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แม่พามาลีแอ่วดอย
เพื่อนใหม่มาคอย
เล่นกับมาลี



อาข่าชวนโล้ชิงช้า    แกว่งไกวไปมา  
ซ้ายทีขวาที



ลาหู่ชวนเต้นจะคึ    ตึโปะ๊ตึตึ  
จังหวะกลองตี



ม้งชวนมาลีแล่นรถ    หนทางเคี้ยวคด  
ระวังให้ดี



ปวาเกอะญอเล่นกระทบไม้    จังหวะเร้าใจ  
ฟังให้ดีดี



ไทใหญ่ร�ากิงกะหล่า    โบกปีกเริงร่า  
เป็นนกหลากสี



ลีซูเล่นหมุนลูกข่าง    ม้วนเชือกแล้วขว้าง  
หมุนคว้างเร็วจี๋



เพื่อน ๆ สนกุด้วยกัน    ของเล่นแบ่งปัน  
ประสานอ้งพี่



มาลีมีเพื่อนมากมาย    บนดอยเชียงราย  
รักใคร่กันดี



14.รักษ์ดาว พริทชาร์ด  กลุ่มฮักเจียงฮาย

15.พจวรรณ พันธ์จินดา  มูลนิธิมดชนะภัย

16.วีรวัฒน์  กังวานนวกุล  กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ พิพิธภัณฑ์เล่นได้

17.อุดมเดช ดวงแก้ว  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้น�าเยาวชนเพื่อสังคมเชียงราย

18.จุฑามาศ  ราชประสิทธิ์  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

19.นันทชัย  ภู่โพธิ์เกตุ  โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์

20.สรวิชญ์ สกุลชัยนิรันดร์  โครงการสุขภาวะชาติพันธุ์

21.จิระวัฒน์ แซ่อ๋อง  เครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ

22.อาภา หน่อตา  เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ (คชส.)

23.นนท์นรี  หลวงมอย  ศูนย์เพื่อน้องหญิง  

24.สมถวิล เอี่ยมโก๋  มูลนิธิจิตอาสา

25.ศักย์ศรัณย์  ใจอนันต์  เทศบาลนครเชียงราย

26.จรรยา พลสารัตน์  เทศบาลนครเชียงราย

27.อลินดา  สุยา  ศูนย์ลูกหญิง HDS

28.เพียรโสน  ปาสาตัง  ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

29.แสงระวี  สู้ทุกทิศ  สื่อมวลชน

30.สมบูรณ์  ร่มพนาธรรม  มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตม้ง

31.วิมรรุ่ง  บุพศิริ  ผู้จัดการมูลนิธิกระจกเงาสาขาเชียงราย

32.กุลเทพ กัณหะ  ผู้ประสานงานพันธกิจเพื่อเด็กบ้านสันปันรัก

33.วิไลลักษณ์  หลักแหลม  ชมรมผู้บกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

34.นุชนารถ  บุญคง  มูลนิธิบ้านครูน�้า

35.สมภพ  จันทรากา  ศูนย์ลูกหญิง

36.วลัยพร ภูมิรัตน์   ไม่ระบุสังกัด  

37.สมพร เข็มเตมิช  ไม่ระบุสังกัด

ความส�าเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายการเรียนรู้เมืองเชียงราย หลังจากนี้หวังว่าจะมีการน�าไปขยายผล 

น�าไปต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป  ให้สมกับที่จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หนังสือชุดนี้เป็นผลผลิตของโครงการ “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน” ประกอบด้วยนิทาน 2 เล่ม คือ “มาลีแอ่วดอย” และ “ทรายน�้ากก” 

ทั้งสองเล่มรังสรรค์เนื้อหาและภาพวาดโดยชาวเชียงราย    

โครงการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย  เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของ  สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ส�านักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  ด�าเนินการโดยทีมเชียงใหม่อ่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หนังสือเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ให้แก่

เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย สร้างกลไกภาคีเครือข่ายในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ตลอดจน

ผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะกับชุมชนท้องถิ่น สนองตอบประกาศรับรองการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้

ของยูเนสโก

นิทานชุดนี้จัดท�าขึ้นโดยมีกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เมืองเชียงราย ช่วยกันก�าหนดทิศทางเนื้อหา  และกรอบเรื่องราวตั้งแต่

การประชุมครั้งแรก ซึ่งขอบันทึกรายนามไว้เพื่อเป็นเกียรติดังต่อไปนี้  

1.ณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

2.ชัญญารัตน์  ค�าสุรินทร์  ส�านักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

3.ดร.สิริพัชร์ สุธีภัทรานนท์  Bookcase Space Café

4.ดร.ร่มเย็น โกศัยกานต์  Bookcase Space Café

5.ทัศนีย์  คอนเบดร์  นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ

6.สุพรรณ  สมวงค์  ผู้แทน กศน. จังหวัดเชียงราย

7.ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว  สถาปนิกอาวุโส 

8.ลัดดา กังวานนวกุล หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

9.ชญานนท์  ปัญญาธีรพงษ์ เมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน

10.อภิชิต ศิริชัย  นักวิชาการอิสระ

11.สิรินยา กิจประยูร  เครือข่ายบ้านเรียนเชียงราย

12.พรรณวิภา มุนินกานนท์  กลุ่มฮักเจียงฮาย

13.พิมพิรา พงษ์สุวรรณ  กลุ่มฮักเจียงฮาย

บันทึกท้ายเล่ม



(หากเป็นไปได้) 

อาข่าปวาเกอะญอ ลีซู

ชวนคุยเรื่องการเล่นของเด็กๆ ชาติพันธุ์กิจกรรมท้ายเล่ม

เพื่อให้เด็กเข้าใจความหลากหลาย

และยอมรับความแตกต่าง สามารถท�ากิจกรรมดังต่อไปนี้

ชวนดูรูปเครื่องแต่งกายของเด็กๆ ในเล่ม

ลาหู่  
ม้ง

ไทใหญ่

ชี้ให้เห็นความงามในแต่ละชุด และบอกว่าเป็น
เครื่องแต่งกายประจ�าชาติพันธุ์ใด อาข่า ลาหู่  
ม้ง ปวาเกอะญอ ไทใหญ่ ลีซู

ใช้ค�าถามว่า  “หนูอยากเล่นแบบไหน”

หาตัวอย่างเครื่องแต่งกาย 

และของเล่นของจริงมาให้ดู



นักเล่าเรื่อง ผู้เติบโตบนเส้นขอบแดน จากระนองสู่เชียงราย 

เธอเดินทางเก็บเกี่ยวและร้อยเรียงเรื่องราวของผองเพื่อน 

แล้วบอกเล่าผ่านข้อเขียน ภาพถ่าย และวิดีทัศน์  

ด้วยหวังว่าสักวันทุกคนจะได้มองเห็นความงามบนความหลากหลาย

ในความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับที่เธอเห็น

อายุ 35 ปี จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เอกภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ 

ปัจจุบัน มีความสุขอยู่กับการเลี้ยงลูก ดูแลพ่อแม่ 

และได้ท�างานที่รักควบคู่กันไป

ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ มีทั้ง Abstract, Semi Abstract 

(ส่วนใหญ่เป็นภาพหุ่นนิ่ง) ซึ่งแต่ละชุดก็จะมีความแตกต่างหลากหลาย 

ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจและสภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

เรื่อง : นัน ภู่โพธิ์เกตุ  ภาพ : ผูกพันธ์ ไชยรัตน์

บรรณาธิการอ�านวยการ : กิตติรัตน์ ปิติพานิช

บรรณาธิการ : ทัทยา อนุสสรราชกิจ, องอาจ ฤทธิ์ปรีชา

นิทานส�าหรับเด็กปฐมวัย 

ในโครงการ “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย”

www.facebook.com/OneBookOneCity

ด�าเนินงานโดย : ทีมเชียงใหม่อ่าน

www.facebook.com/readforlifechiangmai

สนับสนุนโครงการและการจัดพิมพ์โดย : 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

www.tkpark.or.th

ออกแบบปกและรูปเล่ม : จาตุพล จันทรบุบผา

พิมพ์ที่ : วนิดาการพิมพ์  โทร. 081 783 8569

ขอบคุณ : เครือข่ายการเรียนรู้เมืองเชียงราย

ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย

นักเขียน : นัน ภู่โพธิ์เกตุ

นักวาด : ผูกพันธ์ ไชยรัตน์
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ดาวนโ์หลดนิทาน มาลีแอ่วดอย


