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จุลสาร .ไทย เลมที่ ๑๒ 
ที่ทานกำลังถืออยูในมือนี้ 
เปนฉบับยอของเว็บไซต 
สินธุแพรทอง.ไทย โดย
ศูนยเรียนรูเครือขาย
สินธุแพรทอง ตำบลลำสินธุ อำเภอศรีนครินทร 
จังหวัดพัทลุง โดยมี มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขาย
ไทย สนับสนุนดานเทคนิคการผลิตเว็บไซต

ชุมชนลำสินธุ ตั้งอยูเขตพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัด 
เต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ดินปลูก
พืชอะไรก็เจริญงอกงาม ผืนปาสวยงาม หลากหลาย 
มีสายน้ำลำธารเปนแหลงน้ำตก มีบอน้ำพุรอน มีถ้ำ
ท่ีหลากหลายไปดวยหินงอกหินยอย ชุมชนตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีต้ังถ่ินฐานมายาวนานกวา ๓๐๐ ป เปนดินแดน
ประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง และเปนชุมชน
พัฒนาตัวอยาง ผูคนในชุมชนมีอัธยาศัยมิตรไมตรีที่
ดีและอบอุน 

องคประกอบเหลานี้ลวนเปนตนทุนที่มีศักยภาพตอ
การพัฒนาและการจัดการตนเองของชุมชนลำสินธุ

ในชวงแรกเริ่มของการเขารวมชุมชน เปนลักษณะ
กลุ มยอยกระจายทั ่วไปในตำบล รวมกลุ มกัน
ทำงาน แตขาดการจัดการที่ดี ตางกลุมตางทำ ไมมี
การผสานกัน ภายหลังคนในชุมชนจึงไดทบทวนบท
เรียน สรางกระบวนการเสริมใหเกิดความเขมแข็ง
ทั้งดานหลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน

ป ๒๕๔๔ จึงเกิด “เครือขายสินธุแพรทอง” เพื่อ
เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในตำบล 
และเปนสวนสำคัญในการพัฒนาตำบลอยางเปนรูป
ธรรม ดวยหัวใจหลักแหงการทำงานที่วา รวมแก
ปญหาสาธารณะของตำบลโดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
และอาศัยการมีสวนรวมขององคกรในชุมชนเปน
แกนหลักของการขับเคลื่อน

สินธุ์แพรทอง.ไทย

เครือข่ายสินธุ์แพรทอง

“เครือขายแหงการเรียนรู 
  แกปญหาสาธารณะของตำบล

  โดยชุมชน เพื่อชุมชน”



ป ๒๕๕๘ เครือขายสินธุแพรทอง รวมกับภาคีไดยก
ระดับการเรียนรูไปสู หลักสูตรการเรียนรู ๕ หอง 
เรียน ๔๐ จุดการเรียนรู ประกอบดวย

๑. หองเรียนพลังงานทดแทน เจตนาของชุมชน คือ 
ตองการใหครอบครัวตนแบบทำเรื ่องพลังงาน
ทดแทน สงเสริมใหครัวเรือนลดการใชพลังงานและ
หันมาใชพลังงานทดแทน ซึ่งจะชวยประหยัดคาใช
จายภาคครัวเรือน รวมถึงยังเปนการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ของตนเอง

ปจจุบันในตำบลมีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยู
ดวยกัน ๔ รูปแบบ คือ พลังงานน้ำ พลังงานแสง
อาทิตย พลังงานชีวภาพ และ พลังงานชีวมวล

๒. หองเรียนชุมชนวิถีพอเพียง การจะเร่ิมตนจัดการ
กับส่ิงใด ๆ ไดน้ัน ส่ิงสำคัญ คือ ตองจัดการกับตัวของ
เราเองใหไดเสียกอน จึงจะนำพาไปสูการจัดการที่
ใหญขึ้นได

๓. หองเรียนชุมชนจัดการตนเอง เปนการบริหาร
จัดการตนทุนภายในชุมชนใหเกิดประโยชนอยาง
ย่ังยืนน้ัน ชุมชนตองเปนผูบริหารจัดการดวยตนเอง 
เพื่อเปนการสืบสานรากเหงาของพื้นถิ่นไปสูการ
เรียนรูรวมกันอยางยั่งยืน

๔. หองเรียนวิสาหกิจชุมชน ดวยตระหนักดีวาการ
สรางอาชีพและรายไดตามวิถีของชุมชนจะสามารถ
สรางความยั่งยืนใหแกคนในชุมชนได จึงไดมีการ
รวมกลุมเพ่ือจัดการดานอาชีพและรายได เพ่ือพัฒนา
ใหคนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได อันนำไปสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

๕. หองเรียนการทองเที่ยวชุมชน เปนการบริหาร
จัดการตนทุนทางธรรมชาติภายในชุมชน พัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสรางการมีสวนรวม
ในการอนุรักษธรรมชาติอยางยั่งยืน

หลักสูตรการเรียนรู้ ๕ ห้องเรียน



อุทยานประวัติศาสตร์ถังแดง

อนุสาวรียถังแดง เปนรูปถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร สีแดง 
สูง ๖ เมตร วางอยูบนฐานหินแกรนิตสีขาว สูง ๒ เมตร 
เสนผาศูนยกลาง ๒ เมตร ซึ่งถูกจัดวางลงบนหิน
แกรนิตสีดำอีกที ดานบนของถังเปนรูปเปลวไฟ
จำลองฉลุภายภายในเปนรูปดวงดาว สื่อถึงดวง
วิญญาณของผูลวงลับกรณีถังแดง

ป ๒๕๓๘ ชาวบานในชุมชนจึงไดรวมกันสราง 
อุทยานประวัติศาตรถังแดง ขึ้น ณ สถานที่จริง 
บริเวณที่เคยเปนคายทหาร เพื่อรำลึกเหตุการณถัง
แดงที่เกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๑๔-๒๕๑๕ ใหคนรุนใหมได
เรียนรู หลีกเลี่ยงความรุนแรงอันเกิดจากความขัด
แยงทางความคิด ความเช่ือท่ีแตกตางกัน และมีการ
จัดงานรำลึกทุก ๆ ป

ภายในอุทยานประวัติศาตร บนเนื้อที่ ๓ ไร ๑ งาน 
ประกอบดวย อาคารขนาด ๑๔X๑๔ เมตร อนุสาวรีย
ถังแดง หองสมุด นิทรรศการ และยังใชเปนสถานท่ี
ประชุม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นทางสังคม
ตาง ๆ

อนุสาวรียถังแดง



น้ำพริก ทางภาคใตเรียกวา น้ำชุบ สวน พลก หรือ 
กะลามะพราว “น้ำชุบพลก” ก็คือ น้ำพริกที่ใสใน
กะลามะพราว นั่นเอง

จุดเริ่มตนของ น้ำชุบพลก แมสรอย เกิดจากการ
คิดคนอยากจะทำผลิตภัณฑสรางรายไดใหแกชุมชน 
โดยตั้งโจทยไววา ผลิตภัณฑนี้จะใชสมุนไพรเปน
วัตถุดิบ และเปนผลิตภัณฑที่ใชวัสดุธรรมชาติไม
ทำลายส่ิงแวดลอม จึงนึกถึงน้ำชุบพรก ซ่ึงเปนอาหาร
ทองถิ่นแตโบราณ วัตถุดิบที่เปนสมุนไพรที่ตองใชก็
คือ ใบทำมัง ซ่ึงมีกล่ินคลาย ๆ แมงดานา มีสรรพคุณ 
ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ บำรุงเลือด

อุษาวดี บุญดำ หรือ แมสรอย จึงคิดคนออกแบบ
ผลิตภัณฑน้ำพริกที่แปลกใหม เปนมิตรสิ่งแวดลอม 
และไดแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของคนสมัยกอน
รุนปูยาตายาย ท่ีนำกะปใสกะลามะพราวยางไฟถาน 
หรือการนำขาวบนกะลายางไฟ จึงทดลองทำน้ำชุบ
บนกะลาไปยางไฟถานดู ปรากฏวาประสบผลสำเร็จ

แมสรอยไดปรับสูตรน้ำชุบเรื่อย ๆ ทำแลวทดลอง
ใหคนลองชิม แลวนำคำแนะนำ ติชม มาปรับปรุง
สูตร จนไดกลายมาเปนสูตร น้ำชุบพลก แมสรอย  
ท่ีไมเหมือนใครในทุกวันนี้ 

น้ำชุบพลก แมสรอย เปนผลิตภัณฑน้ำชุบพลกราย
แรกของจังหวัดพัทลุง ไดรับมาตรฐาน OTOP (One 
Tambon One Product) มาตรฐาน เปบพิสดาร 
และไดรับการรองรับจาก สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา วาเปนผลิตภัณฑปลอดภัยตอผู 
บริโภค

สนใจสั่งซื้อติดตอ 
โทร. ๐๘ ๑๗๙๘ ๑๐๘๒, ๐๘ ๙๕๙๙ ๑๓๖๑

*แมสรอย

น้ำชุบพลก แม่สร้อย



สวนลุงนวย
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง

“ดูนก” ที่สินธุ์แพรทอง

น้ำตกโตนแพรทอง

ศูนยเรียนรูเครือขายสินธุแพรทอง เปนแหลงดูนก
อันดับตน ๆ ของประเทศไทย มีนักดูนกจากท่ัวโลก
เดินทางเขามาดูนกที่นี่ ซึ่งมีนกประมาณ ๓๐ ชนิด 
ท่ีโดดเดน เชน นกโพระดกคางแดง นกกินกาฝากอก
สม นกปรอทตาแดง นกหัวขวานจิ๋วอกสม นกคัดคู
หอน ฯลฯ ซ่ึงลวนเปนนกท่ีหาดูยาก มีท้ังนกประจำ
ทองถิ่นและนกอพยพ ไดตลอดทั้งป

สวนบนเนื้อที่ ๓๐ ไรที่ตั้งชื่อตามเจาของ อำนวย 
วงศชู หรือท่ีใคร ๆ มักเรียกกันวา ลุงนวย เปนสวน
เกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชอยางหลากหลาย
ทั้งไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ พืชผักสวนครัว 
พืชสมุนไพร ไมยืนตนอยางไมสัก เล้ียงปลา เล้ียงเปด
ไก ทำใหสามารถมีรายไดจากแปลงเกษตรหมุนเวียน
ตลอดทั้งป ภายในสวนมีรานกาแฟ ขนมอรอย ๆ ที่
ใชวัตถุดิบจากผลผลิตในสวนไวคอยบริการ มีจุดถาย
รูปสวย ๆ ทามกลางพันธุไมเกิน ๑๐๐ สายพันธุ ท้ัง
ยังพรอมจะเปนที่ศึกษาดูงานดานการเกษตรปลอด
สารพิษ เปนอีกท่ีหน่ึงในจังหวัดพัทลุง ท่ีไมควรพลาด
จะไปเยี่ยมชม

น้ำตกขนาดกลางมีลักษณะสายน้ำไหลระลอกลงของ
แตละชั้นตามแนวโขดหินดานบนลงสูชั้นลาง ซึ่งมี
ความสวยงามแตกตางกันไป เปนแหลงน้ำที่มีน้ำใส
ไหลเย็นอยูตลอดป สามารถเลนน้ำและพักผอนชม
ธรรมชาติ พ้ืนท่ีโดยรอบยังคงความสมบูรณ น้ำตกมี
หลสยชั้นถูกตั้งชื่อใหมีความหมาย เชน วังพายุ วัง
เพชรหนาท่ัง วังแพวังน้ำราบ เปนตน สามารถเดิน
ข้ึนมาเร่ือย ๆ เพ่ือมาเลนน้ำตกตรงจุดตาง ๆ ไดอยาง
ปลอดภัย

*นกโพระดกคางแดง 
ขอบคุณ อูนิคมออโตเซอรวิส 
เจาของภาพ



รองรับชื่ออีเมล ๒ ภาษา
ใชงานไดพรอมกับอีเมลภาษาอังกฤษ เชน
สมชาย@คน.ไทย คูกับ somchai@kon.in.th

ลดความสับสนในการสะกดชื่อ
ภาษาไทยเปนอังกฤษ 
เชน วรรณพร = Wannaporn
“Wanna” = อยาก “Porn” = หนังโป
 ใช วรรณพร@คน.ไทย ดีกวา

ใชงาย  ใชฟรี
เปนภาษาไทย ใชสื่อสารงาย 
สมัครฟรี ใชฟรี ไมมีคาใชจาย

มั่นคงปลอดภัย มาตรฐานสากล
มีระบบปองกันไวรัสและสแปม รองรับเทคโนโลยี
การเขารหัส ขอมูลแบบ SSL/TLS Protocol 

บริการโดยคนไทย
บริการโดยคนไทย เพื่อคนไทย 
จัดเก็บขอมูลในประเทศไทย

ชื่ออีเมลภาษา        เพื่อคน

สมัครเลยวันนี้! ที่เว็บไซต์



มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. (+๖๖) ๒๒๔๔ ๘๒๖๑
อีเมล: ติดตอ@ทีเอชนิค.องคกร.ไทย

บงบอกความเปนไทยทั้งแบบองคกร หนวยงาน 
หรือบุคคล ไดชัดเจน เชน วัดไทยสามัคคี.ไทย

การสะกดคำไทยใหเปนภาษาอังกฤษ เพื่อกำหนด
ชื่อโดเมน อาจสรางความสับสนในการสื่อสารได 
เชน “ใครขายไขไก” = “kai-kai-kai-kai” ??

ชวยใหผูที่ไมรูภาษาอังกฤษ สามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตได

การใชชื่อโดเมนภาษาทองถิ่น เปนความเทาเทียมกัน
ในการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

ใช้ชื่อโดเมน        ดียังไง?

รู้จัก.ไทยดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์
เพื่อคนไทย ได้ใช้งานชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย


