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วันน้ีวันเน่า
เป็นวันขนทรายเข้าวัด
พ่อพาพวกเราไปตักทรายริมน�้ ากก



รถแล่นขึ้นดอยจอมทอง
น�้ ากระฉอกจากถัง
มาเร็วมาช่วยกันเอาตัวบัง
ฮาฮา เปียกหมดเลย
หนูยังไม่ทันสาดน�้ าใคร



ถือขันใส่ทรายไว้ 
ยกมือขึ้นไหว้ สาธุ
เททรายถวายไป



เสาสะดือเมือง คือใจกลางเมือง
เหยียบพื้นร้อนๆ
กระโดดหยองๆ 

ไปรดน�้ าขมิ้นส้มปอ่ย



จากดอยง�าเมือง มาวัดพระแก้ว
มีคนเล่นสาดน�้ า สนกุกันจัง 
ไปวัดไหนต่อดี ยังมีวัดมุงเมือง วัดมิ่งเมือง 
วัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ วัดศรีบุญเรือง



ในวัดจัดเทศกาล
มีสอยดาว 
ตักบาตร 
สรงน�้ า
ถวายตุง
จุดเทียนบูชา

แต่หนูว่ากินลูกชิ้นร้อนๆ ตอนเปียกน�้ า
อร่อยที่สุด



ไหว้สาพญามังราย
ด�าหัวปีใหม่ด้วยน�้ าส้มปอ่ย
โอ้โห ตัวท่านใหญ่จังเลย



แวะวัดสุดท้าย วัดศรีเกิด
แล้วกลับบ้านกัน

สนกุดี ปีหนา้มาเล่นใหม่
ขนทรายถวายบุญ

แวดวัดเวียงเชียงราย



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 “ทรายน�้ากก” และ “มาลีแอ่วดอย”

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.ธัญญรัตน์ ค�าสุรันทร์  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



กิจกรรมท้ายเล่ม

อุปกรณ์

กระดาษวาดเขียน, พู่กัน, กาวน�้า หรือกาวลาเท็กซ์

ผสมน�้าเล็กน้อย, ทรายสี    

วิธีท�า  

1. วาดภาพ หรือลอกภาพที่ต้องการ   

2. ใช้พู่กันทากาวบนส่วนของภาพที่ต้องการลงสี

ส่วนแรกจนทั่ว แล้วโรยทรายสีบนพื้นที่ทากาว 

จากนั้นเททรายส่วนเกินออก 

3. ค่อยๆ ทากาว และโรยทรายสีทีละส่วน จนครบ

ทั้งภาพ ก็จะได้ภาพจากทรายสีที่สมบูรณ์  

ชวนท�าทรายสี วาดรูประบายทรายสี

เป็นคนเชียงรายโดยก�าเนิด จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

ปริญญาโท สื่อศิลปะและออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง ท�างานด้านการจัดการศิลปะใน

เชียงราย ชื่นชอบการวาดภาพ เคยจัดแสดงงานนิทรรศการ

ศิลปะ ร่วมกับกลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮาย และมีงานที่ภาคภูมิใจ 

คือการออกแบบมาสคอต แมงสี่หูห้าตา “ค�าสุข” ในการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ปี 2561

นอกจากนี้ยังสนใจอ่านหนังสือวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ 

นิทานภาพ และชื่นชอบการดูนก 

ติดตามชมผลงานของปอยปอยได้ที่ 

www.facebook.com/poypoysky

เรื่องและภาพ : พจวรรณ พันธ์จินดา 

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

นักเขียนและนักวาด : 

พจวรรณ พันธ์จินดา (ปอยปอย)

ทรายน�้ ากกให้เด็กเล่นทราย
การเล่นทราย เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการพัฒนาการเรียนรู้

ประสาทสัมผัส การรับความรู้สึกของพื้นผิว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเล่น

บทบาทสมมติ ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักสังเกต จ�าแนก เปรียบเทียบ ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์

ของกล้ามเนื้อมือและตาได้ดี เช่น การตัก ร่อน เท ชั่ง ตวง และคาดคะเน เป็นต้น นอกจากนั้น

ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ๆ (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา)

อุปกรณ์

ทราย 1 ถ้วย (ต่อ 1 สี), น�้าเปล่า, 

สีผสมอาหาร หลากหลายสี (1 สี ต่อ ทราย 1 ถ้วย), 

ขวดน�้าพลาสติกหรืออ่างผสม, กระชอน และกระดาษ

ทิชชู่แบบหนา

วิธีท�า 

1. ตักทรายใส่อ่าง หรือ ขวดน�้าพลาสติกที่ปิดฝาได้

2. ใส่น�้าเล็กน้อย พอท่วมทราย

3. ใส่สีผสมอาหารลงไป (ควรให้สีเข้มๆ เพราะเวลาแห้ง 

สีจะอ่อนลง)

4. เขย่าหรือคนให้สีเข้ากัน ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมง แล้วเท

ลงในกระชอนที่วางกระดาษรอง

5. น�าทรายบนกระดาษไปตากแดด (ระวังพื้นเลอะ)

6. เมื่อแห้งแล้ว เก็บใส่ขวด จะได้ทรายสีตามต้องการ



ดาวนโ์หลดนิทาน ทรายน�้ ากก


