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บทนํา: ความเป็นมาของโครงการ 
 

องค์การ Mekong Watch เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีวิสัยทัศน์
การทำงานด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยความหวังอยากเห็นภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็น
ภูมิภาคท่ี “ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และดำรงวิถีชีวิตบน
ฐานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยไม่ตกเป็นเหย่ือการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบ
หรือทำลายล้าง” [1] 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบันนั้นมีสภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ในแม่น้ำโขงสายหลักและลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำ
โขงกำลังมีการก่อสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมาก พื้นท่ีปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ
เศรษฐกิจเข้ามาแทนท่ีพื้นท่ีป่า ขณะท่ีท่ีดินจำนวนมากกำลังเปล่ียนแปลงเป็นเขตอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจซ่ึงมีการการถลุงใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวการพัฒนาท่ีทำลายล้าง
เช่นนี้ได้มีผลทำให้ผู้คนในภูมิภาคท่ีดำรงชีพพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติต้องประสบ
ความยากลำบากท่ีจะมีชีวิตอย่างย่ังยืน 

อง ค์ ก า ร  Mekong Watch ไ ด้ ท ำ งา น เพื่ อ ท้ า ท า ย ทิ ศ ท า ง ก ารใ ช้ ป ระโ ย ช น์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองด้าน ด้านแรก คือการวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนาท่ี
สร้างผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศเพื่อถกเถียงและช้ีให้เห็นว่าการพัฒนาดังกล่าวไม่ได้
ดำเนินการตามมาตรฐานการคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม (safeguard standards) จาก
ประสบการณ์การพัฒนาในภูมิภาคและนานาชาติ พร้อมกับเสนอให้มีการทบทวนและปรับทิศ
ทางการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าโครงการเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบทำร้าย
ผู้คนและธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ Mekong Watch ยังทำงานเพื่อผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงมาตรการและกระบวนการปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมท่ีอ่อนแอและล้าสมัย
ไปแล้ว  

ด้านท่ีสอง องค์การ Mekong Watch พยายามทำงานเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานวิถีชีวิตของผู้คนท่ีมาจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโขง เพราะหากไม่เข้าใจ
บริบทเหล่านี้ก็ยากท่ีจะตระหนักว่าโครงการพัฒนาใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในภูมาคนี้อาจจะส่งผลกระทบหรือมีประโยชน์ต่อผู้คน
อย่างไรบ้าง ท่ีสำคัญท่ีสุดชีวิตผู้คนในภูมิภาคนี้มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงในแง่เศรษฐกิจเท่านั้นหากแต่เช่ือมโยง
กับการดำรงชีวิตของผู้คนท่ีนี่อย่างลึกซ้ึงกว่านั้น ผู้คนท่ีมีชีวิตอยู่กับแม่น้ำโขงด้วยความรู้สึก
สุขสบาย ม่ันคง และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตตัวเอง เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และกิจกรรมในด้าน
อ่ืนๆ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ความเช่ือมโยงระหว่างชีวิตและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้น้อยนักท่ีจะ
มองเห็นจึงมักจะละเลยหรือประเมินคุณค่าของมันต่ำเกินจริง ท้ังท่ีความสัมพันธ์แบบนี้นั้นมี
ความอ่อนไหวต่อภัยจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ และไม่สามารถทดแทนหรือชดเชยได้ 
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 โครงการเร่ืองเล่าของผู้คน ‘People’s Stories Project’ เพื่อการศกึษา
สิ่งแวดล้อมนีเ้ร่ิมต้นข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2557 โดยเราได้ลงพืน้ท่ีชุมชนในประเทศกัมพชูา ลาว และ
ไทย เพื่อขอให้คนในชุมชนเล่าประสบการณ์ของพวกเขาท่ีสัมพันธ์กับสิง่แวดล้อมในลุ่มแม่นำ้
โขง ซ่ึงพบว่าเร่ืองราวต่างท่ีพวกเขาเล่านัน้เป็นสิง่นำพาเราไปทำความเข้าใจถงึการดำรงชีวิต
ของคนในชุมชนท้องถิน่นั้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างไร  บาง
เร่ืองเล่าพวกเขาได้อธิบายวา่ชุมชนของสร้างบ้านแปงเมืองข้ึนมาได้อย่างไร ณ ถิน่สถานนี ้
รวมถงึได้เล่าถงึท่ีมาของช่ือบ้านนามเมืองวา่ต้ังข้ึนมาไดอ้ย่างไร ในบางเร่ืองเล่า พืช สัตว์ หรือ
แม้แต่แร่ธาตุ มีพฤติกรรมเหมือนมนษุย์และสือ่สารกบัมนุษย์ได้ในระดับท่ีเท่าเทียมกนั ขณะท่ีใน
บางเร่ืองเล่าคนท้องถิน่พยายามใช้เป็นเคร่ืองมือสง่ต่อภูมิปัญญาการใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติในลุ่มแม่นำ้โขงไปยังลูกหลานของพวกเขา 

ต้ังแต่ปลาย พ.ศ. 2559 เราใช้เร่ืองเล่าของผู้คนในท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ ในชนบทของประเทศลาวและไทย โดยได้มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้เร่ืองเล่าท้องถิ่นเพื่องานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำพาให้
เด็กๆ เยาวชน และผู้ใหญ่ ในชุมชนได้ร่วมกันเก็บบันทึกเร่ืองเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
เรียนรู้จากเร่ืองเหล่านั้น และแปลงเร่ืองท่ีฟังมาเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีสามารถแบ่งปันให้คนอ่ืน
อ่านได้ จากนั้นเราได้จัดพิมพ์เร่ืองเล่าท้องถิ่นพร้อมคำอธิบายประกอบว่าจะนำเร่ืองเล่าเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบช้ันดีในการจัดการเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างไรบ้างในรูปแบบ
หนังสือและสื่อวีดีโอ เป็นต้น  

เอกสารสรุปโครงการเร่ืองเล่าของผู้คนช้ินนี้ เป็นการนำเสนอภาพรวมของโครงการ
และผลของการดำเนินโครงการโดยย่อย รวมถึงรายงานสรุปการจัดกิจกรรมในประเทศไทย
และลาวเพื่อให้เห็นรูปแบบการจัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเร่ืองเล่าในชุมชนมา
ใช้ในการจัดการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเร่ืองเล่าจากแต่ละ
ประเทศและบทวิเคราะห์เร่ืองเล่าเหล่านั้น โดยท่ีบทวิเคราะห์ท่ีนำเสนอนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
แนวทางในการตีความหรือทำความเข้าใจเร่ืองเล่าท่ียกมาซ่ึงไม่ถือว่าเป็นมุมมองท่ีตายตัวหรือ 
‘ถูกต้อง’ เพียงหนึ่งเดียว เพราะเราเช่ือว่าคุณค่าของเร่ืองเล่าท้องถิ่นท่ีคนท้องถิ่นเป็นผู้เล่า คือ
เร่ืองเล่าท่ีสามารถกระตุ้นการใช้ความคิดและจินตนาการของผู้ฟังหรือผู้อ่านโดยการเปิดกว้าง
ต่อการให้ความหมาย หรือตีความ ในมุมมองท่ีหลากหลาย  เช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และความหลากหลายในการให้ความหมายเร่ืองเล่านี้เองคือสิ่งท่ีจะท่ีทำให้เร่ืองเล่าท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอดและดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างย่ังยืน 
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ตวัอยา่งที2 1: 
เรื2องเลา่ของผูค้นทอ้งถิ2นจากประเทศไทย 

 
ชื่อเรือ่ง: พญาขา้วกำ่ (ผูเ้ลา่เลา่เปน็ภาษาลาวอสีาน) 
ผูเ้ลา่: นายวนันา ทองนอ้ย บา้นกำแมด อำเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร 
 

ในการป้อนข้าวเด็กทารก เหล่าแม่ๆ ชาวอีสานจะเค้ียวบดข้าวเหนียวท่ีนึ่งสุกแล้วให้
ละเอียดก่อนท่ีจะนำไปห่อใบตองแล้วนำไปหมกย่างไปจนสุกหอม แล้วเอามือจับมาป้อนใส่ปาก
เด็กน้อย ข้าวจึงเป็นอาหารคำแรกในชีวิตท่ีชาวอีสานได้กิน เด็กทุกคนโตมาด้วยการกินข้าว 
นอกจากนี้เร่ืองของคนกินข้าวยังมีอยู่ในนิทานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เช่น เล่ากันว่าอาหารม้ือ
สุดท้ายก่อนการตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสวยน้ำนมข้าวท่ีหุงกับนมซ่ึงในภายหลังเรียกว่า "ข้าว
มธุปายาส" 

นิทานสำคัญเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับข้าวท่ีผู้เล่าได้ยินมา
ต้ังแต่เด็กคือเร่ืองพญาข้าว เร่ืองมีอยู่ว่า ในอดีตนั้นโลกของ
เรามีข้าวหลากหลายสายพันธ์ุ ท้ังสีขาว สีแดง สีเหลือง สี
ม่วง สีทับทิม และสีดำ เป็นต้น ข้าวพันธ์ุต่างๆ เหล่านี้  
เติบโตในระบบนิเวศท่ีต่างกันมีลักษณะการเจริญเติบท่ี
แตกต่างกัน และในภาคอีสานนั้นคนอีสานมีข้าวชนิดหนึ่ง
ซ่ึงเป็นข้าวท่ีมีใบและเปลือกเป็นสีดำ เมล็ดก็สีดำ เรียกว่า 
“ข้าวก่ำ”  

อยู่มาวันหนึ่งบรรดาข้าวน้อยใหญ่เร่ิมเบ่ือหน่ายมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่บำรุงรักษาบูชา
ข้าวให้ดี มีแต่ทุบตีทำร้าย นอกจากนี้ยังแก่งแย่งเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน มวลข้าว
ท้ังหลายจึงชักชวนกันจะหนีไปจากโลกมนุษย์ แล้วพากันไปชวน “ข้าวก่ำ”  ซ่ึงในตอนนั้นคน
ไม่นิยมกิน แต่ก็มีการปลูกไว้ในแปลงนาจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติ เป็นประเพณีของชาวนาท่ี
จะต้องปลูกข้าวก่ำติดแปลงนาไว้ เม่ือหมู่ข้าวน้อยใหญ่พากันมาชวนข้าวกำ่ให้หนีไปจากมนุษย์ 
ข้าวก่ำปฏิเสธและบอกว่า  

 
“ข้านอ้ยเป็นคนฮูบฮ้ายดำก่ำ บ่งามคือเขาอยากอาย บ่ไปนำเพิน่ดอก ดีหรือร้ายกะขออยู่
กับหมู่มนุษย์ให้เขาได้อยู่กิน ไดพ้าข้าน้อยไปเฮด็บุญ ขอให้ไดเ้กดิไดใ้หญ่อยู่ในโลก
มนุษย์" 
 

(ข้าเป็นคนต่ำต้อยตัวดำ นา่อายท่ีไม่งามเหมือนข้าวอ่ืน ข้าไม่ไปกับพวกท่านดอก จะดี
หรือร้ายข้าก็ขออยู่กับมนุษย์ใหพ้วกเขาไดก้ินไดใ้ช้ประโยชน ์ ไดน้ำข้าไปทำบุญ ขอให้ข้าได้
เกิดและเติบโตในโลกมนุษย์) 

 
หมู่ข้าวท้ังหลายพากันช่ืนชมและเคารพในความเสียสละ และอ่อนน้อมถอ่มตนของข้าวกำ่แม้วา่
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มันจะไม่ได้รับความนยิมในหมู่มนุษย์ หมู่ข้าวท้ังหลายจงึพากนัเปล่ียนใจขออยู่กับข้าวกำ่ 
พร้อมกับยกย่องเชิดชูให้ข้าวกำ่เป็น “พญาข้าว” นับแต่นัน้มา  

ชาวนาในภาคอีสานนิยมปลูกข้าวก่ำนับแต่นัน้เพราะเช่ือว่าเป็น "พญาข้าว" ข้าวก่ำ
ปลูกได้ท้ังบนพื้นท่ีสูงหรือ "นาโนน" และนาพื้นท่ีลุ่มหรือ "นาล่ง"  คร้ังใดท่ีปลูกบนผืน "นา
โนน" หรือ "นาโคก" พญาข้าวกำ่กจ็ะแผ่เรียวใบ แตกกอข้ึนสงูสงา่งาม มีสีม่วงเข้มหรือ "กำ่" 
บรรดาข้าวอ่ืนท่ีปลูกในพื้นลุ่มก็จะพากันเร่งเติบโตเพือ่ยืดคอมองความงดงามแปลกตาของใบ
ข้าวกำ่ท่ีมีสีสันไม่เหมือนข้าวอ่ืนๆ  หากปลูกในท่ีลุ่ม หรือ "นาล่ง" "นาทุ่ง" หมู่ข้าวบนโคกก็จะพา
กันแอบเมียงมองข้าวก่ำใหไ้ด้อุ่นใจ  นอกจากมีความสง่างามแล้วข้าวกำ่ยังช่วยดูแลปกป้อง
ข้าวชนดิอ่ืนๆ เพราะข้าวก่ำนัน้มีลักษณะพเิศษ คือ ใบมีขนเยอะ แมลงต่างๆ ไม่ชอบ ถา้ปลูกไว้
ใกล้ข้าวชนดิอ่ืนก็จะช่วยปกป้องโรคและแมลงให้ข้าวชนดิอ่ืนๆ ในนาดว้ย เพราะเม่ือเม่ือแมลง
บินลงไปยังต้นข้าว ขนแข็งแรงของข้าวก่ำก็จะท่ิมตาและแทงตามลำตัวของแมลง  ไม่มีใครบอก
เหตุว่าทำไมข้าวกำ่จงึมีสี "ก่ำ" รู้แต่ว่าเป็นข้าวท่ีสแีปลกกวา่เพื่อน และปลูกไวใ้นนาแล้วจะพา
ให้ข้าวชนดิอ่ืนๆ เติบโตแข็งแรงสวยงาม 
 

วเิคราะหเ์รือ่ง "พญาขา้ว" 
 

เร่ืองเล่านี้บอกถึงความสัมพันธ์ของคนอีสานกับข้าว ผู้เล่าเน้นความสำคัญของข้าว
ด้วยการเร่ิมเกร่ินว่าข้าวนั้นเป็นอาหารคำแรกในชีวิตของชาวอีสานและยังกล่าวถึงบทบาท
ของข้าวในตำนานเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เร่ืองท่ีเล่าหลักคือนิทานพื้นบ้านซ่ึง
บอกท่ีมาของการท่ีคนอีสานถือว่าข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ) เป็นพญาข้าว ในนิทานเร่ืองนี้
มนุษย์ละเลยไม่สนใจดูแลเคารพข้าวซ่ึงพวกเขาใช้ประโยชน์อยู่ทุกวัน สภาพการณ์เลวร้ายจน
เป็นวิกฤตเม่ือบรรดาข้าวรู้สึกแปลกแยกกับมนุษย์และต้องการจะหนีไป แล้วนิทานก็เช่ือมโยง
ว่าท่ีคนยังมีข้าวหลากหลายสายพันธ์ุให้ได้ใช้ประโยชน์จนทุกวันนี้ก็เพราะความเมตตาของ
ข้าวก่ำ  

คติหลักของเร่ืองนี้น่าจะคือการเตือนให้คนรุ่นหลังไม่ละเลยประโยชน์ของผลผลิต
ทางการเกษตร และแฝงความสำคัญของข้าวก่ำไว้ในเร่ือง เป็นท่ีทราบกันว่าชาวนาภาคอีสาน
ของไทยนิยมปลูกข้าวก่ำไว้ท่ีมุมหนึ่งของทุ่งนาซ่ึงปลูกข้าวขาว ชาวนาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ว่าการปลูกข้าวก่ำจะช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากแมลงแก่ข้าวท่ีปลูกใน
บริเวณรอบๆ การส่งผ่านภูมิปัญญาดังกล่าวไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานอาจเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ
นิทานพื้นบ้านเร่ืองนี ้
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กจิกรรม "การใชเ้รือ่งเลา่ของผูค้นกบักจิกรรมสิง่แวดล้อมศกึษา” 
ในประเทศไทย 

 
 

ในประเทศไทย เราได้เก็บรวบรวมเร่ืองเล่าพื้นบ้านท่ีสัมพันธ์กับทรัพยากรท้องถิ่นจาก 
8 จังหวัดใน 4 ลุ่มน้ำหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา 
ขอนแก่น เลย ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม และ นครพนม  ในบรรดาเร่ืองเหล่านี้ เราคัดเลือก
เร่ืองเล่าเกี่ยวกับเกลือเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือช่ือ “นิทานธรณีเกลือ - เล่าความลับใต้ดินอีสาน” 
นอกจากนี้เราได้จัดการกิจกรรมฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเร่ืองเล่ามาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับนักเรียนและคณะครูในโรงเรียนประถมศึกษาของจังหวัดต่าง 
ๆ ด้วย 

 
กจิกรรมฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่นำเรือ่งเลา่มาประยกุตใ์ชใ้นกจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา 
สำหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา (พฤศจกิายน 2560): จัดท่ีโรงเรียนบ้านท่าสะอาด ตำบลท่า
สะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 ในกิจกรรมนี้ เราเร่ิมต้นท่ีการปรึกษาหารือกับ
คุณครู และผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเพื่อกำหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการฯ จากนั้นผู้จัดกระบวนการได้นำเดก็นักเรียน
เล่นเกมส์สันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่าง
โรงเรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและสร้าง
ความคุ้นเคยกัน แล้วจึงได้สอนทักษะการเก็บข้อมูล 

เช่น ทักษะการฟัง การบันทึก การทำ
แผนท่ี การวาดภาพ และการถาม หรือ
การสัมภาษณ์ท่ีเด็กๆ สามารถนำไป
ปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและบันทึก
ข้อมูล (เร่ืองเล่า) ในชุมชนได้ด้วย
ตัวเอง 
จากนั้นจึงเป็นข้ันตอนการนำนกัเรียน
ไปหาคนเล่าเร่ืองในชุมชน โดยแบ่ง
เด็กนักเรียนเป็นกลุ่ม มีคุณครูหรือคน
ในชุมชนเป็นพี่เล้ียงพาไป เพื่อให้เด็ก
ได้พูดคุยสัมภาษณ์ผู้รู้ซ่ึงเป็นผู้เฒ่าผู้

แก่ท่ีเล่าเร่ืองสนุก และมีความรู้เกี่ยวกับนิทานพืน้บ้านและวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตจนถึง
ปัจจุบันเป็นอย่างดี 

หลังจากนัน้เด็กจะได้ลงไปเก็บเร่ืองเล่าในชุมชน ต่อมาเด็กๆ กลับไปรวมกันท่ีโรงเรียน
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เพื่อเตรียมแผนท่ีชุมชนของหมู่บ้านตัวเอง 
พูดคุยสรุปเร่ืองราวและเนื้อหาของเร่ืองเล่าท่ี
ได้ฟังมา แล้วใหแ้ต่ละกลุ่มนำเสนอสิง่ท่ีได้ให้
กลุ่มใหญ่ฟังและร่วมกนัแลกเปล่ียนความเห็น 
จากนั้นเดก็ๆ ร่วมกันเลือกได้ตำนานแม่น้ำสง
คามและเร่ืองเล่าเกี่ยวกับเกลือ เพื่อทำเป็น
หนังสือภาพนิทาน เป็นอันจบกระบวนการ 
 
ประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่การเรยีนรูด้า้น
สิง่แวดลอ้มสำหรบัคุณคร ู (พฤษภาคม 

2561): การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับคุณครูโรงเรียนประถม
จากจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และร้อยเอ็ด จัดข้ึนท่ีโรงเรียนบ้านท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่วิธีการและแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเร่ืองเล่าท้องถิ่น และเพือ่เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คุณครูในวงกว้างข้ึน คณะครูท่ีเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ทำกิจกรรมท่ีมีเนื้อหากระบวนการ
เช่นเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจัดให้กับเด็กนักเรียน ท้ังการลงชุมชนเพื่อสัมภาษณ์ผู้
เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน การสรุปเนื้อหาเร่ืองเล่า และการนำเร่ืองเล่ามาออกแบบจัดทำหนังสือภาพ
นิทาน 
 

ผลทีไ่ดร้บัและปัญหาอปุสรรค 
 

เด็กๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานและสร้างสรรค์พลังการเรียนรู้จากเกมส์
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนาน และมีความภาคภูมิใจท่ีสามารถทำ
ให้เร่ืองเล่าในท้องถิ่นของตัวเองกลายเป็นหนงัสือภาพและได้นำไปไว้ในห้องสมุดของ
โรงเรียน ทำให้เด็กมีความรู้สกึประสบความสำเร็จในการทำงาน  ในอีกดา้นหนึ่งเนื่องจาก

คณะครูผู้สอนในประเทศไทยถูกกระตุ้นให้โรงเรียนจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น หรือการจัดการศึกษาโดยการผนวก
เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นในการเรียนการสอนด้วย การมี
ต้นแบบรูปธรรมการจัดการศึกษาเพื่อสิง่แวดล้อมใน
ลักษณะนี้จึงเป็นตัวอย่างวิธีการ และกระบวนการท่ีช่วย
เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมเร่ืองเล่าของ
ผู้คนกับงานด้านสิง่แวดล้อมศึกษาจึงได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากคณะครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ถึงแม้การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เร่ืองเล่าท้องถิ่นกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

ศึกษาสำหรับคณะครูในเดือนพฤษภาคม 2561 จะจัดข้ึนเพียงสองวัน (สำหรับเด็กนักเรียนใช้
เวลาสามวัน) ผู้เข้าร่วมมีการเสนอความคิดเห็นว่าจากเร่ืองเล่าถึงลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นท่ี 



7 
 

ชนิดพันธ์ุปลาท่ีหลากหลายจากเร่ืองเล่า จึงควรมีการออกแบบกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เกี่ยว
ระบบนิเวศป่าไม้ ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ และกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
แหล่งท่ีอยู่อาศัย (ระบบนิเวศย่อย) ของปลาในแม่นำ้สงคราม (แม่นำ้ในท้องถิ่น) และยืนยันได้
ว่ากระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับสถานการณ์จัดการเรียนการสอนจริง นอกจากนี้ผู้
สังเกตการณ์คนหนึง่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแสดงความสนใจ
อย่างมากต่อกระบวนการท่ีเราจัด ขณะท่ีคุณครูท่านหนึง่จากจังหวดัสกลนครผู้มีความสนใจ
อนุรักษ์ภาษาโทร* ซ่ึงเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุพื้นเมืองในท้องถิน่ซ่ึงเป็นภาษาท่ีกำลังอยู่
ในภาวะวกิฤตเล่าถึงประสบการณ์ว่าการท่ีเด็กนักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมเก็บรวมเร่ืองเล่า
ท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์คนในชุมชนทำให้สามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ ต่อ
วัฒนธรรมและภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีการ
เรียนการสอนในโรงเรียนท่ัวไปยังคง
เน้นเนื้อหาตามตำราเรียน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบางคนให้ความเหน็ว่าครู
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก
มักจะยุ่งมากเพราะครูคนหนึง่อาจ
ต้องรับผิดชอบสอนหลายวิชา จึงอาจ
เป็นอุปสรรค์ต่อการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะนี้เนื่องจากต้องใช้เวลาใน
การเตรียมการพอสมควร  ส่วน
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามซ่ึงเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ให้ความเห็นได้ประเมินว่ากจิกรรมนี้มี
ความสำคัญ เนื่องจากการศึกษาในอนาคตจะเปล่ียนไปในแนวทางท่ีให้เด็กเรียนรู้โดยการ
ค้นหาด้วยตัวเองเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
อย่างไรก็ตาม วิธีประเมินความสำเร็จของกิจกรรม (ในท่ีนี้ หมายถึงความสำเร็จวา่การใช้เร่ือง
เล่าท้องถิ่นมีผลอย่างไรในการเป็นสื่อสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) เป็นประเด็นท่ีเกิน
ขอบเขตของโครงการนี้ ผู้ดำเนินโครงการเห็นว่าในอนาคตมีความจำเป็นต้องขยายขอบเขต
การเผยแพร่ให้กว้างกว่าการจัดกิจกรรมในโรงเรียน (สำหรับนักเรียนและครู) ดงัท่ีจำกัด
ภายใต้กรอบโครงการนี้ และไม่เจำกัดเป้าหมายเพียงการกระตุ้นความตระหนักถงึการอนุ
รักษณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น แต่ควรคิดค้นออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถนำไปสู่วิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตวัอยา่งที ่2: 
เรือ่งเลา่ทอ้งถิน่จากประเทศลาว 

 
ณ เมืองโขง แขวงจำปาสกั ทางภาคใต้ของประเทศ สปป.ลาว แม่น้ำโขงแต่สาขาแบ่ง

เส้นสายเป็นหลายร้อยหลายพันสายเม่ือไหลผ่านเกาะแกง่จำนวนมาก บริเวณนั้นจึงได้ช่ือ
เรียกว่า "มหานทีสี่พันดอน" โดยมีแก่งสำคัญอยู่บริเวณ "น้ำตกหล่ีผี" ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในหมู่คนไทยรวมอยู่ด้วย บริเวณหลีผีนั้นมี
ตำนานเร่ืองหนึ่งเล่าขานต่อกันมาในท้องถิ่นถึงเร่ืองของนกสีดากับปลาข่า หรือ โลมาอิรวดี 
แห่งตาดสมพะมิด (น้ำตกโสมพะมิด) 

ตามเร่ืองเล่าท่ีเล่าโดยนายคำเผ่ือน แก้วแก่นจัน ชาวบ้านหางคอน เมืองเมืองโขง แขวง
จำปาสัก สปป.ลาว เร่ืองมีอยู่ว่า นานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งออกเสาะหาผืนดินอุดมสมบูรณ์
เพื่อต้ังรกรากสร้างครอบครัว ฝ่ายสามีคือ “ท้าวข่า” และภรรยาคือ “นางสีดา” ท้ังสองพากันต่อ
แพไม้ไผ่และออกเดินทางไปโดยนำเอาไก่ เป็ด เขียด กบ นกเขียน (นกกระเรียน) และนกยูง 
ไปด้วยอย่างละตัว เม่ือล่องแพตามน้ำโขงลงมาเร่ือยๆ ก็เข้าใกล้ตาดสมพะมิด น้ำตกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในแก่งหล่ีผีซ่ึงน้ำไหลเช่ียวมาก (“ตาด” หมายถึงลาดหินเป็นช้ันๆ) ท้าวข่ากับนางสีดาจึง
ถามความเห็นสัตว์แต่ละตัวว่าพวกเขาควรไปต่อหรือไม่ เจ้าไก่ร้องว่า “จอด! จอด! จอด!” ส่วน
กบร้องว่า “ลึก! ลึก! ลึก!” จนท้ายท่ีสุดสองสามีภรรยาหันไปถามนกยูงซ่ึงเป็นสัตว์ตัวใหญ่ท่ีสุด
ในบรรดาสัตว์ท้ังหลาย นกยูงร้องบอกให้ “ไปต่อ! ไปต่อ! ไปต่อ!” 

ท้าวข่าและนางสีดาเช่ือคำนกยูงเพราะมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่สวยงาม จงึคัดท้ายบังคับแพ
ให้ไปต่อ แต่เม่ือล่องผ่านตาดสมพะมิด แพกลับคว่ำหายไปในน้ำตกนั้นทำให้ท้ังสองเสียชีวิต 
ต่อมาท้าวข่าได้ไปเกิดใหม่เป็น "ปลาข่า" หรือโลมาอิรวดี ส่วนนางสีดานั้นเกิดใหม่เป็น "นกสี
ดา" จนถึงทุกวันนี้สัตว์ท้ังสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยกันทำมา
หากินอยู่ในแม่น้ำโขง เม่ือใดท่ีปลาข่าจับปลาได้ ก็จะเห็นนกสีดาบินโฉบลงมากินปลาท่ีปลาข่า
โยนข้ึนจากน้ำเพื่อแบ่งให ้  สัตว์ท้ังสองมีถิ่นท่ีอยู่ในแม่น้ำโขง ว่ากนัว่าปัจจุบันพวกมันอาศัย
อยู่ทางต้นน้ำของตาดสมพะมิด และไม่เคยกลับลงมาทางใต้บริเวณท่ีพวกมันเคยเอาชีวิตมาท้ิง
อีกเลย 
 

การวเิคราะหเ์รือ่งเลา่ 
 

นิเวศวิทยาของโลมาอิรวดีและนกสีดาซ่ึงเป็นสัตว์ท่ี
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุท้ังสองชนิด ถูกบรรยายไว้อย่างชัดเชน
ในเร่ืองเล่านี้ ผู้เล่ามาจากบ้านหางคอนซ่ึงอยู่ท้ายดอนคอน 
เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดแหง่หนึง่ในบริเวณ "มหนทีสี่พันดอน" ซ่ึง
ชาวบ้านมีวิถีเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์ และหาปลา ปัจจุบันการ
รับจ้างออกเรือพานักท่องเท่ียวดูโลมาอิรวดีเป็นหนึ่งในแหล่ง
รายได้สำคัญของคนแถบนั้น 
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การสงวนและสืบทอดตำนานพื้นบ้านและธรรมชาติกบัสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นท่ีอยู่

ในตำนาน อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวในพื้นท่ี  แต่ในช่วง
ไม่กี่สิบปีท่ีผ่านมาสภาพแวดล้อมรอบหมู่บ้านดอนคอนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โลมาอิรวดีท่ี
ปรากฎในตำนานมีจำนวนลดน้อยลงมากจากการจับปลาด้วยเคร่ืองมือผิดประเภท การประมง
ผิดกฎหมาย และปัญหาอ่ืนๆ พร้อมกับนกสีดาท่ีหายากข้ึนเร่ือยๆ  ขณะเดียวกันการดำรงอยู่
ของปลาต่างๆ และโลมาอิรวดีในแม่น้ำโขงบริเวณนี้ก็กำลังถูกคุกคามด้วยโครงการพัฒนาทาง
ต้นน้ำ  คำสอนหนึง่ท่ีอาจแฝงไว้ในเร่ืองนี้คือ การฟังเสียงของคนท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในกลุ่มเพียง
คนเดียว (ในเร่ืองเปรียบกับนกยูง) อาจนำมาซ่ึงประสบการณ์หรือจุดจบอันขมข่ืน หาก
เช่ือมโยงคำสอนนี้เข้ากับการอนุรักษ์โลมาอิรวดีในแม่น้ำโขงและการดำรงวถิีชีวิตท่ีย่ังยืนของ
คนท้องถิ่น จะเข้าใจถงึความจำเป็นท่ีต้องสดับตรับฟังเร่ืองเล่าท้องถิ่นและเสียงของประชาชน
คนเล็กคนน้อยท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีด้วย 

 
กจิกรรมการใช ้“เรือ่งเลา่พืน้บา้น” ในประเทศลาว 

 
ในประเทศลาวเราได้จดักจิกรรมการใช้เร่ืองเล่า

พื้นบ้านเพื่อการศกึษาสิง่แวดล้อมให้กับนกัเรียนระดบัช้ัน
ประถมศึกษา ถงึระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น และกลุ่ม
พลเมืองในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือของลาว 
กิจกรรมประกอบด้วยการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบ
กับการฉายภาพยนต์แสดงการเปล่ียนแปลงของสิง่แวดล้อม
ท่ีอยู่ในเร่ืองเล่าพืน้บ้านท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

 
ประชมุเชงิปฏบิัตกิารดา้นสิง่แวดล้อมโดยใชเ้รือ่งเล่าสำหรับเด็กนักเรียน (มีนาคม 2560): จัด
ข้ึนสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนสองแห่งในแขวงเวียงจัน ภาค
กลางของลาว และแขวงอุดมไซ ภาคเหนือของลาว กิจกรรมเร่ิมต้นโดยการอ่านนิทานหรือ
เล่าพื้นบ้านของชนเผ่าขมุเร่ือง “นกฮูกกับกวาง” [2] ให้เด็กนักเรียนฟัง หลังจากนั้นจึงถาม
คำถามเช่น “มีสัตว์อะไรบ้างท่ีปรากฏในเร่ืองนี้” “เด็กๆ เคยเห็นสัตว์พวกนี้ในหมู่บ้านตัวเอง
หรือไม่” “ถ้าสัตว์เหล่านี้ในหมู่บ้านของเขาลดจำนวนลง เด็กๆ คิดว่ามาจากสาเหตุอะไร” โดย
การถามคำถามเป็นจุดเร่ิมต้นบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากนั้นให้เด็ก
นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อออกไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลเร่ืองเล่าพื้นบ้าน
ท่ีสืบทอดกันมาในชุมชน แล้วให้แต่ละกลุ่มกลับมาสรุปเร่ืองท่ีไปฟังมาและนำเสนอในรูปแบบ
ตัวอักษร (คำบรรยาย) และวาดภาพประกอบ 
 
ประชมุเชงิปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดลอ้มสำหรบักลุม่พลเมอืงในเมอืงเวยีงจนั (มนีาคม 2561): จัด
ข้ึนสำหรับสมาชิกของกลุ่มพลเมืองลาวจำนวนสิบคนท่ีทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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และการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม โดยมีการอภิปรายถึงผลกระทบ ความสำคัญ และแง่มุมต่างๆ ของ
กิจกรรมท่ีสามารถใช้เร่ืองเล่าท้องถิ่นเสริมในกระบวนการ แต่พบว่าความสนใจของผู้เข้าร่วม
คร้ังนี้ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นสิง่แวดล้อม ผู้เข้าร่วมมีความสนใจหลากหลาย เช่น ประเด็นเร่ือง
การสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ การบันทึกประเพณีท่ีสืบทอดกับมาแบบปากต่อ
ปาก และการทำสื่อสำหรับการศึกษาเร่ืองการพัฒนา เป็นต้น 
 

ผลทีไ่ดร้บัและปัญหาอปุสรรค 
 

สำหรับเดก็นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาและระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นในประเทศ
ลาวซ่ึงไม่ค่อยมีโอกาสในระบบการศึกษาปกติท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการหาข้อมูลและนำเสนอดว้ย
ตัวเองหรือได้ฟงัเร่ืองเล่าท้องถิน่ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้คิดเกี่ยวกับปัญหาของ
การศึกษาท้องถิน่และแลกเปล่ียนมุมมอง ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ได้รับฟงัและเรียนรู้จาก
เร่ืองเล่าท่ีตกทอดกันมาในชุมชนตัวเองด้วยมุมมองใหม่ ในบริบทเช่นนี้ เด็กๆ พบว่าพวกเขา
สามารถเช่ือมโยงตัวเองกับนิทานเร่ืองนกฮูกกับกวาง ซ่ึงใช้เป็นเร่ืองเล่าประกอบกิจกรรมได้
ง่าย จึงถือเป็นการเลือกสื่อในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อจุดประกายให้เด็กๆ เร่ิมต้นคิด
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม จากการจัดกิจกรรมเช่นนีใ้นประเทศลาวพบความ
แตกต่างอย่างมากในความสามารถของผู้นำกระบวนการ (บุคลากรผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เช่น คณะครู นักการศึกษา หรือ นักพัฒนา) โดยเฉพาะดา้นการอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง และ
การอำนวยกระบวนการเรียนรู้ การจัดอบรม เนื่องจากคุณครูและเจ้าหนา้ท่ีท่ัวไปในศูนย์
วัฒนธรรมสำหรับเด็กในประเทศลาวไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะนี้ จงึรู้สึกยากท่ี
จะจัดกระบวนการด้วยตัวเองแม้จะมีคู่มือประกอบก็ตาม  นอกจากนี้ ข้อจำกัดทางเวลาทำใหไ้ม่
สามารถจัดกจิกรรมช่วงท่ีผู้เข้าร่วมสามารถเช่ือมโยงเร่ืองเล่าท้องถิ่นท่ีไปรับฟัง/สัมภาษณ์มา
กับสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปมาจากอดีต  ในอีกด้านหนึ่ง 
ผู้เข้าร่วมรับรู้ว่าแบบแผนหรือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
ท่ีใช้เร่ืองเล่าท้องถิ่นเป็นตัวนำการสนทนา ไม่จำกดัว่าต้องใช้กับเด็กเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว
เร่ืองเล่านั้นยังมีศักยภาพท่ีจะสามารถนำไปปรับใช้กับผู้ใหญ่ เช่นใช้กับกิจกรรมขององค์กร
พัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจัดให้กับกลุ่มพลเมือง/องค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า
ลักษณะการทำงานของผู้เข้าร่วมจากบางองค์กรไม่ตรงกับเนื้อหาของการจัดอบรมเสียทีเดียว 
อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้เข้าร่วมเห็นประเด็นตรงกันว่า เร่ืองเล่าท้องถิ่นจำนวนมากซ่ึงไม่เคยถูก
บันทึกไว้ อาจสูญหายไปโดยง่ายพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีเป็นอยู่ 
และเห็นพ้องกันว่าการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเร่ืองเล่าท้องถิ่นด้วยการบันทึกไว้เป็นข้อเขียนหรือวีดีโอ
เป็นส่วนหนึง่ของงานหลักในองค์กรตนเองท่ีมีความสำคัญ   ขณะเดียวกัน เพื่อเช่ือมโยง
กิจกรรมเร่ืองเล่าของผู้คนกับการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น สามารถเช่ือมโยงกับ
งานการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของท้องถิ่นได้ ก็ต่อเม่ือชุมชนท่ี
เราเข้าไปดำเนินกิจกรรมเข้าใจวัตถุประสงค์และกระบวนการของกิจกรรมอย่างแท้จริง 
กล่าวคือ คนในชุมชนท่ีจะไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องตระหนักจริงๆ ว่ากิจกรรมนี้เป็น
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ประโยชน์ต่อชุมชนและคุ้มค่ากับการใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงเป็น
กิจกรรมท่ีมีเพียงคนภายนอกเข้าไปจดบันทึกเร่ืองราวจากชุมชนออกมาฝ่ายเดียว  กรณี
ตัวอย่างต่างๆ ท่ีองค์การ Mekonng Watch นำเสนอภายใต้โครงการนี้น่าจะช่วยส่งเสริมความ
เข้าใจว่าเร่ืองเล่าพื้นบ้านต่างๆ ในประเทศ สปป.ลาว ซ่ึงมักมองกันท่ัว ๆ ไปว่าเป็นเพียงความ
เช่ือทางไสยศาสตร์หรือความเช่ืองมงาย แต่แท้ท่ีจริงแล้วเร่ืองเล่าของผู้คนในท้องถิ่นนั้นมี
ศักยภาพในการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ 

 
 

Footnote Texts: 
 
[1] วิสัยทัศน์ของแมโ่ขงวอทช ์ 
http://www.mekongwatch.org/english/about/index.html#SEC2 
 
[2] “พชื สัตว์ เกลือ และจิตวิญญาณ – ผู้คนในชนบทเขมร ลาว และไทย อยู่ร่วมกับและพูดถึงส่ิงปวด
ล้อมอย่างไร” หนังสือฉบับภาษาอังกฤษ “PLANTS, ANIMALS, SALT and SPIRITS: How People 
Live with and Talk about the Environment in Rural Cambodia, Laos and Thailand” หน้า 
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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