เสวนา และฉายหนังสั้นผลงานเยาวชนประเด็นพลังทองถิ่น
และสิ่งแวดลอม (Bioscope)
ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ห้ องนิพพานชิมลอง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.

การเสวนา (ประกอบการฉายหนังสั้ น)
ช่ วงที่ 1
กอนการฉายหนัง เริ่มตนดวยการแสดงผลงานของบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่
นําเสนอผลงานความสามารถของนองๆ เยาวชน ในโครงการ True Young Producer Award เปน
โครงการผลิตสื่อโฆษณา ที่เกี่ยวกับการรณรงคดานสิ่งแวดลอม โดยไดเชิญเยาวชนที่ชนะเลิศ มาพูดคุย
กัน โดยมีรายละเอียดการพูดคุย ดังนี้
พิธีกร :
สําหรับโครงการ True Young Producer Award เปนโครงการที่จัดขึ้นเมื่อป 2553 โดยมีนองๆ
เข า ร ว มหลายที ม แต ที ม ที่ ช นะเลิ ศ คื อ น อ งเจษฎา บู ร เศรษฐ และน อ งป ท มาส พู น ผล จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันนี้เราไดเชิญนองๆ มาพูดคุยกัน เชิญนองๆ ทั้ง 2 คนเลยคะ
เจษฏา:
สวั ส ดี ค รั บ ผมนายเจษฎา บู ร เศรษฐ ชื่ อ เล น โน ต ครั บ อยู ค ณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครับ
ปัทมาส:
สวั ส ดี ค ะ ดิ ฉั น นางสาวป ท มาส พู น ผล ชื่ อ เล น กรี น ค ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคะ

เรี ย นที่ ค ณะวารสารศาสตร

พิธีกร:
คะจุดเริ่มตนของผลงานชิ้นนี้ เกิดขึน้ มาจากอะไรคะ หลังจากที่เราไดรบั โจทยแลววา “ลด
คารบอนไดออกไซด เทากับลดโลกรอน”
เจษฏา:
จุดเริ่มตนของผมมาจากการทํางานใหเพื่อนมากกวาครับ คือเพื่อนที่อยูรัฐศาสตรใหผมชวยสรุป
ความเกี่ยวกับการเมือง ที่แบงแยกออกเปน 2 สี ที่ตางก็โทษกันไป โทษกันมา ซึ่งจริงๆแลวทุกคนก็มี

สวนเกี่ยวของดวยกันทั้งนั้น ผมจึงไดไอเดียวา จริงๆ แลว ถาเรื่องลดกาซคารบอนไดออกไซดทุกคนก็มี
สวนเกี่ยวของดวยกันทั้งนั้น ผมจึงเริ่มจากตรงนี้ ตอนนั้นก็เลยไปหาขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่ปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเยอะที่สุด ก็ไดมา 5 ประเทศ คือ จีน เยอรมัน อเมริกา อินเดีย แลวก็ญี่ปุน โดยผมก็
พยายามเอาจุดเดนของแตละประเทศมาใสในเรื่อง ตอนที่เราวาดบอรดแรก (story board)เปนแบบนี้นะ
ครับ พอเราสงบอรดไปก็เลยไดคัดเลือกเปนหนึ่งใน 20 ทีม ที่ไดเขาคายที่ศูนยวิทยาศาสตร ไดฝกฝนไอ
เดีย แลวก็มีการนําเสนอบอรดแรกของเราหลังจากไดอบรม ก็มีการฝกฝนไอเดียอีก มีการปรับเปลี่ยน
เล็กนอย แลวก็ไดนําเสนอบอรดอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกใหเหลือ 10 ทีม ทีมของเราก็ไดเขารอบดวย แลวพี่
เขาก็มอบทุนให ทีมละ 15,000 บาท เพื่อมาปรับปรุงงานทั้งหมด เราก็ตองกลับมานั่งคิดวาเราจะทํางาน
ของเราแบบไหนดี ผมเลยเลือกทํางานแบบ Stop Motions
ปัทมาส:
ตอนที่เปน draft แรก เราคิดวาจะใหเด็กในเรื่องดูขาวเรื่อง Gable Worming แลวกระโดด
ออกมานอกโลกเลย แตตอนหลังเราก็ปรับใหมอีก
เจษฏา:
เราเปลี่ยนแนวใหมใหใกลตัวมากขึ้น คือใหเด็กอยูนอกบาน แลวรูสึกวารอน ก็เลยเขียนลงไป
ในกระดาษวา “ใครกันนะที่ทําใหโลกรอน” แลวเด็กพับเปนจรวด เพื่อหาคนทํา แตในที่สุดจรวดก็วิ่ง
กลับมาชนตัวเขาเอง ตอนที่ทําผมก็ใหคนอื่นเขาดูดวย ใหชวยกันติชวยกันชม แลวก็ถามดวยวาเขาใจ
เนื้อเรื่องไหม ตอนแรกผมไมรูจะใสดนตรีอะไรดี ก็เลยใสดนตรีบรรเลง พอไปคุยกับเพื่อน เพื่อนก็
แนะนําวาใหใสแบบพรรณนาใหเห็นภาพดีกวา เพราะจะพูดเฉยๆ ก็ดูธรรมดาไป ก็เลยเลือกเพลงฉอย
แตงกลอนเสร็จ ก็ไปใหเพื่อนที่เรียนเอกภาษาไทยชวยปรับให คือผมจะบอกวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยา
ทํางานคนเดียว ตองใหคนอื่นชวยดวย โนตเองก็ขอความชวยเหลือ ไดไอเดียมาก็มาปรึกษาเพื่อนบาง
อาจารยบาง เราตองshare สิ่งที่เราทํา เพื่อที่จะไดรับการปรับปรุงแกไข ตองแบงปนใหผูอื่นรับรูดวย
โนตเองก็ไมไดหวงงาน เพราะโนตคิดวาการใหคนอื่นดู เราจะไดปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา จน
ตอนหลังก็เพิ่มฉากขึ้นเปนอีก 5 ฉาก แตกอนวันที่จะสงงาน งานก็ยังมีปญหาอีก คือเขียนคําวากาซ
คารบอนไดออกไซดผิด ก็ตองมาแกกันอีก แตก็ไดสงนะครับ คือโนตทํากลองแบบวาใสใจลงไปเยอะ
แลวเสียงทีใชก็เปนเสียงเพื่อนนี่แหละครับ เขาจะเสียงเล็กๆ แหลมๆ เสียงก็เลยเหมือนเสียงเด็ก
พิธีกร:
นองๆ ในหองนี้ เขากําลังทําหนังกันอยู โนตกับกรีนจะแนะนํานองอยางไรบาง เกี่ยวกับเวลา
เสริมหรือแกจะทําอยางไร มีเทคนิคอยางไรบาง

เจษฏา:
ก็อยางที่โนตบอกตอนแรกนะครับ วาอยาไปเสียดายงาน ที่มีคนแนะนําวาอันนี้ควรจะแกนะ อันนัน้ ควร
จะตัดนะ เมื่อมีคนวิจารณกใ็ หปรับงาน แตตองยึดเมนไอเดียหลักที่จะทํา คิดตอไปเรือ่ ย ๆ งานก็จะแกได
ที่สําคัญคือเราอยาหยุดคิด จริงๆ ไมจําเปนตองวาดภาพสวยอะไร ผมเองก็วาดไมสวย ขอใหวาดรูเรื่อง
สื่อใหเขาใจไดก็พอแลว
พิธีกร:
คือโนตจะบอกวา อะไรที่เราถนัดใหเราทําสิ่งนั้นกอนใชไหมคะ
เจษฏา:
กันได

ก็อยาไปคิดวาเราเรียนอะไรมา มันอยูที่ความสนใจ ใครก็ไดที่มีความสนใจ มันสามารถฝกฝน

พิธีกร:
เดือนมิถุนายน (2554) นี้ โครงการ True Young Producer Award ก็จะเปดอีก โครงการนี้นะคะ
นอกจากนองๆ จะไดรับรางวัลแลว อาจารยที่ปรึกษาก็ไดรับรางวัลดวย แลวถาชนะก็ยังไดไปศึกษาดู
งานที่ประเทศญี่ปุนอีกดวย จะไดไปดูบริษัทโฆษณาชื่อดังของโลกกันเลยทีเดียว
เจษฏา:
ผมอยากจะแนะนําวา ใครที่ชอบงานดานนี้ โปรแกรมก็ใชพื้นฐาน เชน photo shop, Elast แลวก็
อยาลืมฝกฝนเรื่องการวาดภาพ งานประกวดบางอยาง อาจทําใหเราไปถึงความสําเร็จที่เราคาดหวังไวก็
ไดนะครับ
พิธีกร:
สุดทายแลว อยากจะฝากอะไรกับนอง ๆ ที่เพิ่งเริ่มทําหนังบางคะ
เจษฏา:
ทุกคนมีไอเดีย แตละไอเดียหากทําได ใหทําออกมา อยาเก็บเอาไว นําเสนอผลงานของเรา
ออกไปเลย แลวหากมีการประกวดก็ลองประกวดดู เผื่อเราจะไดมีโอกาสทําอยางที่ฝนไวนะครับ
ปัทมาส:
ของกรีนก็ อยาเพิ่งคิดวาตัวเราเกงนะคะ แตใหโชวความสามารถของเราได แตตองใหคนอื่น
ชวยดู ชวยติ ชวยชม แลวก็ดูสื่อเยอะๆ เพราะจะทําใหเราเห็นอะไรเยอะเลย และเมื่อมีโอกาสประกวด ก็
อยาลืมไปประกวดนะคะ

พิธีกร:
ขอบคุณนองทั้ง 2 มากนะคะ เราจะดูหนังกันอีกสักรอบ แลวคอยเขาสูการฉายหนังสั้นตอไป
เชิญรับชมเลยคะ
ชมภาพยนตร์ โฆษณาทีช่ นะเลิศ “คนก็คนทีร่ ู้ ว่าใคร”
สาระสํ าคัญในเรื่อง:
มีเด็กนอยคนหนึ่ง นั่งอยูที่หนาบาน เกิดรูสึกรอนมากๆ แลวเกิดความสงสัย วาใครกันนะที่ทํา
ใหโลกรอน เด็กชายจึงเขียนคําถามใสกระดาษ แลวพับเปนจรวด ปาขึ้นไปบนทองฟา จรวดวิ่งผาน
หลายประเทศที่ทําใหเกิดโลกรอน ทั้ง จีน อเมริกา อินเดีย ญี่ปุน และเยอรมัน จนในที่สุดจรวดก็วิ่ง
กลับมาที่บานของเด็กนอย จรวดชนหนาเด็กนอยอยางจัง เด็กชายจึงรูวา ตัวเราเองนี่นี่แหละที่ทําใหโลก
รอน ทุกคนสามารถชวยกันหยุดภาวะโลกรอนได
ช่ วงที่ 2
พิธีกร :

สวัสดีครับ สําหรับวันนี้จะเปนการฉายหนัง ประเด็นสิ่งแวดลอม มีทั้งหมด 5 เรื่อง จากทั้งหมด
10 เรื่อง คัดมาใหไดชมกัน เรื่องแรก เรื่อง “ตนน้ําที่ตามหา” เชิญรับชมกันไดเลยครับ
1) หนังสั้ น เรื่อง “ต้ นนํา้ ทีต่ ามหา” จากเยาวชน จ.น่ าน

สาระสํ าคัญในเรื่อง:
เปนเรื่องราวที่แสดงวิถีชีวิตผูกพันระหวางคนกับน้ํา ที่หมูบานถืมตอง อําเภอเมือง จ.นาน ใน
เรื่องมีเด็ก 4 คน ที่ชวนกันออกไปที่ลําหวย เพื่อไปหาตนน้ํา “หวยปูสุม” พวกเขาไปเจอลุงคนหนึ่ง กําลัง
หาผักหาปลา จึงขอใหลุงชวยพาไปดูตนน้ํา ระหวางทางเดินจะพบกับภาพความแหงแลว ภาพตนไมที่
ถูกตัดเรียงไว เมื่อไปถึงบริเวณตนน้ํา ก็พบกับสภาพเหือด-แหง ไมมีน้ําเลย บริเวณที่เคยเปนตาน้ํา น้ําก็
ไมมีอีกแลว เพราะคนตัดไมทําลายปา ลุงอุยจึงสอนใหเด็ก ๆ ชวยกันรักษาปารักษาสิ่งแวดลอม เพราะ
ปานี่แหละ จะเปนที่เก็บน้ําไวใหเราใช และตนน้ําเล็กๆ นี่แหละคือแหลงตนน้ําของแมน้ําสายใหญ คือ
แมน้ํานาน
พิธีกร:
ครับก็จบไปแลวนะครับ สําหรับหนังเรื่องแรก ขอเชิญนอง ๆ จากทีมกลุมเยาวชนลุมน้ําสมุน
กันเลยครับ นองสุทธิดา และนองรุงนภาครับ ตอนแรกไดรับโจทย ทําไมถึงเลือกทําเรื่องตนน้ําครับ

เยาวชนทําหนัง:
ตอนแรกก็จะทําเรื่องตนน้ําสมุนแหละคะ แตวาแมน้ํามันใหญเกินไป เราก็เลยเลือกทําหวยปูสุม
ที่เปนแมน้ําสาขาดีกวา คือเรื่องนี้เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราคะ หวยปูสุมนี่แหงไปแลว ทุก
วันนี้มีปญหาเพราะเราแยงน้ํากันใช ก็เลยคิดวาอยากทําเรื่องตนน้ําคะ แลวอีกอยางเรื่องนี้ก็เปนเรื่องใกล
ตัวเรามากดวย
พิธีกร:
ไดเห็นอะไรบางจากตอนที่ไปหาขอมูล
เยาวชนทําหนัง:
ก็เห็นภาพสะทอนจากชาวบาน ที่สวนใหญจะเปนเรื่องน้ําที่ในหนาแลงจะไมมีน้ําใช คนทั่วไป
จะเดือดรอน เรื่องหนังของเราสะทอนชีวิตจริงของชาวบาน
พิธีกร:
แลวงานของกลุมเราทําอะไรกันบางครับ
เยาวชนทําหนัง:
ก็ทําคาย ทํากิจกรรม พาเด็กๆ ไปเห็นสถานที่จริงในเรื่องสิ่งแวดลอม
พิธีกร:
หลังจากทําเสร็จแลวไดฉายบางหรือยังครับ
เยาวชนทําหนัง:
ยังไมไดฉายเลยคะ กลับไปถึงจะฉาย
พิธีกร:
แลวเรื่องการทําหนังเปนอยางไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
ทําตอนแรกก็รูสึกทอมากเลยคะ เพราะทําอะไรไมเปนสักอยาง มีพี่ๆ คอยใหกําลังใจ และ
แนะนําเราวาใหเราเก็บภาพเยอะๆ ก็ดีขึ้น
เยาวชนทําหนัง:
ไมเคยทําเลยคะ พอทําแลวก็ตองมีเวลาให ตองทุมเท ตองแบงเวลาทํา หลังเลิกเรียนก็ตองรับ
กลับมาทํา แตก็ไดความรูใหมๆเยอะเลย

พิธีกร:
อยางไรก็ทําตอไปนะครับ จะไดความรูใหมๆ อีกเยอะเลย ครับตอไปเรามาชมเรื่องที่ 2 ชื่อ
เรียกถูกไหม ทีม ซําผักหนาม เชิญชมกันเลยครับ
2) หนังสั้ น เรื่อง “ซําผักหนาม, ความหวัง”
สาระสํ าคัญในเรื่อง:
พื้นที่ปาซําผักหนาม เดิมเปนพื้นที่อาศัยของชาวบาน กอนจะมีการประกาศใหเปนพื้นที่ป า
สงวน ชาวบานใชชีวิตคูกับปามาชานาน จนเมื่อป 2532 ชาวบานโดนไลที่เพราะทางราชการแจงวาเปน
พื้นที่ราชการ จนป 2535 ชาวบานลุกขึ้นมาตอสูอีกครั้ง มีการเรียกรองที่ดินทํากิน หลังจากตกลงกัน
ระหวางชาวบานและทางราชการเรียบรอยแลว จึงไดขอตกลงการใชพื้นที่รวมกัน โดยผูดูแลจะเปน
ราชการรวมกับชาวบาน และมีเอกสารสิทธิ์รวมกัน
พิธีกร:
ขอเชิญตัวแทนเยาวชนจากซําผักหนามครับ นองสราวุธ เชดี เกิดอะไรขึ้นครับกับชาวซํา
ผักหนาม
เยาวชนทําหนัง:
ชาวบ านอยู กั บป ากั บพื้ น ที่มากอน ปลูกบาน มีที่ดิน ทํากิน เปน ของตนเอง ตอมาก็มีก ารให
ชาวบานยายออกไป มีการขมขูใหออกจากพื้นที่ แตเมื่อป 2534 ชาวบานก็กลับเขามา
พิธีกร:
แลวกลุมของเรามีหนาที่ หรือคอยชวยเหลืออะไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
พวกเราเป น กลุ ม เยาวชนที่ ทํ า งานด า นการสํ า รวจ หาความอุ ด มสมบู ร ณ ข องป า มี ต น ไม
อะไรบาง เราจะสํารวจปตอป
พิธีกร:
ปจจุบันชุมชนเราเปนอุทยานแลวใชไหม
เยาวชนทําหนัง:
ใชครับ เราอยูในพื้นที่อุทยาน คือ อยูรวมกัน ใชพื้นที่รวมกัน ชวยกันอนุรักษ อยูกันแบบพึ่งพา
อาศัยกันครับ

พิธีกร:
แลวถาเจอคนตัดไม ลักของปา เราจะทําอยางไร
เยาวชนทําหนัง:
ขั้นแรกก็คือกักบริเวณกอน ชาวบานจะชวยกันสอดสองดูแล แลวก็จะแจงเจาหนาที่ คอยเปนหู
เปนตาให แลวใหเจาหนาที่จัดการ
พิธีกร:
วกกลับมาเรื่องการทําภาพยนตร ทําแลวเปนอยางไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
เปนคนชอบลองอยูแลว พอไดทําจริงก็รูสึกวายากมาก มีปญหาเรื่องการทํางานตลอด ตอนลง
พื้นที่ไปถายก็ไมคอยพบชาวบาน เพราะชาวบานออกไปทํามาหากินถาจะไปเจอ ไมเชามาก ก็เย็นมาก
และผูมีความรูก็ไมคอยจะมี
พิธีกร:
ชาวบานเขายังมีปญหาอยูไหม
เยาวชนทําหนัง:
ปจจุบันก็ไมคอยมีมากนัก เพราะชาวบานเขาใจเพิ่มมากขึ้น คือพบกันคนละครึ่งทางนะครับ
พิธีกร:
ทําหนังแลวรูสึกอยางไรบางครับ และไดอะไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
รูสึกดีครับ ที่ไดทําหนังเกี่ยวกับบานตัวเอง แลวก็ไดความรูที่จะมาประยุกตใชกับกลุมดวย ได
ความรูทางไอที ทําใหเราสามารถตัดตอเว็บไซดของหมูบานเราไดดวย
พิธีกร:
เรื่องตอไป เรื่องเลาผานกาลเวลา มาชมพรอมกันเลยครับ
3) หนังสั้ น เรื่อง “เรื่องราวผ่ านกาลเวลา (For the time)” โดยนุยซัง & ซัมหลีโปรดักชั่น
สาระสํ าคัญในเรื่อง:
เปนเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หนึ่ง ที่แตเดิมเปนปาที่อุดมสมบูรณ แตทุกอยางกลับ
เปลี่ยนไป เมื่อเด็กหนุมกลับมาทํามาหากินที่บานของตัวเอง ทุกอยางก็ไมมีอะไรเหมือนเดิม ดินแหง ปา

ไมมี ฝนไมตก น้ําที่เคยสมบูรณก็เหือดแหงไป การเผาปาก็เกิดขึ้นทุกพื้นที่ เวลาที่เปลี่ยนไป ทําใหทุก
อยางเปลี่ยนตาม
พิธีกร:
ขอเชิญทีมงานทางดานหนาเลยครับ กับทีม นุยซัง & ซัมหลี โปรดักชั่น แนะนําตัวเลยครับ
เยาวชนทําหนัง:
ผมเบิกฟา สีทองครับ เยาวชนที่ทํางานบานหวยหินดํา จ.สุพรรณบุรีครับ
พิธีกร:
เราทํางานอะไรในพื้นที่ครับ
เยาวชนทําหนัง:
ชวยทํางานชุมชนในพื้นที่ครับ จะทํางานกับชุมชนกระเหรี่ยง อีกอยางคือผมชอบดูสารคดี ได
แรงบันดาลใจการทําหนังมาจากเรื่อง HOME
พิธีกร:
การทํางานเปนอยางไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
ก็ไมมีอุปกรณเลย ใชโทรศัพทมือถือ ก็คอนขางยุงยากครับ ตอนแรกตั้งใจกันวาจะชวยกันทํา
หลายคน แตไปๆ มาๆ ก็ทํากันแค 2 คนครับ
พิธีกร:
แลวไดอะไรจากการทําหนังบางครับ
เยาวชนทําหนัง:
ไดความสนุกจากการทําหนัง จริงๆ ผมตองการจะสื่อใหเห็นถึงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สงผล
กระทบกับสิ่งแวดลอม แลวการทําหนังก็ทําใหผมไดนําเสนอภาพอะไรดีๆ ไดเยอะเลยครับ
พิธีกร:
ขอบคุณครับ เรื่องตอไป เปนนองๆ เยาวชนที่มาจากภาคใต จากจังหวัดระนอง มาดูหนังของ
พวกเขากันดีกวานะครับ กับเรื่อง ตามหาจอมหอบ

4) หนังสั้ น เรื่อง “ตามหาจอมหอบ” จากกลุ่มสร้ างสรรค์ วัน ทรู ตรี้ จ.ระนอง
สาระสํ าคัญในเรื่อง:
เปนเรื่องราวของเจาหนูตัวนอย 2 คนวัยประมาณ 10 ขวบ ทั้งสองคนเปนเพื่อนกัน มีชื่อวา แมน
กับปอนด วันหนึ่ง เขาเขาเรียน แลวครูสั่งใหไปหาเรื่องตัว “แมหอบ” วามีลักษณะเปนอยางไร เด็ก ๆ
จึงไปถามผูใหญในหมูบาน และเริ่มปฏิบัติการคนหา หลังจากการไปสอบถาม ผูใหญบอกวา ตัวมันมี
ลักษณะหัวเหมือนกุง มีหางเหมือนกั้ง มีกามเหมือนปู หาดูไดยาก จะอาศัยอยูในปาชายเลน ถาจะหาแม
หอบต อ งใช จ อบขุ ด ถึ ง จะเจอ เป น ตั ว ที่ ห ายากมาก มั น กิ น ทุ ก อย า งที่ อ ยู ใ นป า ชายเลนเป น อาหาร
โดยเฉพาะปลาตีน มันมีประโยชนในการทําเปนยารักษาโรคหอบ แตตองเอาไปเผาไฟ และตากใหแหง
คนก็ใชผสมน้ําผึ้งใหเด็กกิน ประโยชนอีกอยางของตัวแมหอบคือการพรวนดิน ใหความชุมชื้นกับปา
ชายเลน เมื่อเรื่องมาถึงตอนสุดทาย เด็กๆ ก็หาตัวแมหอบไมเจอ แตพวกเด็กๆ ก็ไดความรูจากชุมชน
มากมาย
พิธีกร:
เชิญนองๆ เยาวชนที่ทําหนังเรื่องนี้เลยครับ
เยาวชนทําหนัง 1:
ผม ธนวัต สังเกษม
เยาวชนทําหนัง 2:
ผม อโนชา อังวิจิตร พวกเรามากจากกลุมสรางสรรค วัน ทรู ตรี้ เปนศูนยการเรียนรูของเยาวชน
ที่ดานหนาเปนภูเขา ดานหลังเปนทะเล และมีปาชายเลนดวยครับ
พิธีกร:
สถานการณปาชายเลนบานเราเปนอยางไรบางครับ
เยาวชนทําหนัง:
แตกอนก็อุดมสมบูรณดี ยังชะลอคลื่นได แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแลวครับ ปานอยลง พวกเราเลย
ทํากิจกรรมดานการปลูกปากัน ทดแทนในสวนที่หายไป เราก็ทําคายชวงเดือนตุลาคม เราจะชวยกัน
ปลูกปาทดแทน
พิธีกร:
แลวตัวจอมหอบเปนอยางไร เคยเห็นไหม เลาใหฟงหนอย

เยาวชนทําหนัง:
เคยเห็นแลวครับ โดยเฉพาะเด็กระนอง ตัวจะแบน ๆ หัวเหมือนกุง หางเหมือนกั้ง มีกามเหมือน
ปู ตัวยาวประมาณ 1 ฝามือ
พิธีกร:
แลวตัวจอมหอบ มีประโยชนอะไรครับ
เยาวชนทําหนัง:
ก็ชวยใหดินรวนซุย ชาวบานจะนํามาทําเปนยารักษาโรคหอบ แตชาวบานสวนใหญไมคอยรูจัก
จะจับรวมกับกุง ขุย หรือ ขี้เปรี้ยวที่หนารู นักวิชาการบอกวา สามารถชวยวัดระดับน้ําทะเลได ถาขุยสูง
แคไหน แสดงวาระดับน้ําทะเลจะสูงเทานั้น แตนักวิชาการบอกวา ถามีตัวแมหอบมากเทาไหร แสดงวา
ปาชายเลนกําลังเสื่อมโทรมมากขึ้นเทานั้น
พิธีกร:
แปลกแฮะตัวนี้ แลวนองๆ แตละคนทําหนาที่อะไรกันบาง ไดขาววาทําหนังแลวหลายเรื่อง
เยาวชนทําหนัง:
เรื่องนี้เปนหนังเรื่องแรกของเราครับ พอทําเสร็จเราก็ไดไปฉายตามโรงเรียนตางๆ ไดรับการ
ตอบรับดีมากเลย เพื่อนในโรงเรียนที่ไมรูจักตัวแมหอบก็ไดรูจัก จากวันที่ทําหนังเรื่องนี้ เราทําหนังแลว
5 เรื่อง มีเรื่อง อันดามัน สึนามิ เรื่องพลับพลึงธาร ที่เปนพืชที่มีที่เดียว คือจังหวัดระนอง เรื่องอุแว เปน
เรื่องสิทธิการเกิด การอยูของคนพมา และเรื่องเลาทั่วไปของกลุมเรา ที่นําภาพมาเรียงกัน แบบสวย ๆ
พิธีกร:
แลวความรูที่ไดรับจากเรื่องนี้มีอะไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
ก็ไดเรียนรูเรื่องสื่อ การสื่อในรูปแบบหนังสั้น ที่เด็กๆ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไดรูวา การ
เรียนรูไมจะเปนตองเปนที่สถานศึกษาอยางเดียว ขางนอกก็มีความรูมากมาย แลวเราก็ไดคิดนอกกรอบ
ดวย เราเรียกสิ่งที่เราเรียนรูขางนอกวา ครูเถื่อน ที่สอนใหผมยืนได เมื่อกอนก็เปนแคเด็กซนๆ แตก็ไดมา
ทํางานอะไรที่สรางสรรคสังคมมากขึ้น
พิธีกร:

ครับ ก็จบไปอีกเรื่องแลวนะครับ เรามาถึงเรื่องสุดทายของวันนี้ เรื่องนี้มากจาก จังหวัดราชบุรี
ชื่อเรื่อง ตนไมเพื่อนรัก เรามาชมเรื่องสุดทายกันเลยครับ
5) หนังสั้ น เรื่อง “ต้ นไม้ เพือ่ นรัก” จากกลุ่มเยาวชนบ้ านโป่ งกระทิงบน จ.ราชบุรี
สาระสํ าคัญในเรื่อง:
เปนเรื่องราวของชาวกระเหรี่ยงโปว ที่อยูบานโปงกระทิงบน มีความเชื่อเรื่องผี นับถือผี ใน
เดือน 9 ของทุกป จะมีการจัดงานทําบุญรวมกันครั้งยิ่งใหญของชาวกระเหรี่ยง ทุกคนจะตองมารวมตัว
กัน แสดงใหเห็นวัฒนธรรมชาวกระเหรี่ยง มีเด็กชายคนหนึ่งอยูกับพอ พอเลาใหฟงเรื่องของนิทาน
ตนไม วาชาวกระเหรี่ยงจะผูกพันกับตนไมมาก และเชื่อวาตนไมพูดได วันหนึ่งที่มนุษยไดยินเสียงหัวใจ
ของตนไม ตนไมจะพูดไดและยอมพูดกับมนุษย วันหนึ่งเด็กชายเดินเขาไปในปา ไปหาตนไมที่พูดได
แลวเขาก็พบ ตนไมบอกกับเขาวา ที่ตนไมไมยอมพูดกับคน เพราะกลัวโดนตัด กวาตนไมจะโตตองใช
เวลาหลายป แตการตัดทําไดแคแปบเดียวก็ลมแลว แลวงานเดือน 9 ก็มาถึง เด็กชายไดยินวา มีคนจะมา
ทํารีสอรทบนเขา เขาจึงรับเอาผาสีเหลืองไปหาตนไม เพราะชาวกระเหรี่ยงเชื่อวา การบวชตนไม จะทํา
ใหไมมีใครกลาตัดตนไมตนนั้น แตเมื่อเวลาผานไป ตนไมเพื่อนของเขาก็โดนตัดในที่สุด
พิธีกร:
ดีกวา

จบไปแลวนะครับ หลายคนถึงกับน้ําตาแตกกันเลย มา มารูจักกับนอง ๆ ที่ทําหนังเรื่องนี้กัน

เยาวชนทําหนัง:
สวัสดีครับ ผม ชรินทร ทองหลาง ชื่อเลน กุก ครับ
เยาวชนทําหนัง:
สวัสดีครับผม ณัฐพล บุญยงค ชื่อเลน โองครับ
พิธีกร:
กอนอื่นเลากิจกรรมที่ทํากันในบานของเรากอน วาเราทําอะไรกันบาง
เยาวชนทําหนัง:
กลุมของเราเปนกลุมเยาวชนที่ทํากิจกรรมในหมูบาน มีกิจกรรมมากมาย เชน การพานองเขาปา
การแสดงดนตรี สื่อความหมาย การเลนดนตรีเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ มีการโชวในชวงเทศกาลตางๆ มี
การอนุรักษ แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยงโปว โดยที่หมูบานเราจะมีตารางกิจกรรมตลอดทั้ง

ป มีกิจกรรมการรดน้ําดําหัว ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม มีการไหวตนไม แลวชาวกระเหรี่ยงโปว
จะนับถือตนสัตบัน (ตีนเปด) ที่เปนตนไมศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบาน โดยที่หมูบานเรามีเด็กและเยาวชน
เขามาเรียนรูดวย
พิธีกร:
แลวหนังเรื่องนี้ของเราตองการสื่อเรื่องอะไรครับ
เยาวชนทําหนัง:
ตองการสื่อเรื่องมุมของตนไมครับ เปนมุมที่ตรงกับหมูบานที่ตองการรักษาตนไมไว เพรา
ปจจุบัน บานเราเจอปญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ และการสรางรีสอรท
พิธีกร:
ตอนถายทําเปนอยางไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
มีปญหาในการถายทํามากครับ คือไมสามารถถายภาพนิ่งได ถายไดแตภาพเคลื่อนไหว แลวเรา
ก็มี memory ไมคอยเยอะ เลยตองใชการซอมกันจนแมนกอนแลวคอยถายทีเดียวเลย แลวเราก็มีปญหา
เรื่องผึ้ง ตอนถายก็มีแมลงมารบกวนตลอด ตอนที่เราจะตัดครั้งสุดทาย เราเปด memory ไมได ตอนแรก
นึกวา memory เสีย แตที่ไหนได หยิบมาผิดอัน
พิธีกร:
ตอนนี้สภาพหมูบานเราเปนอยางไรบางครับ
เยาวชนทําหนัง:
ตอนนี้ที่บาน แยกวาในรูปอีก
พิธีกร:
การที่เราทําหนังเรื่องนี้ เราไดอะไรบาง
เยาวชนทําหนัง:
เราไดเรื่องการสื่อสาร เรื่องบางเรื่อง บางทีเราก็สื่อไดยาก แลวก็เรื่องการแสดง ที่ทํายากเหมือน
การถายเลย หนังเรื่องนี้ เปนหนังเรื่องแรกของเรา ที่ตั้งใจจะสะทอนภาพปจจุบันใหไดเห็น วาทุกวันนี้
ไมคอยมีใครสนใจสิ่งแวดลอม พวกเราตองหันมาชวยกันกอน

พิธีกร:
ครับ แลวก็จบกันไปแลวนะครับ สําหรับทั้ง 5 เรื่อง ที่นํามาฉายวันนี้ วันนี้พี่ๆ มีซีดีมาแจกดวย เผื่อใคร
อยากจะดูอีก 4 เรื่องที่เหลือ ก็กลับไปดูที่บานกันไดนะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบการฉายหนังสั้นประเด็น
เยาวชนกับสิ่งแวดลอมไวเทานี้ สวัสดีครับ

