
เสวนา  และฉายหนงัส้ันผลงานเยาวชนประเดน็พลังทองถ่ิน 

และส่ิงแวดลอม (Bioscope) 

ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ช้ัน 2 ห้องนิพพานชิมลอง 

วนัที ่7 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. 

 

การเสวนา (ประกอบการฉายหนังส้ัน) 

ช่วงที ่1  

กอนการฉายหนัง เร่ิมตนดวยการแสดงผลงานของบริษัททรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ี

นําเสนอผลงานความสามารถของนองๆ เยาวชน ในโครงการ True Young Producer Award เปน

โครงการผลิตส่ือโฆษณา ท่ีเกี่ยวกับการรณรงคดานส่ิงแวดลอม โดยไดเชิญเยาวชนท่ีชนะเลิศ มาพูดคุย

กัน โดยมีรายละเอียดการพูดคุย ดังนี้ 

พธีิกร :  

สําหรับโครงการ True Young Producer Award เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเม่ือป 2553 โดยมีนองๆ 

เข ารวมหลายทีม แต ทีมท่ีชนะเลิศคือ นองเจษฎา บูรเศรษฐ และนองปทมาส พูนผล จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันนี้เราไดเชิญนองๆ มาพูดคุยกัน เชิญนองๆ ท้ัง 2 คนเลยคะ 

เจษฏา:  

สวัส ดีค รั บ  ผมน าย เ จ ษ ฎา  บูร เ ศร ษ ฐ  ช่ือ เ ลน  โน ต  ค รับ  อยู คณ ะ ว า รสา รศา สต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครับ 

ปัทมาส:  

สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวปทมาส พูนผล ชื่อเลน กรีนคะ เรียนท่ีคณะวารสารศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคะ 

พธีิกร:  

คะจุดเร่ิมตนของผลงานช้ินนี้ เกิดข้ึนมาจากอะไรคะ หลังจากท่ีเราไดรับโจทยแลววา “ลด

คารบอนไดออกไซด เทากบัลดโลกรอน” 

เจษฏา:  

จุดเร่ิมตนของผมมาจากการทํางานใหเพื่อนมากกวาครับ คือเพื่อนท่ีอยูรัฐศาสตรใหผมชวยสรุป

ความเกี่ยวกับการเมือง ท่ีแบงแยกออกเปน 2 สี ท่ีตางก็โทษกันไป โทษกันมา ซ่ึงจริงๆแลวทุกคนก็มี



สวนเกี่ยวของดวยกันท้ังนั้น ผมจึงไดไอเดียวา จริงๆ แลว ถาเร่ืองลดกาซคารบอนไดออกไซดทุกคนก็มี

สวนเกี่ยวของดวยกันท้ังนั้น ผมจึงเร่ิมจากตรงนี้ ตอนนั้นก็เลยไปหาขอมูลเกี่ยวกับประเทศท่ีปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดเยอะท่ีสุด ก็ไดมา 5 ประเทศ คือ จีน เยอรมัน อเมริกา อินเดีย แลวก็ญ่ีปุน โดยผมก็

พยายามเอาจุดเดนของแตละประเทศมาใสในเร่ือง ตอนท่ีเราวาดบอรดแรก (story board)เปนแบบนี้นะ

ครับ พอเราสงบอรดไปก็เลยไดคัดเลือกเปนหนึ่งใน 20 ทีม ท่ีไดเขาคายท่ีศูนยวิทยาศาสตร ไดฝกฝนไอ

เดีย แลวก็มีการนําเสนอบอรดแรกของเราหลังจากไดอบรม ก็มีการฝกฝนไอเดียอีก มีการปรับเปล่ียน

เล็กนอย แลวก็ไดนําเสนอบอรดอีกคร้ัง เพื่อคัดเลือกใหเหลือ 10 ทีม ทีมของเราก็ไดเขารอบดวย แลวพี่

เขาก็มอบทุนให ทีมละ 15,000  บาท เพื่อมาปรับปรุงงานท้ังหมด เราก็ตองกลับมานั่งคิดวาเราจะทํางาน

ของเราแบบไหนดี ผมเลยเลือกทํางานแบบ Stop Motions  

ปัทมาส:  

ตอนท่ีเปน draft แรก เราคิดวาจะใหเด็กในเร่ืองดูขาวเร่ือง Gable Worming แลวกระโดด

ออกมานอกโลกเลย แตตอนหลังเราก็ปรับใหมอีก 

เจษฏา:  

เราเปล่ียนแนวใหมใหใกลตัวมากข้ึน คือใหเด็กอยูนอกบาน แลวรูสึกวารอน ก็เลยเขียนลงไป

ในกระดาษวา “ใครกันนะท่ีทําใหโลกรอน” แลวเด็กพับเปนจรวด เพ่ือหาคนทํา แตในท่ีสุดจรวดก็วิ่ง

กลับมาชนตัวเขาเอง ตอนท่ีทําผมก็ใหคนอ่ืนเขาดูดวย ใหชวยกันติชวยกันชม แลวก็ถามดวยวาเขาใจ

เนื้อเร่ืองไหม ตอนแรกผมไมรูจะใสดนตรีอะไรดี ก็เลยใสดนตรีบรรเลง พอไปคุยกับเพื่อน เพื่อนก็

แนะนําวาใหใสแบบพรรณนาใหเห็นภาพดีกวา เพราะจะพูดเฉยๆ ก็ดูธรรมดาไป ก็เลยเลือกเพลงฉอย 

แตงกลอนเสร็จ ก็ไปใหเพื่อนท่ีเรียนเอกภาษาไทยชวยปรับให คือผมจะบอกวา ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคืออยา

ทํางานคนเดียว ตองใหคนอ่ืนชวยดวย โนตเองก็ขอความชวยเหลือ ไดไอเดียมาก็มาปรึกษาเพื่อนบาง 

อาจารยบาง เราตองshare ส่ิงท่ีเราทํา เพื่อท่ีจะไดรับการปรับปรุงแกไข ตองแบงปนใหผูอ่ืนรับรูดวย 

โนตเองก็ไมไดหวงงาน เพราะโนตคิดวาการใหคนอ่ืนดู เราจะไดปรับเปล่ียนใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา จน

ตอนหลังก็เพิ่มฉากข้ึนเปนอีก 5 ฉาก แตกอนวันท่ีจะสงงาน งานก็ยังมีปญหาอีก คือเขียนคําวากาซ

คารบอนไดออกไซดผิด ก็ตองมาแกกันอีก แตก็ไดสงนะครับ คือโนตทํากลองแบบวาใสใจลงไปเยอะ 

แลวเสียงทีใชก็เปนเสียงเพื่อนนี่แหละครับ เขาจะเสียงเล็กๆ แหลมๆ เสียงก็เลยเหมือนเสียงเด็ก 

พธีิกร:  

นองๆ ในหองนี้ เขากําลังทําหนังกันอยู โนตกับกรีนจะแนะนํานองอยางไรบาง เกี่ยวกับเวลา

เสริมหรือแกจะทําอยางไร มีเทคนิคอยางไรบาง 



เจษฏา:  

ก็อยางท่ีโนตบอกตอนแรกนะครับ วาอยาไปเสียดายงาน ท่ีมีคนแนะนําวาอันนี้ควรจะแกนะ อันนัน้ควร

จะตัดนะ เม่ือมีคนวิจารณกใ็หปรับงาน แตตองยึดเมนไอเดียหลักท่ีจะทํา คิดตอไปเร่ือย ๆ งานก็จะแกได 

ท่ีสําคัญคือเราอยาหยดุคิด จริงๆ ไมจําเปนตองวาดภาพสวยอะไร ผมเองก็วาดไมสวย ขอใหวาดรูเร่ือง 

ส่ือใหเขาใจไดก็พอแลว 

พธีิกร:  

คือโนตจะบอกวา อะไรท่ีเราถนัดใหเราทําส่ิงนั้นกอนใชไหมคะ 

เจษฏา:  

ก็อยาไปคิดวาเราเรียนอะไรมา มันอยูท่ีความสนใจ ใครก็ไดท่ีมีความสนใจ มันสามารถฝกฝน

กันได 

พธีิกร:  

เดือนมิถุนายน (2554) นี้ โครงการ True Young Producer Award ก็จะเปดอีก โครงการนี้นะคะ 

นอกจากนองๆ จะไดรับรางวัลแลว อาจารยท่ีปรึกษาก็ไดรับรางวัลดวย แลวถาชนะก็ยังไดไปศึกษาดู

งานท่ีประเทศญ่ีปุนอีกดวย จะไดไปดูบริษัทโฆษณาช่ือดังของโลกกันเลยทีเดียว 

เจษฏา:  

ผมอยากจะแนะนําวา ใครท่ีชอบงานดานนี้ โปรแกรมก็ใชพื้นฐาน เชน photo shop, Elast แลวก็

อยาลืมฝกฝนเร่ืองการวาดภาพ งานประกวดบางอยาง อาจทําใหเราไปถึงความสําเร็จท่ีเราคาดหวังไวก็

ไดนะครับ 

พธีิกร:  

สุดทายแลว อยากจะฝากอะไรกับนอง ๆ ท่ีเพิ่งเร่ิมทําหนังบางคะ 

เจษฏา:  

ทุกคนมีไอเดีย แตละไอเดียหากทําได ใหทําออกมา อยาเก็บเอาไว นําเสนอผลงานของเรา

ออกไปเลย แลวหากมีการประกวดก็ลองประกวดดู เผ่ือเราจะไดมีโอกาสทําอยางท่ีฝนไวนะครับ 

ปัทมาส:  

ของกรีนก็ อยาเพิ่งคิดวาตัวเราเกงนะคะ แตใหโชวความสามารถของเราได แตตองใหคนอ่ืน

ชวยดู ชวยติ ชวยชม แลวก็ดูส่ือเยอะๆ เพราะจะทําใหเราเห็นอะไรเยอะเลย และเม่ือมีโอกาสประกวด ก็

อยาลืมไปประกวดนะคะ 



พธีิกร:  

ขอบคุณนองท้ัง 2 มากนะคะ เราจะดูหนังกันอีกสักรอบ แลวคอยเขาสูการฉายหนังส้ันตอไป 

เชิญรับชมเลยคะ 

ชมภาพยนตร์โฆษณาทีช่นะเลศิ “คนกค็นทีรู้่ว่าใคร” 

สาระสําคญัในเร่ือง: 

มีเด็กนอยคนหนึ่ง นั่งอยูท่ีหนาบาน เกิดรูสึกรอนมากๆ แลวเกิดความสงสัย วาใครกันนะท่ีทํา

ใหโลกรอน เด็กชายจึงเขียนคําถามใสกระดาษ แลวพับเปนจรวด ปาข้ึนไปบนทองฟา จรวดวิ่งผาน 

หลายประเทศท่ีทําใหเกิดโลกรอน ท้ัง จีน อเมริกา อินเดีย ญ่ีปุน และเยอรมัน จนในท่ีสุดจรวดก็วิ่ง

กลับมาท่ีบานของเด็กนอย จรวดชนหนาเด็กนอยอยางจัง เด็กชายจึงรูวา ตัวเราเองนี่นี่แหละท่ีทําใหโลก

รอน ทุกคนสามารถชวยกันหยุดภาวะโลกรอนได 

ช่วงที ่2  

พธีิกร :  

สวัสดีครับ สําหรับวันนี้จะเปนการฉายหนัง ประเด็นส่ิงแวดลอม มีท้ังหมด 5 เร่ือง จากท้ังหมด 

10 เร่ือง คัดมาใหไดชมกัน เร่ืองแรก เร่ือง “ตนน้ําท่ีตามหา” เชิญรับชมกันไดเลยครับ 

1) หนังส้ัน เร่ือง “ต้นนํา้ทีต่ามหา”  จากเยาวชน จ.น่าน 

สาระสําคญัในเร่ือง: 

เปนเร่ืองราวท่ีแสดงวิถีชีวิตผูกพันระหวางคนกับน้ํา ท่ีหมูบานถืมตอง อําเภอเมือง จ.นาน ใน

เร่ืองมีเด็ก 4 คน ท่ีชวนกันออกไปท่ีลําหวย เพื่อไปหาตนน้ํา “หวยปูสุม” พวกเขาไปเจอลุงคนหนึ่ง กําลัง

หาผักหาปลา จึงขอใหลุงชวยพาไปดูตนน้ํา ระหวางทางเดินจะพบกับภาพความแหงแลว ภาพตนไมท่ี

ถูกตัดเรียงไว เม่ือไปถึงบริเวณตนน้ํา ก็พบกับสภาพเหือด-แหง ไมมีน้ําเลย บริเวณท่ีเคยเปนตาน้ํา น้ําก็

ไมมีอีกแลว เพราะคนตัดไมทําลายปา ลุงอุยจึงสอนใหเด็ก ๆ ชวยกันรักษาปารักษาส่ิงแวดลอม เพราะ

ปานี่แหละ จะเปนท่ีเก็บน้ําไวใหเราใช และตนน้ําเล็กๆ นี่แหละคือแหลงตนน้ําของแมน้ําสายใหญ คือ

แมน้ํานาน 

พธีิกร:  

ครับก็จบไปแลวนะครับ สําหรับหนังเร่ืองแรก ขอเชิญนอง ๆ จากทีมกลุมเยาวชนลุมน้ําสมุน

กันเลยครับ นองสุทธิดา และนองรุงนภาครับ  ตอนแรกไดรับโจทย ทําไมถึงเลือกทําเร่ืองตนน้ําครับ 

 



เยาวชนทาํหนัง:  

ตอนแรกก็จะทําเร่ืองตนน้ําสมุนแหละคะ แตวาแมน้ํามันใหญเกินไป เราก็เลยเลือกทําหวยปูสุม

ท่ีเปนแมน้ําสาขาดีกวา คือเร่ืองนี้เปนเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของเราคะ หวยปูสุมนี่แหงไปแลว ทุก

วันนี้มีปญหาเพราะเราแยงน้ํากันใช ก็เลยคิดวาอยากทําเร่ืองตนน้ําคะ แลวอีกอยางเร่ืองนี้ก็เปนเร่ืองใกล

ตัวเรามากดวย 

พธีิกร:  

ไดเห็นอะไรบางจากตอนท่ีไปหาขอมูล 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็เห็นภาพสะทอนจากชาวบาน ท่ีสวนใหญจะเปนเร่ืองน้ําท่ีในหนาแลงจะไมมีน้ําใช คนท่ัวไป

จะเดือดรอน เร่ืองหนังของเราสะทอนชีวิตจริงของชาวบาน 

พธีิกร:  

แลวงานของกลุมเราทําอะไรกันบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ทําคาย ทํากิจกรรม พาเด็กๆ ไปเห็นสถานท่ีจริงในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

พธีิกร:  

หลังจากทําเสร็จแลวไดฉายบางหรือยังครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ยังไมไดฉายเลยคะ กลับไปถึงจะฉาย 

พธีิกร:  

แลวเร่ืองการทําหนังเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ทําตอนแรกก็รูสึกทอมากเลยคะ เพราะทําอะไรไมเปนสักอยาง มีพ่ีๆ คอยใหกําลังใจ และ

แนะนําเราวาใหเราเก็บภาพเยอะๆ ก็ดีข้ึน 

เยาวชนทาํหนัง:  

ไมเคยทําเลยคะ พอทําแลวก็ตองมีเวลาให ตองทุมเท ตองแบงเวลาทํา หลังเลิกเรียนก็ตองรับ

กลับมาทํา แตก็ไดความรูใหมๆเยอะเลย 

 



พธีิกร:  

อยางไรก็ทําตอไปนะครับ จะไดความรูใหมๆ อีกเยอะเลย ครับตอไปเรามาชมเร่ืองท่ี 2   ช่ือ

เรียกถูกไหม ทีม   ซําผักหนาม เชิญชมกันเลยครับ 

2) หนังส้ัน  เร่ือง “ซําผกัหนาม, ความหวงั” 

สาระสําคญัในเร่ือง: 

พื้นท่ีปาซําผักหนาม เดิมเปนพ้ืนท่ีอาศัยของชาวบาน กอนจะมีการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีปา

สงวน ชาวบานใชชีวิตคูกับปามาชานาน จนเม่ือป 2532 ชาวบานโดนไลท่ีเพราะทางราชการแจงวาเปน

พ้ืนท่ีราชการ จนป 2535 ชาวบานลุกข้ึนมาตอสูอีกคร้ัง มีการเรียกรองท่ีดินทํากิน หลังจากตกลงกัน

ระหวางชาวบานและทางราชการเรียบรอยแลว จึงไดขอตกลงการใชพื้นท่ีรวมกัน โดยผูดูแลจะเปน

ราชการรวมกับชาวบาน และมีเอกสารสิทธ์ิรวมกัน 

พธีิกร:  

ขอเชิญตัวแทนเยาวชนจากซําผักหนามครับ นองสราวุธ เชดี เกิดอะไรข้ึนครับกับชาวซํา

ผักหนาม 

เยาวชนทาํหนัง:  

ชาวบานอยูกับปากับพื้นท่ีมากอน ปลูกบาน มีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง ตอมาก็มีการให

ชาวบานยายออกไป มีการขมขูใหออกจากพื้นท่ี แตเม่ือป 2534 ชาวบานก็กลับเขามา 

พธีิกร:  

แลวกลุมของเรามีหนาท่ี หรือคอยชวยเหลืออะไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

พวกเราเปนกลุมเยาวชนท่ีทํางานดานการสํารวจ หาความอุดมสมบูรณของปา มีตนไม

อะไรบาง เราจะสํารวจปตอป 

พธีิกร:  

ปจจุบันชุมชนเราเปนอุทยานแลวใชไหม 

เยาวชนทาํหนัง:  

ใชครับ เราอยูในพื้นท่ีอุทยาน คือ อยูรวมกัน ใชพื้นท่ีรวมกัน ชวยกันอนุรักษ อยูกันแบบพ่ึงพา

อาศัยกันครับ 

 



พธีิกร:  

แลวถาเจอคนตัดไม ลักของปา เราจะทําอยางไร 

เยาวชนทาํหนัง:  

ข้ันแรกก็คือกักบริเวณกอน ชาวบานจะชวยกันสอดสองดูแล แลวก็จะแจงเจาหนาท่ี คอยเปนหู

เปนตาให แลวใหเจาหนาท่ีจัดการ 

พธีิกร:  

วกกลับมาเร่ืองการทําภาพยนตร ทําแลวเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

เปนคนชอบลองอยูแลว พอไดทําจริงก็รูสึกวายากมาก มีปญหาเร่ืองการทํางานตลอด ตอนลง

พื้นท่ีไปถายก็ไมคอยพบชาวบาน เพราะชาวบานออกไปทํามาหากินถาจะไปเจอ ไมเชามาก ก็เย็นมาก 

และผูมีความรูก็ไมคอยจะมี 

พธีิกร:  

ชาวบานเขายังมีปญหาอยูไหม 

เยาวชนทาํหนัง:  

ปจจุบันก็ไมคอยมีมากนัก เพราะชาวบานเขาใจเพิ่มมากข้ึน คือพบกันคนละคร่ึงทางนะครับ 

พธีิกร:  

ทําหนังแลวรูสึกอยางไรบางครับ และไดอะไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

รูสึกดีครับ ท่ีไดทําหนังเกี่ยวกับบานตัวเอง แลวก็ไดความรูท่ีจะมาประยุกตใชกับกลุมดวย ได

ความรูทางไอที ทําใหเราสามารถตัดตอเว็บไซดของหมูบานเราไดดวย 

พธีิกร:  

เร่ืองตอไป เร่ืองเลาผานกาลเวลา มาชมพรอมกันเลยครับ 

3) หนังส้ัน เร่ือง “เร่ืองราวผ่านกาลเวลา (For the time)” โดยนุยซัง & ซัมหลโีปรดักช่ัน 

สาระสําคญัในเร่ือง: 

เปนเร่ืองราวความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีหนึ่ง ท่ีแตเดิมเปนปาท่ีอุดมสมบูรณ แตทุกอยางกลับ

เปล่ียนไป เม่ือเด็กหนุมกลับมาทํามาหากินท่ีบานของตัวเอง ทุกอยางก็ไมมีอะไรเหมือนเดิม ดินแหง ปา



ไมมี ฝนไมตก น้ําท่ีเคยสมบูรณก็เหือดแหงไป การเผาปาก็เกิดข้ึนทุกพื้นท่ี เวลาท่ีเปล่ียนไป ทําใหทุก

อยางเปล่ียนตาม 

พธีิกร:  

ขอเชิญทีมงานทางดานหนาเลยครับ กับทีม นุยซัง & ซัมหลี โปรดักช่ัน แนะนําตัวเลยครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ผมเบิกฟา สีทองครับ เยาวชนท่ีทํางานบานหวยหินดํา จ.สุพรรณบุรีครับ 

พธีิกร:  

เราทํางานอะไรในพื้นท่ีครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ชวยทํางานชุมชนในพื้นท่ีครับ จะทํางานกับชุมชนกระเหร่ียง อีกอยางคือผมชอบดูสารคดี ได

แรงบันดาลใจการทําหนังมาจากเร่ือง HOME  

พธีิกร:  

การทํางานเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ไมมีอุปกรณเลย ใชโทรศัพทมือถือ ก็คอนขางยุงยากครับ ตอนแรกตั้งใจกันวาจะชวยกันทํา

หลายคน แตไปๆ มาๆ ก็ทํากันแค 2 คนครับ 

พธีิกร:  

แลวไดอะไรจากการทําหนังบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ไดความสนุกจากการทําหนัง จริงๆ ผมตองการจะส่ือใหเห็นถึงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวท่ีสงผล

กระทบกับส่ิงแวดลอม แลวการทําหนังก็ทําใหผมไดนําเสนอภาพอะไรดีๆ ไดเยอะเลยครับ 

พธีิกร:  

ขอบคุณครับ เร่ืองตอไป เปนนองๆ เยาวชนท่ีมาจากภาคใต จากจังหวัดระนอง มาดูหนังของ

พวกเขากันดีกวานะครับ กับเร่ือง ตามหาจอมหอบ 

 

 

 



4) หนังส้ัน เร่ือง “ตามหาจอมหอบ” จากกลุ่มสร้างสรรค์ วนั ทรู ตร้ี จ.ระนอง 

สาระสําคญัในเร่ือง: 

  เปนเร่ืองราวของเจาหนูตัวนอย 2 คนวัยประมาณ 10 ขวบ ท้ังสองคนเปนเพื่อนกัน มีช่ือวา แมน 

กับปอนด  วันหนึ่ง เขาเขาเรียน แลวครูส่ังใหไปหาเร่ืองตัว “แมหอบ” วามีลักษณะเปนอยางไร เด็ก ๆ 

จึงไปถามผูใหญในหมูบาน และเร่ิมปฏิบัติการคนหา หลังจากการไปสอบถาม ผูใหญบอกวา ตัวมันมี

ลักษณะหัวเหมือนกุง มีหางเหมือนกั้ง มีกามเหมือนปู หาดูไดยาก จะอาศัยอยูในปาชายเลน ถาจะหาแม

หอบตองใชจอบขุด ถึงจะเจอ เปนตัวท่ีหายากมาก มันกินทุกอยางท่ีอยูในปาชายเลนเปนอาหาร 

โดยเฉพาะปลาตีน มันมีประโยชนในการทําเปนยารักษาโรคหอบ แตตองเอาไปเผาไฟ และตากใหแหง 

คนก็ใชผสมน้ําผ้ึงใหเด็กกิน ประโยชนอีกอยางของตัวแมหอบคือการพรวนดิน ใหความชุมช้ืนกับปา

ชายเลน เม่ือเร่ืองมาถึงตอนสุดทาย เด็กๆ ก็หาตัวแมหอบไมเจอ แตพวกเด็กๆ ก็ไดความรูจากชุมชน

มากมาย 

พธีิกร:  

เชิญนองๆ เยาวชนท่ีทําหนังเร่ืองนี้เลยครับ  

เยาวชนทาํหนัง 1:  

ผม ธนวัต สังเกษม 

เยาวชนทาํหนัง 2:  

ผม อโนชา อังวิจิตร พวกเรามากจากกลุมสรางสรรค วัน ทรู ตร้ี เปนศูนยการเรียนรูของเยาวชน 

ท่ีดานหนาเปนภูเขา ดานหลังเปนทะเล และมีปาชายเลนดวยครับ 

พธีิกร:  

สถานการณปาชายเลนบานเราเปนอยางไรบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

แตกอนก็อุดมสมบูรณดี ยังชะลอคล่ืนได แตเดี๋ยวนี้เปล่ียนไปแลวครับ ปานอยลง พวกเราเลย

ทํากิจกรรมดานการปลูกปากัน ทดแทนในสวนท่ีหายไป เราก็ทําคายชวงเดือนตุลาคม เราจะชวยกัน

ปลูกปาทดแทน 

พธีิกร:  

แลวตัวจอมหอบเปนอยางไร เคยเห็นไหม เลาใหฟงหนอย 

 



 

เยาวชนทาํหนัง:  

เคยเห็นแลวครับ โดยเฉพาะเด็กระนอง ตัวจะแบน ๆ หัวเหมือนกุง หางเหมือนกั้ง มีกามเหมือน

ปู ตัวยาวประมาณ 1 ฝามือ 

พธีิกร:  

แลวตัวจอมหอบ มีประโยชนอะไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ชวยใหดินรวนซุย ชาวบานจะนํามาทําเปนยารักษาโรคหอบ แตชาวบานสวนใหญไมคอยรูจัก 

จะจับรวมกับกุง ขุย หรือ ข้ีเปร้ียวท่ีหนารู นักวิชาการบอกวา สามารถชวยวัดระดับน้ําทะเลได ถาขุยสูง

แคไหน แสดงวาระดับน้ําทะเลจะสูงเทานั้น แตนักวิชาการบอกวา ถามีตัวแมหอบมากเทาไหร แสดงวา

ปาชายเลนกําลังเส่ือมโทรมมากข้ึนเทานั้น 

พธีิกร:  

แปลกแฮะตัวนี้ แลวนองๆ แตละคนทําหนาท่ีอะไรกันบาง ไดขาววาทําหนังแลวหลายเร่ือง 

เยาวชนทาํหนัง:  

เร่ืองนี้เปนหนังเร่ืองแรกของเราครับ พอทําเสร็จเราก็ไดไปฉายตามโรงเรียนตางๆ ไดรับการ

ตอบรับดีมากเลย เพื่อนในโรงเรียนท่ีไมรูจักตัวแมหอบก็ไดรูจัก จากวันท่ีทําหนังเร่ืองนี้ เราทําหนังแลว 

5 เร่ือง มีเร่ือง อันดามัน สึนามิ เร่ืองพลับพลึงธาร ท่ีเปนพืชท่ีมีท่ีเดียว คือจังหวัดระนอง เร่ืองอุแว เปน

เร่ืองสิทธิการเกิด การอยูของคนพมา และเร่ืองเลาท่ัวไปของกลุมเรา ท่ีนําภาพมาเรียงกัน แบบสวย ๆ   

พธีิกร:  

แลวความรูท่ีไดรับจากเร่ืองนี้มีอะไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ไดเรียนรูเร่ืองส่ือ การส่ือในรูปแบบหนังส้ัน ท่ีเด็กๆ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไดรูวา การ

เรียนรูไมจะเปนตองเปนท่ีสถานศึกษาอยางเดียว ขางนอกก็มีความรูมากมาย แลวเราก็ไดคิดนอกกรอบ

ดวย เราเรียกส่ิงท่ีเราเรียนรูขางนอกวา ครูเถ่ือน ท่ีสอนใหผมยืนได เม่ือกอนก็เปนแคเด็กซนๆ แตก็ไดมา

ทํางานอะไรท่ีสรางสรรคสังคมมากข้ึน 

พธีิกร:  



ครับ ก็จบไปอีกเร่ืองแลวนะครับ เรามาถึงเร่ืองสุดทายของวันนี้ เร่ืองนี้มากจาก จังหวัดราชบุรี 

ช่ือเร่ือง ตนไมเพื่อนรัก เรามาชมเร่ืองสุดทายกันเลยครับ 

 

5) หนังส้ัน เร่ือง “ต้นไม้เพือ่นรัก”  จากกลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทงิบน จ.ราชบุรี 

สาระสําคญัในเร่ือง: 

เปนเร่ืองราวของชาวกระเหร่ียงโปว ท่ีอยูบานโปงกระทิงบน มีความเชื่อเร่ืองผี นับถือผี ใน

เดือน 9 ของทุกป จะมีการจัดงานทําบุญรวมกันคร้ังยิ่งใหญของชาวกระเหร่ียง ทุกคนจะตองมารวมตัว

กัน แสดงใหเห็นวัฒนธรรมชาวกระเหร่ียง มีเด็กชายคนหนึ่งอยูกับพอ พอเลาใหฟงเร่ืองของนิทาน

ตนไม วาชาวกระเหร่ียงจะผูกพันกบัตนไมมาก และเช่ือวาตนไมพูดได วันหนึ่งท่ีมนุษยไดยินเสียงหัวใจ

ของตนไม ตนไมจะพูดไดและยอมพูดกับมนุษย วันหนึ่งเด็กชายเดินเขาไปในปา ไปหาตนไมท่ีพูดได 

แลวเขาก็พบ ตนไมบอกกับเขาวา ท่ีตนไมไมยอมพูดกับคน เพราะกลัวโดนตัด กวาตนไมจะโตตองใช

เวลาหลายป แตการตัดทําไดแคแปบเดียวก็ลมแลว แลวงานเดือน 9 ก็มาถึง เด็กชายไดยินวา มีคนจะมา

ทํารีสอรทบนเขา เขาจึงรับเอาผาสีเหลืองไปหาตนไม เพราะชาวกระเหร่ียงเช่ือวา การบวชตนไม จะทํา

ใหไมมีใครกลาตัดตนไมตนนั้น แตเม่ือเวลาผานไป ตนไมเพื่อนของเขาก็โดนตัดในท่ีสุด 

พธีิกร:  

จบไปแลวนะครับ หลายคนถึงกับน้ําตาแตกกันเลย มา มารูจักกับนอง ๆ ท่ีทําหนังเร่ืองนี้กัน

ดีกวา  

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีครับ ผม ชรินทร ทองหลาง ช่ือเลน กุก ครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีครับผม ณัฐพล บุญยงค ช่ือเลน โองครับ 

พธีิกร:  

กอนอ่ืนเลากิจกรรมท่ีทํากันในบานของเรากอน วาเราทําอะไรกันบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

กลุมของเราเปนกลุมเยาวชนท่ีทํากิจกรรมในหมูบาน มีกิจกรรมมากมาย เชน การพานองเขาปา 

การแสดงดนตรี ส่ือความหมาย การเลนดนตรีเกี่ยวกับเร่ืองธรรมชาติ มีการโชวในชวงเทศกาลตางๆ มี

การอนุรักษ แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวกระเหร่ียงโปว โดยท่ีหมูบานเราจะมีตารางกิจกรรมตลอดท้ัง



ป มีกิจกรรมการรดน้ําดําหัว ท่ีเพิ่งจัดไปเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม มีการไหวตนไม แลวชาวกระเหร่ียงโปว 

จะนับถือตนสัตบัน (ตีนเปด) ท่ีเปนตนไมศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน โดยท่ีหมูบานเรามีเด็กและเยาวชน

เขามาเรียนรูดวย 

พธีิกร:  

แลวหนังเร่ืองนี้ของเราตองการส่ือเร่ืองอะไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ตองการส่ือเร่ืองมุมของตนไมครับ เปนมุมท่ีตรงกับหมูบานท่ีตองการรักษาตนไมไว เพรา

ปจจุบัน บานเราเจอปญหาเร่ืองการบุกรุกพื้นท่ี และการสรางรีสอรท 

พธีิกร:  

ตอนถายทําเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

มีปญหาในการถายทํามากครับ คือไมสามารถถายภาพนิ่งได ถายไดแตภาพเคล่ือนไหว แลวเรา

ก็มี memory ไมคอยเยอะ เลยตองใชการซอมกันจนแมนกอนแลวคอยถายทีเดียวเลย แลวเราก็มีปญหา

เร่ืองผ้ึง ตอนถายก็มีแมลงมารบกวนตลอด ตอนท่ีเราจะตัดคร้ังสุดทาย เราเปด memory ไมได ตอนแรก

นึกวา memory เสีย แตท่ีไหนได หยิบมาผิดอัน 

พธีิกร:  

ตอนนี้สภาพหมูบานเราเปนอยางไรบางครับ  

เยาวชนทาํหนัง:  

ตอนนี้ท่ีบาน แยกวาในรูปอีก 

พธีิกร:  

การท่ีเราทําหนังเร่ืองนี้ เราไดอะไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

เราไดเร่ืองการส่ือสาร เร่ืองบางเร่ือง บางทีเราก็ส่ือไดยาก แลวก็เร่ืองการแสดง ท่ีทํายากเหมือน

การถายเลย หนังเร่ืองนี้ เปนหนังเร่ืองแรกของเรา ท่ีตั้งใจจะสะทอนภาพปจจุบันใหไดเห็น วาทุกวันนี้ 

ไมคอยมีใครสนใจส่ิงแวดลอม พวกเราตองหันมาชวยกันกอน 

 

 



 

พธีิกร:  

ครับ แลวก็จบกันไปแลวนะครับ สําหรับท้ัง 5 เร่ือง ท่ีนํามาฉายวันนี้ วันนี้พ่ีๆ มีซีดีมาแจกดวย เผ่ือใคร

อยากจะดูอีก 4 เร่ืองท่ีเหลือ ก็กลับไปดูท่ีบานกันไดนะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบการฉายหนังส้ันประเด็น

เยาวชนกับส่ิงแวดลอมไวเทานี้ สวัสดีครับ 

      

 
 


