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ปຂดชีวิต อานพืไอนบຌาน
ครงการศึกษาวิคราะห์หนังสือนิทานพืๅนบຌานละนิทานอาซียนสาหรับดใก
ดร.ภญ.พชร ภรณ์ ปัญญ วุฒิไกร แล คณ
ปฐมหตุครงการ ทาเมตຌองป็นนิทานอาซียน
การรวมกลุมปຓนประชาคมอาซียน ทา฿หຌ อาซียน มีสถานะปຓนนิติบุคคล ปຓนองค์กรทีไมีบทบาทตอสูຌผลักดัน
฿นวทีลก฿นนามกลุมประทศอาซียน ดยบงครงสรຌางการรวมกลุมปຓน 3 คณะ฿หญ คือ ประชาคมความมัไนคงอาซียน
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาซียน ดยมีการพัฒนาทัๅงสังคม ศรษฐกิจ ละการมืองเปพรຌอม
กัน ลดปัญหารืไองขตดนทางการมืองการปกครองทีไ ปຓนอุปสรรคขวางกัๅน฿นการพัฒนา ดังคาขวัญของประชาคมอาซียน
หนึไงวิสัยทัศน์ หนึไงอัตลักษณ์ หนึไงประชาคม ิOne Vision, One Identity, One Community)
การคลืไอนยຌายทุน รงงาน องค์ความรูຌ ภาษา วัฒนธรรม ระหวางประทศอาซียน ปຓนปรากฏการณ์สาคัญทีไกาลัง
จะกิดขึๅน฿นป พ.ศ. 2558 ความพรຌอม฿นการบูรณาการความปลีไยนปลงทัๅงหลาย รวมถึงการรียนรูຌ฿นความหมือนละ
ความตกตาง฿นมิติทางวัฒนธรรมของประทศตางโ จึงมีความสาคัญอยางลึกซึๅง฿นความหมายของนิยาม หนึไงอัตลักษณ์
ิOne Identityี นืไองจากบริบททางสังคมละความหลากหลายทางวัฒนธรรม฿นกลุมประทศอาซียน สามารถสะทຌอน฿หຌ
หใ นผ านทางงานวรรณกรรมละนิ ทาน ซึไงปຓน การถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ นสู รุ น ดังนัๅน การรวบรวมละ
ประมวลงานวรรณกรรมละนิ ท านส าหรั บ ดใ ก จึ ง ปຓ น ส ว นหนึไ ง ของการลกปลีไ ย นความคิ ด ความขຌ า ฿จดຌ า นศิ ล ปะ
วรรณกรรม ละวัฒนธรรมของอาซียน
การศึกษาถึงอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตละประทศ฿นกลุมประชาคมอาซียนผาน การดินทางของนิทาน
ละรืไองลา ปຓนชองทางหรือวิธีการทาความรูຌจักประทศพืไอนบຌานหรือประทศอืไนทีไงายละสนุกทีไสุด พราะนิทานหรือ
รืไองลาของประทศนัๅนโ สะทຌอน฿หຌหในมิติทีไ ชืไอมยงวิถีชีวิต ความปຓนอยู ทัศนคติ ความชืไอ การสัไงสมละถายทอดองค์
ความรูຌภูมิปัญญาอันทรงคุณคาของบรรพชนจากรุนสูรุน ผานวัฒนธรรมการบอกลา/ฟัง จนมาถึงการปรับปลีไยนพัฒนาปຓน
รูปบบของนิทาน ิลม / picture bookี ทีไสวยงามตามยุคสมัย ผานวัฒนธรรมการลา /อาน อีกทัๅงยังสามารถขຌา฿จ
กระบวนการหลอหลอมทัศนคติละความคิดของดใก ดຌวยการ฿ชຌสืไอนิทานงานขียนละรืไองลา พราะตละประทศตละ
ทຌองถิไนตางกใมีรืไองลาหรือนิทานปຓนของตัวองทัๅงสิๅน มຌวานิทานหรือรืไองลาบางรืไองจะเดຌรับอิทธิพลมาจากประทศอืไน
ตรืไองทีไปรับตงขึๅน฿หมตา งมีกลิไนอายของวัฒนธรรมละวิธีคิดของประทศตนสอดทรกขຌาเปดຌวยสมอ
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ดังนัๅ น การปຂดประตู สูวัฒ นธรรมการอานของดใก฿นประทศพืไอนบຌาน จึงปຓนจุ ดริไ มตຌนของการปຂ ดรั บ การ
ปลีไยนปลง฿นจุดลใกโ ทีไจะรียนรูຌอัตลักษณ์ของตละประทศ ผานสืไอนิทานทีไสามารถขຌาเปถึงมือของทุกคน฿นบຌาน ฿น
รงรียน ละ฿นสังคมเดຌอยางปຓนธรรมชาติละนบนียนดຌวยการอาน
ถึงมຌ฿นยุคปัจจุบัน ความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีจะรุดหนຌาเปเกล นิทานหลายรืไองละหนังสือสาหรับดใ ก
หลายลมจะถูกนาเปเวຌ฿นครืไองมือสืไอสารทีไทันสมัย ตหัว฿จของนิทานคือลกของดใกกใยังคงหมือนดิม วิธีการนาสนอ
นิทานดຌวยทคนลยี฿หม ปຓนพียงการสรຌางความปลก฿หมดึงดูดความสน฿จ฿หຌ กิดความหวือหวานาตืไนตาตืไน฿จทานัๅน
พราะประดในสาคัญของการตงละลานิทานคือการสืไอสารระหวางมนุษย์กับมนุษย์ดຌวยกัน
การวิคราะห์องค์ความรูຌรืไองวิธีคิด / การสอน / การลีๅยงดูดใกของคน฿นชาตินัๅนโ จากนิทานของตละชาติ การ
ปรียบทียบ-ชืไอมยงนิทานจากบริบทหลากหลายกับหลักการทางทฤษฎี จะปຓนฐานความรูຌความขຌา฿จ฿นมิติสังคมละ
วัฒนธรรมของตละประทศ฿นกลุมอาซียน อันจะนาสูการตัๅงจทย์฿หมโ ฿นหຌองรียนของดใก การสริมสรຌางวัฒนธรรม
การอยูรวมกันบนพืๅนฐานของการยอมรับซึไงกันละกัน การรียนรูຌทีไจะอยูละติบต฿นสังคมอยางสันติสุข ปຓนการปูทางสู
ประชาคมสังคมละวัฒนธรรมอาซียนเดຌอยางปຓนรูปธรรม รวมทัๅงพืไอสารวจองค์ความรูຌดຌานการสงสริมการอาน฿นระดับ
ดใกปฐมวั ย฿นกลุ มประทศอาซียน ละนาองค์ความรูຌ ดังกล าวเปสริม สรຌ างความขຌา฿จอันดี ร ะหวางประทศเทยกับ
ประทศพืไอนบຌาน ดຌวยการลกปลีไยนขຌอมูลละองค์ความรูຌระหวางนักขียน นักคิด ละศิลปຂนนักวาด฿นภูมิภาคอาซียน
ทัๅง แเ ประทศ

ราเดຌอะเรบຌางจากการศึกษานิทานอาซียน
หนังสือนิทานทีไผลิตขึๅน฿นตละประทศมีความตกตางกันตามบริบทของประทศนัๅนโ ตสิไงหนึไงทีไคลຌายกันคือ
ความงดงามของชี วิตผานภาษา ศิลปะ ละวัฒนธรรม ทีไตละประทศพยายามสอดทรกลงเป฿นหนังสื อสาหรับดใก ทัๅง
พืไอปลูกฝังดຌานสุนทรียะ ละ/หรือพืไอ฿หຌหนังสือลมนัๅนโ นาสน฿จ ผลทีไตามมาคือการซึมซับความงามหลานัๅนผานจิต฿ตຌ
สานึกขຌาเป฿นตัวดใก จนทา฿หຌกิดรสนิยมอันดีทัๅง฿นดຌานภาษาละศิลปะ วิธีคิดละการ฿ชຌชีวิต ละปງาหมายหนึไงทีไสาคัญ
฿นปัจจุบันคือ การสรຌางฐานชีวิต ทีไดี฿หຌกับดใกผานการอานหรือนิทาน ซึไงตละประทศกใจะมีวัตถุประสงค์หลัก฿นการ
ตรียมความพรຌอมของดใกทีไตกตางกันเปตามนยบายทีไหในสาคัญ
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ดຌานสภาพสังคมละวัฒธรรม
มืไอวิคราะห์ลักษณะของประทศอาซียนทัๅง แเ ประทศ จะหในวาประทศ฿นกลุ มอาซียนมีภูมิหลังละทีไมา
ดยฉพาะวัฒนธรรมทีไคอนขຌางหลากหลายละตกตาง ขณะดียวกันกใมีความคลຌายคลึง฿นบางสวนดຌว ยลักษณะทาง
กายภาพ
฿นทางประวัติศาสตร์ ประทศ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ สวน฿หญเดຌรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินดีย
ละจีน ซึไงตละประทศตางกใรับอาวัฒนธรรมจากทัๅงสองชาตินีๅขຌามา฿นระดับทีไตกตางกัน ชน เทยละลาวเดຌรั บ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินดียปຓนสวน฿หญ สวนวียดนามเดຌรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนปຓนสวน฿หญ ดยรวม
ลຌว กลุมประทศสมาชิกอาซียนสามารถจ านกออกปຓ น ใ กลุมวัฒนธรรมหลั ก ตามลั กษณะทีไตัๅงซึไงสะทຌอนวิถีชีวิต
วัฒนธรรมทีไสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม ดังนีๅ
1ี กลุมวัฒนธรรมลุมนๅาขง ิเทย-ลาว-กัมพูชา-มียนมาร์-วียดนามี
ลุมมนๅาขงปຓนทีไอยูอาศัยของหลายชุมชนทีไมีอาณาขตติดตอกันหลายประทศนับปຓนหลงอารยธรรมทีไสาคัญ
ซึไงมีประพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความชืไอคานิยม ทัๅงทีไมีความคลຌายคลึงละตกตางดຌวยลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีไ฿กลຌคียง
กัน รวมทัๅงมีการเปมาหาสู คຌาขาย ละกิจกรรมอืไนโ รวมกันอยางสมไาสมอละตอนืไอง สงผล฿หຌ วิถีวัฒนธรรมละการ
ดานินชีวิตของตละประทศมีทัๅงทีไสดงออกถึงลักษณะฉพาะของตนอง ละมีความคลຌายคลึงกัน฿นบางสวน กลาวเดຌวา
เทย-ลาว-กัมพูชามีรากวัฒนธรรมดียวกัน จึงมีความพຌองของวัฒนธรรมมากกวาพมาละวียดนามซึไงเดຌรับอิทธิพลจากจีน
2ี กลุมวัฒนธรรมมาลซีย-อินดนีซีย-บรูเนดารุสซาลาม-สิงคปร์
ปຓนกลุมประทศทีไประชาชนสวน฿หญนับถือศาสนาอิสลาม ตกใมีประชาชนสวนหนึไงนับถือศาสนาพุทธ คริสต์
ละฮินดูดຌว ยสั ดส วนทีไตกตางกัน เป ดังนัๅ น วัฒ นธรรมประพณี ศิลปะ การสดง จะมีความคลຌ ายคลึ งกัน ฿นขณะทีไ
สิงคปร์ปຓนสังคมผสมผสานระหวางจีน -มาลย์-อินดีย ดังนัๅน จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรมสูง ตัวอยางของมรดก
วัฒนธรรมรวม฿นกลุมนีๅ เดຌก การ฿ชຌภาษามาลย์ ิหรือมลายูี ละการตงกาย ชุมชนทีไนับถือศาสนาอิสลามจะตงกาย
คลຌายคลึงกัน
3ี กลุมวัฒนธรรมฟຂลิปปຂนส์
ถึงมຌวาภูมิประทศของอินดนีซียละฟຂลิปปຂนส์จะมีความคลຌายคลึงกัน ตวัฒนธรรมของฟຂลิปปຂน ส์ปຓนการ
ผสมผสานกันระหวางตะวันตกละตะวันออก ทีไปຓนอกลักษณ์ฉพาะวัฒนธรรมฟຂลิปปຂนส์ นืไองจากเดຌรับอิทธิพลจากสปน
ซึไงปຓนจຌาอาณานิคมมาปຓนระยะวลานาน ตกใเดຌผสานวัฒนธรรมพืๅนมืองขຌาเปดຌวย
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ดຌานการพัฒนางานวรรณกรรมละหนังสือนิทานภาพสาหรับดใก฿นภูมิภาคอาซียน
จากการวิคราะห์งานดຌานวรรณกรรมละหนังสือนิทานภาพสาหรับดใก฿นภูมิภาคอาซียน พบวา นิทานพืๅนบຌาน
ละหนังสือนิทานภาพสาหรับดใก ปຓนสิไงหนึไงทีไสะทຌอนวิถีชีวิตของคน฿นสังคม฿นตละประทศ ปຓนสิไงบงบอกถึงอัตลักษณ์
อีกทัๅงยังปຓนรากหงຌาทีไสาคัญของชุมชนละประทศนัๅนโ อยางเรกใตาม ยังคงมีความหลืไอมกันของการพัฒนางานทางดຌาน
นีๅ
1. กลุมประทศทีไยังคง฿ชຌนิทานทีไปຓนนิทานพืๅนบຌานหรือนิทานสอนทางศาสนาหรือตามความชืไอ ดยรูปบบการ
ลาปากปลาปຓนหลัก ถຌาปຓนหนังสือ จะปຓนหนังสือทีไ฿ชຌ฿นหลักสูตรการรียนการสอน เดຌก มียนมาร์ บรูเน ละชุมชน
มุสลิม฿นประทศตางโ
นิทานทีไปຓนรืไองลาจะมีการดานินรืไองอยางงายโ ครงรืไองเมซับซຌอน วิธีการลาปຓนเปอยางงายโตรงเปตรงมา
มักจะริไมรืไองดยการกลาวถึงตัวละครสาคัญของรืไอง ซึไงอาจจะปຓนรุนพอ-มของพระอกหรือนางอก ลຌ วดานินรืไองเป
ตามวลาปฏิทิน ตัวละครอกพบอุปสรรคปัญหา ลຌวกใฟันฝຆาอุปสรรคหรือกຌปัญหาลุลวงเปจนจบรืไอง ซึไงมักจะจบบบมี
ความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถຌาปຓนนิทานคติ กใมักจะจบลงวา นิทานรืไองนีๅสอน฿หຌรูຌวา….. ถຌาปຓนนิทานชาดกกใจะบอกวา
ตัวละครสาคัญของรืไอง฿นชาติตอเป เปกิดปຓน฿ครบຌาง ถຌาปຓนนิทานปริศนากใจะจบลงดຌวยประยคคาถาม
2. กลุมประทศทีไกาลังพัฒนางานภาพประกอบหนังสือ เดຌก ลาว กัมพูชา วียดนาม
นิทานละหนังสือทีไมี฿นระบบชวงรกจะปຓนหนังสือปลมาจากประทศขององค์กรทีไเมสวงผลกาเรทีไขຌามา
ชวยหลือสนับสนุน หนังสือสาหรับดใกประภทตางโ จะเดຌรับการสนับสนุนคา จัดพิมพ์จากองค์กรหลานีๅ ลຌวจกจายฟรี
เปตามรงรียนตางโ บางองค์กรอาจมีการจัดจาหนาย฿นราคาเมสูงมากนัก
นิทานทีไนามาทาปຓนหนังสือชวงรก มักปຓนนิทานพืๅนบຌาน ทีไถอดความการลามาปຓนตัวหนังสือ ลຌว฿หຌนั กวาด฿ส
ภาพประกอบพืไอสรຌางสีสัน฿หຌกับหนังสือ ตอมาจึงมีการพัฒนาดยการ฿หຌทัๅงรืไองละภาพมีสวน฿นการลารืไองเปดຌวยกัน
ปัจจุบัน เดຌมีครงการชิญนักขียนนักวาดจากเทย อาทิ อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ เปอบรมพิไมพูนทักษะ฿หຌกับนักวาด
฿นประทศลาว
3. กลุมประทศทีไพัฒนางานภาพละงานขียน เดຌก มาลซีย อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส์
มีการสงสริม฿หຌจัดทาหนังสือสาหรับดใกดຌวยวิธีการตางโ ปัจจุบันมีสานักพิมพ์หลายหงเดຌผลิต สรຌางสรรค์ละ
จัดพิมพ์หนังสือดีสาหรับดใกมากยิไงขึๅน
4. กลุมประทศทีไสรຌางสรรค์นิทานละหนังสือภาพ ดยอิงตามหลักการพัฒนาการของดใกละความหมาะสมตาม
ชวงวัย เดຌก เทย สิงคปร์
5

สิงคปร์นับปຓนตลาด฿หญตลาดหนึไง฿นอชีย฿นรืไองหนังสือละวรรณกรรม ดยฉพาะหนังสือทีไมีตຌนฉบับจาก
ยุรปละสหรัฐ อมริกา ทีไมักจะอิงกับหลักการพัฒนาการของดใก ทฤษฎีจิตวิทยาการลีๅยงดูดใก สาหรับประทศเทย
นับตัๅงตป พ.ศ. โ5ไ้ ทีไมีการรวมตัวกันของหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน รวม ใโ องค์กร ฿นนาม ครือขายหนังสือ
พืไอดใก ยาวชน ละครอบครัว เดຌมียุทธศาสตร์หนังสือพืไอดใกทีไสาคัญ ไ ดຌานคือ การกระจายหนังสือ฿หຌขຌาถึงดใก การ
รณรงค์฿หຌกิดความตຌองการละพฤติกรรมการอาน การสงสริม฿หຌมีหนังสือทีไมีคุณภาพละราคาหมาะสม ละการปกปງอง
ดใกจากสืไอทีไปຓนภัยละขจัดอุปสรรคตอการอานของดใก ซึไงการผลักดันของครือขายนีๅอง ทา฿หຌวงการหนังสือดใกของเทย
พัฒนาขึๅนมาก มีนิทานละหนังสือภาพสาหรับดใกทีไมีคุณภาพทัๅงรืไ องละภาพออกมาจานวนเมนຌอย ละมีการ฿ชຌหนังสือ
นิทานปຓนสืไอพืไอพัฒนาดใกอยางกวຌางขวางมากขึๅน
5. กลุมประทศทีไ฿ชຌภาษาอังกฤษรวมดຌวย เดຌก สิงคปร์ ฟຂลิปปຂนส์ มาลซีย
นิทานละหนังสือจะปຓน โ ภาษา คือภาษาถิไนละภาษาอังกฤษ ฿นประทศมาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ ละสิงค์ปร์
ภาษาอังกฤษเดຌขຌามามีบทบาทอยางมาก ปຓนภาษาทีไ฿ชຌสืไอสารกันอยางพรหลายเมวาจะปຓน฿นชีวิตประจาวัน การศึกษา
หรือการทางาน ดยทัๅง 3 ประทศนีๅ รัฐบาลเดຌระบุ฿หຌภาษาอังกฤษปຓนหนึไง฿นภาษาราชการของตละประทศรวมกับ
ภาษาถิไน มຌวาจะมีภาษาประจาชาติปຓ นภาษาหลัก ตผูຌคนมากกวา 80% ฿นประทศหลานีๅ กใ฿ชຌภาษาอังกฤษปຓนภาษา
หลัก ทัๅง฿นวงการคຌา ธุรกิจ วดวงการศึกษา หนังสือบบรียนหรือหนังสือประภทอืไนโ จึงจัดทาขึๅนปຓนภาษาอังกฤษหรือ
2 ภาษา

ดຌานคุณคาคุณธรรมจริยธรรมละวิถีวัฒนธรรมทีไสง ผานนิทาน
วิคราะห์ภาพรวมของนิทานตละประทศ
คุณงามความดีทีไผูຌจัดทาหนังสือสาหรับดใก฿นตละประทศตຌองการสงผานสูดใก พืไอปลูกฝัง฿หຌปຓนคนดีละติบต
ขึๅนอยางมีคุณภาพอันจะนาเปสูการสริมสรຌางสังคมทีไดี฿นประทศนัๅนโ ดย฿ชຌรืไองลาหรือนิทานปຓนกลยุทธ์ทีไมีมานานลຌว
ทีไดดดนละหในชัดทีไสุดคือ การ฿ชຌนิทานอบรมสัไงสอนตามหลักศาสนา ชน นิทานชาดก นิทานปัญจตันตระ หรือนิทานทีไ
ตัๅง฿จตงขึๅนพืไอตือนสติผูຌฟัง ซึไงเมเดຌหลักอิงศาสนา ชน นิทานอีสป ปຓนตຌน
จากการถอดรหัสนิทานจากประทศพืไอนบຌานหรือประทศ฿นกลุมอาซียน พบวาทุกประทศลຌวนลຌวตนຌนรืไอง
การชวยหลืออืๅออาทรตอกัน เมวาจะปຓนตัวละครทีไปຓนคนกันคน คนกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ละประดในสาคัญทีไทุก
ชาติ฿นอาซียนสงสัญญาณหรือสงสารผานนิทานคือ การมี สติ มืไอกิดปัญหา มืไอตัวละครจอปัญหาหรือกิดปัญหาขึๅน
฿นนิทาน ตัวละครกใจะตัๅงสติหาวิธีกຌปัญหานัๅนโ ดຌวยความพียรพยายาม มีมานะอดทนจนปัญหานัๅนโ ผานลุลวงเปดຌวยดี
ชนนิทานจากประทศกัมพูชา รืไอง มดนຌอย ฿นรืไองมดนຌอยจะขຌามเปหากินอีกฝัດงหนึไง นๅา฿นคลองคือปัญหาหรืออุปสรรคทีไ
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มดนຌอยจะตຌองหาวิธีอาชนะพืไอฟันฝຆาอุปสรรคนัๅนโ ฿หຌเดຌ มดนຌอย฿ชຌวิธีหลายวิธีดຌวยความมานะอดทน เมวาจะ฿ชຌ฿บเมຌปຓน
รือ มืไอเมสารใจกใ฿ชຌมะพรຌาวผาครึไงทน ตมะพรຌาวผาครึไงมีรูรัไวกใหาวิธีอุดรูรัไวจนสามารถขຌามนๅาเดຌสารใจ สอดคลຌองกับ
สานวนทีไวา สติมา ปัญญากิด ละทีไสาคัญปัญหาหลานัๅนถูกกຌดຌวยตนอง เมตຌองพึไงพาคนอืไน
สาหรับประทศหรือชุมชนทีไนับถืออิสลาม การ฿ชຌนิทานจะปຓนเปอยางกลมกลืนกับหลักการสอนทางศาสนา ปຓน
การ฿ชຌนิทานพืไอยๅาคาสัไงสอนทางศาสนา สรຌางสริมศรัทธา หรือสริมสรຌางความขຌา฿จ฿หຌปฏิบัติตามหลักของศาสนา ดย
สวน฿หญ฿นกลุมประทศอิสลามจะนຌนนคุณธรรมดຌานความกตัญญูรูຌคุณ ความซืไอสัตย์ สุจริต เมลภ
สาระสาคัญทีไนาสน฿จอีกประดในหนึไงคือ กลุมนิทานทีไสริมสรຌางความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง การตระหนักหในคุณคา
฿นตนอง ิself - esteem) นืๅอรืไองของนิทานจะนຌน฿หຌหในถึงรืไองราวความสาคัญของการปຓนตัวของตั วอง ซึไงสวน฿หญ
จะพบ฿นนิทานของกลุมประทศทีไมีความหลากหลายละมีการคลืไอนยຌายของประชากรสูง ินืไองจากนยบายการปຂด
ประทศสรีี ชน ประทศมาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ ละสิงค์ปร์ ปຓนตຌน
นิทานของตละประทศทีไถูกคัดลือกมาจานวน 50 รืไอง มืไอวิคราะห์ภาพรวมของนิทานตละประทศวามี
นืๅอหา คุณคา กนสาระอยางเรทีไชืไอมยงกับวิถีชี วิตละวัฒนธรรมของประทศนัๅนโ พบวา สามารถจานกคุณคาหลัก
ชิงคุณธรรมจริยธรรมจากกนสาระของรืไองเดຌ ดังตอเปนีๅ
A. กลุมนิทานสริมสรຌางดຌานความพอพียง ลดกิลสละความลภ สงสริมความซือไ สัตย์สุจริต เมคดกงหรือกหก
หลอกลวง เดຌกรืไอง
มวยายปุຉง ิเทยี
หินผักกูด ิลาวี
พอนากับหินวิศษ ิลาวี
ตานานกะหรีไยงสามผา ิ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 กระหายนๅากับวิธีการทีไขาสามารถดืไมนๅา฿นกຌว ิฟຂลิปปຂนส์ี
Si Bing, ang Munting Butanding Bing ฉลามวาฬนຌอย ิฟຂลิปปຂนส์ี
Ang Kapatid ng Tatlong Marya ชายหนุมกับพีไสาวทัๅงสามทีไหายเป ิฟຂลิปปຂนส์ี
D. กลุมนิทานสริมสรຌางความกลຌาหาญ ความมีระบียบวินัย ความมีนๅา฿จนักกีฬา เดຌกรืไอง
ยักษ์หัวปุງง ิลาวี
ผีหลอก ิลาวี
Si Divayen ดิวายัน สาวนຌอยผูຌกลຌา ิฟຂลิปปຂนส์ี
E. กลุมนิทานสริมสรຌางการอืๅอฟืຕอบงปัน การอยูรวมกัน฿นสังคม การชวยหลือซึไงกันละกัน ความมีนๅา฿จ การ
สียสละ เดຌกรืไอง
มนหลบฝน ิเทยี
คุณฟองนักปรงฟัน ิเทยี
หุนทัๅงสีไ ิพมาี
อลองมดสຌม ิพมาี
กาพรຌาผีนຌอย ิลาวี
เกนຌอยตกหลุม ิลาวี
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รืไองลา฿หมโของม ิวียดนามี
รืไองมหัศจรรย์ของตอฮ ิวียดนามี
งຌจอมซน ิวียดนามี
ราคาญจริงโ ิ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 ตานานของมะระ ิ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
ประทศเทยถือปຓนประทศหนึไงทีไมีการพัฒนาหนัง สือสาหรับดใกเดຌดีละตอนืไอง วงการหนังสือดใกของเทย
คึกคักตัๅงตหนังสือสาหรับดใกลใก ิเ-ใ ปี ละระดับปฐมวัย ิไ-ๆ ปี จนถึงระดับประถมศึกษา ิ6-12 ปี ธุรกิจหนังสือ
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สาหรับดใกมีการขงขันสูงจึงสงผลดีตองานหนังสือสาหรับดใก คือ การขงขันดຌานคุณภาพ ตละสานักพิมพ์ลຌวนลຌวตมี
นักวิชาการดຌานดใกปຓนมงานละปຓนทีไปรึกษา ดังนัๅนหนังสือสาหรับดใกจึงมีนืๅอหาสาระทีไหลากหลายละมีคุณคา ดຌวย
ความทีไเทยพยายาม฿ชຌหนังสือ฿นการพัฒนาดใกหลายโ ดຌานเปพรຌอมกัน
ประทศมียนมาร์ หรือพมา
ประทศมียนมาร์มีมาตรการควบคุมสืไอมวลชนละสืไอสิไงพิมพ์อยางขຌมงวดมาตลอด 5 ทศวรรษภาย฿ตຌระบอบ
ผดใจการทหาร มຌตตารารียนกใ ตຌองมีนืๅอหาปຓนเปพืไอตอบสนองหรือสอดรับกับความคิด฿นชิง ฮความปຓนพมา ฮ
฿นขณะทีไประทศมียมาร์องมีความหลากหลายของชนผาอยูมากจึงมีรืไองลาประจาชนผาทีไตกตางกันออกเป 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 จึ งถูก
พระราชาสัไงประหาร฿นทีไสุด
ประทศลาว
ลาวปຓนประทศทีไขึๅนชืไอรืไองความซืไอสัตย์สุจริตละเมลภ จนอาจคยเดຌยินวาถຌาเปลืมกระปຉาสตางค์฿นประทศ
ลาว มัไน฿จเดຌลยวามืไอกลับเปจะยังคงหในกระปຉาสตางค์ของตนองวางอยูทีไ ดิม รืไองนีสๅ ามารถหในเดຌชัดจน฿นนิทานรืไอง
ลาดัๅงดิมของลาวรืไอง หินผักกูด ละพอนากับหินวิศษ ละทรกอยู฿นนิทานรืไองอืไนโ ดຌวยชนกัน
ประทศกัมพูชา
ประทศกัมพู ช าพิไง ผ านการปลีไ ย นปลงมาเม น านนั ก รั ฐ บาลจึ ง฿หຌ ความสน฿จกับ การฟืຕนฟูป ระทศทัๅงทาง
กายภาพละศรษฐกิจมากกวาดຌานวัฒนธรรม ดังนัๅนสภาพการติบตของหนังสือสาหรับดใก฿นกัมพูชา฿นดຌานคุณ ภาพชิง
ศิลปะจึงยังมีเมมาก สวนนืๅอหาคุณคาหลักทีไ นຌนอยู฿นหนังสือนิทานของกัมพูชาคือรืไองของการ฿ชຌสติปัญญา เหวพริบ
ปฏิภาณ การกຌปัญหาฉพาะหนຌา ซึไง สอดคลຌองกับนวทาง฿นการพัฒนาประทศทีไตຌองการกຌาวกระดดขຌาสู ประชาคม
อาซียนอยางรวดรใว ซึงไ ตຌองผชิญกับการขงขันอยางหนัก การ฿ชຌสติปัญญา฿นการกຌปัญหาฉพาะหนຌาจึงปຓนทักษะสาคัญ
฿นการดารงชีวิตของดใกละยาวชน฿นประทศ
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ประทศวียดนาม
รัฐบาลวียดนามตัๅงปງาทีไจะพัฒนาประทศเปสูการปຓนประทศอุตสาหกรรม฿นป พ.ศ. โ5ๆใ การนาประทศเปสู
สังคมอุตสาหกรรมนัๅนจาปຓนตຌองอาศัยทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณภาพ มีความปຓนมืออาชีพทัๅงทางดຌานความรูຌละรงงานฝมือ
มาชวย฿นการพัฒนาประทศ พืไอชืไ อมยงประทศขຌาสูศรษฐกิจสากล การอานจึ งปຓนชองทางทีไ สาคัญ฿นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วียดนามพยายามสรຌางสังคม฿หຌมีวัฒนธรรมการอาน พราะการอานกอ฿หຌกิดความรูຌพืๅนฐาน฿นการสรຌาง
คนวียดนามรุน฿หม฿นทุกโ ดຌานของชีวิต หนังสือนิทาน฿นประทศวียดนามจึงมีการพัฒนาทัๅงภาพละรืไองอยางนาจับตา
มอง
ดຌานคุณคาสาระ฿นนิทานของวียดนามทีไหในเดຌชัดจนคือ การรียนรูຌพืไอการอยูรวมกัน฿นสังคมเปพรຌอมโ กับการ
อนุรักษ์ละตระหนักถึงคุณคาของวิถีวัฒนธรรมดัๅงดิม มຌวารัฐบาลจะพยายามผลักดัน การพัฒนาศรษฐกิจอยางรวดรใว
จากการลงทุนของตางประทศ ตกใยังคงคานึงถึงการฟูมฟักรักษาละหวงหน฿นอัตลักษณ์ของตนอาเวຌ฿หຌเดຌดຌวย
ประทศมาลซีย
ประทศมาลซียมຌจะเมปรากฏหลักฐานทางอารยธรรมทีไยิไง฿หญอยางประทศอืไนโ ฿นอซียตะวันออกฉียง฿ตຌ
ตกใปรากฏหลักฐานการตัๅงรกรากของผูຌ คนดัๅงดิมมาตัๅงตกอนสมัยคริสต์กาลกวา 300 ป จนถึงการอพยพขຌามา฿หมของ
ผูຌคนหลากชืๅอชาติ จึงทา฿หຌมาลซียมีวิถีทางวัฒนธรรมทีไหลากหลายทับซຌอนอยูพอสมควร ฿นประทศมาลซียมีทัๅงชาว
มลายู ชาวจีน ละชาวอินดีย ปຓนประชากรกลุม฿หญทีไมีบทบาท฿นการพัฒนาประทศมาลซีย฿นปัจจุบัน ปัญหาของพหุ
สังคม฿นมาลซียดยฉพาะชาวจีนละชาวมลายู จึงกลายปຓนสวนหนึไงของนิทานสาหรับดใกยุค฿หม ซึไง นຌนการสรຌางความ
ขຌา฿จละรียนรูຌซึไงกันละกันระหวาง 2 ชนชาติ พืไอ฿หຌกิดการหลอมรวมปຓนหนึไง สาหรับการสรຌางความมัไนคง฿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 ทีไ หในเดຌชัดเดຌก กาะบาหลี กาะชวา กาะสุมาตรา กาะสุลาวสี กาะมลุกกะ กาะ
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฿หญโ ทีไมีรากดิมของชนชาติพันธุ์หลานีๅลຌวนมีรืไองลาละวิถีความชืไอทีไชืไอมยงกับธรรมชาติรอบตัวดຌวยกันกือบทัๅงสิๅ น
ซึไงมักกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ภูขาเฟ สิไงรຌนลับหนือ ธรรมชาติ ละทຌองทะล นิทานของประทศอินดนีซียถึงมຌจะมี
หล งทีไมาจากกาะตางโ ตกใจะหใ น เดຌอย างชัดจนวาส ว น฿หญ จะชืไอมยงกับ วิถีธ รรมชาติ การ฿หຌ ค วามคารพต อ
ธรรมชาติทีไอยูอาศัย การอยูรวมกัน อยางสงบสุข การสรຌางสมดุลระหวางมนุษย์กับธรรมชาติ ความชืไอรืไองการกลับคืนสู
ธรรมชาติ ความกตัญญูรูຌคุณ ความชืไอมยงระหวางสรรพสิไง
ประทศบรูเนดารุสซาลาม
ชาวบรู เนส ว น฿หญนั บ ถือศาสนาอิส ลามนิ กายสุ ห นีไ มีนิ ทานละรืไ องล าทีไปຓ นตานานอยู บຌาง ซึไงบางส ว นจะ
คลຌายคลึงกับประทศอินดนีซียละมาลซีย สวนหนังสือนิทานภาพสาหรับดใกทีไจัดพิมพ์ขึๅนจากรืไองลาหรือนิทานตง
฿หมนัๅนยังคงมีอยูนຌอยมาก นิทานภาพสาหรับดใกทีไพบ฿นบรูเนสวนมากจะนาขຌามาจากประทศมาลซีย พราะมีความ
หมาะสมดຌานภาษาละนืๅอหาทีไปຓนรืไองลาตามคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึไงจะนຌนคุณธรรมจริยธรรมตามบบศาสนาอิสลามคือ
ความเมละมบ ความกตัญญูรูຌคุณ ละความขยันหมัไนพียร฿นการทางานสรຌางนืๅอสรຌางตัว
ประทศสิงคปร์
฿นชวงระยะวลา 5เ ปทีไผานมา สิงคปร์ประสบความสารใจ฿นการพัฒนาประทศดยมีอัตราการจริญติบตทาง
ศรษฐกิจสูงละมีความทันสมัยปຓนอันดับหนึไง มืไอทียบกับประทศพืไอนบຌานดຌวยกัน สืบนืไองมาจากนยบายการสรຌาง
มันสมองของชาติ ดย฿ชຌการศึกษาปຓนครืไ องมือ สิงคปร์฿หຌความสาคัญอยางมากกับการพัฒนาประชากร฿หຌมีคุณภาพ
หຌองสมุดละหนังสือจึงปຓนสิไงทีไรัฐบาลสิงคปร์฿ชຌปຓนชองทางสงสริมกระบวนการรียนรูຌละพัฒนาทักษะความรูຌตลอดชีวิต
หนังสือนิทานสาหรับดใก฿นประทศสิงค์ปร์มี คุณภาพสูง฿นทุกดຌานทัๅงนืๅอหาละภาพประกอบ มีการพัฒนา฿หຌ
หมาะสมกับดใกตามชวงวัย รวมทัๅงการ฿ชຌทคนิคลูกลน ฿นการสืไอสารกับดใก คุณคาหลักทีไหนังสือนิทานของสิงค์ปร์
นาสนอคือการสงสริมการตระหนักรูຌคุณคา฿นตนอง การสรຌางความชืไอมัไน฿นตนองตเมทิๅงวิถีความผูกพัน ความสัมพันธ์
ระหวางคน฿นครอบครัว พืไอปງองกันผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากการพัฒนาปลีไยนปลงทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅนอยางรวดรใว
฿นประทศ
ประทศฟຂลิปปຂนส์
ฟຂลิปปຂนส์ปຓนประทศดียว฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ทีไอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของตะวันตกกอนจะมีอกาสพัฒนา
วัฒนธรรมของตัวอง วัฒนธรรมฟຂลิปปຂนส์ มีสวนคลຌายกับประทศ฿นละตินอมริกา ประชาชนบงออกปຓนชุมชนทางชืๅอ
ชาติละภาษาทีไตกตางกัน อิทธิพลวัฒนธรรมจากสปนละมใกซิก ิHispanic Influencesี มีมานานกวา 300 ป ฿นชวง
12

การปกครองบบอาณานิคม ตฟຂลิ ปปຂนส์กใยังมีชนผาดัๅงดิมทีไตัๅงรกรากอยูอาศัยมากวา 5,000 ป ดຌวยชนกัน วัฒนธรรม
ของฟຂลิปปຂนส์จึงปຓนลักษณะวัฒนธรรมลูกผสมทีไเดຌรับอิทธิพลจากสปน จีน มใกซิกัน อมริกัน อาหรับ ละมาลย์ ปัจจุบัน
ศิลปะ฿นประทศฟຂลิปปຂนส์มีรากฐานมาจากประพณีพืๅนมืองละอาณานิคม ตกใมีรูปบบทีไปຓนของตัวอง คนฟຂลิปปຂนส์
รักงานประติมากรรมละภาพวาด รวมเปถึงการตຌนหรือศิลปะการคลืไอนเหว
฿นชวงหลายทศวรรษหลัง รัฐบาลพยายามทา฿หຌประทศมีความปຓนหนึไงดียวทางวัฒนธรรมมากขึๅน ตกใเดຌรับการ
ตอตຌานจากกลุมชนตางโ ฿นประทศทีไตຌองการสงวนวัฒนธรรมละฐานรากทางภาษาของตนเวຌ ดยมองวารัฐบาลพยายาม
ทา฿หຌความหลากหลายนัๅนถูกครอบงาดยวัฒนธรรมกระสหลักของชาติทีไปຓนพวกพูดภาษาตากาลใอก ิTagalog) ทานัๅน
นยบายปฏิรูปการศึกษาพืๅนฐานของประธานาธิบดีอาคิน กาหนดวาภาย฿นป 2558 ดใกทุกคนตຌองปຓนนักอาน
ตัๅงตชัๅนประถม แ หนังสือนิทานสาหรับดใก฿นประทศฟຂลิปปຂนส์จึ งมีความหลากหลาย นืๅอหาครอบคลุม฿นทุกโ ดຌาน ทัๅง
ทักษะชิงวิชาการละทักษะชีวิต ดຌานคุณธรรมจริยธรรมทีไหในเดຌดนชัด฿นทุกโ รืไองจากนิทานของประทศฟຂลิปຂนส์เดຌก
การรียนรูຌทีไจะอยูรวมกันอยางสันติ ความอืๅออาทร การบงปันซึไงกันละกัน ซึไงมຌวาฟຂลิปปຂนส์จะมีความหลากหลายของ
ชืๅอชาติ ชนผาละภาษา ตดຌวยความพยายามทีไจะผลักดัน฿หຌกิดอัตลักษณ์หรืออกภาพ฿นความหลากหลาย การมุงนຌน
รืไองการอยูรวมกัน฿นสังคมจึงปຓนรืไองสาคัญ ราจึงเดຌหในความหลากหลายทีไมีอกลักษณ์ของตนองถูกถายทอดออกมา฿น
หนังสือนิทานสาหรับดใกดຌวย ทัๅง฿นมุมของวิถีทางวัฒนธรรม ความชืไอ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคมความปຓนอยู฿นตละยุค
สมัย ละนืไองจากชนชาติฟຂลิปปຂนส์มีความอุดมรุมรวยทางศิลปะ ราจึงเดຌหในความงาม ความประณีต ละชัๅนชิงทาง
สุนทรียศิลปຊปรากฏอยู฿นภาพประกอบของนิทานหลายรืไอง
--------------------------------------------------------------ภาคผนวก
ตัวอยางนิทานจากประทศกลุมอาซียนจานวน 50 รืไอง ทีไนามาวิคราะห์ มีดังตอเปนีๅ
ประทศเทย
แ. อุบายศรษฐี
โ. มวยายปุຉง
ใ. ชาวนาเทย
ไ. มนหลบฝน
5. คุณฟองนักปรงฟัน
ๆ. ปกของหนู

ประทศลาว
1. หินผักกูด
2. พอนากับหินวิศษ
3. กาพรຌาผีนຌอย
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. ราคาญจริงโ
4. ลูกบอลวิศษ
5. มดนຌอยผูຌอารี

ประทศมียนมาร์หรือพมา
1. หุนทัๅงสีไ
2. อลองมดสຌม
3. สือ คน งู ลิง
4. ตานานกะหรีไยงสามผา

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 ิหญิงสาวผูมຌ ีผม 62 สຌนี
5. The Story Of Lake Toba ิตานานทะลสาบทบาี

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 กระหายนๅากับวิธีการทีไขา
สามารถดืไมนๅา฿นกຌวี
2. Si Bing, ang Munting Butanding ิBing ฉลามวาฬนຌอยี
3. Ang kamatis ni Peles ิมะขือทศของ Pelesี
4. Alamat ng Ampalaya ิตานานของมะระี
5. Nakuุ Kakuuุ Nakuuu! ิอຌ ยลຌว ยลຌว!ี
6. Si Divayen ิดิวายัน สาวนຌอยผูຌกลຌาี
7. Ang Kapatid ng Tatlong Marya ิชายหนุมกับพีไสาวทังๅ
สามทีไหายเปี

ประทศบรูเน
1. Si Perawaiุ The greedy fisherman
2. Dayang Bongsu and the Crocodile
3. The king of the Mosquitoes
4. Nakhoda Manis
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