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ค ำน ำ 

 

 ชุดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ สร้างข้ึนให้มีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ เพื่อใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ท่ีเรียนวิชา วรรณกรรมทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ซ่ึงชุดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้น้ี มีจ  านวน ๔ ชุด อนัไดแ้ก่ นิทาน

พื้นบา้น นิทานค ากลอน เพลงพื้นบา้น และเพลงกล่อมเด็ก ชุดกิจกรรมฉบบัน้ี เป็นชุดท่ี ๑ 

เร่ือง นิทานพื้นบา้น 

 ชุดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ฉบบัน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์         

ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านในการให้ค  าปรึกษา และตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ผูจ้ดัท  าจึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

กานดธี์ร บุตรพงศา 

 

 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 

ค าน า           ก 

ค าแนะน าส าหรับครู         ๑ 

ส่วนที ่๑           ๒ 

ค าช้ีแจงการใชส้ าหรับครู        ๓ 

ส่วนที ่๒           ๕ 

ค าช้ีแจงการใชส้ าหรับนกัเรียน       ๖ 

ผลการเรียนรู้         ๗ 

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดท่ี ๑ เร่ือง นิทานพื้นบา้น    ๘ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดท่ี ๑ เร่ือง นิทานพื้นบา้น    ๑๕ 

สาระส าคญั เร่ือง นิทานพื้นบา้น       ๑๖ 

ขั้นตอนที ่๑ สร้ำงควำมสนใจ บัตรค ำส่ัง     ๑๗ 

ใบกิจกรรมท่ี ๑.๑        ๑๘ 

ใบกิจกรรมท่ี ๑.๒        ๑๙ 

ขั้นตอนที ่๒ ส ำรวจ บัตรค ำส่ัง      ๒๐ 

ใบกิจกรรมท่ี ๒.๑ เร่ือง นิทานพื้นบา้น     ๒๑ 

ใบกิจกรรมท่ี ๒.๒  

กิจกรรม ๑ นิทานพื้นบา้น เร่ือง เกาะหนูเกาะแมว   ๒๒ 

ค าช้ีแจง ๑         ๒๔ 

ค าช้ีแจง ๒        ๒๕ 

กิจกรรม ๒ นิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพี่นอ้ง    ๒๖ 

ค าช้ีแจง ๑         ๒๘ 

ค าช้ีแจง ๒        ๒๙ 

กิจกรรม ๓ นิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล    ๓๐ 

ค าช้ีแจง ๑         ๓๒ 

ค าช้ีแจง ๒        ๓๓ 



ค 

 

สำรบัญ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที ่๓ อธิบำย บัตรค ำส่ัง      ๓๔ 

ใบกิจกรรมท่ี ๓.๑         ๓๕ 

ขั้นตอนที ่๔ ขยำยควำมรู้ บัตรค ำส่ัง      ๓๙ 

ใบกิจกรรมท่ี ๔.๑         ๔๐ 

ใบกิจกรรมท่ี ๔.๒        ๔๒ 

ขั้นตอนที ่๕ ประเมนิผล บัตรค ำส่ัง      ๔๓ 

ใบกิจกรรมท่ี ๕.๑         ๔๔ 

แบบทดสอบหลงัเรียน ชุดท่ี ๑ เร่ือง นิทานพื้นบา้น    ๔๕ 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดท่ี ๑ เร่ือง นิทานพื้นบา้น    ๔๙ 

บตัรเฉลย          ๕๐ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน        ๕๖ 

ตารางสรุปคะแนน         ๖๐ 

 

 

 

  



ค ำแนะน ำส ำหรับครู 

  

ชุดกิจกรรมคิดวเิคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ วชิา วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ น้ี เป็นชุดกิจกรรมชุดที่ ๑ นิทานพื้นบา้น ก่อนใชค้รูควรปฏิบติั ดงัน้ี 

๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชุดกิจกรรมแต่ละชุด ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ ต่อไปน้ี

ครบถว้นและอยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์ 

ส่วนที่ ๑  ประกอบดว้ย  
(๑) ค าช้ีแจงการใชส้ าหรับครู 

ส่วนที่ ๒  ประกอบดว้ย 
(๑) ค าช้ีแจงการใชส้ าหรับนกัเรียน 

(๒) ผลการเรียนรู้ 

(๓) แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลย 
(๔) สาระส าคญั 

(๕) ส่ือกิจกรรม 

(๖) แบบทดสอบหลงัเรียน พร้อมเฉลย 
(๗) บตัรเฉลยชุดกิจกรรม 

(๘) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
๒. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ จากคู่มือครู ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตลอดจนค าช้ีแจงต่างๆ ให้

เขา้ใจ 

๓. เตรียมส่ือกิจกรรม ซ่ึงหมำยถึง ส่ือหรือชุดกิจกรรม ที่ใช้ในข้ันตอนส ำรวจข้อมูลของ

นักเรียน ในที่น้ี หมายถึง เหตุการณ์ เร่ืองราว ที่ก  าหนดใหเ้ป็นแหล่งส ารวจของนกัเรียน 

ก าหนดนิทานพื้นบา้นไว ้๓ เร่ือง ไดแ้ก่ เกาะหนูเกาะแมว สองพีน่อ้ง และเมืองลบัแล ซ่ึง
จะตอ้งเตรียมใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณใหมี้ความเหมาะสมกบัจ านวน

นกัเรียน 

๔. การปฏิบติักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมคิดวเิคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ น้ี แมจ้ะเป็นการ
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ครูยงัมีบทบาทส าคญั เช่น การควบคุมเวลา กิจกรรม 

วนิยัในชั้นเรียน ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

  



๓ 

 

ค ำช้ีแจงกำรใช้ส ำหรับครู 

ชุดกิจกรรมคิดวเิคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ วชิา วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ มีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ครูผูส้อนควร
ด าเนินการ ดงัน้ี 

๑. ขั้นเตรียมการสอน 

๑.๑ ศึกษาค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมให้เขา้ใจก่อน อยา่งละเอียดรอบคอบ 
๑.๒ ศึกษาสาระส าคญั และผลการเรียนรู้ ให้เขา้ใจชดัเจนก่อน 

๑.๓ ตรวจดูชุดกิจกรรมวา่มีครบตามท่ะบุหรือไม่ อยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดห้รือไม่ 

๒. ขั้นสอน 
๒.๑ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดกิจกรรม 

๒.๒ ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น 
คือ 

๑)  สร้างความสนใจ เป็นการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจ และ

ใคร่ศึกษาส ารวจหาความรู้ 
๒)  ส ารวจ เนน้การวางแผน ก าหนดแนวทางสืบเสาะหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองที่ศึกษา 

เก็บรวบรวมเพือ่ศึกษา วเิคราะห์ 
๓)  อธิบาย เป็นการน าขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองที่ศึกษา ที่เก็บรวบรวมไว ้มาวเิคราะห์หา

ขอ้สรุป โดยใหน้กัเรียนอธิบายหรืออภิปรายและหาขอ้สรุป 

๔)  ขยายความรู้ เป็นการน าขอ้สรุปมาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม หรือแนวคิดที่น ามา
เพิม่เติม โดยการเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท าใหเ้กิดความรู้ที่กวา้งขึ้น โดยให้

นกัเรียนปฏิบติัตามกิจกรรมที่ก  าหนดให้ 

๕)  ประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรุ้ดว้ยกระบวนการต่างๆ วา่นกัเรียนมี
ความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพยีงใด 

๒.๓ ขณะที่นกัเรียนท ากิจกรรม ครูคอยใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า กระตุน้ใหน้กัเรียนท า
กิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น และตอบขอ้สงสยัต่างๆ ระหวา่งเรียน พร้อมทั้งสงัเกต

และประเมินพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน 

๒.๔ ท าแบบทดสอบหลงัเรียนของชุดกิจกรรม 
 

 



๔ 

 

๓. ขั้นหลงัสอน 
เม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ครูใหน้กัเรียนร่วมตรวจสอบ และเก็บ

อุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย เพือ่สะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

  



๖ 

 

 

 

ค ำช้ีแจงกำรใช้ส ำหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ชุดท่ี ๑ เร่ือง นิทานพื้นบา้น ท่ีนักเรียนก าลงัศึกษาอยู่น้ี มี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองนิทานพื้นบา้น โดยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และมีครูคอยช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษา 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

๑. ศึกษาผลการเรียนรู้และเวลาท่ีใช ้

๒. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

๓. ศึกษาสาระส าคญั 

๔. ปฏิบติัตามบตัรค าสั่ง 

๕. ท าใบกิจกรรม 

๖. ท าชุดกิจกรรมหรือส่ือ 

๗. ศึกษาใบความรู้ 

๘. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

 

๑. อธิบายความหมายของนิทานพื้นบา้น 

๒. แยกแยะองคป์ระกอบของนิทานพื้นบา้นท่ีก าหนดให ้

๓. สรุปความสมัพนัธ์ของนิทานพื้นบา้นกบัวิถีไทยในรูปแบบของแผนภาพ 

๔. สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการท าชุดกิจกรรมในรูปแบบของผงัมโนทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ ๑ เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านนิทานพื้นบา้นทีก่  าหนดใหท้ั้ง ๓ เร่ือง ท าขอ้สอบปรนยัเลือกตอบ ทั้งหมด ๑๐ 

ขอ้ ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียว และท าเคร่ืองหมาย () ลงใน

กระดาษค าตอบ เวลา ๔๐ นาท ี

 

นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง เกำะหนูเกำะแมว 

นานมาแลว้มีพ่อคา้จีนคนหน่ึงคุมเรือส าเภาจากเมืองจีนมาคา้ขายที่เมืองสงขลาเม่ือขายสินคา้
หมดแลว้จะซ้ือสินคา้จากสงขลากลบัไปเมืองจีนเป็นประจ า วนัหน่ึงขณะที่เดินซ้ือสินคา้อยูน่ั้น พอ่คา้

ไดเ้ห็นหมากบัแมวคู่หน่ึงมีรูปร่างหน้าตาน่าเอ็นดู จึงขอซ้ือพาลงเรือไปดว้ย หมากบัแมวเม่ืออยูใ่นเรือ
นานๆ ก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะกลบัไปอยูบ่า้นที่สงขลา จึงปรึกษาหาวิธีการที่จะกลบับา้น 

หมาไดบ้อกกบัแมวว่าพ่อคา้มีดวงแกว้วิเศษที่ใครเกาะแลว้จะไม่จมน ้ า แมวจึงคิดที่จะไดแ้กว้วิเศษนั้น

มาครอบครองจึงไปข่มขู่หนูให้ขโมยใหแ้ละอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝ่ังไปดว้ย คร้ันเรือกลบัมาที่สงขลา
อีกคร้ังหน่ึง หนูก็ลอบเขา้ไปลกัดวงแกว้วิเศษของพอ่คา้โดยอมไวใ้นปาก แลว้ทั้งสาม ไดแ้ก่ หมา แมว 

และหนู หนีลงจากเรือว่ายน ้ าจะไปขึ้นฝ่ังที่หน้าเมืองสงขลา ขณะที่ว่ายน ้ ามาด้วยกัน หนูซ่ึงว่ายน ้ า

น าหน้ามาก่อนก็นึกขึ้นไดว้า่ดวงแกว้ที่ตนอมไวใ้นปากนั้นมีค่ามหาศาล เม่ือถึงฝ่ังหมากบัแมวคงแยง่
เอาไป จึงคิดที่จะหนีหมากับแมวขึ้นฝ่ังไปตามล าพงั ดวงแก้วจะได้เป็นของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว

ตลอดไป แต่แมวที่ว่ายตามหลงัมาก็คิดจะไดด้วงแกว้ไวค้รอบครองเช่นกนั จึงวา่ยน ้ าตรงร่ีเขา้ไปหาหนู 
ฝ่ายหนูเห็นแมวตรงเขา้มาก็ตกใจกลวัแมวจะตะปบจึงว่ายหนีสุดแรงและไม่ทนัระวงัตวัดวงแกว้วเิศษที่

อมไวใ้นปากก็ตกลงจมหายไปในทะเล เม่ือดวงแกว้วเิศษจมน ้ าไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อาจ

วา่ยน ้ าต่อไปได ้สตัวท์ั้งสองจึงจมน ้ าตายกลายเป็น “เกาะหนูเกาะแมว” อยูท่ี่อ่าวหน้าเมืองสงขลา ส่วน
หมาก็ตะเกียกตะกายว่ายน ้ าไปจนถึงฝ่ัง แต่ด้วยความเหน็ดเหน่ือยจึงขาดใจตายกลายเป็นหินเรียกว่า 

“เขาตงักวน” เป็นภูเขาตั้งอยูริ่มอ่าวสงขลา ส่วนดวงแกว้วเิศษที่หล่นจากปากหนูก็แตกแหลกละเอียด

เป็นหาดทราย เรียกสถานที่น้ีวา่ “หาดทรายแกว้” ตั้งอยูท่างเหนือของอ่าวสงขลา 
 

 
 

 



๙ 

 

นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง สองพี่น้อง 

ที่จงัหวดัสุพรรณบุรีมีคลองอยูค่ลองหน่ึง เรียกว่า “คลองสองพีน่อ้ง” ปัจจุบนัอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอ

สองพีน่อ้ง เร่ืองน้ีมีนิทานเล่ากนัมาแต่โบราณวา่ สมยัหน่ึง มีชายสองคนพีน่อ้งอาศยัอยูท่ี่คลองน้ี ทั้งสอง

มีอาชีพท าไร่ท าสวน ฐานะค่อนขา้งมีอนัจะกิน และรูปร่างหนา้ตาก็หล่อเหลาเอาการ เป็นที่หมายปอง

ของสาวในบา้นเดียวกนั แต่ชายหนุ่มทั้งสองหาสนใจไม่ ต่อมาไม่นานทั้งสองไดข้่าวว่ามีสาวงามสอง

คนอยูใ่นต าบลทอ้งที่อ  าเภอบางปลามา้ หญิงทั้งสองน้ีสวยงามมาก ชายทั้งสองพีน่้องจึงคิดตอ้งการนาง

มาเป็นคู่ครองทั้งสองคน ต่อมาสองพี่น้องไดจ้ดัเถา้แก่ไปสู่ขอ พอ่แม่ฝ่ายหญิงเม่ือไดฟั้งคุณสมบติัของ

ฝ่ายชายก็ไม่รังเกียจ และเห็นว่าลูกสาวของตนอายสุมควรที่จะมีคู่ครองไดแ้ลว้จึงตอบตกลง “เม่ือมาสู่

ขอลูกสาวของฉันไปตกไปแต่งทั้งที ก็ขอให้สมกับหน้าตา ฐานะหน่อยหน่ึงจะไดไ้หม” พ่อของฝ่าย

หญิงกล่าวกบัเถา้แก่ ฝ่ายหญิงตอ้งการให้จดัขบวนขนัหมากลงเรือส าเภาใหใ้หญ่โต จะไดเ้ป็นที่เชิดหน้า

ชูตาของชาวบา้นแถวน้ี 

 คร้ันถึงวนัก าหนดนดั ฝ่ายชายก็จดัเคร่ืองขนัหมากและเคร่ืองใชใ้นการแต่งงานลงเรือส าเภา มี

มโหรีป่ีพาทยค์รบครัน เม่ือไดฤ้กษข์บวนขนัหมากพร้อมทั้งเจา้บ่าวทั้งสอง ก็เร่ิมเคล่ือนที่จากคลองสอง

พีน่อ้งออกไปทางแม่น ้ าสุพรรณขึ้นไปทางเหนือมุ่งหนา้ไปบา้นเจา้สาว 

 ขณะที่เรือแล่นไป นักดนตรีก็เล่นดนตรีดงัไปตลอดทาง จนถึงต าบลหน่ึง เม่ือนกัดนตรีเปล่ียน

เพลงมาเล่นซอ ชาวบา้นจึงเรียกที่แห่งน้ีวา่ “บางซอ” เพราะนักดนตรีไปเล่นซอที่นัน่ เม่ือแล่นไปอีกไม่

นานเสียงดนตรีก็ยิง่ดงัครึกคร้ืน สนุกสนาน ผูค้นในเรือก็ร้องร ากนัไม่ไดห้ยดุที่แห่งน้ีจึงเรียกว่า “บา้นสี

สนุก” 

 เม่ือเรือขบวนขนัหมากเลยบา้นสีสนุกไปไดไ้ม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์อยา่งไม่คาดคิดขึ้น คือ เรือ

ส าเภาที่บรรทุกทั้งคนทั้งเคร่ืองใชไ้มส้อยส าหรับงานแต่งงานไดเ้กิดอุบติัเหตุอบัปางล่มลง คนที่มากบั

ขบวนขนัหมาก และส่ิงของเคร่ืองใช้จมหายไปในน ้ าหมด ดงันั้น ตรงที่เรือส าเภาล่มนั้นปัจจุบนัจึง

เรียกว่า “ส าเภาทลาย” ส่วนเจา้บ่าวสองพี่น้องจมน ้ าตายทั้งคู่ ฝ่ายเจา้สาวทั้งสองสมกับเป็นเจา้สาวรอ

ขบวนขนัหมากดว้ยใจระทึก ต่างคนก็คิดถึงเจา้บ่าวของตนเองว่าหน้าตาหล่อเหลาแค่ไหน แต่เม่ือมีคน

มาส่งข่าววา่ขบวนเรือขนัหมากของสองพี่นอ้งล่มลงกลางแม่น ้ าเสียแลว้ และเจา้บ่าวของเธอก็จมน ้ าตาย

ดว้ย หญิงทั้งสองเสียใจมาก เธอร้องไห้คร ่ าครวญอยา่งน่าเวทนา ต่อมาชาวบา้นจึงเรียกบา้นที่หญิงทั้ง

สองอยูว่า่ “บา้นแม่หมา้ย” ซ่ึงปัจจุบนัขึ้นอยูก่บัอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 



๑๐ 

 

นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง เมืองลับแล 

เร่ืองน้ีเกิดขึ้นที่จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีคนพบกองแกลบอยูต่รงโนน้บา้งตรงน้ีบา้ง หลายคนเขา้ใจ

ว่าเป็นของคนเมืองลับแล ซ่ึงเป็นเมืองในต านานที่จะพบได้โดยบงัเอิญเท่านั้นและคนของเมืองน้ีก็

สามารถหายตวัไดเ้ม่ือใดก็ไดถ้า้ตอ้งการ 

 ในเวลานั้นมีชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งบงัเอิญปีนขึ้นไปบนตน้ตาลเพื่อชมวิวบริเวณนั้น เม่ือมองลงมา

จากยอดตาล เขาเห็นคนกลุ่มหน่ึงก าลงัหาบของออกมาจากถ ้าและเดินออกไปสกัครู่หน่ึงก็เอาส่ิงของนั้น

ซ่อนไวใ้กล้ๆ  นั้นแลว้ก็พากนัหายตวัไปและก็เป็นอยูอ่ยา่งน้ีทุกวนั เขาประหลาดใจมากที่ไดเ้ห็นอาการ

แปลกๆ ของคนเหล่าน้ี 

 วนัหน่ึงดว้ยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงแอบอยูใ่นพุ่มไมแ้ละเฝ้าดูการเคล่ือนไหวที่ถ  ้านั้น และ

ก็ไดพ้บคนกลุ่มนั้นออกมาจากถ ้ าอีก พวกเขาเดินไปสกัพกัหน่ึง ก็ซ่อนของบางอยา่งไวแ้ลว้ก็พากนัหาย

ตวัไป ชายคนนั้นจึงเดินไปดูจุดที่คนเหล่านั้นซ่อนส่ิงของไว ้แต่ก็น่าขนัที่เขาพบแต่เพยีงใบไม ้ดงันั้นเขา

จึงหยบิขึ้นมาใบหน่ึงแลว้โยนทิ้งไปใตต้น้ตาลนั้นแลว้ก็นัง่เฝ้าดูอยูแ่ถวนั้น 

 ต่อมาเขาก็เห็นคนเหล่านั้นกลบัมา พวกเขาหาอะไรอยูแ่ถวนั้นแลว้ก็หายตวัไป คงเหลือแต่หญิง

สาวคนหน่ึงร้องไหอ้ยู ่เขาจึงเขา้ไปถาม นางจึงบอกกบัเขาวา่นางหาใบไมท้ี่ซ่อนไวไ้ม่พบ ชายคนนั้นจึง

เดินไปหยบิใบไมม้าส่งให้นาง หลงัจากไดใ้บไมค้ืนมานางดีใจมากและบอกเขาว่านางเป็นใครมาจาก

ไหน และถา้ไม่มีใบไมน้ี้นางก็จะกลบับา้นไม่ได ้เม่ือไดเ้ห็นความงามของหญิงสาว เขาก็ตกหลุมรักนาง 

ถึงแม้ว่าเขาจะมีภรรยาอยู่ที่บา้นแลว้ก็ตาม ดงันั้นเขาจึงออกปากชวนนางไปเที่ยวบา้นแต่ว่าหญิงสาว

ปฏิเสธ แต่ถึงอยา่งไรนางก็รู้สึกเป็นหน้ี  บุญคุณชายคนนั้นที่น าใบไมม้าคืนใหน้าง ดงันั้นนางจึงชวนเขา

ไปเที่ยวบา้นที่เมืองลบัแลแทน ชายคนนั้นตอบรับค าเชิญโดยไม่รีรอ ในที่สุดทั้งสองก็เกิดชอบพอกัน

และแต่งงานกนั ทั้งคู่ใชชี้วติร่วมกนัจนกระทัง่มีลูกดว้ยกนั 

 วนัหน่ึงในขณะที่ภรรยาของเขาไม่อยูบ่า้น ลูกของเขาเกิดร้องหาแม่ขึ้นมา เขาไม่รู้จะปลอบลูก

อยา่งไรให้หยดุร้องไห้ได ้จึงหลอกลูกวา่แม่ของเขากลบัมาบา้นแลว้ เด็กจึงหยดุร้องไห้แต่ก็เกิดร้องไห้

ขึ้นมาอีกเม่ือไม่เห็นแม่ของตนตามที่บิดาบอก เสียงร้องรบกวนผูเ้ป็นแม่ยาย นางจึงถามว่าเกิดอะไร

ขึ้นกบัเด็ก เขาจึงบอกผูเ้ป็นแม่ยายวา่เขาโกหกลูกวา่ผูเ้ป็นแม่ของเขากลบัมาแลว้ 

 พอไดย้นิเท่านั้น แม่ยายของเขาโกรธมากเพราะคนเมืองลบัแลหา้มไม่ใหพ้ดูปด เม่ือลูกสาวของ

นางกลบัมา นางจึงฟ้องลูกวา่เกิดอะไรขึ้นและบอกใหไ้ล่ลูกเขยไปเสีย 

(อ่านต่อหน้าถดัไป) 



๑๑ 

 

 ดว้ยความไม่พอใจในเร่ืองเล็กน้อยเท่าน้ี เขาจึงเตรียมตวัออกจากบา้น ภรรยาของเขาเสียใจมาก 

แต่ก็ไม่รู้จะท าอยา่งไรดี ก่อนที่สามีจะออกจากบา้นนางก็ส่งห่อรากขม้ินใหผู้เ้ป็นสามีห่อหน่ึงในขณะที่

เขาถือห่อขม้ินเดินมาเร่ือยๆ เขาก็รู้สึกว่าห่อขม้ินนั้นหนกัขึ้นเร่ือยๆ ดงันั้นเขาจึงทิ้งห่อขม้ินไปคงถือมา

เพยีงขม้ินแง่งเดียวเท่านั้น 

เม่ือมาถึงบา้นเขาก็โยนแง่งขม้ินนั้นไปบนพื้นหน้าบา้น ภรรยาของเขาดีใจมากเม่ือไดพ้บสามี

หลงัจากที่เขาหายไป ๒ - ๓ ปี เม่ือมองไปที่พื้นนางก็เห็นรากขม้ินแง่งหน่ึง นางจึงหยบิขึ้นมาขดัและก็

พบว่ามนัเป็นทองค าบริสุทธ์ิ นางจึงถามผูเ้ป็นสามีว่าไดม้าอยา่งไร แต่ผูเ้ป็นสามีก็ยนืยนัวา่มนัเป็นราก

ขม้ินเท่านั้นที่เขาไดม้า หลงัจากดูใกล้ๆ  ก็พบว่าเป็นทองค าบริสุทธ์ิดงัที่ภรรยาของตนพดู ดงันั้นเขาจึง

เล่าเร่ืองทั้งหมดใหผู้เ้ป็นภรรยาฟัง 

 ว่าแล้วเขาก็รีบไปยงัที่ที่เขาโยนห่อขม้ินทั้งหมดทิ้ง แต่ก็น่าแปลกใจที่เขาไม่พบอะไรเลยถึง

กระนั้นเขาก็รู้สึกซาบซ้ึงในน ้ าใจของภรรยาชาวเมืองลบัแล นางดีต่อเขามากแต่เขาไม่มีบุญที่จะไดอ้ยูก่บั

นางหรือไดเ้ป็นเศรษฐีจากการขายรากขม้ินทองค า เขาจึงกลบับา้นและใชชี้วิตอยูก่บัภรรยาเก่าอยา่งมี

ความสุข แต่เขาก็ยงัคงไม่ลืมเหตุการณ์ที่จะตอ้งจดจ าไปตลอดชีวติ 

 

๑. นิทานพื้นบา้น มีความหมายตรงตามขอ้ใด 

ก. เร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกันมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองดว้ยภูมิปัญญา จุดประสงคเ์พื่อ
ความสนุกสนาน และมีคติสอนใจ 

ข. เร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกนัมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผกูเร่ืองดว้ยภูมิปัญญา จุดประสงคเ์พือ่ให้
เป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 

ค. เร่ืองราวที่บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองด้วยภูมิปัญญา 

จุดประสงคเ์พือ่ความสนุกสนาน และมีคติสอนใจ 
ง. เร่ืองราวที่บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองด้วยภูมิปัญญา 

จุดประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 

๒. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของนิทานพื้นบา้น 
ก. ประกอบดว้ยตวัละครที่สูงศกัด์ิ 

ข. ประกอบดว้ยความคิด ความเช่ือ ของชาวบา้น 
ค. ประกอบดว้ยเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ 

ง. ประกอบดว้ยโครงสร้างของเร่ืองที่ผกูขึ้นใหม่ตามยคุตามสมยั 

 



๑๒ 

 

๓. ขอ้คิดที่ไดจ้ากนิทานพื้นบา้น เร่ือง เกาะหนูเกาะแมว ตรงกบัส านวนในขอ้ใด 
ก. โลภมากมกัลาภหาย 

ข. ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย 

ค. เสียนอ้ยเสียยาก เสียมากเสียง่าย 
ง. คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล 

๔. ขอ้คิดที่ไดจ้ากนิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพีน่อ้ง ตรงกบัส านวนในขอ้ใด 
ก. ไดน้ ้ าไดเ้น้ือ 

ข. ไดใ้หม่ลืมเก่า 

ค. อยากไดห้นา้ไดต้า 
ง. ไดห้นา้อยา่ลืมหลงั 

๕. ขอ้คิดที่ไดจ้ากนิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล ขอ้ใดถูกตอ้งที่สุด 

ก. บุญมี แต่กรรมบงั 
ข. หนกัไม่เอา เบาไม่สู ้

ค. ความอยากรู้อยากเห็น เป็นตน้เหตแุห่งปัญหาทั้งปวง 
ง. การพดูปดดูเหมือนเล็กนอ้ยส าหรับความรู้สึกของตนเอง แต่ยิง่ใหญ่ส าหรับความรู้สึกของผูอ่ื้น 

๖. นิสยัของชายหนุ่มในนิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล ขอ้ใดที่ท  าใหเ้กิดปัญหาในทอ้งเร่ืองมากที่สุด 

ก. ความโลภ 
ข. ความโกรธ 

ค. ความซ่ือสตัย ์

ง. ความอยากรู้อยากเห็น 
๗. ความเป็นมรดกทางวฒันธรรม ในนิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพีน่อ้ง ขอ้ใดโดเด่นที่สุด 

ก. การเลือกคู่ครอง 
ข. พธีิแต่งงานของคู่บ่าวสาว 

ค. การประกอบอาชีพของชาวบา้น 

ง. พธีิการจดัขบวนขนัหมากสู่ขอฝ่ายหญิง 
 

 
 



๑๓ 

 

๘. ขอ้ใดเป็นวธีิการน า ภูมิปัญญาชาวบา้น เขา้มามีส่วนเพือ่ส่งเสริมใหลู้กหลานหนัมาอนุรักษ ์พฒันา
สถานที่และส่ิงแวดลอ้ม 

ก. การเล่าประวติัความเป็นมาของนิทานพื้นบา้น 

ข. การผกูเหตุการณ์ของเร่ือง เขา้กบัสถานที่และส่ิงแวดลอ้ม 
ค. การน าช่ือสถานที่และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ มาอา้งอิงในนิทานพื้นบา้น 

ง. การใชช่ื้อสถานที่ ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มาอา้งอิงในนิทานพื้นบา้น 
๙. ในนิทานพื้นบา้นทั้งสามเร่ือง เหตุการณ์ใดที่แสดงถึงการน าภูมิปัญญาชาวบา้น เช่ือมโยงกบั

เหตุการณ์ของนิทานพื้นบา้น 

ก. สนขั แมว และหนู ปรึกษากนัหาวธีิการหนีจากเรือส าเภาของพอ่คา้ 
ข. พอ่ของฝ่ายหญิงตอ้งการแสดงฐานะของตนเอง ดว้ยการให้ฝ่ายชายจดัขบวนแห่ขนัหมากที่

ยิง่ใหญ่ 

ค. ชายหนุ่มเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น คือ กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงก าลงัท าบางส่ิงบางอยา่งในป่า 
แลว้หายตวัไป และเป็นอยา่งน้ีทุกวนัในช่วงที่เขาเฝ้าสงัเกต 

ง. ผูค้นในขบวนแห่ขนัหมากของเจา้บ่าวในเรือส าเภา ร้องร าท าเพลงกนัไม่หยดุเพราะเสียงดนตรี
ดงัขึ้นเร่ือยๆ จึงเรียกบริเวณที่เกิดเหตุการณ์น้ีวา่ บา้นสีสนุก 

๑๐. ความรู้ที่นกัเรียนไดรั้บ จากการวเิคราะห์เร่ืองราวต่างๆ ของนิทานพื้นบา้นทั้งสามเร่ือง ขอ้ใด

ถูกตอ้งที่สุด 
ก. ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นของนิทานพื้นบา้น 

ข. ประวติัความเป็นมาของสถานที่ส าคญัๆ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ค. นิทานพื้นบา้นสมัพนัธใ์นดา้นต่างๆ กบัวถีิไทย ไดแ้ก่ ค่านิยม ความเช่ือ การปฏิบติัตามท านอง
คลองธรรม ความรักถ่ินเกิด และสร้างสามคัคีในทอ้งถ่ินของตนเอง 

ง. นิทานพื้นบา้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ การใชภ้าษารอยแกว้ เป็นเร่ืองที่เล่าสู่กนั
มา มีคติธรรมแอบแฝง มีภูมิปัญญาชาวบา้น และเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

  

  
 

 
 

 



๑๔ 

 

กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ ๑ เร่ือง นิทำนพื้นบ้ำน 

 
ช่ือ – สกุล ................................................................. ชั้น ............... เลขที่ ............ 

 

ข้อที่ ก ข ค ง 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

คะแนนเต็ม     ๑๐     คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้ ............ คะแนน 



๑๕ 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ ๑ เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 
 

๑ ก ๖ ง 
๒ ข ๗ ง 
๓ ก ๘ ข 
๔ ค ๙ ง 
๕ ง ๑๐ ค 

 

 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 

 
คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนนเตม็ 

ท าได ้    ๘ – ๑๐     ระดบัคุณภาพ          ดี 
ท าได ้    ๕ – ๗       ระดบัคุณภาพ         พอใช ้
ท าได ้    ๐ – ๔        ระดบัคุณภาพ         ปรับปรุง 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



๑๖ 

 

 
 

 

 

 

 

สำระส ำคญั 

เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 
 

นิทานพื้นบา้น หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองข้ึน

โดยภูมิปัญญาชาวบา้น ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุขปาฐะ แต่ก็มีอยู่ส่วนมากท่ีบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไว ้และนอกจากน้ียงัอธิบายว่านิทานเป็นเร่ืองเล่าทัว่ไป มิไดจ้งใจแสดง

ประวติัความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพื่อความสนุกสนาน บางคร้ังก็จะแทรกคติเพื่อสอนใจไป

ดว้ย นิทานมิใช่เร่ืองเฉพาะเดก็ นิทานส าหรับผูใ้หญ่ก็มีจ  านวนมาก และเหมาะส าหรับผูใ้หญ่

เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

สร้ำงควำมสนใจ 
 

บัตรค ำส่ัง 

นกัเรียนจงท าใบกิจกรรม ดงัน้ี 

๑. ใบกิจกรรมท่ี ๑.๑ เป็นกิจกรรมสร้างความสนใจดว้ยรูปภาพ (๕ คะแนน) 

๒. ใบกิจกรรมท่ี ๑.๒ เป็นกิจกรรมตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม (๕ คะแนน) 

 

 

  



๑๘ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑.๑ 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนพจิารณารูปภาพ และตอบค าถามที่ก  าหนดให ้

 

ที่มา : www.youtube.com 
 
๑. ส่ิงต่างๆ ที่อยูใ่นภาพ ไดแ้ก่อะไรบา้ง มีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๒. ความสมัพนัธข์องส่ิงต่างๆ ตามขอ้ ๑ นกัเรียนผกูป็นเหตุการณ์เร่ืองราว สกั ๒ – ๓ บรรทดั 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๓. เหตุการณ์ตามขอ้ ๒ มีความสมัพนัธก์บัวถีิชีวติของคนไทย อยา่งไรบา้ง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 



๑๙ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑.๒ 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

๑. วถัตุประสงคข์องกิจกรรมส ารวจที่นกัเรียนจะตอ้งท า คืออะไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
๒. นกัเรียนคิดวา่นกัเรียนจะคน้พบองคป์ระกอบของนิทานพื้นบา้น จากนิทานพืน้บา้นที่ก  าหนดให ้

จ านวน ๓ เร่ือง คือ เกาะหนูเกาะแมว สองพีน่อ้ง และเมืองลบัแล ไดอ้ยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

๓. นิทานพื้นบา้นทั้ง ๓ เร่ือง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นอยูข่องคนเราไดห้รือไม่ ถา้ไดส้ะทอ้น

อยา่งไรบา้ง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ส ำรวจ 

 

บัตรค ำส่ัง 

นกัเรียนจงท าใบกิจกรรม ดงัน้ี 

๑. ใบกิจกรรมท่ี ๒.๑ เป็นกิจกรรมวางแผนการส ารวจ  

๒. ใบกิจกรรมท่ี ๒.๒ ส่ือหรือชุดกิจกรรมท่ีจดัเตรียมใหน้กัเรียนส ารวจ 

ประกอบดว้ย 

- กิจกรรมท่ี ๑ นิทานพื้นบา้น เร่ือง เกาะหนูเกาะแมว ซ่ึงกิจกรรมน้ี นกัเรียน

จะตอ้งปฏิบติัตามค าช้ีแจง ๑ เป็นบนัทึกผลท่ีไดจ้ากการส ารวจ และค าช้ีแจง

ท่ี ๒ เป็นบนัทึกผลที่ไดจ้ากการคิดวิเคราะห์ (๕ คะแนน) 

- กิจกรรมท่ี ๒ นิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพี่นอ้ง ซ่ึงกิจกรรมน้ี นกัเรียนจะตอ้ง

ปฏิบติัตามค าช้ีแจง ๑ เป็นบนัทึกผลท่ีไดจ้ากการส ารวจ และค าช้ีแจงท่ี ๒ 

เป็นบนัทึกผลที่ไดจ้ากการคิดวิเคราะห์ (๕ คะแนน) 

- กิจกรรมท่ี ๓ นิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล ซ่ึงกิจกรรมน้ี นกัเรียนจะตอ้ง

ปฏิบติัตามค าช้ีแจง ๑ เป็นบนัทึกผลท่ีไดจ้ากการส ารวจ และค าช้ีแจงท่ี ๒ 

เป็นบนัทึกผลที่ไดจ้ากการคิดวิเคราะห์ (๕ คะแนน) 
 

 

  



๒๑ 

 

ใบกจิกรรมที ่๒.๑ 
เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 

 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ ส่ือหรือชุดกิจกรรม และค าช้ีแจงวิธีการส ารวจขอ้มูล ที่ใชใ้น
การส ารวจ ก่อนที่จะส ารวจจริง ดงัน้ี 
 
ผลกำรเรียนรู้  

๑. อธิบายความหมายของนิทานพื้นบา้น 

๒. แยกแยะองคป์ระกอบของนิทานพื้นบา้นทีก่  าหนดให้ 

๓. สรุปความสมัพนัธข์องนิทานพื้นบา้นกบัวถีิไทยในรูปแบบของแผนภาพ 
๔. สรุปความรู้ที่ไดจ้ากการท าชุดกิจกรรมในรูปแบบของผงัมโนทศัน์ 

 
 
ส่ือกำรเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมที่ ๑ นิทานพื้นบา้น ประกอบดว้ย 
นิทานพื้นบา้น เร่ือง เกาะหนูเกาะแมว 
นิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพีน่อ้ง  
นิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล  
 

 
ค ำช้ีแจง    ใหน้กัเรียนส ารวจขอ้มูลความรู้ จากกิจกรรมที่ก  าหนดให ้ซ่ึงเป็นสถานการณ์เร่ืองราว 
จ านวน ๓ กิจกรรม ดงัน้ี 
 กิจกรรม ๑ นิทานพื้นบา้น เร่ือง เกาะหนูเกาะแมว 

กิจกรรม ๒ นิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพีน่อ้ง  
กิจกรรม ๓ นิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล  
โดยการปฏิบติัตามค าช้ีแจง ๑ และ ค  าช้ีแจง ๒ ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
๑. อ่านเร่ืองราวที่ก  าหนดทั้ง ๓ เร่ือง เพือ่ส ารวจคน้หาค าตอบ อธิบายและบนัทึกตามค าช้ีแจง ๑ 
๒. อ่านเร่ืองที่ก  าหนดใหท้ั้ง ๓ เร่ือง เพือ่ใชก้ารคิดวิเคราะห์ วเิคราะห์หาค าตอบ และบนัทึกตาม

ค าช้ีแจง ๒ 
๓. รวบรวมบนัทึก เพือ่วเิคราะห์ขอ้มูล น าไปอธิบายในขั้นตอนที่ ๓ ต่อไป 

 



๒๒ 

 

ใบกจิกรรมที ่๒.๒ 
กจิกรรม ๑  

นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง เกำะหนูเกำะแมว 
 

 
ท่ีมา : www.paiduaykan.com 

 

นานมาแลว้มีพ่อคา้จีนคนหน่ึงคุมเรือส าเภาจากเมืองจีนมาคา้ขายที่เมืองสงขลาเม่ือขายสินคา้

หมดแลว้จะซ้ือสินคา้จากสงขลากลบัไปเมืองจีนเป็นประจ า วนัหน่ึงขณะที่เดินซ้ือสินคา้อยูน่ั้น พอ่คา้ได้

เห็นหมากบัแมวคู่หน่ึงมีรูปร่างหน้าตาน่าเอ็นดู จึงขอซ้ือพาลงเรือไปดว้ย หมากับแมวเม่ืออยู่ในเรือ

นานๆ ก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะกลบัไปอยูบ่า้นที่สงขลา จึงปรึกษาหาวธีิการที่จะกลบับา้น หมา

ไดบ้อกกบัแมวว่าพ่อคา้มีดวงแกว้วิเศษที่ใครเกาะแล้วจะไม่จมน ้ า แมวจึงคิดที่จะไดแ้กว้วิเศษนั้นมา

ครอบครองจึงไปข่มขู่หนูให้ขโมยให้และอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝ่ังไปดว้ย คร้ันเรือกลบัมาที่สงขลาอีก

คร้ังหน่ึง หนูก็ลอบเขา้ไปลกัดวงแกว้วเิศษของพอ่คา้โดยอมไวใ้นปาก แลว้ทั้งสาม ไดแ้ก่ หมา แมว และ

หนู หนีลงจากเรือว่ายน ้ าจะไปขึ้นฝ่ังที่หนา้เมืองสงขลา ขณะที่ว่ายน ้ ามาดว้ยกนั หนูซ่ึงวา่ยน ้ าน าหนา้มา

ก่อนก็นึกขึ้นไดว้่าดวงแกว้ที่ตนอมไวใ้นปากนั้นมีค่ามหาศาล เม่ือถึงฝ่ังหมากบัแมวคงแยง่เอาไป จึงคิด

ที่จะหนีหมากบัแมวขึ้นฝ่ังไปตามล าพงั ดวงแกว้จะไดเ้ป็นของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดียวตลอดไป แต่แมวที่

ว่ายตามหลงัมาก็คิดจะไดด้วงแกว้ไวค้รอบครองเช่นกนั จึงว่ายน ้ าตรงร่ีเขา้ไปหาหนู ฝ่ายหนูเห็นแมว

ตรงเขา้มาก็ตกใจกลวัแมวจะตะปบจึงว่ายหนีสุดแรงและไม่ทนัระวงัตวัดวงแกว้วิเศษที่อมไวใ้นปากก็

ตกลงจมหายไปในทะเล เม่ือดวงแกว้วเิศษจมน ้ าไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อาจว่ายน ้ าต่อไปได ้

สัตว์ทั้ งสองจึงจมน ้ าตายกลายเป็น “เกาะหนูเกาะแมว” อยู่ที่ อ่าวหน้าเมืองสงขลา ส่วนหมาก็
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ตะเกียกตะกายว่ายน ้ าไปจนถึงฝ่ัง แต่ดว้ยความเหน็ดเหน่ือยจึงขาดใจตายกลายเป็นหินเรียกว่า “เขาตงั

กวน” เป็นภูเขาตั้งอยูริ่มอ่าวสงขลา ส่วนดวงแกว้วิเศษที่หล่นจากปากหนูก็แตกแหลกละเอียดเป็นหาด

ทราย เรียกสถานที่น้ีวา่ “หาดทรายแกว้” ตั้งอยูท่างเหนือของอ่าวสงขลา 

  แหล่งที่มา: http://xn--o3cdbaaf0a2nen1byqc.whitemedia.org 
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กจิกรรม ๒ 
นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง สองพีน้่อง 

 

 
ท่ีมา : https://i.ytimg.com/ 

 

ที่จงัหวดัสุพรรณบุรีมีคลองอยูค่ลองหน่ึง เรียกว่า “คลองสองพีน่อ้ง” ปัจจุบนัอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอ

สองพีน่อ้ง เร่ืองน้ีมีนิทานเล่ากนัมาแต่โบราณวา่ สมยัหน่ึง มีชายสองคนพีน่อ้งอาศยัอยูท่ี่คลองน้ี ทั้งสอง

มีอาชีพท าไร่ท าสวน ฐานะค่อนขา้งมีอนัจะกิน และรูปร่างหนา้ตาก็หล่อเหลาเอาการ เป็นที่หมายปอง

ของสาวในบา้นเดียวกนั แต่ชายหนุ่มทั้งสองหาสนใจไม่ ต่อมาไม่นานทั้งสองไดข้่าวว่ามีสาวงามสอง

คนอยูใ่นต าบลทอ้งที่อ  าเภอบางปลามา้ หญิงทั้งสองน้ีสวยงามมาก ชายทั้งสองพีน่้องจึงคิดตอ้งการนาง

มาเป็นคู่ครองทั้งสองคน ต่อมาสองพี่น้องไดจ้ดัเถา้แก่ไปสู่ขอ พอ่แม่ฝ่ายหญิงเม่ือไดฟั้งคุณสมบติัของ

ฝ่ายชายก็ไม่รังเกียจ และเห็นว่าลูกสาวของตนอายสุมควรที่จะมีคู่ครองไดแ้ลว้จึงตอบตกลง “เม่ือมาสู่

ขอลูกสาวของฉันไปตกไปแต่งทั้งที ก็ขอให้สมกับหน้าตา ฐานะหน่อยหน่ึงจะไดไ้หม” พ่อของฝ่าย

หญิงกล่าวกบัเถา้แก่ ฝ่ายหญิงตอ้งการให้จดัขบวนขนัหมากลงเรือส าเภาใหใ้หญ่โต จะไดเ้ป็นที่เชิดหน้า

ชูตาของชาวบา้นแถวน้ี 

 คร้ันถึงวนัก าหนดนดั ฝ่ายชายก็จดัเคร่ืองขนัหมากและเคร่ืองใชใ้นการแต่งงานลงเรือส าเภา มี

มโหรีป่ีพาทยค์รบครัน เม่ือไดฤ้กษข์บวนขนัหมากพร้อมทั้งเจา้บ่าวทั้งสอง ก็เร่ิมเคล่ือนที่จากคลองสอง

พีน่อ้งออกไปทางแม่น ้ าสุพรรณขึ้นไปทางเหนือมุ่งหนา้ไปบา้นเจา้สาว 
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 ขณะที่เรือแล่นไป นักดนตรีก็เล่นดนตรีดงัไปตลอดทาง จนถึงต าบลหน่ึง เม่ือนกัดนตรีเปล่ียน

เพลงมาเล่นซอ ชาวบา้นจึงเรียกที่แห่งน้ีวา่ “บางซอ” เพราะนักดนตรีไปเล่นซอที่นัน่ เม่ือแล่นไปอีกไม่

นานเสียงดนตรีก็ยิง่ดงัครึกคร้ืน สนุกสนาน ผูค้นในเรือก็ร้องร ากนัไม่ไดห้ยดุที่แห่งน้ีจึงเรียกว่า “บา้นสี

สนุก” 

 เม่ือเรือขบวนขนัหมากเลยบา้นสีสนุกไปไดไ้ม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์อยา่งไม่คาดคิดขึ้น คือ เรือ

ส าเภาที่บรรทุกทั้งคนทั้งเคร่ืองใชไ้มส้อยส าหรับงานแต่งงานไดเ้กิดอุบติัเหตุอบัปางล่มลง คนที่มากบั

ขบวนขนัหมาก และส่ิงของเคร่ืองใช้จมหายไปในน ้ าหมด ดงันั้น ตรงที่เรือส าเภาล่มนั้นปัจจุบนัจึง

เรียกว่า “ส าเภาทลาย” ส่วนเจา้บ่าวสองพี่น้องจมน ้ าตายทั้งคู่ ฝ่ายเจา้สาวทั้งสองสมกับเป็นเจา้สาวรอ

ขบวนขนัหมากดว้ยใจระทึก ต่างคนก็คิดถึงเจา้บ่าวของตนเองว่าหน้าตาหล่อเหลาแค่ไหน แต่เม่ือมีคน

มาส่งข่าววา่ขบวนเรือขนัหมากของสองพี่นอ้งล่มลงกลางแม่น ้ าเสียแลว้ และเจา้บ่าวของเธอก็จมน ้ าตาย

ดว้ย หญิงทั้งสองเสียใจมาก เธอร้องไห้คร ่ าครวญอยา่งน่าเวทนา ต่อมาชาวบา้นจึงเรียกบา้นที่หญิงทั้ง

สองอยูว่า่ “บา้นแม่หมา้ย” ซ่ึงปัจจุบนัขึ้นอยูก่บัอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  

ที่มา: http://xn--o3cdbaaf0a2nen1byqc.whitemedia.org  
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กจิกรรม ๓  
นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง เมืองลบัแล 

 
ที่มา : http://pantip.com/topic/30908265 

เร่ืองน้ีเกิดขึ้นที่จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีคนพบกองแกลบอยูต่รงโนน้บา้งตรงน้ีบา้ง หลายคนเขา้ใจ

วา่เป็นของคนเมืองลบัแล ซ่ึงเป็นเมืองในต านานที่จะพบไดโ้ดยบงัเอิญเท่านั้นและคนของเมืองน้ีก็

สามารถหายตวัไดเ้ม่ือใดก็ไดถ้า้ตอ้งการ 

 ในเวลานั้นมีชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งบงัเอิญปีนขึ้นไปบนตน้ตาลเพือ่ชมววิบริเวณนั้น เม่ือมองลงมา

จากยอดตาล เขาเห็นคนกลุ่มหน่ึงก าลงัหาบของออกมาจากถ ้าและเดินออกไปสกัครู่หน่ึงก็เอาส่ิงของนั้น

ซ่อนไวใ้กล้ๆ  นั้นแลว้ก็พากนัหายตวัไปและก็เป็นอยูอ่ยา่งน้ีทุกวนั เขาประหลาดใจมากที่ไดเ้ห็นอาการ

แปลกๆ ของคนเหล่าน้ี 

 วนัหน่ึงดว้ยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงแอบอยูใ่นพุม่ไมแ้ละเฝ้าดูการเคล่ือนไหวที่ถ  ้านั้น และ

ก็ไดพ้บคนกลุ่มนั้นออกมาจากถ ้าอีก พวกเขาเดินไปสกัพกัหน่ึง ก็ซ่อนของบางอยา่งไวแ้ลว้ก็พากนัหาย

ตวัไป ชายคนนั้นจึงเดินไปดูจุดที่คนเหล่านั้นซ่อนส่ิงของไว ้แต่ก็น่าขนัที่เขาพบแต่เพยีงใบไม ้ดงันั้นเขา

จึงหยบิขึ้นมาใบหน่ึงแลว้โยนทิ้งไปใตต้น้ตาลนั้นแลว้ก็นัง่เฝ้าดูอยูแ่ถวนั้น 

 ต่อมาเขาก็เห็นคนเหล่านั้นกลบัมา พวกเขาหาอะไรอยูแ่ถวนั้นแลว้ก็หายตวัไป คงเหลือแต่หญิง

สาวคนหน่ึงร้องไหอ้ยู ่เขาจึงเขา้ไปถาม นางจึงบอกกบัเขาวา่นางหาใบไมท้ี่ซ่อนไวไ้ม่พบ ชายคนนั้นจึง

เดินไปหยบิใบไมม้าส่งใหน้าง หลงัจากไดใ้บไมค้ืนมานางดีใจมากและบอกเขาวา่นางเป็นใครมาจาก

ไหน และถา้ไม่มีใบไมน้ี้นางก็จะกลบับา้นไม่ได ้เม่ือไดเ้ห็นความงามของหญิงสาว เขาก็ตกหลุมรักนาง 

ถึงแมว้า่เขาจะมีภรรยาอยูท่ี่บา้นแลว้ก็ตาม ดงันั้นเขาจึงออกปากชวนนางไปเที่ยวบา้นแต่วา่หญิงสาว

ปฏิเสธ แต่ถึงอยา่งไรนางก็รู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณชายคนนั้นที่น าใบไมม้าคืนใหน้าง ดงันั้นนางจึงชวนเขา



๓๑ 

 

ไปเที่ยวบา้นที่เมืองลบัแลแทน ชายคนนั้นตอบรับค าเชิญโดยไม่รีรอ ในที่สุดทั้งสองก็เกิดชอบพอกนั

และแต่งงานกนั ทั้งคู่ใชชี้วติร่วมกนัจนกระทัง่มีลูกดว้ยกนั 

 วนัหน่ึงในขณะที่ภรรยาของเขาไม่อยูบ่า้น ลูกของเขาเกิดร้องหาแม่ขึ้นมา เขาไม่รู้จะปลอบลูก

อยา่งไรใหห้ยดุร้องไหไ้ด ้จึงหลอกลูกวา่แม่ของเขากลบัมาบา้นแลว้ เด็กจึงหยดุร้องไหแ้ต่ก็เกิดร้องไห้

ขึ้นมาอีกเม่ือไม่เห็นแม่ของตนตามที่บิดาบอก เสียงร้องรบกวนผูเ้ป็นแม่ยาย นางจึงถามวา่เกิดอะไร

ขึ้นกบัเด็ก เขาจึงบอกผูเ้ป็นแม่ยายวา่เขาโกหกลูกวา่ผูเ้ป็นแม่ของเขากลบัมาแลว้ 

 พอไดย้นิเท่านั้น แม่ยายของเขาโกรธมากเพราะคนเมืองลบัแลหา้มไม่ใหพ้ดูปด เม่ือลูกสาวของ

นางกลบัมา นางจึงฟ้องลูกวา่เกิดอะไรขึ้นและบอกใหไ้ล่ลูกเขยไปเสีย 

 ดว้ยความไม่พอใจในเร่ืองเล็กนอ้ยเท่าน้ี เขาจึงเตรียมตวัออกจากบา้น ภรรยาของเขาเสียใจมาก 

แต่ก็ไม่รู้จะท าอยา่งไรดี ก่อนที่สามีจะออกจากบา้นนางก็ส่งห่อรากขม้ินใหผู้เ้ป็นสามีห่อหน่ึงในขณะที่

เขาถือห่อขม้ินเดินมาเร่ือยๆ เขาก็รู้สึกวา่ห่อขม้ินนั้นหนกัขึ้นเร่ือยๆ ดงันั้นเขาจึงทิ้งห่อขม้ินไปคงถือมา

เพยีงขม้ินแง่งเดียวเท่านั้น 

เม่ือมาถึงบา้นเขาก็โยนแง่งขม้ินนั้นไปบนพื้นหนา้บา้น ภรรยาของเขาดีใจมากเม่ือไดพ้บสามี

หลงัจากที่เขาหายไป ๒ - ๓ ปี เม่ือมองไปที่พื้นนางก็เห็นรากขม้ินแง่งหน่ึง นางจึงหยบิขึ้นมาขดัและก็

พบวา่มนัเป็นทองค าบริสุทธ์ิ นางจึงถามผูเ้ป็นสามีวา่ไดม้าอยา่งไร แต่ผูเ้ป็นสามีก็ยนืยนัวา่มนัเป็นราก

ขม้ินเท่านั้นที่เขาไดม้า หลงัจากดูใกล้ๆ  ก็พบวา่เป็นทองค าบริสุทธ์ิดงัที่ภรรยาของตนพดู ดงันั้นเขาจึง

เล่าเร่ืองทั้งหมดให้ผูเ้ป็นภรรยาฟัง 

 วา่แลว้เขาก็รีบไปยงัที่ที่เขาโยนห่อขม้ินทั้งหมดทิ้ง แต่ก็น่าแปลกใจที่เขาไม่พบอะไรเลยถึง

กระนั้นเขาก็รู้สึกซาบซ้ึงในน ้ าใจของภรรยาชาวเมืองลบัแล นางดีต่อเขามากแต่เขาไม่มีบุญที่จะไดอ้ยูก่บั

นางหรือไดเ้ป็นเศรษฐีจากการขายรากขม้ินทองค า เขาจึงกลบับา้นและใชชี้วติอยูก่บัภรรยาเก่าอยา่งมี

ความสุข แต่เขาก็ยงัคงไม่ลืมเหตุการณ์ที่จะตอ้งจดจ าไปตลอดชีวติ 

  
ที่มา: http://www.skn.ac.th/  

  
 

 

 
 



๓๒ 

 

ค ำช้ีแจง ๑ จากการส ารวจนิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล ใหน้กัเรียนอธิบายค าถามต่อไปน้ี และบนัทึก

ลงในช่องวา่งที่ก  าหนดให้ 

๑. ภาษาที่ใช ้

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๒. ตวัละครที่ปรากฎ ไดแ้ก่ใครบา้ง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๓. ตวัละครในเร่ืองมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไรบา้ง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๔. ส่ิงแวดลอ้มหรือสถานที่ ที่เกิดเหตุการณ์เร่ืองราวของเร่ือง เป็นอยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๕. ขอ้ความในเร่ืองที่บอกถึงองคป์ระกอบของนิทานพื้นบา้นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ขอ้ความใดบา้ง 

องคป์ระกอบดงักล่าว คืออะไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 



๓๓ 

 

ค ำช้ีแจง ๒ ใหน้กัเรียนวิเคราะห์หาค าตอบของค าถามต่อไปน้ี และบนัทึกลงในช่องวา่งที่ก  าหนดให ้

 

๑. ปัญหาของเร่ือง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๒. สาเหตุของปัญหา 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๓. ภูมิปัญญาชาวบา้นที่ปรากฎในเร่ือง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๔. คติธรรมแอบแฝง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๕. ขอ้คิดที่ไดจ้ากเร่ือง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 



๓๔ 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 

อธิบำย 
 

บัตรค ำส่ัง 

นกัเรียนจงท าใบกิจกรรม ดงัน้ี 

๑. ใบกิจกรรมท่ี ๓.๑ เป็นกิจกรรมสรุปความคิดรวบยอด ของนิทานพื้นบา้น ท่ี

ไดม้าจากการส ารวจ วิเคราะห์ และรวบรวม เป็นกิจกรรมกลุ่ม (๑๐ คะแนน) 

 

 

 

  

ผลจำกกำรส ำรวจของกลุ่มพบว่ำ...  



๓๕ 

 

ใบกจิกรรมที ่๓.๑ 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอธิบายผล จากการท ากิจกรรมส ารวจ และวเิคราะห์เหตุการณ์ของ

ส่ือหรือชุดกิจกรรม รวบรวมส่ิงที่ได ้วเิคราะห์และหาขอ้สรุป 

 

องคป์ระกอบที่ส ารวจ เกำะหนูเกำะแมว 

การใชภ้าษา 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

มรดกทางวฒันธรรม 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

สอดแทรกภูมิปัญญา
ชาวบา้น 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

สอดแทรกคติธรรม 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

ความบนัเทิงที่ไดรั้บ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 
 

 



๓๖ 

 

องคป์ระกอบที่ส ารวจ สองพีน้่อง 

การใชภ้าษา 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

มรดกทางวฒันธรรม 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

สอดแทรกภูมิปัญญา
ชาวบา้น 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

สอดแทรกคติธรรม 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

ความบนัเทิงที่ไดรั้บ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 
 

 

 
 

 
 

 



๓๗ 

 

องคป์ระกอบที่ส ารวจ เมืองลับแล 

การใชภ้าษา 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

มรดกทางวฒันธรรม 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

สอดแทรกภูมิปัญญา
ชาวบา้น 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

สอดแทรกคติธรรม 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

ความบนัเทิงที่ไดรั้บ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 



๓๘ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

จากการส ารวจนิทานพื้นบา้นทั้ง ๓ เร่ือง สรุปความหมายของนิทานพืน้บา้น ไดว้า่ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ยนิดีดว้ยนะคะ 

กบัขอ้สรุปของหนู 

ตั้งใจท ากิจกรรมต่อไปนะคะ 



๓๙ 

 

 
 

 

 
 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 

ขยำยควำมรู้ 
 

บัตรค ำส่ัง 

นกัเรียนจงท าใบกิจกรรม ดงัน้ี 

๑. ใบกิจกรรมท่ี ๔.๑ เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดม้าจากการส ารวจและ

วิเคราะห์ กบัความรู้พื้นฐาน และตรวจสอบความถูกตอ้งของความคิดรวบยอด

ของนกัเรียน ปฏิบติัเป็นกลุ่ม (๑๐ คะแนน) 

๒. ใบกิจกรรมท่ี ๔.๒ เป็นกิจกรรมแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างนิทาน

พื้นบา้นกบัวิถีชีวิตไทย ปฏิบติัเป็นกลุ่ม (๑๐ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ใบกจิกรรมที ่๔.๑ 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง นิทานพื้นบา้น ตอบค าถามดว้ยการอธิบายมาพอเขา้ใจ 

 

ใบควำมรู้ เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 

ควำมหมำยของนิทำนพื้นบ้ำน 

 นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกันมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองขึ้ นโดย           

ภูมิปัญญาชาวบา้น ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุขปาฐะ แต่ก็มีอยูส่่วนมากที่บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไว ้และนอกจากน้ียงัอธิบายวา่นิทานเป็นเร่ืองเล่าทัว่ไป มิไดจ้งใจแสดงประวติัความเป็นมา จุดใหญ่เล่า
เพือ่ความสนุกสนาน บางคร้ังก็จะแทรกคติเพื่อสอนใจไปดว้ย นิทานมิใช่เร่ืองเฉพาะเด็ก นิทานส าหรับ

ผูใ้หญ่ก็มีจ  านวนมาก และเหมาะส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น 

 นอกจากน้ี กุหลาบ มลัลิกะมาส ไดก้ล่าวถึง นิทานที่เป็นคติชาวบา้น หรือ นิทานพื้นบา้น ไวว้่า 
เป็นนิทานวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอ่น

คลายความตึงเครียด เพื่อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจา้ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่มนิสัย 
ช่วยให้เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เน้ือเร่ืองของนิทานเป็นเร่ืองนานาชนิด อาจเป็น

เร่ืองเก่ียวกับการผจญภัย ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขนั หรือเร่ืองแปลก

ประหลาดผิดปกติธรรมดา ตวัละครในเร่ืองก็มีลกัษณะต่างๆ กัน อาจเป็นคน สัตว ์เจา้หญิง เจา้ชาย 
อมนุษย ์แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทัว่ไปหรืออาจจะเหมือนที่

เราอยากให้เป็น เม่ือนิทานตกไปอยูใ่นทอ้งถ่ินใดก็มกัมีการปรับเน้ือเร่ืองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของถ่ิน
นั้น นิทานในแต่ละทอ้งถ่ินจึงมีเน้ือเร่ืองส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน คือ สภาพความเป็นมนุษย ์อารมณ์ 

ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขนั อาฆาตแคน้ หรือทุกข ์สุข ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไป

บา้งตามสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลของวฒันธรรมความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 



๔๑ 

 

  

๑. นิทานพื้นบา้น หมายถึงอะไร

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
๒. นิทานพื้นบา้น ช่วยใหผู้ฟั้งรู้สึกผอ่นคลายความเครียดไดอ้ยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๓. นิทานพื้นบา้น ส่งเสริมใหค้นมีความศรัทธาในศาสนาไดอ้ยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

๔. ส่ิงที่สอดแทรกไวใ้นนิทานพื้นบา้น เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติใหมี้คุณธรรมความดีของ

ผูฟั้ง โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ส่ิงนั้นเรียกวา่อะไร 
............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
๕. ส่ิงที่เป็นขอ้ปฏิบติัที่สืบทอดมาถึงลูกหลานและใหป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนัและอนาคต

ขา้งหนา้ เรียกวา่อะไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



๔๒ 

 

ใบกจิกรรมที ่๔.๒ 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนแผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งนิทานพื้นบา้นกบัวถีิชีวติไทย 

 

แผนภำพแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงนิทำนพืน้บ้ำนกบัวถิชีีวติไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 

ประเมินผล 
 

บัตรค ำส่ัง 

นกัเรียนจงท าใบกิจกรรม ดงัน้ี 

๑. ใบกิจกรรมท่ี ๕.๑ เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ จากการท า

ชุดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชุดท่ี ๑ นิทานพื้นบา้น ใน

รูปแบบของผงัมโนทศัน์ ปฏิบติัเป็นกลุ่ม (๑๐ คะแนน) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



๔๔ 

 

ใบกจิกรรมที ่๕.๑ 
ค ำช้ีแจง จากการท าชุดกิจกรรมคิดวเิคราะห์ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชุดที่ ๑ นิทานพื้นบา้น นกัเรียนได้

เรียนรู้อะไรบา้ง ใหน้กัเรียนสรุปเป็นผงัมโนทศัน์ 

 

ผงัมโนทศัน์สรุปควำมรู้ นิทำนพืน้บ้ำน 



๔๕ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดที่ ๑ เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านนิทานพื้นบา้นทีก่  าหนดใหท้ั้ง ๓ เร่ือง ท าขอ้สอบปรนยัเลือกตอบ ทั้งหมด ๑๐ 

ขอ้ ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียว และท าเคร่ืองหมาย () ลงใน

กระดาษค าตอบ เวลา ๔๐ นาท ี

๑. นิทานพื้นบา้น มีความหมายตรงตามขอ้ใด 

ก. เร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกันมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองดว้ยภูมิปัญญา จุดประสงคเ์พื่อ

ความสนุกสนาน และมีคติสอนใจ 
ข. เร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกนัมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผกูเร่ืองดว้ยภูมิปัญญา จุดประสงคเ์พือ่ให้

เป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 

ค. เร่ืองราวที่บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองด้วยภูมิปัญญา 
จุดประสงคเ์พือ่ความสนุกสนาน และมีคติสอนใจ 

ง. เร่ืองราวที่บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผูกเร่ืองด้วยภูมิปัญญา 
จุดประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 

๒. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของนิทานพื้นบา้น 

ก. ประกอบดว้ยตวัละครที่สูงศกัด์ิ 
ข. ประกอบดว้ยความคิด ความเช่ือ ของชาวบา้น 

ค. ประกอบดว้ยเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ 

ง. ประกอบดว้ยโครงสร้างของเร่ืองที่ผกูขึ้นใหม่ตามยคุตามสมยั 
๓. ขอ้คิดที่ไดจ้ากนิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล ขอ้ใดถูกตอ้งที่สุด 

ก. บุญมี แต่กรรมบงั 
ข. หนกัไม่เอา เบาไม่สู ้

ค. ความอยากรู้อยากเห็น เป็นตน้เหตุแห่งปัญหาทั้งปวง 

ง. การพดูปดดูเหมือนเล็กนอ้ยส าหรับความรู้สึกของตนเอง แต่ยิง่ใหญ่ส าหรับความรู้สึกของผูอ่ื้น 
 

 

 
 



๔๖ 

 

๔. ขอ้คิดที่ไดจ้ากนิทานพื้นบา้น เร่ือง เกาะหนูเกาะแมว ตรงกบัส านวนในขอ้ใด 
ก. โลภมากมกัลาภหาย 

ข. ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย 

ค. เสียนอ้ยเสียยาก เสียมากเสียง่าย 
ง. คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล 

๕. ขอ้คิดที่ไดจ้ากนิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพีน่อ้ง ตรงกบัส านวนในขอ้ใด 
ก. ไดน้ ้ าไดเ้น้ือ 

ข. ไดใ้หม่ลืมเก่า 

ค. อยากไดห้นา้ไดต้า 
ง. ไดห้นา้อยา่ลืมหลงั 

๖. นิสยัของชายหนุ่มในนิทานพื้นบา้น เร่ือง เมืองลบัแล ขอ้ใดที่ท  าใหเ้กิดปัญหาในทอ้งเร่ืองมากที่สุด 

ก. ความโลภ 
ข. ความโกรธ 

ค. ความซ่ือสตัย ์
ง. ความอยากรู้อยากเห็น 

๗. ความเป็นมรดกทางวฒันธรรม ในนิทานพื้นบา้น เร่ือง สองพีน่อ้ง ขอ้ใดโดเด่นที่สุด 

ก. การเลือกคู่ครอง 
ข. พธีิแต่งงานของคู่บ่าวสาว 

ค. การประกอบอาชีพของชาวบา้น 

ง. พธีิการจดัขบวนขนัหมากสู่ขอฝ่ายหญิง 
๘. ขอ้ใดเป็นวธีิการน า ภูมิปัญญาชาวบา้น เขา้มามีส่วนเพือ่ส่งเสริมใหลู้กหลานหนัมาอนุรักษ ์พฒันา

สถานที่และส่ิงแวดลอ้ม 
ก. การเล่าประวติัความเป็นมาของนิทานพื้นบา้น 

ข. การผกูเหตุการณ์ของเร่ือง เขา้กบัสถานที่และส่ิงแวดลอ้ม 

ค. การน าช่ือสถานที่และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ มาอา้งอิงในนิทานพื้นบา้น 
ง. การใชช่ื้อสถานที่ ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มาอา้งอิงในนิทานพื้นบา้น 

 
 



๔๗ 

 

๙. ในนิทานพื้นบา้นทั้งสามเร่ือง เหตุการณ์ใดที่แสดงถึงการน าภูมิปัญญาชาวบา้น เช่ือมโยงกบั
เหตุการณ์ของนิทานพื้นบา้น 

ก. สนขั แมว และหนู ปรึกษากนัหาวธีิการหนีจากเรือส าเภาของพอ่คา้ 

ข. พอ่ของฝ่ายหญิงตอ้งการแสดงฐานะของตนเอง ดว้ยการให้ฝ่ายชายจดัขบวนแห่ขนัหมากที่
ยิง่ใหญ่ 

ค. ชายหนุ่มเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น คือ กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงก าลงัท าบางส่ิงบางอยา่งในป่า 
แลว้หายตวัไป และเป็นอยา่งน้ีทุกวนัในช่วงที่เขาเฝ้าสงัเกต 

ง. ผูค้นในขบวนแห่ขนัหมากของเจา้บ่าวในเรือส าเภา ร้องร าท าเพลงกนัไม่หยดุเพราะเสียงดนตรี

ดงัขึ้นเร่ือยๆ จึงเรียกบริเวณที่เกิดเหตุการณ์น้ีวา่ บา้นสีสนุก 
๑๐. ความรู้ที่นกัเรียนไดรั้บ จากการวเิคราะห์เร่ืองราวต่างๆ ของนิทานพื้นบา้นทั้งสามเร่ือง ขอ้ใด

ถูกตอ้งที่สุด 

ก. ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นของนิทานพื้นบา้น 
ข. ประวติัความเป็นมาของสถานที่ส าคญัๆ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ค. นิทานพื้นบา้นสมัพนัธใ์นดา้นต่างๆ กบัวถีิไทย ไดแ้ก่ ค่านิยม ความเช่ือ การปฏิบติัตามท านอง
คลองธรรม ความรักถ่ินเกิด และสร้างสามคัคีในทอ้งถ่ินของตนเอง 

ง. นิทานพื้นบา้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ การใชภ้าษารอยแกว้ เป็นเร่ืองที่เล่าสู่กนั

มา มีคติธรรมแอบแฝง มีภูมิปัญญาชาวบา้น และเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



๔๘ 

 

กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๑ เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 

 
ช่ือ – สกุล ................................................................. ชั้น ............... เลขที่ ............ 

 

ข้อที่ ก ข ค ง 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

คะแนนเต็ม     ๑๐     คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้ ............ คะแนน 



๔๙ 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดที่ ๑ เร่ือง นิทำนพืน้บ้ำน 
 

๑ ก ๖ ง 
๒ ข ๗ ง 
๓ ง ๘ ข 
๔ ค ๙ ง 
๕ ก ๑๐ ค 

 

 

 

เกณฑ์กำรประเมินผล 

 
คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนนเตม็ 

ท าได ้    ๘ – ๑๐     ระดบัคุณภาพ          ดี 
ท าได ้    ๕ – ๗       ระดบัคุณภาพ         พอใช ้
ท าได ้    ๐ – ๔        ระดบัคุณภาพ         ปรับปรุง 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



๕๐ 

 

บัตรเฉลย 

ใบกจิกรรมที ่๓.๑ 

องค์ประกอบทีส่ ำรวจ เกำะหนูเกำะแมว 

กำรใช้ภำษำ 
เป็นนิทานพื้นบา้นที่เขียนดว้ยร้อยแกว้ ดว้ยภาษาที่เรียบง่าย เขา้ใจง่าย และ
ไม่มีศพัทย์ากที่จะตอ้งแปล ใชภ้าษาพดูแสดงความเป็นกนัเอง เช่น ค  าวา่ 

หมา เป็นตน้ 

มรดกทำงวัฒนธรรม 
วฒันธรรมในการประกอบอาชีพของคนไทย ที่กล่าวถึงในนิทานพื้นบา้น
เร่ืองน้ี มีการคา้ขายทางทะเล โดยใชเ้รือส าเภาเป็นพาหนะ และมีพอ่คา้

ชาวต่างชาติมาท าการคา้ขายดว้ย 

สอดแทรกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน 

แสดงถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษเ์กาะหนูและเกาะแมว ในจงัหวดัสงขลา 
ซ่ึงเป็นสมบติัของชาติอยา่งหน่ึง โดยการเช่ือมโยงเกาะทั้งสองเขา้กบั

เหตุการณ์ของนิทานพื้นบา้นเร่ืองน้ี 

สอดแทรกคติธรรม 
ความโลภ เป็นคติธรรมที่ปรากฎในนิทานพื้นบา้นเร่ืองน้ี กล่าวถึงความโลภ

ของแมวกบัหนู ที่แยง่ชิงดวงแกว้วเิศษ จนตอ้งสูญเสียชีวติทั้งหมด 

ควำมบันเทิงที่ได้รับ 
เกิดการไล่ล่ากนัระหวา่งแมวกบัหนู เพือ่แยง่ชิงดวงแกว้วเิศษ ท าใหผู้ฟั้ง

ตื่นเตน้และจินตนาการตามไปดว้ย 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

องค์ประกอบทีส่ ำรวจ สองพีน้่อง 

กำรใช้ภำษำ 
ใชภ้าษาร้อยแกว้ ใชค้  าที่เขา้ใจง่าย มีภาษาพดูบา้งบางค า ไม่มีศพัทย์ากที่ตอ้ง

แปล 

มรดกทำงวัฒนธรรม 
แสดงให้เห็นพธีิการสู่ขอเจา้สาว ที่มีเถา้แก่สู่ขอ และจดัขบวนแห่ขนัหมาก 

ไปบา้นเจา้สาว ซ่ึงเป็นวฒันธรรมที่สืบทอดกนัมาชา้นาน 

สอดแทรกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน 

แสดงถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษส์ถานที่ส าคญัๆ ในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดย
การเช่ือมโยงสถานที่ส าคญัเขา้กบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามทอ้งเร่ือง เช่น   

บางซอ และบา้นสีสนุก เป็นตน้  

สอดแทรกคติธรรม 
ความอยากที่จะไดห้นา้ไดต้าในสงัคมของตวัละครในเร่ือง คือ พอ่ของฝ่าย
หญิง ให้ฝ่ายชายจดัขบวนแห่ขนัหมากอยา่งยิง่ใหญ่ เพือ่จะไดส้มฐานะ ท า

ใหเ้กิดโศกนาฏกรรมในที่สุด 

ควำมบันเทิงที่ได้รับ 
ระหวา่งการเคล่ือนขบวนขนัหมากไปยงับา้นฝ่ายหญิง ในเรือส าเภามีการ

เล่นดนตรี ตวัละครต่างๆ สนุกสนานคร้ืนเครง ท าใหผู้ฟั้งรู้สึกสนุกสนานไป
ดว้ย 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

องค์ประกอบทีส่ ำรวจ เมืองลับแล 

กำรใช้ภำษำ 
ใชภ้าษาร้อยแกว้ ใชค้  าที่เขา้ใจง่าย แต่ไม่ปรากฎค าที่เป็นภาษาพดู และไม่

ค  าศพัทย์ากที่จะตอ้งแปล 

มรดกทำงวัฒนธรรม 
วฒันธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กล่าวถึงในนิทานพื้นบา้นเร่ืองน้ี คือ 

อาชีพปลูกตน้ตาลโตนด และท าน ้ าตาลจากตาลโตนด 

สอดแทรกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน 

แสดงถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษส์ถานที่ส าคญัๆ คือ ถ ้าเมืองลบัแล ใน
จงัหวดัเพชรบุรี โดยการเช่ือมโยงเขา้กบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามทอ้งเร่ือง 

สอดแทรกคติธรรม 
ไม่ควรพดูปด การพดูปดผดิกฎประเพณีของเมืองลบัแล และการพดูปด

ในทางพทุธศาสนาถือวา่ ผดิศีลขอ้ที่ ๔  

ควำมบันเทิงที่ได้รับ 
ความล้ีลบัของถ ้าเมืองลบัแล เหตุการณ์ประหลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท าใหผู้ฟั้ง
ต่ืนเตน้และสนใจที่จะฟัง สามารถเบี่ยงเบนความตึงเครียดไดใ้นชัว่ขณะหน่ึง 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการส ารวจนิทานพื้นบา้นทั้ง ๓ เร่ือง สรุปความหมายของนิทานพืน้บา้น ไดว้า่ 

 นิทานพื้นบา้น จึงหมายความวา่ เป็นเร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกนัมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม 
สอดแทรกภูมิปัญญาชาวบา้น สอดแทรกคติธรรม และใหค้วามบนัเทิงใจแก่ผูฟั้ง คลายความตึง

เครียด ถ่ายทอดวฒันธรรมใหลู้กหลานไดสื้บทอด มีภูมิปัญญาชาวบา้นสะทอ้นใหเ้ห็น
ความสามารถในดา้นต่างๆ ของบรรพบุรุษไทย โดยเฉพาะใหลู้กหลานไดอ้นุรักษส่ิ์งทรงคุณค่าทาง

มรดกไว ้



๕๔ 

 

ใบกจิกรรมที ่๔.๒ 

แผนภำพแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงนิทำนพืน้บ้ำนกบัวถิชีีวติไทย

 

นิทำน
พื้นบ้ำน

สร้างความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว โดยที่ผูใ้หญ่อาจจะ
เป็น พ่อ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกหลาน ดว้ย

การเล่านิทานพ้ืนบา้น ให้
ลูกหลานฟัง

ลดความตึงเครียด ในปัจจุบนั
นิทานพ้ืนบา้น ถูกดดัแปลง
สร้างเป็นภาพยนตร์ การใช้

เทคโนโลยเีช่นน้ี นิทานพ้ืนบา้น 
ช่วยให้คนไทยไดรั้บความ

บนัเทิงใจ สนุกสนาน ลดความ
ตึงเครียดในแต่ละวนัได้

มีการสืบสานวฒันธรรมเก่าแก่ 
ท่ีปรากฎในนิทานพ้ืน ท่ีปฏิบติั
สืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั

ท าให้เกิดการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีผกูเขา้กบัโครง
เร่ืองของนิทานพ้ืนบา้น เพราะ
เขา้ใจว่า บรรพบุรุษสร้างนิทาน
พ้ืนบา้น เพ่ือให้ลูกหลานหวง
แหนส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ใน
ทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี

หรือธรรมชาติ

เป็นส่ิงกระตุน้ให้คนไทย หันมา
ใส่ใจกบัหลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนามากยิง่ข้ึน เม่ือไดย้นิได้
ฟัง และไดส้ัมผสักบัคติธรรม 
ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลกัศาสนา 

ท่ีสอดแทรกอยูใ่นนิทาน
พ้ืนบา้น  

ภาษาในนิทานพ้ืนบา้น ไม่ว่าจะ
เป็นค าศพัท ์หรือความหมาย
ศพัท ์มีอิทธิพลต่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก

การสร้างภาพยนตร์ เป็นการ

สร้างอาชีพให้กบัคนไทยได้

อีกอาชีพหน่ึง 

 

ลูกหลานเห็นคุณค่าบุพการี 

และบรรพบุรุษมากข้ึน 

 

มีการส่งเสริมดา้นคุณธรรม 

ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาแก่

เยาวชนของชาติ 

 
การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ท าให้

ส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว ส่งเสริมรายไดใ้ห้

คนในทอ้งถ่ิน 

 



๕๕ 

 

นิทำน

พืน้บ้ำน 
 

ใบกจิกรรมที ่๕.๑ 

ผงัมโนทศัน์สรุปควำมรู้ นิทำนพืน้บ้ำน 

 

 
 

 

 

 
 

องค์ประกอบของนิทำน
พืน้บ้ำน

มีการสอดแทรกภูมิปัญญา
ชาวบา้นของผูส้ร้างนิทาน
พ้ืนบา้น หรือผูท่ี้น ามาเล่า 

เพ่ือให้ผูฟั้งไดน้ ามาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั

มีการสอดแทรกคติธรรม 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบติั ให้เป็น

คนดีของสังคม และ
ประสบความส าเร็จในชีวิต

ให้ความบนัเทิงใจ แก่ผูฟั้ง 
เพราะในเน้ือหานิทาน
พ้ืนบา้น มีเหตุการณ์ท่ีท า
ให้ฟังตลกขบขนั หรือให้
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ

การใชภ้าษาของนิทาน
พ้ืนบา้น ใชภ้าษาท่ีเป็น
ร้อยแกว้ ใชค้  าท่ีเขา้ใจง่าย 
ใชภ้าษาพูดแสดงความ
เป็นกนัเองอยูบ่า้ง

เป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ท่ีแมใ้นปัจจุบนัน้ีก็ยงัมี

สืบสานปฏิบติัต่อๆ กนัมา

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง

นิทำนพืน้บ้ำนกบัวถิชีีวติไทย

ลูกหลานหวงแหน
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ใน

ทอ้งถ่ิน

สร้างความรัก ผกูพนั
ภายในครอบครัว

มีการส่งเสริมดา้น
คุณธรรม ความเช่ือ
เก่ียวกบัศาสนาแก่

เยาวชน

ภาษาในนิทานพ้ืนบา้น มี
อิทธิพลต่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั

มีการสืบสานวฒันธรรม
เก่าแก่ ท่ีปรากฎใน

นิทานพ้ืน



๕๖ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

 

ใบกจิกรรมที ่๓.๑ สรุปควำมคดิรวบยอด นิทำนพืน้บ้ำนทั้ง ๓ เร่ือง  

 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 

๑ – ๓ ๔ – ๕ ๖ – ๗ ๘ – ๙ ๑๐ 
๑. เขา้ใจ ๑ – ๒ 
องคป์ระกอบ ใน ๕ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น  
  
 

 ๑. เขา้ใจ ๒ - ๓
องคป์ระกอบ ใน ๕ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น 

 ๒. สามารถ
วิเคราะห์หา
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ทั้ง ๓
เร่ือง ไดอ้ยา่งอยา่ง
นอ้ย ๒ – ๓ 
องคป์ระกอบ 
 

 ๑. เขา้ใจ ๒ - ๓
องคป์ระกอบ ใน ๕ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น 

 ๒. สามารถ
วิเคราะห์หา
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ทั้ง ๓
เร่ือง ไดอ้ยา่งนอ้ย   
๒ – ๓ 
องคป์ระกอบ 

๓. สามารถสรุป
ความหมายของ
นิทานพ้ืนบา้นได้
อยา่งถูกตอ้ง แต่ไม่
ครบถว้น 

๑. เขา้ใจ ๓ – ๔
องคป์ระกอบ ใน ๕ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น 

 ๒. สามารถ
วิเคราะห์หา
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ทั้ง ๓
เร่ือง ไดอ้ยา่งนอ้ย   
๓ – ๔ องคป์ระกอบ 

๓. สามารถสรุป
ความหมายของ
นิทานพ้ืนบา้นได้
อยา่งถูกตอ้ง แต่ไม่
ครบถว้น 

 ๑. เขา้ใจ
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้นอยา่ง
ครบถว้น 

๒. สามารถ
วิเคราะห์หา
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ทั้ง ๓
เร่ือง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

๓. สามารถสรุป
ความหมายของ
นิทานพ้ืนบา้นได้
อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

ใบกจิกรรมที ่๔.๒ แผนภำพแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงนิทำนพืน้บ้ำนกบัวถิชีีวติไทย 

 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 

๑ – ๓ ๔ – ๕ ๖ – ๗ ๘ – ๙ ๑๐ 
๑. สามารถเช่ือมโยง
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้นกบัวิถี
ชีวิตไทยได ้๑ ใน ๕ 
ดา้น  

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

๑. สามารถเช่ือมโยง
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้นกบัวิถี
ชีวิตไทยได ้๒ ใน 
๕ ดา้น  

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

๑. สามารถเช่ือมโยง
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้นกบัวิถี
ชีวิตไทยได ้๓ ใน ๕ 
ดา้น  

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

๑. สามารถเช่ือมโยง
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้นกบัวิถี
ชีวิตไทยได ้๔ ใน ๕ 
ดา้น  

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

๑. สามารถเช่ือมโยง
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้นกบัวิถี
ชีวิตไทยไดค้รบทั้ง 
๕ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ภาษา ดา้นมรดกทาง
วฒันธรรม ดา้นภูมิ
ปัญญาชาวบา้น ดา้น
คติธรรม และดา้น
ความบนัเทิง 

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

ใบกจิกรรมที ่๕.๑ ผงัมโนทศัน์สรุปควำมรู้ นิทำนพืน้บ้ำน 

 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 

๑ – ๓ ๔ – ๕ ๖ – ๗ ๘ – ๙ ๑๐ 
๑. สามารถสรุป
ความรู้ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ คิดวิเคราะห์ 
ชุดกิจกรรมฯ ชุดท่ี 
๑ เร่ือง นิทาน
พ้ืนบา้น ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ๑ ใน 
๕ ดา้น และ 
ความสัมพนัธ์
ระหว่างนิทาน
พ้ืนบา้นกบัวิถีชีวิต
ไทย ๑ ใน ๕ ดา้น 

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

 

๑. สามารถสรุป
ความรู้ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ คิดวิเคราะห์ 
ชุดกิจกรรมฯ ชุดท่ี 
๑ เร่ือง นิทาน
พ้ืนบา้น ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ๒ 
ใน ๕ ดา้น และ 
ความสัมพนัธ์
ระหว่างนิทาน
พ้ืนบา้นกบัวิถีชีวิต
ไทย ๒ ใน ๕ ดา้น 

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

 

๑. สามารถสรุป
ความรู้ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ คิดวิเคราะห์ 
ชุดกิจกรรมฯ ชุดท่ี 
๑ เร่ือง นิทาน
พ้ืนบา้น ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ๓ ใน 
๕ ดา้น และ 
ความสัมพนัธ์
ระหว่างนิทาน
พ้ืนบา้นกบัวิถีชีวิต
ไทย ๓ ใน ๕ ดา้น 

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

๓. จ าแนกผงัมโน
ทศัน์ อยา่งเป็น
หมวดหมู่ 
 

๑. สามารถสรุป
ความรู้ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ คิดวิเคราะห์ 
ชุดกิจกรรมฯ ชุดท่ี 
๑ เร่ือง นิทาน
พ้ืนบา้น ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ๔ ใน 
๕ ดา้น และ 
ความสัมพนัธ์
ระหว่างนิทาน
พ้ืนบา้นกบัวิถีชีวิต
ไทย ๔ ใน ๕ ดา้น 

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้

๓. จ าแนกผงัมโน
ทศัน์ อยา่งเป็น
หมวดหมู่ ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 
 

๑. สามารถสรุป
ความรู้ ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจ คิดวิเคราะห์ 
ชุดกิจกรรมฯ ชุดท่ี 
๑ เร่ือง นิทาน
พ้ืนบา้น ไดอ้ยา่ง
ครบถว้น ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของ
นิทานพ้ืนบา้น ๕ 
ดา้น และ 
ความสัมพนัธ์
ระหว่างนิทาน
พ้ืนบา้นกบัวิถีชีวิต
ไทย ๕ ดา้น 

๒. หรือสามารถ
เช่ือมโยง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของนิทานพ้ืนบา้น 
นอกเหนือจาก
องคป์ระกอบหลกั 
เขา้กบัวิถีชีวิตไทย
ได ้
 

๓. จ าแนกผงัมโน
ทศัน์ อยา่งเป็น
หมวดหมู่ ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 
 

 
 

 



๕๙ 

 

แบบประเมนิกำรท ำงำนกลุ่ม 

 

กลุ่ม
ที่ 

กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอผลงำน 
คะแนน
รวม 

ควำม
รับผิดชอบ 

ขั้นตอน
กำร

ท ำงำน 

กระบวนกำร
คดิของกลุ่ม 

วิธีกำร
น ำเสนอ 

เน้ือหำ 
ตรง

ประเด็น 

ภำษำ 
ถูกต้อง
ชัดเจน 

เวลำ
เหมำะสม 

      ๓     ๓         ๓    ๓     ๓     ๓      ๓     ๒๑ 
๑         
๒         
๓         
๔         
๕         
๖         

 
 
หมายเหตุ    

ระดบั ๓ หมายถึง  ดี 
  ระดบั ๒ หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดบั ๑ หมายถึง  ปรับปรุง 

 
ช่ือกลุ่มที่ ๑.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๒.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๓.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๔.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๕.......................................................................... 
ช่ือกลุ่มที่ ๖.......................................................................... 
 

 
 

 



๖๐ 

 

 

ตำรำงสรุปคะแนน 

 

กจิกรรมที ่๓.๑ กจิกรรมที ่๔.๒ กจิกรรมที ่๕.๑ 
ประเมนิกำร
ท ำงำนกลุ่ม 

รวม 

 
 

    

 


