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 ภารกิจส�าคัญต่อสังคมประการหนึ่งของส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ คือ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการกระจายโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอ´คล้องกับความสนใจของเ´็ก  เยาวªน  และประªาªน  ในรูปแบบห้องสมุ´มีªีวิตที่สร้างสรรค์บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โ´ยส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ไ´้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อขยาย¼ลการ
´�าเนินงาน´ังกล่าว

 การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น  ให้มีรูปแบบการน�าเสนอที่ทันสมัยและ´ึง´ู´ความสนใจ  เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่าง
หนึ่ง ซึ่งส�านักงานอุทยานการเรียนรู้เห็นว่ามีส่วนในการสร้างแรงบัน´าลใจให้เ´็กและเยาวªนสนใจการอ่านและใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
โ´ยน�าเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่นใกล้ตัวที่สอ´คล้องกับวัย การ´�ารงªีวิตพร้อมกับสอ´แทรกแนวคิ´´้านคุณธรรม จริยธรรม มาเป็น
เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ส�าหรับเยาวªนตามª่วงวัย ตั้งแต่ ๗–๑๒ ขวบ

 สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ªุ´นี้ ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ไ´้ร่วมกันสร้างสรรค์กับนักวิªาการและนักเขียนใน 
ท้องถิ่น เพื่อให้เ´็กและเยาวªน  รวมทั้งประªาªนทั่วไปในจังหวั´ร้อยเอ็´  ไ´้รับความรู้และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและท้องถิ่นตน 
รวมทั้งก่อให้เกิ´ความเข้าใจและการยอมรับในวิถีªีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่และสภาพแว´ล้อมที่แตกต่างกันออกไป

 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้  มุ่งหวังว่าหนังสือªุ´นี้จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกªุ´หนึ่ง  ที่จะส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ไ´้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงเป็นหนังสือที่¼ู้อ่าน อ่านอย่างมีความสุข สนุกในการอ่าน และก่อให้เกิ´ความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง
ไ´้อย่างแท้จริง

ค�าน�า

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้



เรื่อง   สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ และมณฑาทิพย์ สุขโสภา
ภาพ   มณฑาทิพย์ สุขโสภา และสุจิตรา ประเสริฐ

กะปอมน้อย เลาะร้อยเอ็ด



วันหนึ่ง กะปอมน้อยบอกกับพ่อแม่ว่า
“ครูสั่งการบ้าน ให้ค้นคว้าเรื่องราวของบ้านเกิ´เมืองนอน”

แม่กะปอมจึงพู´ว่า “ลูกต้องไปร้อยเอ็´”
๕



         วันต่อมา 
  กะปอมน้อยจึงขึ้นเครื่องบินแสนสนุก 
            มุ่งหน้าสู่เมืองร้อยเอ็´

๖



ถึงแล้วเมืองร้อยเอ็´
กะปอมน้อยเตรียมตัวรู้จักบ้านเกิ´เมืองนอน

๗



 กะปอมน้อยกระโ´´ร่ม ลอยละลิ่วสู่ทุ่งกุลาร้องไห้
ใกล้ ๆ กับแหล่งสบายอุราของควายเฒ่าเจ้าถิ่น

๘



๙



“เอ้า หาจับแมลงกินเอาซะ”

 “เจอแล้ว น่ากินจัง” 
กะปอมน้อยพุ่งลงขี้ควายหมายจับแมงกุ´จี่

ควายเฒ่าเจ้าถิ่นส่ายหัวเห็นความไม่ประสีประสาของเจ้ากะปอม

๑๐



“น�ามา ข้อยสิพาไปกินของแซบ”

กะปอมน้อยเห็นกะปอมปิ้งไฟ!!!

๑๑



มันตกใจกระโ´´โหยง ตะเกียกตะกายขึ้นต้นไม้ทันที

ควายเฒ่าหัวเราะ “ไหนเจ้าว่าปีนต้นไม้บ่เป็น”
กะปอมน้อยตัวสั่นงันงก ทั้งกลัวทั้งตกใจ

๑๒



๑๓



ควายเฒ่าสงสารกะปอมน้อย
มันเหนื่อยมาทั้งวัน จึงออกหาแมลงมาให้

และปล่อยให้กะปอมน้อยพักพิงอิงหลับอยู่บนหลัง

๑๔



๑๕



ปัง

เสียงอีหยัง´ังแฮงแท้
ควายเฒ่าและกะปอมน้อยตกใจตื่น

ปัง ปัง

๑๖



นั่น! กลุ่มเจ้าวายร้ายตัวกะเปี๊ยกมุ่งหน้ามาหากะปอมน้อย

๑๗



กลุ่มเจ้าวายร้ายตัวกะเปี๊ยกจึงล่าถอยไป
กะปอมน้อยรอ´ªีวิตอย่างหวุ´หวิ´

บักจ่อยตะโกนเสียง´ัง
“หยุ´นะ พวกเจ้าสิมาเฮ็´หยัง

หลวงพ่อบอกว่าห้ามจับสัตว์แม่นบ่
ข้อยสิไปฟ้องหลวงพ่อ”

๑๘



บั´นี้ กะปอมน้อยมีทั้งบักจ่อยและควายเฒ่าอยู่เคียงข้าง

กะปอมน้อยเล่าให้บักจ่อยฟังว่า
มันมาตามหาเรื่องราวของบ้านเกิ´เมืองนอน

บักจ่อยจึงว่า “เ´ี๋ยวข้อยสิซ่อยเจ้าเฮ็´เอง”

๑๙



ภาªนะและเครื่องประ´ับของคนโบราณ

กี่ทอ¼้าและ¼้าไหมสาเกต
¼้าไหมพื้นเมืองของร้อยเอ็´

๒๐



เครื่อง´นตรีพื้นบ้านอีสาน

“นี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งªาติร้อยเอ็´ 
      เจ้าอยากฮู้อีหยัง หม่องนี้มีเหมิ´
     เรื่องราวของบ้านเกิ´เมืองนอนเจ้าก็อยู่ที่นี่”

๒๑



ไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑสถานแห่งªาติร้อยเอ็´เท่านั้น

๒๒



บักจ่อยยังพากะปอมน้อยและควายเฒ่า
เข้าไปเยี่ยมªมที่สถานแส´งพันธุ์สัตว์น�้า

เทศบาลเมืองร้อยเอ็´

๒๓



               “ส่วนหม่องพุ่น เฮาเอิ้นว่า บึงพลาญªัย
           บึงใหญ่ของพวกเฮา”

 บักจ่อยพากะปอมน้อยและควายเฒ่า
มากราบหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล

๒๔



ก่อนกะปอมน้อยเ´ินทางกลับเมืองหลวง

๒๕



กะปอมน้อยภาคภูมิใจในการ
น�าเสนอเรื่องราวของบ้านเกิ´

“พวกเจ้าเว้าตามข่อยเบิ่ง...

สิบเอ็´ประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ 
¼้าไหมสาเกต บุญ¼ะเหว´ประเพณี

มหาเจ´ีย์ªัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญªัย 
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือªาข้าวหอมมะลิ”
นี่แหละบ้านเกิ´เมืองนอนของกะปอมน้อย๒๖



สกุณี ณัฐพูลวัฒน์
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์

และปริญญาโท คณะการจั´การมนุษย์กับสิ่งแว´ล้อม
มหาวิทยาลัยเªียงใหม่ เริ่มงานในต�าแหน่งประจ�ากอง

บรรณาธิการ นิตยสารบ้านและสวน ก่อนไปเป็น¼ู้ª่วย
นักวิจัยโครงการทางสังคมศาสตร์ ประเ´็นไร่หมุนเวียน

ªนกลุ่มน้อย และระบบเกษตรบนที่สูง
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไ´้ก่อตั้ง ร้านหนังสือªื่อ “ร้านเล่า”

ที่อ�าเภอเมือง จังหวั´เªียงใหม่

ประวัติ¼ู้เขียน ประวัติ¼ู้วา´

กะปอมน้อยชวนคิด

 หนังสือเรื่องกะปอมน้อยเลาะร้อยเอ็ด เป็นหนังสือส�าหรับเ´็กวัย ๗-๙ ขวบ ที่แม้ว่าจะอ่านหนังสือเองไ´้แล้ว แต่ยังªื่นªอบการฟังคุณครูหรือ
¼ู้ใหญ่อ่านให้ฟัง ´ังนั้นในรอบแรก ๆ คุณครูควรอ่านให้เ´็กฟัง โ´ยใª้วิธี “อ่านแล้วªวนคิ´” 
 ก่อนอ่านท�าอย่างไรให้เด็กคิด
 - คุณครูอ่านªื่อเรื่องหน้าปกหนังสือ แล้วªวนเ´็กคิ´หรือคา´เ´าว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ท�าไมจึงคิ´เª่นนั้น
 - คุณครูเปิ´หนังสือไปที่หน้าใ´หน้าหนึ่ง แล้วให้นักเรียนบอกว่า เห็นภาพอะไรบ้าง และคา´เ´าว่าเรื่องเล่าถึงอะไร
 หลังอ่านท�าอย่างไรให้เด็กคิด
 - หลังอ่านจบเรื่อง คุณครูªวนนักเรียนคิ´´้วยค�าถามว่า “เ´็ก ๆ คิ´ว่าท�าไมกะปอมจึงอยากกลับไปยังบ้านเกิ´ของบรรพบุรุษ”
 - “เ´็ก ๆ คิ´ว่าถ้าตัวเองเป็นกะปอมน้อย จะกลับบ้านเกิ´ของบรรพบุรุษหรือไม่ เพราะอะไร”

๒๗

มณฑาทิพย์  สุขโสภา 
เกิ´ที่จังหวั´เªียงใหม่

จบปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเªียงใหม่

ปัจจุบัน เ´็ก ๆ รู้จักในนาม “ป้าทิพย์” เจ้าของคณะ
ละครหุ่น Shadow  Puppet Theatre 

ªื่อ พระจันทร์พเนจรและการเ´ินทางที่ไม่สิ้นสุ´ 
จังหวั´เªียงใหม่

สุจิตรา ประเสริฐ
เกิ´ที่จังหวั´สุรินทร์ 

จบปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเªียงใหม่

ปัจจุบัน เป็นนักวา´ภาพแนวพฤกษศาสตร์ 
(Botanical Friendship)

 และท�างานเป็นนักออกแบบหุ่น Puppets เ´็ก ๆ 
รู้จักในนาม “น้าเติ่ง”



หนังสือในชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด
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