
คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา

“นทิาน
ธรรมชาติ:
เล่าความรู้
สบืต่อกนัไป”

STORIES ENVI 3 Countries-THAI-cover.indd   1 2/1/2559 BE   17:39



 

       

 

 

 

STORIES ENVI 3 Countries-CAMBODIA-cover.indd   2 2/12/2559 BE   18:04



คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา

“นทิาน
ธรรมชาติ:
เล่าความรู้
สบืต่อกนัไป”



 สารบัญ 
ค�ำน�ำ

บทที่ ๑ บทน�ำ

บทที่ ๒ นกเค้ำแมวกับฟำน (The Owl and the Deer)

บทที่ ๓ ประวัติเมืองแก้วเสมำ (History of Keo Seima District)

บทที่ ๔ ผำแดงนำงไอ่ (Pha-Daeng and Nang Ai)

บันทึกถึงครูผู้สอนหรือวิทยำกรกระบวนกำร

๔

๖

๑๕

๒๑

๓๑



 ค�าน�า 
 ในดนิแดนลุม่แม่น�ำ้โขงชีวติผูค้นล้วนสมัพันธ์กบัธรรมชำตเิป็นพืน้ฐำน ถ้อยค�ำ ภำษำ ต�ำนำน 
นิทำน ตลอดจนเรื่องเล่ำต่ำงๆ ในชุมชนจึงเกี่ยวพันกับแม่น�้ำ ป่ำไม้ หรือธรรมชำติรอบๆ ตัว โดยคน
ในชุมชนสร้ำงสรรค์เล่ำขำนสืบต่อกันมำจำกคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่น เรื่องเล่ำพื้นบ้ำนเหล่ำนี้มีบทบำท
ในกำรสอนไม่ให้มกีำรเก็บโกยผลประโยชน์ทรพัยำกรธรรมชำตมิำกเกนิไป แต่ในโลกปัจจบุนัทีเ่รำมุง่
พฒันำทำงเศรษฐกจิมำกขึน้ส่งผลท�ำให้สิง่แวดล้อมเส่ือมโทรมลง ขณะควำมรูท้้องถ่ินเกีย่วกบัทรพัยำกร
ธรรมชำตทิีเ่ล่ำสบืต่อกันมำผ่ำนเรือ่งเล่ำสือ่สำรควำมคิดในกำรปกป้องธรรมชำตนิัน้ก็แทบจะหำยสิน้
ไปด้วยเช่นกัน
 หนังสือคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษำ “นิทำนธรรมชำติ: เล่ำควำมรู้สืบต่อกันไป” เล่มเล็กๆ นี้
จัดพิมพ์ขึ้นทั้งเป็นภำษำไทย ภำษำลำว และภำษำเขมร ภำยใต้ “โครงกำรเครื่องมือกำรสอนด้ำน
สิ่งแวดล้อมศึกษำ” (The Environmental Teaching Materials Project) ด�ำเนินกำรโดยองค์กำร 
Mekong Watch ประเทศญีปุ่น่ ได้หยบิยกเอำเรือ่งเล่ำของผูค้นทีบ่นัทกึไว้ก่อนหน้ำนีจ้ำก “โครงกำร
เรื่องเล่ำของผู้คน” (The People’s Story Project) ซ่ึงด�ำเนินกำรในปี ๒๕๕๗ โดยองค์กำร 
Mekong Watch ร่วมกับเครือข่ำยได้ท�ำงำนบันทึกต�ำนำน นิทำนพื้นบ้ำน สุภำษิตค�ำพังเพยและ
เรื่องเล่ำเกี่ยวกับธรรมชำติ ผู้คน และสรรพสัตว์ จ�ำนวนหนึ่งแล้วคัดเลือกมำแปลจำกภำษำท้องถิ่น
เป็นภำษำอังกฤษแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ“Plants, Animals, Salt and Spirits: How People 
Live with and Talk about the Environment in Rural Cambodia, Laos and Thailand” 
(เกลือ พืชพรรณ สรรพสัตว์ และดวงวิญญำณ: เรื่องเล่ำของผู้คนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชำ ลำว 
และไทย) โดยพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจให้ลึกซึ้งถึงคุณค่ำอันเป็นเนื้อแท้ของภูมิควำมรู้และประเพณี
ปฏบิตัใินกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตขิองผูค้นท้องถิน่ใน ๓ ประเทศลุม่น�ำ้โขง ได้แก่ ประเทศไทย ลำว 
และกัมพูชำ ท่ำนสำมำรถดำวโหลดหนังสือดังกล่ำวได้ทำงเว็บไซต์ 
http://www.mekongwatch.org/PDF/Booklet_PeopleStory.pdf 
 คณะผูจ้ดัท�ำตระหนกัว่ำควำมรูท้้องถิน่และประสบกำรณ์ของผูค้นในท้องถิน่เกีย่วกบักำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ปรำกฏในเรื่องเล่ำนำนำ นั้น มีหลักคิดเรื่องควำมสัมพันธ์ที่เหมำะสมระหว่ำง
มนุษย์และกำรใช้ประโยชน์ธรรมชำติ ซึ่งสำมำรถน�ำมำประยุกต์เป็นคู่มือกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จึงได้คัดเลือกนิทำน ต�ำนำน เรื่องเล่ำที่ชุมชนเล่ำเพื่อใช้สืบทอดควำมรู้ ควำมคิดในกำรดูแลจัดกำร
ทรพัยำกรท้องถิน่ให้ดยีิง่ขึน้ มำใช้ในกำรสือ่สำรควำมรูเ้รือ่งกำรใช้และดแูลรกัษำธรรมชำต ิตลอดจน
ค�ำอธิบำยเรื่องควำมหลำกหลำย ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรในธรรมชำติผ่ำนเรื่องเล่ำต่ำงๆ 
ไปยังผู้สนใจผ่ำนหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ 
      คณะผู้จัดท�ำ
      พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
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บทที่ ๑ 
บทน�า
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 ชีวิตคนเรา ยืนยำวมำได้ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ มีป่ำไม้ สำยน�้ำหล่อเลี้ยง 

ดังเรื่องเล่ำ ในนิทำน ต�ำนำนพื้นบ้ำนมำกมำยที่มักมีแก่นเป็นเรื่องธรรมชำติ เรื่องเหล่ำนี้ได้เล่ำสืบต่อ

มำจำกอดีตจวบจนปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันนี้ที่มีประชำกรเพิ่มมำกขึ้นพร้อมๆ กับกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจสมัยใหม่ท�ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์กำรท�ำลำยธรรมชำติ สำยน�้ำ และป่ำเขำเกิดขึ้นในทุก

หัวระแหง ในเวลำเดียวกันคนเรำก็คุ้นเคยกับโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสำรอื่นๆ แต่

โอกำสจะได้ฟังเรือ่งเล่ำจำกปูย่่ำตำยำยทีเ่ล่ำสบืต่อกนัมำจำกปูย่่ำตำยำยของท่ำนอกีทอดหนึง่กล็ดน้อย

ลงเรื่อยๆ แล้วพวกเรำเคยรู้สึกเศร้ำบ้ำงไหมถ้ำในอนำคต สรรพสัตว์ พืชพรรณ ในแม่น�้ำ ในป่ำเขำ

รอบๆ ตัวเรำจะสูญหำยไป พร้อมๆ กับเรื่องเล่ำนำนำ ก็สูญสิ้นไปจำกชุมชนด้วยเช่นกัน

 หนังสือคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษำ “นิทำนธรรมชำติ: เล่ำควำมรู้สืบต่อกันไป” เล่มนี้ได้น�ำเอำ

นิทำนพื้นบ้ำนที่เคยเล่ำกันในชุมชนลุ่มน�้ำโขง มำรวบรวมไว้ และทดลองก�ำหนดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ และระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งคณะผู้จัดท�ำ

ปรำรถนำท�ำขึ้นเพื่อให้ครู หรือวิทยำกรกระบวนกำร ผู้ปกครองหรือคนที่ได้อ่ำนเรื่องเล่ำเหล่ำนี้ได้

น�ำไปใช้เป็นสื่อในกำรสอนเพื่อให้เกิดมีข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนควำมเห็นกับเด็กและเยำวชนเกี่ยวกับ

ธรรมชำติรอบตัวเขำ

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเมื่อท่ำนได้อ่ำนและน�ำเนื้อหำ วิธีกำร และเรื่องเล่ำในหนังสือนี้ไปฝึก

ปฏิบัติกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำโดยใช้นิทำนเป็นเครื่องมือแล้ว ท่ำนจะมีแรงบันดำลใจ กลับไปยัง

ท้องถิ่นตัวเองเพื่อไปขอฟังนิทำนจำกพ่อแม่ปูย่ำตำยำย หรือคนเฒ่ำคนแก่ในชุมชน เสำะหำนิทำนที่

เล่ำสืบต่อกันมำจนปัจจุบัน คณะผู้จัดท�ำมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งหำกหนังสือเล่มเล็กๆ นี้จะช่วย

ชักชวนเรำคิดกันให้ลึกซึ้งถึงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรำ 
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บทที่ ๒ 
นกเค้าแมว
กับฟาน 

(The Owl and the Deer)
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 “ที่เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย ภำคเหนือของประเทศลำว ชำวขมุ

เป็นชนพื้นถิ่นที่มีประชำกรจ�ำนวนมำกที่สุดในบรรดำกลุ่มชนพื้นถิ่นที่อำศัยอยู่ในประเทศลำวใน

ปัจจุบัน ชำวขมุเล่ำว่ำพวกเขำอำศัยอยู่ที่นี่มำยำวนำน ด�ำเนินชีวิตด้วยกำรท�ำกำรเกษตร โดยปลูก

ข้ำวไร่ในไร่หมุนเวียน พร้อมทั้งกำรเก็บหำของป่ำล่ำสัตว์ในป่ำ และกำรจับปลำในแม่น�้ำ

 แม่เฒ่ำทอบ (Auntie Toop) อำศัยอยู่ในบ้ำนจอมแลงน้อย เมืองปำกแบ่ง แม่เฒ่ำเป็น

นกัเล่ำเรือ่งเก่ำแก่ในชมุชน ตอนนีแ้กแก่ชรำเกินทีจ่ะออกไปท�ำงำนหนกัในไร่ แม่เฒ่ำใช้เวลำแต่ละวนั

ดูแลเด็กๆ เลี้ยงไก่ และเก็บหำผักในป่ำใกล้ๆ หมู่บ้ำน

 เรื่องเล่ำเก่ำๆ ที่แม่เฒ่ำเล่ำนั้นมักจะเป็นเรื่องที่พูดถึงพืชพรรณและสัตว์หลำกหลำยชนิด 

และนิทำนที่จะเล่ำต่อไปนี้มีชื่อเรื่องว่ำ “นกเค้ำแมวกับฟำน”๑ เป็นเรื่องที่สัตว์ป่ำหลำยอย่ำง ได้แก่ 

นกเค้ำแมว หรือ นกฮูก, ฟำน หรือ เก้ง, ช้ำง, งู, ค้ำงคำว รวมทั้งสัตว์เลี้ยงอย่ำงไก่ หมู ซึ่งทั้งหมด

อยู่ร่วมกันกับคน แม้กระทั่งเงือกงู (สัตว์ในต�ำนำนของชำวขมุมีลักษณะคล้ำยงู) นอกจำกนี้ในเรื่อง

ยังปรำกฏต้นกล้วยที่เจริญเติบโตในป่ำ ฟักทองที่เกิดขึ้นในไร่หมุนเวียน ในนิทำนพื้นบ้ำนของชำวขมุ

เรื่องนี้ผู้ฟังจะได้ประสบกำรณ์เรื่องกำรรับรู้โลกรอบตัวของชำวขมุ กลุ่มชนผู้ซึ่งสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ป่ำไม้ สำยน�้ำ อันเป็นธรรมชำติซึ่งมีคุณกับชีวิตพวกเขำ

 เรื่องรำวมีอยู่ว่ำ วันหนึ่งเจ้ำนกเค้ำแมวชวนเจ้ำฟำนไปหำปลำด้วยกัน ทั้งสองไปถึงแม่น�้ำ

แล้วเจ้ำนกเค้ำแมวกร็บีเลอืกท�ำเลหำปลำอยูท่ีบ่รเิวณทีล่�ำน�ำ้แคบๆ ไหลผ่ำนขณะทีเ่จ้ำฟำนกลบัเลอืก

บรเิวณเวิง้น�ำ้กว้ำงใหญ่กว่ำหำปลำ ทัง้สองใช้ไซ๒ วำงดกัปลำจำกสำยห้วยท�ำเลทีต่วัเองเลอืก เจ้ำฟำน

จับได้ปลำมำกมำย รวมทั้งกุ้งกั้งและสัตว์น�้ำอื่นๆ ขณะที่เจ้ำนกเค้ำแมวจับอะไรไม่ได้เลย พอสำย

เจ้ำนกเค้ำแมวรู้สึกหิวมำกแต่ไม่มีอะไรกินจึงหันไปบอกเจ้ำฟำนว่ำ 

 “นี่เจ้ำฟำนเอ๋ย! หำกเจ้ำขึ้นเหนือไปอีกคุ้งน�้ำหนึ่งเจ้ำจะจับปลำได้มำกกว่ำนี้อีก” 

 “จรงิหรอื! งัน้ข้ำจะขึน้ไปทำงเหนอืสกัพกัแล้วจะกลบัลงมำ” เจ้ำฟำนบอกพร้อมเดนิขึน้ไป

ทำงเหนือของล�ำน�้ำพร้อมทิ้งปลำที่จับได้ไว้ที่คุ้งน�้ำเดิม

 เมือ่เจ้ำฟำนเดนิไปลบัตำไปเจ้ำนกเค้ำกย่็องมำแอบกนิปลำทีเ่จ้ำฟำนจบัได้จนหมด ครัน้เมือ่

เจ้ำฟำนกลบัมำทีเ่ดมิไม่เหน็ปลำทีต่วัเองอตุส่ำห์จบัได้เหลอือยู่เลย ยกเว้นกัง้ทีเ่จ้ำนกเค้ำแมวไม่ได้กนิ

เข้ำไปจงึรูว่้ำตวัเองถกูหลอก เจ้ำฟำนโกรธจนเต้นกระทบืเท้ำเร่ำๆ แล้วบงัเอิญเท้ำไปเหยยีบเถำฟักทอง

จนลกูฟักทองลกูใหญ่หลุดจำกขัว้กลิง้ลงเนนิตรงแน่วลงไปชนหม้อน�ำ้เดอืดบนเตำไฟของยำยเฒ่ำคนหนึง่ 

๑ ฟำน หรือ กวำงฟำน หรือ เก้ง เป็นกวำงขนำดเล็ก ล�ำตัวสีน�้ำตำลเข้ม ใต้ท้องสีน�้ำตำลแซมขำว ตัวผู้มีเขำ ตัวเมีย

ไม่มีเขำ เขำสั้นกว่ำเขำกวำงทั่วไป
๒ เครื่องมือจับปลำที่ท�ำจำกไม้ไผ่และเถำวัลย์
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น�้ำเดือดๆ หกคว�่ำลงลวกขำของยำยเฒ่ำ...

ยำยเฒ่ำต้องเดอืดร้อนเจบ็ปวดเพรำะน�ำ้ร้อนลวก

จึงตีกลองที่อยู่ใกล้ๆ เจ้ำไก่...เจ้ำไก่มันตกใจตื่น

เสียงกลองวิ่งไปร้องกระต๊ำกเสียงดังลั่นและ

เตะคันไถจนล้มไถลทับเจ้ำงู...เจ้ำงูผวำตื่นตกใจ

แทบคล่ังจงึเล้ือยไปมำบนรงัมดจนรงัมดพังทลำย 

เหล่ำมดปลวกที่อำศัยอยู่ในรังแตกตื่นวิ่งกรูกัน

ขึ้นมำแล้วไต่ไปกัดปำกเจ้ำหมูที่นอนอยู่ข้ำงๆ 

จอมปลวก เจ้ำหมทูัง้เจบ็ทัง้คนัพยำยำมสลดัมด

ออกจำกปำกจึงถูไถปำกและตัวไปกับต้นกล้วย

จนต้นกล้วยล้มลงท�ำให้ค้ำงคำวที่นอนหลับอยู่

บนต้นกล้วยตกใจบินหนีด้วยควำมตื่นตระหนก

จนบินหลงเข้ำไปในหูของช้ำง เจ้ำช้ำงตื่นตกใจจึงเตะกิ่งไม้ที่หักลงมำบนพื้นจนลอยไปทิ่มลูกตำของ

ลูกเงือกงูตัวน้อยๆ ตัวหนึ่งที่ก�ำลังว่ำยน�้ำอยู่ในแม่น�้ำ แม่เงือกงูตกใจได้ยินเสียงลูกน้อยร้องไห้จึงรีบ

พุ่งตรงมำหำลูกอย่ำงตื่นตระหนก พร้อมร้องถำมออกมำว่ำ 

 “โอ้ย! ลูกรักของแม่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ำหนอ” 

 “กิ่งไม้ลอยมำทิ่มดวงตำของข้ำ” เจ้ำเงือกงูน้อยตอบ

  “เจ้ำกิ่งไม้ท�ำไมเจ้ำจึงมำเจำะดวงตำลูกข้ำ” แม่เงือกงูน้อยถำมกิ่งไม้

 “เพรำะช้ำงเตะ ข้ำจึงลอยมำ” เจ้ำกิ่งไม้บอก

 “เจ้ำช้ำง ท�ำไมเจ้ำจึงเตะกิ่งไม้” 

 “ข้ำตื่นตกใจ...เพรำะเจ้ำค้ำงคำวบินเข้ำมำในหูของข้ำ” เจ้ำช้ำงบอก

 “เจ้ำค้ำงคำว...ท�ำไมจึงบินเข้ำมำในหูช้ำง”

 “ข้ำตกใจเพรำะต้นกล้วยที่ข้ำนอนห้อยหัวอยู่ล้มลงมำ” เจ้ำค้ำงคำวบอก

 “ต้นกล้วยใยเจ้ำจึงล้มลงมำ” 

 “เพรำะเจ้ำหมูถูไถชนข้ำจนล้มลง” ต้นกล้วยบอก

 “เจ้ำหมูท�ำไมเจ้ำจึงถูไถชนต้นกล้วยจนล้ม” 

 “เพรำะเจ้ำมดเจ้ำปลวกกัดปำกของข้ำ” เจ้ำหมูฟ้องบ้ำง

 “มด ปลวก ท�ำไมพวกเจ้ำจึงกัดปำกเจ้ำหมู”

 “เพรำะเจ้ำงูเลื้อยมำท�ำลำยรังของพวกข้ำ” บรรดำมดปลวกบอก

 “เจ้ำงูท�ำไมเจ้ำจึงเลื้อยท�ำลำยรังมดปลวก” 

 “ข้ำตกใจเพรำะคันไถล้มทับตัวข้ำ” เจ้ำงูบอก
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 “เจ้ำคันไถ...ท�ำไมจึงล้มทับงู”

 “เพรำะเจ้ำไก่เตะข้ำ” เจ้ำคันไถบอก

 “เจ้ำไก่...ท�ำไมเจ้ำจึงเตะงู”

 “ข้ำตกใจเพรำะยำยเฒ่ำตีกลองเสียงดัง” เจ้ำไก่บอก

 “ยำยเฒ่ำท�ำไมเจ้ำตีกลองเสียงดัง”

 “ข้ำเจ็บ...เพรำะหม้อต้มน�้ำคว�่ำจนน�้ำร้อนลวกขำข้ำ”

 “เจ้ำหม้อน�้ำร้อนท�ำไมเจ้ำจึงคว�่ำ”

 “เพรำะเจ้ำฟักทองกลิ้งมำชนข้ำ” เจ้ำหม้อน�้ำร้อนบอก

 “เจ้ำฟักทองท�ำไมเจ้ำจึงกลิ้งมำชนหม้อน�้ำร้อน”

 “เพรำะเจ้ำฟำนเหยียบย�่ำเถำของข้ำ” เจ้ำฟักทองว่ำ

 “เจ้ำฟำนท�ำไมเจ้ำจึงเหยียบย�่ำเถำฟักทอง”

 “ข้ำโกรธเพรำะเจ้ำนกเค้ำแมว ขโมยกินปลำของข้ำกินจนหมด” เจ้ำฟำนตอบ 

 ที่สุดแม่เงือกงูก็มำถึงเจ้ำนกเค้ำแมวและถำมว่ำ “เจ้ำนกเค้ำแมวท�ำไมเจ้ำขโมยกินปลำ

ของเจ้ำฟำน” เจ้ำนกเค้ำแมวไม่อำจจะคิดหำค�ำตอบที่ดี ได้แต่มองรอบๆ ด้วยดวงตำโตๆ ของมัน 

ฝ่ำยแม่เงือกงูจึงว่ำ “เจ้ำต้องถูกลงโทษ เพรำะเจ้ำท�ำให้ดวงตำลูกข้ำบอด ข้ำจะควักลูกตำเจ้ำไปใส่

แทนตำลูกข้ำ” ว่ำแล้วแม่เงือกงูก็ควักลูกตำของนกเค้ำแมวออกไปใส่แทนดวงตำของเงือกงูน้อย 

แล้วน�ำเอำเมล็ดผลไม้ชนิดหนึ่งมำใส่ตำนกเค้ำแมวแทน ด้วยเหตุนี้เองที่ท�ำให้เจ้ำนกเค้ำแมวเจ้ำเล่ห์

มีดวงตำปูดโปนและไม่อำจมองเห็นได้ในเวลำกลำงวันแต่มองเห็นได้เฉพำะเวลำกลำงคืนนับตั้งแต่

นั้นมำ 

9
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๑. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจากเรื่องนกเค้าแมวกับฟาน
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

เป้าหมาย

 • นักเรียนตระหนักถึงควำมหลำกหลำยของพืชพรรณและสรรพสัตว์รอบๆ ตัว

 • นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้สึกใกล้ชิดกับพืชพรรณและสัตว์นำนำชนิดรอบตัวอันจะปลูกฝัง

ควำมรักและควำมต้องกำรที่จะดูแลพืชพรรณและสรรพสัตว์ในธรรมชำติ

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เวลาประมาณ ๓๐-๔๐ นาที)

 ๑. ชวนเดก็ๆ คยุถงึพชืและสตัว์รอบๆ ตวัแล้วถำมว่ำเดก็ๆ ชอบสตัว์ หรอืพชืชนดิไหนบ้ำง 

โดยให้เด็กพูดน�ำเสนอต่อเพื่อนๆ ปำกเปล่ำหรือวำดเป็นภำพมำน�ำเสนอก็ได้

 ๒. เล่ำนิทำนให้เด็กๆ ฟังโดยแนะน�ำเด็กๆ ว่ำก�ำลังจะเล่ำเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์และสิ่งมีชีวิต 

ให้เด็กๆ ตั้งใจฟังให้ดีว่ำมีสัตว์อะไรอยู่ในเรื่องบ้ำง แล้วก็เล่ำหรืออ่ำนนิทำนเรื่องนกเค้ำแมวกับฟำน

ด้วยน�้ำเสียงดังฟังชัดเจน

 ๓. เมื่อเล่ำนิทำนจบลงแล้วให้ถำมว่ำเด็กๆ จ�ำได้ไหมว่ำมีสัตว์และสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้ำงที่

ปรำกฏอยูใ่นนทิำนเรือ่งนกเค้ำแมวกับฟำน แล้วเขยีนชือ่สัตว์หรอืส่ิงมชีวีติทีเ่ดก็ๆ จ�ำได้ลงบนกระดำน

หำกมีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตบำงชนิดที่เด็กๆ ไม่ได้พูดถึง ครูอำจจะพูดและเขียนชื่อสัตว์นั้นเพิ่มเติมลงบน

กระดำนโดยคยุว่ำ “ครคูดิว่ำมเีจ้ำตัว...(ช่ือสตัว์หรอืสิง่มชีีวติทีเ่ด็กลมืบอก)...อยูใ่นเรือ่งด้วยนะใช่ไหม” 

เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ช่วยกันนึกถึงสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่ปรำกฏอยู่ในเรื่องให้ครบถ้วน

 ๔. ถำมเด็กๆ ต่อไปว่ำมีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่ปรำกฏในนิทำนเรื่องนกเค้ำแมวกับฟำนอำศัย

อยู่ใกล้ๆ หมู่บ้ำนของเรำบ้ำงไหม อำศัยอยู่ที่ไหน และให้บอกชื่อสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต ที่เหมือนกับใน

นิทำนแล้วเขียนหรือวำดรูปลงในกระดำน

 ๕. ถำมเด็กๆ ต่อไปอีกว่ำนอกจำกสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนในนิทำนแล้ว มีสัตว์หรือ

สิ่งมีชิวิตอื่นๆ ที่สำมำรถพบเห็นได้รอบๆ ชุมชนหรือหมู่บ้ำนเรำบ้ำงไหม แล้วเขียนรำยชื่อสัตว์หรือ

สิ่งมีชีวิตนั้นลงบนกระดำน

 ๖. เลือกสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เขียนบนกระดำนบำงชนิดแล้วถำมเด็กๆ ต่อไปว่ำสัตว์หรือ

สิ่งมีชีวิตนั้นๆ พวกเรำได้ใช้ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำงในชีวิตประจ�ำวันของเรำ

 ๗. ชวนเดก็ๆ สนทนำถงึนทิำน เรือ่งกำรทีน่กเค้ำแมวต้องรบัโทษเพรำะเป็นต้นเหตทุ�ำให้

ดวงตำของลกูเงอืกงนู้อยบำดเจบ็ นกเค้ำแมวต้องรบัผลจำกกำรกระท�ำนัน้อย่ำงร้ำยแรงในตอนท้ำย
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ของเรือ่ง แล้วชวนให้เดก็ๆ คดิว่ำกำรท�ำสิง่หนึง่หรอืเหตกุำรณ์หนึง่ทีม่ผีลกระทบกบัอกีเหตกุำรณ์หนึง่

ท�ำนองเดียวกับในนิทำนนี้จะเกิดขึ้นได้อีกไหมในปัจจุบัน ตัวอย่ำงเช่น นกเค้ำแมวอำศัยอยู่ในป่ำ 

ถ้ำคนตัดต้นไม้ในป่ำลงแล้วนกเค้ำแมวจะลดจ�ำนวนลง อำจจะมีนกเค้ำแมวเพียงเล็กน้อยที่อยู่ที่นั่น

ใช่ไหมหรืออำจจะไม่มีนกเค้ำแมวอีกต่อไปในป่ำ ถ้ำเป็นเช่นนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับจ�ำนวนหนูที่ปกติ

นกเค้ำแมวจะจับมันกินเป็นอำหำร อำจจะท�ำให้จ�ำนวนหนูเพิ่มมำกขึ้นเพรำะไม่มีใครจับมันไปกิน 

แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ำหนูเพิ่มขึ้น หนูอำจจะไปกินข้ำวในนำ ในยุ้งข้ำว แล้วใครจะเดือดร้อนถ้ำหนูไป

กินข้ำว สนทนำกับเด็กๆ ต่อไปว่ำในท่ีสุดแล้วมนุษย์ก็จะมีอำหำรน้อยลง มนุษย์ผู้ที่ตัดต้นไม้ก็จะ

เดือดร้อนในที่สุด (*ควรเตรียมกำร์ดภำพวำดคนตัดต้นไม้, ภำพป่ำเสื่อมโทรมมีต้นไม้เพียงเล็กน้อย, 

ภำพนกเค้ำแมวเพียงไม่กี่ตัว, ภำพหนูจ�ำนวนมำกมำย, ภำพมนุษย์ขำดแคลนอำหำรไว้ โดยให้ภำพ

แต่ละชุดกบันกัเรยีนแต่ละกลุม่ได้เดนิไปตดิภำพเหตกุำรณ์ทีเ่ป็นผลกระทบจำกกำรกระท�ำอนัหนึต่ำม

ที่ครูยกตัวอย่ำง)

 ๘. ชวนเด็กๆ คุยย้อนกลับไปเรื่องสัตว์หรือพืชที่เด็กๆ ชอบ และถำมพวกเขำว่ำยังมีสัตว์

หรือสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆ ชอบเหล่ำนั้นเหลืออยู่ไหมในชุมชน และสรุปว่ำสัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ 

อำศัยอยู่รอบๆ ตัวเรำ พวกเขำอำศัยอยู่ร่วมกับเรำในหมู่บ้ำนและชุมชนของพวกเรำด้วย 

รายชื่อพืชและสัตว์ที่ปรากฏในเรื่อง 

 นกเค้ำแมว (นกฮกู), ฟำน (บำงทกีเ็รยีกว่ำ กวำงฟำน หรอื เก้ง), ช้ำง, ง,ู ค้ำงคำว, ไก่, หม,ู 

มด, ปลวก, คน, เงือกงู (สัตว์ในต�ำนำน ลักษณะคล้ำยงู), ปลำ, ฟักทอง, กล้วย

เทคนิคเพิ่มเติมส�าหรับกิจกรรม

 • ควรเตรียมบัตรภำพพืชและสัตว์ที่ปรำกฏอยู่ในเรื่อง แล้วแปะที่กระดำนเมื่อตอนที่สัตว์

ชนิดนั้นๆ ปรำกฏขึ้นมำขณะอ่ำนหรือเล่ำนิทำนให้เด็กๆ ฟัง ซึ่งจะช่วยท�ำให้เด็กๆ เห็นภำพสัตว์และ

เข้ำใจเรื่องรำวได้ง่ำย และยังช่วยดึงดูดควำมสนใจของเด็กๆ เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่แตกต่ำงกันตำม

ท้องเรื่อง

 • คุณครู หรือผู้น�ำกระบวนกำรอำจจะท�ำหุ่นมือสัตว์ หรือพืชต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำร

เล่ำเรื่อง ก็จะยิ่งมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น
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๒. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจากเรื่องนกเค้าแมวกับฟาน 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมาย
 • นกัเรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึควำมจรงิทีว่่ำพืชและสตัว์ทัง้หลำยรอบๆ ตวัเรำลดลงมำกเมือ่เทยีบ

กับในอดีต
 • นกัเรยีนรูแ้ละตระหนกัว่ำกำรพฒันำกจิกรรมทำงเศรษฐกจิของมนษุย์ หรอืควำมเปลีย่นแปลง

ของวิถีชีวิตคนเรำนั้นมีควำมสัมพันธ์กับควำมเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง)
 ๑. บอกเด็กๆ ว่ำก�ำลังจะเล่ำเรื่องของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตหลำยๆ อย่ำง ขอให้เด็กๆ ตั้งใจ
ฟังว่ำในเรื่องจะพูดถึงพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอะไรบ้ำง แล้วอ่ำนหรือเล่ำเรื่องด้วยน�้ำเสียงที่ดังฟังชัด
 ๒. เมื่อเล่ำนิทำนจบลงแล้วถำมเด็กๆ มีพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตใดบ้ำงที่ปรำกฏอยู่ในเรื่องทีเ่ล่ำ 
เขยีนค�ำตอบของเด็กๆ ลงบนกระดำน ถ้ำหำกว่ำมพีชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติบำงชนดิทีเ่ดก็ๆ ไม่ได้กล่ำวถึง 
ครูอำจจะถำมว่ำ “เจ้ำ...(ชื่อพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ) ก็ปรำกฏในนิทำนใช่ไหมนะ” เพื่อช่วยเตือน
ควำมจ�ำเด็กเกี่ยวกับชื่อสิ่งต่ำงๆ ที่ปรำกฏในเรื่องเล่ำ
 ๓.  ถำมเดก็ๆ ต่อไปว่ำรอบหมูบ้่ำนของเรำมพีชื สตัว์ และสิง่มชีวีติอะไรทีเ่รำสำมำรถพบเหน็บ้ำง
แล้วเขียนชื่อสัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆ ตอบลงบนกระดำน
 ๔. ถำมย�ำ้กบัเดก็ๆ ว่ำนอกเหนอืจำกพชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติทีก่ล่ำวมำยงัมสีิง่มชีวีติอืน่ๆ ทีพ่บ
รอบๆ หมู่บ้ำนเรำบ้ำง เข้ำเขียนค�ำตอบของเด็กลงบนกระดำน
 ๕. ครูเลือกชื่อพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆ กล่ำวถึงแล้วถำมเด็กๆ ต่อว่ำเรำใช้ประโยชน์
พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ อย่ำงไรบ้ำงในชีวิตประจ�ำวันของเรำ
 ๖. ถำมเด็กๆ ต่อไปว่ำในบรรดำพชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติทีเ่ดก็ๆ กล่ำวถงึมสีิง่ใดบ้ำงทีพ่บเหน็ได้
น้อยลงกว่ำในอดีต หรือมีอะไรบ้ำงไหมที่หำยไปไม่เห็นอีกแล้ว
 ๗. ถำมควำมคดิเหน็ของเดก็ๆ ต่อเนือ่งว่ำท�ำไมพชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติทีเ่ดก็ๆ กล่ำวถงึจงึพบเหน็
ได้น้อยลงหรือหำยไป แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงบนกระดำน
 ๘. ถำมเด็กว่ำต่อไปว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกในอนำคตพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต หำยไปจำกชุมชน
ของเรำ แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงบนกระดำน
 ๙. ชวนเดก็ๆ คยุว่ำในนทิำนนกเค้ำแมวต้องเป็นผูร้บัผดิชอบทีท่�ำให้ลกูเงอืกงนู้อยดวงตำบำดเจบ็
และเจ้ำนกเค้ำกถ็กูลงโทษรนุแรงในตอนท้ำยเรือ่ง เดก็ๆ คดิว่ำปัญหำทีเ่กดิขึน้กบัสิง่หนึง่แล้วมผีลกระทบ
กับสิ่งหนึ่งในท�ำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกได้ไหมในสังคมปัจจุบัน เช่น ถ้ำมนุษย์ท�ำลำยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนอง
ควำมต้องกำรทั้งหลำยของตน จนบำงครั้งพวกเขำจะต้องเผชิญผลกระทบที่รนุแรงจำกกำรกระท�ำของ
ตนเอง ชวนเด็กๆ มำช่วยกนัคดิดกีว่ำแล้วคนเรำจะท�ำอะไรบ้ำง โดยเตรยีมกำร์ดที่มีรูปภำพกิจกรรมของ
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มนุษย์ เช่น กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ  ทิ้งขยะตำมท้องถนน ทิ้งน�้ำเสียลงในแม่น�ำ้ เป็นต้น ต่อจำกนัน้ให้เดก็ๆ 
แบ่งเป็นกลุม่เพือ่ช่วยกนัคิดเรือ่งเล่ำทีเ่ริม่ต้นจำกกจิกรรมทีม่นษุย์ท�ำตำมกำร์ดรปูภำพ ถ้ำเดก็ ๆ ไม่สำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นก็ให้ยกตัวอย่ำงกำรท�ำลำยป่ำจนท�ำให้นกฮูกหำยไป (เหมือนค�ำถำมที่ ๗ ในกิจกรรม
ของระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔) เป็นกำรใบ้ค�ำเพื่อให้เด็กคิดต่อเติมเรื่องเล่ำที่เหตุหนึ่่งท�ำให้เกิดอีก
เหตุหนึ่งของตนจนจบ แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมำเล่ำเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง
 ๑๐. ถำมเด็กๆ ต่อไปว่ำจะมีหนทำงไหน ที่เรำจะช่วยปกป้องรักษำจ�ำนวนสัตว์ พืช หรือ
สิ่งมีชีวิตไม่ให้ลดจ�ำนวนลงหรือสูญหำยไป แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงในกระดำน
 ๑๑. สรปุกจิกรรมให้เหน็ว่ำยงัมสีตัว์ พชื และสิง่มชีวีติหลำยชนดิทีย่งัอยูร่อบๆ ตวัเรำ พวกเขำ
อำศัยอยู่ร่วมกับเรำในรอบๆ ชุมชนของเรำ กำรลดลงหรือสูญหำยไปของสิ่งต่ำงๆ นั้นสัมพันธ์กับวิถีกำร
ด�ำเนินชีวิตของคนเรำ ดังนั้นเรำจึงสำมำรถช่วยปกป้องพวกเขำได้

กิจกรรมที่ ๒ การสัมภาษณ์ 
(ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงหรืออาจจะก�าหนดให้เด็กท�าก่อนเริ่มกิจกรรม)
 ๑.ให้เด็กๆ ไปสืบถำมปู่ย่ำตำยำยว่ำมีสัตว์ หรือพืช ชนิดใดบ้ำงเคยอำศัยอยู่ในแม่น�้ำ หรือ
ป่ำไม้ใกล้ๆ หมู่บ้ำนหรือชุมชนของเขำ
 ๒. ตัง้ค�ำถำมกบัเดก็ๆ (เหมอืนข้อที ่๑-๕ จำกกจิกรรมที ่๑) ว่ำกำรไปสอบถำมปูย่่ำตำยำยแล้ว
พวกเขำได้เรยีนรูว่้ำเคยมพีชื สตัว์ และสิง่มชีวีติอะไรทีเ่คยพบเห็นรอบๆ หมูบ้่ำนหรอืชมุชน แล้วเขยีนชือ่
สตัว์ พชื และสิง่มชีวีติทีเ่ดก็ๆ ตอบลงบนกระดำน แล้วเลอืกพชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติทีเ่ดก็ๆ บอก แล้วถำม
เด็กๆ ต่อว่ำเรำใช้ประโยชน์พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ อย่ำงไรบ้ำงในชีวิตประจ�ำวันของเรำ แล้วถำม
เด็กๆ ต่อไปว่ำในบรรดำพชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติทีเ่ดก็ๆ กล่ำวถงึมสีิง่ใดบ้ำงทีพ่บเหน็ได้น้อยลงกว่ำในอดตี 
หรือมีอะไรบ้ำงไหมที่หำยไปไม่เห็นอีกแล้ว ถำมต่อเนื่องว่ำท�ำไมพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆ กล่ำวถึง
จึงพบเห็นได้น้อยลงหรือหำยไป แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงบนกระดำน
 ๓. ให้เด็กช่วยกนัเขียนแบ่งประเภทพชืพรรณ และสตัว์ทีเ่คยปรำกฏในเรือ่งรำวท่ีได้ไปสอบถำม
กับปู่ย่ำตำยำย (กิจกรรมนี้อำจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้)

สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏ
ในนิทาน

สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏ
จากการสัมภาษณ์

ปู่ย่าตายาย

สิ่งมีชีวิตที่พบเห็น
น้อยลง

สิ่งมีชีวิตที่เคยพบเห็น
ในอดีตแต่ปัจจุบัน
สูญหายไปแล้ว

 ๔. ถำมเด็กๆ ว่ำ เกิดอะไรขึ้นจึงท�ำให้พืช หรือสัตว์บำงชนิดพบเห็นน้อยลง หรือหำยไป และ
ปูย่่ำตำยำยของเดก็ๆ มคีวำมคดิเห็นอย่ำงไรบ้ำง โดยเขียนควำมคิดเหน็ของเดก็ลงไปบนกระดำน
 ๕. ถำมเดก็ว่ำต่อไปว่ำในอนำคตยงัจะมพีชื สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติอืน่ๆ จะหำยไปจำกชมุชน หรอื
หมูบ้่ำนของเรำอีกหรอืไม่ แล้วเขียนควำมคดิเหน็ของเดก็ๆ ลงบนกระดำน (ตัง้ค�ำถำมเหมอืนกบัข้อที ่๖-๗ 
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ในกจิกรรมที ่๑) โดยถำมเดก็ๆ ต่อไปว่ำจะมหีนทำงไหนทีเ่รำจะช่วยรกัษำจ�ำนวนสตัว์ พชื หรอืสิง่มชีวีติ
นั้นๆ ไม่ให้ลดจ�ำนวนลงหรือไม่ให้สูญหำยไป แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงในกระดำน ก่อนจะ
สรุปกจิกรรมให้เห็นว่ำยงัมสีตัว์ พชื และสิง่มชีวีติอกีหลำยชนิดทีย่งัอยูร่อบๆ ตวัเรำ พวกเขำอำศยัอยูก่บั
เรำในชุมชนเดียวกัน กำรลดลงหรือสูญหำยไปของสิ่งต่ำงๆ นั้น สัมพันธ์กับวิธีกำรด�ำเนินชีวิตของคนเรำ 
ดังนั้นเรำจึงสำมำรถช่วยปกป้องพวกเขำได้

กิจกรรมที่ ๓ ภาพอนาคต (ใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที)
 ๑. ให้ด�ำเนินกิจกรรมเหมือนข้อ ๑ - ๘ ในกิจกรรมที่ ๑ 
 ๒. ถำมเดก็ถึงสิง่มชีีวิตบำงอย่ำง โดยให้ช่ือพชื หรอืสตัว์ ทีไ่ด้จำกกำรสมัภำษณ์ เช่น ปลำบกึ 
หรืออื่นๆ ที่ปัจจุบันพบเห็นได้น้อยลงกว่ำในอดีต โดยชักชวนเด็กๆ ให้จินตนำกำรว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับ
พืชหรือสัตว์นั้นๆ ในอนำคต เด็กๆ คิดว่ำปริมำณของพืชหรือสัตว์นั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 ๓. ชกัชวนให้เดก็ๆ คดิเกีย่วกบัอนำคตของสิง่มชีวีติต่ำงๆ แล้วร่วมกนัวำดแผนภำพเส้นทำง
กำรเปลีย่นแปลงของพชืและสตัว์นัน้ๆ เริม่ต้นจำกเขยีนเหตกุำรณ์ในอดตีไว้ด้ำนซ้ำยมอืบนแผนภำพ
 ๔. ให้เดก็ๆ ช่วยกันเขยีนเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้กบัพชืหรอืสตัว์นัน้ๆ จำกอดตีเรือ่ยมำจนปัจจบุนั 
 ๕. ชวนเด็กๆ คดิต่อไปว่ำอะไรบ้ำงทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกปัจจบุนัเรือ่ยไปจนในอนำคต และเดก็ๆ
มีควำมคิดเห็นกับเหตุกำรณ์นั้นอย่ำงไร เช่น อำจจะมีเด็กบำงคนให้ควำมเห็นว่ำ “ในอนำคตหนูไม่อยำก
เห็นปลำบึกสูญพันธุ์ไป” เขียนควำมเห็นของเด็กๆ ลงในแผนภำพที่วำดนั้นด้วย
 ๖. ชกัชวนเดก็คยุกนัต่อไปว่ำพวกเรำจะท�ำอะไร หรอืต้องท�ำอะไรบ้ำง เพือ่ให้สิง่ทีจ่ะเกดิขึ้น้ใน
ปัจจุบนัต่อเนือ่งไปในอนำคต เช่น “หนอูยำกให้มปีลำบึกเพิม่มำกขึน้” เขยีนสิง่ทีเ่ดก็ๆ แสดงควำมคิดเหน็
ลงไปในแผนภำพ
 ๗. เม่ือวำดแผนภำพสมบรูณ์แล้ว ชกัชวนเดก็ๆ สรปุควำมคิดจำกกจิกรรมโดยย้อนคดิกนัว่ำอะไร
เกดิข้ึน (นบัจำกอดตีจนปัจจบุนั) และสรปุสถำนกำรณ์เกีย่วกบัพืช สตัว์ หรอืสิง่มีชวีตินัน้ๆ ในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน เพื่อจะย�้ำว่ำเรำต้องท�ำอะไรบ้ำงในอนำตตเพื่อจะมีพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ เพิ่มมำกขึ้น
เช่น ปลำบึกที่มีปริมำณน้อยลงพวกเรำจะท�ำอะไรบ้ำงเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูปลำบึกในอนำคต เป็นต้น 

ตัวอย่าง: กรณีปริมาณปลาบึกที่ก�าลังลดน้อยลง

อดีต ปัจจุบัน

อนาคตที่ฉันอยากจะเห็น

เช่น มีปลาบึกจ�านวนมากในแม่น�้า

อนาคตที่ฉันไม่อยากจะเห็นเช่น ปลาบึกหายไปจากแม่น�้า
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บทที่ ๓ 
ประวัติเมืองแก้วเสมา
(History of Keo Seima District)
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  หลังฟังนิทาน เรื่องต่อไปนี้แล้วขอให้คิดเกี่ยวกับพิธีกรรม และประเพณี

ที่ท�ำสืบต่อกันมำในชุมชน หรือหมู่บ้ำนของตน

 เรือ่งนีเ้ล่ำโดยพ่อเฒ่ำแก้วเพลอย (Keo Pleuy) วัย ๘๐ ปี และแม่เฒ่ำเททเยท (Tet Yet) 

ภรรยำของเขำ ทั้งสองเป็นชำวบุนอง อำศัยอยู่ที่หมู่บ้ำนลำวกำ (Lao Ka) ต�ำบลแสนมะโนรม (Sen 

Manorom) จังหวัดมนดลคีรี (Mondolkili) 

 เรื่องมีอยู่ว่ำนำนแสนนำนมำแล้วชำวบ้ำนได้พบหินลูกแก้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นดวงแก้วมี

แสงวิบวับหลำกสีสวยงำมแวววำวเหมือนประกำยเพชร ผู้คนเรียกดวงแก้ววิเศษนั้นว่ำ “แก้วเสมำ” 

ชำวบ้ำนพบเห็นกันบนภูเขำแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนถิ่นพำกันต้อนวัวควำยไปเลี้ยงเป็นประจ�ำโดย

ไม่เคยมวีวัควำยใครพลดัหลงหำยไปเลย หรือหำกมวัีวควำยหำยไปชำวบ้ำนก็จะท�ำพิธไีหว้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ

แล้วอีกเพียงสองสำมวันสัตว์เลี้ยงก็จะกลับคืนมำเอง พื้นที่บริเวณนั้นจึงกลำยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของ

หมู่บ้ำน เมื่อใดที่มีคนในหมู่บ้ำนป่วยไข้พวกเขำก็จะน�ำเลือดหมูหรือเลือดไก่มำเซ่นไหว้พร้อมทั้ง

จุดธูปเทียนบูชำขอให้หำยป่วยไข้ จวบจนปัจจุบันพื้นที่นั้นก็กลำยเป็นพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม

เฉลิมฉลองหรือพิธีกรรมทำงศำสนำของหมู่บ้ำนเป็นประจ�ำ 

 คนในหมู่บ้ำนผู้สืบเชื้อมำจำกบรรพบุรุษชนพื้นเมืองกลุ่มชำติพันธุ์ “บุนอง” (Bunong) 

เล่ำว่ำ ผู้คนในอดีตจะพบเห็นดวงแก้ววิเศษในเวลำกลำงคืนหลังจำกชำวบ้ำนผู้มีศีลบริสุทธิ์คนหนึ่ง

ฝันว่ำมีวิญญำณมำบอกเรื่องรำวเกี่ยวกับลูกแก้ววิเศษที่ลอยขึ้นมำจำกก้อนหินก้อนหนึ่ง ให้ออกไป



17

เกบ็เอำดวงแก้วมำไว้ ผูค้นจงึพำกนัไปเกบ็ดวงแก้ววเิศษมำไว้บนหิง้บชูำทีบ้่ำน บำงคนเกบ็ใส่กระเป๋ำ

ไว้บูชำ เพรำะเชื่อว่ำหำกครอบครัวใดมีดวงแก้ววิเศษนี้ไว้กรำบไหว้บูชำจะเป็นผู้โชคดีและมีควำมสุข 

ไม่ใช่เฉพำะตัวคนที่มีดวงแก้วเท่ำนั้นแต่รวมถึงครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของพวกเขำด้วย บริเวณที่

ชำวบ้ำนเคยเก็บ “แก้วเสมำ” ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณเพรย์ อชะหลำ (Prey Ochhloung) ผู้คนจึง

เรียกสถำนที่แห่งนี้ว่ำ “เมืองแก้วเสมำ” ตอนนี้มีสภำพเป็นป่ำในเขตบ้ำนศรีเพชร (Sre Preah) 

เมืองแก้วเสมำ จังหวัดมนดลคีรี (Mondolkili) ประเทศกัมพูชำ

 ทกุครัง้ทีม่งีำนเฉลมิฉลองหรอืพธิกีรรมในหมูบ้่ำนคนทีม่ ี“แก้วเสมำ” จะน�ำลกูแก้วออกมำ

เพือ่ให้ชำวบ้ำนกรำบไหว้บชูำร่วมกนั ครัน้เสรจ็พธิกีรรมกจ็ะน�ำกลับไปไว้ทีบ้่ำน แต่นบัตัง้แต่ยคุพอลพต 

(ประมำณ ๔๐ ปีที่ผ่ำนมำ) หรือยุคสงครำมเขมรแดงที่มีควำมขัดแย้งและเข่นฆ่ำกันในประเทศ 

แก้ววิเศษถูกยึดไปหมด จึงไม่เห็นดวงแก้ววิเศษอีกเลยในปัจจุบัน 

17
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 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจากต�านานเมืองแก้วเสมาส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมาย

 • นักเรียนได้สืบหำนิทำนและประเพณี พิธีกรรมที่เคยสืบทอดกันมำในหมู่บ้ำน

 • นักเรียนมีควำมตระหนักถึงควำมหลำกหลำยของเรื่องเล่ำและทรัพยำกรในท้องถิ่นตน

 • นักเรียนมีควำมรู้และตระหนักถึงควำมจริงที่ว่ำปัจจุบันทรัพยำกรหำยำกกว่ำในอดีต

 • นักเรียนมีควำมรู้และตระหนักว่ำกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของมนุษย์ หรือกำร

พัฒนำเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนโดยกำรใช้ทรัพยำกรมำกขึ้นส่งผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติ

ลดลง

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง)

 ๑. แนะน�ำเรื่องที่จะเล่ำว่ำก�ำลังจะเล่ำเรื่องของ “ดวงแก้ววิเศษ” ซึ่งเป็นเรื่องเล่ำของชำว

บุนอง กลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศกัมพูชำในเรื่องเล่ำถึงดวงแก้วลึกลับมำกมำย ขอให้เด็กๆ ตั้งใจฟัง

และคิดตำมว่ำเรื่องรำวที่จะเล่ำต่อไปนี้ดวงแก้ววิเศษมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับชื่อของสถำนที่ และ

ดวงแก้ววิเศษนั้นสัมพันธ์กับชีวิตผู้คนอย่ำงไร แล้วเริ่มอ่ำนหรือเล่ำนิทำนให้เสียงดังฟังชัด

 ๒. เมื่อเล่ำเรื่องจบแล้วให้ชวนเด็กๆ สนทนำว่ำจำกเรื่องเล่ำท�ำไมสถำนที่แห่งนั้นจึงชื่อว่ำ 

“แก้วเสมำ” 

 ๓. ถำมเดก็ๆ ต่อไปว่ำ “พลงัอะไรในดวงแก้วทีท่�ำให้ผูค้นทีอ่ำศยัอยูใ่นเมอืงแก้วเสมำเชือ่ว่ำ

ดวงแก้วนั้นเป็นแก้ววิเศษ” 

 ๔. ชวนกันสนทนำต่อไปว่ำ ผู้คนที่อำศัยอยู่ที่เมืองแก้วเสมำใช้ดวงแก้ววิเศษในพิธีกรรม

เพื่อสวดภำวนำขอให้ทุกคนมีควำมสุข แล้วในหมู่บ้ำนหรือชุมชนของเรำมีกำรจัดพิธีกรรมใดบ้ำงไหม 

อำจจะแบ่งเด็กให้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกลุ่มย่อยแล้วกลับมำน�ำเสนอควำมคิดเห็นต่อเพื่อน

ทั้งหมด 

 ๕. ชักชวนเด็กๆ สนทนำว่ำในหมู่บ้ำนหรือชุมชนของเรำนั้นมีสถำนที่หรือสิ่งใดบ้ำงที่มี

เรื่องเล่ำทึ่ลึกลับเล่ำสืบต่อกันมำนำน

 ๖. สนทนำกับเด็กๆ ว่ำ “ดวงแก้ววิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยพบในเมืองแก้วเสมำแต่บัดนี้ไม่มีใคร

พบเห็นอีกต่อไป แล้วในหมู่บ้ำนหรือชุมชนของเรำตอนนี้มีทรัพยำกรอะไรบ้ำงที่ยังมีอยู่” โดยเขียน

ค�ำตอบของเด็กๆ ลงบนกระดำน
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 ๗. สนทนำกับเด็กๆ ต่อไปว่ำ “ในชุมชนของเรำนั้นเคยมีทรัพยำกรอะไรที่เคยพบเห็นใน

อดีตแต่ปัจจุบันมีน้อยลงหรือหำยไปแล้ว ถ้ำมีเด็กๆ คิดว่ำท�ำไมมันจึงน้อยลงหรือหำยไป” แล้วเขียน

ควำมคิดเห็นของเด็กลงบนกระดำน

 ๘. สนทนำกับเด็กๆ ให้เด็กช่วยกันคิดว่ำเป็นเพรำะอะไรทรัพยำกรบำงอย่ำงจึงสูญหำย

ไป แล้วเขียนควำมเห็นของเด็กๆ ลงบนกระดำน

 ๙. ชักชวนเด็กๆ ให้ช่วยกันคิดว่ำมีแนวทำงใดบ้ำงที่จะรักษำทรัพยำกรที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ให้

หมดไป แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงบนกระดำน

 ๑๐. สนทนำสรุปกิจกรรมเพื่อชี้ให้เด็กๆ เห็นว่ำ “ยังมีเรื่องเล่ำนิทำนพื้นบ้ำนมำกมำยที่

มีกำรเล่ำสืบต่อกันมำจำกคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหน่ึงในหมู่บ้ำนและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่

เชือ่มโยงกบัทรพัยำกรธรรมชำต ิและยงัมคีวำมเช่ือมโยงกบัชีวติประจ�ำวนัของผูค้นทีต้่องพึง่พำอำศยั

ทรัพยำกรธรรมชำติ และมีหลำยอย่ำงที่สำมำรถท�ำเพื่อปกป้องมันไว้

กจิกรรมที ่๒ สมัภาษณ์ โดยให้เดก็ๆ ไปสมัภาษณ์ก่อนจะเริม่กจิกรรมใช้เวลาประมาณ ๑ ชัว่โมง 

(ไม่รวมสัมภาษณ์) 

 ๑. แบ่งกลุม่ย่อยให้เดก็ๆ ออกไปค้นหำประวตัคิวำมเป็นมำของช่ือหมูบ้่ำนหรอือ�ำเภอของตน 

โดยไปคุยสัมภำษณ์คนเฒ่ำคนแก่ในชุมชน

 ๒. ให้เดก็ๆ แต่ละกลุม่สบืหำด้วยว่ำมกีำรท�ำพธิกีรรมอะไรบ้ำงในชมุชน ชมุชนจะประกอบ

พิธีกรรมนั้นเมื่อใด และท�ำพิธีกรรมนั้นเพื่ออะไร โดยไปคุยสัมภำษณ์คนเฒ่ำคนแก่ในชุมชน

 ๓. ชกัชวนเดก็ๆ ต้ังค�ำถำมและคดิถงึทีม่ำของช่ือสถำนท่ี พธิกีรรมในชุมชน และปรำกฏกำรณ์

ธรรมชำติในท�ำนองเดียวกันกับข้อที่ ๑-๓ ในกิจกรรมที่ ๑ 

 ๔. ให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มกลับมำน�ำเสนอสิ่งที่กลุ่มตนได้ค้นพบจำกกำรไปสัมภำษณ์คนใน

ชุมชนจำกขั้นตอนที่ ๑ และ ๒

 ๕.ด�ำเนินกำรเหมือนขึ้นตอนที่ ๗-๑๐ ในกิจกรรมที่ ๑ โดยชวนเด็กๆ สนสนทนำถึงควำม

สัมพันธ์ของชุมชนกับทรัพยำกรจำกอดีตแต่ปัจจุบันมีน้อยลงหรือหำยไปแล้ว แล้วช่วยกันคิดหำ

สำเหตุว่ำท�ำไมมันจึงน้อยลงหรือหำยไป แล้วเขียนควำมเห็นของเด็กๆ ลงบนกระดำน แล้วชักชวน

ให้คดิต่อไปว่ำจะมแีนวทำงใดบ้ำงทีจ่ะช่วนรกัษำทรพัยำกรทีม่อียูต่อนนีไ้ม่ให้หมดไป โดยเชือ่มโยงให้

เดก็ๆ เหน็ว่ำเรือ่งเล่ำนทิำนพืน้บ้ำนมำกมำยทีม่กีำรเล่ำสบืต่อกนัมำจำกคนรุน่หนึง่สูค่นอกีรุน่หนึง่นัน้

แฝงไว้ด้วยควำมรู้และมีควำมสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับ

ทรัพยำกรธรรมชำติ และชีวิตประจ�ำวันของผู้คน เพรำะคนเรำต้องพึ่งพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติ 

และเรำก็สำมำรถช่วยกันปกป้องมันไว้
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กิจกรรมที่ ๓ วาดภาพอนาคต (ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที)

 ๑. ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ ๑ – ๘ ตำมกิจกรรมที่ ๑

 ๒. ชักชวนเด็กๆ ให้ช่วยกันคิดเกี่ยวกับอนำคตของ... (ระบุชื่อทรัพยำกรที่ช่วยกันเลือก) 

ที่อยู่รอบๆ ตัวเรำและลดน้อยลงจำกที่เคยมีในอดีต

 ๓. สนทนำกับเด็กว่ำทรัพยำกรที่น้อยลงไปจำกที่เคยมีในอดีตเป็นเพรำะอะไร แล้วชวน

เด็กๆ คิดว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพยำกรนั้นในอนำคต มันจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นหรือลดลงจำกตอนนี้ 

 ๔. ชวนเด็กช่วยกันวำดแผนภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรจำกอดีตจนปัจจุบัน 

(โปรดดูจำกกิจกรรมที่ ๓ ในเรื่องนกฮูกกับกวำง) โดยให้อดีตเริ่มอยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือของแผนภำพ

 ๕. บนแผนภำพให้เขียนว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำงเริ่มจำกอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

 ๖. ชักชวนเด็กคิดและสนทนำกันว่ำสิ่งใดบ้ำงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกปัจจุบันนี้และผลจำก

เหตุกำรณ์นั้นต่อไปในอนำคต แล้วเขียนควำมคิดเห็นของเด็กๆ ลงบนแผนภำพอนำคตบนกระดำน

 ๗. ชวนเด็กๆ สนทนำให้ควำมคิดเห็นว่ำพวกเขำสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงหำกในอนำคต

ต้องกำรให้ทรัพยำกรนั้นหลงเหลืออยู่ แล้วเขียนควำมคิดเห็นลงบนแผนภำพอนำคตด้วย

 ๘. ตรวจดูภำพรวมของแผนภำพแล้วสรุปกิจกรรมว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำงจำกอดีตจนปัจจุบัน

และสถำนกำรณ์ในปัจจบุนัแล้วจะต้องท�ำอะไรบ้ำงเพือ่ให้ทรพัยำกรน้ันๆ คงเหลอือยูใ่นชมุชนหมู่บ้ำน

ของเรำในอนำคต
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บทที่ ๔ 
ผาแดงนางไอ่ 

(Pha-Daeng and Nang Ai)
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 เมื่ออ่าน หรือเล่ำเรื่องนิทำนเรื่องผำแดงนำงไอ่ให้พิจำรณำเรื่องภูมิศำสตร์และ

แร่ธำตุต่ำงๆ 

 เรื่องนี้เล่ำโดยนำยถำวร มะโนศิลป์ อำยุ ๖๗ ปี ชำวบ้ำนโนนแสวง ต�ำบลนำม่วง อ�ำเภอ

ประจักษ์ศิลปำคม จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นต�ำนำนที่เล่ำถึงก�ำเนิด

ของหนองหำนกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ทะเลสำบน�้ำจืดขนำดใหญ่ ที่ปรำกฏชื่อบ้ำนนำมเมืองและ

สถำนที่รอบๆ หนองน�้ำนี้มีที่มำเกี่ยวข้องกับต�ำนำนเรื่องนี้ นอกจำกนี้เนื้อกระรอกเผือก หรือเนื้อ

พญำนำคตำมต�ำนำนนี้ชำวบ้ำนยังเทียบว่ำเปรียบได้กับเกลือและแร่โพแทช ที่ก�ำลังมีกำรส�ำรวจเพื่อ

ท�ำเหมืองแร่ใต้ดินอยู่ทั่วภำคอีสำนว่ำถ้ำหำกคนน�ำเกลือและแร่โพแทชมำใช้มำกเกินไปแผ่นดินจะ

ถล่มทลำยลงเหมือนกับชำวเมืองคีตำนคร และนำงไอ่ค�ำ ที่กินเน้ือกระรอกเผือกแล้วเมืองก็ถูก

ท�ำลำยถล่มจมลง

 ท้ำวพังคีซึ่งเป็นลูกพญำนำค เป็นคนมีกรรมเกี่ยวโยงกับนำงไอ่ค�ำ หรือนำงองค�ำ ในชำติ

ปำงก่อน โดยที่ชำติก่อนท้ำวพังคีเคยเกิดเป็นชำยใบ้สำมีของ “นำงองค�ำ” ลูกสำวเศรษฐีผู้มีหน้ำตำ

งดงำมเลื่องลือ แต่นำงกลับไม่สมัครรักใคร่ชำยใด ขณะที่พ่อแม่เศรษฐีได้เห็นชำยใบ้คนหนึ่งซึ่งเป็น

คนขยัน เลยชวนมำอยู่ด้วยพ่อแม่นำงองค�ำนั้นอยำกให้ลูกสำวแต่งงำนกับนำยใบ้เพรำะเป็นคน

ขยันขันแข็ง แต่นำยใบ้คิดเสมอว่ำตนต�่ำต้อยไม่คู่ควรกับนำงองค�ำ เลยไม่สนใจนำง แม้จะแต่งงำน

กันแล้วตำมผู้ใหญ่ต้องกำร แต่ก็ไม่มีควำมสัมพันธ์กับนำงแม้อยู่กินกันมำเนิ่นนำน

 อยูม่ำวนัหนึง่ครัน้ชำยใบ้ท�ำงำนมีเงนิทองร�ำ่รวยแล้วอยำกกลับไปเยีย่มหำพ่อแม่ทีอ่ยูบ้่ำนเดิม 

ฝ่ำยนำงองค�ำเมือ่รูเ้ช่นนัน้กข็อตำมไปด้วยหวงัจะได้ใกล้ชดิสำมีและได้ไปเยีย่มปูเ่ยีย่มย่ำ แม้ว่ำชำยใบ้

จะแสดงท่ำทำงไม่อยำกให้นำงไปด้วยก็ตำม 

 ครั้นเมื่อออกเดินทำงไปในป่ำนำยใบ้ก็เดินดุ่มไม่สนใจเมีย เพรำะอยำกหนีนำงไปให้พ้น

แต่เมียก็เพียรติดตำมผัวมำด้วยควำมอดทน จนย�่ำค�่ำก็มำถึงต้นมะเดื่อที่ออกผลสุกดกดื่นเต็มต้นอยู่

ริมแม่น�้ำ นำยใบ้ปีนขึ้นไปกินมะเดื่ออยู่บนต้นไม่สนใจโยนลงมำให้นำงองค�ำกินเลย นำงองค�ำทนหิว

ไม่ไหวต้องหำเก็บกนิมะเดือ่เน่ำๆ ทีห่ล่นตำมดนิ และรอว่ำถ้ำผวัลงมำคงได้กนิมะเดือ่สดๆ แต่ชำยใบ้

ไม่ยอมลงจำกต้นมะเดื่อนอนอยู่บนนั้น ฝ่ำยนำงองค�ำเหนื่อยอ่อนจนเผลอหลับไปใต้ต้นไม้ ผัวเห็น

เมียหลับก็ย่องลงมำแล้วหนีจำกไป ทิ้งนำงองค�ำไว้คนเดียว โชคดีไม่มีเสือมำกิน ครั้นนำงตื่นมำไม่

เห็นผัว อยำกออกเดินตำมหำก็ไม่รู้ทำงไปจึงพลัดหลงอยู่ในป่ำจน มำเจอนำยพรำนคนหนึ่งเขำรู้สึก

สงสำรนำงจงึอำสำพำไปส่งรมิฝ่ังแม่น�ำ้แล้วบอกว่ำข้ำมแม่น�ำ้ขึน้ไปกเ็จอหมูบ้่ำนแล้ว แต่ระหว่ำงข้ำม

แม่น�้ำนำงองค�ำกลับจมน�้ำตำย ก่อนตำยได้อธิษฐำนจิตด้วยน้อยใจว่ำชำตินี้ตนเกิดมำรักเขำข้ำงเดียว
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แต่เขำไม่ใยดี ถ้ำเกิดชำติหน้ำขอให้ชำยใบ้ได้ประสบทรมำนจำกควำมรักเช่นกันกับนำงในชำติน้ี 

ขอให้ต้องตำมรักนำงจนตัวตำย 

 ในชำติต่อมำ นำงองค�ำได้มำเกิดเป็นลูกสำวเจ้ำเมืองคีตำนคร ชื่อว่ำ “นำงไอ่ค�ำ” ส่วน

นำยพรำนเกิดเป็น “ท้ำวผำแดง” เจ้ำชำยเมืองผำโพง ส่วนนำยใบ้เกิดมำเป็น “ท้ำวพังคี” พญำนำค

เจ้ำชำยแห่งเมอืงบำดำล ควำมงำมของนำงไอ่ค�ำเป็นทีข่ึน้ชือ่ลอืชำไปจนถงึเมอืงผำโพงของท้ำวผำแดง 

ท้ำวผำแดงจึงมำหำไปเกี้ยวพำรำสีนำงเป็นประจ�ำ และควำมงำมของนำงไอ่ค�ำนั้นเป็นที่ลือไปไกล

จนถึงเมืองบำดำล “ท้ำวพังคี” เจ้ำชำยพญำนำคก็อยำกยลโฉมของนำงไอ่ค�ำ

 อยู่มำจนถึงช่วง “บุญเบิกฟ้ำ จุดบั้งไฟ ขอฝน” คืองำนบุญประจ�ำปีในเดือน ๕ เดือน ๖ 

เพือ่ขอฝนกบัแถนเทวดำ เมอืงคตีำนครได้จดัให้มกีำรแข่งขนัจดุบัง้ไฟ เจ้ำเมอืงได้ส่งเทยีบเชญิไปบอก

กล่ำวเมืองต่ำงๆ ให้มำแข่งขันบั้งไฟ รวมทั้งเมืองผำโพง เมืองเชียงเหียน เมืองน้ำชำยของนำงไอ่ค�ำ

โดยมีกติกำว่ำถ้ำเมืองเชียงเหียนชนะจะยกเมืองให้ครอง แต่ถ้ำท้ำวผำแดง เมืองผำโพงชนะ จะยก

นำงไอ่ค�ำให้เป็นคู่ครอง เรื่องรำวข่ำวบุญบั้งไฟกระจำยไปจนถึงเมืองบำดำลของท้ำวพังคีด้วย

  ในกำรแข่งบั้งไฟปรำกฏว่ำบั้งไฟของท้ำวผำแดงจุดไม่ขึ้น ท้ำวผำแดงแพ้ แต่หลังงำนบุญ

ท้ำวผำแดงก็เดินทำงมำเยี่ยมเยือนนำงไอ่ค�ำมิได้ขำดเพรำะทั้งสองมีใจต่อกัน ฝ่ำยท้ำวพังคีนั้นได้

แปลงกลำยเป็นกระฮอกด่อน (กระรอกเผือกสีขำว) แขวนกระดิ่งทองค�ำไปกระโดดโลดเล่นอยู่ใน

ลำนนั่งเล่นของนำงไอ่ให้นำงไอ่เห็น เมื่อนำงไอ่ค�ำเห็นก็นึกอยำกได้มำเลี้ยง เลยสั่งให้นำยพรำนมำ

จับกระฮอกเผือกให้ นำยพรำนซึ่งเป็นชำวบ้ำน “กงพำน” ก็ออกไปป่ำวร้องเรียกให้คนช่วยจับโดย

เริ่มแรกกระฮอกน้อยนั่นแล่นหนีเข้ำป่ำสวนมอนปัจจุบันคือ “บ้ำนสวนมอน” วิ่งผ่ำนป่ำไม้มีต้นจำน

หลำย คือบริเวณดอนอุ่มจำนหรือ “บ้ำนอุ่มจำน” ในปัจจุบัน แต่จับกระฮอกไม่ได้ มันแล่นลอดจำก

อุม่จำนไปอยูโ่พนทองคอื “บ้ำนโพนทอง” ในปัจจุบนั ยงัจับไม่ได้ นำยพรำนระดมยงิธนจูนสำยธนขูำด

กย็งัจบัไม่ได้ บรรดำพรำนเลยพำกนัไปลอกเอำสำยปอป่ำนแล้วหำบคอนสำยป่ำนออกมำจำกป่ำบรเิวณ 

“บ้ำนคอนสำย” ในปัจจุบัน จึงได้สำยธนูมำยิงกระฮอกจนหมดลูกธนูก็ยังไม่โดน ขณะที่นำยพรำน

ระดมยิงธนู หรือหน้ำไม้นั้นเกิดมีเสียงดังพึกบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่ำ “บ้ำนเมืองพึก” ในปัจจุบัน ส่วน

พังคีให้บริวำรตนแปลงเป็นนกเป็นงูมำรัดบรรดำนำยพรำน สู้กันแต่นำยพรำนก็ยิงหน้ำไม้ไปใส่ทหำร

ตำยหมด กระฮอกหนผ่ีำนโพนทองไปในป่ำ ทีน่ัน่มโีพรงไม้ใหญ่ นำยพรำนเหน็ว่ำกระฮอกนัน้ต้องอยู่

ในโพรงเลยระดมกนัยิง่หน้ำไม้ธนอูกีรอบโดยยิง่เข้ำไปพร้อมกนัหลำยคน กระฮอกก็ยังไม่ตำยวิ่งหนี

เข้ำไปในป่ำหำไม่พบ เลยเรียกเอำพ่อใหญ่เซียงสม มำจับยำมสำมตำหำจนเห็นแล้วตั้งรำงวัลน�ำล่ำ

กระฮอกเป็นเงิน บริเวณนี้คือ “บ้ำนดอนเงิน” ในปัจจุบัน หมู่พรำนพำกันล่ำกระฮอกจนพบอยู่บน

ต้นมะเดื่อ นำยพรำนเลยยิงโดนกระฮอกตกลงมำ พ่อใหญ่เซียงสมจึงน�ำกระฮอกไปแล่ช�ำแหละเนื้อ

อยู ่“บ้ำนเชยีงแหว” ในปัจจบุนั แต่ปรำกฏว่ำยิง่เฉอืนยิง่แบ่งเนือ้กระฮอกกย็ิง่เพิม่ขึน้เป็นเท่ำเป็นทวี

นบัได้เนือ้กระฮอกมำกถงึ ๑,๐๐๐ เล่มเกวยีน บรรดำผูล่้ำกระฮอกจงึเรยีกผูค้นทัว่ทัง้เมอืงคีตำนคร
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มำแบ่งเนื้อกระฮอกไปกิน ยกเว้นพวกแม่ม่ำยที่ไม่มีผัวไม่ได้รับแบ่งเนื้อกระฮอกด้วยเพรำะเห็นว่ำ

บรรดำแม่ม่ำยไม่มลีกูมผีวั ไม่ได้ไปช่วยไล่ล่ำกระฮอกด้วย ชำวเมอืงพำกนัน�ำเนือ้กระฮอกไปท�ำอำหำร

กลิ่นเนื้อนั่นหอมอบอวล ส่งกลิ่นหอมไปไกลจนถึงเมืองแถนบนฟ้ำ 

 ฝ่ำยพญำนำคใต้บำดำลได้ข่ำวพังคีลูกชำยถูกฆ่ำตำยก็โกรธแค้น ส่ังกำรน�ำพลนำคข้ึนไป

ล่มเมืองโดยสั่งว่ำไม่ว่ำที่ใดที่เลือดเนื้อพังคีตกอยู่ให้ถล่มให้รำบ ฝ่ำยท้ำวผำแดงขี่ม้ำบักสำมมำหำ

นำงไอ่ค�ำขณะย�่ำเย็นผู้คนก�ำลังทำนอำหำรเย็นเหมือนทุกวันที่ผ่ำนมำ เม่ือเข้ำเมืองคีตำนครก็ได้

กลิ่นหอมอำหำร มำถึงหอนำงไอ่ก�ำลังกินข้ำวจึงถำมว่ำ “ไอ่เอ้ยเจ้ำกินข้ำวกับหยังหน้อ” นำงไอ่

บอกว่ำกินข้ำวกับลำบกระฮอกด่อนตัวที่แขวนกระดิ่งทองค�ำ ผำแดงตกใจและพูดไปว่ำ “เจ้ำคือกิน

เนื้อกระฮอกด่อน บ่ย่ำนกลวับ้ำนเมอืงถล่มหรอื” ไม่ทนัขำดค�ำก็ได้ยนิเสยีงแผ่นดนิดงัเลือ่นลัน่มำจำก

ท้ำยเมือง ผำแดงบอกนำงไอ่ให้รีบขึ้นหลังม้ำเพื่อหนีเอำตัวรอดนำงไอ่หยิบสิ่งของส�ำคัญได้ แหวน 

สร้อย ฆ้อง กลอง ทองค�ำ ขึ้นม้ำไปด้วย แต่ปรำกฏว่ำม้ำบักสำมวิ่งไม่ไหวเพรำะดินถล่มอย่ำงรวดเร็ว

เมื่อถึงห้วยน�้ำท้ำวผำแดงบอกให้นำงไอ่โยนสิ่งของที่มันหนักทิ้งลง นำงไอ่จึงโยนฆ้องทิ้งลงที่บริเวณ

ห้วยน�้ำฆ้องในปัจจุบัน แต่ม้ำก็ยังไปต่อไม่ได้ เลยโยนกลองทิ้งอีกก็ยังไปไม่ได้จึงโยนแหวน โยนสร้อย

ทิ้งไปจนหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ตัวนำงไอ่ แต่ม้ำก็ยังกระโดดข้ำมห้วยไม่ได้เพรำะมีพญำนำคแปลงกำย

มำเป็นขอนไม้ขวำงทำงม้ำบักสำมไปต่อไม่ได้ผำแดงคิดหำวิธีจะช่วยนำงไอ่ จึงน�ำเอำหลักไม้ไปปักไว้

กบัเลนดนิให้นำงไอ่จบัหลกัไว้ก่อน คอืบรเิวณห้วยหลักนำง ในปัจจบุนั แล้วผำแดงควบพำม้ำไปพ้นฝ่ัง

แล้วจะกลบัมำรบัเอำนำงไอ่ แต่ผำแดงยงักลบัมำไม่ถงึนำงไอ่กจ็มน�ำ้จมดนิลงไปเลย ผำแดงเมือ่ถงึฝ่ัง

เหลียวกลับมำก็มองเห็นแต่ผืนน�้ำเต็มไปหมด แผ่นดินกลำยเป็นหนองน�้ำใหญ่ หรือ “หนองหำน” 

นับแต่นั้นมำ 
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กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจากนิทานเรื่องผาแดงนางไอ่
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

จุดมุ่งหมาย

 • นักเรียนมีควำมรู้และควำมตระหนักเรื่องลักษณะทำงภูมิศำสตร์ในท้องถิ่นที่เรำอำศัยอยู่

 • นักเรียนมีควำมตระหนักถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภูมิศำสตร์และชีวิตของผู้คนในแต่ละ

ท้องถิ่น

 • ได้พัฒนำควำมรู้สึกคุ้นเคย ควำมรักผูกพันกับพืชพรรณ สัตว์ จนอยำกดูแลอย่ำงดี

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เวลาประมาณ ๓๐ - ๔๐ นาที) 

 ๑. ถำมเดก็ๆ ว่ำเดก็ๆ รูจั้กทะเลสำบน�ำ้จดืหนองหำนหรอืไม่ (อำจจะถำมถึงพืน้ทีภู่มิศำสตร์

อื่นๆ ในท้องถิ่นเพื่อที่จะสนทนำกันในกิจกรรมนี้) ใครเคยไปหนองหำนมำแล้ว ที่นั่นเป็นอย่ำงไรบ้ำง

 ๒. น�ำเข้ำสู่นิทำนโดยบอกเด็กว่ำก�ำลังจะอ่ำน หรือเล่ำเรื่องเกี่ยวกับทะเลสำบหนองหำน 

ขอให้ตั้งใจฟังติดตำมว่ำหนองหำนเกิดขึ้นมำได้อย่ำงไร แล้วก็เล่ำนิทำนด้วยน�้ำเสียงดังฟังชัด

 ๓. เมื่อเล่ำนิทำนจบลง ชวนเด็กสนทนำว่ำท�ำไมแผ่นดินจึงทรุดตัวลงเป็นทะเลสำบได้

 ๔. สนทนำกับเด็กๆ ถึงสัตว์ พืช ที่ปรำกฏในเรื่อง และเขียนชื่อสัตว์หรือพืชที่เด็กๆ บอก

ลงบนกระดำน และส�ำหรับพืช หรือสัตว์ที่เด็กๆ ลืมนึกถึงก็เขียนลงไปพร้อมกับพูดว่ำ “เจ้ำตัวนี้...ก็

ปรำกฏอยู่ในเรื่องใช่ไหมนะ”

 ๕. สนทนำกับเด็กว่ำและถำมว่ำเด็กเคยเห็นปรำกฏกำรณ์แผ่นดินทรุดบ้ำงไหมในรอบๆ 

หมู่บ้ำนของเรำ หรือที่อื่นๆ 

 ๖. สนทนำกับเด็กๆ ว่ำเด็กๆ เคยสังเกตเห็นพืช หรือสัตว์ที่ปรำกฏในนิทำนอยู่ในบริเวณ

รอบๆ ชุมชนของเรำหรือไม่ และเขียนลงบนกระดำน หรืออำจจะยึดเอำค�ำตอบที่ได้จำกข้อ ๔ 

 ๗. สนทนำกบัเดก็ๆ ถึงชือ่สถำนทีห่รอืช่ือหมูบ้่ำนในชุมชนของเขำทีเ่ช่ือมโยงกบันทิำนพืน้บ้ำน

หรอืต�ำนำนต่ำงๆ บ้ำงไหม แล้วเรือ่งรำวนัน้เป็นอย่ำงไร มพืีชและสัตว์อะไรทีป่รำกฏในนทิำนของเขำบ้ำง 

ถ้ำมีขอให้เด็กๆ เล่ำนิทำนของตัวเองให้เพื่อนๆ ฟัง

 ๘. สรุปกิจกรรมว่ำในชุมชนเรำนั้นมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์เฉพำะ และมีพืชและสัตว์

จ�ำนวนมำกอำศัยอยู่ร่วมกันกับผู้คนในชุมชนของเรำด้วย
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กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจากนิทานเรื่องผาแดงนางไอ่
ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมาย

 • นักเรียนได้ควำมรู้เกี่ยวลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของพื้นที่

 • นกัเรยีนมคีวำมตระหนกัถงึควำมเชือ่มโยงระหว่ำงลกัษณะภมูศิำสตร์ของพืน้ทีก่บัวถิชีวีติ

ของผู้คน

 • นักเรียนมีควำมตระหนักว่ำประเพณีในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมำนั้น มีควำมเชื่อมโยงกับ

ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ

 • นักเรียนได้ขบคิดเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง)

 ๑. แนะน�ำเรื่องที่ก�ำลังจะเล่ำว่ำเป็นเรื่องกำรเกิดของทะเลสำบหนองหำนขอให้ตั้งใจฟัง

และหำเหตุผลว่ำเกิดมีหนองน�้ำใหญ่นี้ขึ้นมำได้อย่ำงไร แล้วอ่ำนหรือเล่ำเรื่องด้วยเสียงดังฟังชัด

 ๒. เมือ่เล่ำนิทำนจบสนทนำกบัเดก็ๆ ว่ำมช่ืีอสถำนทีใ่นหมูบ้่ำนของเรำทีเ่หมอืนกบัในต�ำนำน

หรือนิทำนบ้ำงไหม สถำนที่นั้นชื่อว่ำอะไร ขอให้เด็กเล่ำให้เพื่อนๆ ฟัง

 ๓. ถำมนักเรียนต่อไปว่ำเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์แผ่นดินทรุดแบบในนิทำนนี้ที่ไหน

บ้ำงไหม มีพื้นที่ตรงไหนที่เกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ในรอบๆ หมู่บ้ำนบ้ำงไหม และรู้ไหมว่ำเกิดจำกอะไร 

ขอให้นักเรียนเล่ำให้เพื่อนฟัง

 ๔. สนทนำกนัต่อว่ำเดก็ๆ รูไ้หมว่ำเกลอืทีเ่รำใช้ปรงุอำหำรมำจำกไหน และรูไ้หมว่ำเขำผลติ

เกลือกันอย่ำงไร และให้เด็กอธิบำยค�ำตอบของตัวเอง

 ๕. สรปุกจิกรรมในท�ำนองว่ำชือ่ของสถำนทีแ่ละลกัษณะทำงภมูศิำสตร์มกัมคีวำมเชือ่มโยง

กนัเสมอเหมอืนดงัในนทิำน หรอืต�ำนำนกม็คีวำมเชือ่มโยงกบัปรำกฏกำรณ์ทำงภมูศิำสตร์ทีเ่คยพบเหน็

ในพื้นที่ หรือสรุปเรื่องปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่คนถิ่นคุ้นเคย
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กิจกรรมที่ ๒ สัมภาษณ์และจัดท�าแผนภาพอนาคต (ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที)

 ๑. ให้เดก็ๆ ไปสอบถำมผูใ้หญ่ทีม่คีวำมรู้เรือ่งธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในหมูบ้่ำนโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งเรื่องป่ำไม้ แม่น�้ำ หนองน�้ำ (ทะเลสำบ) มีควำมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงในรอบ ๑๐ - ๒๐ ปี

ทีผ่่ำนมำแล้วสรุปสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่พืน้ท่ีใกล้ชมุชนทีม่กีำรผลติเกลอื ให้เด็กไปพจิำรณำ

ดูถึงสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 ๒. ด�ำเนนิกำรเหมอืน ข้อที ่๑-๔ เหมือนในกจิกรรมที ่๑ โดยถำมถงึชือ่สถำนท่ีใกล้หมู่บ้ำน

ของเรำที่เหมือนกับในต�ำนำนหรือนิทำนบ้ำงไหม สถำนที่นั้นชื่อว่ำอะไร ขอให้เด็กเล่ำให้เพื่อนๆ ฟัง 

และสนทนำต่อไปว่ำนักเรียนเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์แผ่นดินทรุดนี้ที่ไหนบ้ำงไหม มีพื้นที่

ตรงไหนที่เกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ในรอบๆ หมู่บ้ำนบ้ำงไหม และรู้ไหมว่ำเกิดจำกอะไร ขอให้นักเรียน

เล่ำให้เพื่อนฟัง สนทนำต่อเนื่องว่ำเด็กๆ รู้ไหมว่ำเกลือที่เรำใช้ปรุงอำหำรมำจำกไหน และรู้ไหมว่ำ

เขำผลิตเกลือกันอย่ำงไร และให้เด็กอธิบำยค�ำตอบของตัวเอง

 ๓. ชักชวนให้คิดเกี่ยวกับอนำคตของพื้นที่ที่มีกำรผลิตเกลือ (ป่ำ แม่น�้ำ หรือทะเลสำบ) 

แล้วช่วยกันวำดแผนภำพควำมเปลี่ยนแปลงของแหล่งผลิตเกลือจำกอดีตจนปันจุบัน (ดูรำยละเอียด

ในกจิกรรมที ่๓ จำกเรือ่งนกเค้ำแมวกบัฟำน) โดยก�ำหนดเหตกุำรณ์ในอดตีไว้ด้ำนซ้ำยมอืของแผนภำพ

 ๔. บนแผนภำพให้เขียนว่ำอะไรเกิดขึ้นบ้ำงโดยเริ่มจำกเหตุกำรณ์ในอดีตมำจนถึงปัจจุบัน

 ๕. สนทนำและถำมนกัเรยีนว่ำอะไรทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อไปจำกปัจจบุนัสูอ่นำคตหำกไม่ต้องกำร

เห็นทรัพยำกรสูญหำยไป และเขียนค�ำตอบลงบนแผนภำพ

 ๖. ชักชวนนักเรียนแสดงควำมคิดเห็นว่ำเรำจะท�ำอะไรได้บ้ำงจำกปัจจุบันนี้เรื่อยไปจนใน

อนำคตเพื่อที่จะท�ำให้ยังมีทรัพยำกรเหลืออยู่ แล้วเขียนควำมคิดเห็นเพิ่มลงไปในแผนภำพ

 ๗. พจิำรณำดูแผนภำพทีช่่วยกนัวำดและสรปุให้เหน็ว่ำอะไรเกดิข้ึนบ้ำงจำกอดตีจนปัจจบุนั 

และท�ำให้เกดิสถำนกำรณ์ในปัจจบุนั และระดมควำมคดิเห็นจำกเดก็ๆ ว่ำอะไรจะเกดิขึน้บ้ำงในอนำคต

เพื่อที่จะให้ทรัพยำกรยังคงอยู่ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้ำน
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 บันทึกถึง 
ครูผู้สอนหรือวิทยากรกระบวนการ
 หนังสือคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษำ “นิทำนธรรมชำติ: เล่ำควำมรู้สืบต่อกันไป” เล่มเล็กๆ นี้มี

เป้ำหมำยเพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสอน หรือช่วยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำและระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น ได้หันมองในเรื่องธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่พวกเขำคุ้นเคยอยู่รอบๆ ตัวและ

ฝึกคิดถึงปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยใช้นิทำนที่เล่ำสืบต่อๆ กันมำในชุมชนลุ่มแม่น�้ำโขงทั้งในประเทศ

ไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะสำมำรถน�ำเรื่องรำวเหล่ำนี้ไปสร้ำง

โอกำสให้เด็กๆ ได้คิดค�ำนึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

กลุ่มเป้าหมาย

 หนังสือคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษำ “นิทำนธรรมชำติ: เล่ำควำมรู้สืบต่อกันไป” เหมำะส�ำหรับ

ใช้ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กชั้นประถำมศึกษำปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษำ

ตอนต้นชั้นปีที่ ๑-๓

เป้าหมายของการใช้คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา

“นิทานธรรมชาติ : เล่าความรู้สืบต่อกันไป”

 ๑. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้สึกสัมพันธ์คุ้นเคย ตลอดจนปลูกฝังควำมรักต่อพืชพรรณ 

สรรพสัตว์ ในท้องถิ่น จนปรำรถนำที่จะปกป้องดูแล

 ๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้และตระหนักว่ำปริมำณของพืชพรรณและสัตว์ลดน้อยลงกว่ำในอดีต

 ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดควำมตระหนักถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกิจกรรมกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจหรือกำรพัฒนำ ที่สัมพันธ์กับควำมเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและควำมเปลี่ยนของธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อม

 ๔. ผู้เรียนได้วำดภำพอนำคตของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนทิศทำงที่น่ำจะ

เป็นส�ำหรับกำรพัฒนำวิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่นของตน

 ๕. ผูเ้รยีนได้เรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึปัญหำทีเ่กดิจำกกำรพัฒนำเศรษฐกจิและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

 ๖. ผู้เรียนได้ขบคิดเกี่ยวกับบทบำทของตนที่จะสำมำรถท�ำได้และควรจะท�ำเพื่อปกป้อง

คุ้มครองธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



32

วิธีการพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้

การเล่าเรื่อง การตั้งค�าถาม การแบ่งปัน

ประสบการณ์

(การอธิบาย)

วิเคราะห์

เรื่องราว

(หรือ)

การสัมภาษณ์

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินกิจกรรม

 ๑. ก่อนเริม่กิจกรรมต่ำงๆ ควรมกีำรเตรยีมอปุกรณ์ส�ำหรบักำรฝึกอบรมหรอืท�ำกจิกรรม เช่น 

ภำพ กระดำษคลิปชำร์ด ปำกกำหลำกสี สีเทียน เทปกำว กระดำษเอสี่ ส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมกลุ่ม

เป็นต้น

 ๒. ขณะด�ำเนนิกจิกรรมให้แบ่งผูเ้ข้ำร่วมเป็นกลุม่ย่อย ๔-๕ คนต่อกลุม่ และขอให้แต่ละกลุม่

แลกเปลี่ยนควำมเห็นกันระหว่ำงท�ำกิจกรรมและน�ำเสนอข้อค้นพบของกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่

คุณค่าที่ควรให้ความส�าคัญในการน�าคู่มือนี้ไปใช้

 คณะผู้จัดท�ำหวังว่ำผู้ท่ีน�ำเครื่องมือน้ีไปใช้ในกำรสอนนักเรียน เพ่ือเป็นพื้นท่ีทำงควำมคิด

และกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นในมุมมองด้ำนวัฒนธรรมจำกบริบทในนิทำนพื้นบ้ำนที่เป็นรำกฐำน

ควำมรู้ของท้องถิ่นนั้นๆ โดยเห็นว่ำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรอนุรักษ์ดูแลตลอดจน

ประเพณีวัฒนธรรม เช่น วรรณกรรมเรื่องเล่ำ (มุขปำฐะ) และพิธีกรรมต่ำงๆ ที่สืบทอดกันมำจำก

คนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งควรได้รับกำรสืบทอดและปกป้องไว้
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