅอจอมบงกับตຌนเมຌประหลาด ิมาลซียี 
Cendawan  Pelangi  หใดสายรุຌง ิมาลซียี 
Naku, Kakuu,  Nakuuu!  อຌ ยลຌว ยลຌวอ ิฟຂลิปปຂนส์ี 

F. กลุมนิทานสริมสรຌางความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง การตระหนักหในคุณคา฿นตนอง ิself - esteem) เดຌกรืไอง  
Fan goes Sea ฟนผจญภัย฿นทຌองทะล ิมาลซียี  
The Book That was Handed down (สิงค์ปร์ี  
Bunny find the right stuff (สิงค์ปร์ี 
The Star that Lost its Light (สิงค์ปร์ี 
Alamat ng Ampalaya ต านานของมะระ ิฟຂลิปปຂนส์ี  

G. กลุมนิทานสริมสรຌางการกตัญญูรูຌคุณ เดຌกรืไอง  
สือ คน งู ลิง ิพมาี 
Suwidak Loro หญิงสาวผูຌมีผม ๆโ สຌน ิอินดนีซียี  

H. กลุมนิทานสริมสรຌางการอนุรักษ์ธรรมชาติ หวงหนทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมทຌองถิไน เดຌกรืไอง 
พบกัน฿ตຌทຌองทะล ิวียดนามี 
มลใดขຌาวทีไหายเป ิวียดนามี 
The Beaded Slippers (สิงค์ปร์ี 

วิคราะห์วิถีวัฒนธรรมลักษณะทางสังคมของตละประทศทีไสงผลตอนิทาน 

ประทศเทย  
 ประทศเทยถือปຓนประทศหนึไงทีไมีการพัฒนาหนังสือส าหรับดใกเดຌดีละตอนืไอง วงการหนังสือดใกของเทย
คึกคักตัๅงตหนังสือส าหรับดใกลใก ิเ-ใ ปี ละระดับปฐมวัย ิไ-ๆ ปี จนถึงระดับประถมศึกษา ิ6-12 ปี ธุรกิจหนังสือ
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ส าหรับดใกมีการขงขันสูงจึงสงผลดีตองานหนังสือส าหรับดใก คือ การขงขันดຌานคุณภาพ ตละส านักพิมพ์ลຌวนลຌวตมี
นักวิชาการดຌานดใกปຓนมงานละปຓนทีไปรึกษา ดังนัๅนหนังสือส าหรับดใกจึงมีนืๅอหาสาระทีไหลากหลายละมีคุณคา ดຌวย
ความทีไเทยพยายาม฿ชຌหนังสือ฿นการพัฒนาดใกหลายโ ดຌานเปพรຌอมกัน  

ประทศมียนมาร์ หรือพมา  
 ประทศมียนมาร์มีมาตรการควบคุมสืไอมวลชนละสืไอสิไงพิมพ์อยางขຌมงวดมาตลอด 5 ทศวรรษภาย฿ตຌระบอบ
ผดใจการทหาร มຌตต ารารียนกใตຌองมีนืๅอหาปຓนเปพืไอตอบสนองหรือสอดรับกับความคิด฿นชิง ฮความปຓนพมาฮ  
฿นขณะทีไประทศมียมาร์องมีความหลากหลายของชนผาอยูมากจึงมีรืไองลาประจ าชนผาทีไตกตางกันออกเป ต สวน
฿หญมีลักษณะคลຌายคลึงกัน นืไองจากเดຌรับอิทธิพลมาจากประทศพืไอนบຌานหรือประทศทีไมีการติดตอกันมาตบราณ 
ชน อินดีย บางรืไองเดຌมาจากชาดก บางรืไองคิดตงขึๅนองตามความคิดหในทีไชืไอถือกันมาตดัๅงดิม ฉะนัๅนราจึงสังกตเดຌ
วา บางรืไองหมือนกับนิทานอีสป บางรืไองหมือนกับนิทานเทย  ตทัๅงนีๅ คุณคาวิถีความชืไอ คุณธรรมจริยธรรมทีไหในเดຌ
ชัดจนของชาวพมาคือยึดมัไน฿นหลักการทางพุทธศาสนา ความชืไอรืไองความดี ความลว การถูกตัดสินดຌวยบาปกรรมจะ
หในเดຌชัดจนจากนิทานรืไองลาของพมา ชน รืไอง สือ คน งู ลิง ทีไตัวละคร คน นัๅนเดຌอกตัญญูตอตายายผูຌมีบุญคุณ จึงถูก
พระราชาสัไงประหาร฿นทีไสุด 

ประทศลาว 

 ลาวปຓนประทศทีไขึๅนชืไอรืไองความซืไอสัตย์สุจริตละเมลภ จนอาจคยเดຌยินวาถຌาเปลืมกระปຉาสตางค์฿นประทศ
ลาว มัไน฿จเดຌลยวามืไอกลับเปจะยังคงหในกระปຉาสตางค์ของตนองวางอยูทีไดิม รืไองนีๅสามารถหในเดຌชัดจน฿นนิทานรืไอง
ลาดัๅงดิมของลาวรืไอง หินผักกูด ละพอนากับหินวิศษ ละทรกอยู฿นนิทานรืไองอืไนโ ดຌวยชนกัน   

ประทศกัมพูชา 

 ประทศกัมพูชาพิไงผานการปลีไยนปลงมาเมนานนัก รัฐบาลจึง฿หຌความสน฿จกับการฟืຕนฟูประทศทัๅงทาง
กายภาพละศรษฐกิจมากกวาดຌานวัฒนธรรม ดังนัๅนสภาพการติบตของหนังสือส าหรับดใก฿นกัมพูชา฿นดຌานคุณภาพชิง
ศิลปะจึงยังมีเมมาก สวนนืๅอหาคุณคาหลักทีไ นຌนอยู฿นหนังสือนิทานของกัมพูชาคือรืไองของการ฿ชຌสติปัญญา เหวพริบ 
ปฏิภาณ การกຌปัญหาฉพาะหนຌา ซึไงสอดคลຌองกับนวทาง฿นการพัฒนาประทศทีไตຌองการกຌาวกระดดขຌาสูประชาคม
อาซียนอยางรวดรใว ซึไงตຌองผชิญกับการขงขันอยางหนัก การ฿ชຌสติปัญญา฿นการกຌปัญหาฉพาะหนຌาจึงปຓนทักษะส าคัญ
฿นการด ารงชีวิตของดใกละยาวชน฿นประทศ 
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ประทศวียดนาม  
 รัฐบาลวียดนามตัๅงปງาทีไจะพัฒนาประทศเปสูการปຓนประทศอุตสาหกรรม฿นป พ.ศ. โ5ๆใ  การน าประทศเปสู
สังคมอุตสาหกรรมนัๅนจ าปຓนตຌองอาศัยทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณภาพ มีความปຓนมืออาชีพทัๅงทางดຌานความรูຌละรงงานฝมือ
มาชวย฿นการพัฒนาประทศ พืไอชืไอมยงประทศขຌาสูศรษฐกิจสากล การอานจึงปຓนชองทางทีไส าคัญ฿นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วียดนามพยายามสรຌางสังคม฿หຌมีวัฒนธรรมการอาน พราะการอานกอ฿หຌกิดความรูຌพืๅนฐาน฿นการสรຌาง
คนวียดนามรุน฿หม฿นทุกโ ดຌานของชีวิต หนังสือนิทาน฿นประทศวียดนามจึงมีการพัฒนาทัๅงภาพละรืไองอยางนาจับตา
มอง  
 ดຌานคุณคาสาระ฿นนิทานของวียดนามทีไหในเดຌชัดจนคือ การรียนรูຌพืไอการอยูรวมกัน฿นสังคมเปพรຌอมโ กับการ
อนุรักษ์ละตระหนักถึงคุณคาของวิถีวัฒนธรรมดัๅงดิม มຌวารัฐบาลจะพยายามผลักดันการพัฒนาศรษฐกิจอยางรวดรใว
จากการลงทุนของตางประทศ ตกใยังคงค านึงถึงการฟูมฟักรักษาละหวงหน฿นอัตลักษณ์ของตนอาเวຌ฿หຌเดຌดຌวย 

ประทศมาลซีย  
ประทศมาลซียมຌจะเมปรากฏหลักฐานทางอารยธรรมทีไยิไง฿หญอยางประทศอืไนโ ฿นอซียตะวันออกฉียง฿ตຌ 

ตกใปรากฏหลักฐานการตัๅงรกรากของผูຌคนดัๅงดิมมาตัๅงตกอนสมัยคริสต์กาลกวา 300 ป จนถึงการอพยพขຌามา฿หมของ
ผูຌคนหลากชืๅอชาติ จึงท า฿หຌมาลซียมีวิถีทางวัฒนธรรมทีไหลากหลายทับซຌอนอยูพอสมควร ฿นประทศมาลซียมีทัๅงชาว
มลายู ชาวจีน ละชาวอินดีย ปຓนประชากรกลุม฿หญทีไมีบทบาท฿นการพัฒนาประทศมาลซีย฿นปัจจุบัน ปัญหาของพหุ
สังคม฿นมาลซียดยฉพาะชาวจีนละชาวมลายู จึงกลายปຓนสวนหนึไงของนิทานส าหรับดใกยุค฿หม ซึไงนຌนการสรຌางความ
ขຌา฿จละรียนรูຌซึไงกันละกันระหวาง 2 ชนชาติ พืไอ฿หຌกิดการหลอมรวมปຓนหนึไงส าหรับการสรຌางความมัไนคง฿หຌกับ
ประทศ นืๅอหาคุณคาหลัก฿นนิทานสวน฿หญจึงนຌนทีไการอยูรวมกัน฿นสังคม การคารพซึไงกันละกัน ขຌา฿จความตางของ
ตละบุคคล การ฿หຌกียรติซึไงกันละกัน ดยสอดทรกวัฒธรรมละภาษาอาเวຌ฿นรืไองดຌวย นิทาน฿หม฿นประทศมาลซีย
สวน฿หญจะจัดพิมพ์ปຓน 2 ภาษา คือภาษาถิไน ิมลายูี ควบคูกับภาษาอังกฤษ พืไอสนองตอบตอการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของประชากร฿นประทศ 

ประทศอินดนีซีย  
อินดนีซียปຓนประทศทีไมีลักษณะปຓนหมูกาะ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมฉพาะถิไน มຌปัจจุบันอินดนีซีย

จะปຓนประทศทีไมีชาวมุสลิมมากทีไสุด฿นลก ต฿นตละพืๅนทีไกใยังคงมีความชืไอละลักษณะฉพาะตัวทีไตกตางกันออกเป  
ตามวัฒนธรรมดัๅงดิมของตละกาะ ทีไหในเดຌชัดเดຌก กาะบาหลี กาะชวา กาะสุมาตรา กาะสุลาวสี กาะมลุกกะ กาะ
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฿หญโ ทีไมีรากดิมของชนชาติพันธุ์หลานีๅลຌวนมีรืไองลาละวิถีความชืไอทีไชืไอมยงกับธรรมชาติรอบตัวดຌวยกันกือบทัๅงสิๅ น 
ซึไงมักกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ภูขาเฟ สิไงรຌนลับหนือธรรมชาติ ละทຌองทะล นิทานของประทศอินดนีซียถึงมຌจะมี
หลงทีไมาจากกาะตางโ ตกใจะหในเดຌอยางชัดจนวาสวน฿หญจะชืไอมยงกับวิถีธรรมชาติ การ฿หຌความคารพตอ
ธรรมชาติทีไอยูอาศัย การอยูรวมกันอยางสงบสุข การสรຌางสมดุลระหวางมนุษย์กับธรรมชาติ ความชืไอรืไองการกลับคืนสู
ธรรมชาติ ความกตัญญูรูຌคุณ ความชืไอมยงระหวางสรรพสิไง  

ประทศบรูเนดารุสซาลาม  
 ชาวบรูเนสวน฿หญนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนีไ มีนิทานละรืไองลาทีไปຓนต านานอยูบຌาง ซึไงบางสวนจะ
คลຌายคลึงกับประทศอินดนีซียละมาลซีย สวนหนังสือนิทานภาพส าหรับดใกทีไจัดพิมพ์ขึๅนจากรืไองลาหรือนิทานตง
฿หมนัๅนยังคงมีอยูนຌอยมาก นิทานภาพส าหรับดใกทีไพบ฿นบรูเนสวนมากจะน าขຌามาจากประทศมาลซีย พราะมีความ
หมาะสมดຌานภาษาละนืๅอหาทีไปຓนรืไองลาตามคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึไงจะนຌนคุณธรรมจริยธรรมตามบบศาสนาอิสลามคือ 
ความเมละมบ ความกตัญญูรูຌคุณ ละความขยันหมัไนพียร฿นการท างานสรຌางนืๅอสรຌางตัว 

ประทศสิงคปร์ 
฿นชวงระยะวลา 5เ ปทีไผานมา สิงคปร์ประสบความส ารใจ฿นการพัฒนาประทศดยมีอัตราการจริญติบตทาง

ศรษฐกิจสูงละมีความทันสมัยปຓนอันดับหนึไง มืไอทียบกับประทศพืไอนบຌานดຌวยกัน สืบนืไองมาจากนยบายการสรຌาง
มันสมองของชาติ ดย฿ชຌการศึกษาปຓนครืไองมือ สิงคปร์฿หຌความส าคัญอยางมากกับการพัฒนาประชากร฿หຌมีคุณภาพ 
หຌองสมุดละหนังสือจึงปຓนสิไงทีไรัฐบาลสงิคปร์฿ชຌปຓนชองทางสงสริมกระบวนการรียนรูຌละพัฒนาทักษะความรูຌตลอดชีวิต   

หนังสือนิทานส าหรับดใก฿นประทศสิงค์ปร์มีคุณภาพสูง฿นทุกดຌานทัๅงนืๅอหาละภาพประกอบ มีการพัฒนา฿หຌ
หมาะสมกับดใกตามชวงวัย รวมทัๅงการ฿ชຌทคนิคลูกลน฿นการสืไอสารกับดใก  คุณคาหลักทีไหนังสือนิทานของสิงค์ปร์
น าสนอคือการสงสริมการตระหนักรูຌคุณคา฿นตนอง การสรຌางความชืไอมัไน฿นตนองตเมทิๅงวิถีความผูกพัน ความสัมพันธ์
ระหวางคน฿นครอบครัว พืไอปງองกันผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากการพัฒนาปลีไยนปลงทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅนอยางรวดรใว
฿นประทศ 

ประทศฟຂลิปปຂนส์  
 ฟຂลิปปຂนส์ปຓนประทศดียว฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌทีไอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของตะวันตกกอนจะมีอกาสพัฒนา
วัฒนธรรมของตัวอง วัฒนธรรมฟຂลิปปຂนส์มีสวนคลຌายกับประทศ฿นละตินอมริกา ประชาชนบงออกปຓนชุมชนทางชืๅอ
ชาติละภาษาทีไตกตางกัน อิทธิพลวัฒนธรรมจากสปนละมใกซิก ิHispanic Influencesี มีมานานกวา 300 ป ฿นชวง
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การปกครองบบอาณานิคม ตฟຂลิปปຂนส์กใยังมีชนผาดัๅงดิมทีไตัๅงรกรากอยูอาศัยมากวา 5,000 ป ดຌวยชนกัน วัฒนธรรม
ของฟຂลิปปຂนส์จึงปຓนลักษณะวัฒนธรรมลูกผสมทีไเดຌรับอิทธิพลจากสปน จีน มใกซิกัน อมริกัน อาหรับ ละมาลย์ ปัจจุบัน
ศิลปะ฿นประทศฟຂลิปปຂนส์มีรากฐานมาจากประพณีพืๅนมืองละอาณานิคม ตกใมีรูปบบทีไปຓนของตัวอง คนฟຂลิปปຂนส์
รักงานประตมิากรรมละภาพวาด รวมเปถึงการตຌนหรือศิลปะการคลืไอนเหว  

฿นชวงหลายทศวรรษหลัง รัฐบาลพยายามท า฿หຌประทศมีความปຓนหนึไงดียวทางวัฒนธรรมมากขึๅน ตกใเดຌรับการ
ตอตຌานจากกลุมชนตางโ ฿นประทศทีไตຌองการสงวนวัฒนธรรมละฐานรากทางภาษาของตนเวຌ ดยมองวารัฐบาลพยายาม
ท า฿หຌความหลากหลายนัๅนถูกครอบง าดยวัฒนธรรมกระสหลักของชาติทีไปຓนพวกพูดภาษาตากาลใอก ิTagalog) ทานัๅน  
 นยบายปฏิรูปการศึกษาพืๅนฐานของประธานาธิบดีอาคิน ก าหนดวาภาย฿นป 2558 ดใกทุกคนตຌองปຓนนักอาน
ตัๅงตชัๅนประถม แ หนังสือนิทานส าหรับดใก฿นประทศฟຂลิปปຂนส์จึงมีความหลากหลาย นืๅอหาครอบคลุม฿นทุกโ ดຌาน ทัๅง
ทักษะชิงวิชาการละทักษะชีวิต ดຌานคุณธรรมจริยธรรมทีไหในเดຌดนชัด฿นทุกโ รืไองจากนิทานของประทศฟຂลิปຂนส์เดຌก 
การรียนรูຌทีไจะอยูรวมกันอยางสันติ ความอืๅออาทร การบงปันซึไงกันละกัน ซึไงมຌวาฟຂลิปปຂนส์จะมีความหลากหลายของ
ชืๅอชาติ ชนผาละภาษา ตดຌวยความพยายามทีไจะผลักดัน฿หຌกิดอัตลักษณ์หรืออกภาพ฿นความหลากหลาย การมุงนຌน
รืไองการอยูรวมกัน฿นสังคมจึงปຓนรืไองส าคัญ ราจึงเดຌหในความหลากหลายทีไมีอกลักษณ์ของตนองถูกถายทอดออกมา฿น
หนังสือนิทานส าหรับดใกดຌวย ทัๅง฿นมุมของวิถีทางวัฒนธรรม ความชืไอ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคมความปຓนอยู฿นตละยุค
สมัย ละนืไองจากชนชาติฟຂลิปปຂนส์มีความอุดมรุมรวยทางศิลปะ ราจึงเดຌหในความงาม ความประณีต ละชัๅนชิงทาง
สุนทรียศิลปຊปรากฏอยู฿นภาพประกอบของนิทานหลายรืไอง 

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

ภาคผนวก 

ตัวอยางนิทานจากประทศกลุมอาซียนจ านวน 50 รืไอง ทีไน ามาวิคราะห์ มีดังตอเปนีๅ  

ประทศเทย 

แ.  อุบายศรษฐี   
โ.  มวยายปุຉง 
ใ.  ชาวนาเทย 

ไ.  มนหลบฝน 

5.  คุณฟองนักปรงฟัน 

ๆ.  ปกของหนู 

ประทศลาว   
1. หินผักกูด  
2. พอนากับหนิวิศษ 

3. ก าพรຌาผนีຌอย  
4. เกนຌอยตกหลุม  
5. ยักษ์หัวปุງง  
6. ผีหลอก  
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ประทศวียดนาม  
1. รืไองลา฿หมโของม  
2. พบกัน฿ตຌทຌองทะล  
3. รืไองมหัศจรรย์ของตอฮ  
4. งຌจอมซน  
5. มลใดขຌาวทีไหายเป  

ประทศกัมพูชา  
1. ผีสืๅอกับกา  
2. มดนຌอย  
3. ร าคาญจริงโ  
4. ลูกบอลวิศษ  
5. มดนຌอยผูຌอาร ี

ประทศมียนมาร์หรือพมา 

1. หุนทัๅงสีไ  
2. อลองมดสຌม 

3. สือ คน งู ลิง  
4. ต านานกะหรีไยงสามผา  

ประทศมาลซีย  
1. Fan goes Sea ฟน ิผจญภัย฿นทຌองทะลี 
2. The proud Butterfly and the Strange Tree ิผีสืๅอ
จอมบงกับตຌนเมຌประหลาดี 
3. Cendawan Pelangi ิหใดสายรุຌงี 

ประทศอินดนีซีย  
1.  Go to Sleep Gecko ินอนเดຌลຌวกใกกຌ ! ี 
2. Putri  Mandalika  ิจຌาหญิงมันดาลิกา ี 
3. Ayu And The Perfect Moon (อายูกับคืนพระจันทร์ตใม
ดวง) 
4. Suwidak Loro ิหญิงสาวผูຌมีผม 62 สຌนี 
5. The Story Of Lake Toba ิต านานทะลสาบทบาี 

ประทศสิงค์ปร์  
1. Bunny find the right stuff 

2. The Book That was Handed down 

3. The Beaded Slippers 

4. The Midnight Tree 

5. The Star that Lost its Light 

ประทศฟຂลิปปຂนส์  
1. Isang Mayang Uhaw ิMayang กระหายนๅ ากบัวิธีการทีไขา
สามารถดืไมนๅ า฿นกຌวี 
2. Si Bing, ang Munting Butanding ิBing ฉลามวาฬนຌอยี 
3. Ang kamatis ni Peles ิมะขือทศของ Pelesี 
4. Alamat ng Ampalaya ิต านานของมะระี  
5. Nakuุ Kakuuุ Nakuuu! ิอຌ ยลຌว ยลຌว!ี 
6. Si Divayen ิดวิายัน สาวนຌอยผูຌกลຌาี   
7. Ang Kapatid ng Tatlong Marya ิชายหนุมกับพีไสาวทัๅง
สามทีไหายเปี  

ประทศบรูเน  
1. Si Perawaiุ The greedy fisherman 

2. Dayang Bongsu and the Crocodile   

3. The king of the Mosquitoes   
4. Nakhoda  Manis 

 


