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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทและบทบาทหน้าที่ในการสอนที่ปรากฏในหนังสือ

เรียนรายวชิาพืน้ฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาท ีระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1-6 โดยใชแ้นวคดิเรือ่ง ประเภท
ของคติชนและแนวคิดบทบาทหน้าที่ของข้อมูลคติชน ศิราพร ณ ถลาง และ William Bascom ในการ
วิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของข้อมูลคติชนวิทยาที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
ชุดภาษาพาที มี 4 ประเภท คือ 1) ข้อมูลคติชนที่ถ่ายทอดด้วยวาจาหรือข้อมูลใช้ถ้อยคำา เช่น นิทาน 
พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ภาษิต ปริศนาคำาทาย 2) ข้อมูลประเภทการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน หรือละคร
ชาวบ้าน เช่น การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ละครชาวบ้าน มีบทบาทหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินเป็น
ทางออกให้กับความคับข้องใจของมนุษย์ และทำาหน้าที่ให้การศึกษากับสังคม 3) ข้อมูลประเภทข้อควร
ปฏบัิติตามประเพณอีนัเปน็แบบอย่างเคร่ืองมอืเครือ่งใชพ้ืน้บา้น เครือ่งจกัรสาน ผา้ทอ ยาพืน้บา้น อาหาร
พืน้บา้น มบีทบาทหนา้ทีใ่หก้ารศกึษาในสงัคมทีใ่ช้ประเพณเีรือ่งเลา่ และ 4) ขอ้มลูประเภทขอ้ควรปฏบิตัิ
ไปตามประเพณเีก่าแกด้ั่งเดิม อนัเปน็แบบอย่างของพฤตกิรรมของปจัเจกบคุคล เชน่ ความเชือ่ ประเพณ ี
พิธีกรรม มีบทบาทหน้าที่อธิบายที่มา และเหตุผลในการทำาพิธีกรรม

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าข้อมูลคติชนวิทยาที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษา
พาที ระดับชั้น ป. 1-6 มีบทบาทหน้าที่ในการสอนดังที่สังคมคาดหวังไว้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมี
ความสำาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นสถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัวจึงมีส่วนสำาคัญในการอบรมให้เป็น
ไปตามที่สังคมคาดหวังไว้ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป

คำ�สำ�คัญ: ข้อมูลคติชน ประเภทคติชน บทบาทหน้าที่คติชน การสอน

* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเรื่อง ภาพแทนของตัวละครเอกจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
* This research report is part of Representation Appearing through Major Characters in the Basic Thai Text Book Series 

Pha Sa Pha Thee for Students from Grades 1-6 of Primary Schools
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Abstract
This article aims to study types and roles of teaching of informational folklore in 

Fundamental Thai Language Course book Pha Sa Pha Thee Series for primary level 1 to 
6, by adopting the concept of types of folklore and the roles of informational folklore from 
Siraphon Na Thalang and William Bascom’s frameworks for analyzing. 

It is found that there are 4 types of informational folklore in Fundamental Thai Language 
Course book Pha Sa Pha Thee including: 1) verbal transmitted informational folklore such as 
folk tales, folk songs, proverbs, riddles ; 2) recreational information, folk performance or folk 
theater such as games, folk performance, folk theaters serve to provide amusement and as 
a psychological escape from many repressions of an individual. It also serves the pedagogical 
purpose for the society ; 3) traditional and behavioral information such as domestic objects, 
basketry, textiles, folk medicine, and local food all serve the purpose of educating the verbal 
tradition communities ; and 4) ancient customary tradition type of informational folklore as 
patterns of behaviour of individual such as beliefs, traditions, rituals serve the purpose of 
providing explanations for the origin and justify the performing of rituals. 

The finding show that types of informational folklore appear in Fundamental Thai 
Language Course book Pha Sa Pha Thee Series for primary level 1 to 6 serve the roles 
of teaching as being expected by society. It is valuable and important resource. Therefore, 
educational intuitions and family intuitions should include it in their teaching in order to meet 
the social expectation and also for the national sustainable development. 

Keywords: Informational folklore, types and roles, teaching 

บทนำา
ข้อมูลทางคติชนวิทยาเป็นข้อมูลสำาคัญ

ท่ีจะนำาไปสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมทั้งระบบของ
แต่ละกลุ่มชน ดังเช่น ปฐม หงษ์สุวรรณ (2554: 
125) กลา่ววา่ความสำาคัญของคติชนวทิยาเปน็การ
ให้ความสนใจวิถีชีวิตของกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน มีลักษณะมุ่งเน้น
ห้หรือให้ความสำาคัญกับการรวบรวมข้อมูลคติชน
ในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 

นอกจากนัน้ขอ้มลูคตชินยังมคีวามสำาคญั
ต่อวิถีชีวิตประจำาวัน ดังเช่น ปรมินทร์ จารุวร 

(2558: 62) เสนอว่าในสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป คติชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมก็
ยอ่มเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กัน จะเปล่ียนแปลงไป
ช้าหรือเร็วหรือหมดบทบาทไปก็ข้ึนอยู่กับเจ้าของ
คติชนนั้นๆ เป็นสำาคัญ สอดคล้องกับ ศิราพร ณ 
ถลาง (2558: 14) มีทัศนะว่าสังคมไทยทุกวัน
นี้อยู่ในภาวะที่มีพลวัตทางวัฒนธรรมเป็นอย่าง
มาก ทั้งการรับวัฒนธรรมจากภายนอกทั้งตะวัน
ตกและตะวันออก และการปรับวัฒนธรรมไทยที่
สืบทอดมาในสังคมประเพณี (Traditional Soci-
ety) เพื่อนำาเสนอในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน การ
ปรับวัฒนธรรมไทยท่ีสืบทอดมาในสังคมประเพณี
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นั้นจะเห็นได้จากคติชนทุกประเภท ทั้งที่เป็นเรื่อง
เล่า เพลง การละเล่น การแสดง ปะเพณีพิธีกรรม 
ศิลปหัตถกรรม 

นอกจากนั้น ศิราพร ณ ถลาง (2558: 
55-56) ไดก้ลา่วถึงบทบาทหนา้ทีข่องขอ้มลูคตชิน
วิทยาที่มีต่อสังคมว่า คติชนมีความเกี่ยวข้องกับ
บริบททางสังคม 3 บริบท คือ บริบททางสังคม
โลกาภิวัตน์และการท่องเที่ยว บริบททุนนินิยม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบริบทข้ามชาติ-ข้าม
พรมแดน

ผู้วิจัยสังเกตว่าในหนังสือเรียนรายวิชา
ภาษาไทย มเีน้ือหาทีมี่ความเกีย่วขอ้งหรอืสมัพันธ์
กับข้อมูลทางคติชนวิทยามากมายด้วยกัน เช่น 
นทิานพืน้บา้น เพลงพ้ืนบ้าน ภาษิต ปริศนาคำาทาย 
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เครื่องจักรสาน ผ้าทอ 
ยาพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น จึงเป็นเหตุผล
ท่ีทำาให้ผู้วิจัยตั้งคำาถามว่า ข้อมูลคติชนวิทยาใน
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชุด ภาษา
พาที น้ีมีประเภทและบทบาทหน้าที่ในการสอน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อย่างไร 

อน่ึง ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการนำาข้อมูล
คติชนวิทยานำามาศึกษาในหนังสือแบบเรียน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชุด ภาษาพาที แต่
ประการใด ดังนั้นในบทความวิจัยเร่ือง ข้อมูล
คติชนวิทยาในภาษาพาที: ประเภทและบทบาท
หน้าที่ในการสอน จึงเป็นการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็น
ประโยชน์ในด้านข้อมูลคติชนวิทยาที่ปรากฏใน
หนงัสอืเรยีนมบีทบาทและหน้าทีส่ำาคัญในการสอน
ใหนั้กเรยีนมคุีณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดังทีส่งัคม
ปรารถนาและคาดหวังไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วิเคราะห์ประเภทของข้อมูลคติชนที่

ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

ชุดภาษาพาที ระดับชั้น ป.1-6

2. วิเคราะหบ์ทบาทหนา้ทีข่อ้มลูท่ีปรากฏ
ในการสอนในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย 
พื้นฐาน ชุดภาษาพาที ระดับชั้น ป.1-6

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กำาหนดขอบเขตการ

ศึกษา คือ

1. ขอบเขตด้านข้อมูล 

1.1 ข้อมลูลายลกัษณม์าจากหนงัสอืเรยีน
รายวชิาพืน้ฐานภาษาไทย ชดุภาษาพาท ีระดบัชัน้
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพทาง

ดา้นภาษาและวรรณกรรมมาผสมผสานกนั ลำาดบั
ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

1. สำารวจและศกึษางานวจิยั วทิยานพินธ ์
และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งประเภทและบทบาท
หน้าที่ของคติชนเพื่อการสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สำาหรับเด็กนักเรียน 

2. เก็บข้อมูลจากหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 จำานวน 6 เล่ม 

3. วิเคราะห์ข้อมูลหนังสือแบบเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที จาก
ข้อมูลลายลักษณ์ ที่ผู้วิจัยรวบรวมมาได้ โดยใช้
แนวคิดประเภทและบทบาทหน้าที่ของคติชนของ 
ศิราพร ณ ถลาง และ William Bascom เป็น 
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

4. เรยีบเรยีงผลการวจัิย สรปุ อภปิรายผล 
และนำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัย
เด็กและเยาวชนถือได้ว่าเป็นทรัพยากร

ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ สถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษาถือได้ว่ามีบทบาทสำาคัญ
ในการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนมีคุณสมบัติ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ หรือสังคมที่พึง
ปรารถนาดังที่ วิมล แซ่อึ้ง (2533: 6) มีทัศนะ
ว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญ
มากท่ีสุด ดังน้ันการอบรมเลี้ยงดูจึงเป็นภาระที่
สำาคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาก็
จะต้องมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนให้แก่เด็ก
และเยาวชนอย่างถูกต้อง

มนัีกวชิาการได้กล่าวถงึประวตัคิวามเปน็
มาของการศึกษาคติชน ดังเช่น ศิราพร ฐิตะฐาน 
ณ ถลาง (2539: 5) ในสมัยกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 นักวิชาการชาวยุโรปสนใจข้อมูลทางคติชน
วิทยาประเภทนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน 
ปริศนาคำาทาย ต่อมากลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 
นักวิชาการชาวอเมริกาได้ขยายขอบเขตไม่เฉพาะ
เพียงสังคมชาวบ้านเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึง
ชาวเมืองอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาคติชนวิทยานี้
จงึหมายรวมถึงการศกึษาขอ้มลูของทกุกลุ่มชนทีม่ี
วฒันธรรมรว่มกนั ดงัที ่ปฐม หงษ์สวุรรณ (2554: 
130) เสนอวา่การศกึษาคติชนวทิยาเปน็การศกึษา
กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน

ดังน้ันความสำาคัญของการศึกษาทาง
คติชนวิทยาจะสามารถทำาให้เข้าใจวัฒนธรรมของ
มนุษย์ในแต่ละสังคม ดังเช่น ศิราพร ฐิตะฐาน ณ 
ถลาง (2539: 4-5) กล่าวว่าข้อมูลทางคติชนเป็น
ส่วนสำาคัญที่จะใช้เป็นกุญแจนำาไปสู่ความเข้าใจ
วัฒนธรรมทั้งระบบของแต่ละกลุ่มชน

ผลการศกึษาพบวา่ หนงัสอืเรยีนรายวชิา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. ประเภทของข้อมูลคติชนวิทยาที่
ปรากฏในหนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทย ชุดภาษาพา
ที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

2. บทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาที่
ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประเภทและบทบาทหน้าที่ของข้อมูล
คตชินวิทยาทีป่รากฏในหนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทย 
ชุดภาษา พาที ได้แก่ ในการจำาแนกประเภทของ
คตชินสามารถแบง่ไดห้ลายประการ ดงัเชน่ ศริาพร 
ณ ถลาง (2543: 79) เสนอว่าขอ้มลูคตชินจำาแนก
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. Verbal Folklore 2. 
Performing Folklore 3. Material Folklore และ 
4. Customary Folklore ส่วน ปฐม หงส์สุวรรณ 
(2554: 139) ได้จำาแนกข้อมูลคติชนวิทยาออก
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ข้อมูลคติชนที่ถ่ายทอด
ด้วยวาจาคำาพูด 2. ขอ้มลูคติชนวิทยาประเภทการ
ละเล่น การแสดงพื้นบ้าน 3. ข้อมูลคติชนวิทยา
ประเภทข้อควรปฏิบัติตามปะเพณี และ 4 ข้อมูล
คติชนวิทยาประเภทข้อควรปฏิบัติตามประเพณี
เก่าแก่ดั้งดิม

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำากรอบ
แนวคิดของ ปฐม หงษ์สุวรรณ 

จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่าในหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 มีการนำาเสนอข้อมูลคติชนวิทยา ดังนี้

1. ข้อมูลคติชนที่ถ่�ยทอดด้วยว�จ�คำ�
พูดหรือข้อมูลใช้ถ้อยคำ� (Verbal folklore) 

ปฐม หงษ์สุวรรณ (2554: 139) เสนอ
ว่าข้อมูลประเภทที่ถ่ายทอดด้วยวาจาคำาพูดหรือ
ข้อมูลใช้ถ้อยคำา บางครั้งเรียกว่าข้อมูลประเภท
มุขปาฐะ เป็นข้อมูลท่ีนำาเสนอความคิดและ
จนิตนาการ เพือ่ถ่ายทอดอารมณค์วามรูสึ้กนกึคดิ 
ในที่นี้อาจจะเป็นนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน 
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ภาษิต ปริศนาคำาทาย

จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่าหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 มีการนำาเสนอข้อมูลคติชนที่ถ่ายทอดด้วย
วาจาคำาพูดหรือข้อมูลใช้ถ้อยคำา ได้แก่ เพลงพื้น
บ้าน ภาษิต นิทานหรือวรรณคดีไทย

1.1 เพลงพื้นบ้านไทย 

สุกัญญา สุจฉายา (2545: 3) เสนอว่า
เพลงพื้นบ้านเป็นงานวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral 
literature)

ซึ่งรวบรวมบทร้อยกรองและดนตรีเข้า
ด้วยกัน สืบทอดกันมาปากต่อปาก และมีลักษณะ
เด่นอยู่ท่ีความเรียบง่ายของถ้อยคำา การร้องและ
การแสดงออก

ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพา
ที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่ามีการนำา
เพลงพื้นบ้านไทย ได้แก่ เพลงขอทาน เพลงเรือ 
เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงอีแซว เพลง
ฉ่อย ดังเช่น

“ดีแล้วจ๊ะ เพลงขอทานนี้ สมัยก่อนคน
ร่ำารวยมีสตางค์เขาเล่นกันท่านสมภารที่วัดเล่าให้
ฟังว่า เขาจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆ ขาดวิ่น ทา
หน้าตาให้มอมแมมแล้วไปเล่นเพลงขอทานแบบ
นี้แหละ ใครขอได้มากเช่ือกันว่า ปีน้ันจะร่ำารวย
ทำามาค้าข้ึน เม่ือถอดสภาพขอทานออกแล้ว มา
ทำาบุญที่วัดต่างก็แต่งเครื่องประดับมาอวดกันเต็ม
ที่ แต่อาคิดว่าเป็นการแก้เคล็ดเอาโชคลางว่า ชีวิต
ความเปน็อยูจ่ะพน้จากความจนไปสูค่วามร่ำารวย” 
อานวลเสน่ห์อธิบาย

“เพลงพื้นบ้านอื่นๆ มีอีกไหมคะ” พิกุล
ถาม

“เพลงพื้นบ้านมีทั่วทุกภาค อย่างเช่น 
เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัยเพลง  
อีแซว เพลงฉ่อย มักเล่นในภาคกลาง ร้องเล่นกัน

ในสายน้ำา ในไร่นาหรืองานเทศกาลนักขัตฤกษ์ 
เนื้อร้องและทำานองเพลงเป็นการยั่วเย้ากระเซ้า
แหย่ ต่อปากต่อคำากันของหนุ่มสาว ให้เกิดความ
สนุกสนาน ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 
จากการทำางาน เพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลง
ปฏพิากย ์มฉีนัทลกัษณเ์ปน็กลอนหวัเดยีว ผูท้ีเ่ล่น
เพลงพื้นบ้านได้มักมีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถ
โต้ตอบแบบฉับพลันทันทีทันใด” อานวลเสน่ห์
อธิบายให้ความรู้แก่หลานรัก

 (ภาษาพาที ป. 6, 2557: 131-132)

จากตวัอยา่งดงักลา่วขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่
เป็นการนำาเสนอให้เห็นประวัติของเพลงพื้นบ้าน
คือ เพลงขอทาน ว่ามีท่ีมาจากบรรดาเศรษฐีแต่ง
กายให้เป็นคนยากจน เพื่อร้องเพลงขอเงินบริจาค 
เป็นการแก้เคล็ดเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองโชคลางว่า 
ชีวิตจะรอดพ้นจากความยากจนไปสู่ความร่ำารวย 

อนึ่ง ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
ของเพลงพื้นบ้านในฐานะที่ เป็นข้อมูลคติชน
ประเภทหนึ่งว่า

เพลงพื้นบ้านไทยยังมีบทบาทในสังคม
หลายประการ ดังเช่น ให้ความบันเทิง สุกัญญา 
สุจฉายา (2545: 77-78) กล่าวว่าเพลงพื้นบ้าน
ใหค้วามเพลดิเพลนิแกส่มาชกิของสงัคม เพลงรอ้ง
เล่นและเพลงในขณะเดียวกันผู้ร้องก็เพลิดเพลิน
ผ่อนคลายอารมณ์เครียดไปด้วยพื้นบ้านได้โดย
ทั่วไปมีจังหวะสนุกสนาน คึกคักเร้าความสนใจ 
อีกทั้งยังมีบทบาทด้านเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ และมีบทบาทในการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทางตรงคือสั่งสอนหรือให้ความรู้และ
ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทางอ้อมคือการแฝงคติ ความเชื่อต่างๆ ในสังคม
ไทย เป็นต้น
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ดงัน้ันในหนงัสอืเรยีนภาษาไทย ชุดภาษา
พาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จึงมีการนำา
ข้อมูลคติชนที่ถ่ายทอดด้วยวาจาคำาพูดหรือข้อมูล
ใช้ถ้อยคำา ประเภทเพลงพื้นบ้าน เพื่อนำามาสอด
แทรกให้นักเรยีนได้ ดังที ่สำานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิและประสานงานเยาวชนแหง่ชาติ (สสปช.) 
(2541: 13) กำาหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่
8 พ.ศ. 2540-2544 มเีปา้หมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้กับเด็ก
และเยาวชนในกลุ่มภาวะยากลำาบาก กลุ่มปกติ
ทั่วไปและกลุ่มปัญญาเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าอยู่ในสังคมในอนาคตได้
อย่างมีความสุข คือ มีความเคารพและภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.2 สุภาษิต 

สุภาษิต หรือภาษิต หมายถึง ถ้อยคำา
หรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาแล้วมีความ
หมายเปน็คตคิำาสอนให้ประพฤติอย่างใดอยา่งหน่ึง 
เช่น สุภาษิตพระร่วงกล่าวว่า “เมื่อน้อยให้เรียน
วิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่” อิศริญาณภาษิต กล่าวว่า 
“จงฟังหูไว้หูคอยดูไป เช่ือน้ำาใจดีกว่าอย่าเช่ือยุ” 
เปน็ตน้ (www.royin.go.th/?knowledge=สภุาษิต 
เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2560)

จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่าในหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 มีการนำาสุภาษิต มาใช้ ดังนี้

“หวานเป็นลมขมเปน็ยาจ้ะ” แม่ตอบ “แม่
ก็ทอ่งมาอยา่งนี ้พอไดย้นิเดก็สมยัใหมต่อ่แบบนัน้ 
แม่ก็งงไปเหมือนกัน”

“แล้วมันหมายถึงอะไรล่ะครับ คุณปู่”

“ที่ว่า รำาไม่ดี โทษปี่โทษกลอง หมายถึง 

คนที่ออกไปรำาหน้าเวทีแล้วรำาผิดๆ ถูกๆ รำาไม่
สวย แต่ไม่ยอมรับผิด กลับโทษป่ีโทษกลองว่าให้
ทำานองใหจ้งัหวะไมด่ ีเลยทำาใหร้ำาไมส่วย ซึง่หมาย
ถึงว่า ตัวเองทำาผิดแล้วไม่ยอมรับ กลับไปโทษคน
อื่นน่ะซี” ปู่ตอบ...

ใช่แล้ว คนโบราณเขาพูดอะไร มักจะเอา
สำานวนมาใช้ ทั้งเปรียบเทียบ เปรียบเปรย และให้
ขอ้คิด เขาไมพ่ดูกนัตรงๆ การพดูตรงๆ บางทมีนัก็
แสลงหู พอยกสำานวนเขา้มาใช ้แมจ้ะเพราะ แตก่มี็
ความหมายลกึซึง้กนิใจ ถา้ฟงัไมเ่ข้าใจกฟ็งัเพลนิๆ 
ไปเท่านั้นเอง      
  (ภาษาพาที ป. 3, 2558: 193-194)

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าเป็นการนำาสุภาษิตมาเป็นข้อมูลคติชนที่
ถ่ายทอดด้วยวาจาคำาพูดหรือข้อมูลใช้ถ้อยคำา 
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ในท่ีน้ี
คือมีบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อรักษามาตรฐาน
ทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม ให้เด็ก
นักเรียนประพฤติตามกรอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับ มัณฑนา สังขกฤษณ์ 
และ วราพรรณ น้อยสุวรรณ (2543: 48) กล่าว
ถึงลักษณะของบัณฑิตไทยในอนาคตและลักษณะ
ของคนไทยสมัยใหม่ว่า ควรประกอบไปด้วย
คุณลักษณะด้านปัญญา ได้แก่ เป็นผู้รู้จักเหตุและ
ผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะความผิดชอบ
ชั่วดี คุณและโทษ รู้จักสิ่งที่ควรกระทำาและไม่ควร
กระทำาบนพื้นฐานความเป็นจริง รู้จักแก้ปัญหาได้
อย่างชาญฉลาดปราศจากอคติ

นอกจากนั้น มีการนำาบทร้อยกรองใน
วรรณคดีไทยมากล่าวด้วย ดังเช่น
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“มจีะ้ มอียูเ่รือ่งหนึง่นา่สนใจมาก คอื คน
เขียนใชภ้าษาแปลกๆ ไมม่คีวามหมาย แตพ่ออา่น
ไปก็เข้าใจได้เอง ผู้แต่งเป็นผู้หญิงชื่อ คุณสุวรรณ 
เป็นกวีในสมัยรัชกาลที่ 3 โน่นแน่ะ ลองฟังนะจะ
อ่านให้ฟัง” พี่แก้วพูดจบก็ลุกไปหยิบหนังสือเล่ม
หนึ่งมาเปิดอ่าน

... “เมื่อน้ัน พระมะเหลเถไถมะไหลถา 
สถิตยังแท่นทองกะโปลา ศุขาปาลากะเปเล วัน
หนึ่งพระจึงมะหลึกตึก มะโลโตโปเปมะลูตู ตริ
แล้วพระมะเหลถึงเป๋ปะ มะเลไตไคลคละมะหรู
จู๋ จรจรัลตันตัดพลัดพลู ไปสู่ปราสาทท้าวโปลา”...

เม่ือพี่แก้วอ่านมาถึงตอนนี้ ได้ยินเสียง
หวัเราะของน้องๆ จงึหยุดอา่น แลว้ถามวา่ “รูเ้รือ่ง
ไหม” แดงตอ้ยหวัเราะพลางพูดพลางวา่ “จรงิอย่าง
พี่แก้วว่าเลยค่ะ ภาษามะหลุกตุกกัก มะหลักตุก 
อะไรก็ไม่รู้ แต่เข้าใจเรื่องได้เลยนะคะ สนุกดีค่ะ” 

(ภาษาพาที ป. 5, 2554: 213-214)

2. ข้อมูลประเภทก�รละเล่น ก�รแสดง
พื้นบ้�น หรือละครช�วบ้�น (Performing Folk-
lore) 

ปฐม หงษ์สุวรรณ (2554: 150-151) 
กล่าวว่าเปน็การแสดงพื้นบ้าน หรอืละครชาวบ้าน 
มักเป็นการแสดงออกด้วยถ้อยคำาวาจาและลีลา
ท่าทางเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก และ
จินตนาการ เช่น การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน 
ละครชาวบ้าน

จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่าในหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1-6 มกีารนำาการละเลน่ การแสดงพ้ืนบา้น และ
ละครชาวบ้าน ดังนี้

แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง พ่อพับ
กระดาษคล้ายช้อนแจกทกุคน แม่นำาเมด็นอ้ยหนา่
จากผลไม้ม้ือเย็นของทุกคน มาล้างให้สะอาด
แล้วซับให้แห้ง พ่อใช้แป้งดินสอพองเขียนพื้นเป็น
วงกลมกว้างพอประมาณแล้วให้ทุกคนนั่งล้อมวง

แม่เล่นให้ดูก่อนเป็นคนแรก แม่ทอดเม็ด
น้อยหน่าลงกับพื้น ระวังไม่ให้เม็ดน้อยหน่าออก
นอกวง มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้ แม่ใช้ช้อนกระดาษ
ตักทีละเม็ด เลือกตักเม็ดที่อยู่เดี่ยวๆ ก่อน เม็ดที่
ตกัไดม้ากองไว้ขา้งๆ ตวั พอเหลอืเมด็ทีเ่ปน็คูเ่กือบ
ชดิกนั แมจ่ะบบีชอ้นใหแ้คบลง แล้วใชค้วามรวดเร็ว
ตักขวับ แม่ทำาสำาเร็จ เม็ดที่วางคู่กันไม่กระเทือน 
แมจ่งึเลน่ตอ่ไปได ้แตคู่ต่อ่ไปแมท่ำาไมส่ำาเรจ็ เพราะ
แม่ตักติดขึ้นมาทั้งสองเม็ด แม่ต้องยุติการเล่น

พอ่เลน่ตอ่ พอ่เลน่อยา่งเบามอืแตร่วดเรว็ 
สมเปน็ลกูชาวสวนทีค่ยุวา่เลน่มาตัง้แตเ่ดก็ เพราะ
การทำางานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ของพ่อดีเยี่ยม แต่พ่อก็แพ้จนได้ เพราะเม็ดกอง
สดุท้ายตดิเปน็กระจกุ พอตกัขวับกก็ระเทอืนไปทัง้
กอง ใครจะแพ้หรือชนะต้องมานับเม็ดแข่งกัน ผล
ปรากฏวา่ แมช่นะพอ่ไปอยา่งเฉยีดฉวิ จากนัน้พอ่ 
แม่ ลูก ร่วมเล่นอีตักกันอย่างสนุกสนาน

ของเล่นไม่จำาเป็นต้องซื้อหาด้วยราคา
แพง เราสามารถคิดเองทำาเองได้ จากภูมิปัญญา
ของเรา เพื่อนๆ ช่วยแทนคิดซิว่า ของเล่นที่ดีเป็น
อย่างไร และให้ประโยชน์อะไรบ้าง   

(ภาษาพาที ป. 4, 2550: 131-132)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ ว่า
เป็นการนำาการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยคือ “อีตัก” 
โดยการนำาวัสดุจากธรรมชาติคือ เมล็ดน้อยหน่า 
การละเล่นพื้นบ้านมีบทบาทหน้าที่เพื่อทำาให้
ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับ
ขอ้งใจของบคุคล อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัสำานกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน
แหง่ชาต ิ(สสปช.) (2541: 13) กำาหนดแผนพฒันา
เดก็และเยาวชนในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 มีเป้าหมาย
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเสมอภาคทาง
โอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในกลุ่มภาวะยาก
ลำาบาก กลุ่มปกติท่ัวไปและกลุ่มปัญญาเลิศ เพื่อ
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เตรียมความพร้อมให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าอยู่ใน
สังคมในอนาคตได้อย่างมีความสุข ในการรับผิด
ชอบในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังมีการนำา “มโนราห์” ซึ่ง
เป็นการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้ของไทย ดังเช่น

การแสดงดำาเนินไปอย่างสนุกสนาน ผม
ตื่นตาต่ืนใจกับการรำามโนราห์และกวางทองที่
เลียนแบบกิริยาของสัตว์ได้เหมือนมากอย่างไม่น่า
เชื่อ ผมประทับใจกับความอลังการของฉาก แสง 
สี เสียง ที่ผมไม่คาดคิดว่าจะใช้เทคนิคทันสมัยเข้า
มาประกอบ ทำาให้ภาพฝันแห่งจินตนาการสมจริง
และสัมผัสได้ รู้สึกประหนึ่งต้องมนตร์สะกดให้
คลอ้ยตามแต่ต้นจนจบ ผูช้มเดินออกจากโรงละคร
ด้วยใบหน้าที่อิ่มเอมใจ

“คณุยายครบั ผมจะฝกึกลองมโนราห ์ผม
ชอบพลังเสียงที่ดังและหนักแน่น จังหวะก็เร็วมาก 
แต่เขาก็ตีไม่พลาดเลย สุดท้ายจริงๆ ถ้าตีกลอง
มโนราห์ได้ กลองแขก กลองจีนและกลองอื่นๆ 
ก็คงตีได้ไม่ยากนัก” ผมพุดอย่างมุ่งมั่นและวาด
ฝัน พร้อมกับหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าโทรศัพท์
นัดหมายกลุ่มเพื่อนให้มารวมตัวกันเพ่ือสืบสาน
ทำานองกลองไทย และอาจจะแข่งขันประชันกลอง
กันด้วยถ้ามีโอกาส

(ภาษาพาที ป. 6, 2557: 71-72)

จากตัวอย่างขา้งตน้ จะเหน็ได้วา่มกีารนำา
รำามโนราห์ การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ของ
ไทย ทำาให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับ
ความบันเทิง ดังเช่น สำานักงานคณะกรรมการ 
สง่เสรมิและประสานงานเยาวชนแหง่ชาติ (สสปช.) 
(2541: 13) กำาหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่
8 พ.ศ. 2540-2544 มเีปา้หมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และสรา้งความเสมอภาคทางโอกาสใหกั้บเด็กและ
เยาวชนในกลุ่มภาวะยากลำาบาก กลุ่มปกติทั่วไป

และกลุม่ปญัญาเลศิ เพือ่เตรยีมความพร้อมใหเ้ปน็
บุคคลที่มีคุณค่าอยู่ในสังคมในอนาคตได้อย่างมี
ความสุข มีวัฒนธรรมที่ดีงาม

3. ข้อมูลประเภทข้อควรปฏิบัติต�ม
ประเพณีอันเป็นแบบอย่�งเคร่ืองมือเครื่องใช้ 
พื้นบ้�น เครื่องจักรส�น ผ้�ทอ ย�พื้นบ้�น 
อ�ห�รพื้นบ้�น

ปฐม หงษ์สุวรรณ (2554: 155-156) 
กล่าวว่าเป็นข้อมูลคติชนที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่อง
ใช้ต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือมีการสร้างสรรค์
สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อใช้ใน
วิถีชีวิตประจำาวันของแต่ละกลุ่มชนซึ่งล้วนมีความ
หมายและคุณค่าในเชิงสังคมและวัฒนธรรมด้วย

จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่าในหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 มีการนำาเครื่องมือเครื่องใช้ ดังนี้

ควาญช้างคนอื่นๆ ต่างก็ช่วยกัน บางคน
ไปเก็บใบตองตึงมาทำากระทงใช้แทนจานข้าว บาง
คนไปเก็บพริก มะเขือ ที่พวกชาวป่าโยนเมล็ดทิ้ง
ไว ้แล้วพชืพวกนีก้ข็ึน้เองตามธรรมชาต ิบางคนไป
เก็บผักป่า เห็ด มาห่อใบตองตึง แล้วหมกใต้กองขี้
เถา้ อาหารสกุแลว้ ขา้วจากกระบอกไมไ้ผ ่สง่กลิน่
หอม ปลาที่ย่างจนดินแห้ง พอแกะดินออกเห็น
เนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้น ผักที่หมกขี้เถ้าไว้ ดูแปลก
แต่น่ากิน พริก มะเขือล้างสะอาด กินกับน้ำาพริกที่
เตรยีมมาจากบา้น อรอ่ยเหลอืเกนิ เปบิขา้วดว้ยมอื 
ขา้วรอ้นๆ จากกระทงใบตองตงึ พรอ้มอาหารจาก 
ครัวป่า    

(ภาษาพาที ป. 1, 2557: 40-41)

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเหน็ไดว่้ามกีารนำา
วัสดุจากธรรมชาติ คือ ใบตองตึง มาห่อเพื่อใช้เผา
ปลา เปน็การสะทอ้นใหเ้หน็การเรยีนรูเ้รือ่งการนำา
วัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการทำาอาหาร เป็นการ
สอนให้เด็กนักเรียนได้นำาภูมิปัญญาที่ได้จากการ
สืบทอดจากบรรพบุรุษ สอดคล้องกับ มัณฑนา 



Journal of Education, Mahasarakham University 99 Volume 13 Number 1 January-March 2019

สังขกฤษณ์ และวราพรรณ น้อยสุวรรณ (2543: 
48) กล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตไทยในอนาคต
และลักษณะของคนไทยสมัยใหม่ว่า ควรประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ รู้คุณค่าของ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

นอกจากนั้น ยังมีการนำาขนมไทยชนิด
ต่างๆ มากล่าวอีกด้วย คือ ขนมถ้วยฟู ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ทองพลุ ทองม้วน 
ดังเช่น

ยายจิบน้ำาก่อนตอบว่า “ขนมไทยส่วน
ใหญ่มีความหมายทั้งนั้น ขนมชั้นมักทำาในงาน
ฉลองยศ เพราะหมายถึงชั้น ลำาดับยศ ขนมถ้วยฟู 
หมายถึง ความก้าวหน้าเฟื่องฟู ส่วนขนมตระกูล
ทอง เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก 
ทองพล ุทองมว้น บางคนเชือ่วา่ถา้ไดก้นิขนมพวก
นี้ จะมีเงินทองใช้ หรือย่างขนมเม็ดขนุน มีความ
หมายไปในทางเกือ้หนุนวา่ มคีนคอยสนับสนุนช่วย
เหลอื แตท่ัง้หมดนีเ้ปน็เรือ่งของช่ือทีใ่หค้วามหมาย
ดงีาม จรงิๆ แลว้เราตอ้งขยนัทำางาน และทำาความ
ดี จึงจะได้รับผลดีตอบแทนใช่ไหมจ๊ะ” ตอนท้าย
ยายถามแบบไม่ต้องการคำาตอบ

(ภาษาพาที ป. 4, 2550: 5)

จากตัวอย่างขา้งตน้ จะเหน็ได้วา่มกีารนำา
ขนมไทยมากล่าว เพื่อทำาให้เด็กนักเรียนได้ทราบ
ประวัติที่มาของขนมไทยว่ามีประวัติ ความหมาย 
ความสำาคญั และใช้ในโอกาสใดบา้ง สอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 (มะลิ มกรามณี. 2558: 27) กล่าวถึง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนในด้านการ
ปลูกฝังให้มีความรักความ เป็นไทย

การนำาพืชผักสมุนไพรไทยมาใช้ในการ
เป็นข้อมูล เพื่อสอนเด็กนักเรียนในหนังสือเรียน
รายวิชาภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ดังเช่น

ติ๋มกล่าวต่อไปว่า “เราก็เคยเห็นยายเอา
ใบยอมาทำาห่อหมก ดอกสะเดาและใบอ่อนกินกับ
น้ำาปลาหวานและปลาดุกย่าง อร่อยที่หนึ่งเลย แต่
เราไม่กินหรอก สะเดามันขม”

“ใช่ สะเดาขมจะตาย กินได้ยังไง” อ้วน
เห็นด้วย

“อ้าว! เคยได้ยินไหม ที่ว่า หวานเป็นลม 
ขมเป็นยาน่ะ” ติ๋มบอก

“ผกัเปน็ยาดว้ยหรือ ไมอ่ยากจะเชือ่” อว้น
ตีรวน

ขณะนั้นรถมาจอดหน้าอาคารที่เข้าชม
สารคดีเรื่อง พืชผัก พี่เก่งได้ขึ้นไปติดต่อบนอาคาร 
พี่ปอจึงมาอธิบายต่อ

“พชืทีเ่ปน็ยา เรยีกวา่สมนุไพร โดยใชส้ว่น
ตา่งๆ ของพชืมาสกดัสารบางอยา่งทำาเปน็ยารกัษา
โรค เช้า ฟ้าทลายโจร รักษาอาการอักเสบ เจ็บคอ 
โหระพาแก้จุกเสียด แน่นท้อง ขิง ข่าระบายลมใน
ท้อง หญ้านวดแมวมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ 
บำารุงไต สะระแหน่ให้กลิ่นพิเศษที่หอมเย็น ทำาให้
ความคิดแจ่มใส เดี๋ยวนี้เขาใช้ขมิ้น ตะไคร้ ไพล 
มะกรูด และอ่ืนๆ มาทำาเป็นลูกประคบใช้ในการ
นวดแผนโบราณด้วย” พี่ปอพูดไปยิ้มไป

(ภาษาพาที ป. 4, 2550: 36-37)

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้
ว่าสะทอ้ให้เหน็บทบาทหนา้ทีข่องคตชินในดา้นทำา
หน้าที่อธิบายที่มาและเหตุผลในการทำาพิธีกรรม 
และทำาหน้าที่ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณี
บอกเล่า 

4. ข้อมูลประเภทข้อควรปฏิบัติไปต�ม
ประเพณีเก่�แก่ดั้งเดิม อันเป็นแบบอย่�งของ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
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ปฐม หงษ์สุวรรณ (2554: 160) กล่าว
ว่าข้อมูลประเภทนี้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่าง
ประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมา หรือสิ่งที่นิยมถือ
ปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม 
หรือจารีต ประเพณี 

จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่าในหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 มีการนำาประเพณี พิธีกรรม มาใช้ในการ
สอนเด็กนักเรียน ดังนี้

เดือนเมษายนอากาศร้อน คนทั้งหมู่บ้าน
มคีวามสุข ทีไ่ดส้นกุในวนัสงกรานต ์ตอนเช้าคนใน
หมู่บ้านไปวัด เพื่อร่วมทำาบุญ เลี้ยงพระ สรงน้ำา
พระ แล้วกินข้าวด้วยกัน เป็นการฉลองวันข้ึนปี
ใหม่ไทย ตอนบ่ายเด็กๆ ผู้ใหญ่ และใบโบก ใบบัว 
ห้ิวถังทรายเขา้วดั แตล่ะกลุม่ แตล่ะครอบครัวช่วย
กันนำาทรายที่ขนมาก่อพระเจดีย์ทรายตกแต่งกัน
อย่างสวยงาม 

(ภาษาพาที ป, 1, 2556: 140)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า
เป็นการนำาบุญประเพณีสงกรานต์ หรือวันปีใหม่
ของชาวไทย เพื่อนำามาสอน หรือให้เด็กนักเรียน
ทราบถึงข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์

นอกจากน้ันยังมีการนำาพิธีกรรมในงาน
แต่งงานของคนไทย เพื่อนำามาใช้ในการสอนเด็ก
นักเรียน ให้ทราบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ดังเช่น

พอรู้ว่าตายายจะไปหาหลวงตาปุ่นที่วัด
นอกเมืองเพื่อให้ท่านดูฤกษ์ยาม หาวันมงคลจัด
งานแต่งงาน หลานๆ ขอตามไปด้วย

หลวงตาปุ่นดู เวลา วัน เดือน ปีเกิด ของ
ท้ังฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแล้วผูกดวง คำานวณหา
ฤกษย์ามตามวิธทีางโหราศาสตรจ์นไดว้นัทีเ่หมาะ
สมแล้ว หลวงตากล่าวข้ึนว่า อันที่จริงฤกษ์ยาม
เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำาคัญมากไปกว่าการปฏิบัติดีต่อ

กัน แต่เพื่อความสบายใจและเป็นสิริมงคลหลวง
ตาก็หาฤกษ์ให้ได้

ในวันแต่งงาน ตอนเช้าเป็นพิธีหมั้น ตาม
มาด้วยพิธีหลั่งน้ำาพระพุทธมนต์และประสาทพร 
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดมากมายจนนกจำาไม่
ได้ แต่ที่จำาได้แม่นยำาคือ นกและน้องถือสร้อยทอง
กัน้ประต ูไมใ่หข้บวนขนัหมากเจ้าบา่วผา่น จะผา่น
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับซองบรรจุเงินจากเจ้าบ่าวจนเป็น
ที่พอใจ ลุงป้าน้าอาช่วยกันบอกไม่ให้หลานเปิด
ประตูง่ายๆ น้าวิชญ์ต้องดึงใส้ประเป๋าเสื้อออกมา
ใหด้ ูเพือ่ยนืยนัวา่ “หมดจริงๆ นะ” จงึยอมใหผ้า่น

ตอนเย็นมีงานฉลองมงคลสมรสซึ่งจัด
ที่บ้าน แขกเหรื่อมีไม่มากเพราะน้าวิชญ์และน้า
กระปุกถือหลักประหยัด ทั้งสองคนได้จดทะเบียน
สมรส เพื่อเป็นการยืนยันว่า เป็นการแต่งงานที่ถูก
ต้องตามกฎหมาย

เวลาผ่านไป จนใกล้จะเข้าพรรษา น้า
ป๊อกซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องจะบวช อันที่จริงน้า
ป๊อกอยากจะบวชมานานแล้ว แต่ยังจัดเวลาไม่ได้ 
ประเพณีไทยแต่โบราณ ถือเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
ไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่ออายุครบ 20 
ปี ควรจะบวชเรียน เพื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม 
รวมทั้งเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา

(ภาษาพาที ป. 5, 2558: 255-257)

ย่างที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
การนำาประเพณี และพิธีกรรมในงานแต่งงาน 
และงานบวช เพือ่ใหเ้ดก็นกัเรยีนไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบั
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย

นอกจากนั้น ยังมีการนำาความเชื่อเกี่ยว
กับ การยึดหลักการทำาความดี ที่ว่าหากเรา
ทำาความดี เหล่าเทวดาจะปกปักษ์รักษาคุ้มครอง
ไม่ให้มีสิ่งใดมาทำาอันตรายแก่เราได้ ดังเช่น

ความคิดดีและความคิดช่ัว ความคิดทั้ง
สองผลดักนัแพผ้ลดักนัชนะ ตลอดทางทีช่ามาเดนิ
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กลับห้อง แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำาให้ชามาตัดสิน
ใจไดเ้ดด็ขาด ชามาสะดุดกอ้นหนิหกลม้ลงขา้งพุ่ม
เข็มกอใหญ่ กล่องเงินหกกระจาย มีก้อนอิฐอยู่ใต้
พุ่มเข็ม ชามาหยิบเงิน 200 บาท สอดไว้ใต้ก้อน
อิฐอย่างรวดเร็ว

เพื่อนๆ ที่เห็นเกตุการณ์พากันตกใจ รีบ
วิ่งเข้ามาช่วยชามา ช่วยเก็บเงินใส่กล่อง ไม่มีใคร
สนใจก้อนอิฐก้อนน้ันเลย เมื่อครูสุมนากลับมาที่
ห้อง เพื่อนๆ รีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น ครูสุมนา
ไม่ได้สนใจเงินในกล่องเลย แต่กลับเป็นห่วงว่าชา
มาจะเจ็บตรงไหน

“ขวัญเอ๊ย ขวัญมา ! ดีแล้วที่ไม่เจ็บตรง
ไหน คนดีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้ว” คำาพูดของครู
สุมนาทำาให้ชามาน่ิงอึ้ง เทวดาคุ้มครองคนขี้โกง
อย่างชามาด้วยหรือ

ชามาได้เงินซื้อตุ๊กตาแล้ว แต่ทำาไมไม่มี
ความสุขเลย มันร้อนอยู่ในใจ “คนขี้โกงๆ น่าอาย 
เป็นหัวหน้าเสียเปล่า กลับยักยอกเงินส่วนรวม” 
เสียงน้ันดังก้องอยู่ในสมอง ชามาผุดลุกผุดนั่ง 
กระวนกระวาย แม้แต่น้ำาสักอึกก็กลืนไม่ลง

(ภาษาพาที ป. 3, 2558: 20)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
การนำาความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ 
การทำาความดี ไม่คิดคดโกงนำาสิ่งของของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง หากผู้ใดปฏิบัติตามนี้จะก่อให้เกิด
ความสุขและความเจริญแก่ผู้นั้น

บทสรุป
บทความน้ีเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง 

“ภาพแทนตัวละครเอกในหนังสือเรียนภาษาไทย 
ภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6” ผล
การศึกษาพบว่า ประเภทของข้อมูลคติชนวิทยา
ท่ีปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดภาษา
พาที ได้แก่ ข้อมูลคติชนที่ถ่ายทอดด้วยวาจาคำา
พูดหรือข้อมูลใช้ถ้อยคำา เช่น นิทานพื้นบ้าน เพลง
พื้นบ้าน ภาษิต ปริศนาคำาทาย ข้อมูลประเภท
การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน หรือละครชาวบ้าน 
เช่น การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ละครชาวบ้าน 
ข้อมูลประเภทข้อควรปฏิบัติตามประเพณีอันเป็น
แบบอย่างเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เครื่องจักร
สาน ผ้าทอ ยาพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ข้อมูล
ประเภทข้อควรปฏิบัติไปตามประเพณีเก่าแก่
ดั้งเดิม อันเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคล เช่น ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม 
สำาหรับบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ ทำาหน้าที่อธิบาย
ทีม่าและเหตผุลในการทำาพธิกีรรม ทำาหนา้ทีใ่หก้าร
ศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ทำาหน้าที่
รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผน
ของสังคม ทำาหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็น
ทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล
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