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ອົງການແມຂອງວັອທຊ ມີວິໄສທັດຢາກເຫັນພູມມິພາກແມນຂອງເປັນບອນທ “ທຸກຄົນໃຊຊີວິດຢາງມີ
ຄວາມສຸກກັບສງແວດລອມທຳມະຊາດ ແລະ ດຳລົງວິຖີຊີວິດເທິງຖານຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສງແວດລອມ ໂດຍບ
ຕົກເປັນເຍອຂອງການພັດທະນາທສງຜົນກະທົບທຳລາຍລາງ” [1] 

ແຕສະຖານະການທຸກມນພັດເປັນໄປໃນທາງກົງກັນຂາມ ສງແວດລອມຂອງພູມມິພາກນກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ
ຢາງໄວວາ ເຂອນຜະລິດໄຟຟາພະລັງນຈຳນວນາຍຖືກສາງເພອສະກັດກນແມນຂອງ ແລະ ແມນສາຂາ ຜືນ
ປາຈຳນວນາຍຖືກແທນທດວຍການປູກພືດແບບອຸດສະຫະກຳຂະໜາດໃf ທດິນຈຳນວນາຍກຳລັງຖືກປຽນໃຫ
ເປັນເຂດເສດຖະກິດອຸດສະຫະກຳ ແລະພນທຂຸດຄນເອົາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແນວທາງການພັດທະນາທ
ທຳລາຍລາງນ ເຮັດໃຫປະຊາຊົນໃຊຊີວິດຢາງຍືນຍົງໄດຍາກຂນເລອຍໆ. 

ເຮົາຈງໄດພະຍາຍາມທາທາຍກະແສທເປັນຢູ ໃນສອງດານຄື: ດານທຳອິດ ເຮົາວິເຄາະການພັດທະນາທ
ທຳລາຍລາງເພອສາງຂຖົກຖຽງວາ ມັນບເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານການຄຸມຄອງປະຊາຊົນ ແລະ ສງແວດລອມ 
(safeguard Standards) ເຊງຕຍອດມາຈາກປະສົບການການພັດທະນາໃນພາກພນແລະສາກົນ ພອມກັບສະເໜີ
ໃຫມີການທົບທວນ ແລະປັບທິດທາງໂຄງການຈຳນວນໜງ ເພອໃຫໝນໃຈວາໂຄງການເານນຈະບສາງຜົນຮາຍຕ
ປະຊາຊົນ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງແມນຂອງ, ນອກຈາກນ ເຮົາຍັງຊຸກຍູການປັບປຸງມາດຕະການແລະຂະບວນການ
ປົກປອງປະຊາຊົນແລະສງແວດລອມ ທອອນແອືບທັນຕສະພາບການແລວ. 

ດານທີສອງ ເຮົາພະຍາຍາມສາງຄວາມເຂາໃຈໃຫາຍຂນ ວາວິຖີຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນທອງຖນຝັງຮາກເລິກພຽງໃດໃນທຳມະຊາດຂອງແມນຂອງ ເພາະຖາເຮົາ
ບເຂາໃຈບໍຣິບົດເານ ກໍຍາກທຈະທຈະມີສະຕິຮັບຮູວາ ການພັດທະນາອາດຈະສງ
ຜົນກະທົບຢາງໃດຕປະຊາຊົນ ທັງໃນທາງລົບແລະທາງບວກ. ສຳຄັນທສຸດ ຊິວິດຂອງ
ປະຊາຊົນໃນພູມິພາກນກຽວພັນກັບສງແວດລອມ ບພຽງສະເພາະໃນມິຕິທາງ
ເສດຖະກິດແລະສງທຈັບຕອງໄດ ແຕຍັງເຊອມໂຍງເລິກລົງໄປໃນວິຖີທປະຊາຊົນໃຊ
ຊີວິດຢາງສະບາຍກາຍແລະໃຈ ມີຄວາມໄວເນອເຊອໃຈແລະພາກພູມໃຈ, ເານເປັນຜົນຈາກການປະຕິສຳພັນກັບ
ສະພາບແວດລອມ ຜານກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ວັດທະນະທຳ ຈິດວິນຍານ ແລະກິດຈະກຳໃນດານອນໆ 
ມາເປັນເວລາເຫິງນານ, ຄວາມເຊອມໂຍງລະ{າງຊີວິດແລະສງແວດລອມເານເປັນສງທເບງເຫັນໄດຍາກ ແລະ
ມັກຖືກປະເມີນຄຸນຄາຕເກີນຈິງ ືຖືກລະເລີຍ ທັງທມີຄວາມອອນໄ~ຕໄພຈາກການພັດທະນາ ແລະ ບສາມາດ
ແທນທືຊົດເຊີຍໄດໂດຍງາຍ. 

ຈຸດເລມຕນຂອງ ໂຄງການໃຊເລອງເລາທອງຖນເພອການສຶກສາສງແວດລອມ ນຄືໃນປີ 2014 ເມອພວກ
ເຮົາໄດລົງພນທຊຸມຊົນໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ລາວ ແລະ ໄທ ເພອຂໍໃຫຊາວບານເລາປະສົບການຂອງເຂົາເຈາທ
ສຳພັນກັບສງແວດລອມແມນຂອງ ພວກເຮົາຈງເຫັນວາເລອງລາວຂອງເຂົາເຈາເານນເປັນປະຕູໄປສູຄວາມ
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ເຂາໃຈ ວາວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທອງຖນເຊອມໂຍງກັບສງແວດລອມທາງທຳມະຊາດແບບໃດ ໃນບາງເລອງເລາ 
ຊາວບານອະທິບາຍວາຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາກຮາງສາງຂນມາແນວໃດ ແລະເລາເຖິງທມາການຕງຊສະຖານທບາງ
ແຫງໃນຊຸມຊົນເຊງສອດຄອງກັບສະພາບແວດລອມ ໃນບາງເລອງເລາ ພືດ ສັດ ືແມນແຕແຮທາດ ມີພຶດຕິກຳຄື
ມະນຸດ ແລະສສານກັບມະນຸດໃນລະດັບທເທາທຽມກັນ ແລະໃນບາງເລອງເລາ ຊາວບານພະຍາຍາມສງຜານພູມ
ປັນຍາການໃຊຊີວິດຢາງກົມກຽວກັບທຳມະຊາດຂອງແມນຂອງໄປໃຫລູການຂອງພວກເຂົາ. 

 
ຕງແຕປາຍປີ 2016 ພວກເຮົາໃຊເລອງເລາທອງຖນໂດຍຄົນໃນຊຸມຊົນ ເພອຈັດການສຶກສາດານ

ສງແວດລອມໃຫກັບເດັກນອຍໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ພວກເຮົາໄດຈັດປະຊຸມປະຕິບັດການໃນ
ໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນ ເພອແນວທາງໃຫເດັກນອຍ (ແລະຜູໃf) ເກັບບັນທຶກເລອງເລາຈາກຜູເຖາຜູແກໃນຊຸມຊົນ 
ຮຽນຮູຈາກເລອງເານນ ແລະແປງເລອງທຟັງມາໃຫເປັນສທແບງປັນໃຫຄົນອນສາມາດອານໄດ ຈາກນນເຮົາໄດຈັດ
ພິມເລອງເລາທອງຖນພອມຄຳອະທິບາຍປະກອບວາຈະໃຊປະໂfດເລອງເລາເານ ເປັນວັດຖຸດິບການຮຽນຮູໄດ
ແນວໃດແດ ໃນຮູບແບບປມອານແລະສວີດີໂອ ເປັນຕນ. 

ເອກະສານສະບໂຄງການໂດຍສັງເຂບສະບັບນ ນຳສະເໜີພາບລວມແລະຜົນຜະລິດຂອງໂຄງການ ທ
ສະບເນອໃນໃຈຄວາມແລວ ລວມເຖິງລາຍງານສະບການຈັດກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດໄທ ແລະ ລາວ 
ເພອໃຫເຫັນພາບວາເຮົາຈັດປະຊຸມປະຕິບັດການເພອການສຶກສາດານສງແວດລອມໃນຊຸມຊົນແນວໃດ ນອກຈາກນ
ຍັງມີຕົວຢາງເລອງເລາທອງຖນຈາກແຕລະປະເທດ ແລະ ບົດວິເຄາະເລອງເລານນ ເຊງບົດວິເຄາະທນຳສະເໜີນ
ເປັນພຽງຕົວຢາງແນວທາງໃນການຕີຄວາມືທຳຄວາມເຂາໃຈເລອງທຍົກມາ ໂດຍບແມນມຸມມອງທຕາຍໂຕ ື 
‘ຖືກຕອງ’ ພຽງໜງດຽວ ເພາະພວກເຮົາເຊອວາ ຄຸນຄາໜງຂອງເລອງເລາທອງຖນທຄົນທອງຖນເປັນຜູເລາ ຄືຄວາມ
ທມັນສາມາດກະຕຸນການໃຊຄວາມຄິດແລະຈິນຕະນາການຂອງຜູຟັງືຜູອານ ດວຍການເປີດກວາງຕການຕີຄວາມທ
າກາຍ ເຊນດຽວກັບສງແວດລອມແລະສັງຄົມ ຄວາມາກາຍຄືອົງປະກອບທເຮັດໃຫເລອງເລາທອງຖນສືບ
ທອດແລະດຳລົງມາໄດຢາງຍືນຍົງ. 
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ຕົວຢາງທີ 1: 
ເລອງເລາທອງຖນຈາກປະເທດໄທ 

 
ຊເລອງ: ພະຍາເຂາກ 
ຜູເລາ: ທາວ ວັນນາ ທອງນອຍ (ພາສາລາວອິສານ), ບານກຳແມດ, ອຳເພີກຸດຊຸມ ຈັງ{ັດຢະໂສທອນ 
 

ໃນການປອນເຂາເດັກອອນ ບັນດາແມໆຄົນອິສານ ຈະ�ເຂາໜຽວທໜງສຸກແລວໃຫລະອຽດ ກອນທຈະຫ
ໃບຕອງແລວມົກຈົນຫອມ ຈງເອົາມືຈັບມາປອນເດັກນອຍ. ເຂາເປັນອາຫານຄຳທຳອິດໃນຊີວິດທຄົນອິສານໄດກິນ 
ເດັກທຸກຄົນໃfມາດວຍການກິນເຂາຕງແຕຈຄວາມໄດ ນອກຈາກນ ເລອງຂອງຄົນກິນເຂາຍັງມີຢູໃນນິທານກຽວກັບ
ພະພຸດທະເຈາ ເຊນ ເລາກັນວາ ມສຸດທາຍກອນການຕັດສະຮູ ພະພຸດທະເຈາສະເ~ີຍເຂາທຫຸງດວຍເຂາອອນແລະ
ນນົມ ເຊງໃນພາຍັງເອນວາ ເຂາມັດທຸປາຍາສ. 

ເລອງຂອງພະ�າເຂານມີຢູວາ ໃນອະດີດນນໂລກຂອງເຮົາມີ
ເຂາາກາຍສາຍພັນ ທັງສີຂາວ ສີແດງ ສີເືອງ ແລະ ສີດຳ ເປັນຕນ 
ເຂາພັນຕາງໆເານເຕີບໃfໃນນິເວດທຕາງກັນ ໃນອັດຕາການໃf
ຕາງກັນ ຄົນອິສານມີເຂາຊະນິດໜງ ເຊງໃບແລະເປືອກຂອງມັນເປັນ
ສີດຳ ເມັດກໍສີດຳ ຮຽກວາ “ເຂາກ” ວັນໜງ ບັນດາເຂານອຍໃfເລມ
ເບອໜາຍມະນຸດ ເພາະມະນຸດບບຳລຸງຮັກສາບູຊາເຂາໃຫດີ ມີແຕທຸບ
ຕີທຳຮາຍ ຈງຊວນກັນໜີໄປຈາກໂລກມະນຸດ ແລວພາກັນໄປຊວນ “ເຂາກ” ເຊງໃນຕອນນນຄົນບນິຍົມກິນ ແຕກໍມີ
ການປູກໄວໃນນາຈົນກາຍເປັນວິຖີປະຕິບັດ ເປັນປະເພນີຂອງຊາວນາທຈະຕອງປູກເຂາກໃສໄຮນາໄວ ເມອໝູເຂາ
ນອຍໃfພາກັນມາຊວນເຂາກໃຫໜີໄປຈາກໂລກມະນຸດ ເຂາກກໍປະຕິເສດແລວບອກວາ: 

“ຂານອຍເປັນຄົນຮູບຮາຍດຳກ ບງາມຄືເຂົາຢາກອາຍ ບໄປນຳເພນດອກ ດີືຮາຍກະຂໍຢູກັບໝູມະນຸດໃຫ
ເຂົາໄດຢູກິນ ໄດພາຂານອຍໄປເຮັດບຸນ ຂໍໃຫໄດເກີດໄດໃfຢູໃນໂລກມະນຸດ.”  

ໝູເຂາທັງາຍພາກັນຊນຊົມ ແລະເຄົາລົບໃນຄວາມອອນນອມຖອມຕົນຂອງເຂາກ ເຖິງວາມັນຈະບໄດຮັບ
ຄວາມນິຍົມໃນໝູມະນຸດ ຈງພາກັນປຽນໃຈຂໍຢູກັບເຂາກ ພອມກັບຍົກຍອງເຊີດຊູໃຫເຂາກເປັນ “ພະຍາເຂາ” ນັບ
ແຕນນມາ. 

ຊາວນາໃນພາກອິສານນິຍົມປູກເຂາກນັບແຕນນມາ ເພາະເຊອວາເປັນ “ພະຍາເຂາ” ເຂາກປູກໄດທັງພນ
ທສູງື “ນາໂນນ” ແລະນາພນທຕື “ນາລງ” ຍາມໃດທປູກໃສ “ນາໂນນ” ື “ນາໂຄກ” ພະຍາເຂາກກໍຈະແຜໃບ
ແຕກກໍຂນສູງສະ�າງາມ ມີສີມວງເຂມ ື “ກ” ດຳ ບັນດາເຂາອນທປູກໃນພນທຕກໍຈະພາກັນເລງເຕີບໃf
ເພອຢືດຄໍເບງຄວາມງົດງາມແປກຕາຂອງໃບເຂາກທມີສີສັນບຄືເຂາອນໆ, ຫາກປູກໃນບອນຕ ື “ນາລງ” “ນາ
ທງ” ໝູເຂາເທິງໂຄກກໍຈະພາກັນລັກອຍເບງເຂາກພໍໃຫໄດອຸນໃຈ. ນອກຈາກມີຄວາມສະ�າງາມແລວ ເຂາກ
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ຍັງຊອຍດູແລປອງກັນເຂາຊະນິດອນໆ ເພາະເຂາກນນມີລັກສະນະພິເສດຄື ໃບມີຂົນາຍ ແມງໄມຕາງໆບມັກ ຖາ
ປູກໄວໃກເຂາຊະນິດອນ ກໍຈະຊອຍປອງກັນພະຍາດແລະແມງໄມສັດຕູພືດໃຫເຂາຊະນິດອນໆໃນນານຳ ເພາະເມອ
ແມງໄມບິນລົງໃສຕນເຂາ ຂົນແຂງໆຂອງເຂາກກໍຈະແທງຕາແລະຕົນໂຕຂອງແມງໄມ ບມີໃຜບອກເຫດວາເປັນ
�ັງເຂາກຈງມີສີ “ກ” ຮູແຕວາເປັນເຂາທມີສີແປກກວາໝູ ແລະປູກໄວໃນນາແລວຈະພາໃຫເຂາຊະນິດອນໆ 
ເຕີບໃfແຂງແຮງສວຍງາມ. 

  
 

ການວິເຄາະເລອງເລາ 
 

ເລອງເລານບອກເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງຄົນອິສານກັບເຂາ ຜູເລາເນນຄວາມສຳຄັນຂອງເຂາດວຍການກາວ
ນຳວາເຂານນເປັນອາຫານຄຳທຳອິດຂອງຊາວອິສານ ແລະຍັງກາວເຖິງບົດບາດຂອງເຂາໃນຕຳນານກຽວກັບການ
ຕັດສະຮູຂອງພະພຸດທະເຈາ ເລອງທເລາັກຄືນິທານພນເມືອງເຊງບອກທມາຂອງການທຄົນອິສານຖືວາເຂາກ 
(ເຂາໜຽວດຳ) ເປັນພະຍາເຂາ ໃນນິທານນມະນຸດລະເລີຍບສົນໃຈດູແລແລະເຄົາລົບເຂາເຊງພວກເຂົາໃຊປະໂfດ
ທຸກວັນ ສະພາບການເຮງຮາຍຈົນເປັນວິກິດເມອບັນດາເຂາຮູສຶກບສາມາດຢູຮວມກັບມະນຸດ ແລະ ຕອງການຈະໜີ
ໄປ ແລວນິທານກໍເຊອມໂຍງວາ ທຄົນຍັງມີເຂາາຍສາຍພັນໃຫໄດໃຊປະໂfດຈົນທຸກວັນນ ກໍເພາະຄວາມເມດຕາ
ຂອງເຂາກ. 

ຄະຕິັກຂອງເລອງນ ໜາຈະແມນການເຕືອນໃຫຄົນຮຸນັງບລະເລີຍຜົນປະໂfດຂອງຜົນຜະລິດກະສິກຳ 
ແລະແຝງຄວາມສຳຄັນຂອງເຂາກໄວໃນເລອງ. ເປັນທຮູກັນດີວາຊາວນາພາກອິສານຂອງໄທນິຍົມປູກເຂາກໃສ
ແຈໜງຂອງທງນາທປຸກເຂາຂາວ ຊາວນາຮຽນຮູຈາກປະສົບການວາ ການປູກເຂາກຈະຊອຍດຄວາມເສຍຫາຍທ
ເກີດຈາກແມງໄມແກເຂາທປູກໃນບໍລິເວນດງກາວ ການສງຜານພູມປັນຍາດງກາວໄປສູຮຸນລູກຮຸນານ ອາດຈະເປັນ
ທມາໜງທເຮັດໃຫເກີດເປັນນິທານພນເມືອງເລອງນ. 

 
 

ກິດຈະກຳການໃຊ “ເລອງເລາພນເມືອງ” ໃນປະເທດໄທ 
 

ໃນປະເທດໄທ ເຮົາໄດເກັບກຳຮວບຮວມເລອງເລາພນເມືອງ ທ
ກຽວຂອງກັບຊົບພະຍາກອນທອງຖນຈາກ 8 ແຂວງ ໃນ 4 ລອງແມນນັກ
ຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທ ໄດແກ ແຂວງສະກົນນະຄອນ, 
ນະຄອນຣາຊະສີມາ, ຂອນແກນ, ເລີຍ, ຮອຍເອັດ, ຍະໂສທອນ, ມະຫາສາລະ
ຄາມ ແລະ ນະຄອນພະນົມ. ໃນບັນດາເລອງເານ ພວກເຮົາໄດຄັດເລືອກ
ເລອງກຽວກັບເກືອ ເພອຈັດພິມເປັນປມຊ “ນິທານທໍລະນີເກືອ - ເລາຄວາມລັບໃຕດິນອິສານ” ນອກຈາກນເຮົາໄດ
ຈັດການປະຊຸມປະຕິບັດການ ເພອການຮຽນຮູດານສງແວດລອມ ໃຫກັບນັກຮຽນແລະຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມອີກດວຍ. 
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ປະຊຸມປະຕິບັດການເພອການຮຽນຮູດານສງແວດລອມສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ (ພະຈິກ 2017): ຈັດທໂຮງຮຽນບານ
ທາສະອາດ ອຳເພເຊກາ ແຂວງບຶງການ ຈັດຂນສຳລັບເດັກນັກຮຽນປະຖົມ. 
ໃນກິດຈະກຳນເຮົາເລມຈາກການປຶກສາຫາລືກັບຄູເພອທຳຄວາມເຂາໃຈກຽວກັບໂຄງການ ຈາກນນຜູຈັດຂະບວນ
ການໄດນຳເດັກນັກຮຽນນເກມເພອເປັນການລະລາຍພຶດຕິກຳ ໃຫຜູເຂາຮວມກິດຈະກຳຮູສຶກຜອນຄາຍ ແລະ ສາງ
ຄວາມຄຸນເຄີຍກັນ ແລວຈງສອນທັກສະແລະວິທີການສຳພາດ ທເດັກສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໃນການເກັບລວບລວມ
ແລະບັນທຶກຂມູນ (ເລອງເລາ) ດວຍຕົນເອງໄດ. 
 

 
ຈາກນນຈງເປັນຂນຕອນການນຳນັກຮຽນໄປຫາ

ຄົນເລາເລອງໃນຊຸມຊົນ ໂດຍແບງເດັກນັກຮຽນເປັນກຸມ
ມີຄູືຄົນໃນຊຸມຊົນເປັນພລຽງພາໄປ ເພອໃຫເດັກໄດ
ໂອລົມແລະສຳພາດ ຜູຮູ ເຊງເປັນຜູເຖາຜູແກທເລາ
ເລອງໄດມວນ ແລະມີຄວາມຮູກຽວກັບນິທານພນເມືອງ 
ແລະວິຖີຊີວິດຂອງຊຸມຊົນເປັນຢາງດີ. 
 
 
 

ໃນຂນຕອນຕໄປ ເດັກກັບຄືນມາຮວມກັນຢູໂຮງຮຽນ 
ເພອກຽມສາງແຜນທຊຸມຊົນຂອງບານຕົນເອງ, ສົນທະນາ
ແລະສະບເນອໃນຂອງເລອງເລາທໄດຟັງມາ ແລວໃຫແຕ
ລະກຸມນຳສະເໜີສງທໄດໃຫກຸມອນໆທັງໝົດຟັງ ແລະຮວມ
ກັນແລກປຽນຄວາມເຫັນ ຈາກນນເດັກໄດຮວມກັນເລືອກ
ຕຳນານແມນສົງຄາມ ແລະ ເລອງເລາກຽວກັບເກືອ ເພອ
ເຮັດເປັນປມນິທານປະກອບຮູບອອກມາ ເປັນອັນແລວ
ຂະບວນການ. 
 
ປະຊຸມປະຕິບັດການເພອການຮຽນຮູດານສງແວດລອມສຳລັບຄູ (ພຶດສະພາ 2018): ການປະຊຸມປະຕິບັດການເພອ
ການຮຽນຮູດານສງແວດລອມສຳລັບຄູໂຮງຮຽນປະຖົມຈາກແຂວງບຶງການ, ສະກົນນະຄອນ ແລະ ຮອຍເອັດ, ຈັດຂນ
ທໂຮງຮຽນບານທາສະອາດ ອຳເພເຊກາ ແຂວງບຶງການ ໂດຍກິດຈະກຳນມີເປາໝາຍເພອເຜີຍແຜວິທິການແລະ
ແນວທາງໃນການຈັດຂະບວນການຮຽນຮູດານສງແວດລອມຜານເລອງເລາພນເມືອງ ແລະ ເພອເປີດຮັບຄວາມຄິດ
ເຫັນແລະຂສະເໜີແນະຈາກຄູໃນວົງກວາງຂນ. ຄູທເຂາຮວມການປະຊຸມນໄດເຮັດກິດຈະກຳທມີເນອຫາຂະບວນ
ການຄືກັນກັບການປະຊຸມປະຕິບັດການທຈັດໃຫກັບເດັກນັກຮຽນ ທັງການລົງຊຸມຊົນເພອສຳພາດຜູເຖາຜູແກໃນບານ 
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ການສະບເນອໃນເລອງເລາ ແລະການຜະລິດປມນິທານປະກອບຮູບ. 
 
 

ຜົນທໄດຮັບ ແລະ ຄວາມທາທາຍ 
 

ເດັກເຂາຮວມກິດຈະກຳແລະເກມເພາະເປັນກິດຈະກຳ
ທມວນ ການໄດເຮັດໃຫເລອງເລາພນເມືອງໃນທອງຖນຂອງ
ຕົນເອງກາຍເປັນປມນິທານປະກອບຮູບ ແລະໄດນຳໄປມຽນໄວ
ໃນຫອງສະໝຸດໂຮງຮຽນ ເຮັດໃຫເດັກຮູສຶກເຖິງຄວາມສຳເລັດ
ໃນການເຮັດວຽກ, ໃນອີກດານໜງ ເນອງຈາກຄູໃນປະເທດໄທ
ຖືກກະຕຸນໃຫລວມເນອໃນກຽວກັບທອງຖນໃນການຮຽນການ
ສອນນຳ ການມີຕນແບບຮູບປະທຳການຈັດການສຶກສາເພອ
ສງແວດລອມໃນລັກສະນະນ ແລະມີແບບຢາງວິທີແລະ
ຂະບວນການ ທຊອຍເຊອມໂຍງຄວາມສຳພັນກັບຊຸມຊົນ ຈງໄດຮັບການຕອບຮັບໃນທາງບວກຈາກຄູທເຂາຮວມ
ກິດຈະກຳ. 

ເຖິງວາການປະຊຸມປະຕິບັດການສຳລັບຄູໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຈະຈັດຂນພຽງ 2 ວັນ (ສຳລັບເດັກ
ນັກຮຽນໃຊເວລາ 3 ວັນ) ຜູເຂາຮວມມີການສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນວາ ໃຫຈັດກິດຈະກຳລັກສະນະນສຳລັບການສຶກສາ
ຮຽນຮູກຽວກັບປາ ແລະ ແມນໃນທອງຖນ ແລະຢືນຢັນໄດວາຂະບວນການນສາມາດນຳໄປໃຊໄດກັບຈັດການຮຽນ
ການສອນແທ ນອກຈາກນ ຜູສັງເກດການຄົນໜງຈາກອົງການບໍລິຫານຂອງທອງຖນທເຂາຮວມກິດຈະກຳນຳ ໄດ
ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາງສູງຕຂະບວນການທເຮົາຈັດ ແລະຄູທານໜງຈາກແຂວງສະກົນນະຄອນຜູມີຄວາມສົນໃຈ
ອະນຸຮັກພາສາຂອງຄົນພນເມືອງໃນທອງຖນ ເຊງກຳລັງຢູໃນພາວະວິກິດ ລາຍງານວາການທເດັກນັກຮຽນໄດມີ
ໂອກາດເຮັດກິດຈະກຳເກັບກຳຮວບຮວມເລອງເລາພນເມືອງ ໂດຍການສຳພາດຄົນໃນຊຸມຊົນ ເຮັດໃຫສາມາດກະ
ຕຸນຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກ ຕວັັດທະນະທຳແລະ
ພາສາທເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ. 

ຢາງໃດກໍຕາມ ໃນຂະນະທການຮຽນການ
ສອນໃນໂຮງຮຽນທວໄປ ຍັງເນນເນອຫາຕາມຕຳລາ
ຮຽນ ຜູເຂາຮວມກິດຈະກຳບາງຄົນໃຫຄວາມເຫັນ
ວາ ຄູໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນຂະໜາດນອຍມັກ
ຈະມີວຽກາຍ ເພາະຄູຄົນໜງຕອງຮັບຜິດຊອບ
ສອນາຍວິຊາ ຈງອາດເປັນອຸປະສັກຕການຈັດ
ກິດຈະກຳໃນລັກສະນະນ ເນອງຈາກຕອງໃຊໄລຍະ
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ເວລາໃນການກຽມການາຍພໍສົມຄວນ ສວນອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລທານໜງເຊງເຂາຮວມກິດຈະກຳໃນຖານະຜູ
ໃຫຄວາມເຫັນ ໄດປະເມີນວາກິດຈະກຳນມີຄວາມສຳຄັນ ເນອງຈາກການສຶກສາໃນອະນາຄົດຈະປຽນໄປໃນ
ແນວທາງທໃຫເດັກໄດຮຽນຮູໂດຍການຄນຫາດວຍຕົນເອງ. 

ຢາງໃດກໍຕາມ ວິທີປະເມີນຄວາມສຳເລັດຂອງກິດຈະກຳ (ໃນທນ ໝາຍເຖິງຄວາມສຳເລັດວາການໃຊເລອງ
ເລາທອງຖນມີຜົນແນວໃດໃນການເປັນສສຳລັບການຮຽນຮູກຽວກັບສງແວດລອມ) ເປັນປະເດັນທເກີນຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການນ ແມຂອງວັອຊເຫັນວາໃນອະນາຄົດມີຄວາມຈຳເປັນຕອງຂະ�າຍຂອບເຂດການເຜີຍແຜໃຫກວາງກວາ
ການຈັດກິດຈະກຳໃນໂຮງຮຽນ (ສຳລັບນັກຮຽນແລະຄູ) ດງທຈຳກັດພາຍໃຕຂອບເຂດຂອງໂຄງການນ ແລະບ
ຈຳກັດເປາໝາຍພຽງການກະຕຸນຄວາມມີສະຕິຕການອະນຸຮັກສງແວດລອມທອງຖນ ແຕຄວນຄິດຄນອອກແບບ
ກິດຈະກຳທສາມາດນຳໄປສູວິທີການອະນຸຮັກສງແວດລອມຢາງເປັນຮູບປະທຳ. 
 
 
 

ຕົວຢາງທີ 2: 
ເລອງເລາພນເມືອງຈາກປະເທດລາວ 

 
 

ຢູທເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງພາກໃຕຂອງປະເທດລາວແມນຂອງແບງເສນສາຍເປັນາຍຮອຍາຍ
ພັນສາຍເມອໄຜານເກາະດອນຈຳນວນາຍ ບໍລິເວນນນຈງຖືກເອນວາສພັນດອນ ໂດຍມີນໂຕນຕາດຜີທເຮົາ
ຮູຈັກກັນດີຮວມຢູນຳ ຕຳນານໜງເຊງຖືກເລາຂານຕກັນມາໃນພນທນຄືເລອງຂອງນົກສີດາກັບປາຂາ ື ໂລມາອິຣະ
ວະດີ ແຫງຕາດສົມພະມິດ. 

ຕາມສະບັບທເລາໂດຍ ທາວ ຄຳເຜອນ ແກວແກນຈັນ ຊາວບານຫາງຄອນ ໃນເຂດເມືອງໂຂງ ເລອງມີຢູວາ: 
ດົນນານມາແລວ ມີຜົວເມຍຄູໜງອອກເດີນທາງຊອກຫາຜືນດິນອຸດົມສົມບູນເພອຕງຖນຖານສາງຄອບຄົວ ຜູຜົວຊວາ 
“ຂາ” ແລະ ເມຍຊວາ “ສີດາ” ທັງສອງພາກັນຜູກແພໄມໄຜ ແລະ ອອກເດີນທາງ ພອມກັບນຳເອົາໄກ, ເປັດ, ຂຽດ, ກົບ
, ນົກຂຽນ, ແລະນົກຍູງ ໄປນນຳແນວລະໂຕ ເມອລອງແພຕາມນຂອງລົງມາເລອຍໆກໍເຂາໃກຕາດສົມພະມິດ ນ
ໂຕນຕາດທໃfທສຸດໃນແກງຜີ ເຊງນໄແຮງທສຸດ ທາວຂາກັບນາງສີດາຈງຖາມຄຳເຫັນສັດແຕລະໂຕວາ
ເຂົາເຈາຄວນຈະໄປຕືບ ຝາຍໄກຮອງວາ “ຈອດ! ຈອດ! ຈອດ!” ສວນກົບຮອງວາ “ເລິກ! ເລິກ! ເລິກ!” ຈົນສຸດທາຍ
ສອງຜົວເມຍຫັນໄປຖາມນົກຍູງເຊງເປັນສັດໂຕໃfທສຸດ ນົກຍູງຮອງບອກໃຫ “ໄປຕ! ໄປຕ! ໄປຕ!” 

ທາວຂາແລະນາງສີດາເຊອຄຳນົກຍູງ ເພາະມັນເປັນໂຕໃfແລະສວຍງາມ ຈງຄັດແພໄປຕ ແຕເມອລອງ
ຜານຕາດສົມພະມິດແພພັດຂວຫາຍໄປໃນນໂຕນຕາດນນ ເຮັດໃຫສອງຜົວເມຍເສຍຊີວິດ ຕມາທາວຂາໄດໄປ
ເກີດໃໝເປັນປາຂາ ື ໂລມາອິຣະວະດີ ແລະນາງສີດາເກີດໃໝເປັນນົກສີດາ ຈົນຮອດທຸກມນ ສັດທັງສອງໃຊຊີວິດຢູ
ນຳກັນຢາງກົມກຽວເອອເຟອເຜອແຜ ຊອຍກັນທຳມາຫາກິນຢູໃນແມນຂອງ ເມອໃດທປາຂາຈັບປາໄດກໍຈະເຫັນນົກ
ສີດາບິນລົງມາເພອກິນປາທປາຂາໂຍນຂນຈາກນເພອແບງໃຫ ສັດທັງສອງມີຖນທຢູອາໄສໃນແມນນຂອງ ເຊອ
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ກັນວາປັດຈຸບັນພວກມັນອາໄສຢູທາງຕນນຂອງຕາດສົມພະມິດ ແລະບເຄີຍພະຍາຍາມລອງລົງມາບໍລິເວນທພວກ
ມັນເຄີຍເອົາຊີວິດມາຖມອີກເລີຍ. 
 

ການວິເຄາະເລອງເລາ 
 

ນິເວດວິທະຍາຂອງປາຂາແລະນົກສີດາເຊງທັງສອງຊະນິດເປັນສັດທສຽງຕ
ການສູນພັນ ໄດຖືກບັນຍາຍໄວຢາງຈະແຈງໃນເລອງເລານ ຜູເລາມາຈາກບານ
ຫາງຄອນເຊງຢູທາຍດອນຄອນ ດອນທໃfທສຸດດອນໜງໃນບໍລິເວນສພັນດອນ 
ບອນທຊາວບານເຮັດອາຊີບກະສິກຳ ລຽງສັດ ແລະ ຫາປາ ປັດຈຸບັນການຮັບຈາງ
ພານັກທອງທຽວຂເຮືອໄປເບງປາຂາເປັນໜງໃນແງລາຍໄດສຳຄັນຂອງຄົນແຖວ
ນ. 
ການສະ�ວນແລະສືບທອດ ຕຳນານພນເມືອງແລະທຳມະຊາດແລະສະພາບແວດລອມຂອງທອງຖນຢູໃນຕຳນານ 
ອາດມີສວນຊອຍກະຕຸນກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດຈາກການທອງທຽວໃນພນທ ໃນໄລຍະບເທາໃດສິບປີຜານມາ 
ສະພາບແວດລອມແຖວດອນຄອນມີການປຽນແປງຢາງໃfວງ ປາຂາທປາກົດໃນຕຳນານມີຈຳນວນດໜອຍ
ຖອຍລົງ ຈາກການຈັບປາຜິດກົດໝາຍ ແລະບັນຫາອນໆ ພອມກັບນົກສີດາທຫາຍາກຂນເລອຍໆ ຂະນະດຽວກັນ 
ການດຳລົງຢູຂອງປາສາຍພັນຕາງໆ ແລະ ປາຂາໃນແມນຂອງ ໃນບໍລິເວນນກຳລັງຖືກຄຸກຄາມດວຍໂຄງການ
ພັດທະນາຢູຕນນ ຄຳສອນໜງທອາດແຝງໄວໃນເລອງນຄື ການຟັງສຽງຂອງຄົນທ “ໃfທສຸດ” ໃນກຸມພຽງຄົນດຽວ 
(ໃນເລອງປຽບທຽບກັບນົກຍູງ) ອາດນຳມາເຊງປະສົບການືຈຸດຈົບອັນຂົມຂນ. ຫາກເຊອມໂຍງຄຳສອນນເຂາກັບ
ການອະນຸຮັກປາຂາໃນແມນຂອງແລະການດຳລົງຊີວິດທຍືນຍົງຂອງຄົນທອງຖນ ຈະເຂາໃຈເຖິງຄວາມຈຳເປັນທ
ຈະຕອງຮັບຟັງເລອງເລາພນເມືອງ ແລະສຽງຂອງປະຊາຊົນຄົນເລັກຄົນນອຍທອາໄສຢູໃນພນທນຳ 
 
 

ກິດຈະກຳການໃຊເລອງເລາພນເມືອງໃນປະເທດລາວ 
 
ໃນປະເທດລາວ ເຮົາໄກຈັດກິດຈະກຳການໃຊເລອງເລາພນເມືອງເພອການ
ສຶກສາສງແວດລອມໃຫກັບນັກຮຽນປະຖົມ-ມັດທະຍົມຕນ ແລະປະຊາຊົນໃນ
ພາກໃຕ ພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອຂອງລາວ, ກິດຈະກຳປະກອບດວຍ ການ
ຈັດປະຊຸມປະຕິບັດການປະກອບກັບການສາຍຮູບເງົາ ສະແດງການປຽນແປງ
ຂອງສງແວດລອມທຢູໃນເລອງເລາພນເມືອງທໃຊໃນການຈັດກິດຈະກຳ. 
ປະຊຸມປະຕິບັດການດານສງແວດລອມໂດຍໃຊເລອງເລາສຳລັບເດັກນັກຮຽນ (ມີນາ 2017): ຈັດຂນສຳລັບນັກຮຽນ
ປະຖົມຕນ ທໂຮງຮຽນສອງແຫງໃນແຂວງວຽງຈັນ ພາກກາງຂອງລາວ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພາກເໜືອຂອງລາວ. 
ກິດຈະກຳເລມຕນດວຍການອານນິທານພນເມືອງຂອງຊົນເຜາກຶມມຸເລອງ “ນົກເຄາກັບກວາງ” [2] ໃຫເດັກນັກຮຽນ
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ຟັງ ັງຈາກນນຈງຖາມຄຳຖາມເຊນ “ມີສັດຊະນິດໃດແດທປາກົດໃນເລອງນ?” “ພວກເຈາເຄີຍເຫັນສັດພວກນຢູ
ບານຂອງພວກເຈາບ?” “ຖາສັດເານທມີໃນບານຂອງພວກເຈາມີຈຳນວນດລົງ ພວກເຈາວາເປັນຍອນ�ັງ?” 
ໂດຍການຕງຄຳຖາມເປັນຈຸດເລມຕນຂອງການສົນທະນາກຽວກັບບັນຫາສງແວດລອມໃນຊຸມຊົນ ຈາກນນໃຫເດັກ
ນັກຮຽນແບງກຸມເພອອອກໄປສຳພາດຜູເຖາຜູແກໃນບານ ເພອເກັບຂມູນເລອງເລາພນເມືອງທສືບທອດກັນມາໃນ
ຊຸມຊົນ ແລວໃຫແຕລະກຸມກັບຄືນມາສະບເລອງທໄປຟັງມາແລະນຳສະເໜີໃນຮູບແບບໂຕອັກສອນ (ຄຳບັນຍາຍ) 
ແລະແຕມຮູບປະກອບ. 
 
ປະຊຸມປະຕິບັດການດານສງແວດລອມສຳລັບກຸມພົນລະເມືອງໃນວຽງຈັນ (ມີນາ 2018): ຈັດຂນສຳລັບກຸມ
ພົນລະເມືອງລາວ ຈຳນວນສິບປາຍຄົນ ທເຮັດວຽກກຽວຂອງກັບການຈັດການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸຮັກ
ສງແວດລອມ ໂດຍມີການອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ແງມູມຕາງໆ ຂອງກິດຈະກຳທສາມາດໃຊ
ເລອງເລາພນເມືອງເສີມໃນຂະບວນການ. ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູເຂາຮວມຄງນບໄດຈຳກັດສະເພາະປະເດັນ
ສງແວດລອມ ຜູເຂາຮວມມີຄວາມສົນໃຈາກາຍ ເຊນປະເດັນການສືບທອດພາສາທອງຖນຂອງຊົນເຜາສວນໜ
ອຍ ການບັນທຶກປະເພນີທສືບທອດກັນມາແບບປາກຕປາກ ແລະການຜະລິດສສຳລັບການສຶກສາເລອງການ
ພັດທະນາ ເປັນຕນ. 
 

ຜົນທໄດຮັບແລະຄວາມທາທາຍ 
 

ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມແລະມັດທະຍົມຕນໃນປະເທດລາວ ເຊງບຊູມີໂອກາດໃນລະບົບການສຶກສາທຮຽນຮູ
ດວຍວິທີຫາຂມູນແລະນຳສະເໜີດວຍຕົນເອງ ືໄດຟັງເລອງເລາພນເມືອງ ກິດຈະກຳນເປີດໂອກາດໃຫເຂົາເຈາໄດ
ຄິດກຽວກັບບັນຫາຂອງການສຶກສາທອງຖນ ແລະ ແລກປຽນທັດສະນະ ຂະນະດຽວກັນກໍເປັນໂອກາດໃຫໄດຮັບຟັງ 
ແລະ ຮຽນຮູຈາກເລອງເລາທສືບທອດກັນມາໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງດວຍທັດສະນະໃໝ ໃນບໍລິບົດນ ເດັກພົບວາ
ເຂົາເຈາສາມາດເຊອມໂຍງຕົນເອງກັບນິທານເລອງ ນົກເຄາກັບກວາງ ເຊງໃຊເປັນເລອງເລາປະກອບກິດຈະກຳໄດ
ງາຍ ຈງຖືເປັນການເລືອກສໃນການຮຽນຮູທມີປະສິດຖິພາບ ເພອຈຸດປະກາຍໃຫເດັກເລມຕນຄິດກັບກຽວກັບບັນຫາ
ສງແວດລອມ ແນວໃດກໍຕາມຈາກການກິດຈະກຳແບບນໃນປະເທດລາວພວກເຮົາພົບຄວາມແຕກຕາງາຍໃນດານ
ຄວາມສາມາດຂອງຜູນຳຂະບວນການ (ບຸກຄະລາກອນທຜູຈັດຂະບວນການຮຽນຮູເຊນ ຄູ, ນັກການສຶກສາ ື ນັກ
ພັດທະນາ) ໂດຍສະເພາະການອານອອກສຽງໃຫເດັກຟັງ ແລະການອຳນວຍຂະບວນການຮຽນຮູ ແລະ ການຈັດ
ເຝິກອົບຮົມ ເນອງຈາກຄູແລະພະນັກງານທວໄປໃນສູນວັດທະນະທຳສຳລັບເດັກໃນປະເທດລາວ ບລງເຄີຍກັບ
ກິດຈະກຳການຮຽນຮູລັກສະນະນ ຈງຮູສຶກຍາກທຈະຈັດຂະບວນການດວຍຕົນເອງເຖິງຈະມີຄູມືປະກອບກໍຕາມ 
ນອກຈາກນຍັງມີຂຈຳກັດທາງດານເວລາເຮັດໃຫບສາມາດຈັດໃນໄລຍະທຜູເຂາຮວມກິດຈະກຳເລອງເລາພນເມືອງທ
ໄດຮັບຟັງ/ສຳພາດມາ ກັບສະພາດສງແວດລອມໃນທອງຖນທເປັນຢູປັດຈຸບັນ ໃນອີກດານໜງ ຜູເຂາຮວມຮັບຮູວາ
ແບບແຜນືແນວທາງການຈັດປະຊຸມປະຕິບັດການດານສງແວດລອມ ໃນລັກສະນະທໃຊເລອງເລາພນເມືອງເປັນ
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ຕົວນຳການສົນທະນາ ບຈຳກັດວາຕອງໃຊກັບເດັກເທານນ ແຕມີສັກກະຍະພາບທສາມາດນຳໄປປັບໃຊກັບຜູໃf 
ເຊນກັບກິດຈະກຳຂອງອົງການພັດທະນາຂອງເອກະຊົນທກຽວຂອງກັບການອະນຸຮັກສງແວດລອມຂອງຊຸມຊົນໄດ. 

ໃນການປະຊຸມປະຕິບັດການທຈັດໃຫກັບກຸມພົນລະເມືອງ/ອົງການພັດທະນາຂອງເອກະຊົນ ພົບວາຜົນງານ
ຂອງຜູເຂາຮວມຈາກບາງອົງການບກົງກັບເນອໃນຂອງການຈັດອົບຮົມ ຢາງໃດກໍດີ ກຸມຜູເຂາຮວມເຫັນປະເດັນກົງກັນ
ວາ ເລອງເລາທອງຖນຈຳນວນາຍເຊງບເຄີຍຖືກບັນທຶກໄວ ອາດສູນຫາຍໄປໂດຍງາຍ ພອມກັບການປຽນແປງຂອງ
ສງແວດລອມແລະສັງຄົມທເປັນຢູ ແລະເຫັນດີຮວມກັນວາການສະ�ວນເລອງເລາພນເມືອງ ດວຍການບຶນທຶກໄວ
ເປັນບົດຂຽນ ື ວີດີໂອ ເປັນສວນໜງຂອງວຽກງານັກໃນອົງການຂອງຕົນເອງທມີຄວາມສຳຄັນ ຂະນະດຽວກັນ 
ເພອເຊອມໂຍງກິດຈະກຳເານ (ການຮຽນຮູຜານເລອງເລາພນເມືອງ) ກັບການອະນຸຮັກສງແວດລອມແລະການ
ພັດທະນາຂອງທອງຖນໄດ ກໍຈຳເປັນທຊຸມຊົນເປາໝາຍຈະຕອງເຂາໃຈວັດຖຸປະສົງແລະຂະບວນການຂອງ
ກິດຈະກຳຢາງແທຈິງ (ຄື ຄົນໃນຊຸມຊົນທຈະມາຮຽນຮູນຳ ຕອງມີສະຕິຕອງຮັບຮູແທໆ ວາກິດຈະກຳນເປັນປະໂfດ 
ແລະ ຄຸມຄາກັບການໃຊເວລາ) ແທນທຈະຈັດກິດຈະກຳໃນລັກສະນະທໃຫຄົນນອກເຂາໄປຈົດບັນທຶກຈາກຊຸມຊົນ
ອອກມາຝາຍດຽວ. ກໍລະນີຕາງໆທແມຂອງວັອຊນຳສະເໜີພາຍໃຕໂຄງການນ ໜາຈະຊອຍສງເສີມຄວາມເຂາໃຈ 
ວາເລອງເລາພນເມືອງຕາງໆ ເຊງໃນປະເທດລາວມັກຖືກເບງວາເປັນເລອງໄສຍະສາດືຄວາມເຊອງົມງວາຍ ແທຈິງ
ແລວມີສັກກະຍະພາບໃນການນຳໄປໃຊເປັນສທມີປະສິດຖິພາບ ເພອການອະນຸຮັກສງແວດລອມຂອງຊຸມຊົນ. 

 
 
 

ອາງອິງ: 
[1] ວິໄສທັດຂອງແມຂອງວັອຊ http://www.mekongwatch.org/english/about/index.html#SEC2 
[2] “ພືດ ສັດ ເກືອ ແລະ ຈິດວິນຍານ - ຜູຄົນໃນຊົນນະບົດຂະເໝນ ລາວ ແລະ ໄທ ຢູຮວມແລະເວາເຖິງ
ສງແວດລອມແນວໃດ” ປມສະບັບພາສາອັງກິດ “PLANTS, ANIMALS, SALT and SPIRITS: How People 
Live with and Talk about the Environment in Rural Cambodia, Laos and Thailand” ໜາ 52-55. 



Materials by Mekong Watch 
 

 

Booklet (English) 132 pages, published in 2015 
“PLANTS, ANIMALS, SALT and SPIRITS: How People Live with and Talk 
about the Environment in Rural Cambodia, Laos and Thailand”  
- Containing seventeen stories collected in Cambodia, Laos, and Thailand. Full 
of photos and illustrations. Good for reading and learning about stories found 
in each community. 
- http://www.mekongwatch.org/PDF/Booklet_PeopleStory.pdf 
 

 

Handbook (Thai, Lao, Khmer) 36 pages, published in 2015 
- Each handbook contains a Thai, a Lao, and a Cambodian story with 
accompanying questions to make students think about nature and 
environmental issues. Useful tool for teachers conducting environmental 
workshops targeting elementary school and junior high school students. 
- Thai http://www.mekongwatch.org/PDF/PeopleStory_Thai.pdf 
- Lao http://www.mekongwatch.org/PDF/PeopleStory_Lao.pdf 
- Khmer http://www.mekongwatch.org/PDF/PeopleStory_Khmer.pdf 

 

Booklet (Thai) 132 pages, published in 2017 
“The Tale of the Salt - Secrets of the Earth in Northeast Thailand” 
- Containing 19 stories collected in Thailand. Full of photos and illustrations. 
Good for reading and learning about stories found in each community. 
- On sale  

   

Handbook (Thai) 72 pages, published in 2018 
“NATURE TALES – A Handbook of Environmental Education through People’s 
Stories” 
- Rationalizing environmental education through people’s stories in the 
language of the SDGs (Sustainable Development Goals), the handbook gives 
step by step guidance on how teachers and young students can collect stories 
in local communities and turn them into classroom materials and activities. 
- http://www.mekongwatch.org/PDF/Handbook_Thai_PeopleStory.pdf 
 

 

Videos  
Introduction to environmental education through People’s Stories (Thai) 
- https://youtu.be/EDZPwUPeipQ  
Storytelling of the story “The Owl and the Deer” (Lao) 
- https://youtu.be/XqFpvyFokbI 
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