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บ้านเรา เมืองเกินร้อย



 ภำรกิจส�ำคัญต่อสังคมประกำรหนึ่งของส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ คือ กำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน 
และกำรกระจำยโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับควำมสนใจของเด็ก เยำวชน และ
ประชำชน ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตที่สร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ โดยส�ำนักงำน
อุทยำนกำรเรียนรู้ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภำคต่ำงๆ เพื่อขยำยผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว

 กำรสร้ำงสรรค์สื่อกำรเรียนรู้สำระท้องถิ่น ให้มีรูปแบบกำรน�ำเสนอที่ทันสมัยและดึงดูดควำมสนใจ 
เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง ซึ่งส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้เห็นว่ำมีส่วนในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้เด็ก
และเยำวชนสนใจกำรอ่ำนและใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยน�ำเรื่องรำวภูมิปัญญำสำระท้องถิ่นใกล้ตัวที่
สอดคล้องกับวัย กำรด�ำรงชีวิตพร้อมกับสอดแทรกแนวคิดด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มำเป็นเนื้อหำของสื่อกำร
เรียนรู้ส�ำหรับเยำวชนตำมช่วงวัย ตั้งแต่ ๗-๑๒ ขวบ

 สื่อกำรเรียนรู้สำระท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดนี้ ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ได้ร่วมกันสร้ำงสรรค์กับ
นักวิชำกำรและนักเขียนในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยำวชน รวมทั้งประชำชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับ
ควำมรู้และควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมและท้องถิ่นตน รวมทั้งก่อให้เกิดควำมเข้ำใจและกำรยอมรับในวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมที่หลำกหลำยตำมบริบทพื้นที่และสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันออกไป

 ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ มุ่งหวังว่ำหนังสือชุดนี้จะเป็นสื่อกำรเรียนรู้อีกชุดหนึ่ง ที่จะส่งเสริมกำร
อ่ำนและกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งหมำยถึงเป็นหนังสือที่ผู้อ่ำน อ่ำนอย่ำงมีควำมสุข สนุกในกำร
อ่ำน และก่อให้เกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของท้องถิ่นตนเองได้อย่ำงแท้จริง

ค�ำน�ำค�ำน�ำ

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้





บ้านเราบ้านเรา
เมืองเกินร้อยเมืองเกินร้อย

เรื่องและภำพ ธีระวัฒน์ คะนะมะ



 ร้อยเอ็ดบ้ำนเรำเป็นเมืองแสนสงบและอยู่สบำย
เมืองร้อยเอ็ดมีประวัติศำสตร์มำยำวนำน แม้ว่ำจะตั้งอยู่
บนดินแดนที่เคยแห้งแล้ง เรียกว่ำ ทุ่งกุลำร้องไห้

 ปัจจุบัน ร้อยเอ็ดเขียวชอุ่มชุ่มชื้นและสวยงำม 
ทั้งทุ่งนำ ป่ำเขำ และยังมีสถำนที่ส�ำคัญชวนค้นหำ

๖



๗



 เมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่บนที่รำบทุ่งกุลำร้องไห้ก็จริง 
แต่มีพื้นที่สูงๆ ต�่ำๆ เป็นภูเป็นแอ่ง

๘



๙

	 บึงเกลือคือแอ่งน�้าใหญ่	ในสมัยเมื่อสองร้อยปีก่อน	แอ่งนี้

รับน�้าจากล�าห้วยเล็กๆ	เมื่อถึงฤดูแล้งน�้าแห้งขอดเหลือแต่ผง

เกลือค้างอยู่ขอบแอ่งให้ชาวบ้านน�าไปใช้	

	 บึงเกลือคือแอ่งน�้าใหญ่	ในสมัยเมื่อสองร้อยปีก่อน	แอ่งนี้

รับน�้าจากล�าห้วยเล็กๆ	เมื่อถึงฤดูแล้งน�้าแห้งขอดเหลือแต่ผง

เกลือค้างอยู่ขอบแอ่งให้ชาวบ้านน�าไปใช้	



 ห่ำงจำกบึงเกลือขึ้นไป
บนเนินเขำเป็นที่ตั้งของ
พระมหำเจดีย์ชัยมงคล

๑๐



 เป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญำตจำกหลวงปู่ศรี มหำวีโร
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ให้สร้ำงขึ้น ๑๑



๑๒



๑๓

 เมืองร้อยเอ็ดมีแหล่งเรียนรู้มากมาย	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี

คือพื้นที่น่าสนุก	บรรดาเด็กๆ	ชอบชวนกันมาผจญภัยในสวน

 เมืองร้อยเอ็ดมีแหล่งเรียนรู้มากมาย	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี

คือพื้นที่น่าสนุก	บรรดาเด็กๆ	ชอบชวนกันมาผจญภัยในสวน



เมื่อถึงเดือนสี่ มีงำนบุญ “กินข้ำวปุ้น บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหำชำด*”

๑๔

*ชำด มำจำกค�ำว่ำ ชำดก ตำมกำรเขียนของท้องถิ่น



๑๕

*ชำด มำจำกค�ำว่ำ ชำดก ตำมกำรเขียนของท้องถิ่น



ถัดไปไม่ไกลนัก มีสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ที่ร่มรื่น๑๖



ประตูเมืองสำเกตนครอยู่ใกล้ๆ   
 ชวนกันปั่นจักรยำนไปต่อ   
  ปั่นเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ

๑๗



 ลอดซุ้มประตูเมือง มุ่งหน้ำ
ไปไหว้หลวงพ่อพระใหญ่
 หลวงพ่อพระใหญ่ วัดบูรพำ
ภิรำม หรือพระพุทธรัตนมงคล
มหำมุณีเป็นพระพุทธรูปยืนที่สูง
ที่สุดในประเทศไทย

๑๘



 ครำวนี้ป่ันจักรยำนกันเร็วรี่ประเดี๋ยวเดียวก็ถึง
วัดสระทอง มำกรำบพระสังกัจจำยน์
 แล้วด่วนจี๋มุ่งไปวัดเหนือ วัดเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมือง 
มีโบรำณวัตถุตั้งแต่สมัยอยุธยำโน้น

๑๙



 เย็นย�่ำ ขบวนนักปั่นกลับเข้ำเมือง ผ่ำนหน้ำ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติร้อยเอ็ด แต่วันนี้เด็กๆ 
มีเวลำไม่พอ ๒๐



 นักป่ันตั้งใจว่ำจะกลับมำดูเพื่อให้รู้เรื่องเมืองร้อยเอ็ด
อย่ำงลึกซึ้ง จึงมุ่งหน้ำไปดูปลำในสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ
เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดแทน

๒๑



 วันนี้นักปั่นอิ่มอกอิ่มใจ	ได้ปั่นจักรยานดูบ้านดูเมือง	

	 ก่อนจะสัญญากันว่า	วันหยุดครั้งหน้าจะชวนเพื่อนๆ

มาปั่นชมเมืองเกินร้อยอีกครั้ง

รายละเอียดหนังสือ

๒๒



ประวัตินักเขียนและวาดภาพ

รายละเอียดหนังสือ
 หนังสือเรื่อง บ้านเรา เมืองเกินร้อย เป็นหนังสือที่บอกเล่ำถึงสถำนที่ที่ส�ำคัญ
ของเมืองร้อยเอ็ดในรูปแบบสำรคดีสั้นๆ เพื่อจุดประกำยให้นักเรียนในร้อยเอ็ดหรือพื้นที่
ใกล้เคียงได้หันมองและสังเกตสถำนที่ที่คุ้นเคยมำกกว่ำแค่ผ่ำนไปเท่ำนั้น
 หลังจำกอ่ำนหนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณครูสำมำรถชวนนักเรียนช่วยกันคิดโครงงำน 
โดยมีหลักกำร ดังนี้
 ๑. ก�ำหนดประเด็นปัญหำ หรือข้อสงสัย หรือสังเกตเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
 ๒. ตั้งค�ำถำมและตั้งสมมุติฐำน
 ๓. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค�ำถำม
 ๔. วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรรณรงค์ เขียนอภิปรำยผล
และสรุปบทเรียน ให้ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
 ๕. สื่อสำรและน�ำเสนอผลกำรศึกษำ
 (สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือคู่มือสร้ำงสรรค์จำกสำระท้องถิ่น)

 ธีระวัฒน์ คะนะมะ 

การศึกษา     
 ปริญญำตรี ศิลปบัณฑิต สำขำศิลปะไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ประสบการณ์การท�างาน  
 -   เขียนภำพจิตรกรรมฝำผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 -   เขียนภำพประกอบบทพระรำชนิพนธ์ “พระมหำชนก”
 -   เขียนภำพประดับตกแต่งพระเมรุในงำนถวำยพระเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
เกียรติประวัติ

 พ.ศ.๒๕๓๐:  รำงวัลยอดเยี่ยม กำรประกวดงำนศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 
๖๐ พรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
โดยสมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 พ.ศ.๒๕๓๑:  รำงวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง กำรแสดง
ศิลปกรรมแห่งชำติ ครั้งที่ ๓๔
 พ.ศ.๒๕๓๒:  รำงวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี กำรแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยำว์ ครั้งที่ ๓, ครั้งที่ ๖
 พ.ศ.๒๕๓๔: รำงวัลยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” ในโอกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระชนมำยุครบ ๓๖ พรรษำ ของธนำคำรกสิกรไทย
 พ.ศ.๒๕๓๕: รำงวัลที่ ๓ ในโอกำสที่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
มีพระชนมพรรษำครบ ๖๐ พรรษำ
 พ.ศ.๒๕๓๖: รำงวัลที่ ๑ ในโอกำสที่สมเด็จพระสังฆรำช 
มีพระชนมำยุครบ ๘๐ พรรษำ ของธนำคำรกสิกรไทย เป็นต้น

๒๓



หนังสือในชุดสื่อกำรเรียนรู้สำระท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด
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