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สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
โดย
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ชื่อ ยายเช้าชวนเด็กๆ ไปเที่ยวแปดริ้ว
เรื่องและภาพ รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์
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เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ 978-616-235-176-1 
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จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
๓๗๖ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

เจ้าของโครงการ
สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สังกัดสำานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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ภารกิจสำาคัญต่อสังคมประการหนึ่งของสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ คือการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
และการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความสนใจของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
โดยสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายผลการ
ดำาเนินงานดังกล่าว 

การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น ให้มีรูปแบบการนำาเสนอที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ 
เป็นเครื่องมือที่สำาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสำานักงานอุทยานการเรียนรู้เล็งเห็นว่ามีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กและเยาวชนสนใจการอ่านและใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนำาเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่นใกล้ตัว 
ที่สอดคล้องกับวัย การดำารงชีวิต พร้อมกับสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นเนื้อหาของ
สื่อการเรียนรู้สำาหรับเยาวชนตามช่วงวัย ตั้งแต่ ๐ - ๑๒ ปี 

สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราชุดนี้ สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมกันสร้างสรรค์
กับนักวิชาการและนักเขียนในท้องถิ่น รวม 2 เล่ม เพื่อให้เด็ก เยาวชนและชาวฉะเชิงเทราได้รับความรู้ และ   
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและท้องถิ่นตน รวมทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป       

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ มุ่งหวังว่าหนังสือชุดนี้จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชุดหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง เป็นหนังสือที่ผู้อ่าน 
อ่านอย่างมีความสุขสนุกในการอ่าน  และก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า
ของท้องถิ่นตนเองได้อย่างแท้จริง

คํ า นํ า

สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้
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รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์
เขียนเรื่องและวาดภาพ
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๖

เช้าวันใหม่
อากาศสดใส
ยายเช้าสุขใจ

แปดร้ิวคือช่ือเรียกของชาวบ้านเมือ่นึกถึงจังหวดัฉะเชิงเทรา 
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๗

เรยีกหลานเสยีงใส 

บอกเตรยีมตวัไปแปดริ้ว

ยายเชา้กเ็รยีกจ
งัหวดัฉะเชงิเทราวา่ แปดร้ิว
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๘

ฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว
              รถวิ่งฉิวไปไม่ไกล            

๘๒ กม.

รถวิง่ราว ๖๐ นาทีได้ประเด๋ียวเดียว

ฉะเชิงเทรากทม.

กรงุเทพฯกับแปดริ้วอยู่ใกล้ใกล้
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๙
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๑๐

สกัครูใ่หญ ่รถวิง่ไวถงึบางนำา้เปรี้ยว

คนที่นี่ทำานาเหนื่อยหนักตัวเป็นเกลียว
ยายเช้าเลี้ยวรถจอดแล้วเดินดูนา

ที่นี่แหละหนาแหล่งปลูกข้าวโดยตรง
รายได้มีตามประสงค์ 

เกิดความมั่นคงให้ครอบครัว
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๑๑

ฉะเชงิเท
ราปลกูข

า้วหอมมะลิ

หอม 
หอ้ม หอ

ม
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๑๒

ยายเช้าพาหลานเดินทางต่อ
ไม่รีรอไปตลาดนครเนื่องเขตแบบโบราณ 

แปดริ้วมีตลาดโบราณหลายแห่ง ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี
และตลาดโบราณนครเนื่องเขต สะท้อนให้เห็นว่าฉะเชิงเทราเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองมายาวนาน
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๑๓

ตลาดนำ้าเมื่อวันวาน
ขายของกัน ครึกครื้นชื่นหัวใจ 

มีเรือพายในนำ้า มีผู้คนเดินตามตลาดกันขวักไขว่
หาซื้อของได้ดังใจ ตลาดเปิดใหม่แบบโบราณ
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๑๔

แปดริ้ว มีตลาดโบราณมากมาย
อีกตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี 

       ยายเช้าชวนหลาน
          เดินดูและชวนชี้ 
      ดูนั่นดูนี่สิหลานเอ๋ย

 แปดริ้วมีเสน่ห์ 
 มีของเท่เท่เยอะจังเลย
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๑๕

จำาไว้นะเจ้าหล
านเอ๋ย

ยายกล่าวเอ่ยบอกให้จ
ำา
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๑๖

ค้างคาวแมไ่ก่ เป็นค้างคาวในวงศ์ค้างคาวผลไม้ตัวใหญ่ 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช ๒๕๓๕

ไปบางคลา้ดูคา้งคาวแม่ไก่
ตวัใหญ่ใหญ่เท่าแม่ไก่จริง

ที่นี่ผักผลไม้มากมายย่ิง

สุขใจจริงท่ีได้มา
เย่ียมเย

ือน
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๑๗

ยายเช้าชวนดูชวนชี้

ดูนี่ดูนั่นดูกันพร้อมอย่างเพื่อน
บอกหลานแล้วร้องเตือน

อย่าแชเชือนเราไปต่อ
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๑๘

แปดริ้ว
มีนาข้าว
มีสวนผัก

มีสวนผลไม้ 
มีสวนมะม่วง

มากมาย
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๑๙

อำ เภอบางคล้ามีสวนผลไม้หลากหลายชนิด 
มีพื้นที่ติดกับอำ เภอเมืองฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน ราชสาส์น บ้านโพธิ์

              ยายเช้าชวนหลานเก็บมะม่วงตามสบาย
                 เก็บได้เชิญเอากลับไป 
                  ข้าวหอมมะลิก็ลือชื่อ
                   มะปรางคือผลไม้ 
                  มีชื่อพอพอกับมะม่วงลูกใหญ่
                ใครใครต่างพากันยกให้เป็นที่นิยม
            ลูกหลานพากันปีนป่าย 
         ร้องเอะอะวุ่นวายเสียงขรม
     บนต้นมะม่วงเก็บลูกได้ไม่รอบ่ม
สีทองสุกสมสดใสน่ากิน
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๒๐

การดำ เนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำ เนินการตามแนวพระราชดำ ริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา 

ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายเพื่อการเกษตรกรรม

เลยบางคล้าออกไปเป็นพนมสารคาม
           ยายเช้าขับรถตามทางง่ายง่าย
                          ทางสะดวกขับรถสบาย
           ที่นี่ไงเป็นโครงการพระราชดำาริของในหลวง                                    
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๒๑

มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ทดลองพิเศษศึกษาด้านการเกษตรทั้งปวง
เกิดจากพระราชประสงค์ของในหลวง

คนแปดริว้ทัง้ปวงเทิดทูนยินดี
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๒๒

ที่นี่คือท่าตะเกียบ 
     ขับรถเลียบเส้นทางมาถึง

ติดต่อกับอำ เภอสนามชัยเขตและอำ เภอแปลงยาว

อำ เภอท่าตะเกียบ
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๒๓

มีนำ้าตกบ่อทอง มีสัตว์ป่าคุ้มครองมากมาย
ช้าง เสือ หมี ชะนีมงกุฏ และเก้งตัวใหญ่

            หลานและยายสนใจกันทั่วทุกคน

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนน่าทึ่ง
         ยายเช้าและหลานตะลึงตื่นตาตื่นใจ
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๒๔

อำ เภอบางปะกงมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับทะเล มีสภาพเป็นป่าชายเลน 
นํ้าในแม่นํ้าบางปะกง นํ้าจะจืด ๖ เดือนและนํ้าจะเค็ม ๖ เดือน
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๒๕

แม่นำ้าบางปะกง เป็นโค้งคุ้งนำ้า
เห็นวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตระหง่านงดงามยิ่งนัก
ใครใครไปเที่ยว ดีจริงเชียวเชิญประจักษ์

ล่องเรือเล่นสักพัก แล้วจะรักแม่นำ้าบางปะกง
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๒๖

โลมาอิรวดี หรือโลมาหัวบาตร มีครีบหลัง อยูใ่นวงศ์โลมามหาสมุทร มักพบในทะเล มหาสมุทร
และแหล่งนํ้ากร่อย ตลอดจนพื้นที่นํ้าจืดอย่างทะเลสาบ และแม่นํ้าที่กว้างใหญ่

ชวน
ดโูลม

าอริว
ดีอูฮู้!้ อ

ูฮู้

ลำานำ้าบางปะกงแห่งนี้
   มีโลมานำ้าจืด แปดริ้วมีดี
     โลมาอิรวดีกระโดดวืด
       นำ้าเค็มปนนำ้าจืด 
          โลมากระโดดวืดวืด 
             อวดตัว          
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๒๗
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๒๘

ฉันคือปลาตีน ฉันคือปูเปรี้ยว

ฉนัก็ลิงแสม
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๒๙

ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ติดทะเล 
โอละเห่! บางปะกงตรงปากนำ้า 

ชวนไปปลูกป่าโกงกางเป็นกิจกรรม
ยินดีลำ้าตั้งใจที่ทำาดี 
ระบบนิเวศสมบูรณ์ 

เกื้อกูลก่อเกิดชีวิตเต็มที่
ป่าชายเลนปลูกป่ากันทุกปี

จัดปลูกกันที่ปากแม่นำ้าบางปะกง
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๓๐
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๓๑

ขอกราบ หลวงพ่อพระพุทธโสธร ขอพรด้วยใจสงบนิ่ง
   พรที่ขอขอเป็นจริง เป็นจริง เป็นจริงจริง
     ชีวิตในวันหน้าขอสมปรารถนาทุกสิ่ง
      หลวงพ่อพระพุทธโสธรศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
    ลูกช้างขอพรให้เป็นจริงได้ดั่งใจ
  ขอชีวิตลูกช้างเจริญก้าวหน้า 
ขอสุขพลานามัยสดใส

มีความสุขร่มเย็นทั้งกายและใจ 
              พรที่ขอขอให้สมใจเทอญ
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๓๒

คนดีศรีแปดริ้วระบือ 
    ท่านคือ พระยาศรีสุนทรโวหาร
        แต่งมูลบทบรรพกิจชำานาญ
               เพื่อคนไทยและลูกหลาน
                      ได้แตกฉานภาษาไทย
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๓๓

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้แต่งตำ ราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่าแบบเรียนหลวง
เกิดเมื่อปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อนุสาวรีย์
พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร)
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๓๔

๘๒ กม.
ฉะเชิงเทรากทม.
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๓๕

                  อยู่ฉะเชิงเทราทั้งวัน ยายเช้าพลันบอกหลาน 
               เราได้เวลากลับบ้าน วันหนึ่งนานพอใจ 
           หวังว่าเราจะกลับมา ตื่นตาตื่นใจกันใหม่
        แปดริ้วคือฉะเชิงเทราใกล้ใกล้
    ไม่ไกลจากกอทอมอ
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ฉะเชิงเทรา
 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเขตติดต่อกับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้วและจันทบุรี 

 แปดริ้วเป็นชื่อเรียกจังหวัดฉะเชิงเทราที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาตั้งแต่โบราณ มีความหมายคือ 
มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ในนำ้ามีปลา ในนามีข้าว ซึ่งชาวบ้านจับปลาใน
ลำานำ้าได้แต่ปลาช่อนตัวโตๆ เมื่อแร่เนื้อออกเป็นริ้วๆ เพื่อทำาปลาเค็มจะได้ ๘ ริ้วจึงได้เค้าความคำาว่า 
แปดริ้ว

 คำาขวัญ แม่นำ้าบางปะกง แหล่งชีวิต     พระศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโสธร 
พระยาศรีสุนทร ปราชญ์ภาษาไทย     อ่างฤาไน ป่าสมบูรณ์

 สัญลักษณ์ ตราประจำาจังหวัด เป็นรูปพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ดอกไม้ประจำาจังหวัด คือ ดอกนนทรี

 ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ที่ราบลูกฟูก บางส่วนเป็นที่ราบสูง 
ภูเขาและพื้นที่ราบลุ่มแม่นำ้า มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นป่าชายเลนด้วย

 อาชีพ เกษตรกรรม ปลูกข้าว ทำาไร่ ทำาสวนผลไม้ ปศุสัตว์ การประมง 
และอุตสาหกรรม

 ความภาคภูมิใจ หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข 
พระยาศรีสุนทรโวหาร เขาอ่างฤาไนและแม่นำ้าบางปะกง

 สถานที่ท่องเที่ยว วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี ตลาดโบราณนครเนื่อง 
เขต ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี ตลาดนำ้าบางคล้า วัดสมานรัตนาราม เขาหินซ้อน วัดจีนประชาสโมสร 
ค้างคาวแม่ไก่วัดโพธิ์บางคล้า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และล่องเรือแม่นำ้าบางปะกง

 การปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๑๑ อำาเภอ ๙๓ ตำาบล และ ๘๕๙ หมู่บ้าน 
๑๑ อำาเภอได้แก่ ๑. อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ๒. อำาเภอบางคล้า ๓. อำาเภอบางนำ้าเปรี้ยว 
๔. อำาเภอบางปะกง ๕. อำาเภอบ้านโพธิ์ ๖. อำาเภอพนมสารคาม ๗. อำาเภอราชสาส์น 
๘. อำาเภอสนามชัยเขต ๙. อำาเภอแปลงยาว ๑๐. อำาเภอท่าตะเกียบ และ ๑๑. อำาเภอคลองเขื่อน

 ภาษาถิ่น ภาษามอญ ภาษาตะวันออก (ภาษาเฉพาะ)
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ป ร ะ วั ติ ผู้ แ ต่ ง 
รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์
เป็นคนบางนำ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษา 

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และ โรงเรียนดาราสมุทร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบหนังสือสำาหรับเด็กมากว่า ๓๐ ปี 
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก 
ภาควิชาบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานหนังสือสำาหรับเด็ก 
เรื่อง ชาวนาไทย ได้รับรางวัล NOMA จากประเทศญี่ปุ่น
ประพันธ์หนังสือสำาหรับเด็กเรื่อง กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ผลงานหนังสือสำาหรับเด็กเรื่อง พบกันสวัสดี, บอลลูน สำานักพิมพ์เกริก ยุ้นพันธ์
ผลงานหนังสือสำาหรับเด็กเรื่อง คุณลุงชอบปลูกต้นไม้ ได้รับรางวัล IBBY
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น และรางวัลชมเชย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหลายครั้ง
ปัจจุบันยังคงสร้างสรรค์หนังสือสำาหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเจ้าของ สำานักพิมพ์เกริก ยุ้นพันธ์ และเป็นเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ขบัรถไปฉะเชิงเทราดีใจ

ชาวแปดริว้ยินดี โห่ฮ้ิว! ดีใจ

ต้อนรับยายเช้าทันใด ดีใจ ดีใจ ไชโ
ย

ยายเชา้ตืน่แต่เช้า

พาหลานรักไปฉะเชิงเทรา

ยายเชา้คึกคัก
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