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สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
โดย
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สำานักงานอุทยานการเรียนรู้

ภารกิจ ำาคัญต่อ ังคมประการ นึ่งของ สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ คือการปลูกฝังนิ ัยรักการอ่าน 
และการกระจายโอกา ในการเข้าถึงแ ล่งเรียนรู้ที่ทัน มัยและ อดคล้องกับความ นใจของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ในรูปแบบ ้อง มุดมีชีวิตที่ ร้าง รรค์บนพื้นฐานการมี ่วนร่วมของภาค ่วนต่างๆ
โดย ำานักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมกับองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายผลการ
ดำาเนินงานดังกล่าว 

การ ร้าง รรค์ ื่อการเรียนรู้ าระท้องถิ่น ใ ้มีรูปแบบการนำาเ นอที่ทัน มัย และดึงดูดความ นใจ 
เป็นเครื่องมือที่ ำาคัญอย่าง นึ่ง ซึ่ง ำานักงานอุทยานการเรียนรู้เล็งเ ็นว่ามี ่วนในการ ร้างแรงบันดาลใจใ ้
เด็กและเยาวชน นใจการอ่านและใฝ่ าความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนำาเรื่องราวภูมิปัญญา าระท้องถิ่นใกล้ตัว 
ที่ อดคล้องกับวัย การดำารงชีวิต พร้อมกับ อดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นเนื้อ าของ
ื่อการเรียนรู้ ำา รับเยาวชนตามช่วงวัย ตั้งแต่ ๐ - ๑๒ ปี 

สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดนี้  ำานักงานอุทยานการเรียนรู้ได้
ร่วมกัน ร้าง รรค์กับนักวิชาการและนักเขียนในท้องถิ่น เพื่อใ ้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ในภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับความรู้ และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและท้องถิ่นตน รวมทั้ง
ก่อใ ้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ ลาก ลายตามบริบทพื้นที่และ ภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันออกไป       

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ มุ่ง วังว่า นัง ือชุดนี้จะเป็น ื่อการเรียนรู้อีกชุด นึ่งที่จะ ่งเ ริม
การอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ ซึ่ง มายถึง เป็น นัง ือที่ผู้อ่าน อ่านอย่างมีความ ุข
นุกในการอ่าน  และก่อใ ้เกิดความตระ นักในคุณค่าของท้องถิ่นตนเองได้อย่างแท้จริง

คำ า นำ า
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เรื่องและภาพ ชีวัน  วิสาสะ
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วันนี้ อีเล้งเค้งโค้ง มีเพื่อนบ้านย้ายมาอยู่ไม่ไกล
หลังจากทักทายและช่วยขนข้าวของให้คุณหมี
อีเล้งเค้งโค้งก็ขอตัวไปทำางานที่ค้างคาอยู่...

ห่านยิ้มเต็มหน้า  เพื่อนบ้านมาใหม่
คือคุณหมีใหญ่  มีใจอารี
เจ้าห่านยินดี  ส่งเสียงเป็นเพลง

๖
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วันรุ่งขึ้นอีเล้งเค้งโค้งอดที่จะตื่นแต่เช้าไม่ได้...

ทำางานทั้งคืน          ยืนง่วงหน้าบ้าน
คุณหมีหน้าบาน  ยืนยิ้มโบกมือ
เจ้าห่านสะลึมสะลือ ส่งเสียงเป็นเพลง

๘

55-05-066_001-036_Y New19.indd   8 7/19/12   4:17 PM



๙

55-05-066_001-036_Y New19.indd   9 7/19/12   4:17 PM



คุณหมีใจดีถามอีเล้งเค้งโค้งว่าอยากกินอะไร
เป็นอาหารเช้า จะไปซื้อมาให้ หรือไปด้วยกันก็ดี...

อยากกินระกำา  กินปลาสำาลี
ขอร้องคุณหมี  ขับรถ... “ไปตลาด”
อย่ามัวอืดอาด  ส่งเสียงเป็นเพลง

๑๐
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คุณหมีคุยว่าเพิ่งซื้อรถมาใหม่ๆ ขับนิ่ม นั่งสบาย... 

ปรับเบาะให้ถนัด คาดเข็มขัดนิรภัย
รถหมีคันใหม่  แอร์เย็นชื่นใจ
เจ้าห่านหลับใหล ละเมอเป็นเพลง

๑๒
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คุณหมีขับรถไปก็คิดถึงสละ คิดถึงระกำาของโปรด
ณ ดินแดนสละและระกำาหวาน จึงขับรถอย่างเบิกบาน...

จะ “ไปตลาด”  หมีใหญ่ฟังพลาด
กลับพา “ไปตราด” อย่างคาดไม่ถึง
เจ้าห่านตะลึง  ส่งเสียงเป็นเพลง

๑๔
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คุณหมีขอโทษอีเล้งเค้งโค้งที่เข้าใจผิด
แต่ไหนๆ ก็มาแล้ว คุณหมีจึงชักชวนว่า...

มาถึงเมืองตราด  ไม่ถือว่าพลาด
รีบฉวยโอกาส  ท่องเที่ยวทันที
เจ้าห่านเห็นดี  ส่งเสียงเป็นเพลง

๑๖
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อีเล้งเค้งโค้งบอกคุณหมีว่าต้องเตรียมตัวเล็กน้อย
เดินหาร้านเครื่องเขียนสักหน่อย...

จะเที่ยวทั้งที  หนังสือต้องมี
กระดาษและสี  คุณหมีถือกล้อง
เจ้าห่านยิ้มย่อง  ส่งเสียงเป็นเพลง

๑๘
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อีเล้งเค้งโค้งกับคุณหมีเดินเที่ยว
ย่านชุมชนเก่าริมคลองบางพระ
ลัดเลาะวาดรูปตามทาง ถ่ายรูปตามทาง...

มีตึกสูงใหญ่  มีรูด้านข้าง
บ้างเล็กบ้างใหญ่  นกบินไปมา
เจ้าห่านแปลกตา ส่งเสียงเป็นเพลง 

๒๐
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คุณหมีบอกว่าเมืองตราดขึ้นชื่อเรื่องพลอย
ใครต้องการพลอยแดงนำ้าดีก็ต้องมา
อีเล้งเค้งโค้งตาไว นั่นไงร้านพลอยอยู่ข้างหน้า...

อยากซื้อเครื่องประดับ  วาววับจับตา
พลอยแดงลำ้าค่า   แต่ราคาแพง
เจ้าห่านหน้าแห้ง   ส่งเสียงเป็นเพลง

๒๒

55-05-066_001-036_Y New19.indd   22 7/19/12   4:17 PM



๒๓

55-05-066_001-036_Y New19.indd   23 7/19/12   4:17 PM



คุณหมีชวนอีเล้งเค้งโค้งขึ้นรถ ขับออกไปนอกเมือง...

ซื้องอบนำ้าเชี่ยว  ใส่แล้วเท่เชียว
คนมองจนเหลียว ทั้งห่านและหมี
เจ้าห่านเปรมปรีดิ์ ส่งเสียงเป็นเพลง

๒๔
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อีเล้งเค้งโค้งกับคุณหมีใส่งอบเดินเที่ยว
เห็นสิ่งก่อสร้างแปลกตาใกล้ชายหาดทอดยาว...

อนุสรณ์สถาน  อาคารโค้งขาว
รำาลึกเรื่องราว  ราชนาวีไทย
เจ้าห่านภูมิใจ  ส่งเสียงเป็นเพลง

๒๖
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คุณหมีถามอีเล้งเค้งโค้งว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนอีก
อีเล้งเค้งโค้งเปิดหนังสือดูแล้วตอบว่า...

เกาะช้างเกาะหมาก  นั้นก็อยากไป
เกาะระยั้งใน   ไม่มีเวลา
ห่านไม่เฮฮา   ส่งเสียงเป็นเพลง

๒๘
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ใกล้เวลากลับแล้ว ต้องทำาใจให้เบิกบาน
ทั้งอีเล้งเค้งโค้งและคุณหมีจึงชวนกัน
ซื้อของฝากกลับบ้าน...

กะปิ ระกำา   ขนมนำ้าตาล
ดูหมาหลังอาน  ร้านขายนำ้าปลา
เจ้าห่านเฮฮา  ส่งเสียงเป็นเพลง

๓๐
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อีเล้งเค้งโค้งและคุณหมีขึ้นรถ
แล้วโบกมืออำาลาเมืองตราด...

ซื้อของเต็มรถ  เกือบหมดตลาด
หากมีโอกาส  “ไปตราด” อีกที
กลับบ้านเร็วรี่  ส่งเสียงเป็นเพลง

๓๒
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 นัง ือ ำา รับเด็กที่เป็นเรื่องรา ของ ่านตั นึ่งที่มีชื่อ ่า อีเล้งเค้งโค้ง เป็น นัง ือเล่มโปรดของเด็ก
ชั้นอนุบาลและประถม ึก าทั่ ประเท  เด็ก ่ นใ ญ่รู้จักบุคลิก ลัก ณะ และนิ ัยของเจ้า ่านชื่อดังตั นี้เป็น
อย่างดีมาจาก นัง ือเรื่อง อีเล้งเค้งโค้ง, อีเล้งเค้งโค้ง อยากไปอยุธยา และ อีเล้งเค้งโค้ง จับแมลง จึงนับเป็น
โอกา ดีที่ ำานักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ดำาริโครงการ ื่อการเรียนรู้ าระท้องถิ่นขึ้นมา เด็กๆ จึงมี นัง ือเกี่ย กับ
เจ้า ่านอีเล้งเค้งโค้ง เพิ่มขึ้นอีกเล่ม และเป็นเล่มพิเ คือ  อีเล้งเค้งโค้ง เที่ยวเมืองใต้ ที่นักเขียนได้ตั้งใจเขียน
อีเล้งเค้งโค้ง ขึ้นเพื่อเด็กในท้องถิ่นภาคใต้

 จุดเด่นของ นัง ือชุด อีเล้งเค้งโค้ง อยู่ที่การนำาเ นอเรื่องด้ ยคำากลอนอ่าน นุก และมีบท ร้อยที่เป็น
เอกลัก ณ์คือเ ียงร้อง อีเล้งเค้งโค้ง ของเจ้า ่าน อันเป็นเ ียงแ ดงอารมณ์ที่ไม่ ่าจะอยู่ในอารมณ์ใด ทั้งตื่นเต้น 
ดีใจ ยินดี ผิด ัง รือเฮฮา ฯลฯ เจ้า ่านก็จะ ่งเ ียงเพลง ‘อีเล้งเค้งโค้ง’ ในทุกบททุกตอน ำา รับเล่ม 
อีเล้งเค้งโค้ง ไปตลาด...ไปตราด เล่มนี้ เป็นอีกเล่ม นึ่งที่ ร้าง รรค์ขึ้นเป็นเล่มพิเ ำา รับโครงการ ื่อการ
เรียนรู้ าระท้องถิ่น ซึ่งนักเขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อเด็กๆ ในจัง ัดตราดและจัง ัดใกล้เคียง 

 เอกลัก ณ์อีกอย่าง นึ่งของเรื่องรา ของเจ้า ่าน อีเล้งเค้งโค้ง ที่นอกจากนำาเ นอด้ ยภา าที่มีรูปแบบ
เป็นคำากลอน มีบท ร้อย ‘อีเล้งเค้งโค้ง’ แล้  นั่นคือ ภาพ าดที่มีรายละเอียดมากมายแม้ในภาพเพียงภาพเดีย  
ทั้งยังบอกเล่าเป็นภา าภาพด้ ยอารมณ์ นุก นาน ที่เด็กผู้อ่านจะอดยิ้ม รือกระทั่ง ั เราะออกมาไม่ได้ 
เมื่อมีโอกา ได้ดูภาพในเรื่อง อีเล้งเค้งโค้ง อย่างละเอียด

 เรื่อง อีเล้งเค้งโค้ง ไปตลาด...ไปตราด เป็นเรื่องรา ของเจ้า ่านตั เดิม แต่มีเพื่อนใ ม่คือ คุณ มีใ ญ่ 
ซึ่งย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆ กัน คุณ มีใ ญ่เป็น มีใจดี มีนำ้าใจ ลังจากเจ้า ่านและคุณ มีใ ญ่ทักทายทำาค ามรู้จัก
กันแล้  ต่างแยกย้ายไปทำาภารกิจของตนเอง เจ้า ่านอีเล้งเค้งโค้ง ทำางาน นักที่คั่งค้างจนดึกดื่น เมื่องั เงียตื่นขึ้น
ในตอนเช้า พบกับคุณ มีใ ญ่ เพื่อนบ้านร้องถาม ่า อยากกินอะไร ำา รับเช้านี้ เจ้า ่านอีเล้งเค้งโค้ง อยากกิน
ระกำา กับ ปลา ำาลี  จึงขอใ ้คุณ มีใ ญ่ช่ ยพาไป ‘ตลาด’ คุณ มีใ ญ่ผู้เพิ่งจะซื้อรถคันใ ม่ จึง ตาร์ทรถ พา
เจ้า ่านออกเดินทางทันที

 เรื่องรา ของ ่านอีเล้งเค้งโค้ง  กับคุณ มีใ ญ่ 
ดูเ มือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเ  ถ้าคุณ มีใ ญ่ไม่ได้ฟัง
พลาด แทนที่จะพาเจ้า ่านไป ‘ตลาด’ กลับไป ‘ตราด’ 
แทน เรื่องรา จึง นุกกันใ ญ่

 เมื่อไ นๆ คุณ มีใ ญ่ก็ฟังพลาด แทนที่จะ
ไปตลาด กลับขับรถพาเจ้า ่านมาตราดแล้  นักเขียน
ได้แ ดงใ ้เ ็นถึงค ามอารมณ์ดี การมองโลกในแง่ดี

๓๔

55-05-066_001-036_Y New19.indd   34 7/19/12   4:17 PM



ป ร ะ วั ติ ผู้ ว า ด 
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เป็นครูด้าน รรณกรรมและ นัง ือ ำา รับเด็ก
แก่ลูก ิ ย์และผู้ นใจมาตลอด ๒๐ ปี
มีประ บการณ์การทำางานด้าน นัง ือภาพ ำา รับเด็กมาก ่า ๓๐ ปี
มีผลงานได้รับการยอมรับมากมาย อาทิ 
คุณตา น ดยา  คุณฟองนักแปรงฟัน ชุดอีเล้งเค้งโค้ง ระฆังเบิกบาน 
นิ่ง เจี๊ยบ เจี๊ยบ อยากเ มือนแม่ มด ิบตั  ดึ๋ง ดึ๋ง ฯลฯ
ปัจจุบันพำานักอยู่ที่จัง ัดนครปฐม

                          ของตั ละคร แทนที่จะโท กันไปโท กันมา ่าใครผิด เรื่องรา กลับกลายเป็น ่า คุณ มีใ ญ่
                            ขอโท  อีเล้งเค้งโค้ง ที่ฟังแล้ เข้าใจผิด...แต่ก็ชักช น ่า  มาถึงเมืองตราด ถือ ่า
                                   ไม่พลาด รีบฉ ยโอกา  ท่องเที่ย ทันที เจ้า ่านเ ็นดี ่งเ ียงเป็นเพลง อีเล้งเค้งโค้ง  
                                                  และ ลังจากทั้งคู่ตัด ินใจ ่า ไ นๆ ก็มาถึงตราดแล้  จึงตัด ินใจ
                                                    ่าจะท่องเที่ย กันเลยดีก ่า ทั้งอีเล้งเค้งโค้งและคุณ มีใ ญ่ 
                                                       จึงทำา น้าที่พาเด็กผู้อ่านท่องเที่ย เมืองตราดเ ียเลย ด้ ยการ 
                                                      พาเดินดูเมือง และแนะนำาใ ้รู้จักของดีประดามีของเมืองตราด

 ิ่งที่ ่านอีเล้งเค้งโค้งและคุณ มีใ ญ่ ได้มาพบมาเ ็นที่เมืองตราด แม้จะเป็น
ิ่งที่เด็กในท้องถิ่นต่างคุ้นเคยดีอยู่แล้  แต่เมื่อได้มองในมุมใ ม่ คือมุมที่เบิกบาน 

ผ่านการเล่าเรื่องด้ ยนำ้าเ ียงที่มีอารมณ์ขัน ประกอบกับภาพที่ช นดู นุกแล้  มุมมอง
รือค ามคิดของเด็กๆ อาจจะเปลี่ยนไป แทนที่จะมองแบบผ่านๆ เพราะเคยเ ็นอยู่เป็น

ประจำา เปลี่ยนมาเป็นการมองด้ ยค ามภูมิใจ เ ็นทีไรก็นึกถึงเจ้า ่านและคุณ มี 
มองทีไรก็ยิ้มได้ทุกครั้ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ค ามภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองก็จะเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ และอยู่ติดตั ของเด็กๆ ตลอดไป 
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