




สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น 
โดย



โตอ่อน
เร่ือง ขนิษฐา ศกัดิ์ดวง

ภาพ เอกสทิธ์ิ ชวูงษ์

โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถ่ิน

เลขมาตรฐานประจ�าหนงัสือ  978-616-235-275-1

บรรณาธิการอ�านวยการ
ราเมศ  พรหมเยน็     ทศันยั   วงศ์พิเศษกลุ 

ผู้ชว่ยบรรณาธิการอ�านวยการ
วราพร  ตยานกุรณ์     ประภาศรี อาจคงหาญ

ฉตัราภรณ์  กงสนิ       สพุพตา บวัเอ่ียม

ภทัจรีย์  จนัทรหน ู      ปาลดิา  เรือนวงค์

วิภาศยั  นิยมาภา 

บรรณาธิการด�าเนินงาน
ระพีพรรณ พฒันาเวช

ขอขอบคณุ
โยธิน บญุเฉลย

ออกแบบปกและรูปเลม่
ขนิษฐา ศกัดิ์ดวง

พิมพ์ครัง้แรก ๒๕๖๐  จ�านวน ๓,๐๐๐ เลม่

สงวนสทิธ์ิ ขนิษฐา ศกัดิ์ดวง เอกสทิธ์ิ ชวูงษ์

และส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ ส�านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เจ้าของโครงการ
ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ (สอร.)

สงักดัส�านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สว่นบริการ
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ ๘ Dazzle Zone

ถนนราชด�าริ ปทมุวนั กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศพัท์ ๐ ๒๒๕๗ ๔๓๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๗ ๔๓๓๒

สว่นส�านกังาน
๙๙๙/๙ อาคารส�านกังานเซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ ๑๗

ถนนพระราม ๑ ปทมุวนั กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศพัท์ ๐ ๒๒๖๔ ๕๙๖๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๕๙๖๖

www.tkpark.or.th

พิมพ์ท่ี บริษัท สหมิตรพริน้ติง้แอนด์พบัลสิซิง่ จ�ากดั

โทรศพัท์ ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙ โทรสาร ๐ ๒๙๒๑ ๔๕๘๗



ภารกิจส�าคญัตอ่สงัคมประการหนึง่ของส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ คือ การปลกูฝังนิสยั

รักการอา่น และการกระจายโอกาสในการเข้าถงึแหลง่เรียนรู้ท่ีทนัสมยัและสอดคล้องกบัความสนใจ

ของเดก็ เยาวชน และประชาชน ในรูปแบบห้องสมดุมีชีวิตท่ีสร้างสรรค์บนพืน้ฐานการมีสว่นร่วม

ของภาคสว่นตา่งๆ โดยส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ได้ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภมิูภาคตา่งๆ

เพ่ือขยายผลการด�าเนินงานดงักลา่ว

การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถ่ิน ให้มีรูปแบบการน�าเสนอท่ีทนัสมยัและดงึดดู

ความสนใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัอยา่งหนึง่ ซึง่ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้เหน็วา่มีสว่นในการ

สร้างแรงบนัดาลใจให้เดก็และเยาวชนสนใจการอา่นและใฝ่หาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง โดยน�าเร่ือง

ราวภมิูปัญญาสาระท้องถ่ินใกล้ตวัท่ีสอดคล้องกบัวยั การด�ารงชีวิตพร้อมกบัสอดแทรกแนวคดิ

ด้านคณุธรรม จริยธรรม มาเป็นเนือ้หาของสื่อการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนตามชว่งวยั ตัง้แต ่๔ – ๑๒ ปี

สื่อการเรียนรู้สาระท้องถ่ินจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนชดุนี ้ ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ได้ร่วมกนั

สร้างสรรค์กบันกัวิชาการและนกัเขียนในท้องถ่ิน เพ่ือให้เดก็และเยาวชน รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป

ในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ได้รับความรู้และความภาคภมิูใจในวฒันธรรมและท้องถ่ินตน รวมทัง้ก่อให้เกิด

ความเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิตวฒันธรรมท่ีหลากหลายตามบริบทพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อม

ท่ีแตกตา่งกนัออกไป

ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ มุง่หวงัวา่หนงัสือชดุนีจ้ะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชดุหนึง่ ท่ีจะ

สง่เสริมการอา่นและการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่หมายถงึเป็นหนงัสือท่ีผู้อา่น อา่นอยา่งมี

ความสขุ สนกุในการอา่น และ ก่อให้เกิดความตระหนกัในคณุคา่ของท้องถ่ินตนเองได้อยา่งแท้จริง

ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้

ค�ำน�ำ





โตอ่อน
เรื่อง ขนิษฐา  ศักดิ์ดวง 
ภาพ เอกสิทธิ์ ชูวงษ์



๖



๗

นำนมำแล้ว
ยงัมีครอบครัวโต ท่ีอาศยัอยูบ่นภเูขาสลบัซบัซ้อน

ทกุวนัโตออ่นจะยืนเฝามองมายงัเมืองเลก็ๆ เบือ้งลา่ง

โตออ่นอยากโตไวๆ จะได้เข้าไปในเมือง

พอ่จงึบอกโตออ่นวา่ “พอ่จะพาลกูไป 

ถ้าลกูกล้าหาญ เข้มแข็ง และมีศรัทธา”

้



๘



เม่ือใกล้ถงึวนัออกพรรษา

แมบ่อกวา่ถงึเวลาของโตออ่นแล้ว

พอ่ตดัสนิใจพาโตออ่นลงมาเรียนรู้เร่ืองราวในเมือง

ครอบครัวของโตออ่นเดนิทางผา่นคืนผา่นวนั

การเดนิทางอนัยาวนานท่ียากล�าบาก

ท�าให้โตออ่นกล้าหาญและเข้มแข็งขึน้ทกุวนั

๙



เมืองท่ีโตออ่นเหน็อยูแ่ตไ่กล

ตอนนีใ้กล้เข้ามาทกุที

“เมืองจะเป็นอยา่งไรนะ มีสิง่ใดให้ค้นหา” 

โตออ่นพดูเบาๆ

๑๐



๑๑



โตออ่นมาถงึเมืองสวยงามท่ีใฝ่ฝันจะได้เหน็

พอ่บอกโตออ่นวา่ “ถ้าโตออ่นอยากรู้อะไรก็ค้นหาด ู

พอ่กบัแมจ่ะรออยูต่รงนี”้

โตออ่นมองดบู้านเมืองและผู้คน มีอะไรบ้างนะ

ท่ีโตออ่นต้องเรียนรู้

๑๒



๑๓



เม่ือถงึวดั พอ่กบัแมพ่าโตออ่นมากราบพระ

ก่อนโตออ่นจะแยกตวัออกมาตามล�าพงั

๑๔



ราวกบัวา่มีใครรอโตออ่นอยูแ่ล้ว

เพราะทกุคนมีเร่ืองราวให้โตออ่นได้ค้นหา

อธิษฐานแล้วค้นหา

ตามกลิน่ก�า้ก่อใหญ่ไป

ท่ีนัน่มีสะพานแหง่ศรัทธา

เจ้าต้องรู้จกัปานซอย

ของบ้านเรา 

สร้างขึน้จากแรงกาย

และศรัทธา

ไปท่ีตลาดนะโตออ่น

ลองมองหาของสองสิง่ให้เจอ

หนึง่ไผส่านไว้กนัแดดแผดจ้า

สองน�ามาถวาย 

เคีย้วแล้วคาย

๑๕



หลวงตาครับ

ปานซอยอยูท่ี่ไหน

ผู้คนสร้างด้วยศรัทธา

ชว่ยผมหาค�าตอบ

หนอ่ยครับ

โตออ่นมุง่มัน่ตามหาปานซอยเป็นสิง่แรก 

โตออ่นพบเจอสิง่ท่ีสร้างขึน้จากศรัทธามากมาย  

แตส่ิง่ใดเลา่คือปานซอย

๑๖



น่ีใชป่านซอย

หรือเปลา่นะ

ในท่ีสดุก็รู้จกั

ปานซอยแล้วนะ

โตออ่น

ปานซอย 

คือลายฉลบุนสงักะสี 

ใช้ประดบัชายคาในวดั

หรือสถานท่ีส�าคญั

๑๗



แตน่ี่ไมใ่ช่

ไผส่านน่ีนา

ท่ีตลาด

โตออ่นต้องมองหาของสองสิง่

หนึง่ไผส่านไว้กนัแดดแผดจ้า

สองน�ามาถวาย เคีย้วแล้วคาย

น่ีคือตองตงึจ้ะ

ใช้กนัแดดได้ 

แตไ่มใ่ช่

ไผส่าน

ใช้ผดัหน้า 

ทาตวักนัแดด

ได้นะจ๊ะ

๑๘



กบุกนัแดด

สกัใบไหมจ๊ะ

เขาเรียกวา่

เน้ง(เม่ียง)จ้ะ

นัน่ไง ยาย

เคีย้วแล้วคาย

ใชแ่ล้ว 

ไผส่านกนัแดด

๑๙



๒๐



โตออ่นรู้จกัปานซอยและหาของสองสิง่จนพบ

แล้วโตออ่นก็มุง่ตามกลิน่ก�า้ก่อไป

จนถงึสะพานแหง่ความส�าเร็จ

โตออ่นตามหาปริศนาจนครบถ้วน

๒๑



ความศรัทธาและความกล้าหาญน�าพา

โตออ่นและครอบครัวมาสูส่ะพานแหง่ความส�าเร็จ สะพานซตูองเป้

นบัจากวนันีไ้ป โตออ่นจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่

และมีศรัทธาอยูเ่ตม็หวัใจ

๒๒



๒๓



  ขึน้ ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑

ปอยเหลนิสบิเอด็

๒๔



ประวัติผู้เขียน ขนิษฐำ ศักดิ์ดวง
      สาวนครศรีธรรมราช นกัศกึษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่อดีตสถาปนิกชมุชน ท่ีรักใน

งานเขียนและการท�าข้อมลู ท�างานสถาปนิกชมุชน 5 ปี

ก่อนผนัตวัมาท�างานด้านออกแบบสื่อสิง่พิมพ์  

ประวัติผู้วำด เอกสิทธิ์ ชูวงษ์ 
    หนุม่สพุรรณบรีุ นกัศกึษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่อดีตสถาปนิกชมุชน

มีความสนใจในวิถีชมุชน ความสมัพนัธ์มนษุย์กบั

ธรรมชาต ิรักงานวาดภาพ จงึผนัตวัเองมาท�างาน

สื่อสาร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการส�ารวจต้นทนุคณุคา่

ชมุชน และงานสื่อสารด้วยภาพ

วิธีกำรใช้หนังสือโตอ่อนอย่ำงไรให้เด็กสนุก

หนงัสือเร่ือง โตออ่น เหมาะส�าหรับเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑-๓ ซึง่ผู้แตง่

สร้างสรรค์ตวัละครให้เหมาะกบัเดก็วยันี ้คือมีนิสยัชา่งสงสยั และอยากรู้อยากเหน็
ดงันัน้ คณุครูจงึสามารถใช้หนงัสือเลม่นีเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสงสยั 

แล้วคณุครูสง่เสริมให้นกัเรียนหาค�าตอบ ดงัตวัอยา่งกิจกรรมท่ีเสนอด้านลา่งนี ้

คณุครูเร่ิมต้นกิจกรรมด้วยการอา่นหรือเลา่เร่ืองจากหนงัสือโตออ่น 

ให้นกัเรียนฟัง จากนัน้ ถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนคดิวา่ โต คือตวัอะไร” “นกัเรียนคดิวา่

โต มีจริงหรือไม”่ เป็นต้น และให้นกัเรียนแตล่ะคนวาดภาพ โต ในจินตนาการ จากนัน้

ชว่ยกนัเลา่ถงึสิง่ท่ี โต (ในเร่ือง) ต้องตามหา เชน่ ปานซอย เน้ง (เม่ียง) หรือทานาคา 

วา่แท้ท่ีจริงสิง่เหลา่นีคื้ออะไร มีลกัษณะอยา่งไร ใช้ท�าอะไรได้บ้าง โดยท่ีคณุครูน�า

ของจริงมาให้นกัเรียนดดู้วย และคณุครูตอ่ยอดด้วยค�าถามถงึสิง่อ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนควรรู้ด้วย

การน�าของจริงมาเป็นตวัอยา่งให้นกัเรียนดเูชน่กนั การเรียนรู้ในลกัษณะเชน่นีจ้ะชว่ย

ให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งสนกุสนาน จดจ�างา่ย จงึแตกตา่งจากการเรียนท่ีเหน็แตภ่าพ

ในหนงัสือเพียงอยา่งเดียว

๒๕



หนังสือในชุดสื่อกำรเรียนรู้สำระท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๖


