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 ชุมชนที่ประสบความสำาเร็จต้องมีความรัก 

ความผูกพันความภูมิใจในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่

จะทำาให้เกิดความสำาเร็จของโครงการ อาตมาอยากให้     

ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ในบทบาทของเราคือคนที่

ใช้ชีวิตหรือมีความเกี่ยวข้องอาตมาเคยเป็นที่ปรึกษา

โครงการทำาหลักสูตรของสถานศึกษาของเทศบาล

นครขอนแก่นเคยไปศึกษาดูงานมาหลายที่ พาครูไปก็

จะคล้าย ๆ กันหมด ครูที่มาจากภาคกลางมาสอนใน

เทศบาล ก็มีคำาถามเยอะแยะ ซึ่งเป็นคำาถามที่มีประโยชน์ 

แต่ปัญหานั้นจะนำามาซึ่งวิธีการและความสำาเร็จ การทำา

หลักสูตรเป็นเรื่องที่ตนเองติดตามมาอย่างห่าง ๆ เพราะ

ตัวเองไม่ได้มีความรู้ในตัวหลักสูตร โรงเรียนเทศบาลเอง                  

ก็ยังต้องใช้ครู ในโรงเรียนสาธิต มาเป็นคนทำาหลักสูตร

ให้แต่หลักสูตรท้องถิ่นเป็นความจำาเป็นความต้องการ

ของคนในชุมชน วัดเป็นพื้นที่ให้โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๑๑ 

แห่ง ใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรด้วย ปีแรก ๆ วัดนี้แทบเป็น

โรงเรียนของเทศบาลเลย เช่น โรงเรียนโนนชัย โรงเรียน   

สีฐาน ปีแรก ๆ เราต้องลงพื้นที่ตลอด จากนั้นเริ่มเข้าใจ  

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 ภาพรวมของสินไซโมเดลจะสำาเร็จหรือไม่  

ประกอบด้วยสามส่วน พื้นที่ดี ภูมิดี และสื่อดี คุณครู

ทำาหน้าที่คล้ายสื่อ คือสื่อกับเด็ก ๆ ชุมชน ลูกหลาน นี่

คือบทบาทสามส่วนที่กำาลังมองครูหรือโรงเรียนอย่าง

เดียวจะไม่ประสบความสำาเร็จอีกสองส่วนอยู่ในชุมชน 

คือพื้นที่ดี ภูมิดี ซึ่งสองส่วนจะขาดอย่างหนึ่งคือการ

สื่อปัญหาของชุมชนคือการสื่อ อาตมามีสิม มีโบสถ์               

มีคน มีความรู้ทุกอย่าง แต่สื่อไม่ได้ คนเฒ่า คนแก่ถูก

เจียรนัยโดยอาตมาทั้งนั้น แม้แต่เด็กกลุ่มต่าง ๆ รู้แต่

สื่อไม่ได้ เวลานักศึกษามา รู้แต่สื่อไม่ได้ เพราะไม่มี

การจัดระบบการสื่อองค์ความรู้ แต่โชคดีที่อาตมาเรียน

ประวัติศาสตร์ ได้นำาความรู้มาใช้ในการจัดกระบวนการ

พระครูบุญชยากร 

เจ้าอาวาสวัดไชยศรี

เจ้าคณะตำาบลสาวะถี เขต ๑

ที่ปรึกษาโครงการ

สัมโมทนียกถา
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องค์ความรู้ให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ชุมชนสาวัตถีเกือบสิบปี อาตมาคิดตอนแรกเคย

เรียนประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีทุบหม้อข้าวหม้อแกง เลยได้นำาไปคุยกับคนแก่ว่า 

เรามีความรู้หลายอย่างอยากให้ถ่ายทอดสู่คนอื่น ต้องกล้าที่จะสื่อออกไป ส่วน

เยาวชนเราก็ต้องปลุกใจเขา เหมือนสิมอาตมามีทุกอย่าง แต่สื่อไม่ได ้       เป็น

เจ้าอาวาสต้องมาสื่อสิม แต่บทบาทเราต่างกัน ครูต้องทำา อย่างระบบมีแบบแผน

ที่ครอบอยู่ ต้องได้รับความร่วมมือกับชุมชน 

 ดังนั้นครูจึงมาในบทบาทนี้ชัดเจน ทำาให้เอื้อกันระหว่างสองฝ่าย หนึ่ง

คือเราสื่อไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดไม่ได้ ทำาระบบไม่ได้ แต่ครูจัดระบบได้

เก่งมีความเข้าใจ แต่ไม่มีพื้นความรู้อย่างชัดเจน พื้นที่เป็นสิ่งมีอยู่แล้วแต่ต้อง

ได้รับความร่วมมือจากวัด บ้าน ชุมชน ของมีค่าในชุมชนวัฒนธรรม แต่อาตมา

มีพื้นที่วัดที่เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ บทบาทในพื้นที่ก็ต้องเอื้อ อนุญาต แล้วเราจะ

ทำายังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทำายังไงให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถ้าจะเข้ามาเรียนรู้โดยไม่หวังประสิทธิภาพอาตมาก็ไม่อนุญาต เช่น หาก   

มหาวิทยาลัยมาแบบไม่ชัดเจนต้องเข้ามาคุยให้ชัด เพราะความเป็นพื้นที่เรา

ต้องมองตรงนี้ มันมีปัญหา มีข้อดี ครูมีทุกอย่างแต่ความรู้ยังไม่มี มันไม่ถึง

องค์ความรู้ตรงนี้พื้นที่กับภูมิที่อยู่ในชุมชนต้องจัดองค์ความรู้ อาตมาก็ประสบ

ปัญหา แต่คราวนี้จะมีประสทธิภาพในโรงเรียนและสร้างความยั่งยืนได้มากกว่า 

อาตมายอมรับว่าทำางานเรื่องนี้มายี่สิบกว่าปี สนับสนุนเด็กอยู่ข้างนอกแต่ถ้าจะ

ให้ยั่งยืนจริง ๆ ต้องอยู่ในโรงเรียน เพราะเด็กอยู่ในระบบหมดแล้ว อาตมาทำาได้

แค่สิบยี่สิบคนเพื่อให้เขาสามารถสะท้อนในบางเรื่อง แต่นี่คือสิ่งที่อาตมาอยาก

ผลักดันเข้าไป เพราะจะทำาให้เกิดความยั่งยืนกับพื้นท ี่สิ่งเหล่านี้มันขาดกันไม่ได้ 

พื้นที่ต้องใช้ประโยชน์จากทางโรงเรียน เวลาเราอยากได้ความร่วมมือก็ต้องไป

หาครูที่โรงเรียน 

 ดังนั้นสองส่วนต้องเอื้อกันให้เขาเห็นประโยชน์จึงจะได้รับความ      

ร่วมมือ ชุมชนให้อย่างเดียวก็ไม่ได้ รับอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้  โรงเรียนก็ต้องได้

รับประโยชน์จากเรื่องชุมชน เช่น โรงเรียนเอาไปสร้าง บ้านงิ้วเอาไปทำาถมทอง

ก็ถมธรรมดา พอมาถมทองเรื่องสินไซก็มีมูลค่าขึ้น นี่เป็นส่วนยืนยันของชุมชน 

เป็นการปรับประยุกต์ อาตมาเอาไปใช้เป็นตัวอย่างหลาย ๆ แห่ง ทุกครั้งที่มีคน

มาถาม โครงการเหล่านี้เป็นโครงการเพื่อชุมชนแต่บทบาทหน้าที่อาจจะต่างกัน 

อาตมาดีใจที่โครงการขยายไปในพื้นที่โรงเรียนต่าง ๆ จริง ๆ มีหลาย ๆ โรงเรียนที่

เข้ามา ครูมาดูได้แต่อย่าเอาไปทำาโดยไม่มีการกลั่นกรองเพราะมันไม่ใช่ของเรา
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เขาต้องกลับไปแล้วทำาตามแนวทางของเขา แต่ไม่ใช่ในแบบของเราครูต้องทำา

ตามแนวทางนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้ อาตมาถามคุณครูที่โรงเรียน ได้รับเสียงสะท้อน

ว่ามีความพึงพอใจในโครงการนี้มาก เด็กเก่ง ได้ทำาบ่อย เขาก็ติดตาม อย่าคิด

ว่าชุมชนเขาไม่รู้สึก คุณครูเขารู้สึกแน่แต่อาจจะยังไม่ชัดเจนพอ แต่เป็นการ

จุดไฟแต่ละชุมชนให้เกิด  มันอยูที่การสานต่อ เหมือนที่ชุมชนสาวัตถี ความ

เชื่อมโยงเหล่านี้เราต้องเกิดความร่วมมือกันอย่างมาก เราต้องคุยกันได้ ให้

ความคิดเห็นได้ แต่วันหนึ่งเราต้องให้โรงเรียนมีอิสระในการพัฒนา  ถึงขั้นตอน

ที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเอง โรงเรียนทำาดีกว่าที่อาตมาคิด ครูทำาได้ 

เราต้องให้โอกาสในการพัฒนา เรากลับมาเป็นแหล่งเสริมระบบให้โรงเรียน        

ดังนั้นอาตมาคิดว่าสิ่งที่ทำาไปเป็นการปลูกต้นกล้าในชุมชน จะสำาเร็จปีนี้ หรือ

ปีหน้าเราไม่รู้ อาตมาติดตามเด็กโครงการสินไซเขาก็ยังเชื่อมโยงกับวัดอยู่ใน

ปัจจุบัน อาตมาภูมิใจที่เห็นเด็ก ๆ กลับมาดูแลชุมชน บางครั้งอาจจะยังไม่

สำาเร็จในตอนนี้ แต่มันสำาเร็จตรงที่เราได้เริ่มปลูกต้นกล้า เราจะทำาให้ต้นกล้า

เข้มแข็งมาได้อย่างไร...

 สินไซโมเดลประกอบด้วยสามส่วน พื้นที่ ภูมิ สื่อ ต้องได้รับความ

ร่วมมือทั้งสามส่วนจึงจะประสบความสำาเร็จเราต้องขับเคลื่อนให้ประสบ

ความสำาเร็จ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งตอนนี้อาจจะใช้เรื่อง       

ศิลปวัฒนธรรม แต่พอเราเข้มแข็งในระดับหนึ่งก็อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ในชุมชนเราก็ได้อาตมาเชื่อว่าเราประสบความสำาเร็จในการทำาโครงการมี    

รูปแบบและการขับเคลื่อนบางอย่างที่ค่อนข้างดี แต่อาจยังไม่มีการบูรณาการ 

เข้ามาชัดเจน หรืออีกปีสองปีอาจจะชัดเจนขึ้น วันหนึ่งเราจะมีความภูมิใจที่

ต้นกล้าที่เราปลูกนั้นจะกลับมา  สู่ชุมชน อาตมาไม่มีอะไรเลยกว่าอาตมาจะ

ตั้งหลักได้เกือบสิบปี แต่ถ้าวันนี้เด็กในุมชนของเราได้รับโอกาสจากกิจกรรม

เหล่านี้ เขาจะไม่เก่งกว่าอาตมาได้อย่างไร หลวงพ่อใช้เวลาเป็นสิบปีในการ

สืบค้นเรื่องสินไซกว่าจะได้รับการยอมรับ แต่เด็ก ๆ มาเรียนรู้อยู่ในยุคที่มีความ

พร้อม พอสมควร ดังนั้นไม่แปลกที่คุณครูได้ไปแสดงที่กรุงเทพฯ เพราะมีฐาน

ที่ดีวางไว้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อาตมาหวังว่าการร่วมโครงการ 

สินไซโมเดล ไม่ใช่ให้แค่การให้ความรู้แต่จะให้ชีวิตและความเจริญสู่ชุมชน

และหมายถึงประเทศชาติเรา ขอให้กำาลังใจทุกคน หวังว่าจะได้ทำางานกันต่อ

ไปหลังจากเฟตนี้สำาเร็จ.... 
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 โครงการสินไซโมเดลเมืองสามดีวิถีสุขปี ๒ ที่ชุมชน 

สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นแห่งนี้ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบเมือง

สามดีของภาคอีสานที่เป็นพื้นที่กลางในการปฏิบัติงานของ

เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสานเพื่อร่วมมือร่วมใจ

ปฏิบัติการตั้งแต่โครงการสินไซโมเดล ปี ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ที่ผ่านมาและกลายเป็นโมลเดลนำาร่องในการทำางานของ    

เครือข่ายฯ ที่ได้ประสานความร่วมมือกันในการผลักดันให้

ชุมชนสาวะถีแห่งนี้ มีสื่อดี ของชุมชนออกนำาเสนอสู่สายตา

ของคนภายนอก

 เรื่องราววรรณกรรมสินไซซึ่ ง เป็นเรื่องเล่าของ         

แผ่นดินล้านช้าง สามารถเชื่อมโยงคนทำางานสื่อพื้นบ้านจาก

หลากหลายสาขาในภาคอีสาน เข้ามาปฏิบัติการด้วยกันจน

สำาเร็จในปีแรก ด้วยสื่อหลากหลายชนิดทั้ง เพลงกล่อมลูก, กัน

ตรึม, ทอผ้า, หมอลำาหุ่น, หนังตะลุง, เพลง และการสืบค้นภูมิบ้านภูมิเมืองของตนเอง แม้จะ

เป็นเพียงพื้นที่นำาร่องแต่พอโครงการขยับสู่ปีที่ ๒ ความชัดเจนในการค้นหาตัวตนของตนเอง

ก็แจ่มชัดขึ้น โดยสื่อที่พวกเขาเลือกนำาเสนอนั่นคือ หมอลำาหุ่น และ หนังประโมทัย รวมไปถึง 

กระจกถมทองของดีที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว 

 วรรณกรรมสินไซ สามารถเป็นเครื่องมือ ที่นำาไปสู่การผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ

เป็นสื่อกลางของชุมชนแห่งนี้ และเหมาะกับบริบทการนำาเสนอของผู้ถ่ายทอด เด็กนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาเลือกหมอลำาหุ่นที่สนุกสนาน พี่มัธยมศึกษาเลือกใช้สื่ออย่างหนังประโมทัย

ในการถ่ายทอดออกไปด้วยลีลาของหมู่บ้านหมอลำาที่อยู่ในจิตวิญญาณของทุกคน รวมถึง

กระจกถมทองที่กลายเป็น OTOP ๕ ดาวของพื้นที่ที่หลายคนต้องการ 

 ในวันนี้ พื้นที่ดีอย่างชุมชนสาวะถี ได้นำาเอาภูมิดีคือภูมิปัญญาที่มีอยู่ ถ่ายทอด

ผ่านสื่อดี ที่นำาเสนอโดยเด็กเยาวชน เผยแพร่ออกสู่สายตาของคนทั่วโลกแล้ว เป็นการการัน

ตีในการเชื่อมประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน บ้าน วัด โรงเรียน ยังคงเป็น

สถาบันหลักในการขับเคลื่อนของชุมชนนี้ ภาคีเครือข่ายของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง

เสริมสุขภาพของ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือผู้ร่วมหมุน

กงล้อให้การขับเคลื่อนเกิดขึ้น 

 แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะสำาเร็จไม่ได้หากคนในพื้นที่ไม่สานต่อและไม่ขับ

เคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น 

สุมาลี  สุวรรณกร 

ประธานเครือข่าย

สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 

คำานำา
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 โครงการสินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถในระยะที่๒ 

เป็นการขยายผลจากระยะแรกซึ่งเป็นโครงการนำาร่องเพื่อปรับ

ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสินไซของภาคีเครือข่ายที่จะเข้า

ร่วมกระบวนการเรียนรู้และเป็นช่วงการทดลองค้นหาสื่อ รูป

แบบ และเทคนิค ที่จะนำามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะ

สม อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความต้องการของพื้นที่ ทบทวน

ชีพจรของชุมชนว่ามีลักษณะเช่นไร 

 การดำาเนินการในระยะที่ ๒ ได้เลือกสื่อที่มีความ   

เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่มาใช้ในการพัฒนาเด็กและ    

เยาวชน ประกอบด้วย หมอลำา หนังประโมทัย  และผลิตภัณฑ์  

ของที่ระลึก โดยได้เพิ่มกิจกรรมในส่วนของคณะครู คือ การทำาหลักสูตรท้องถิ่นสินไซเพื่อให้ครู

ได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนขยายจากเดิมที่มีเฉพาะกิจกรรมเด็ก เพราะ

เห็นว่าถ้าจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น การบรรจุความรู้และกิจกรรมสินไซเอาไว้ในระบบ

การศึกษาจะสามารถทำาให้ขยายผลสู่ความยั่งยืนได้เพราะในระยะที่ ๓ ชุมชนน่าจะสามารถ

ขับเคลื่อน และพัฒนาต่อยอดได้

 การดำาเนินงาน ในระยะนี้ได้แบ่งออก ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑.กิจกรรมค่าย 

๒.กิจกรรมสัญจร ๓. กิจกรรมการแลกเปลี่ยน และ ๔. กิจกรรมการถอดบทเรียน 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงานสามารถสรุปได้ว่า โครงการสินไซโมเดลระยะที่ ๒               

ได้สร้างให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นสินไซ เกิดคณะหมอลำาน้อยร้อยปี เกิดคณะหนังประโมทัยสินไซ 

และต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนลายสินไซ ซึ่งมีแนวโน้มสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้และมี

แนวโน้มสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีวัดไชยศรีเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

ที่เชื่อมประสานไปถึงกระบวนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจากโครงการสินไซโมเดลทั้งสองระยะ  

ที่สำาคัญชุมชนสาวะถีสามารถขยายการรับรู้เรื่องราวของมรดกวัฒนธรรมตนเองผ่านสื่อศิลป

วัฒนธรรมที่สื่อสารสร้างสรรค์โดยเยาวชนในโอกาสต่าง ๆ นำามาซึ่งความภาคภูมิใจ และเห็น

คุณค่า ดังที่ปรากฏจากการดำาเนินงานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา....

ผศ.ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์

หัวหน้าโครงการ

บทสรุปคัดย่อ
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 โครงการสินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถี ระยะที่ ๒ สำาเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี ก็ด้วย

ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่บ้านสาวะถีและตำาบลสาวะถี  

โดยเฉพาะในส่วนของวัดไชยศรี  โดยมีพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และเจ้าคณะ

ตำาบลสาวะถี เขต ๑ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ใช้พื้นที่วัดไชยศรี 

เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ อีกทั้งให้คำาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ นับแต่โครงการสินไซโมเดล ๑ เป็นต้น

มา และที่สำาคัญท่านยังช่วยประสานชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดำาเนินไปได้สะดวก 

 ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกกลุ่ม ในฐานะครูผู้ถ่ายทอด ที่ช่วยนำาประสบการณ์ของ

แต่ละพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาสินไซบ้านสาวะถี โดยเฉพาะ ผอ.สายชล  

สิงห์สุวรรณ ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด (ฐานหลักสูตรท้องถิ่นสินไซ)    

แม่ครูอุดมศิลป์ (ฐานหมอลำา) ครูยอด(ฐานหนังประโมทัยสินไซ) ครูเซียง(ฐานหุ่นกระติบ)รวมทั้ง

คณะวิทยากรกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นครูในพื้นที่ ประกอบด้วย ครูอรุณรัศมี ประดาพล

โรงเรียนบ้านงิ้ว (ฐานกระจกถมทอง) ครูพรศักดิ์ ภูมิสวาสดิ์ และ ครูศริญญา  กุลพินิจ        

(ฐานสกรีน) โดยมี ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์

และอีเวนท์เชิงธุรกิจและอาจารย์กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกับการท่อง

เที่ยว

 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจาก ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านสาวะถี โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียน

บ้านลาดนาเพียง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากพื้นที่    (พื้นที่ดี สื่อดี 

ภูมิดี) สู่เด็ก เยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องราวดี ๆ ของชุมชน จนสามารถทำาให้พวกเขา

เหล่านั้นก้าวขึ้นมาเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้ 

 และที่สำาคัญยิ่งคือแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุน

สนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ช่วยอำานวยทั้งวางระบบแนวคิด ระบบการทำางาน และ

งบประมาณสนับสนุนให้พื้นที่สามารถดำาเนินการโครงการได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 

ราบรื่น จนสามารถดำาเนินโครงการให้รรลุผลสำาเร็จดังที่ปรากฏแล้วนั้น..และที่จะลืมเสียมิได้ 

คือ ฝ่ายเลขานุการ  ตู่ (บุญยืน) วิท (อ.วิทยา) ลูกหยี (ธิดารัตน์)  และท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม       

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้....

กิตติกรรมประกาศ
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 บ้านสาวะถีเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน    

หลายยุคหลายสมัย เหลื่ อมซ้อนทับกันอยู่ ในพื้ นที่ ทางกายภาพ                      

นับแต่ยุคทวารวดี ขอมโบราณ ล้านช้าง จวบถึงยุคสมัยของเรา ที่เรียก

ว่ายุคปัจจุบันที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมที่ยากจะบ่งชี้ถึง                                      

อัตลักษณ์ความเป็นเฉพาะได้ ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏ

ในพื้นที่โนนเมือง(ทวารวดี)ก็ดี โนนกู่(ปราสาทขอม)ก็ดี จนถึงวัดวาอาราม

ที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมแบบล้านช้าง เช่น สิมและฮูปแต้ม                       

วัดไชยศรี สิมและหอแจก (ศาลาการเปรียญ) วัดโพธิ์ชัยก็ดี ล้วนเป็นสิ่ง

แสดงถึงรากฐานภูมิปัญญาของคนในอดีต ที่สามารถบ่งชี้ถึงพื้นที่ความ

สัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น แม้ว่าเราจะรับรู้หรือไม่

ก็ตามแต่พื้นที่แห่งนี้ีย่อมต้องเป็นพื้นที่ดีแน่นอน จึงมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยต่อ

เนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย จนมาเป็นชุมชนบ้านสาวะถีในยุคปัจจุบัน

 นอกจากนั้นเรายังพบว่าในยุคสมัยสร้างบ้านแปลงเมือง          

บ้านสาวะถียังเป็นชุมทางสำาคัญอีกแห่งหนึ่งในละแวกนี้มีความรุ่งเรือง

ทั้งทางโลก ทางธรรม มีสำานักเรียนพระปริยัติธรรม วัดวาอารามได้รับการ

เอาใจใส่ดูแล ชุมชนมีศรัทธา ชาวบ้านมีความรักสามัคคีกันแม้ว่าจะมา

จากถิ่นฐานที่ต่างกันก็ไม่มีความขัดแย้ง อาศัยพึ่งพากันฉันท์ญาติมิตร    

ซึ่งก็นับว่าสถานที่นี้มีภูมิที่ดี (ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา) อีกทั้งยังมสื่อ

ที่ดี คือ มีสื่อศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์สืบสานต่อกัน

มาอย่างหมอลำาและฮูปแต้มโดยเฉพาะฮูปแต้มสินไซบนผนังสิมของวัด      

ไชยศรีที่สมบูรณ์และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง อันเป็นสื่อทาง

ธรรมที่เกิดจากพลังศรัทธาร่วมกันของวัดและ บ้าน มากด้วยคุณค่าสาระที่

เอื้อประโยชน์ในการสอนสั่งคุณธรรมมายาวนาน 

 ด้วยความเหมาะสมในความเป็น พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี ของ            

บ้านสาวะถีนี่เอง ทำาให้โครงการสินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถีได้อุบัติขึ้นใน        

ภูมิสถานแห่งนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ฟื้นฟู ประยุกต์ และสร้างสรรค์ภายใต้

ฐาน ๓ ดี โดย มีฮูปแต้ม และวรรณกรรมสินไซเป็นแกนกลางให้เกิดการ

พัฒนาร่วมกัน...  

9

สินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถี # ๒  (พื้นที่ดี ภูมิดี ส่ือดี)
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 ครั้งหนึ่งบนพื้นที่ของ “วัดไชยศรี” ศาสนสถานประจำาชุมชนบ้านสาวะถี อำาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายสินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถี” ขึ้นภายใต้โครงการ
นำาร่อง“ศิลป์อีสานสร้างสุข”

 พื้นที่สร้างสรรค ์ เมือง ๓ ดี วิถีสุข (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เมืองสื่อสร้างสรรค์ ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้
กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่แล้วยังทำาให้มองเห็นคุณค่าที่มีในชุมชนบ้านสาวะถี
อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรม อาทิ จิตรกรรมฮูปแต้มเรื่องสินไซบนผนังสิม (อุโบสถ)  
วัดไชยศรีหรือท่วงท่าทำานองการร้องลำาแบบดั้งเดิมที่สืบทอดโดยคนในชุมชนระยะเวลาเพีง
สามวันสองคืนที่ผ่านไปนั้นกลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชนวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ซึมซับเอาไว้ออกมาผ่านผลงานด้านศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ หลังจาก
ได้เข้าฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ฐานทัศนศิลป์ (การวาดภาพ) ฐานการทอผ้า(สกรีน
กระเป๋าผ้า) ฐานการร้องเพลง ฐานการทำาวารสารฐานการเขียนบทสารคดี และจัดทำาสารคดี
ฐานเรียนรู้เพลงกล่อมลูก ฐานการทำาหมอลำาหุ่น ฐานการทำาหนังประโมทัย และฐานการร้อง
เพลงกันตรึมการมีต้นทุนที่ดีคือมีพื้นที่ดีอย่างชุมชนหรือวัดไชยศรีซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม
ที่หลายหลากทั้งปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ล้วนนำาทางมาสู่การได้สัมผัสสื่อที่ดีเพื่อเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งคนในชุมชนผ้าเข้าร่วมโครงการจึงมีภูมิคุ้มกันตัวเองจากสื่อที่ไม่สร้างสรรค์หรือ
อบายมุขไปในคราวเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการของค่ายนี้แล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่การ
แยกย้าย เพราะครู นักเรียนที่ได้ร่วมกันเรียนรู้จากค่ายสินไซโมเดลได้นำาผลงานไปต่อยอดกับ
โรงเรียนและชุมชน มีการก่อตั้งชมรมหนังประโมทัย หมอลำาหุ่นที่ประสานเข้ากับศาสตร์แห่ง
หมอลำา ทักษะบวกกับการฝึกฝนก็ได้พาให้เด็ก ๆ ได้ไปแสดงความสามารถในหลายเวที 

 จากความสำาเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งแรก ได้นำามาสู่การจัดกิจกรรมครั้งที่สอง เพื่อ
ขยายผลโครงการและสร้าง “โมเดล” ให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านสาวะถี โดยกิจกรรมแรกนี้จัดขึ้น
ในรูปแบบของค่ายที่ชื่อว่า “ค่ายสินไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี ครั้งที่ ๒” ซึ่งยังคงใช้ชื่อเดิม แต่
คณะทำางานนำาโดยเครือข่ายศิลป์อีสานสร้างสุข ได้หารือร่วมกับตัวแทนวัด ชุมชน และโรงเรียน
ถึงแนวทางและรูปแบบของค่าย ให้ค่ายนี้ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ บ้าน วัด และโรงเรียนต้องการ 

๑
      

   ค่ายสินไซโมเดล
           แห่งบ้านสาวะถี ครั้งที่ ๒ 

ธิดารัตน์  สีหะเกรียงไกร
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จึงได้ข้อสรุปว่าจะมีการปรับฐานการเรียนรู้ โดยคงไว้เฉพาะฐานที่
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจ และต่อยอดได้หรือเป็นโมเดล
ที่พวกเขาจะได้ถอดแบบและสร้างสรรค์ต่อไป  ได้แก่   ฐานศิลปะ 
(แบ่งเป็นฐาน การถมทอง และ การสกรีนเสื้อ / กระเป๋า) ฐานการ
ร้องหมอลำา ฐานหนังประโมทัย และฐานหมอลำาหุ่น กำาหนดให้มี
การจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำาหรับกลุ่ม
เป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะประกอบด้วย   พระสงฆ์ ผู้นำา
ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๕ โรงเรียน ครู นักเรียน 

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันแรกของการจัดกิจกรรม
ในค่ายสินไซโมเดลครั้งที่ ๒ มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 
รวม ๕ แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 
โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง 
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ ์ มาลงทะเบียนโดยมีพี่เลี้ยงค่าย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ซึ่ง
เคยร่วมกิจกรรมในค่ายแรกคอยอำานวยความสะดวกและทำา
หน้าที่สันทนาการ รวมถึงดูแลแต่ละฐานการเรียนรู้ หลังจากการ            
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมค่าย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก็ได้รวมกัน
ที่ศาลาศิลปวัฒนธรรมวัดไชยศรีหลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน      ซึ่ง
ในครั้งนี้กำานันไพฑูรย์ คำาโมงให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน
โดยกล่าวถึงการจัดจัดกิจกรรมสินไซโมเดลที่จัดขึ้นในครั้งแรกว่า 
กิจกรรมนี้มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาเยาวชนในตำาบลสาวะถีจึง
ยินดีอย่างยิ่งที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง

  จากนั้นพระครูบุญชยากรเจ้าอาวาสวัดไชยศรีกล่าว
สัมโมทนียกถาก่อนจะมีการแนะนำาวิทยากรโดยคุณสุมาลี 
สุวรรณกรประธานเครือข่ายศิลปะศิลปินเพื่อการปฏิรูปภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และประธานค่ายสินไซโมเดล เมื่อถึงเวลาแห่งการ
เรียนรู้ ครูและนักเรียนได้แยกย้ายกันเข้าฐานตามความสนใจและ
สร้างผลงานของแต่ละกลุ่มเพื่อนำาเสนอในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
วันสุดท้ายของการจัดค่ายสินไซโมเดลนั่นเอง เป็นภารกิจที่วิทยากรและสมาชิกค่ายต้องร่วม
กันสร้างขึ้นมา

พระครูบุญชยากร

ผศ.ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์

สุมาลี  สุวรรณกร
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 ฐานหนังประโมทัย และ ฐานหมอลำาหุ่น เป็นฐานการเรียนรู้ที่
เคยจัดขึ้นในค่ายสินไซโมเดลครั้งแรกเป็นฐานที่ได้รับความสนใจ 
ทั้งในด้านกระบวนการและผลงาน เพราะเป็นฐานทเด็ก ๆ จะ
ได้เพิ่มจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองลงไปด้วยหนัง
ประโมทัย หรือหนังบักตื้อ คือหนังตะลุงรูปแบบอีสาน ซึ่งจะมี
การชักตัวหนัง ตัวละครจากเรื่องราวต่าง ๆ เช่นนิทาน ชาดก 
ผ่านเสียงร้องแบบหมอลำาและการพากย์ในฐานหนังประโมทัย
ได้ คุณเจริญพงศ์ ชูเลิศ หรือ ครูยอด ผู้สืบทอดหนังประโมทัย
จากเมืองตักสิลาและครูช้างมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองคความ
รู้ในวันแรกนี้ครูยอดให้สมาชิกในฐาน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาทั้งหมด มาทำาความรู้จักกันผ่านกิจกรรมนันทนาการ 
จากนั้นได้แบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิก ได้แก่ วาดรูป พากย์หนัง และ
เชิดหุ่น แน่นอนว่าค่ายนี้มี “สินไซ” ต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน เป็นฐานและสิ่งเชื่อมร้อยทุกกระบวนการ หนังประโมทัย
ในค่ายนี้จึงจะถ่ายทอดเรื่องราวของสินไซให้ผู้ชมได้รับความ
บันเทิง สมาชิกกลุ่มที่ต้องวาดรูปจึงต้องศึกษาตัวละครเพื่อนำามา
วาดก่อนการสร้างตัวหนัง โดยเรียนรู้จากฮูปแต้มบนฝาผนังสิม 
วัดไชยศรี กลุ่มพากย์หนังทำาหน้าที่คัดลอกบทพากย์ บทกลอน
ลำา ลงบนกระดาษขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้ซักซ้อมร่วมกัน ส่วนกลุ่ม  
เชิดหุ่นยังไม่มีตัวหนังฝึกซ้อม ก็ต้องลงมือทำาหุ่นช่วยเพื่อน

  หลังจากที่กลุ่มวาดรูปได้เลือกรูปแบบตัวละครมาแล้ว
ก็นำามาวาดลงบนกระดาษแข็งก่อนจะช่วยกันตัดให้เป็นรูปร่าง 
และขั้นตอนสำาคัญ คือการตอกรูตามเส้นโครงร่างเพื่อให้เห็น
แสงเงาชัดเจนขณะเชิด ก่อนจะติดไม้เชิดที่ตัวหุ่น แต่ละขั้นตอน
ใช้เวลาไปไม่น้อย โดยเฉพาะขั้นตอนของการตอกรูตัวหุ่น ที่ต้อง
ระมัดระวังไม่ใช้กระดาษขาด ซึ่งตัวหนัง หรือ ตัวหุ่น  ที่ใช้ในการ
แสดงหนังประโมทัยนั้นมักปกติแล้วจะทำามาจากหนัง แต่ใน
ค่ายนี้วิทยากรจะสาธิตโดยใช้กระดาษแข็งแทน เพราะขั้นตอน
การทำานั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งหลังจากจบค่ายนี้น้อง ๆ ในฐาน 
หนังประโมทัยก็สามารถต่อยอดฝีมือโดยใช้หนังเป็นวัสดุได้       

วันแรกของค่ายสินไซโมเดลสำาหรับฐานประโมทัยจึงใช้ไปสำาหรับการทำาตัวหุ่น ซึ่งมีแค่บางตัว
ที่ลงมือทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการฝึกฝนร้องลำาประกอบการเชิดหุ่น 

ครูยอด - เจริญพงศ์ ชูเลิศ

ครูเซียง - ปรีชา  การุณ

แม่ครูอุดมศิลป์ 
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 อีกฐานหนึ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบไม่แพ้กันคือ ฐานหมอลำาหุ่น ฐานนี้มีเสน่ห์ที่ดึงดูด
ความสนใจจากมาชิกในฐานคือ “หุ่น” ที่นำาเอา “กระติบข้าว” รวมถึงวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ   มา 
สร้างเป็นหุ่นให้คนเชิดขยับโยกไปตามจังหวะและท่วงทำานองของหมอลำา ในฐานนี้มีวิทยากร 
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการทำาหมอลำาหุ่นจนมีชื่อเสียงในระดับโลกนั่นก็คือ                                
ครูเซียง-ปรีชา การุณ ในวันแรกของค่ายสินไซ ครูเซียงให้สมาชิกซึ่งเป็นเด็ก ๆ วัยประถม
ศึกษาทั้งหมด แบ่งกลุ่มแล้วเลือกหุ่นที่อยากทำา ซึ่งหุ่นนี้จะเป็นตัวละครจากเรื่องสินไซ         
จากนั้นให้ออกแบบว่าหุ่นแต่ละตัวจะต้องใช้อะไรเป็นวัสดุบ้าง เหล่าสมาชิกตัวน้อยจึงใช้เวลา
ช่วงเช้าหาวัสดุเหลือใช้จากชุมชนของตัวเอง แม้ว่าจะยังเป็นแค่เด็กประถมฯ แต่ความมุ่งมั่น
นั้นเต็มร้อย เพราะวัสดุที่หามาได้นั้นมีจำานวนมากเพียงพอและหลากหลาย ทั้งกระติบข้าวเก่า       
เศษผ้า เศษไม้ ฯลฯ เมื่อได้วัสดุแล้วก็เริ่มลงมือทำาหุ่น โดยมีครูเซียงคอยกำากับ เด็ก ๆ ทุกคน
ต่างใช้จินตนาการและความสร้างสรรค์ ทุ่มเทให้กับผลงาน กระทั่งถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกลับ  
หลายคนก็อยากทำาต่อเพราะหุ่นยังไม่เสร็จ แต่วิทยากรให้ทำาต่อในวันที่สอง

 อีกหนึ่งฐานการแสดงก็คือ ฐานหมอลำาน้อยร้อยปี เป็นฐานการเรียนรู้ที่จะปลูกฝัง
และถ่ายทอดองค์ความรู้และศิลปะด้านการขับร้องหมอลำาไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่...หนูน้อย
วัยประถมศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ต้องการแร่ธาตุชั้นดี การปลูกฝังสิ่งดั้งเดิมคือ 
“หมอลำา” แต่อุดมด้วยคุณค่านี้ สามารถสร้างรากที่แข็งแรง เพื่อนำาไปสู่กการสร้างสรรค์ศิลปะ
แขนงนี้ให้เติบโตต่อไปโดยเฉพาะหมอลำาที่บอกเล่าเรื่องราวของสินไซก็จะไม่สูญไปกับคนรุ่น
เก่าแน่นอน ซึ่งแม่ครูหมอลำาอุดมศิลป์ หรือ แม่ครูวันดี พลทองสถิตยไ์ด้ใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนบรรดาศิษย์ตัวน้อย ในฐานะวิทยากรโดยให้เด็ก ๆ ทำาความเข้าใจ
กลอนลำา ว่าคุ้นเคยกับคำาที่ปรากฏในกลอนลำาหรือไม่ จากนั้นลองอ่านออกเสียงแบบไม่ใส่
ทำานอง เช่น ออกเสียงสูง เสียงต่ำา การวรรคประโยคเพื่อให้ได้จังหวะที่เหมาะสม ฝึกฝนเช่นนี้
จนคล่องแคล่วแล้วจึงลองใส่ทำานองลงไป ให้หมอลำาน้อยร้องตามการสาธิตของหมอลำาระดับ
แม่ครู ซึ่งบทกลอนลำาที่แม่ครูได้หยิบยกมานั้น เป็นบทไหว้ครูและแนะนำาตัว ซึ่งจะใช้เริ่มการ
แสดงหมอลำา เมื่อหมอลำาน้อยเริ่มร้องหมอลำาได้ แม่ครูก็เริ่มสอนให้ใส่ท่าประกอบซึ่งเป็นการ
รำาหรือฟ้อนให้เข้ากับท่วงทำานอง   พี่เลี้ยงในฐานซึ่งมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทักษะนี้แล้วก็
จะช่วยน้อง ๆ จัดระเบียบแถวเพื่อให้การแสดงออกมาสวยงาม

 นอกจากฐานการเรียนรู้ที่ฝึกฝนในเรื่องการแสดงให้เหล่าสินไซตัวน้อยแล้วยังมี
ฐานการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมและสร้างผลิตภัณฑ์ประจำาชุมชน ได้แก่ ฐานศิลปะกระจกถมทอง 
คือฐานที่จะนำาศิลปะการถมทองบนกระจกเงามาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ประจำาตำาบลสาวะถีซึ่ง
มี   ฮูปแต้มสินไซเป็นเอกลักษณ์ ในฐานนี้มีวิทยากรซึ่งเป็นคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน
บ้านงิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนบ้านงิ้วเคยใช้ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน จึงนำาเอา  
ความรู้มาแบ่งปันให้นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ได้ลองฝึกฝน ในขั้นตอนแรกนั้นวิทยากรให้สมาชิก
ในฐานไปศึกษาภาพฮูปแต้มบนฝาผนังสิมวัดไชยศรี ซึ่งเป็นลายเส้นที่มีลักษณะเฉพาะตัว
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ของช่างอีสาน จากนั้นให้ลอกภาพนั้นลงบนกระดาษแล้วส่งให้วิทยากรช่วยแนะนำา ซึ่งแต่ละ
คนก็จะมีภาพวาดลอกลายฮูปแต้มคนละหลาย ๆ แผ่น เพื่อฝึกฝนทักษะและได้ลวดลายที่
เหมาะสมสวยงาม เมื่อได้ลวดลายที่เหมาะสมแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สมาชิกจะทดลองวาดลง
กระจก ซึ่งในการเริ่มต้นก็ใช้ปากกาที่สามารถลบหมึกได้ก่อน สมาชิกทุกคนเพิ่งเคยสัมผัสกับ
การทำางานศิลปะรูปแบบนี้ จึงต้องใช้เวลาฝึกฝนสองขั้นตอนนี้ในวันแรก  

 ฐานสกรีนเสื้อและกระเป๋าเป็นอีกหนึ่งฐานที่มีการทำาผลิตภัณฑ์โดยใช้เอกลักษณ์
ชุมชนอย่างฮูปแต้มสินไซมาบูรณาการเข้ากับขั้นตอนการผลิต ซึ่งก่อนที่สมาชิกในฐาน
ซึ่งเป็นนักเรียนจากทุกโรงเรียนจะได้ทดลองสร้างผลงาน ก็ได้ฟังเรื่องราวของสินไซ จาก                              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ และแบ่งสมาชิกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่ม
ออกแบบลวดลายที่จะใช้สกรีนช่วยกัน โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมเรื่องสินไซ
ของวัดไชยศรี กว่าที่ลวดลายของแต่ละกลุ่มจะลงตัวนั้น แต่ละคนต่างก็ระดมความคิดและ
ฝีมือ จากนั้นก็คัดเลือกผลงานจนเหลือกลุ่มละ ๑ ภาพ ซึ่งเวลาในวันแรกของค่ายก็หมดไปกับ
กระบวนการเหล่านี้ ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นเท่านั้น

  ค่ายสินไซโมเดลครั้งที่สอง ไม่ได้มีแค่ฐานการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังมี
ฐานสำาหรับครู – อาจารย์ นั่นก็คือ “ฐานหลักสูตรท้องถิ่นสินไซ” ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีความ
สำาคัญเพราะจะมีส่วนทำาให้สินไซโมเดลมีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะเมื่อมีหลักสูตรการ
ศึกษาที่สามารถนำาเอาวรรณกรรมอีสานเรื่องสินไซเข้าไปบูรณาการกับการศึกษาได้ ก็จะทำาให้
ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของสินไซที่เชื่อมโยงทั้งในเรื่องวรรณกรรมและศิลปะโดยเฉพาะฮูปแต้ม     
สิมวัดไชยศรีที่เป็นจุดเด่นของตำาบลสาวะถี ในฐานนี้มีวิทยากรหลักสองท่าน คือ ผู้อำานวยการ 
สายชล สิงห์สุวรรณ ตำาแหน่งผู้อำานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดทำา
หน้าที่เป็นวิทยากรด้านหลักสูตรการศึกษา และ พระอาจารย์ไพวัน มาลาวง จากวิทยาลัยสงฆ์
องค์ตื้อ สปป.ลาว ผู้รอบรู้ด้านเนื้อหาสินไซ สำาหรับฐานนี้จะเปิดให้ตัวแทนครูจาก ๕ โรงเรียน
มาร่วมหารือกัน เพื่อสร้าง “หลักสูตรท้องถื่น” ขึ้น ซึ่งในวันแรกนี้ พระอาจารย์ไพวันได้เล่าเรื่อง
ราวของสินไซให้คณะครูได้ฟัง เพราะครูบางท่านแม้ว่าอยู่ในตำาบลสาวะถี แต่ก็ไม่ได้สอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหรือบางท่านก็สอนต่างหมู่บ้านหรือไม่ใช่คนในท้องถิ่น    หลัง
จากนั้นก็หารือกันในประเด็นเรื่องการนำาสินไซมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากตัวแทน
ครูที่เข้าร่วมฐานหลักสูตรการศึกษานั้นเป็นครูผู้สอนในรายวิชาที่ต่างกัน และส่วนใหญ่เป็นครู
ระดับประถมศึกษาที่ไม่ใช่คุณครูผู้สอนวรรณกรรมโดยตรง จึงมองว่าน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะ
สร้างหลักสูตรนี้ให้เป็นไปได้ แต่วิทยากรคือ ผอ.สายชล ก็ได้ลองยกตัวอย่างการบูรณาการให้
ครูทุกท่านฟัง ซึ่งหลัก ๆ แล้ววิชาที่บูรณาการได้อย่างดีที่สุดก็คือ วิชาภาษาไทย ศิลปะ และ
สังคม จากนั้นจึงมอบหมายการบ้าน  ให้ครูทุกท่านศึกษาเรื่องราวของสินไซในระดับที่ละเอียด
ขึ้น โดยอ่านรายละเอียดแต่ละบั้นหรือตอนทั้ง ๑๕ บั้น แล้วลองดูว่าจะบูรณาการอย่างไร
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 วันแรกของค่ายสินไซโมเดลสิ้นสุด
ลงเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. หลังจากกิจกรรม
สุดท้ายของวันคือการสันทนาการโดยน้องๆ 
นักเรียนโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คณะทำางาน
และวิทยากรจึงได้พูดคุยกันเพื่อสรุปผลการทำา
กิจกรรมของแต่ละฐานการเรียนรู้ซึ่งทำาให้พบ
ประเด็นต่าง ๆ ทั้งผลที่ได้ ปัญหาและจุดบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องเพิ่มเติมในวันที่สองของค่าย  

 ในฐานหนังประโมทัยนั้นครูยอดได้กล่าว
ถึงกระบวนการในฐานว่าบทกลอนลำานั้นจะใช้บท
เดิมในค่ายครั้งแรกเพราะมีสมาชิกในฐานบาง
คนที่เคยเข้าร่วมค่ายครั้งแรกยังจำากลอนลำาได้อยู่ 
และด้วยเวลาจำากัดการใช้กลอนลำาใหม่ทั้งหมด
ก็เป็นไปได้ยาก อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่พบก็คือ
ไม่มี “หมอแคน” จึงจะติดต่อหมอแคนในชุมชนมา
ช่วยเป่าแคนประกอบการแสดง สำาหรับอีกสองวัน
ในค่าย ก็จะให้สมาชิกในฐานได้ทำาตัวหนังให้เสร็จ 
ก่อนจะซ้อมการพากย์เสียง การร้องลำาร่วมกับการ
เชิดหุ่นบนจอหนัง ซึ่งฐานนี้ก็จะทำาให้เยาวชนได้
ทักษะ เทคนิคการทำาตัวหุ่น การจัดการแสดงเพิ่ม
เติมจากที่มีต้นทุนอยู่แล้วในโรงเรียน แต่สิ่งหนึ่ง
ที่อาจไม่สำาเร็จในค่ายนี้ก็คือหมอแคนที่ฐานการ
เรียนรู้ไม่สามารถจะปั้นหรือฝึกฝนให้ทันภายใน
เวลา ๓ วัน จึงหวังอยากให้มีหมอแคนประจำา
ชุมชนซึ่งอาจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่

 ฐานหมอลำาหุ่น นำาโดยครูเซียง มองว่า
ระยะเวลาในค่ายนั้นมีน้อยเกินไป ผลิตผลที่เกิด
ขึ้นนั้นก็คือตัวหุ่น ที่แม้ว่าสมาชิกจะเป็นสมาชิก
ใหม่ไม่เคยเข้าค่ายนี้มาก่อน หรือนักเรียนบางคน
ยังไม่รู้จักสินไซ ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเพราะเห็น
ความตั้งใจของสมาชิกในฐาน แต่ปัญหานั้นจะอยู่ที่เรื่องของการร้องหมอลำาประกอบการ
แสดงของตัวหุ่นซึ่งไม่สามารถฝึกฝนได้ทันจึงมีแนวคิดว่าจะบูรณาการเข้ากับฐานหมอลำา
น้อยร้อยปีซึ่งวันนี้แม่หมอลำาอุดมศิลป์วิทยากรประจำาฐานได้สอนกลอนลำาเกี่ยวกับการ

กิจกรรมฐานหนังประโมทัยสินไซ

กิจกรรมฐานหุ่นกระติ๊บ

กิจกรรมฐานหมอลำา
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แนะนำาตัว ก็ไม่สามารถใช้กับหมอลำาหุ่นได้จึงมี
ความคิดว่าจะปรึกษาแม่ครูอุดมศิลป์เพื่อปรับ
เปลี่ยนเนื้อหากลอนลำาให้สามารถทำาการแสดง
ร่วมกันได้   ส่วนฐานการทำาผลิตภัณฑ์สินไซ ซึ่งมี
กลุ่มย่อย ได้แก่ ฐานสกรีนเสื้อ/กระเป๋า และฐาน
กระจกถมทอง แม้ว่าศิลปะการสกรีนและการทำา
กระจกถมทองนั้นจะแตกต่างกัน แต่วันนี้ทั้งสอง
กลุ่มย่อยก็เริ่มต้นด้วยการร่างแบบ และคัดลอก
ลักษณะตัวละครจากเรื่องสินไซจากจิตรกรรม       
ฝาผนังหรือฮูปแต้มบนผนังสิมวัดไชยศรี ซึ่งในวัน
ที่สองของค่ายวิทยากรซึ่งเป็นคุณครูจากโรงเรียน   
สาวะถีพิทยาสรรพ์และโรงเรียนบ้านงิ้ว จึงจะพา 
สมาชิกลงมือทำาผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป นอกจาก
นี้ยังมี ดร.ดลฤทัย   โกวรรธนะกุล ทำาหน้าที่
วิทยากรพิเศษให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

 อี กหนึ่ ง ฐานคื อฐานหลั กสู ต รท้ อ งถิ่ น  
วิทยากรคือ ผู้อำานวยการสายชล สิงห์สุวรรณ 
ได้สะท้อนผลการจัดกิจกรรมในฐานซึ่งมีสมาชิก
เป็นตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่พา
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  ผู้อำานวยการสายชล 
หรือ อาจารย์สายชลมองว่า ระยะเวลาสามวันนั้น
อาจไม่สามารถสร้างหลักสูตรที่สมบูรณ์ได้ แต่
ระยะเวลาสามวันนี้อยากให้ตัวแทนครูได้มองเห็น

ว่าวรรณกรรมสินไซสามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ หลังจากที่คณะครู
ได้ฟังเรื่องย่อวรรณกรรมเรื่องสินไซจากพระอาจารย์ไพวันแล้ว ดูเหมือนว่าจะยังมองไม่ออก
ว่าจะประยุกต์หลักสูตรอย่างไร นอกจากนี้ยังมองว่าเป็นเรื่องยากในระดับโครงสร้าง เพราะ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของโรงเรียนได้ อาจารย์สายชลจึงปรับเปลี่ยนวิธีการด้วย
การให้การบ้านครูไปอ่านเรื่องย่อละเอียดเรื่องสินไซ โดยดูเป็นบั้นหรือตอน ว่ามีจุดใดที่อ่าน
แล้วเชื่อมโยงได้ พรุ่งนี้จึงจะมานำาเสนอแลกเปลี่ยนกัน   ส่วนประเด็นหลักสูตรโรงเรียนนั้น 
อาจารย์สายชลก็หวังว่าการที่คณะครูหรือผู้อำานวยการได้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายก็อาจ
สนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่นมากขึ้น โรงเรียนอาจจะกลัวว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่ยั่งยืนเพราะหาก
ครูผู้สอนย้ายหรือเกษียณแล้วหลักสูตรจะไม่สามารถนำาไปใช้ต่อไป แต่ความจริงแล้วหาก

ดร. ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล 

บรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผอ.สายชล  สิงห์สุวรรณ

วิทยากรกลุ่มฐานหลักสูตรท้องถิ่นสินไซ 

บรรยายกระบวนการทำาหลักสูตรท้องถิ่น
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หลักสูตรมีความสมบูรณ์และชัดเจน ไม่ว่าจะเปลี่ยนครูไปอย่างไรก็จะสามารถนำาไปใช้ได้ 
ซึ่งครูที่เข้าร่วมฐานนี้ต้องเข้าใจว่าการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นไม่ใช่การให้ครูเป็นศูนย์กลาง
ถ่ายทอดความรู้เรื่องสินไซ แต่ชุมชนมีผู้รู้ มีแหล่งความรู้ไว้อยู่แล้ว เช่น ปราชญ์ชุมชนใน
ชุมชนสาวะถี        พระอาจารย์บุญชยากร หรือแม้แต่สิมวัดไชยศรี ล้วนแต่เป็นต้นทุนที่เปิดให้
ทุกคนได้เข้ามาศึกษา เพียงแต่ครูต้องรู้จักเลือกว่าส่วนใดที่จะโยงกับวิชาการเรียนได้ เช่น วิชา
ศิลปะที่มีเนื้อหาของการใช้สีวรรณะต่าง ๆ ก็สามารถพาผู้เรียนมาชมการใช้สีของช่างอีสาน
จากฮูปแต้มได้ หรือในหลักสูตรอาจนำากิจกรรมในค่ายไม่ว่าจะเป็นหนังประโมทัย หมอลำาหุ่น 
หมอลำา มาสอดแทรกลงในรายวิชา การเรียนรู้แบบนี้ยังจะเป็นการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางอีกด้วย 

 พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้คำาแนะนำา
ว่ากิจกรรมในค่าย ในแต่ละฐานนั้นยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันแต่ละกลุ่ม ทั้ง ๆ ที่
เชื่อมโยงกันได้ซึ่งจะตรงกับประเด็นที่ฐานหมอลำาหุ่นได้เสนอไปก่อนหน้านี้ คณะทำางานและ
วิทยากรเห็นด้วยและพร้อมจะพูดคุยเพื่อปรับเนื้อหาที่แต่ละฐานจะได้นำาไปสร้างผลงาน ส่วน
พระอาจารย์ไพวัน มาลาวง วิทยากรพิเศษที่เดินทางมาจาก สปป. ลาว ได้เสริมว่านอกจาก
จะปรับให้การนำาเสนอเรื่องราวของสินไซสอดคล้องกันแล้ว ต้องดูว่าเนื้อหานั้นตรงกันหรือไม่
ด้วย เพราะวรรณกรรมเรื่องสินไซนั้นมีหลายฉบับ การหยิบมาใช้ต้องใช้ให้ตรงกัน ซึ่งควรเป็น
ฉบับอีสานเพราะ ฉบับอีสานกับลาวนั้นเนื้อหาใกล้เคียงกันที่สุด นอกจากประเด็นเกี่ยวกับ
ฐานการเรียนรู้แล้ว ยังมีประเด็นเรื่องของกิจกรรมนันทนาการที่ควรจะนำาสินไซมาเสริมด้วย 

 ๙ กุมภาพันธ์ วันที่สองของค่ายสินไซโมเดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเดินทางมา
แต่เช้า เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในศาลาศิลปวัฒนธรรม วัดไชยศรี ซึ่ง
กิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม การเล่นเกม ทำากิจกรรม 
ซึ่งทำาให้เห็นความสามารถด้านการแสดงออกของสินไซตัวน้อย กิจกรรมดำาเนินไปจนถึงช่วง 
๐๙.๓๐ น. ซึ่งสมาชิกแต่ละฐานยังคงต้องแยกย้ายกันไป เพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อ

 สมาชิกฐานหนังประโมทัยเริ่มต้นวันที่สองด้วยกิจกรรมนันทนาการที่ครูช้างนำามา
ให้สมาชิกได้ผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนาน เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกันมากขึ้น และเป็นการ
ฝึกสมาธิก่อนการแสดงซึ่งมีความจำาเป็นมาก จากนั้นสมาชิกที่มีหน้าที่วาดรูปและทำาตัว
หนัง  ก็ลงมือสร้างผลงานต่อ ส่วนสมาชิกที่ทำาหน้าที่ร้อง ลำา พากย์    และผู้เชิดก็เริ่มทบทวน    
กลอนลำา ซึ่งจะใช้ทั้งกลอนเดิมและเพิ่มเติมกลอนลำาใหม่ ๆ แต่ยังคงเป็นตอนสินไซเดินดง 
หรือการเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคของสินไซเพื่อตามอากลับพระนคร ครูยอดและครูช้างไม่ลืมที่
จะเน้นเรื่องคติสอนใจที่ได้จากวรรณกรรมเรื่องสินไซ การซักซ้อมในช่วงเช้าต้องใช้ตัวหนังที่ทำา
ใหม่ร่วมกับตัวหนังของจริงที่ครูยอดนำามาใช้ประกอบการสอน เด็ก ๆ ต่างสนุกสนานกับการ
ลองเชิดหนัง ชักขยับตัวหุ่นตามเสียงพากย์ที่มีทั้งกลอนลำาและมุกตลก โดยมีนักดนตรีซึ่งเป็น
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หมอแคนและมือกลองจากในชุมชนมาร่วมให้จังหวะเพิ่มอรรถรสยิ่งขึ้นไปอีก จนถึงช่วงบ่าย
ที่ตัวหนังทุกตัวเสร็จสมบูรณ์ จึงมีการซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งยังมีเวลาเหลือจึงมีการทำาตัว
หนังเพิ่มเพื่อเป็นตัวหนังประกอบฉาก เช่น ต้นไม้ หรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เปิดม่านการแสดง

 ครูเซียงวิทยากรจากฐานหมอลำาหุ่นได้หารือร่วมกับแม่ครูอุดมศิลป์วิทยากรฐาน
หมอลำาน้อยร้อยปี จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำาการแสดงโดยเลือกตอนยักษ์กุมภัณฑ์ลักนาง
สุมณฑา ซึ่งเรื่องราวในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว หลังจากที่ท้าวเวสุวรรณ
ทำานายว่าเนื้อคู่ของยักษ์กุมภัณฑ์เป็นมนุษย์ที่ชื่อนางสุมณฑา ยักษ์กุมภัณฑ์จึงร้อนรนหัวใจ
จนต้องไปลักลอบนำานางกลับบ้านเมืองตนในวันที่นางสุมณฑาลงมาชมสวนเมื่อวิทยากรทั้ง
สองฐานได้ตกลงกันแล้ว จึงมีการพูดคุยกับสมาชิก ซึ่งฐานหมอลำาน้อยก็ได้เรียนรู้กลอนลำา
กลอนใหม่ซึ่งใช้เวลาทั้งวันในการซ้อมร้องลำาและจัดรูปแบบการเต้นและการแสดง 

  ส่วนฐานหมอลำาหุ่นนั้นต้องใช้เวลาทั้งวันในการประดิษฐ์หุ่นเนื่องจากสมาชิกยังเป็น
เด็กวัยประถมศึกษาทั้งหมด ขั้นตอนการทำาจึงช้าไปบ้างและมีแค่เด็กผู้ชายที่จะคล่องแคล่วใน
เรื่องของขั้นตอนการเลื่อย ตัด วัสดุต่าง ๆ ทั้งสองกลุ่มจึงตกลงกันที่จะซ้อมใหญ่ในตอนเช้าของ
วันถัดไป 

 สำาหรับการทำากระจกถมทองในวันที่สอง หลังจากที่สมาชิกตัวน้อยได้วาดรูปตัวละคร 
ซึ่งตัวละครที่เด็ก ๆ วาดส่วนใหญ่นั้นจะวาดสินไซและสีโห เมื่อฝึกฝนการวาดบนกระดาษและ
บนทดลองในกระจกแล้วก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องลงมือจริง โดยใช้ปากกาพิเศษสีดำาวาดรูปลงบน
กระจกตามแบบที่ร่างไว้ ซึ่งวิทยากรคอยให้คำาแนะนำาเรื่องการจัดวางภาพและองค์ประกอบ
ของภาพ หลังจากนั้นก็ “ถมดำา” คือการลงสีดำาบนกระจกโดยเว้นที่ว่างตรงรูปที่เราวาดจากนั้น
ทาปิโตรเลียมเจล (วาสลีน) บนพื้นที่กระจกที่เว้นว่าง ก่อนจะใช้ทองคำาเปลว “ถมทอง” ลงไป  
แล้วรอให้แห้ง ซึ่งใช้หนึ่งคืนก็เป็นเวลาที่เหมาะสม

 ในฐานสกรีนเสื้อและกระเป๋านั้น วิทยากรและสมาชิกได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงแบบ
ที่ใช้สกรีนจากการแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบในวันแรกจนได้แบบที่พอใจจำานวน ๒ ลวดลาย จาก
นั้นก็ลอกลายบนสติกเกอร์แล้วตัดสติกเกอร์ตามรูปร่างของแบบ ก่อนจะติดสติกเกอร์ลงบน
บล็อกสกรีน แล้วทดลองสกรีนเสื้อและกระเป๋า ซึ่งวันที่สองของค่ายสำาหรับฐานสกรีนนั้นนจึง
หมดไปกับการทำาบล็อกและรอให้เสื้อและกระเป๋าแห้ง 

 นอกจากฐานสกรีนเสื้อ/กระเป๋า และฐานกระจกถมทอง จะใช้เวลาสร้างผลงานเพื่อ
นำาเสนอในวันสุดท้ายแล้วยังได้ฟังแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 
ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเวนท์เชิงธุรกิจและอาจารย์กลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ดร.ดลฤทัย ได้ให้คำา
แนะนำาว่า หากมีตราผลิตภัณฑ์ (Logo) หลักจะดีมากเพราะสามารถนำาไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์
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อื่น ๆ  ด้วย ไม่เฉพาะงานหัตกรรม แต่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายขึ้น เช่น กรอบโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน 
กระเป๋า เสื้อ เป็นต้น ในด้านการออกแบบยังไม่
ร่วมสมัยและทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอื่น 
ด้วยข้อจำากัดต่าง ๆ เพราะการออกแบบต้องอาศัย
ผู้ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์แต่เชื่อว่าจะ
สามารถพัฒนาต่อไปได้ 

 ส่วนฐานของคุณครู หรือ ฐานหลักสูตร
ท้องถิ่นในวันที่สองนั้นมีการเรียนรู้นอกห้องเกิด
ขึ้นเพราะอาจารย์สายชลได้พาคณะครูเดินชมฮูป
แต้มรอบสิมวัดไชยศรีประกอบการบรรยายเนื้อ
เรื่องประกอบ โดยพระอาจารย์ไพวัน และอาจารย์
ทรงวิทย์ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการบ้านที่คุณครูแต่ละ
ท่านได้กลับไปอ่านเนื้อเรื่องแต่ละบั้นมาแล้วการ
ชมฮูปแต้มครั้งนี้ทำาให้ครูบางท่านที่ไม่ได้ศึกษา
หรือรู้จักสินไซมาก่อนรู้สึกตื่นเต้นและสนใจ          
ฮูปแต้มสินไซมากขึ้น รวมถึงเริ่มมองเห็นแนวทาง
การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น หลังจากนั้นจึงได้แบ่ง
กลุ่มกลุ่มละ ๓ – ๔ คน และลองจัดทำาหลักสูตร 
โดยใช้เนื้อหาที่แบ่งเป็นกลุ่มละ ๕ บั้น แล้วดูว่า
เนื้อหาในเรื่องสินไซนั้นจะเชื่อมโยงหรือสอดคล้อง
กับวิชาใด นอกจากการทดลองสร้างหลักสูตรแล้ว 
คุณครูจะต้องนำาเสนอผลงาน เช่นเดียวกับนักเรียน
ในวันสุดท้ายของค่ายด้วยซึ่งจะเตรียมการนำา
เสนอในช่วงเช้าของวันสุดท้าย

 วันที่สองของค่ายสินไซโมเดลครั้งที่ ๒ 
ผ่านไป เกือบทุกฐานการเรียนรู้ได้ช่วยกันสรรค์
สร้างผลงาน ไม่ว่าจะขั้นตอนการลงมือทำา หรือการ
ซักซ้อมเตรียมตัวล้วนแล้วแต่มาจากความตั้งใจ 
เพราะสังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมความ
ตั้งใจ รอยยิ้มและแววตา ระหว่างที่ทำากิจกรรมของ
ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะเด็ก ๆ จาก ๕ โรงเรียน หลัง
จากกิจกรรมนันทนาการ คณะทำางานและวิทยากร

กิจกรรมกลุ่มฐานผลิตภัณฑ์สินไซ (สกรีนเสื้อ)

กิจกรรมกลุ่มฐานผลิตภัณฑ์สินไซ

(กระจกถมทอง)

พระอาจารย์ไพวัน มาลาวง นำาชมฮูปแต้ม 

สินไซบนผนังสิมวัดไชยศรี (กลุ่มฐานหลักสูตร

ท้องถิ่นสินไซ)
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ก็ประชุมกันเพื่อสรุปผลกิจกรรมอีกครั้ง เริ่มจากฐานหมอลำาหุ่น ซึ่งยังไม่ได้เริ่มซ้อมจริงจังมาก
นับ เพราะการทำาหุ่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่การแสดงนั้นฐานการแสดงทั้ง ๓ ฐาน ได้แก่ ฐาน
หมอลำาหุ่น ฐานหมอลำาน้อยร้อยปี และฐานหนังประโมทัย จะใช้เวลารวมกันประมาณ ๓๐ 
นาที เริ่มด้วยการแสดงตอนยักษ์กุมภัณฑ์ลักนางสุมณฑา โดยฐานหมอลำาหุ่นและหมอลำาน้อย
ร้อยปี ต่อด้วย การแสดงตอนสินไซเดินดง โดยฐานหนังประโมทัย 

 สมาชิกในฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฐานกระจกถมทอง และฐานสกรีนเสื้อ/กระเป๋า        
ได้ร่วมมือกันสร้างผลงานจนเสร็จเรียบร้อย แต่การแสดงผลงานนั้นจะซักซ้อมในช่วงเช้าก่อน
จะอวดโฉมให้สมาชิกฐานอื่น ๆ และผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันในช่วงบ่าย รวมถึงการเตรียมการ
ต่อยอดโครงการด้วยการเลือกลายเสื้อ เพื่อสกรีนจำาหน่ายในงานบุญข้าวจี่วัดไชยศรี ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้ ทางด้านอาจารย์สายชลได้กล่าวถึงผลการจัดทำา
หลักสูตรท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในวันที่สองของค่ายว่า คณะครูที่เป็นสมาชิกฐานเริ่มเข้าใจเรื่องราว
ของสินไซ มีความสนใจและตื่นตัวมากขึ้น กว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนครูในฐานไม่เคยรู้เรื่องสินไซ
มาก่อน ไม่เคยสนใจว่าฮูปแต้มนี้มีความสำาคัญอย่างไร แต่เมื่อได้เดินชมสิมหรืออุโบสถร่วมกับ
วิทยากรจึงรู้สึกสนใจ แล้วอยากนำาหลักสูตรไปใช้บ้าง 

 ด้านการสันทนาการ หรือ นันทนาการในวันนี้ วิทยากรและคณะทำางานมองว่ามี
ความสร้างสรรค์ในการนำาเรื่องราวของสินไซ ไปใช้ในการทำากิจกรรม การเล่นเกม มีการ ถาม 
– ตอบให้รางวัล สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะได้ การสันทนาการจึงเป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งในค่ายที่กระตุ้นความกล้าแสดงออก และสร้างสีสันในค่ายได้เป็นอย่างดี 

 จากการสังเกตการณ์ของพระอาจารย์ไพวัน มาลาวงตลอดระยะเวลาสองวันที่ผ่าน
มาพระอาจารย์มองว่ากิจกรรมนี้มีเป็นกิจกรรมที่น่านำาไปใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว บ้านเกิดของท่านเพราะมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งเยาวชนชอบและเกิดการ
พัฒนาได้จริง

 ๑๐ กุมภาพันธ ์วันสุดท้ายของค่ายสินไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี ครั้งที่ ๒  ผู้บริหาร 
คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเดินทางมาลงทะเบียนและรวมตัวกันในศาลาศิลปวัฒนธรรม 
วัดไชยศรี เพื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการ ให้ฐานตื่นตัวเตรียมพร้อมกับกิจกรรมในวันปิดค่าย 
หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปตามฐานการเรียนรู้ซึ่งฐานที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือผลิตผล
เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ฐานหนังประโมทัย ฐานกระจกถมทอง และ ฐานสกรีนเสื้อ/กระเป๋า 
ก็ได้ใช้เวลาช่วงเช้าออกแบบและซักซ้อมการนำาเสนอผลงานให้ได้ใจผู้ชม รวมทั้งแก้ไขจุด
บกพร่องต่าง ๆ ส่วนฐานหมอลำาหุ่นที่เพิ่งสร้างหุ่นเสร็จก็ได้จับกลุ่มกับหมอลำาน้อยร้อยปีเพื่อ
ซ้อมให้เข้ากัน ด้านฐานหลักสูตรท้องถิ่นถึงแม้ว่าสมาชิกจะเป็นคุณครู แต่ไฟในการเรียนรู้ไม่
เคยมอดดับ คณะครูต่างก็เตรียมการสำาหรับการนำาเสนอผลที่ได้จากฐานนี้เช่นกัน เวลาช่วงเช้า
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ในวันสุดท้ายของค่ายจึงเป็นบรรยากาศของความ
ตื่นเต้นที่อบอวลไปด้วยกระแสของความตั้งใจ  
 จนถึงช่วงบ่าย

 หลังจากการพักรับประทานอาหารกลาง
วัน สมาชิกแต่ละฐานก็ได้รวมตัวกันอีกครั้ง ซึ่งฐาน
การเรียนรู้ฐานแรกที่จะนำาเสนอผลงานก็คือ“ฐาน
หลักสูตรท้องถิ่น”แม้ว่าจะเป็นฐานของคุณครูแต่
ก็ต้องเตรียมตัวนำาเสนอเช่นเดียวกัน หลังจากวัน
ที่สองของค่ายอาจารย์สายชลวิทยากรประจำาฐาน
ได้กำาหนดให้สมาชิกในฐานแบ่งกลุ่มย่อยแบ่ง
ตอนหรือบั้นในเรื่องสินไซ กลุ่มละ ๕ บั้น เพื่อทำา
หลักสูตรการเรียนรู้เมื่อได้เรียนรู้เรื่องสินไซและ
ลองลงมือสร้างหลักสูตรแล้วจึงเลือกนำาเสนอใน
รูปแบบของแผนผังความคิด (Mind mapping) 
ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมักจะใช้องค์ความรู้ในเรื่องของ
ศีลธรรมหรือข้อคิดจากเรื่องมาใช้ในหลักสูตร 
มากกว่าที่จะหยิบเรื่องธรรมชาติ ศิลปะ หรืออื่น ๆ 
มาประกอบหรือบูรณาการ 

 ลำ า ดั บ ต่ อ ม า เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ผ ล ง า น
จาก“ฐานผลิตภัณฑ์”เริ่มต้นด้วยผลงานจาก 
“กลุ่มกระจกถมทอง”เป็นกระจกที่มีลวดลายตัว
ละครจากวรรณกรรมเรื่องสินไซ แม้ว่าลายเส้นที่
ประกอบกันเป็นลวดลายบนกระจกนั้นจะไม่ใช่
ลวดลายที่มีความละเอียดอ่อนช้อยตามฉบับนิยม 
แต่ผลงานเหล่านี้มีลายเส้นที่ไร้เดียงสาสะท้อน
ความน่ารักตามวัยของผู้สร้างผลงานลายเส้นที่
ไม่ยึดโยงแบบฉบับในกระจกนี้ ก็เช่นเดียวกับฮูป
แต้มสินไซของช่างอีสาน ที่ปรากฏบนสิม วัดไชย
ศรีก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือความเรียบง่าย แต่น่า
ชม สมาชิกฐานนี้เลือกนำาเสนอผลงานด้วยการเดิน
ถือผลงานอวดโฉมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมสามารถ
สร้างรอยยิ้มให้กับทุก ๆ คนที่กำาลังชม เช่นเดียว

การนำาเสนอผลงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินไซ

การนำาเสนอผลงานของกลุ่มหนังปณะโมทัย หุ่น

กระติ๊บ และหมอลำาบูรณาการการแสดงร่วมกัน

บรรยายกาศในการนำาเสนอผลงานมีความ

สนุกสนานครึกครื้น
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กับ “กลุ่มสกรีนกระเป๋า / เสื้อ” ที่เลือกการเดินแฟชั่นโชว์เป็นรูปแบบการนำาเสนอผลงานจาก
การสกรีน หลังได้ตัดเลือกลวดลายที่ดีที่สุดในกลุ่ม ทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายจากเรื่อง         
สินไซบนเสื้อยืดและกระเป๋าผ้า เยาวชนในฐานนี้ยังเพิ่มความสร้างสรรค์โดยสร้างให้ผลิตภัณฑ์
มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การทำาเสื้อคู่สินไซ  การเพ้นท์สีบนลายสกรีน เป็นต้น นายแบบ 
นางแบบตัวน้อย ต่างนำาเสนอผลงานด้วยความตั้งใจ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี

 และการแสดงชุดสุดท้าย ที่ทุกคนต่างตั้งตาตั้งตารอชม เป็นการแสดงผลงานจาก
สามฐานการเรียนรู้ ได้แก่ “ฐานหมอลำาน้อยร้อยปี” “ฐานหมอลำาหุ่น” และ “ฐานหนังประโมทัย” 
เริ่มต้นด้วยฐานหมอลำาน้อยร้อยปี ที่ออกลีลาเต้นและร้องลำาเรื่องสินไซในตอนยักษ์กุมภัณฑ์
ลักนางสุมณฑา ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากแม่หมอลำาอุดมศิลป์ แม้ว่าจะยังไม่เทียบขั้นมืออาชีพ 
แต่เมื่อมีการเริ่มต้นย่อมเป็นหนทางที่จะนำาไปสู่การพัฒนา ความตั้งใจที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียง
เจื้อยแจ้วนั้นก็สามารถทำาให้ทุกคนประทับใจ ต่อมาเป็นการแสดงจากฐานหมอลำาหุ่น ซึ่งมี
หมอลำารุ่นใหม่จากฐานหมอลำาน้อยร้อยปีและพี่เลี้ยงค่าย ซึ่งเคยเข้าร่วมค่ายสินไซโมเดลครั้งที่ 
๑ มาลำา มาเต้ย ให้การแสดงหมอลำาหุ่นสนุกสนาน ซึ่งหุ่นแต่ละตัวที่สร้างจากฝีมือน้อง ๆ ต่างก็
มีความสร้างสรรค์ น่าเอ็นดูใช้จินตนาการบวกกับความสามารถพัฒนาเป็นหุ่นที่ใช้แสดงได้ซึ่ง
ทักษะนี้จะติดตัวเหล่าสินไซตัวน้อยไปอีกนาน 

 ต่อมาเป็นการแสดงของฐานหนังประโมทัย เป็นอีกฐานหนึ่งที่ทุกคนชื่นชอบ ตัวหนัง
ที่แม้ว่าจะสร้างจากกระดาษแข็ง เป็นรูปร่างตัวละครจากเรื่องสินไซ ไม่ว่าจะเป็น สินไซ สีโห 
สังข์ทอง ยักษ์กันดาร ยักษ์ขิณี ต้นไม้  หรือตัวหนังที่เป็นตัวละครประกอบตัวอื่น ๆ ก็ล้วนแต่ทำา
สร้างความสุขให้กับผู้ชม รูปร่างตัวหนังที่ล้อกับแสงไฟเกิดเป็นเงา โยกย้ายส่ายขยับไปตามการ
ชักเชิดของเด็ก ๆ ในฐาน ...“มาจะกล่าวบทไปถึงสินไซผู้มีฤทธิรอนแก่กล้าในโลกวโรกา...”... 
เสียงลำาเสียงเต้ย เสียงพากย์และมุกตลกช่วยดำาเนินเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรคของสินไซ ทั้ง
ด่านช้าง ด่านยักษ์ เพื่อตามอากลับบ้านเมือง ยังไม่ทันที่เรื่องราวจะคลี่คลายไปการแสดงก็จบ
ลงด้วยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ทำาให้หลายคนรู้สึก “อยากดูต่อ” อย่างไรก็ตามกิจกรรมตลอด
ระยะสามวันในค่ายนี้ก็สามารถสร้างความสุข และดึงศักยภาพของเยาวชนแห่งสาวะถีซึ่งจะ
เป็นต้นทุนในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

 ตลอดระยะเวลาสามวันในค่ายสินไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี ครั้งที่ ๒ กับการสร้าง
สื่อดี บนฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงเยาวชน จึงเป็นสร้างสร้างภูมิดีให้กับกลุ่ม
เป้าหมายที่อยู่ในวัยเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ในพื้นที่ดีอย่าง
วัดไชยศรี วัดประจำาตำาบลที่มีการสร้างและทำากิจกรรมที่ดีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนมา
โดยตลอดไม่ว่าจะมีสื่อดี ภูมิดี หรือพื้นที่ดีก็แล้วแต่หากเกิดขึ้นเพียงสามวันในค่ายนี้องค์
ความรู้ ประสบการณ์ที่เยาวชนได้รับก็จะค่อย ๆ สูญหาย   “ความยั่งยืน” จึงเป็นสิ่งสำาคัญ
ซึ่งจะได้จากการต่อยอดและต่อเนื่องของโครงการเพื่อให้เป็นโมเดลที่จะตั่งมั่นประจำาพื้นดีที่
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แบบนี้ต่อไป หลังจากค่ายนี้จึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามมา สอดรับกับโครงการนี้ เริ่มที่กิจกรรม
แรก คือ “งานบุญข้าวจี่” บุญประจำาปีที่จะจัดขึ้นทุกปีในวัดไชยศรี ในปี ๒๕๖๐ นี้จะจัด
ขึ้นในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ จึงมีการนำาผลิตผล ทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานกระจกถมทอง  
สกรีนเสื้อ/กระเป๋า และการแสดงจากฐาน หมอลำาน้อยร้อยปี หมอลำาหุ่นและหนังประโมทัย
บนเวทีอีกด้วย ขบวนผลงานจากค่ายสินไซโมเดลจะเผยแพร่สู่ผู้ชมอีกครั้งในงานมหกรรม
หนังสือภาคอีสาน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

 ไม่เพียงแค่การแสดงผลงานเท่านั้น แต่ในส่วนของกระบวนการ ก็ยังจะมีการขับ
เคลื่อนไปข้างหน้า ในส่วนของฐานหลักสูตรท้องถิ่นแม้ว่าหลักสูตรที่คณะครูได้ร่วมกันจัด
ทำานั้นจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และแม้จะยังไม่ได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรของโรงเรียน 
แต่ระหว่างวิทยากรคืออาจารย์สายชลและคณะครูก็ยังคงแลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรนี้ต่อ โดยอาศัยพื้นที่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเฟซบุ๊ก เพื่อพูดคุยกัน ก่อนจะนำา
หลักสูตรนี้มารวมเล่มเพื่อเผยแพร่และนำาไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่จำากัดเพียงการใช้
ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ในกระบวนการจัดการค่ายก็สามารถใช้รูปแบบวิธีการจากหลักสูตรนี้
ได้เช่นกัน 

 ส่วนฐานการเรียนรู้ด้านการแสดง วิทยากรเสนอว่าควรจะมีการนัดพบปะกันเดือน
ละครั้ง การจะได้พูดคุยกันในเรื่องเทคนิคที่เพิ่มพูนมากขึ้น หรือกลอนลำาใหม่ ๆ เพราะความ
รู้พื้นฐานนั้นเด็ก ๆ ได้จากค่ายนี้ไปแล้ว แต่ส่วนเสริม สิ่งที่จะเติมให้องค์ความรู้นี้ขยายและ
กว้างขวางมากขึ้นก็ควรจะมี หรือหากโรงเรียนสนใจจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหมอลำา การทำา
หุ่น ทำาหนังประโมทัย บรรดาวิทยากรก็พร้อมที่จะเข้ามาให้ความรู้ หรือจะมีการนำาครูนักเรียน
ไปชมแหล่งการเรียนรู้ เช่น โรงละครหุ่นของครูเซียง – ปรีชา การุณ ครูเซียงก็พร้อมให้การ
ตอนรับ ในอนาคตวัดไชยศรีเองก็อาจจะมีพื้นที่ทางกิจกรรม คือ โรงหมอลำา ดังนั้นสิ่งที่เกิด
ขึ้นในค่ายนี้จะมีส่วนสำาคัญที่จะทำาให้โรงหมอลำาไม่เงียบเหงาเปล่าร้าง แต่จะเป็นศูนย์กลาง
ดึงให้เยาวชนหวนกลับมาให้ความสำาคัญกับสื่อที่สร้างสรรค์ เมื่อมีศูนย์กลางตรงนี้แล้ว ความ
มั่นคงก็จะเกิดขึ้น มีกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ชมแวะเวียนเข้ามา เยาวชนที่รักการแสดง รักการ
ลงมือประดิดประดอยหรือผลิตสินค้าก็จะได้ใช้ความรู้จากประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
นำาไปสู่การใช้สื่อยุคใหม่ให้เป็นประโยชน์ คือ โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค อาจมีการเปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก
เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือจำาหน่ายสินค้าจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อ พวงกุญแจตัว
หนังประโมทัย เป็นต้น

 การเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก...แต่เมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีการเดินหน้าต่อเช่น
เดียวกับโครงการนี้ที่การเริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือพร้อมใจกันของ
ทุกฝ่ายที่ผลักดันให้เกิดก้าวต่อไป ให้สินไซโมเดล เป็นโมเดลหรือต้นแบบให้เยาวชนรุ่นต่อไป
หรือแม้แต่พื้นที่ข้างเคียง ขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป... 
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สรุปค่ายสินไซโมเดลปี ๒

ระหว่างวันพุธที่ ๘ - ๑๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ วัดไชยศรี ตำาบลสาวะถี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 โครงการค่ายสินไซโมเดลครั้งนี้เป็นการจัดครั้งท ๒ หลังจากที่จัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ 

เป็นโครงการที่จัดทำาขึ้นโดยใช้ชื่อว่าค่ายสินไซโมเดลปี ๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน

ตามโครงการดังนี้

 ๑เพื่อเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน(พื้นที่ดี)

 ๒.เพื่อสร้างเสริมทักษะในด้านศิลปะการแสดงหมอลำาและศิลปหัตถกรรมกับ

เยาวชนและประชาชนในชุมชนบ้านสาวะถีโดยใช้วรรณกรรมและฮูปแต้ม(จิตรกรรม)เรื่องสิน

ไซบนสิม(โบสถ์)วัดไชยศรีเป็นสื่อ(สื่อดี)

 ๓.เพื่ออนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(สินไซ)ในการพัฒนาชุมชน 

(ภูมิดี)

 ๔. เพื่อสร้างต้นแบบ (สินไซโมเดล) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และ ขยายสู่

การพัฒนาเมือง (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี)

 ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการประชุมวางแผนและออกแบบกระบวนการให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากที่สุดโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง 

ๆ ทั้งโรงเรียนในพื้นที่ แกนนำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะในด้านศิลปะการ

แสดง,ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(สินไซ)ในการพัฒนาชุมชนจุดเน้นของการจัดค่าย

ครั้งนี้ที่ต่อยอดจากครั้งก่อนคือการให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นจาก

การจัดครั้งก่อนคุณครูทำาหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนของ

ตนเองแต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญหรือสนใจกับเรื่องราวสินไซมากนักทำาให้ไม่มีความรู้ที่จะไป

ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและคณะทำางานโครงการมองว่าเป็นความไม่ยั่งยืนในปีนี้จึงให้ครูเข้า

มามีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นโดยการให้ความรู้และให้คุณครูร่วมกันออกแบบ

หลักสูตรและสำาหรับเด็กนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้มีการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้

ทั้ง ๖ ฐานตามความถนัดของแต่ละคน จึงสามารถสรุปกิจกรรมที่ได้ทำาเป็น ๒ กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ กลุ่มคุณครู และ กลุ่มนักเรียนได้แก ่

 สำาหรับนักเรียนในกระบวนการค่าย ๓ วัน นั้นมีการจัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๖ฐาน
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ให้ได้เรียนรู้และนำามาถ่ายทอดโดยมีวรรณกรรมสินไซเป็นแกนกลางหรือเป็นพระเอกของ

การเรียนรู้ทั้งหมดฐานเมื่อเรียนรู้แล้วจะต้องเกิดผลลัพธ์ตามที่แต่ละฐานตั้งเป้าหมายไว้โดย

แต่ละฐานผู้ดำาเนินโครงการกำาหนดไว้ไม่เกิน ๒๕ คน ซึ่งแต่ละฐานมีกิจกรรม และผลลัพธ์ที่

แตกต่างกันดังนี ้

ฐานที่ ๑.หมอลำาน้อยร้อยปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนระดับประถม ได้ฝึกทักษะการร้องหมอลำาผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

กิจกรรม:เป็นการฝึกทักษะการร้องหมอลำาโดยมีแม่ครูหมอลำาอุดมศิลป(วันดี พลทองสถิตย์)

เป็นวิทยากรฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการร้องซึ่งแม่ครูหมอลำามีความเข้าใจจึงใช้

วิธีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่เคร่งครัดมากหรือเคี่ยวเข็ญมากเนื่องจากการจะร้องหมอลำาให้ถูก

ต้องสมบูรณ์นั้นจะต้องมาจากการฝึกฝนซึ่งบทที่นำาหมอสอนร้องหมอลำานั้นเป็นการเกริ่นเข้า

เรื่องสินไซ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : เกิดนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๑๙ คน

ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้นี้ได้ฝึกทักษะการร้องหมอลำาสามารถร้องหมอลำาแบบ

ง่าย ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์แม่ครูหมอลำาอุดมศิลป์ ได้เล่าให้ฟังว่า ในวันแรกที่นักเรียนมา

เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีความยากตรงที่เด็ก ๆส่วนใหญ่นั้นสมาธิสั้น ไม่ตั้งใจฟังด้วยบริบทของ

เด็กประกอบกับมาตามที่คุณครูในโรงเรียนบังคับให้มา แต่เมื่อได้เรียนรู้วรรณกรรมเรื่องสิน

ไซมากขึ้นแล้วและได้ซึมซับการร้องหมอลำาทำาให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของสินไซผ่าน

หมอลำาได้อย่างลงตัว

ฐานที่ ๒ หมอลำาหุ่นสินไซ

วัตถุประสงค์:เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหมอลำาหุ่น และมีทักษะการทำาหุ่นกระติบข้าว

กิจกรรม:เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนกระบวนการทำาหุ่น

กระติบข้าวโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบหุ่นกันเองเป็นตัวสินไซช่วยกันหาอุปกรณ์และร่วมกัน

ทำาโดยมีนายปรีชาการุณ (ครูเซียง) เป็นผู้สอนและควบคุมดูแลและนำามาเป็นตัวละครในการ

ถ่ายทอดสินไซในตอนลักพาตัวนางสุมณฑา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมเรียนรู้การทำา หมอลำาหุ่นหรือ หุ่นกระติบนั้นได้มี

องค์ความรู้เรื่องการทำาหุ่นกระติ้บและสามารถถ่ายทอดผ่านรูปแบบหมอลำาได้ซึ่งทำาให้เด็ก

นักเรียนได้มีความตระหนักถึงความสำาคัญของการทำาหุ่นกระติบและได้เรียนรู้วรรณกรรม

สินไซร่วมด้วย สังเกตุได้จากในการถอดบทเรียนนั้นเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีสามารถบอกได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการทำาหุ่นกระติ้บนั้นคือไม้ที่

กรอบทำาให้หักง่ายต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง 
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ฐานที่ ๓ หนังประโมทัยสินไซ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประโมทัย (หนังตะลุง) มีทักษะการทำาหุ่นเชิด 

กิจกรรม : เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็ก ๆ นักเรียนได้ฝึกทำาหุ่นเชิด โดยให้ทำาเองทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่การวาดภาพ ตัดเส้น ลงสีและการพากษ์เสียง การจัดลำาดับคิวการเชิดหุ่น พร้อมกับการ

เรียนรู้วรรณกรรมเรื่องสินไซ โดยมี นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ (ครูยอด) เป็นผู้สอนและควบคุมดูแล   

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : เด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ฐานประโมทัยจำานวน ๓๑ คนได้เรียนรู้ศิลปะ

การแสดงประโมทัย ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน ทำาให้มีองค์ความรู้เรื่อง

การทำาหุ่นเชิด จากการที่เด็กนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทำาหุ่นเชิดทุกขึ้นตอน 

ทำาให้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน และได้ฝึกกระบวนการทำางานเป็นกลุ่มเพราะ

จะต้องมีการฝึกซ้อม วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งจากการนำาเสนอผลงานนั้น

สะท้อนให้เห็นว่าเด็กนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ สนุกสนานและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมเรื่อง

สินไซ

ฐานที่ ๔ ผลิตภัณฑ์สินไซ : การสกรีนกระเป๋า/สกรีนเสื้อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีองค์ความรู้เรื่องฮูปแต้ม (ภาพจิตรกรรม) มีทักษะการ

วาดภาพและสามารถต่อยอดไปสู่การทำาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรม :เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมฐานการเรียนรู้นี้จะได้การวาดภาพ ระบายสีตัวละครในเรื่อง   

สินไซ ฝึกทักษะด้านงานศิลปะ โดยมีคณะครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เป็นผู้สอนและควบคุม

ดูแลซึ่งคุณครูจะใช้วีธีการสั่งให้เด็ก ๆ ไปดูฮูปแต้มในสิม (โบสถ์)ของวัดซึ่งถ่ายทอด   เรื่องราว

ของสินไซจากนั้นให้เลือกวาดภาพตัวละครที่ประทับใจในกระเป๋าผ้าหรือเสื้อคนละหนึ่งชิ้น  

ผลลัพธ์:เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมฐานการเรียนรู้จำานวน35คนนี้นอกจากจะได้ฝึกทักษะการวาด

ภาพ/ระบายสีแล้วยังได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวละครที่ตนเองวาดด้วยเนื่องจากเมื่อประทับ

ใจตัวละครใดนั้นก็จะเกิดความสนใจเรื่องราวประวัติของตัวละครนั้นๆนอกจากนี้ยังมีความน่า

สนใจคือที่เสื้อหรือกระเป๋าที่สกรีนนั้นถือเป็นงานฝีมือที่มีชิ้นเดียวในโลกเพราะมาจากฝีมือของ

เด็กนักเรียนจากจินตนาการและจากความตั้งใจซึ่งหากพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่น่าพอใจ

แล้วอาจจะต่อยอดไปสู่การขายพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อหารายได้ให้กับชุมชน/และ

นักเรียนด้วยโดยในการทำากิจกรรมครั้งนี้ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็น

เลิศอุตสากรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและให้คำาแนะนำาในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้วยทำาให้โอกาสในการที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีความเป็นไป

ได้ไม่ยาก
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ฐานที่ ๕ ผลิตภัณฑ์สินไซ:กระจกถมทองคำาเปลวลายสินไซ

วตัถปุระสงค ์: เพือ่ใหเ้ดก็นกัเรยีนมอีงคค์วามรูเ้รือ่งการทำากระจกถมทองคำาเปลว ฝกึทกัษะการ

ทำาการถมทอง และสามารถต่อยอดไปสู่การทำาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

กิจกรรม : เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมฐานการเรียนรู้นี้จะได้ฝึกสมาธิ และใช้จินตนาการเป็นอย่าง

สูงเนื่องจากต้องวาดภาพตัวละคร ตามความคิด จินตนาการของตนเองจากนั้นตัดเส้น และ

ลงสีพื้นจากนั้นจึงทำาการถมทองซึ่งต้องมีความใจเย็นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำาเป็นอย่าง

มากเนื่องจากเป็นงานฝีมือ ซึ่งเด็กทุกคนที่เข้าร่วมฐานนี้จะต้องมีผลงานของตัวเองคนละ1ชิ้น 

ผลลัพธ์ : เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน ๒๙ คน ได้มีองค์ความรู้เรื่องการทำากระจก

ถมทองคำาเปลว มีผลงานที่ตนเองภาคภูมิใจเพราะทำาจากความตั้งใจและสมาธิ  พร้อมกับได้

เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตัวละครในเรื่องสินไซที่ตนเองทำาการถมทองด้วยซึ่งสำาหรับฐาน

นี้มีนักเรียนชั้นประถมปลายของ โรงเรียนบ้านงิ้ว ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการถมทองและเคย

ได้มีโอกาสไปจัดแสดงโชว์ผลงานนักเรียนระดับประเทศ เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนและควบคุมดูแล

น้อง ๆนอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจที่คล้ายกับกระเป๋าสกรีน/  เสื้อสกรีนคือสามารถพัฒนาให้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เพราะเป็นงานฝีมือที่มีชิ้นเดียวและ

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
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 หลังจากเด็กเยาวชนจาก ๕ โรงเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรมในค่ายสินไซโมเดลครั้ง
ที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๘ -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดไชยศรี โรงเรียนที่เข้าร่วมก็ได้นำาความ
รู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ และฝึกซ้อมให้เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรม
หมอลำาหุ่นกระติบ ได้ถูกพัฒนาเป็นคณะหมอลำาน้อยร้อยปี โดยโรงเรียนบ้านสาวะถี ได้
กำาหนดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โดยการเชิญครูภูมิปัญญาที่เป็นหมอลำามา
ถ่ายทอดเทคนิควิธีการลำาเพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม อีกทั้งยังมีหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการ
ภายใต้โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ทำาให้เกิดการต่อยอด
และพัฒนาในเชิงทักษะ และวิธีการนำาเสนอได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ได้รับ
การพัฒนาและต่อยอดอย่างเห็นได้ชัด คือ ผลิตภัณฑ์กระจกถมทองลายสินไซ โดยโรงเรียน
บ้านงิ้ว ซึ่งเดิมทำาเป็นลายไทยตามแบบนิยม พอเมื่อปรับใช้ลายฮูปแต้มสินไซบนผนังสิม 
ทำาให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างออกไป ผลงานต้นแบบที่เกิดจากค่ายยังมีผู้สนใจให้ทาง
โรงเรียนผลิตเพิ่มเพื่อเป็นของที่ระลึก แสดงให้เห็นว่าศิลปะแบบพื้นบ้านอีสานนั้นมีเสน่ห์ชวน
ให้ชื้อหา ก่อให้เกิดรายได้เป็นเศรษฐกิจชุมชนอย่างหนึ่งถ้าหากว่าได้มีการขยายผลสร้างผู้
ประกอบการ 

 สำาหรับกิจกรรมที่ ๒ คือการนำาผลผลิต อันเกิดจากกิจกรรมค่ายซึ่งจัดในพื้นที่
ชุมชนสาวะถีไปจัดแสดงสัญจรในโรงเรียนที่เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมสัญจรนี้จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยเลือก ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านงิ้ว และโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง 
ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ชุมชนบ้านสาวะถี เพื่อให้เกิดการขยายการรับรู้เรื่องราวสินไซออกไปยังพื้นที่
โดยรอบตำาบลสาวะถี ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยมาสัมผัสแหล่งเรียนรู้ฮูปแต้มสินไซของวัดไชยศรี 
ก็จะได้เปิดโอกาสให้เกิดการรับรู้ กิจกรรมที่นำาออกไปจัดแสดงประกอบด้วย นิทรรศการความ
เป็นมาของโครงการ กิจกรรมการแสดงหมอลำาหุ่นกระติบ โดย โรงเรียนบ้านสาวะถี กิจกรรม
หนังประโมทัยสินไซ โดย โรงเรียนบ้านสาวะถีพิทยาสรรพ์  และผลิตภัณฑ์กระจกถมทองลาย
สินไซ โดย โรงเรียนบ้านงิ้ว และสมทบเข้าร่วมจากโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

 ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีผู้เข้าร่วมชม ประกอบไปด้วย ๑.พระสงฆ์ ๒.ผู้นำาท้องถิ่น  
๓.ตัวแทน อบต. ๔. ชาวบ้าน ๕. ครู  ๖. นักเรียน จำานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน โดย

สินไซโมเดลสัญจร๒
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เฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนมีจำานวนมากที่สุด 

 ผลจาการจัดกิจกรรมสินไซโมเดลสัญจรในครั้งนี้สะท้อน
ผ่านการรายงานข่าวของเนชั่นทีวี (จริยาภรณ์ มาตรพร  ศูนย์ข่าว
ภาคอีสานเนชั่นทีวี)ดังนี้

 จากค่ายกิจกรรมสินไซโมเดล ณ วัดไชศรี ได้เกิดการ

ต่อยอดเป็นสินไซสัญจรเพื่อนำาผลงานของเยาวชนที่ร่วมเข้า

ค่ายเผยแพร่สู่สายตาของเยาวชนโดยรอบชุมชนเกิดเป็นแรง     

บันดาลใจให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง 

ภาพเปิด  

 สินไซสัญจร ณ บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น ในวันนี้ทีมงาน 

ได้ไปสัญจร ๒ โรงเรียนด้วยกัน ในช่วงเช้า ไปที่ โรงเรียนบ้านงิ้ว 

ช่วงบ่ายไปที่เรียนบ้านลาดนาเพียง โดยนำาการแสดง ๓ อย่างไป

ให้นักเรียนชม คือ การแสดงหนังประโมทัยอีสาน หมอลำาน้อยร้อย

ปี และ เดินแบบถมทอง  โดย สสส. ภายใต้โครงการ สินไซโมเดล

และโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สู่

การเป็น “มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ภายในงาน มี

ตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง มาเข้าชม ทำาให้ได้รับรู้ถึง

วรรณกรรมสินไซ และความสามารถของลูกหลานตน 

 ภาณวิชญ์ มาพชะลับ นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี บอก

ว่า ตนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงในคณะหมอลำา ทำาให้ตนได้

รู้จัก วัฒนธรรม การลำา และทำานองเยอะมากขึ้น ตนรู้สึกดีที่ได้

เป็นส่วนหนึ่งในคณะหมอลำาของโรงเรียน ใช้เวลาเพียงไม่นานก็

เริ่มมีคนรู้จัก และมีงานจ้างเข้ามา

 ทิฆัมพร ชงอาษา นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี เล่าถึง

การที่ตนได้เข้าร่วมค่ายสินไซโมเดลว่า หลังากไปเข้าค่าย ทำาให้

ตนกล้าแสดงออกมากขึ้น  ได้เรียนรู้การลำา ได้ไปแสดงในหลายๆ

พื้นที่ ได้รับรางวัลทำาให้ตนเกิดความภาคภูมิใจอย่างมาก 

 ด้าน นงนุช ศิริภูมิ อาจารย์ผู้ควบคุมหมอลำาน้อยร้อยปี เล่าว่า จากที่เด็กได้ไปเข้าร่วม

ค่ายสินไซโมเดล ทำาให้เด็กได้รู้จักวรรณกรรมสินไซ ที่เป็นของดีอยู่ใกล้ตัวของเราอย่างมาก เด็ก

เกิดความผูกพัน หวงแหน ภูมิปัญญานี้ หลังจากได้เข้าค่ายตนจะนำามาต่อยอดแสดงที่โรงเรียน 

เด็ก ๆ ให้ความสนใจและชื่อชอบอย่างมาก สำานักงานเขตมาเห็น เด็ก ๆ จึงได้รับทุนสนับสนุน 

ทิฆัมพร ชงอาษา 

คุณครูนงนุช ศิริภูมิ 

ภาณวิชญ์ มาพชะลับ 
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...
สินไซโมเดลสัญจร (โรงเรียนบ้านงิ้ว)  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
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สินไซโมเดลสัญจร (โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง) ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น.
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 เสียงแตรรถตู้ดังขึ้นเพื่อขอพรจากปู่โพธิ์ของคณะหมอลำาหุ่นสินไซน้อย๑๐๐ปี  
โรงเรียนบ้านสาวะถี  (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  ให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัย  เพื่อร่วมงาน  
“สัมผัสเสน่ห์บางลำาพู  เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง”  การเดินทางในครั้งน้ีสร้างความตื่นเต้น  ดีใจ  
ให้กับทุกคน  นักเรียนบางคนไม่เคยไปที่กรุงเทพมาหานคร  ไม่เคยเดินทางไกล ๆ จึงต้องมี
การเตรียมตัวให้พร้อม  บางคนเตรียมถุงพลาสติก  บางคนเตรียมยาดม  ยาหอม  ขณะที่รถ
วิ่งไปตามถนนมิตรภาพมุ่งสู่พิพิธบางลำาพู  เสียงนักเรียนคุยกันจอแจอย่างสนุกสนาน  เหลียว
มองสองข้างทางอย่างมีความสุข

 เมื่อมาถึงจุดหมายพิพิธบางลำาพู นักเรียนทุกคนช่วยกันขนอุปกรณ์การแสดงมีตัว
ละครหุ่น  ฉาก  กลอง  ความสามัคคี  ความมีน้ำาใจ  ทำาให้การทำางานของเราเสร็จตามเวลา

 ภายในงานมีการแสดงของหลายจังหวัดที่แตกต่างกัน  นั่นหมายถึงวัฒนธรรมราก
เหง้าของแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน  นักเรียนทุกคนยืนดูอย่างตื่นเต้นดีใจ  พวกเราได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ  ได้เห็นสิ่งดี ๆ ดังสำานวนไทยที่ว่า “สิบปากว่า  ไม่เท่าตาเห็น”  ทำาให้ดวงใจน้อย ๆ พอง
โต

 พอถึงเวลาการแสดงของตน  ดูเหมือนความตื่นเต้นจะมีมากกว่าเดิม  ไม่ใช่เฉพาะ
นักเรียนที่ทำาการแสดงคณะครูที่ควบคุมมาก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันกลัวการแสดงผิดพลาด  
กลัวไม่มีคนดู  พวกเราพยายามรวมใจให้เป็นหนึ่ง  เรายึดคำาพูดของท่าน ผอ.วรศิลป์   นิล
เขต  ท่านบอกเสมอว่า  เราได้มาในครั้งนี้ เพราะท่านพระครูบุญชยากร  ท่าน  ผศ.ดร.ทรงวิทย์   
พิมพะกรรณ์  คุณสุมาลี  สุวรรณกร  และงบประมาณของ สสส.  พวกเราต้องทำาให้เต็มความ
สามารถให้คุ้มค่าที่สุด  ผลจะออกมาอย่างไรยอมรับได้   ทำาให้ทุกคนมีกำาลังใจสู้  ส ู้และสู้

 การแสดงออกมาเกินที่เราคาดหวังไว้ ด้วยมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนแห่งแดนอีสานดัง
ขึ้น  ทุกคนในงานต่างหันมามองให้ความสนใจ  เสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์  ทุกคนมีความสุข  
สนุกไปด้วยกัน  ทั้งหน้าเวทีและหลังเวที

 ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ส่วน  ที่หยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้กับพวกเรา
นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  ทำาให้พวกเราเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ   สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนของเราต่อไป

นางสมนึก  กิจโป้
ครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสาวะถี  

(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้๓
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 เมื่อการดำาเนินกิจกรรมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ก็ได้เวลาที่จะต้องสรุปบทเรียน 

หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ผ่านมาตลอดหลายเดือนนับแต่เริ่มการปรึกษาหารือ

กันแบบไม่เป็นทางการ จนพัฒนาเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำาเนินโครงการ 

อย่างเป็นทางการจากสำานักงานกองทุนสนุบสุนการสร้างเสริมสุขภาพ และได้เริ่มปฏิบัติการ 

ในกิจกรรมแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำาเนินการทั้งหมด ๔ กิจกรรม 

ประกอบด้วย กิจกรรมค่าย  กิจกรรมการสัญจร กิจกรรมการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมถอดบท

เรียน 

 กิจกรรมถอดบทเรียน นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายและมีความสำาคัญ เพราะี่จะทำาให้ผู้

เข้าร่วมโครงการได้มาช่วยกันกลั่นกรองสิ่งที่ได้รับ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และร่วมกันพัฒนาในโอกาสต่อไป ซึ่งการถอดบทเรียนในครั้งนี้มีผู้

เข้าร่วมเป็นตัวแทน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มครู สำาหรับกลุ่มนักเรียน

ได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามกิจกรรมกลุ่มฐาน คือ กลุ่มหนังประโมทัยสินไซ  กลุ่มหมอลำ�หุ่น

สินไซ  กลุ่มกระจกถมทองคำ�เปลวล�ยสินไซ  กลุ่มสกรีนเสื้อล�ยสินไซ ส่วนกลุ่มครูให้

สะท้อนในภาพรวมของโครงการ โดยมีประเด็นคำาถาม  ๔ ข้อ ดังนี้ ๑. ความรู้สึก หรือ สิ่งที่ได้

เรียนรู้จากโครงการ ฯ ๒. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ฯ ๓. สิ่งที่

อยากทำาแต่ไม่ได้ทำาและสิ่งที่ไม่ชอบ-ไม่อยากทำา ในโครงการ ฯ ๔. เป้าหมายในอนาคต

หรือสิ่งที่คาดหวัง

 ในส่วนกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นสินไซได้มีการสรุปและถอดบทเรียนกันอย่าง

ละเอียดแยกต่างหาก เพราะเป็นกิจกรรมที่มีความเฉพาะแตกต่างจากกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งได้นำา

ข้อสรุปของการสะท้อนผลมาผนวกเข้าไว้ในตอนท้ายของบั้นนี้ด้วย 

ถอดบทเรียนค่ายสินไซโมเดล๔
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๑. ความรู้สึก หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ ฯ

กลุ่มหนังประโมทัยสินไซ
-	 ได้สร้างหุ่นด้วยตัวเอง  

-	 ประทับใจที่ได้แสดงหนังประโมทัยทำาให้คนรู้จัก

หนังประโมทัยมากขึ้น 

-	 ได้มีประสบการณ์การทำางานร่วมกับผู้อื่น

-	 ได้ความกล้าแสดงออก 

กลุ่มกระจกถมทองล�ยสินไซ
-	 ได้ฝึกสมาธิในการวาดรูปในกระจก  

-	 ได้ประสบการณ์เพิ่ม 

-	 ได้ไปศึกษากับสถานที่ใหม่ ๆ 

-	 มีความสุขกับเพื่อนมากขึ้น 

กลุ่มหมอลำ�หุ่นสินไซ
-	 ทำาให้คนรู้จักวรรณกรรมสินไซมากขึ้น  

-	 ทำาให้รู้จักทำานองดนตรีต่าง ๆ

-	 ภูมิใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

กลุ่มสกรีนเสื้อล�ยสินไซ
-	 ภูมิใจที่ได้สกรีนเสื้อใส่เอง 

-	 ภูมิใจที่ทุกคนชอบเสื้อที่เราทำา

-	 ภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของเรามาใช้ในการ

สกรีนเสื้อ 

๒. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ฯ

กลุ่มหนังประโมทัยสินไซ
-	 ภูมิใจในท้องถิ่น

-	 ได้นำาเรื่องราวสินไซไปเล่าให้คนอื่นฟัง

-	 มีการแสดงหนังประโมทัยที่โรงเรียน 

-	 ทำาให้เพื่อนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มกระจกถมทองล�ยสินไซ
-	 ได้วาดรูปสินไซ

-	 ได้รู้จักสินไซมากขึ้น

-	 ได้ฝึกทำางานกับเพื่อนในการวาดรูปสินไซ

-	 ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน

-	 สามารถนำาไปสร้างรายได้  

กลุ่มหมอลำ�หุ่นสินไซ
-	 ได้พัฒนาตัวเองด่านงูซวงจนถึงด่านต่อไป

-	 ทำาให้คนได้รู้จักในโซเชียลมีเดีย

-	 ได้พัฒนาหุ่นงูซวง ฯลฯ ที่แปลกใหม่ขึ้น 

product
-	 คนในโรงเรียนสามารถลำาได้

-	 มีการจัดนิทรรศการแสดงหมอลำาโชว์

กลุ่มสกรีนเสื้อล�ยสินไซ

-	 มีผลงานของตัวเอง product
-	 มีคนชื่นชมและชอบผลงานของเรา

-	 มีโอกาสได้แสดงความสามารถ 

บทสรุปการถอดบทเรียนโดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ตัวแทน ๕ โรงเรียน) 
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๓. สิ่งที่อยากทำาแต่ไม่ได้ทำา และสิ่งที่ไม่ชอบ - ไม่อยากทำา  

กลุ่มหนังประโมทัยสินไซ
-	 ยังไม่ได้เผยแพร่หนังประโมทัยผ่านทาง           

สื่อออนไลน์

-	 ยังไม่ได้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่างละเอียด

-	 การแสดงให้เวลาน้อยเกินไป

-	 มีพื้นที่ในการแสดงน้อย

-	 เวลาในการทำากิจกรรมกับเวลาเรียนตรงกัน อาจ

กระทบกับการเรียนได้ 

กลุ่มกระจกถมทองล�ยสินไซ
-	 อยากวาดรูปสินไซทั้งหมดอยู่ในกระจกแผ่น

เดียว

-	 ไม่ชอบที่ปากกาซึมเยอะเกินไป

กลุ่มหมอลำ�หุ่นสินไซ
-	 อยากนำาเสนอหมอลำาผ่านสื่อต่างๆ (promotion)

-	 ไม่ชอบคนที่มาก่อกวนเวลาทำาการแสดง 

(management)

-	 อยากให้ผู้ที่จะแสดงมีความพร้อมด้านสุขภาพ 

(Management)

-	 ไม่ชอบที่เวลากระชั้นชิดหรือเวลาน้อยเกินไป 

(management)

กลุ่มสกรีนเสื้อล�ยสินไซ

-	 อยากให้นำาผลิตภัณฑ์ไปจำาหน่ายยังต่าง

ประเทศ

-	 อยากขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

๔. เป้าหมายในอนาคตหรือสิ่งที่คาดหวัง

กลุ่มหนังประโมทัยสินไซ
-	 อยากเห็นน้อง ๆ รุ่นใหม่สืบทอดและอนุรักษ์หนัง

ประโมทัย 

-	 อยากนำาการแสดงไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ

-	 อยากเห็นตัวเองออกทีวี 

กลุ่มกระจกถมทองล�ยสินไซ
-	 อยากใหมีการเผยแพร่เทคนิคกระจกถมทอง

ลายสินไซให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

-	 อยากรู้จักตัวละครสินไซมากขึ้นเพื่อนำาไปวาด

ได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มหมอลำ�หุ่นสินไซ
-	 อยากไปแสดงหมอลำาที่ต่างประเทศ

-	 อยากให้ต่างชาติได้มีโอกาสได้ดู

-	 อยากมีรถเพื่อความสะดวกในการเดินทางไป

แสดง

กลุ่มสกรีนเสื้อล�ยสินไซ
-	 อยากให้มีคนมาติดต่อซื้อขายสินค้า

-	 อยากเห็นเสื้อสกรีนและตัวเองออกทีวี

-	 อยากเปลี่ยนตัวละครหรือลวดลายในการสกรีน

เสื้อ



37

บทสรุปการถอดบทเรียนโดยครูที่เข้าร่วมกิจกรรม (ตัวแทน ๕ โรงเรียน) 

๑. ความรู้สึก หรือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ ฯ

- ภูมิใจในท้องถิ่นสามดี

- รู้จักรากเหง้าของตัวเอง

- อยากสืบสาน

- รู้ว่าคนอื่นรู้จักเรา 

๒. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ฯ

- คนภายนอกรู้จักชุมชนมากขึ้น 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน

- ประชาสัมพันธ์ชุมชน 

- มีหมอลำาหุ่นสินไซน้อยร้อยปี

- มีหนังประโมทัยสินไซ

- กระจกถมทองสินไซ

- สินไซแบรนด์ 

- เพิ่มเวลาเรียนรู้ของนักเรียน 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- มีมัคคุเทศก์

- เด็กมีความภาคภูมิใจในรากเหง้า

๓. สิ่งที่อยากทำาแต่ไม่ได้ทำา และสิ่งที่ไม่ชอบ - ไม่อยากทำา  

- อยากทำาฮ้าน (เวที) หมอลำาในชุมชน

- อยากทำาผลิตภัณฑ์สินไซแบรนด์

- เวลา ถ้าเวลามากกว่านี้เราจะทำาได้

มากกว่านี้

- ภาระงาน

- งบประมาณ

- ความร่วมมือจากภายนอก 

ให้มีการสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ 

ทักษะความรู้ เช่น เชิดหุ่น เด็ก ๆ เชิดได้แต่

การสื่ออารมณ์ยังไม่ได้ อยากให้มีการสอน 

Acting 

๔.  เป้าหมายในอนาคตหรือสิ่งที่คาดหวัง 

- มีร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ อาจอยู่ที่วัด

- มีตลาดนัดสินไซเดือนละครั้ง (สินไซธงฟ้า) 

เอาทั้ง ๑๑ โรงเรียนมานำาเสนอ

- อยากขยายผลไปทั้งตำาบล ในเมื่อเรามีสิ่ง

ดี ๆ ที่ได้ออกไปแสดงภายนอกแล้วเราก็

อยากให้มาแสดงบ้านเรา
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ผอ.สายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้าน

โนนหนองวัด : วิทยากร

 จากที่ได้มาร่วมในโครงการมีส่วนช่วยจัดกระบวนการ

ให้คุณครูในเครือข่ายร่วมกันทำาหลักสูตรสินไซบ้านสาวะถี

ในช่วงสั้น ๆ ได้พบว่าต่างกับสินไซที่เคยทำามาในฐานะที่เคย

อยู่ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลักสูตรสินไซที่ทำาตามนโย

บาย       มีกระบวนการได้รับการสนับสนุนชัดเจนมีกระบวนการ

เป็นขั้นเป็นตอน จนกระทั่งจบเป็นเล่ม และขับเคลื่อนจนกระทั่ง

เข้าสู่สถานศึกษา แต่ตรงนี้คณะครูเครือข่ายที่เข้ามารวมกันไม่

ได้มีจำานวนมาก ไม่ได้มีองค์ความรู้มาก ไม่ได้รับการคัดจากคนที่เขียนหลักสูตรเป็นมาเลย 

แต่เป็นคณะครูที่ทำางานอยู่ในพื้นที่ และทุกคนสะท้อนเหมือนกันคือ รู้สึกมีความไม่สบายใจ

ตรงที่เป็นคนในพื้นที่แต่ยังไม่ทราบชัดเจนในเรื่องราวของของดีในสาวะถีเองซึ่งเป็นคุณค่า

ที่                   คนภายนอกนักวิชาการภายนอกนักท่องเที่ยวต่าง  ๆ มาช่วยสะท้อนว่าในบ้านสา

วะถีมีอะไรที่มีคุณค่ามาก ดังนั้นเรื่องราวของฮูปแต้มที่เราได้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ 

ที่พระอาจารย์ไพรวัลย์ได้พาชม เราได้ชมไปพร้อมกับนักวิชาการ ทำาให้แต่ละคนตื่นเต้นมาก

และเราได้กลับมาทบทวนเนื้อหาเรื่องราวของสินไซทั้งเรื่อง ทำาให้ได้มีความรู้ความเข้าใจมาก

ขึ้น จากภาพที่เห็น เรื่องที่ได้ฟัง ทำาให้มองภาพตามโจทย์เดียวกัน เวลาสองสามวันเราจะใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างไร เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพมากที่เราได้ร่วมมือร่วมแรงกันทำางาน  เราเริ่ม

กันตั้งแต่คิดว่าเด็กในแต่ละช่วงชั้นมีเรื่องราวของสินไซตอนไหนบ้างที่น่าจะนำามาให้เด็ก ๆ ชั้น

เล็ก ๆ จนถึงชั้น ม.ปลาย ได้เรียนรู้เรื่องอะไร เราได้ช่วยกันวางโครงสร้างจนถึงหน่วยการเรียนรู้

จนเสร็จเรียบร้อย จริง ๆ แล้วมันไม่สามารถที่จะทำาได้เลยในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ด้วยความตั้งใจ

ของทุกท่านที่ได้ช่วยกันเขียนโครงสร้างของหลักสูตรเบื้องต้นจนเสร็จเรียบร้อย เราได้สรุปกัน

ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วในส่วนของสินไซในแต่ละที่มีการสื่อสารเรื่องราวแตกต่างกันไป เรามาให้

ความสนใจกับสินไซในฮูปแต้มวัดไชยศรีดีไหม หากมีการเรียนรู้และถอดบทเรียนกับฮูปแต้มที่

สอดคล้องกับสินไซที่ชัดเจน มันอาจจะมีไม่ครบทุกตอนแต่ทำาให้หลักสูตรของสินไซวัดไชยศรี

หลักสูตรสินไซ
สรุปและถอดบทเรียน๕
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เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายหรือโรงเรียนที่ยัง

ไม่ได้เข้าร่วมเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนในเมืองขอนแก่น หรือใครก็ตาม

ที่สนใจเรื่องสินไซและฮูปแต้มหรือกลุ่มใครก็ตามที่สนใจจะเข้ามาใช้ฐานการเรียนรู้จาก

กิจกรรมตรงนี้ตามช่วงเวลาที่เขามีเราก็สามารถเอาหลักสูตร

ที่เราสรุปไว้ในหลาย ๆ เวอร์ชั่นให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้

และกลับออกไปด้วยความรู้สึกสำานึกรักเช่นเดียวกับคนใน

พื้นที่...”

ครูประครอง พงษ์ชนะ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

“การที่มาร่วมกันทำาหลักสูตรในวันนี้สามารถสรุปในขั้นหนึ่ง

ได้ ยิ่งมาเห็นของท่านอาจารย์อาทิตย์ เกษจันทร์(วิทยากร

ในวันถอดบทเรียน)  นำาเสนอทำาให้มีพลังขึ้นเยอะ คิดว่าการ

มาประชุมครั้งนี้คืบหน้ามาก มองเห็นช่องทางที่จะนำาไปสู่

เด็กและชอบตรงที่จะทำายังไงให้สินไซเข้าสู่เด็ก ทำาให้เด็กสาวะถีเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ เด็ก

รักท้องถิ่นสามารถบอกได้ว่าสินไซของตำาบลสาวะถีเป็นอย่างไร อยากให้สินไซตรงนี้เข้าไปสู่

ทุกสถาบัน  อ.สุมาลี(สุมาลี สุวรรณกร)พูด ชอบมากเลย อยากให้ทุกโรงเรียนรู้จักสินไซตรง

นี้   ครั้งก่อนพาเด็กบ้านลาด ฯ มาเขาตื่นเต้นมากชอบมาก ขึ้น

มา ป.๔ ก็มองเห็นช่องทางที่จะนำาหลักสูตรตรงนี้ไปใช้ คิดว่า

มาครั้งนี้มองเห็นความก้าวหน้าเยอะ เพื่อน ๆ ที่มาวันนี้เราก็

คงจะรวมพลังกันทำาให้สินไซของสาวะถีมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ท้ายสุดนี้มาเห็นเด็กลำา ยิ่งเป็นพลังส่วนตัวเป็นคนชอบหมอลำา

สาวะถีอยู่แล้ว อย่างครอบครัวของ อ.นงนุช (นงนุช ศิริภูมิ) 

เป็นหมอลำา ก็สามารถต่อ ยอดได้ดีมากเลย ก็คิดว่าจะเดิน

หน้าไปด้วยดีเป็นพลังที่เราจะรวมกัน...”

ครูละเอียด จันทร์พุธ โรงเรียนบ้านงิ้ว

“ วันนี้รู้สึกว่าก่อนที่จะมาร่วมกับเครือข่ายสินไซโมเดล มีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรดี ๆ สักอย่าง 

พอได้มาร่วมทำากิจกรรมเครือข่ายรู้สึกภูมิใจว่าตำาบลสาวะถีมีดี และได้เกิดการรวมกลุ่มของ

คณะครู ผู้นำา โดยเฉพาะท่านวิทยากรมาชี้แนะเราถึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าวรรณกรรม

อีสานสินไซมีดีแล้วทำาอย่างไรให้เด็กอิสานได้เรียนรู้ และซาบซึ้งและอนุรักษ์อย่างไรให้ยิ่งยืน 
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วันนี้ จุดนี้จึงเกิดขึ้นมาร่วมกันสานต่อให้สินไซโมเดลสู่ทักษะของลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ

ด้านอาชีพ การทำากระจกถมทองคำาเปลว หนังประโมทัย หมอลำาน้อยร้อยปี เรามารวมตัวกัน

จัดกิจกรรมเพื่อเด็กได้เรียนรู้และสืบสานต่อในเรื่องสินไซ ในอนาคตเชื่อว่าเยาวชนในท้องถิ่น

จะเกิดความรักหวงแหนในสิ่งที่เขามี ในภูมิปัญญาที่เขามี เหมือนกับคำาพูดที่ว่า “เฮ็ดในสิ่งที่

เชื่อ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด” เราเชื่อว่าเรามีดี เราร่วมกันทำาเครือข่ายสินไซโมเดลให้คนรู้จักและให้

เด็กทุกคนรักท้องถิ่นของตน หวังว่าทุกท่านจะร่วมด้วยช่วย

กันสานต่อเจตนารมณ์ไปจนถึงที่สุดในยุคของไทยแลนด์ 

4.0 ขอบคุณค่ะ”

ครูมาลี เสาร์สิงห์ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

“ก่อนที่จะเข้าอบรมสินไซโมเดล รู้สึกดีมากเพราะอยาก

เห็นหลักสูตรที่จะทำาให้เด็กได้เรียนรู้ทุกช่วงชั้น หลักสูตรที่

เกิดมาจากพวกเราเองคิดว่าการนำาไปใช้ก็จะประสบความ

สำาเร็จเพราะว่าเรามีส่วนร่วมและได้วิทยากรที่มีความรู้

ด้านนี้ในขณะที่ทำาก็ได้รับความรู้มากมายจากท่านวิทยากร 

จากท่านพระอาจารย์ไพรวัล  ที่ได้ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสินไซ ทำาให้มองเห็น

ภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสาวะถกำาลังจะประสบผลสำาเร็จในเรื่องของการ

ต่อยอดที่ไปทำาที่โรงเรียนเดิมก็ได้ทำาแล้ว และได้มีการเติมเต็มในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ คือเรื่อง

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องของจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยศรี เราได้จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียน ม.๑ 

ทุกกลุ่มสาระ คือไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้ แต่ละวิชาก็จะออกแบบไปโดยใช้สื่อ คือสิมวัดไชยศรี 

และ ขันหมากเบง เอามาเป็นแนวทางในการเรียนแบบบูรณาการ ที่โรงเรียนจัดชุมนุมสินไซซึ่ง

ได้เรียนรู้เรื่องหนังประโมทัย และหมอลำาเรื่องสินไซแต่สิ่ง

ที่อยากให้เกิดขึ้นต่อไปคือ หนังสือฉบับสมบูรณ์เรื่องของ

สินไซ สอง อยากถอดบทความ หรือ หนังสือจากจิตรกรรม    

ฝาผนัง”

ครูนงนุช ศิริภูมิ โรงเรียนบ้านสาวะถี

“ ส่วนตัวเป็นคนบ้านสาวะถี พอรู้ว่าจะมีหลักสูตรท้องถิ่น   

สินไซก็ดีใจที่อย่างน้อยไม่ได้รู้เฉพาะเรา แต่ทำาให้คนอื่น ๆ 

ได้รู้ด้วย ทำาให้รู้ว่าสาวะถีมีอะไรดี ส่วนของโรงเรียนบ้าน

สาวะถีเองเราหยิบมาใช้บ้างแล้ว คือทำากิจกรรมเพิ่มเวลา
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รู้ให้กับนักเรียน โดยการอบรมสินไซโมเดลครั้งที่หนึ่งได้หมอลำา ครั้งที่สองได้หุ่นกระติบข้าว

มา ถ้าเราลำาอย่างเดียวเด็กไม่สามารถ เลยเอาหุ่นออกมาโชว์ด้วย จึงให้เด็กประดิษฐ์หุ่นที่เป็น

ตัวละครของสินไซทุกตัว แล้วให้เขานำาเสนอในรูปแบบหมอลำาหุ่นสินไซน้อยร้อยปี ตอนแรก

เราแค่จะเอาเด็กที่มีปัญหาการเรียนเพื่อให้เขาสนใจการเรียน 

เลยทำากิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้เขาตั้งใจเรียนขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ที่

ดีขึ้น คนอยากลำาก็ให้ลำา คนอยากเป่าแคนก็ให้เป่าแคน”

ครูพรรณี เหมนิธิ โรงเรียนบ้านสาวะถี

“ ดีใจที่ท่าน ผอ. (ผอ.วรศิลป์) มอบหมายให้มาทำาโครงการนี้ 

ตื่นเต้นดีใจที่ผู้รู้ เช่น ท่านอาจารย์สายชล เป็นผู้ที่มีความรอบรู้

มากรู้สึกประทับใจในการให้ข้อมูลและสนับสนุนเรื่องเอกสาร

จาก ผศ.ทรงวิทย์ สองวัน ที่ทำารู้สึกว่านี้ได้ความรู้อะไรมาก

เลย คาดหวังว่าอยากได้หลักสูตรที่สมบูรณ์เพื่อลงสู่เด็กให้มี

จิตสำานึกรักในชุมชน และต่อยอดสามารถขยายผลได้ต่อไป...

ครูวัชราภรณ์  อ้วนวงศ ์  โรงเรียนบ้านโคกล่าม

“ ความรู้สึกตั้งแต่เช้าทีีเข้าร่วมประชุม (สรุปและถอดบทเรียน) 

ยอมรับว่าไม่มีความรู้เรื่องสินไซโมเดลเลย เพราะเพิ่งย้ายมา

จาก อ.บ้านฝาง ไม่รู้เลยว่าบ้านสาวะถีมีอะไรดี ๆ จนเข้ามา

ก็ได้รู้เรื่องราวของสินไซโมเดลขึ้นมาบ้าง แต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง

เท่าที่ควร แต่พอได้เรียนรู้จากท่านวิทยากร จาก วิดีโอ ต่อจาก

นี้ไปจะพยายามศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้น และจะนำา

ความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้ฟังเพื่อให้เขา

ได้มีความรู้เกี่ยวกับบ้านสาวะถี จะพยายามเขียนหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

คนบ้านเราเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป”
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กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นสินไซ

ขั้นตอนที ่๑. เรียนรู้เรื่องของสินไซจากผู้เชี่ยวชาญ 

 พระอาจารย์ไพวัน มาลาวง จาก สปป.ลาว ได้บรรยายแง่มุมที่สาธารณรัฐประชาชน

ลาวใช้้วรรณกรรมสินไซในการปลุกจิตสำานึกเด็กและยาวชนให้รักในความเป็นชาติ โดยท่าน

ได้เล่าเรื่องของสินไซประกอบกับคุณธรรมที่มุ่งหวังและประเพณีสำาคัญของชนชาติลาวที่สอด

แทรกเอาไว้ในวรรณกรรมสินไซตลอดทั้งเรื่อง และสิ่งสำาคัญผู้เข้าร่วมในการทำาหลักสูตรได้

แง่คิดมุมมองในการเลือกนำาวรรณกรรมสินไซในบั้น (ตอน) ที่สนุกสนานหรือตอนต่าง ๆ ที่

ได้ฟังมานำามาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กและคุณธรรมที่ควรปลูกฝังในช่วงวัยที่สำาคัญ  

บรรยากาศการเรียนรู้จากพระอาจารย์ไพวัน สนุกสนานชวนติดตามจากความลึกซึ้งของท่าน

เกี่ยวกับเรื่องราววรรณกรรมสินไซ  

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับ : คณะครูตื่นตัวและสะท้อนถึงความเสียดายที่หลายท่านเกิดอยู่ในพื้นที่

นี้แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และนำาไปถ่ายทอดให้เด็กได้รู้จักวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง สินไซ นี้ ซึ่งมี

ความยิ่งใหญ่ พอ ๆ กับเรื่องพระอภัยมณี  และมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม

อีสาน ...ทุกท่านอยากเรียนรู้มากขึ้น

ขั้นตอนที ่๒. ทบทวนเรื่องย่อ สินไซ 

 วรรณกรรมเรือ่งสนิไซนัน้มอียูห่ลายฉบบัหลายสำานวนแตท่่่ีไ่ดย้กเอามาทำาการ       ศกึษา
หลัก มี ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ปริวรรตโดย มหาสิลา วีระวงส์  และฉบับที่ปริวรรตโดย มหาปรีชา พิณ
ทอง สำาหรับฉบับมหาสิลา วีระวงสน์นั้นได้จัดเนื้อเรื่องแบ่งเป็นตอน  ๆ เรียกว่า “บั้น” มีทั้งหมด 
๑๕ บั้น สิ้นสุดที่บั้น “นาคสะดุ้ง” ส่วนฉบับของปรีชา พิณทองมีทั้งหมด  ๒๘  ตอน    ภาคแรก
มีความคล้ายกันมากแต่ได้เพิ่มภาคสอง เริ่มจากตอน “กุมภัณฑ์คืนชีพ” จนจบเรื่องทั้งหมด แต่
ยังมีบางฉบับมีเนื้อเรื่องยืดยาวต่อไปอีก แต่ในที่นี้ได้ยกมาเป็นแนวทางเฉพาะ ๒ ฉบับนี้ เท่านั้น                                                                                                                                         
       ฉบับมหาสีลา วีระวงส์มีทั้งหมด ๑๕ บั้น ดังเรื่องย่อต่อไปนี้ 

บั้น (๑) สมมุติ : กล่าวถึง พระยากุศราช ครองเมืองเป็งจาน มีมเหสีนามว่า จันทา มีน้อง
สาวร่วมมารดาอยู่คนเดียว นามว่า สุมณฑา พระยากุศราชรักน้องสาวมากจึงไมย่อมยกให้เจ้า
เมืองต่าง ๆ ที่มาสู่ขอ อีกประการหนึ่งยังไม่พบผู้ท่ี่คู่่ควร 

บั้น (๒) ยักษ์กระสัน : กล่าวถึงยักษ์กุมภัณฑ์ครองเมืองอโนราชอยากได้คู่ครองจึงไปทูลถาม
จากพระยาเวสสุวรรณ หรือ สุวรรณราช ผู้เป็นใหญ่ในบรรดายักษ์ทั้งหลาย เมื่อได้ทราบว่า

หลักสูตรสินไซ๖
สายชล  สิงห์สุวรรณ
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เนื้อคู่ไปเกิดในโลกมนุษย์ชื่อ สุมณฑา จึงคิดจะติดตามไปเอามาเป็น
ของตนเอง โดยไม่ฟังคำาทัดทานของพระยาเวสสุวรรณ 

บั้น (๓) สุบิน : กลา่วถึงพระยากุศราชฝันว่ามีคนต่างด้าวท้าว          
ต่างเมืองมีลักษณะเหมือนยักษ์ถือสาสน์มาเจรจาก้าวร้าวแล้วถอด
ดาบฟันแขนขวาขาด หมอโหรทำานายว่าพระองค์จะเสียเชื้อพระ
วงศ์ท่ี่รักมากไป...โหรได้แนะนาให้พระยากุศราชทำาพิธีสะเดาะ
เคราะห์(พลีกรรม)เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา 

บั้น (๔.) วิปะลาสะ : กลา่วถึงพระนางสมุณฑาเที่ยวชมสวนดอกไม้ 
ยักษ์กุมภัณฑ์ซึ่งหลบซ่อนอยู่ในเขตพระราชฐานได้จังหวะจึงอุ้ม
ลักเอานางเหาะไปยังปราสาทของตนที่เมืองอโนราช ในเวลาต่อมา
ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันจนพระนางสมุณฑามีธิดาด้วยกันหนึ่งคนชื่อ          
สีดาจัน ต่อมาพระยาวรุณราชเจ้านครบาดาลได้สู่ขอไปเป็นคู่ครอง 
ส่วนนางสุมณฑานั้นรักท้าวกุมภัณฑ์จนลืมบ้านเมืองเดิม 

บั้น (๕)  บัพชา : กล่าวถึงพระยากศุราชคิดถึงน้องสาวมากจึงออก
บวชเพ่ื่อติดตาม เม่ื่อเดินทางมาถึงนครจำาปา มีพระยากามะทา
เป็นเจ้าปกครอง ทราบข่าวว่าผู้ที่ลักตัวนางไปคือยักษ์กุมภัณฑ์มีฤทธ์ิ
เดชมาก วันหนึ่งพระยากศุราชได้ออกบิณฑบาต พบลูกสาวทั้งเจ็ด
ของนันทะเศรษฐีมาใส่บาตรเกิดความรักจนไมอาจทนอยู่ในเพศ
นักบวชต่อไปจึงเดินทางกลับเมืองเป็งจานเพื่อลาสิกขาบท 

บั้น (๖) วิวาหะมังคลา : กล่าวถึงพระยากุศราชได้ส่งทูตนำาสาสน์
เข้าถวายพระยากามะทาแห่งนครจำาปาทูลขอนางทั้งเจ็ดตามประ
เพณีนันทะเศรษฐีไม่อาจขัดได้จึงยอมยกให้เพราะถือว่าเป็นเร่ื่องของ
บุพเพสันนิวาส ก่อนออกเดินทางผู้เป็นมารดาได้สั่งสอนพวกเธอใน
การประพฤติปฏิบัติตน หลังจากนางทั้งเจ็ดเดินทางถึงเมืองเป็งจาน 
พระยากุศราชก็จัดพิธีอภิเษกนางทั้งเจ็ดเป็นมเหสรีอง 

บั้น (๗) ปฏิสนธิ : กล่าวถึงการประสูติ สีโห สังข์ สินไซ และท้าว
ทั้งหก โหรทำานายว่า สินไซ สีโห และสังข์ เป็นผู้มีบุญมาเกิดนางทั้ง
หกเกิดความอิจฉาจึงจ้างโหรให้ร้ายพระยากุศราชหลงเช่ื่อจึงขับออก
จากเมืองแต่พระนาง นางจันทาและนางลุนผู้เป็นมารดาขอออก
ติดตามไปดูแลลูกน้อยทั้งสามในระหว่างทางพระอินทร์เนรมิตเมือง
ให้เป็นที่พำานักทั้ง ๕ พระองค์ จึงได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าโดยมีครุฑและ
นาคคอยเฝ้าเป็นเวรยาม 
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บั้น (๘) โคจร : กล่าวถึงหกกมุารลวงสนิไซสังข์และสีโหไปตาม 
พระเจ้าอากลับคืนเมืองด้วยความกตััญญู สินไซจึงอาสาไปตาม
เอาพระเจ้าอาคืนมา ในขณะเดินทางต้องข้าม ๖ ย่านน้ำา ๙ ด่าน 
มหาภัย 

บั้น (๙) อนุยุทธกรรม :กล่าวถึงการรบครั้งแรกระหว่างแม่ทัพ
ของยักษ์กุมภัณฑ์มี ไวยุกัน ไกสีห์ ไคสีห์ เพ็ชชะไค ทั้งหมดตายใน
ที่รบเหลือแต่ไวยุเวทผู้เป็นหลานของท้าวกุมภัณฑ์พากองทัพกลับ
เข้าเมือง 

บั้น (๑๐) มหายุทธกรรม : กล่าวถึงการรบครั้งใหญ่กับยักษ์
กุมภัณฑ์ในการรบครั้งนี้ สีโหได้มาช่วยสินไซกับสังข์รบด้วย ทั้งสอง
ฝ่ายต่างใช้อาวุธ เวทมนต์ คาถา การแปลงกาย รวมถึงอิทธิฤทธิ์ิ
ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ มาช่วยรบจนนายทัพฝ่ายยักษ์ถูกฆ่าตายหมด ใน
ที่สุดกุมภัณฑ์ก็ถึงแก่ความตาย ด้วยอานุภาพของฝ่ายสินไซ

บั้น (๑๑) นาคะยุทธกรรม : กล่าวถึงพระนางนางสมุณฑาคิดถึง
ลูกสาวอยู่เมืองนาคจึงให้สินไซไปตามจึงจะยอมกลับนครเป็ง
จานสินไซจึงออกอุบายท้าเล่นสกาพนันกับท้าววรุณนาคและได้
รับชัยชนะแต่ฝ่ายนาคไม่ย่อมทำาตามเงื่อนไขจึงเกิดสงครามกัน
ขึ้น ฝ่ายสินไซเรียกครุฑมาช่วยรบสุดท้ายฝ่ายวรุณนาคก็พ่ายแพ้      
สินไซจึงรับพระธิดาสีดาจันกลับคืนมาเมืองมนษุย์ ก่อนกลับสินไซ
ยังได้สั่งสอนศีลธรรมเกี่ยวกับหลักการปกครองบ้านเมืองแก่พระยา         
วรุณราชอีกด้วย 

บั้น (๑๒) มุตะนัง : กล่าวถึงสินไซพานางสุมณฑากับลูกสาวเดิน
ทางมาสมทบกับสีโหและท้าวทั้ง ๖ ที่ท่าน้ำา

บั้น (๑๓) กาละ : กล่าวถึงสินไซถูกท้าวทั้ง ๖ ลวงไปเล่นน้ำาและ
ผลัก ตกเหว พระอินทร์ได้มาช่วยเอาไว้ แล้วนำาไปยังปราสาทกลาง
ป่าอยู่กับมารดา 

บั้น (๑๔) ถาปนา(บาสีเสวยราช) : พระนางสุมณฑาเปิดเผย
เรื่องราวความจริงกับพระยากุศราช พระองค์ทรงเสียพระทัยมาก
สั่งทำาโทษท้าวทั้งหกพร้อมด้วยมารดา จากนั้นจึงเชิญสินไซจาก
ป่ามายังเมืองแล้วอภิเษกให้ครองนครเป็งจานด้วยความร่มเย็น
เป็นสุขสืบมา
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บั้น (๑๕) นาคสะดุ้ง : กล่าวถึงพระยาวรุณราชได้ยกพลขึ้นมา
อ่อนน้อมสินไซแล้วขอนางสีดาจันกลับเมืองนาค สินไซและพระนาง         
สุมณฑาก็อนุญาตตามประสงค์ สินไซยังได้อบรมสั่งสอนพญานาค
ให้รักษาศีลปฏิบัติธรรม รักษาฮีตคองประเพณี 

 ส่วนฉบับของปรีชา พิณทองจะมีเพิ่มจากบั้นที่ ๑๕ อีก
หลายตอน ดังนี้ : 

ตอน กุมภัณฑ์คืนชีพ : กล่าวถึงท้าวเวสสวุรรณเมื่อไมเ่ห็นกุมภัณฑ์์
ขึ้นไปเฝ้าจึงได้สืบทราบว่าตายแล้วจึงได้ชุบชีวิตให้ใหม่และขอให้  
กุมภัณฑ์์์เลิกคิดติดตามนางสมุณฑาเสียแตกุมภัณฑ์ไมยอมฟัง 

ตอน กุมภัณฑ์์ลักนางสุมณฑา : กล่าวถึงกุมภัณฑ์์ได้เข้ามาลักพระ 
นางสมุณฑาพร้อมด้วยสินไซไปขังไว้ที่เมืองอโนราชเพื่อจะต้มกิน 
เป็นอาหาร ท้าวสีโห สังข์ พร้อมด้วยกองทหารติดตามไปแย่งมาได้
แล้วทั้ง ๓ ก็ได้ต่อสู้กับยักษ์กุมภัณฑ์ 

ตอน พระอินทร์ห้ามทัพ : กล่าวถึงพระอินทร์เสด็จลงมาห้ามทัพ
ทั้งสองฝ่ายให้หยุดรบกันทั้ง ๒ ฝ่ายยอมตามที่พระอินทร์ขอร้อง 
พระอินทร์จึงไดสั่งสอนศีลธรรมทั้งสินไซ และกุมภัณฑ์

ตอน สินไซสอนศีลธรรมยักษ์กุมภัณฑ์ : ยักษ์กุมภัณฑ์์ได้มาขอ
นางสมุณฑาตามจารีตประเพณี พร้อมด้วยของหมั้นมากมายแล้ว
รับนางสมุณฑากลับคืนเมืองอโนราชก่อนกลับสินไซได้สอนศีลธรรม
ยักษ์กุมภัณฑ์ 

ตอน สินไซมอบราชสมบัติ : สินไซได้อภิเษกกับนางสีไว แห่ง   
อุดรกุรุุทวีปและนางศรีสุพรรณ เมื่อมเหสีทั้ง ๒ ประสตูิเป็นพระโอรส
และพระธิดา คือ ลูกของนางสีไวเป็นชายชื่อสังขยะราชลูกของนาง
ศรีสุพรรณ เป็นหญิงชื่อสรุสา ทั้ง ๒ เมื่อโตขึ้นก็ได้อภิเษกสมรสกัน 
และสังขยะราชได้ครอบครองเมืองเป็งจานสืบต่อจากสินไซ

ตอน ม้วนชาดก : สรุปอดีตของตัวละครว่าเมื่อตายจากชาตินี้
แล้วไปเกิดเป็นอะไร อาทิ สินไซ ต่อมา คือ  พระพุทธเจ้า สีโห คือ 
พระอานนท์ สังข์ทอง คือพระสารีบตุร กุมภัณฑ์ คือพระโมคคัลลานะ 
...เป็นต้น 
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 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับ:วันที่ ๒ คณะครูได้อ่านทบทวนเรื่องย่อและเรื่องที่แบ่งเป็น
บั้น(ตอน) จากเอกสารหลายฉบับ ที่มีผู้เขียนเอาไว้ อาทิ  ฉบับทีผู่้ช่วยศาสตราจารยช์อบ 
ดีสวนโคก     ฉบับพระครูบุญชยากร   ฉบับสินไซสองฝั่งโขง  เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง   
ในการนำามาจัดเนื้อหาประกอบการเขียนหลักสูตรคณะครูได้เลือกศึกษาเรื่องย่อที่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์   พิมพะกรรณ์  ซึ่งทำาความเข้าใจได้ง่ายมาผนวกกับความรู้ที่ได้ฟัง
จากพระอาจารย์ไพวันมาประกอบในการเรียบเรียงความคิดเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่จะนำาไปใช้
ให้เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้  

ขั้นตอนที ่๓. ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่น 
 วิทยากร ได้ นำาแนวคิด ของ อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, ๒๕๕๒ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
มาเรียบเรียงให้ง่าย กระชับเพื่อทบทวนกระบวนการ ของการทำาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้
               หลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนหลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
นั้น ๆ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
กับวิถีชีวิตของตนเอง  ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  เรียนรู้ตามสภาพจริง 

นำาความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชนได้

สรุปได้ว่าหลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้กับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นก

ลุ่มเป้าหมายที่จัดตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ  เป้าหมาย

หลัก คือ  ต้องการให้ผู้เรียนได้นำาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น

 หลักการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรท้องถิ่น มีหลักในการพัฒนาที่ส่งผลให้

กลุ่มเป้าหมายได้เกิดปัญญา หรือเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ ( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. 

๒๕๔๓ : ๔) 

            ๑. การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้สภาพปัญหา             

วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุงอย่างลึกซึ่ง คือ ให้รู้และเข้าใจอย่างกระจ่างว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันจนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้

              ๒.  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียน

รู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง  จนเกิดความชำานาญและสามารถปฏิบัติได้

ในทุกสถานการณ์

 ๓.  การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรมด้วยการมีความเชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน  พึ่งพาอาศัยกัน

และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

               ๔.  การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ   เป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ตนเองให้มีชีวิตที่งอกงาม  ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน์

     ความสำาคัญของหลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรท้องถิ่น  เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียน 
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ชุมชนและครูร่วมกันสร้างขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนจากชีวิต  เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้

สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข  

การเรียนการสอนจะสอนตามความต้องการของผู้เรียน  โดยครูเป็นผู้คอยให้คำาแนะนำา  ผู้เรียน

เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้น หลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความสำาคัญ  ดังต่อไปนี้  ( กอง

พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. ๒๕๔๓ : ๕ ) 

               ๑.  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลักสูตร

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง 

               ๒.  ทำาให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน  เพราะผู้เรียนสามารถนำาความ

รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

               ๓.  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้  เพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา

ในชีวิตจริงของตนเองในวันข้างหน้า  รวมทั้งวิธีวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการตัดสินใจที่

เหมาะสมกับการดำาเนินชีวิตของตนเอง 

               ๔.  ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน  มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้

เรียน  ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน

             ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น  ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น  มีลักษณะดังต่อไปนี้     

( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. ๒๕๔๓ : ๕ ) 

              ๑.  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความหลากหลายของปัญหามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้เหมาะสมกับเพศ  วัย  มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด และทักษะเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและสามารถนำาไปใช้กับสถานการณ์อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 

             ๒. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง  

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ท้องถิ่นตนเอง  เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียน

กับชีวิตจริงและการทำางาน  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของ

ตนมีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

              ๓.  เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตจริง  และมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่าง

บูรณาการ  ไม่แยกส่วนของกระบวนการเรียนรู้  โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ครูจะเป็นผู้คอยให้คำาแนะนำาให้คำาปรึกษา  และช่วยเหลืออำานวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  อันจะนำาไปสู่การคิดเป็น  ทำาเป็น  และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได ้

              ๔.  เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
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         ๕.  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม  

จริยธรรมและการธำารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  การรักษาสิ่งแวดล้อม  เกิดศรัทธาเชื่อมั่นใน

ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนและของประเทศชาติ

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ประกอบ

ด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน  ดังนี้  ( กองพัฒนาการศึกษานอโรงเรียน. ๒๕๔๓ : ๑๓ ) 

  ขั้นที่๑  การสำารวจสภาพปัญหาของชุมชน 

             ขั้นที่ ๒  การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 

             ขั้นที่ ๓  เขียนผังหลักสูตร 

             ขั้นที่ ๔  เขียนหลักสูตร

            หลักในการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น (อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, ๒๕๕๒)  

หลักในการเขียนหลักสูตร มีดังนี้                     

            ๑.  ความสำาคัญ  หลักสูตรท้องถิ่น  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาสามารถสร้างขึ้น  เพื่อ

แก้ปัญหาของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมา  เพื่อสนองตอบ

ต่อความต้องการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งของชุมชน  โดยพัฒนาเนื้อหาสาระแบบมีส่วนร่วมของ

บุคคลหลาย ๆ  ฝ่ายอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน และเนื้อหาเฉพาะเจาะจง  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง  ชุมชน 

และสังคมในภาพรวมได ้

            ๒.  จุดมุ่งหมาย ( Aims )   หมายถึง  ข้อกำาหนดทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและ

ทิศทางเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  ที่ออกแบบไว้ให้บรรจุ ซึ่งผลผลิต หรือพฤติกรรมใน

อนาคต

 ตัวอย่างจุดมุ่งหมายของอาชีพโฮมสเตย์

 ๑.  เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๒.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะความสามารถ

จัดการท่องเที่ยวในชุมชนได้

 ๓.  วัตถุประสงค์ ( Objective )   เป็นคำาที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นเครื่องบ่งชี้

ผลลัพธ์กับหลักสูตร เป็นลักษณะจุดประสงค์ปลายทาง                    

 ๔.  เนื้อหาหลักสูตร  เป็นการนำาหัวข้อหลัก ( Theme )  ที่กำาหนดไว้มาเขียน ซึ่ง

เนื้อหาสาระของหลักสูตร  จะต้องตอบสนองต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บาทา  

( Taba. ๑๙๗๓ : อ้างถึงใน หรรษา  นิลวิเชียร. ๒๕๔๔ : ๑๒๖ )  เสนอแนะเกณฑ์ในการเลือก

เนื้อหาของหลักสูตร  ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะต้องถูกต้องและมีความสำาคัญ  ซึ่งสะท้อน
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ให้เห็นความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเป็นความรู้พื้นฐานที่สำาคัญ  เนื้อหาจะต้อง

สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน  มีความสมดุลทั้งความกว้างและความลึก  

สนองวัตถุประสงค์หลากหลายอันได้แก่การหาความรู้ใหม่  การคิดอย่างประสิทธิภาพ  เจตคติ 

ความสนใจ  นิสัยที่เหมาะสมและทักษะสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน  และผู้เรียน

สามารถเรียนได้  และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

              ๕.  เวลาเรียน  ให้ระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ใช้เวลากี่ชั่วโมง  และแยกเป็นภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมง  การกำาหนดเวลาเรียนต้องมีความเหมาะสม

กับเนื้อหาและวิธีการสอน

             ๖.  แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน  บอกแหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบ

การเรียนเช่น  ศึกษาจากเอกสารวิชาการ  ศึกษาจาก VCD Website ศึกษาจากผู้รู้ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น

              ๗.  การวัดและประเมินผล  ระบุว่ามีการวัด และประเมินผลด้วยวิธีใด  เช่น  การ

สังเกต  การทดสอบ  การวัดจากชิ้นงาน  เป็นต้น

              ๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   บอกความคาดหวังของผลลัพธ์ทางการศึกษา  ทั้ง

ในระดับกว้างและระดับเฉพาะ                    

              ๙. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร  ให้นำาหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย เนื้อหาของ

หลักสูตรในแต่ละเรื่องทั้งหมดมาเขียนไว้พร้อมระบุจำานวนชั่วโมง  ในแต่ละหัวข้อหลัก

ผลการเรียนรู้และแนวคิดการจัดทำาหลักสูตรสินไซ

 คณะครู ได้ร่วมกัน จัดทำาร่างหลักสูตร ท้องถิ่นสินไซ เบื้องต้น จากแนวคิดที่ได้เรียนรู้ 

ดังนี้

 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสินไซ

 ๑.  เพื่อให้ผู้เรียนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วรรณกรรมและแหล่งเรียนรู้ จาก ฮูปแต้ม สิม

วัดไชยศร ี

 ๒.  เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในชุมชนได้

 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน

 ๑.  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องวรรณกรรมสินไซ และฮูปแต้ม 

 ๒.  สามารถสื่อสารเรื่อง สินไซ ด้วยสื่อ ศิลปะการแสดงและผลิตภัณฑ์ ตามระดับ

ช่วงวัย 
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 ๓.  มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วรรณกรรม วัฒนธรรม และ

แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

            เนื้อหาหลักสูตร  

 เป็นการนำาหัวข้อ จาก บั้น หรือตอน ของสินไซ จากฉบับที่กำาหนดมาเขียน ซึ่ง

เนื้อหาสาระของหลักสูตร  จะต้องตอบสนองต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน  การ

คิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตคติ  ความสนใจ  นิสัยที่จากตัวละครที่เหมาะสม

และใช้ทักษะสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัย ตาม

ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

 เวลาเรียน  ระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ใช้เวลาประมาณช่วงชั้นละ ๑๘ ชั่วโมง  

ตามความเหมาะสมกับความยาวของเนื้อหา สื่อและวิธีการสอน

           แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน  หล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน  

เช่น เนื้อหาศึกษาจากเอกสารวรรณกรรม (หรือ อาจมีการร่วมกัน เขียนเนื้อหาย่อร่วมกันภาย

หลัง)  จาก แหล่งเรียนรู้สำาคัญ ฮูปแต้ม สิมวัดไชยศรี  ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป็นต้น

 การวัดและประเมินผล  การวัด และประเมินผล ตามสภาพจริงและคุณภาพของ

กิจกรรม ด้วยวิธีการ  เช่น  การสังเกต  การประเมินแบบมีส่วนร่วม และการวัดจากชิ้นงาน  

เป็นต้น

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องวรรณกรรมสินไซ และฮูปแต้ม 

 ๒.  ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่อง สินไซ ด้วยสื่อ ศิลปะการแสดงและผลิตภัณฑ์ ตาม

ระดับช่วงวัย 

 ๓.  ผู้เรียนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วรรณกรรม วัฒนธรรม 

และแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

 ๔.  ครูและชุมชน สามารถนำาหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ ตามกลุ่มเป้าหมาย   

ขั้นตอนที ่ ๔. โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา  วรรณกรรมท้องถิ่นสินไซ (ชุดสำาหรับโรงเรียน) 

               ผลการเรียนรู้และร่วมร่างหลักสูตร มีการแบ่งงานกัน ร่วมคิด ร่วมทำา ตามระดับชั้น 

และรายวิชาที่ตนถนัด โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชาใด ตามหลักสูตรแกนกลาง   ซึ่งมีกิจกรรมของ

ทุกกลุ่มสาระผสมผสานตามระดับชั้น ดังนี้ 
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โครงสร้างรายวิชา  วรรณกรรมท้องถิ่นสินไซ             

 ระดับ  ประถมศึกษา  ปีที่  ๑-๓  เวลา   ๓   ชั่วโมง    จำานวน   -  หน่วยกิต

ลำาดับ
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ สาระสำาคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำาหนัก
คะแนน

๑ บั้น (๑) 

สมมติ

-นักเรียนสามารถสรุปใจความ

สำาคัญของเรื่องสินไซได้

- สามารถสื่อสารเรื่องสินไซผ่าน

งานศิลปะ และการแสดง

ท้องถิ่น :- หนังประโมทัยอย่าง

ง่ายๆ  ฯ

บทย่อเรื่องสินไซ กล่าว

ถึงเมืองเป็งจาล และ

แนะนำาตัวละคร และ

เรื่องย่อสั้น

๑๘

รวม ๑๘

ระดับ  ประถมศึกษา  ปีที่  ๔-๖ เวลา   ๓   ชั่วโมง    จำานวน   -  หน่วยกิต

ลำาดับ
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ สาระสำาคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำาหนกั
คะแนน

๑ บั้น (๒) 

ยักษ์กระสัน

๑.นักเรียนสามารถสรุปใจความ 

สำาคัญของเรื่องสินไซได้

๒.นักเรียนระบุชนิดของคำาในเนื้อ

เรื่องได้(คำาสรรพนาม)

๓. นักเรียนสามารถบอกหลักธรรม

ในเนื้อเรื่องได้ (อบายมุข ๔ , มงคล 

๓๘)

ยักษ์กุมภัณฑ์อยาก

ได้เนื้อคู่

๓

๒ บั้น (๓) 

สุบิน

ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และการ

สะเดาะเคราะห์  

๑.สรุปเรื่องย่อ บั้นสุบินได้

๒. อธิบายความเชื่อเกี่ยวกับ

โหราศาสตร์ และการสะเดาะ

เคราะห์ที่ได้จาก สุบินบั้น 

- ระบบการปกครอง 

๓. อธิบายระบบการปกครองจาก

เรื่องสินไซ 

๔. เขียนแผนภูมิครอบครัว (family 

tree) จากเรื่องสินไซได้

พระยากุศราชฝันร้าย 

จนต้องสะเดาะ

เคราะห์

๓
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๓ บั้น (๖) 

วิวาหะ

๑. อธิบายถึงประเพณีการแต่งงาน

จากวรรณกรรม

๒. สามารถเขียนหรืออธิบายภาพ

พิธีแต่งงานตามประเพณีพื้นบ้าน

ในปัจจุบัน

พระยากุศราชส่งขุน

คอน ขุนสีไปสู่ขอธิดา

ทั้ง ๗ เป็นชายา

๒

๔ บั้น (๗) 

ปฏิสนธิ 

๑. เรียนรู้คุณธรรมความซื่อสัตย์

จากวรรณกรรม

๒. ผลกระทบจากความไม่ซื่อสัตย์

ในวิชาชีพ 

พระอินทร์ประทาน

เทพสามองค์ มาเกิด

กับมเหสีจันทา เป็น

สีโหและเกิดกับนาง

ลุนเป็นสังข์และสินไซ

3

๕ บั้น (๘) 

โคจร

1. นักเรียนสามารถเล่าเหตุการณ์

ที่ชอบจากเรื่องผ่านการแสดง

บทบาทสมมติ หรือแสดงละคร/

หมอลำา ได้

2. นักเรียนสามารถผลิตสื่อการ

แสดง ด้วยวัสดุท้องถิ่น

การผจญภัย ๙ ด่าน

ของสินไซ

เพื่อตามหาอา 

๕

๖ บั้น (๑๐) 

มหายุทธ

กรรม

๑. นักเรียนบอกข้อคิดคุณธรรม

จริยธรรมที่ใช้ในการครองเรือนได้

๒. นักเรียนสามารถพูดแสดงความ

คิดเห็นต่อการครองเรือน โดย

ใช้คุณธรรมจริยธรรมได้อย่างมี

เหตุผล

๓. นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหา 

โดยใช้คุณธรรมได้อย่างมีเหตุผล

ยักษ์กุมภัณฑ์ รบกับ 

สินไซจนพ่ายแพ้ ถูก

ตัดคอตาย

๒

รวม ๑๘
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ระดับ  มัธยมศึกษา  ปีที่  ๑-๓  เวลา   ๓   ชั่วโมง    จำานวน   -  หน่วยกิต

ลำาดับ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ สาระสำาคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำาหนัก
คะแนน

๑ บั้น (๔)

วิปลาส

๑. สามารถแสดงบทบาทสมมติ 

หรือใช้บทเพลงแสดงท่าทาง

ประกอบได้

๒. เปรียบเทียบกับปัญหาวัยรุ่นใน

สังคมไทย เรื่องการใช้ชีวิตทางเพศ

วัยเรียน

กุมภัณฑ์ซ่อนตัว

ในสวนและลักพา

นางสุมนพาไป

เมืองอโนราช

๒

๒ บั้น (๙)

อนุ

ยุทธกรรม

๑.อธิบายลักษณะภูมิประเทศสิ่ง

แวดล้อมในบั้นที่ ๙ และเขียนเป็น

แผนภาพความคิดได้

๒.บอกข้อคิดคุณธรรมที่ใช้ในการ

ครองเรือนได้

๓.สามารถแก้ปัญหาที่เกิดกับตนเอง

ได้อย่างมีเหตุผล

๔.สามารถใช้การคิดแบบมี

วิจารณญาณในการสรุปปัญหาที่

เกิดขึ้นได้

สินไซไปชิงตัวนาง

สุมณฑาและต่อสู้

กับยักษ์

๖

๓ บั้น (๑๑)

นาค

ยุทธกรรม

๑. สามารถสรุปเรื่องย่อ สินไซ ตอน

นาคยุทธกรรมได้

๒. วิเคราะห์คุณธรรม แล้วนำามา

ปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตได้

๓. เห็นคุณค่าของวรรณกรรมสินไซ 

แล้วนำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต

สินไซทำาสงคราม

กับนาคพระยา

วรุณราชและ

พานางสีดาจัน

กลับมาหาทางสุ

มณฑา

๓

๔ บั้น (๑๒)

กลับคืน

เมือง

๑. การเดินทางและดำารงชีวิตให้

รอดในป่า

๒. วิเคราะห์อุปนิสัยของตัวละคร 

สินไซพาคณะ

เดินทางกลับเมือง 

และขอแยกกลับ

เมืองเชียงศิลป์ 

แต่หกกุมารไม่

กล้าข้ามห้วยตาด 

๒
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๕ บั้น (๑๓)

สินไซตก

เหว

๑. คุณสมบัติของลูกผู้ชายหรือ

สุภาพบุรุษ

๒. วิเคราะห์ตัวละคร และเปรียบ

เทียบกับชีวิตวัยรุ่นของตนและเพื่อน

หกกุมาร เกรง

พระยากุศราช

รู้ความจริงว่า 

ทั้งหมดคือฝีมือ

ของสินไซจึงคิด

กำาจัดโดยผลักสิน

ไซลงเหว

๒

๖ บั้น (๑๔)

สถาปนา

๑. เรียนรู้การยอมรับผิดของการ

เป็นผู้นำา

๒. บทบาทของบุตรที่มีต่อบิดา

มารดา ความกตัญญูต่อบุพการี 

พระยากุศราช

เชิญสินไซให้ครอง

เมืองและรับพระ

นางจันทา นางลุน 

กลับเข้าวัง

๒

๗ บั้น (๑๕)

นาคสะดุ้ง

๑. หลักการปกครองบ้านเมือง

๒. ภาวะผู้นำาและวิถีชีวิตร่วมกับผู้

อื่นในสังคม

พระยาวรุณราช

มาขอนางสีดาจัน

กลับเมืองบาดาล

๑

รวม ๑๘

ระดับ  มัธยมศึกษา  ปีที่  ๔-๖  เวลา   ๓   ชั่วโมง    จำานวน   -  หน่วยกิต

ลำาดับ
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ สาระสำาคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำาหนัก
คะแนน

๑ บั้น (๕)

บัพชา

๑. นักเรียนเข้าใจฮีต – คอง 

(การบวช)

๒. นักเรียนเรียนรู้คุณธรรมการ

ครองตน

พระยากุศราช

ออกบวชเพื่อตามหา

นางสุมณฑา(น้อง

สาว)

๒

๒ บั้น (๙)

อนุ

ยุทธกรรม

๑. เรียนรู้กลยุทธ์ และสติปัญญาใน

สถานการณ์คับขันของตัวละคร

๒. วิเคราะห์คุณธรรมที่เป็นแบบ

อย่างในการนำามาปฏิบัติ

สินไซไปชิงตัวนางสุ

มณฑาและต่อสู้กับ

ยักษ์

๔
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๓ บั้น (๑๒)

กลับคืน

เมือง

๑. ทักษะการเดินป่าและดำารงชีวิต

ให้รอดในป่า

๒. วิเคราะห์อุปนิสัยของตัวละคร 

กลุ่มกุมารทั้งหก เปรียบเทียบกับ

เพื่อนในสังคม

สินไซพาคณะเดิน

ทางกลับเมือง และ

ขอแยกกลับเมือง

เชียงศิลป์ แต่หก

กุมารไม่กล้าข้ามห้วย

ตาด 

๒

สินไซ ภาค ๒

๓ ตอน

กุมภัณฑ์

คืนชีพ

นักเรียนเข้าใจสภาวะ ตามวัยของ

ตน เรื่อง รักโลภโกรธหลง

การยึดมั่นในความรัก จนลืม

กตัญญูรู้คุณผู้ให้ชีวิต

การพิจารณาความเหมาะสมใน

การเลือกคู่ครอง

พระยาเวสสุวรรณ 

ชุบชีวิตกุมภัณฑ์

๒

๔ ตอน

กุมภัณฑ์

ลักนางสุ

มณฑา

บุคคลควรมี ศีล เพื่อยึดเป็นหลัก

ทางใจ

กุมภัณฑ์กลับมาลัก

นางสุมณฑา และจับ

สินไซต้มกิน

๒

๕ ตอน

พระอินทร์

ห้ามทัพ

พรหมวิหาร ๔

หลักสันติวิธี

พระอินทร์ลงมาห้าม

และขอให้หยุดรบกัน

๒

๖ ตอน

สินไซสอน

ธรรมยักษ์

กุมภัณฑ์

ทศพิธราชธรรม

การเคารพให้เกียรติคู่ครองและ

จารีตพิธีแต่งงาน

สินไซสอนศีลธรรม

แก่ยักษ์กุมภัณฑ์

และขอให้ ทำาพิธีสู่ขอ

นางสุมณฑาตาม

ประเพณี

๒
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๗ สินไซมอบ

ราชสมบัติ

บทบาทของบิดามารดาในการสร้าง

หลักฐานให้กับบุตร

สินไซ ได้ราชโอรส 

สังข์ราช กุมารเกิด

จากนางอุดรกุรุทวีป 

และธิดาชื่อนางสุรสา

เกิดจากนาง

ศรีสุพรรณ (เจียงคำา)  

ทั้งสองสมรสกันและ

ครองเมืองต่อจาก

สินไซ

๒

รวม ๑๘

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  จากการร่วมคิด ของคณะครู มีดังนี้

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายคุณประโยชน์ที่ได้จากวรรณกรรมสินไซและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

๒. วิเคราะห์ภูมิปัญญาและประเพณีและประเพณีวิถีชีวิตชาวอีสาน

๓. อธิบายเรื่องย่อของวรรณกรรมสินไซ

๔. เห็นความสำาคัญของวัดไชยศรีและอุปแต้มสินไซ

๕. เข้าใจภูมิทัศน์ และวัฒนธรรม วรรณกรรมวัดไชยศรี

๖. วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมของวรรณกรรมอีสานแล้วนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

๗. เห็นคุณค่าของวรรณกรรมในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

คำาอธิบายรายวิชา

           ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ตระหนักในความสำาคัญของวรรณกรรมสินไซ วิเคราะห์เรื่อง

ราวอย่างมีเหตุผล ปัจจัยส่งเสริมวรรณกรรม สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน 

บันทึกเรื่องราวของสินไซ มีคุณธรรม กตัญญู กล้าหาญ ให้นักเรียนเอาเป็นแบบอย่างในการ

ดำาเนินชีวิต

          โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ ตระหนัก และปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด

ความเข้าใจ สามารถนำาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่า

และการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

          เกิดความรักความภาคภูมิใจ และหวงแหนในท้องถิ่นของตน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ปฐมกาลเบิ่งบ้านสินไซ ชั้น ป.๓  เวลา ๓ ชั่วโมง

๒. ผลการเรียนรู้    นักเรียนสามารถสรุปใจความสำาคัญของเรื่องสินไซได้ 

๓. ความคิดรวบยอด/สาระสำาคัญ

            การอ่านจับใจความสำาคัญจากหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สินไซ

๔. สาระการเรียนรู้

            พระยากุศราชครองเมืองเป็งจานมีมเหสีนามว่านางจันทา  มีน้องสาวร่วมมารดาอยู่

คนเดียวนามว่า

สุมณฑา  พระยากุศราชรักน้องสาวมากจึงไม่ยอมให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ที่มาสู่ขอ อีกทั้งยังไม่พบ

ผู้ที่เหมาะสมกัน

๕. สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

 ๑. ความสามารถในการคิด

 ๒. ความสามารถในการสื่อสาร

 ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 ๔. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

            ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

            ๓. มีวินัย

            ๔. ใฝ่เรียนรู้ 

            ๕. อยู่อย่างพอเพียง 

            ๖. มุ่งมั่นในการทำางาน 

            ๗. รักความเป็นไทย 

            ๘. มีจิตสาธารณะ 

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน

 - ชิ้นงาน

              - สมุดเล่มเล็ก

 - ภาระงาน

 - การทำางานร่วมกัน   

 -  การสังเกต
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 -  การสำารวจ

๘. การวัดและประเมินผล

 ๘.๑ ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 ๘.๒ ประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้

๙. กิจกรรมการเรียนรู้

 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

 ๙.๑   ครูนำาเข้าบทเรียนด้วยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม ต่อภาพ(จิกซอว์)  

โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ ๕ คน  

 ๙.๒   ครูแจกภาพให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ ชุด  โดยให้นักเรียนแข่งขันกัน  

 ขั้นสอน

 ๙.๓   ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพที่ได้  นักเรียนเคยเห็นภาพเหล่านี้หรือไม่

 ๙.๔ ครูแจกเนื้อหาเรื่องสินไซ  ตามกลุ่มแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้เพื่อน ๆ 

ฟัง

 ๙.๕  ครูถามนักเรียนว่าตัวละครมีใครบ้าง  ตัวละครมีลักษณะโดดเด่นอย่างไร  

นักเรียนอยากเป็นตัวละครใด  เพราะอะไร

 ๙.๖  ครูแจกแถบประโยคให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเรียบเรียงเนื้อหาตามโครง

เรื่อง

 ๙.๗  ครูให้นักเรียนนำาเสนอเนื้อหาจากแถบประโยคเป็นกลุ่มๆ

 ขั้นสรุป  

 ๙.๘  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อเรื่อง สินไซ   โดยการสรุปเนื้อหาด้วยการพูด

ต่อประโยค

 ๙.๙  ครูแจกใบงานการเขียนโครงเรื่อง

๑๐. แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญา

 -  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องสินไซ     

๑๑. เกณฑ์การประเมิน  
ประเด็นการ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก
คะแนน๔ ๓ ๒ ๑

ใบงานการ

เขียนโครงเรื่อง

สินไซ

เขียนโครงเรื่อง

ตามลำาดับขั้น

ตอนถูกต้อง 

ชัดเจนตาม

เนื้อหา

เขียนโครงเรื่อง

ตามลำาดับขั้น

ตอนเนื้อหายัง

ไม่ชัดเจน

เขียนโครงเรื่องตาม

ลำาดับเนื้อหาเรียงไม่

ตามโครงเรื่อง

เขียนโครง

เรื่อง ระบุตาม

เนื้อหาแต่ยัง

ไม่ครอบคุลม

เนื้อหา
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เกณฑ์การประเมิน

        เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ

 ระดับคะแนน ๙ – ๑๐   ระดับ   ๔  ดีมาก

 ระดับคะแนน ๗ – ๘     ระดับ   ๓  ดี

 ระดับคะแนน ๕ - ๖     ระดับ   ๒ พอใช้

 ระดับคะแนน ๑ – ๔    ระดับ   ๑  ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

 เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

โครงสร้างรายวิชา วรรณกรรมสินไซ

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖    ปีที่ ๔       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     ๑.๐  หน่วยกิต
ลำาดับ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ สาระสำาคัญ เวลา

(ชั่วโมง)
น้ำาหนัก
คะแนน

๑

๒

นาคยุทธ

กรรม

๑.สามารถสรุปสาระ สำาคัญของ

วรรณกรรมสินไซ

๒.วิเคราะห์คุณธรรม  ของการเรียน

สินไซแล้วนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำา

วันได้

๓.เห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจ รัก

และหวงแหนในท้องถิ่นของตน

-สินไซ

ตอนที่ ๑๑ 

นาคยุทธกรรม

๓ 

ชั่วโมง

๑๐

รวม ๔๐ ๑๐๐

หน่วยการเรียนรู้ อนุยุทธกรรม

 ๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  อนุยุทธกรรม

 ๒. ผลการเรียนรู้ 

     ๒.๑ นักเรียนสามารถสรุปสาระสำาคัญของวรรณกรรมสินไซ

     ๒.๒ วิเคราะห์คุณธรรมของการเรียนสินไซแล้วนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำา

วันได้

     ๒.๓ เห็นคุณค่าของวรรณกรรมสินไซ มีความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนใน

ท้องถิ่นของตน

 ๓. ความคิดรวบยอด / สาระสำาคัญ
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     สินไซรบชนะพระยาวรุณราช โดยการเอาสังข์ ศร และพระขรรค์เป็นเดิมพัน ได้สั่ง

สอนพระยาวรุณราชเรื่องจารีตประเพณีและการปกครองประเทศ

 ๔. สาระการเรียนรู้

     ๔.๑ สินไซตอนที่ ๑๑ นาคยุทธกรรม

 ๕. สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

     ๕.๑ ความสามารถในการคิด

     ๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร

     ๕.๓  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

     ๕.๔  ความสามารถในการแก้ปัญหา

     ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

   ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       ๖.๑ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

  ๖.๒ ซื่อสัตย์สุจริต

        ๖.๓ มีวินัย

        ๖.๔ ใฝ่เรียนรู้

        ๖.๕ อยู่อย่างพอเพียง

        ๖.๖ มุ่งมั่นในการทำางาน

         ๖.๗ รักความเป็นไทย

         ๖.๘ มีจิตสาธารณะ

 ๗.  ชิ้นงาน / ภาระงาน

       - ใบงาน, บันทึกการค้นคว้า, นำาเสนองานกลุ่ม

       -  ศึกษาเพิ่มเติมวรรณกรรมสินไซ

 ๘. การวัดและประเมินผล

     ๘.๑ ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

     ๘.๒ ประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้

 ๙.  กิจกรรมการเรียนรู้

      ๙.๑ หนังประโมทัย

      ๙.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้วรรณกรรมสินไซที่วัดไชยศรี

 ๑๐.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา

        ๑๐.๑ สิม วัดไชยศรี

 ๑๑. ปราชญ์ชาวบ้าน คุณพ่อสุ่ม สุวรรณวงษ์
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๑๑. เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก

๔ ๓ ๒ ๑
๑.ความถกูตอ้งสมบรูณ์ เนื้อหาถูก

ต้องมีความ

สมบูรณ์ครบ

ถ้วน

เนื้อหาถูก

ต้องแต่ไม่

สมบูรณ์

เนื้อหาไม่

ครบถ้วน

เนื้อหาไม่ครบ

ถ้วนและไม่

สมบูรณ์

๑๐

๒. ความเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์

อย่างมี

เหตุผลและ

อ้างอิงเนื้อหา

ถูกต้อง

วิเคราะห์

ไม่มีเหตุผล

แต่มีการ

อ้างอิง

เนื้อหาถูก

ต้อง

วิเคราะห์ไม่มี

เหตุผลอ้างอิง

เนื้อหาไม่

ครบถ้วน

วิเคราะห์ไม่มี

เหตุผลอ้างอิง

เนื้อหาไม่ถูก

ต้อง

๑๐

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน / ระดับคุณภาพ

ระดับคะแนน         ๙ - ๑๐   ระดับ    ๔   ดีมาก

ระดับคะแนน         ๗ - ๘   ระดับ     ๓   ดี

ระดับคะแนน         ๕ - ๖   ระดับ     ๒   พอใช้

ระดับคะแนน         ๑ - ๔   ระดับ     ๑  ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

               เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการสินไซโมเดล

แห่งบ้านสาวะถีได้เริ่มดำาเนินการ  โดยการสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเริ่มต้นนักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้กับวิทยากรซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความสนใจของนักเรียนซึ่งมีทั้งสิ้น ๙ ฐานการเรียนรู้  กิจกรรมในครั้งนั้น

เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนได้เริ่มค้นพบตัวเองว่ามีความชอบ มีความสนใจ 

และมีความอยากในเรื่องหรือกิจกรรมใดบ้าง 
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นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านสาวะถี              
(สาวัตถีรษฎร์รัสฤษฎิ์)

จากวันนั้นถึงวันนี้  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลังจากที่ลูก ๆ ได้ค้น
พบตัวเอง ได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ซึ่งเปรียบไปแล้วก็
เหมือนกับต้นกล้าเล็ก ๆ ในวันนั้น เมื่อมาถึงวันนี้ต้นกล้าเหล่านั้น
ได้เติบโตขึ้น  จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระจายกันตามฐานต่างๆใน
วันนั้น พอมาถึงวันนี้กิจกรรมเหล่านั้นได้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจน
กลายเป็น “หมอลำาหุ่นสินไซน้อย ๑๐๐ ปี” วงหมอลำาหุ่นสินไซน้อย 
๑๐๐ ปีเริ่มมีชื่อเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เป็นที่
รู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น 

           โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) แม้จะไม่
ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหมอลำาหุ่นสิน
ไซน้อย ๑๐๐ ปีให้เป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
สาวะถีฯไม่ลดเวลาเรียนแต่เราเพิ่มเวลารู้แก่นักเรียน นอกจากนี้
จากที่หลายๆคนเข้าใจว่ากิจกรรมด้านศิลปะดนตรีเป็นเพียงเรื่อง
ของความบันเทิง โรงเรียนบ้านสาวะถีฯได้ทำาให้ประจักษ์แล้วว่า
ศิลปะกับดนตรีเป็นงานวิชาการไปในคราวเดียวกัน โดยการบรรจุ
ให้กิจกรรมหมอลำาสินไซน้อย ๑๐๐ ปีเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า 
“สาวะถีเรียนให้มีความสุข สนุกให้มีความรู้ : Learning happily,be 
funny with knowledge”

สะท้อนผล๗
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           ขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.)ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ที่ทำาให้ต้นกล้าเล็กๆในวันนั้นเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งในวันนี้ พวกเรา
จะทำาให้ “หมอลำาหุ่นสินไซน้อย ๑๐๐ ปี” อยู่คู่กับชุมชนสาวะถีอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

นายสมคิด  กัญญพันธ์  ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
 ส่งต่อจิตวิญาณเยาวชนคนยุค ๔.๐ “โครงการสินไซโมเดล”

ภาคภูมิใจที่ได้นำานักเรียนโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงเข้าร่วมเป็นส่วน

หนึ่งของโครงเพื่อส่งต่อจิตวิญาณของคนชุมชนบ้านสาวะถีก้าวเข้าสู่

ยุค ๔.๐  เด็กยุคใหม่สู่ศตวรรษที่ ๒๑ การมีความรู้อย่างเดียวคงจะไม่

เพียงพอ สิ่งสำาคัญเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิถีชุมชน

คนอีสานการก่อร้างสร้างตัวของคนในชุมชนโดยมีที่มาบนพื้นฐานการ

อยู่ร่วมกันในดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่ามกลางความแร้นแค้น

           และในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณคณะทำางานโครงการ

สินไซโมเดลที่ได้นำาโครงการดี ๆ มาบ่มเพาะเยาวชนคนสาวะถีให้มี

จิตสำานึกรักและภาคภูมิใจในตัวตนคนสาวะถี เพราะคนรุ่นนี้เท่านั้นที่

จะสานต่อสร้างบ้านแปลงเมืองสาวะถีให้ดำารงคงอยู่ ท่ามกลางกระแส

ของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
 

นายปรีชา  เก้งโทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว 

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 
ร่วมกับวัดไชยศรี และชุมชนสาวะถี โดยการสนับสนุนของแผนงาน
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำาเนินการสินไซโมเดล ครั้งที่ ๑ ณ 
วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำาบลสาวะถี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วยกิจกรรมทีสำาคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ และฝึกทักษะ
เป็นฐานเกี่ยวกับตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องสินไซ ได้แก่               
ฐานทัศนศิลป์ (การวาดภาพ)   ฐานการทอผ้า    ฐานการร้องเพลง                  
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ฐานการเขียนบทสารคดีและการทำาสารคดี ฐานเรียนรู้เพลงกล่อมลูก ฐานการทำาหมอลำา
หุ่น ฐานการทำาหนังประโมทัย ฐานกันตรึม ฐานการเขียนบทร้อยกรอง รวมถึงการจัด
สัมมนาหลักสูตรท้องถิ่นให้กับครูจาก ๕ โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนบ้านงิ้วได้ส่งครู และนักเรียน
ชั้น ป.๔- ป.๖ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น และยังได้นำาไปขยายผลในโรงเรียน ทำาให้นักเรียน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซ และรู้จักแหล่งที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฮูป
แต้ม ที่สิมวัดไชยศรี 

 และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมในโครงการสินไซโมเดล 
๒ ในครั้งนี้โรงเรียนบ้านงิ้วได้นำาเอกลักษณ์ของโรงเรียนคืองานกระจกถมทองคำาเปลว เข้า
ร่วมเป็นฐานผลิตภัณฑ์ลายสินไซ คือ นำาเอาลายสินไซบนผนังสิมมาใช้เป็นแบบในการทำา
กระจกถมทองคำาเปลว ในการจัดกิจกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้และทักษะ
ตามฐานต่าง ๆ พร้อมกับได้นำาผลงานของนักเรียนไปนำาเสนอให้นักเรียนในตำาบลสาวะถี
ได้ชม ทำาให้นักเรียนเกิดความตระหนักหวงแหน อนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมพื้นบ้าน
ของตนเอง และนำาผลงานร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย ลาว 
ครั้งที่   ๔ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชาวดี แอนด์ โฮเทล อำาเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ให้พี่น้องชาวลาวได้รับรู้ในสินไซอีกรูปแบบหนึ่ง 
และเพื่อเป็นการต่อยอดทางโรงเรียนจะได้นำาวรรณกรรมเรื่องสินไซ เข้าบรรจุไว้ในหลักสูตร
ท้องถิ่นของเราต่อไป

 โครงการสินไซโมเดลถือได้ว่าเป็นโครงการที่ทำาให้ประชาชนในชุมชนตำาบล        
สาวะถีตื่นตัว มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมที่จะช่วยกันอนุรักษ์และ       
เผยแพร่อย่างยั่งยืนต่อไป

 ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดโครงการสินไซโมเดล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการสินไซโมเดลต่อ ๆ ไป เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาฮูปแต้ม
สินไซ ให้ยั่งยินและเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าคราบนานเท่านาน 

ครูมาลี เสาร์สิงห์  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 

 “จากการได้ร่วมกิจกรรมสินไซโมเดล ๒ ความรู้สึกก่อน

ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสินไซโมเดล ๒ มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

คือ เรื่องของหลักสูตรสินไซ และปรับเรื่องของการอบรมมี ๔ กลุ่ม 

ประกอบด้วย หนังประโมทัย ละครหุ่น หมอลำาน้อยร้อยปี กระจก
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ถมทอง เพ้นเสื้อและกระเป๋า รู้สึกเป็นเรื่องที่ดีสามารถตอบสนองกับ

ภูมิรู้ของนักเรียน เป็นการต่อยอดความรู้ของนักเรียนและมองเห็น

โอกาสและเวทีที่จะทำาให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถผ่าน

วรรณกรรมสินไซ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้

เข้าร่วมกิจกรรมสองกลุ่มคือ หนังประโมทัยและเพ้นเสื้อกับกระเป๋า 

เป็นบรรยากาศที่เด็ก ๆ สนใจ และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้ทำากิจกรรมแสดงหนังประโมทัย และได้เพ้นกระเป๋าและ

เสื้อ โรงเรียนได้พัฒนาสินไซแบรนด์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 สิ่งที่อยากให้มีต่อไปคือ มีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อ

เนื่อง พัฒนานักเรียนในด้านการแสดงหมอลำา หมอแคน นักดนตรี

และมีเวทีหรือสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงออก และได้ขายผลิตภัณฑ์ 

อาจมีการเชิญชวนนักเรียนในตำาบลอีก ๗ โรงเรียน เพื่อขยายการ

เรียนรู้เกี่ยวกับสาวะถีเมือง ๓ ดี พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี เพื่อสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้พัฒนาคนของสาวะถีให้สมกับเป็นเมืองสามดีต่อไป”

นางนงนุช  ศิริภูมิ โรงเรียนบ้านสาวะถี  (สาวัตถีรษฎร์รัสฤษฎิ์)

 “โครงการ”สินไซโมเดล” ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ณ วัดไชยศรี 

บ้านสาวะถี หมู่ที่ ๘ ตำาบลสาวะถี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ระยะเวลา ๓ วัน ทำาให้รู้ว่า บ้านสาวะถี มีสิ่งดีอยู่ ๓ ดี คือ พื้นที่ดี 

ภูมิปัญญาชาวบ้านดี  และสื่อดี คือฮูปแต้มสิมวัดไชยศรี ซึ่งเป็นเรื่อง

ราวของ “สินไซ”

 เมื่อกลับไปที่โรงเรียน เด็ก ๆ ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่พวก

เขาได้เรียนรู้จากฐานต่างๆ และตกลงกันเลือก “หมอลำาหุ่น”เป็นสื่อ

ในการเล่าเรื่องราวของสินไซ เพื่อนำาไปเผยแพร่ทั้งในโรงเรียนและ

ชุมชนต่อไป

 ปี ๒๕๖๐  สินไซโมเดล ครั้งที่ ๒  ครูและเด็ก ๆ ได้เรียนรู้

ฮูปแต้มสิมวัดไชยศรีอย่างจริงจัง  รู้รากเหง้าของตน มีความภูมิใจ

ในบ้านเกิด รักและหวงแหนวรรณกรรมสินไซ และอยากถ่ายทอด 

สืบสาน  สิ่งดี ๆ นี้     ให้คงอยู่คู่บ้านสาวะถีสืบไป   

เมื่อเรารู้ว่า เรามีอะไรดี อยากให้คนอื่นได้รู้ด้วย จึงคิดหาวิธีถ่ายทอด 
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สื่อสาร ให้คนทั่วไปได้เข้าใจและรู้จักของดีในหมู่บ้านเรา โดยนำาเอา

กิจกรรมหมอลำา และการเชิดหุ่นกระติบข้าว มาผนวกเข้าด้วยกัน 

แล้วเล่าเรื่องราวของสินไซ ผ่านกิจกรรม”หมอลำาหุ่นสินไซน้อยร้อย

ปี”

“เชื่อในสิ่งที่ทำา   ทำาในสิ่งที่เชื่อ”

ขอขอบคุณ     ท่านพระครูบุญชญากร  เจ้าอาวาส วัดไชยศรี

ขอขอบคุณ    สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอขอบคุณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์

ขอขอบคุณ    คุณสุมาลี  สุวรรณกร

ขอขอบคุณ    ท่านผู้อำานวยการ วรศิลป์  นิลเขต  ผู้อำานวยการ 

        โรงเรียนบ้านสาวะถี

ครูอรุณรัศมี ประดาพล โรงเรียนบ้านงิ้ว

 “โครงการนี้ทำาให้เราได้เข้ามาช่วยเผยแพร่สิ่งที่มีอยู่ใน

ชุมชนของเรา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้คนได้นรู้จักศิลปวัฒนธรรมทีี่มี

อยู่ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เช่น งานกระจกถมทองคำาเปลว เรานำาตัว

ละครจากวรรณกรรมสินไซที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเขียนลงไปแทน

ภาพลายไทย ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

คือ คนในชุมชนได้รู้จักวัฒนธรรมที่มในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

จากเดิมเพียงแค่เดินผ่านแต่ไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้มีความเข้าใจและ

ภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง เมื่อชุมชนเรารู้จักแล้วก็มีการสื่อสาร

ไปสู่ภายนอก เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา ซึ่งเราสามารถนำา

ผลิตภัณฑ์ไปจำาหน่ายแสดงผลงาน ทำาให้เขารู้จักชุมชนของเรา

ถือเป็นการสื่อสารวรรณกรรมอีกทางหนึ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ชุมชนและเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เป้าหมายในอนาคต

เราอยากมีตลาดในชุมชนเพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เราทำาขึ้นเอง 

อยากเห็นการขยายตลาดไปสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ

และนานาชาติ เราอยากเห็นสินค้าเราไปอยู่ในสนามบิน”
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ครูประคอง พงษ์ชนะ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง 

 “รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้นำาเด็กเข้ามาในโครงการฯเด็ก

ภูมิใจในวัฒนธรรม ได้สื่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประกอบด้วย สื่อดี ภูมิดี 

พื้นที่ดี จากการที่ได้นำาเด็กเข้ามาในตรงนี้แล้วก็ได้นำาไปทำาต่อใน

การเข้าค่ายคุณธรรม เช่น การวดภาพสินไซ การเล่าเรื่องสินไซ เพลง

กล่อมลูกของสินไซ เด็ก ๆ ได้อบรมแล้วนำาไปแสดงออก สิ่งที่ได้ต่อย

อดจากการได้มาอบรมคือเรื่องถมทอง เราได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถด้านถมทอง เด็ก ๆ ได้ทำางานตรงนี้มีความภูมิใจ ชอบ 

ผลงานที่ออกมาได้มีการนำาไปแสดงในโรงเรียน เช่น การเปิดบ้าน

โรงเรียน เราได้นำาสินไซไปแสดง ให้เด็กร้องเพลงกล่อมลูก แสดง

ผลงานถมทอง สิ่งที่จะให้ทำาต่อไปในช่วงเปิดเทอม คือประดิษฐ์เศษ

วัสดุท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับสินไซ ความคาดหมายต่อไปอยาก

ให้โรงเรียนในกลุ่มสาวะถี นำาเอาเรื่องสินไซมาทำาเป็นหลักสูตรให้

โรงเรียนต่างๆ ในสาวัตถีได้เรียนรู้ เข้าใจ ภูมิใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เรื่องสินไซก็จะยังคงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป  เด็กๆ ได้เรียนรู้ ก็จะภูมิใจ

ในท้องถิ่น สามารถเล่าเรื่องสินไซกับคนในชุมชนหรือคนนอกชุมชนที่

เข้ามาในสาวัตถี ให้เด็กได้เข้าใจว่าเมืองสามดี สื่อดี ซึ่งสื่อดีก็มีหลาย

สื่อ เช่น วัดไชยศรี โนนกู่ พื้นที่ดีในสาวัตถีมีหลายอย่าง ตามหมู่บ้าน

ต่าง ๆ ก็จะมีสินค้าที่ชาวบ้านได้ทำา เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าตำาบล 

สาวะถีของเราสมกับเป็นเมืองสามดีคือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี พระครู

บุญชยากร ท่านก็สามารถที่จะเป็นครูภูมิปัญญาที่จะให้ความรู้เรื่อง

สินไซได้ดีมาก ๆ”

ภาณวิชญ์ มาพชะลับ นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี 

 “ รู้สึกดีครับว่าการสกรีนเสื้อ การร้องหมอลำา การทำาหนัง

ประโมทัย ถ้าเรามองดีๆก็เชิดง่าย ๆ ลำาง่าย ๆ แต่พอเรามาทำาเองมัน

ยากนะครับ ถ้าไม่เคยลองก็มาลองดูครับ แล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ได้

เข้าโครงการนี้ครับ ในอนาคตอยากให้น้อง ๆ อย่าลืมสิ่งที่พี่ ๆ ทำาไว้ 

อย่าลืมสิ่งที่คุณตาคุณยายทำาไว้ แล้วทำาต่อพวกพี่เวลาที่พวกพี่ไม่อยู่

หรือไม่ว่าง”
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            เรียนรู้  

             ฟื้นฟู 

            ประยุกต์ 

             สร้างสรรค์

ส่ือศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรท้องถิ่นสินไซ

หมอลำาน้อยร้อยปี

หนังประโมทัยสินไซ

ผลิตภัณฑ์ลายสินไซ

ส่ือปัจจุบัน

ส่ือออนไลน์

ส่ือโทรทัศน์

ส่ือวิทยุ/เสียงตามสาย

ส่ือส่ิงพิมพ์

นักส่ือสารสร้างสรรค์

คณะหมอลำาน้อยร้อยปี

คณะหนังประโทัยสินไซ

ชุมนุมฮูปแต้ม

พื้นที่สร้างสรรค์

เทศกาลงานบุญวัดไชยศรี

มุมสินไซ รร.สาวะถีพิทยาสรรพ์

พิพิธภัณธ์พื้นบ้านสาวะถี

(รร.บ้านสาวะถี)

lbow:                พื้นที่ดี

               ภูมิดี

              ส่ือดี

โครงการสินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถี
เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน นำามาสู่การดำาเนินการ

ของชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการผสมผสาน

การเรียนรู้และการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแบ่ง

ปันทรัพยากรและความสามารถของเครือข่าย การสนับสนุน

ของ สสส. ด้วยการนำาต้นทุนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน

วรรณกรรมสินไซ สื่อสารผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรม และสื่อ

สมัยใหม่ เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ และนักสื่อสาร

สร้างสรรค์ ต่อยอดสู่คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม และ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) 

“คุณธรรมในสินไซ”

lbow:F,gf] ๘
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โครงการเมืองสามดี : สินไซโมเดลบ้านสาวะถี # ๒

หน่วยงาน : เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

ที่ปรึกษาโครงการ : พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตำาบลสาวะถีเขต 1

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์

ผู้ประสานงานโครงการ : สุมาลี สุวรรณกร (ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน)

ฝ่ายเลขานุการ :  บุญยืน  เปล่งวาจา, วิทยา วุฒิไธสง, ธิดารัตน์ สีหะเกรียงไกร

 

ขอขอบคุณ

พระครูปราโมทย์  จันทสาร เจ้าอาวาสวัดเสมอภาพ บ้านลาดนาเพียง

ดร.พระปลัดกิติ ยุตติโก เจ้าอาวาสวัดเทพสุวรรณ บ้านโคกล่าม

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลสาวะถี

กำานันตำาบลสาวะถี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสาวะถี

ชาวบ้าน บ้านสาวะถี บ้านโคกล่าม บ้านลาดนาเพียง และบ้านงิ้ว 

ผู็อำานวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง 

โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

อ.มาลี เสาร์สิงห์

อ.นงนุช ศิริภูมิ 

พี่จืด เข็มทอง โมราษฎร์ (เครือข่ายเด็กรักป่า จ.สุรินทร์)

วิทยากร

พระไพวัน  มาลาวง วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ สปป.ลาว

ผอ.สายชล  สิงห์สุวรรณ ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

แม่ครูอุดมศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คณะศิลปกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเวนท์เชิงธุรกิจและอาจารย์กลุ่มวิชาการ

ท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.กันตา  วิลาชัย รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครูยอด เจริญพงษ์ ชูเลิศ กลุ่มละครคนหน้าดำา

ครูเซียง ปรีชา  การุณ  กลุ่มละครหุ่นเทวดา

ครูอรุณรัศมี ประดาพล โรงเรียนบ้านงิ้ว 

ครูพรศักดิ์ ภูมิสวาสดิ์ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

ครูศริญญา  กุลพินิจ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

ปราชญ์พื้นบ้าน

พ่อสุ่ม  สุวรรณวงศ์  กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

คณะหมอลำาพันปี

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ.มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

อ.ดนัย  หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ทีมงานแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกท่าน
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            เรียนรู้  

             ฟื้นฟู 

            ประยุกต์ 

             สร้างสรรค์

ส่ือศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรท้องถิ่นสินไซ

หมอลำาน้อยร้อยปี

หนังประโมทัยสินไซ

ผลิตภัณฑ์ลายสินไซ

ส่ือปัจจุบัน

ส่ือออนไลน์

ส่ือโทรทัศน์

ส่ือวิทยุ/เสียงตามสาย

ส่ือส่ิงพิมพ์

นักส่ือสารสร้างสรรค์

คณะหมอลำาน้อยร้อยปี

คณะหนังประโทัยสินไซ

ชุมนุมฮูปแต้ม

พื้นที่สร้างสรรค์

เทศกาลงานบุญวัดไชยศรี

มุมสินไซ รร.สาวะถีพิทยาสรรพ์

พิพิธภัณธ์พื้นบ้านสาวะถี

(รร.บ้านสาวะถี)

ดำาเนินการโดย : g8inv-jkplnjvlbo]txt;yfmtotme=6,=ovulko

lbow:                พื้นที่ดี

               ภูมิดี

              ส่ือดี

โครงการสินไซโมเดลแห่งบ้านสาวะถี
เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน นำามาสู่การดำาเนินการ

ของชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการผสมผสาน

การเรียนรู้และการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแบ่ง

ปันทรัพยากรและความสามารถของเครือข่าย การสนับสนุน

ของ สสส. ด้วยการนำาต้นทุนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน

วรรณกรรมสินไซ สื่อสารผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรม และสื่อ

สมัยใหม่ เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ และนักสื่อสาร

สร้างสรรค์ ต่อยอดสู่คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม และ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) 

“คุณธรรมในสินไซ”


