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อ  (Hello ASEAN) 

• สวัสดี     (Sa Wad Dee)         ไทย 
• สะบายดี    (Sa Buy Dee)      ลาว
• หนีห่าว ( Nee Hao)                 สิงคโปร์ (จีนกลาง)
• ซินจ่าว            (Xin Chao)           เวียดนาม
• มิงกาลาบา  (Ming Ka La Ba)     เมียนม่าร์
• ซัวซเดย์   (Suo Sa Day)             กมัพชูา
• กมุูสตา (Goo Mus Ta)             ฟิลิปปินส์
• ซาลามัต ดาตงั (Sa La Mat Da Tang) มาเลเซีย
• ซาลามัต บาก ี (Sa La Mat Pagi)    บรูไน
• ซาลามัต เซียง (Sa La Mat Siang)  อินโดนีเซีย





อ  คอ  
งานเขียน วรรณกรรม และนิทาน ถ่ายทอดบริบททางสงัคมและวฒันธรรมที่หลากหลาย

 ช่วยให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนัระหวา่งประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

นิทานถือเป็นสิ่งหนึง่ท่ีสะท้อนถงึอตัลกัษณ์ความเป็นประเทศอาเซียน 
เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมและชมุชนของอาเซียนจากรุ่นสูรุ่่น 



ภาพและหนงัสือที่ปรากฏบนหนงัสือนิทานคือโลกของภาษา 
นิทานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ“สัง่สมความรู้” 



นิทาน  เป็นกระจกสะท้อนเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ อารยธรรม 
และความเป็นไปของสงัคมได้อย่างสากล



โครงการศึกษาวเิคราะห์นิทานพืน้บ้าน
และนิทานอาเซียนส าหรับเด็ก
“เปิดชีวติ  อ่านเพือ่นบ้าน”



ค์ ค
๑ เพื่อจดัการความรู้เก่ียวกบันิทานพื้นบา้นและนิทานอาเซียนท่ีเหมาะสม

ส าหรับเดก็ โดยรวบรวมขอ้มูลจากประเทศอาเซียน
๒ เพือ่ส ารวจการส่งเสริมการอ่านในเดก็ปฐมวยั ในกลุ่มประเทศอาเซียน
๓ เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานเขียน วรรณกรรม และนิทาน
    รวมทั้งวฒันธรรมการอ่านเพื่อพฒันาเดก็
๔ เพื่อกระตุน้ใหมี้การน าเอาองคค์วามรู้และความเขา้ใจท่ีได ้ไปปรับใหเ้อ้ือ

ต่อการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น



“ เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน ”
แก่นร่วมของมิติวฒันธรรมอาเซียนผ่านนิทานและเร่ืองเลา่
วิเคราะห์ในเร่ืองวิธีคิด/การสอน/การเลีย้งดเูด็กของคนในชาตินัน้ๆ

จากนิทานของแตล่ะชาติ
ความตา่งในกลวิธีถ่ายทอดผ่านเร่ืองและภาพ รวมทัง้เทคนิคการ

ใช้นิทานในการพฒันาเด็กดีคนดีของชมุชน
เปรียบเทียบ-เช่ือมโยงนิทานจากบริบทหลากหลายกบัมิติสงัคม

และวฒันธรรมของแตล่ะประเทศในกลุม่อาเซียน 
เกิดการแลกเปลีย่น พฒันาไปสูก่ารน าไปใช้ในห้องเรียน 

เสริมสร้างวฒันธรรมการอยูร่่วมกนับนพืน้ฐานของการยอมรับซึง่
กนัและกนั การเรียนรู้ที่จะอยูแ่ละเติบโตในสงัคมอย่างสนัติสขุ 



กา้วยา่งของโครงการ 
กา้วท่ี 1. จดัเวทแีลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูลนิทานพืน้บ้านและนิทาน

อาเซยีนจากผู้ทรงภมูิ (ไทย) “ เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน ” 
เม่ือวนัเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555  เวลา 10.00-16.00 น.  
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 ชัน้ 8 ทีเคปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
โดยมีผู้ทรงภมูิที่เข้าร่วมเวที ได้แก ่ 
1. อ.สมบรูณ์ ศงิฆมานนัท์ จงัหวดัพทัลงุ   

 2. อ.จินดา จ าเริญ  มศว. ประสานมติร  
 3. อ.เกษร เจริญรักษ์ มศว. ประสานมติร  
 4. รศ. ดร.วยพุา ทศศะ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 5. รศ.ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 6. ดร.พชัรวีร์  ตนัประวตัิ SPAFA 
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ัญ
 คอ
แก่นของนิทานหลายๆ เร่ืองในประชาคมอาเซียน มีความคลา้ยกนักบันิทานปัญจ
ตนัตระ ซ่ึงเปรียบเสมือน “รากเหงา้แห่งวถีิตะวนัออก”  นิทานปัญจตนัตระจึงเป็น
ตน้ก าเนิดสายธารแห่งนิทานในประชาคมอาเซียนกว็า่ได ้นิทานปัญจตนัตระไดช่ื้อวา่
เป็นนิทานสุภาษิตท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงชุดหน่ึง  ตน้ฉบบัเดิมเขียนไวเ้ป็นภาษา
สันสกฤตในคมัภีร์ 5 เล่ม  อนัเป็นท่ีมาของช่ือปัญจตนัตระ  นิทานปัญจตนัตระ
รวบรวมโดยนกัปราชญเ์พื่อเล่าถวายพระราชโอรสของทา้วสุทรรศน์ผูค้รองเมืองปาฎ
ลิบุตร  เป็นการถวายความรู้ดา้นนิติศาสตร์  และธรรมศาสตร์  ดงันั้นนิทานท่ี
นกัปราชญท่์านน้ีคดัสรรมาจึงเนน้การใชส้ติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบในการ
แกปั้ญหาหรือการเอาชนะคนอ่ืน  นิทานประเภทน้ีมกัจะพบเห็นในหลายภมิูภาค  
และเป็นท่ีช่ืนชอบของผูฟั้งเป็นอยา่งมาก  ถึงแมก้ารใชปั้ญญาจะเป็นไปในทางท่ีไม่
ถกูตอ้งกต็าม



นิทานมาเลย ์- อ  

นานมาแลว้ มีจระเขร้้ายตวัหน่ึงอาศยัอยูก่บัฝงูท่ีแม่น ้ากวา้งใหญ่ เจา้
จระเขร้้ายคอยจอ้งจบักินลกูกระจงนอ้ยตวัหน่ึงมานานแลว้แต่กจ็บั
ไม่ไดส้กัที เพราะเจา้ลกูกระจงตวัน้ีฉลาดเฉลียวอยา่บอกใคร วนั
หน่ึง ลกูกระจงอยากขา้มแม่น ้าไปหากินหญา้และผลไมอี้กฝ่ังแม่น ้า 
แต่ไม่รู้วา่จะผา่นเจา้จระเขร้้ายไปไดอ้ยา่งไร เจา้ลกูกระจงพยายาม
ครุ่นคิดอยา่งหนกัจนคิดแผนดีๆข้ึนได้



นิทานอินโด -  ัญญ  

บ่ายวนัหน่ึงอากาศร้อนอบอา้ว กระจงเจา้ปัญญาตวัหน่ึงก าลงักินน ้า
ใสในทะเลสาบกลางป่าอยู ่ขณะก าลงั กินน ้าเพลิน เสือโคร่งตวัหน่ึง
เดินผา่นมา เม่ือเห็นกระจงเขา้ เสือโคร่งกห็ยดุแลว้หวัเราะดว้ย
ส าเนียงท่ีส าแดงความชัว่ร้าย ค  ารามออกมาวา่ “โอโ้ฮ! เจา้กระจง
นอ้ยช่างเป็นอาหารโอชาม้ือน้ีของขา้เสียน่ีกระไร เร็วเขา้ มาใหข้า้
กินเสียดีๆ ขา้ยงัไม่มีอะไรใส่ทอ้งมาเลยทั้งวนั”



นิทานเวยีดนาม - อ อ

กาลคร้ังหน่ึง มีเดก็หนุ่มคนหน่ึง คนพากนัเรียกวา่ จอมกะล่อน เขา
เป็นเดก็ฉลาด แต่กเ็หมือนกบัช่ือของเขาท่ีบอกกล่าวไวล่้วงหนา้ คือ 
เขาใชค้วามฉลาดส่วนใหญ่ไปในการเท่ียวพดูโป้ปดมดเทจ็ต่างๆ
นานา เขาสนุกสนานกบัการหลอกคนอ่ืนไดร้อบบา้น ไม่มีผูใ้ดรอด
จากการเป็นเหยือ่ใหเ้ขาหลอกตม้ไปไดเ้ลย แมแ้ต่ป้าและลุงผูซ่ึ้งเล้ียง
เขามาจนเติบใหญ่หลงัจากพอ่แม่ของเขาตายจากไป



นิทานลาว - 
เซียงเม่ียงเป็นนิทานเจา้ปัญญาท่ีมีการเล่าสืบต่อกนัมาเป็นส านวน
ต่างๆ แลว้แพร่ กระจายไปทัว่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เฉพาะ
ส านวนของภาคอีสานนั้นมีหลายส านวน แต่พอสรุปเร่ืองไดว้า่ 
กษตัริยอ์งคห์น่ึงครองเมืองสียดุทิยา มเหสีประสูติพระโอรสแต่โหร
ท านายวา่ จะเล้ียงยาก ตอ้งหาเดก็ท่ีเกิดวนัเดียวกนัมาเล้ียงดว้ย จึงไป
ขอลกูนางค าฮางซ่ึงเกิดวนัเดียวกนัมาเล้ียงร่วมกนั โดยใหน้างสนม
เป็นคนเล้ียง เม่ือโตข้ึนจึงถวายตวัเป็นมหาดเลก็ และมีช่วงหน่ึงได้
ออกบวชแลว้กสึ็กออกมารับใชก้ษตัริยต่์อไป 
ส่วนเน้ือเร่ืองท่ีแสดงถึงความเป็นเจา้ปัญญาของเซียงเม่ียงนั้นมีเป็นตอนๆ 



นิทานไทย - ญ

นานมาแลว้ มีนางแกว้ผูห้น่ึงเป็นคนใจบุญ ชอบท าบุญท าทานเสมอ วนัหน่ึง นางคิด
อยากจะไปท าบุญอีกวดัหน่ึงท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้ากบัท่ีนางอยู ่ เม่ือนางเตรียมขา้วปลา
อาหารพร้อมแลว้ท่ีจะไปท าบุญ แต่ฝนเกิดตกหนกัน ้าท่วมนางไม่อาจจะขา้มไปได ้ มี
พระรูปหน่ึงพายเรือผา่นมานางขอโดยสารขา้มฟากไปกบัพระ แต่พระรีบร้อนไม่ยอม
หยดุฟังค าพดูของนาง นางจึงอธิษฐานขอใหมี้ลูกชาย ท่ีไดอ้ยูร่่วมกบัพระรูปนั้นและ
ใชก้รรมเวรน้ีกนั ต่อมานางกมี็ลกูชายคนหน่ึง ตั้งช่ือลูกวา่ „'ศรีธนญชยั'' พออายไุด ้
๑๑ – ๑๒ ขวบ นางกส่็งไปอยูว่ดัและไดไ้ปอยูก่บัพระรูปนั้น
• แลว้กมี็เร่ืองราวของศรีธนญชยัในการใชปั้ญญาเชิงกลอุบายออกมาหลายตอน ทั้ง

กบัพระ กบัคนในครอบครัว กบัแขกต่างเมือง จนไดเ้ป็นยอดตลกหลวง ซ่ึงเขา
รักษาเกียรติภมิูความเป็นผูมี้เชาวปั์ญญา (ในทางฉลาดแกมโกง) ไวจ้นวาระ
สุดทา้ยของชีวิต

http://www.wannakadee.com/wp-content/uploads/2011/10/Srihanonchai.jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=g2J-CSuMhaFSRM&tbnid=5ZERYT79zZEGnM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.weloveshopping.com%2Ftemplate%2Fe2%2Fshowproduct.php%3Fpid%3D17652809%26shopid%3D202238&ei=SktLUZ-8LMTArAftuoDQDw&psig=AFQjCNFQ5dVvLEJytByZyMvR-oORZ5ofeg&ust=1363975370810428


นิทานสิงคโปร์ -  
คร้ังหน่ึงในอาณาจกัรยะโฮร์ มีทาสชายคนหน่ึงช่ือ บาดงั ทุกวนับาดงัตอ้งออกไป
ท างานหนกัท่ีในป่าเพื่อปรับพื้นดินใหแ้ก่นาย โดยตดัโค่นตน้ไมใ้หญ่ วางไซดกัปลา
ในแม่น ้าใกล้ๆ  วนัหน่ึงบาดงัผิดหวงัเพราะไม่มีปลาในไซเลย แต่พอเขากม้ลงดูใกล้ๆ
กเ็ห็นเกลด็ปลาและกา้งปลาอยูก่น้ไซ ตอ้งมีปลาเขา้แน่ๆแต่จะตอ้งมีใครมากินมนั
หมด .... เขาคอยอยูเ่ป็นเวลานาน เฝ้ามองดูปลาซ่ึงติดไซพยายามแหวกวา่ยน ้าหนี แลว้
เขากเ็ห็นอสุรกายนยัน์ตาแดงก ่า ผมดกหนายุง่เหยงิ เครายาวลงมาถึงเอว พออสูรตน
นั้นจะลงมือกินปลา บาดงักก็ระโจนพรวดถึงตวัมนั “แกนัน่เอง ขโมยปลาของขา้ไป” 
บาดงัร้องตวาด ฉวยเคราไว ้อสุรกายร้องวิงวอน “อยา่ฆ่าขา้เลย อยา่ฆ่าเลย ถา้นาย
ปล่อยใหข้า้รอดชีวิต ขา้จะใหส่ิ้งท่ีนายปรารถนา ทรัพยสิ์น อ านาจ ก าลงักาย ล่องหน
หายตวั หรือจะเอาอะไรกไ็ด ้ขออยา่งเดียวโปรดอยา่ท าร้ายขา้เลย”
บาดงัคิดอยา่งรวดเร็ว ถา้เขาขอทรัพยสิ์น นายของเขาตอ้งเอาไปหมด ส่ิงท่ีเขาอยาก
ไดคื้อ ก าลงักาย ...... 



์ - ค  

• มาจากเร่ือง รามายณะ ของอินเดีย ปรากฏในหลายๆชาติ เช่น 
ลาว พม่า กมัพชูา มาเลเซีย อินโดนีเซีย

• น าสู่ นาฏศิลป์-ดนตรี  การแสดงร า



กา้วท่ี 2 การด าเนินงานต่อเน่ืองจากเวทีแลกเปล่ียนความรู้ 
ขอ้มูลนิทานพ้ืนบา้นและนิทานอาเซียน จากผูท้รงภมิู (ไทย) 
“เปิดชีวติ อ่านเพ่ือนบา้น”  

• คณะท างานไดร้วบรวมขอ้มูลนิทานพื้นบา้นและนิทานอาเซียน
จากผูท้รงภมิูและน ามาวเิคราะห์ ขอ้มูลในล าดบัต่อมา



อ
1. ศึกษาและคดัเลือกนิทานพื้นบา้น และหนงัสือนิทานท่ีสร้างข้ึนใน
ประเทศ จากเร่ืองเล่าดั้งเดิมหรือแต่งข้ึนใหม่โดยประเทศนั้นๆ เป็นนิทาน
ท่ีผลิตข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เป็นตน้มา  
           
2. วิเคราะห์เน้ือหา คุณค่าหลกั แก่นสาระ หลกั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
          2.1  คุณธรรมจริยธรรม ความดีงาม วิถีทางวฒันธรรม ทกัษะการใช้
ชีวิต ทกัษะวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
          2.2  คุณค่าทางสุนทรียภาพ ความงามทางภาพและภาษา  การเล่นกบั
ค าและเสียง ความคิดสร้างสรรค ์การออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ 



Malaysia 



Laos



Singapore



Indonesia



Philippines 



vietnam



myanmar



Brunei



Cambodia



ค ์ อ  ็ อ

• ลาว เน้นด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสตัย์ ความไมล่ะโมบ 
ความกตญัญรูู้คณุ 

• ไทย เน้นถงึความขยนัหมัน่เพียร 

• ฟิลิปปินส์ เน้นความฉลาด 
ปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

• สิงคโปร์ เน้นความสมัพนัธ์ในครอบครัวและ
คนรอบข้าง จนถงึการอยูร่่วมกนัในสงัคม

  
• อินโดนีเซีย เน้นการเสียสละ การเอือ้เฟือ้ 

ความส าคญัของการอยูร่่วมกนัระหวา่ง
ธรรมชาติรอบตวั  การเกิดขึน้จากธรรมชาติ
และกลบัคืนสูธ่รรมชาติ (ตามคติความเช่ือของ
ชาวบาหล)ี 

• บรูไน เน้นเร่ืองการมีคณุธรรมในการ
ด าเนินชีวิต โดยชีใ้ห้เหน็คณุและโทษของการมี
และไมมี่คณุธรรม 



 

ภาพประกอบเป็นส่วนส าคญัในการเล่าเร่ืองหรือส่ือสารกบัเดก็ นกั
วาดหรือคนท าภาพประกอบจึงตอ้งพิถีพิถนัการท าภาพมากยิง่ข้ึน  
เพราะนอกจากจะค านึงถึงความงามของภาพแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีส่ือสารถึงเดก็ดว้ย
ผูว้าดภาพประกอบมกัจะสอดแทรกศิลปวฒันธรรมของประเทศตน
เขา้ไปดว้ย  เพื่อแสดงถึงเอกลกัษณ์ของพื้นถ่ินหรือภมิูภาคของ
ตนเอง
„ อุบายเศรษฐี  และ ขา้วเพียงเมลด็เดียว (ไทย) 
„ Ang Kapatid ng Tatlong Marya : ชายหนุ่มกบัพี่สาวทั้งสามท่ีหายไป และ  Ayu

And The Perfect Moon : อายกูบัคืนพระจนัทร์เตม็ดวง (อินโดนีเซีย) 



นิทานไทย - 
โอแม่โพสพ ลกูนอ้ยเคารพ เรียกแม่ค้ิวเหิร แม่ทองร้อยชัง่ ฟังลกูร้อง
เชิญ วนัน้ีด าเนิน เชิญมาเถิดขวญัแม่เอย......
„ จากนิทานชาวบา้น อ.สมบูรณ์ ศิงฆมานนัท ์ประพนัธ์เป็นกาพย์

สุรางคนางค ์28 ใหเ้ดก็ๆ จดจ าง่าย จุดเด่นคือเร่ืองน้ีสอนใหรู้้จกั
คุณค่าของขา้วท่ีมีประโยชนม์ากหลายต่อมนุษย ์และสะทอ้นให้
เห็นวิถีชีวิตทางภาคใต ้ ... หนงัสือเล่มน้ีไดรั้บรางวลัชมเชย
ประเภทหนงัสือสวยงามส าหรับเดก็ ปี พ.ศ. 2553 ท่ีถ่ายทอด
ความงามของศิลปะไทยร่วมสมยัใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รียนรู้ โดย ศ.ปรีชา 
เถาทอง



นิทานมาเลเซีย - The proud Butterfly and the Strange Tree   
อ อ



 

การแต่งนิทานส าหรับเดก็ ผูแ้ต่งตอ้งเขา้ใจโลกของเดก็ เขา้ใจ
กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ และตอ้งแต่งดว้ยเจตนาท่ีดีท่ีมีต่อเดก็ มี
มุขแอบคุย จึงจะเป็นท่ีประทบัใจของเดก็ 
„ แมวยายปุ๋ง (ไทย) 
„ Ang Kapatid ng Tatlong Marya : ชายหนุ่มกบัพี่สาวทั้งสามท่ีหายไป และ  Ayu

And The Perfect Moon : อายกูบัคืนพระจนัทร์เตม็ดวง (อินโดนีเซีย) 



นิทานไทย - ๋
เร่ืองโดย ด ารงศกัด์ิ บุญสู่ / ภาพประกอบโดย ธารทิพย ์สมบติัแกว้
ผูจ้ดัพิมพ ์ชมรมเดก็
ยายปุ๋งเล้ียงแมวไวต้วัหน่ึง แต่แกไม่ค่อยดูแลปล่อยแมวใหอ้ดอยาก วนัหน่ึงแมวหิว
จนทนไม่ไดม้นัจึงกินทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ เช่น กุง้ หมอ้ตม้กุง้ ยายปุ๋ง ตาฉาบ นกยาง 
5 ตวั ฯลฯ จนมนัมาพบลุงส าราญชาวสวนท่ีเอาหญา้ใหม้นักิน แมวนอ้ยจึงคายทุก
อยา่ง ท่ีมนักินออกมา แลว้ยายปุ๋งสัญญากบัตวัเองวา่จะไม่ปล่อยใหแ้มวอดอยากอีก
ต่อไป
ผูป้ระพนัธ์ไดใ้ชลู้กเล่นหรือการเล่นค าแบบไทยๆ คือมีค าสร้อยและดว้ยความสามารถของ
ผูป้ระพนัธ์ท่ีสามารถน าค าสร้อยเหล่านั้นมาร้อยเรียงจนสามารถอ่านจากหนา้ไปหลงัและอ่านจาก
หลงัไปหนา้  เช่น  อ่านจากหนา้ไปหลงั  “ กุง้   หมอ้ตม้กุง้   ยายปุ๋ง  เป้ิบป้าบ   ตาฉาบ  โฉ่งฉ่าง   
นกยาง  5 ตวั   หนูพวั  สีชมพ ู  เจา้หมูเหลาะแหละ   เจา้แพะ  โลเล   พระเอกลิเก  เสียงหวาน” อ่าน
จากหลงัไปหนา้ “ เสียงหวาน  พระเอกลิเก   โลเล  เจา้แพะ   เหลาะแหละ  เจา้หมู   สีชมพ ู หนูพวั   
5 ตวั  นกยาง   โฉ่งฉ่าง  ลุงฉาบ   เป้ิบป้าบ  ยายปุ๋ง  หมอ้ตม้กุง้   กุง้”    วธีิการน้ีนอกจากจะแสดงถึง
ลูกเล่นดา้นภาษาแลว้ยงัท าใหผู้ฟั้งสนุกกบัเสียงของภาษาดว้ย 



นิทานมาเลเซีย - Fan Goes to Sea

เร่ืองน้ีเล่าไดส้นุก มีภาษาท่ีเป็นค าไล่ล าดบัเสียง และภาพสวย 
ตวัเร่ืองและช่ือตวัละครในเร่ือง มีทั้งช่ือจีนและมุสลิม
รายละเอียดในภาพ ท าใหเ้ห็นศิลปะเฉพาะของมุสลิมในมาเลเซีย
ผสมกบัแบบจีน  
คุณค่าท่ีถอดไดคื้อเร่ืองการเคารพ การอยูร่่วมกนั และความมัน่ใจใน
ตนเองของเดก็ท่ีจะกลา้หาญ ท าในส่ิงท่ีถกูตอ้ง

การใช้ตัวละครตัวเอกในเร่ือง เป็นผู้บอกเล่าเร่ืองราวความหลากหลายของเช้ือชาติ โดยมุ่งให้เห็นถงึ
การยอมรับความต่างซ่ึงกนัและกนั ใส่รายละเอียดลงในช่ือของตัวละครและเร่ืองราว 



ค ค /

• นิทานมีคุณค่าต่อการพฒันาทางอารมณ์ พฤติกรรม และเจตคติ ท่ี
ดีซ่ึงการเล่านิทานนั้นสามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้สึกนึกคิด โดยผา่นตวัละครในนิทานท่ีเล่า และมีงานวจิยั
หลายเร่ืองท่ีไดท้ดลองซ่ึงไดผ้ลวา่ นิทานช่วยส่งเสริม และพฒันา
เดก็ในดา้นต่างๆ 

• นิทานเป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนกบัเดก็ โดยท่ีเดก็ไม่รู้สึกตวั
วา่ถกูชกัจูง เพราะเดก็ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะได้
ฟังนิทาน



The Midnight Tree



อ  
บทวเิคราะห์ สายธารแห่งนิทานในประชาคมอาเซียน
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีภมิูหลงัและท่ีมา โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ี
ค่อนขา้งหลากหลายและแตกต่าง ขณะเดียวกนักมี็ความคลา้ยคลึงใน
บางส่วนดว้ยลกัษณะทางกายภาพ 

ในทางประวติัศาสตร์ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วน
ใหญ่ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดียและจีน ซ่ึงแต่ละประเทศต่าง
กรั็บเอาวฒันธรรมจากทั้งสองชาติน้ีเขา้มาในระดบัท่ีแตกต่างกนั เช่น ไทย
และลาวไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
เวียดนามไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ 



  
( - - - -์ )
• ไทย-ลาว-กมัพูชามีรากวฒันธรรมเดียวกนัจากอินเดียและขอม 

จึงมีความพอ้งของวฒันธรรมมากกวา่เมียนม่าร์-เวยีดนามซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลจากจีน

„ คุณงามความดี ความเช่ือเร่ืองเทวดา นางไม ้เทพต่างๆ คุณธรรม 
จริยธรรม ภตูผแีละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ

„ การร าลึกและกตญัํูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบั 
„ อิทธิพลมาจากภาษาสนัสกฤต 



-อ -

 - ค ์ 
• ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 
• ใชภ้าษามาเลย ์(หรือมลาย)ู - มีการตกลงร่วมกนัระหวา่งอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และบรูไน วา่ใชบ้าฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็นมาตรฐาน อนัเป็น
ภาษาของหมู่เกาะรีเยา ซ่ึงถือวา่เป็นตน้ก าเนิดของภาษามลายมูาแต่เดิม 

• ศิลปะการเชิดหนงัหรือหุ่น
• ความหลากหลายทางเช้ือชาติ (ยกเวน้ บรูไน)



ิ ิ ์

• วฒันธรรมของฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งตะวนัตก
และตะวนัออก ไดรั้บอิทธิพลจากสเปน

• มีการใชภ้าษามากกวา่ ๑๗๐ ภาษา 



อ
 คอ  

1. กลุ่มประเทศท่ียงัคงใชนิ้ทานท่ีเป็นนิทานพื้นบา้นหรือนิทานสอน
ทางศาสนาหรือตามความเช่ือ โดยใชรู้ปแบบการเล่าปากเปล่าเป็นหลกั 
ถา้เป็นหนงัสือ จะเป็นหนงัสือท่ีใชใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน

ไดแ้ก่ เมียนม่าร์ บรูไน และชุมชนมุสลิมในประเทศต่างๆ
• นิทานท่ีเป็นเร่ืองเล่าจะมีการด าเนินเร่ืองอยา่งง่ายๆโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น วธีิการท่ีเล่า

กเ็ป็นไปอยา่งง่ายๆตรงไปตรงมา มกัจะเร่ิมเร่ืองโดยการกล่าวถึงตวัละครส าคญัของ
เร่ือง ซ่ึงอาจจะเป็นรุ่นพอ่-แม่ของพระเอกหรือนางเอก แลว้ด าเนินเร่ืองไปตามเวลา
ปฏิทิน ตวัละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แลว้กฟั็นฝ่าอุปสรรคหรือแกปั้ญหาลุล่วงไป
จนจบเร่ือง ซ่ึงมกัจะจบแบบมีความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถา้เป็นนิทานคติ กม็กัจะ
จบลงวา่ “นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้วา่…..” ถา้เป็นนิทานชาดกกจ็ะบอกวา่ตวัละคร
ส าคญัของเร่ืองในชาติต่อไป ไปเกิดเป็นใครบา้ง ถา้เป็นนิทานปริศนากจ็ะจบลงดว้ย
ประโยค ค าถาม



อ
 คอ  

2. กลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันางานภาพประกอบหนงัสือ 
ไดแ้ก่ ลาว กมัพชูา เวยีดนาม
นิทานและหนงัสือท่ีมีในระบบช่วงแรกจะเป็นหนงัสือแปลมาจากประเทศ

ขององคก์รไม่หวงัผลก าไรท่ีมาช่วยเหลือสนบัสนุน หนงัสือส าหรับเดก็ประเภทต่างๆ จะ
ไดรั้บการสนบัสนุนค่าพิมพจ์ากองคก์ร แลว้แจกจ่ายฟรีไปตามโรงเรียนต่างๆ บางองคก์ร
อาจมีการจดัจ าหน่ายในราคาไม่สูงมากนกั

นิทานท่ีน ามาท าเป็นหนงัสือช่วงแรก มกัเป็นนิทานพื้นบา้น ท่ีถอดความการ
เล่ามาเป็นตวัหนงัสือ แลว้ใหน้กัวาดใส่ภาพประกอบเพื่อสร้างสีสันใหก้บัหนงัสือ ต่อมา
จึงมีการพฒันาโดยการใหท้ั้งเร่ืองและภาพมีส่วนในการเล่าเร่ืองไปดว้ยกนั

ปัจจุบนั ไดมี้โครงการเชิญนกัเขียนนกัวาดจากไทย อาทิ อ.ปรีดา ปัญญา
จนัทร์ ไปอบรมเพิ่มพนูทกัษะใหก้บันกัวาดในประเทศลาว



อ
 คอ  

3. กลุ่มประเทศท่ีพฒันางานภาพและงานเขียน
ไดแ้ก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
มีการส่งเสริมใหจ้ดัท าหนงัสือส าหรับเดก็ดว้ยวธีิการต่างๆปัจจุบนัมี

ส านกัพิมพห์ลายแห่งไดผ้ลิต สร้างสรรคแ์ละจดัพิมพห์นงัสือท่ีดีส าหรับเดก็มากยิง่ข้ึน



อ
 คอ  

4. กลุ่มประเทศท่ีสร้างสรรคนิ์ทานและหนงัสือภาพ โดยอิงตาม
หลกัการพฒันาการของเดก็ และความเหมาะสมตามช่วงวยั 

ไดแ้ก่ ไทย สิงคโปร์
• สิงคโปร์นบัเป็นตลาดใหญ่ตลาดหน่ึงในเอเชียในเร่ืองหนงัสือและวรรณกรรม 

โดยเฉพาะหนงัสือท่ีมีตน้ฉบบัจากยโุรปและสหรัฐอเมริกา ท่ีมกัจะอิงกบัหลกัการ
พฒันาการของเดก็ ทฤษฎีจิตวทิยาการเล้ียงดูเดก็ 

• “โครงการหนงัสือเล่มแรก Bookstart” ของไทย



อ
 คอ  

5. กลุ่มประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษร่วมดว้ย
ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
นิทานและหนงัสือจะเป็น 2 ภาษา คือภาษาถ่ินและภาษาองักฤษ  ในประเทศ

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก เป็นภาษาท่ีใช้
ส่ือสารกนัอยา่งแพร่หลายไม่วา่จะเป็นในชีวิตประจ าวนั การศึกษาหรือการท างาน  โดยทั้ง 
3 ประเทศน้ี  รัฐบาลไดร้ะบุใหภ้าษาองักฤษเป็นหน่ึงในภาษาราชการของแต่ละประเทศ
ร่วมกบัภาษาถ่ิน  แมว้า่จะมีภาษาประจ าชาติเป็นภาษาหลกั แต่ผูค้นมากกวา่ 80 % ใน
ประเทศเหล่าน้ี  กใ็ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถาบนัต่าง ๆ และ
ในวงการคา้ ธุรกิจ  แวดวงการศึกษา  หนงัสือแบบเรียนหรือหนงัสือประเภทอ่ืนๆ จึงจดัท า
ข้ึนเป็นภาษาองักฤษหรือ 2 ภาษา เป็นส่วนใหญ่ 



ค ์ อ
ค ค ค

 
„ การช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกนั
„  การมี “สติ” เม่ือเกิดปัญหา - การผกูปมปัญหาหรือสร้างปัญหา

ก่อน  จากนั้นจึงหาวธีิคล่ีคลายปัญหานั้นๆ
 เช่น นิทานจากประเทศกมัพชูา เร่ือง มดน้อย  ในเร่ืองมดนอ้ยจะขา้มไปหากินอีกฝ่ัง
หน่ึง  น ้ าในคลองคือปัญหาหรืออุปสรรคท่ีมดนอ้ยจะตอ้งหาวธีิเอาชนะเพื่อฟันฝ่า
อุปสรรคนั้นๆ ใหไ้ด ้ มดนอ้ยใชว้ธีิหลายวธีิดว้ยความมานะอดทน  ไม่วา่จะใชใ้บไม้
เป็นเรือ  เม่ือไม่ส าเร็จกใ็ชม้ะพร้าวผา่คร่ึงแทน  แต่มะพร้าวผา่คร่ึงมีรูร่ัวกห็าวธีิอุดรูร่ัว
จนสามารถขา้มน ้าไดส้ าเร็จ สอดคลอ้งกบัส านวนท่ีวา่ “สติมา  ปัญญาเกิด”  และท่ี
ส าคญัปัญหาเหล่านั้นถกูแกด้ว้ยตนเอง  ไม่ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืน

• การใชนิ้ทานท่ีเป็นไปอยา่งกลมกลืนกบัหลกัการสอนทาง
ศาสนา 



ค ์ อ
ค ค ค

 
„ ความกตญัํูรู้คุณ 
„ ความซ่ือสัตย-์สุจริต-ไม่โลภ
„ การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การตระหนกัเห็น

คุณค่าในตนเอง (self - esteem)

ส่วนใหญ่จะพบในนิทานของกลุ่มประเทศท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนถ่าย
ทางประชากรสูง (เน่ืองจากนโยบายการเปิดประเทศเสรีมากข้ึน)  เช่น ประเทศ
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  เป็นตน้ 



อินโดนีเซีย - อายู (บาหลี) 
     และ ซูวดีกั โรโล่ (ชวา) 



ฟิลิปปินส์ - พีน้่องมาเรีย และ ดิวายัน 



์ ค

1.  น าเสนอคุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีมุ่งอบรมสัง่สอนแก่เดก็ๆ ใน
ประเทศนั้นๆ
2.  น าเสนอคุณค่าเชิงศิลปะสากล
3.  น าเสนอคุณค่าเชิงศิลปะท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ทางศิลปะและ
วฒันธรรมของประเทศนั้นๆ
4.  น าเสนอคุณค่าทางภาษาเชิงวรรณกรรม
5.  น าเสนอความรู้ท่ีถ่ายทอดในลกัษณะภมิูปัญญาของถ่ินนั้นๆ  เพื่อสร้าง
ความภมิูใจในทอ้งถ่ินของตนเอง
6.  น าเสนอประเดน็เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็





อ
A. กลุ่มนิทานเสริมสร้างด้านความพอเพยีง ลดกเิลสและความโลภ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่คดโกง โกหกหลอกลวง รักษาค าสัตย์
ไดแ้ก่เร่ือง แมวยายปุ๋ง (ไทย) 
หินผกักดู (ลาว)
พอ่นากบัหินวเิศษ (ลาว) 
ต านานกะเหร่ียงสามเผา่ (พม่า)
Si Perawai, The greedy fisherman (บรูไน)
The King of the Mosquitoes (บรูไน) 
The Story Of Lake Toba  เร่ืองเล่าทะเลสาบโทบา 
(อินโดนีเซีย) 



อ

B. กลุ่มนิทานเสริมสร้างความดด้ีานความขยนั อดทน ความมุ่งมั่น
ไดแ้ก่เร่ือง อุบายเศรษฐี  (ไทย)
ชาวนาไทย (ไทย)
มดนอ้ยผูอ้ารี (กมัพชูา)
Ayu  And The Perfect Moon อายกูบัคืนพระจนัทร์
เตม็ดวง (อินโดนีเซีย) 
Ang kamatis ni Peles มะเขือเทศของ Peles 
(ฟิลิปปินส์) 



อ
C. กลุ่มนิทานเสริมสร้างการใช้สตปัิญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า
ไดแ้ก่เร่ือง ปีกของหนู (ไทย)
ผเีส้ือกบักา (กมัพชูา)
มดนอ้ย (กมัพชูา)
ลกูบอลวิเศษ (กมัพชูา)
Putri  Mandalika เจา้หญิงมนัดาลิกา (อินโดนีเซีย)
Dayang Bongsu and the Crocodile  (บรูไน)
The  Midnight Tree (สิงคโปร์) 
Isang Mayang Uhaw  Mayang นกกระหายน ้า (ฟิลิปปินส์) 
Si Bing, ang Munting Butanding  Bing ฉลามวาฬนอ้ย (ฟิลิปปินส์) 
Ang Kapatid ng Tatlong Marya ชายหนุ่มกบัพี่สาวทั้งสามท่ีหายไป (ฟิลิปปินส์) 



อ

D. กลุ่มนิทานเสริมสร้างความกล้าหาญ ความมีระเบียบวนัิย ความ
มีน า้ใจนักกฬีา 
ไดแ้ก่เร่ือง ยกัษห์วัปุ้ง (ลาว)
ผหีลอก (ลาว)
Si Divayen ดิวายนั สาวนอ้ยผูก้ลา้ (ฟิลิปปินส์)



อ
E. กลุ่มนิทานเสริมสร้างการเอือ้เฟ้ือแบ่งปัน การอยู่ร่วมกนัในสังคม  การ
ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั  ความมีน า้ใจ การเสียสละ 
ไดแ้ก่เร่ือง เม่นหลบฝน / คุณฟองนกัแปรงฟัน (ไทย) 
หุ่นทั้งส่ี / อลองมดส้ม (พม่า) 
ก าพร้าผีนอ้ย / ไก่นอ้ยตกหลุม (ลาว)
เร่ืองเล่าใหม่ๆของแม่ / เร่ืองมหศัจรรยข์องตอแฮ / แงจ้อมซน (เวียดนาม) 
ร าคาญจริงๆ (กมัพชูา)
The proud Butterfly and the Strange Tree  ผเีส้ือจอมเบ่งกบัตน้ไมป้ระหลาด (มาเลเซีย)
Cendawan  Pelangi  เห็ดสายรุ้ง (มาเลเซีย)
Go to Sleep Geckol  นอนไดแ้ลว้เกก็โก ้! (อินโดนีเซีย)
Naku, Kakuu,  Nakuuu!  โอ ้แยแ่ลว้ แยแ่ลว้! (ฟิลิปปินส์)



อ

F. กลุ่มนิทานเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การตระหนัก
เห็นคุณค่าในตนเอง ( self - esteem ) 
ไดแ้ก่เร่ือง Fan goes Sea  แฟนผจญภยัในทอ้งทะเล  
(มาเลเซีย) 
 The Book That was Handed down (สิงคโปร์) 
 Bunny find the right  stuff  (สิงคโปร์)
 The Star that Lost its Light  (สิงคโปร์)
 Alamat  ng  Ampalaya ต านานของมะระ  (ฟิลิปปินส์) 



อ

G. กลุ่มนิทานเสริมสร้างการกตัญญูรู้คุณ 
ไดแ้ก่เร่ือง เสือ คน งู ลิง (พม่า)
  Suwidak Loro หญิงสาวผูมี้ผม 62 เส้น (อินโดนีเซีย) 
  Nakhoda  Manis (บรูไน)



อ

H. กลุ่มนิทานเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติ หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิน่
ไดแ้ก่เร่ือง พบกนัใตท้อ้งทะเล (เวียดนาม)
 เมลด็ขา้วท่ีหายไป (เวียดนาม)
 The Beaded Slippers (สิงคโปร์)



 ั  
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„ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการพฒันาหนงัสือส าหรับ
เดก็ไดดี้และต่อเน่ือง  วงการหนงัสือเดก็ของไทยคึกคกัตั้งแต่
หนงัสือส าหรับเดก็เลก็ (0-3 ปี)  และระดบัปฐมวยั (4-6 ปี) จนถึง
ระดบัประถมศึกษา (6-12 ปี)  ธุรกิจหนงัสือส าหรับเดก็มีการ
แข่งขนัสูงจึงส่งผลดีต่องานหนงัสือส าหรับเดก็ คือ  การแข่งขนั
ดา้นคุณภาพ แต่ละส านกัพิมพล์ว้นแลว้แต่มีนกัวชิาการดา้นเดก็
เป็นแม่งานและเป็นท่ีปรึกษา  ดงันั้นหนงัสือส าหรับเดก็จึง
ออกมาดี  อยา่งไรกต็ามในจ านวนหนงัสือส าหรับท่ีออกมามี
จ านวนไม่มากนกัท่ีแสดงถึงความเป็นไทยท่ีแท ้



 อ  
อ ์ ์ 

„ ประเทศเมียนม่าร์มีมาตรการควบคุมส่ือมวลชนและส่ือส่ิงพิมพอ์ยา่งเขม้งวดมา
ตลอด 5 ทศวรรษภายใตร้ะบอบเผดจ็การทหาร แมแ้ต่ต าราเรียนกต็อ้งมีเน้ือหา
เป็นไปเพื่อตอบสนอง หรือสอดรับกบัความคิดในเชิง "ความเป็นพม่า" ของ
รัฐบาลทหาร

„ ปัจจุบนั  รัฐบาลพม่าไดป้ระกาศยกเลิกกฎหมายควบคุมส่ือทุก
แขนง โดยใหมี้ผลบงัคบัใชท้นัที นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม. 
2555 เป็นตน้มา กฎหมายฉบบัน้ีถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่ในวงการหนงัสือพม่าเลยทีเดียว ภายใตก้ฎหมายใหม่น้ี จะ
ใหอิ้สระแก่ส่ือทุกประเภท ในการน าเสนอหรือตีพมิพข่์าวต่าง ๆ 
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตอีกต่อไป โดยรวมถึงการน าหนงัสือเขา้มา
จ าหน่ายดว้ยเช่นกนั



อ   
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„ หนงัสือส าหรับเดก็ใน 3 ประเทศแถบอินโดจีน คือ  ลาว  กมัพชูา  และเวยีดนาม 
จะมีการพฒันาท่ีคลา้ยกนัเพราะทั้ง 3 ประเทศผา่นการเปล่ียนแปลงประเทศมาใน
ช่วงเวลาท่ีใกลก้นั  ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผา่นมาน้ี รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงให้
ความสนใจกบัการฟ้ืนฟปูระเทศทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจมากกวา่ดา้น
วฒันธรรม  ดงันั้นสภาพการเติบโตของหนงัสือส าหรับเดก็ในลาว กมัพชูา และ
เวยีดนาม มีความคลา้ยกนัคือ ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกทั้งใน
รูปแบบสนบัสนุนรัฐ และเขา้ไปจดัตั้งองคก์รเอกชน (NGO) เอง  เช่น  Room To 

Read  ซ่ึงไดรั้บเงินบริจาคจากสหรัฐอเมริกาและ SVA  (Shanti Volunteer 

Association)  (ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากญ่ีปุ่น) ซ่ึงมีทั้งในลาวและกมัพชูา   และ 
ALC  (Action with Lao Children)  ซ่ึงมีเฉพาะในลาว   องคก์รเหล่าน้ีมีส่วน
ส าคญัในการพฒันาหนงัสือส าหรับเดก็ของประเทศนั้นๆ  รวมทั้งกระบวนการ
ส่งเสริมการอ่านดว้ย 



เวยีดนาม-กมัพชูา-ลาว
1.  หนงัสือส าหรับเดก็ท่ีน านิทานพื้นบา้นมาจดัท าใหม่
2.  หนงัสือส าหรับเดก็ท่ีมุ่งเรียนรู้และฝึกทกัษะชีวติ
3.  หนงัสือส าหรับเดก็ท่ีมุ่งฝึกทกัษะดา้นภาษาโดยเฉพาะ



อ อ   
อ อ
• แต่ละพื้นท่ีกย็งัคงมีความเช่ือและลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั

ออกไป  ตามวฒันธรรมดั้งเดิมของแต่ละเกาะ ซ่ึงเกาะท่ีมีความ
ดั้งเดิมทางวฒันธรรมท่ีจะเห็นไดช้ดัไดแ้ก่ เกาะบาหลี  เกาะชวา 
เกาะสุมาตรา  เกาะสุลาเวสี เกาะโมลุกกะ เกาะใหญ่ๆ ท่ีมีรากเดิม
ของชนชาติพนัธุ์เหล่าน้ีลว้นมีเร่ืองเล่าและวถีิความเช่ือท่ี
เช่ือมโยงกบัธรรมชาติรอบตวัดว้ยกนัเกือบทั้งสิน ซ่ึงกม็กั
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ภเูขาไฟ ส่ิงเร้นลบัเหนือธรรมชาติ และ
ทอ้งทะเลเป็นอยา่งมาก 
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• ประเทศบรูไนมีนิทาน-เร่ืองเล่าท่ีเป็นต านานอยูบ่า้ง ซ่ึงบางส่วน
จะคลา้ยคลึงกบัประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย  ส่วนหนงัสือ
นิทานภาพส าหรับเดก็ท่ีจดัพิมพข้ึ์นจากเร่ืองเล่าหรือนิทานแต่ง
ใหม่นั้นยงัคงมีอยูน่อ้ยมาก

นางเนลล่ี ดาโต๊ะ พากดูะ ฮาจจี ซนัน่ี ประธานสมาคมหอ้งสมุดบรูไน ไดก้ล่าววา่ 
“ปัญหาและข้อจ ากัดด้านหนังสือของบรูไนคือ มีโรงพิมพ์ขนาดเลก็และมีอยู่เฉพาะ
ในหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน สามารถพิมพ์หนังสือได้เพียง 20 เร่ือง/ปี อีกท้ังความ
เคร่งครัดทางการเมือง ศาสนา ท าให้ไม่สามารถน าเข้าหนังสือท่ีมีความอ่อนไหวต่อ
เร่ืองดังกล่าวมาในประเทศได้ ด้วยความขาดแคลนหนังสือนีจึ้งทาให้การพัฒนาการ
อ่านน้ันล่าช้า” 
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• ปัจจุบนัมาเลเซียเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีเห็นความส าคญัของการ
พฒันาเดก็ดว้ยหนงัสือนิทาน  กลุ่มผูผ้ลิตหนงัสือส าหรับเดก็ใน
ประเทศมาเลเซียไดอ้อกมาร่วมมือกนัพฒันาหนงัสือส าหรับเดก็
กนัอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึนตั้งปี  2010 เป็นตน้มา เช่น การ
จดัประกวดภาพประกอบนิทานส าหรับเดก็ประจ าปี โดยมีการ
จดั  workshop  เพื่อช่วยกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์การท า
ภาพประกอบหนงัสือส าหรับเดก็ อยา่งต่อเน่ืองจนถึงปีปัจจุบนั 
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„ จากนโยบายการสร้างมนัสมองของชาติโดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือ ท าให้
สิงคโปร์ใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพ หอ้งสมุด
และหนงัสือจึงเป็นส่ิงท่ีสิงคโปร์น ามาใชเ้ป็นช่องทางน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะความรู้ตลอดชีวติ  ภายในหอ้งสมุดมีหนงัสือและมีการริเร่ิม
กิจกรรมเก่ียวกบัการอ่านและการเรียนรู้ใหม่ๆ  มีโครงการพฒันาโดยเขา้ถึงใน
ระดบัครอบครัวผา่นโครงการต่างๆ  เช่น  โครงการ “เกิดมาเพื่ออ่าน อ่านเพื่อ
สานความผกูพนั” (Born to Read, Read to Bond), “ฟมูฟักนกัอ่าน” (Raise A 

Reader), “สนุกกบัเดก็วยัหดัเดิน” (Fun With Tots) และ “ทารกนอ้ยๆ กเ็ป็น
สมาชิกได!้” (Babies can be Members too!)  นอกจากนั้นยงัมีการส่ือสารขอ้มูล
เน้ือหาไปยงัพอ่แม่ผูป้กครองผา่นส่ิงพิมพต่์างๆ ดว้ย เช่น หนงัสือคู่มือเล่มเลก็ๆ 
ช่ือ “เบิกบานกบัการอ่าน” (Joy of Reading) และบรรณานุกรมชุดการพฒันาดา้น
อารมณ์ 
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• ประเทศฟิลิปปินส์มีการผสมผสานระหวา่งเช้ือชาติสูงมาก  
เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีชนกลุ่มต่างๆ 
หลากหลายมากท่ีสุดประเทศหน่ีงในเอเชีย 

• ยคุก่อนไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย จีน และชาวอาหรับ 
• ปัจจุบนั วฒันธรรมของฟิลิปปินส์เป็นลกัษณะวฒันธรรม

ลกูประสมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสเปน จีน เมก็ซิกนั อเมริกา 
อาหรับ และมาเลเซีย

• นิทานมกัแสดงใหเ้ห็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชนเผา่ดั้งเดิมของ
ฟิลิปปินส์อยา่งชดัเจน 





รวมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน 
ด้วยการส่งผ่านวัฒนธรรมอาเซียน บริษัท แฟมลิี ่วีคเอนด์ จ ากดั 
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BBL4kid@gmail.com

FB: “Drapple Wisdomuniv” และ “มูลนิธิสถาบนัวจิัยและพฒันาการเรียนรู้”
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