
เสวนาและฉายหนังส้ัน  ผลงานเยาวชนประเด็น 

เศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา (Bioscope) 

ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ช้ัน 2  ห้องนิพพานชิมลอง 

วนัที ่6 พฤษภาคม 2554  เวลา 13.00-16.00 น. 

 

บทถอดเทปการเสวนา (ประกอบการฉายหนังส้ัน) 

1) การฉายหนังส้ัน เร่ืองที1่  เร่ือง “นํา้ตาลมะพร้าว” โดยกลุ่มแม่กลอง 

สาระสําคญัในเร่ือง:  

ตําบลคลองตะเคียน ลุมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตําบลหนึ่งท่ีมีการทําน้ําตาล

มะพราวเปนจํานวนมาก แตในปจจุบัน การทําน้ําตาลมะพราวมีจํานวนลดลง เนื่องจากผูคนหันไปเขา

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน การทําหนังสารคดีเร่ืองนี้ เด็ก ๆ ไดเล็งเห็นความสําคัญของ

อาชีพท่ีกําลังจะเปล่ียนแปลงไป จึงพยายามถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับน้ําตาลมะพราวของชาวแมกลอง ท่ี

มีรสชาติไมเหมือนท่ีใด  

พธีิกร:  

จบแลวนะครับสําหรับหนังเร่ืองแรก เร่ืองน้ําตาลมะพราว ขอเชิญนองๆ ทีมงานผูสรางหนัง

เร่ืองนี้เลยครับ เชิญนองปยธิดา จันทรคง (นองกิ๊ฟ)  นองลัดดา เกษทอง (นองม้ิน)  และนองพีระพงศ 

จินดาเพชร (นองหลิว) ครับ  

กอนอ่ืนพี่ถามเร่ืองสถานการณน้ําตาลมะพราววาเปนอยางไรบางครับ ในตอนนี้ 

เยาวชนทาํหนัง:  

เม่ือกอนคนในหมูบานจะทําน้ําตาลมะพราวเปนสวนใหญ แตเดี๋ยวนี้ทํากันนอยลง แทบจะไม

เหลือแลว เพราะคนหันไปทํางานโรงงานกันหมด 

พธีิกร:  

แลวเม่ือไดเห็นประเด็นนี้ นองๆ มีความสนใจอยางไร และเห็นอะไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ไดรูจักอะไรมากข้ึน 

 



พธีิกร:  

ใน 3 คนนี้ บานใครทําน้ําตาลมะพราวบาง โอ!  ไมมีเลย แลวการทําหนังเปนอยางไรบาง ตอน

ท่ีเราไดเขาไปสัมภาษณ เราเจออะไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

เราไดเขาไปสัมภาษณ ถาเร่ืองปญหาก็เร่ืองเวลาคะ เพราะเวลาไมเพียงพอ เราเองก็ติดเรียน สวน

ชาวบานก็ไมวางในวันเสาร อาทิตย ทําใหการทําหนัง ทําไดยากมากข้ึน 

พธีิกร:  

เราไดเห็นอะไรในอุตสาหกรรมน้ําตาลบานเราบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

คิดวาทําแลวก็ดีนะคะ เห็นวาชุมชนเรามีอะไรท่ีดี ๆ อยูบาง 

พธีิกร:  

ไดกินน้ําตาลบานตัวเองไหม จุดเดนของน้ําตาลบานเราคืออะไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ไดกินน้ําตาลแทๆ นะคะ จุดเดนก็คือความหอม พอขยี้แลวจะเปนสีขาว จะหวานแบบกลม

กลอม รดชาติไมเปล่ียนไปแมจะเก็บไวนาน 

พธีิกร:  

พอทําหนังแลวเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

จะมีปญหาก็คือชาวบานไมคอยกลาใหสัมภาษณ 

พธีิกร :  

ตองขอขอบคุณนองๆ ทีมแรกมากนะครับ สําหรับทีมแมกลอง ขอเสียงปรบมือใหกับนองทีมนี้

หนอยครับ 

2) การฉายหนังส้ัน เร่ือง “จุดเปลีย่น”  จากทมีโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง 

สาระสําคญัในเร่ือง:  

เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน มีเด็กผูชายคนหนึ่งติดบุหร่ี เกเร ไมสนใจเร่ืองการเรียน มักทําผิด

กฎของโรงเรียนเปนประจํา  จนวันหนึ่งทางโรงเรียนก็เชิญผูปกครองมาพบ ระหวางทางท่ีมาโรงเรียน 



พอของเด็กคนนี้ เกิดอุบัติเหตุ ถูกรถชนท่ีหนาโรงเรียนจนเสียชีวิต เขารูสึกเสียใจมาก จากนั้นเด็กชายก็

หันกลับมาเปนคนดี เลิกสูบบุหร่ี ชวยเหลือโรงเรียน จนไดรับการยกยองใหเปนนักเรียนดีเดน 

พธีิกร:  

จบไปแลวนะครับสําหรับหนังส้ันเร่ืองท่ี 2 เร่ือง “จุดเปล่ียน”  ขอเสียงปรบมือใหกับนองๆ 

ทีมงานจากโรงเรียนหวยยอดครับ  เชิญดานหนาเลยครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีครับ / สวัสดีคะ 

พธีิกร:  

เปนอยางไรบางครับกับเร่ืองการทําหนังเร่ืองนี้ แตวา ตอนแรกไมใชเร่ืองนี้นี่นา 

เยาวชนทาํหนัง:  

ครับ ตอนแรกเปนแนวเศรษฐกิจพอเพียง แตวาดวยเวลาบีบค้ัน แลวอันท่ีทําอันเดิมหายไปดวย

ครับ ก็เลยทําเร่ืองนี้แทน 

พธีิกร:  

แลวไดเรียนรูอะไรจากการทําหนังเร่ืองนี้บาง  

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ไดเรียนรูเร่ืองการทําหนัง วาเปนส่ิงท่ียากกวาท่ีคิดไว พอทําจริงก็ตองใชความอดทนสูงมาก 

ตองตรงตอเวลา แลวก็เห็นคุณคาของการดูหนังท่ีคนอ่ืนทํามากข้ึนดวย 

พธีิกร:  

แลวพบปญหาและอุปสรรคอะไรบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็เร่ืองทีมงานดวยกัน ตอนแรกก็ชวยกันทํา แตพอเวลานานไป ทีมงานก็หายไปหมด เวลาก็บีบ

ค้ัน เลยทําใหผลงานออกมาเปนเร่ืองนี้ และปญหาท่ีเจอก็เร่ืองน้ําทวมอีก ทําใหยิ่งลาชาไปอีก 

พธีิกร:  

อยากจะฝากบอกอะไรเกี่ยวกับการทําหนังกับเพื่อน ๆ ไหมครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

หนังเร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีเราไดแนวคิดมาจากชีวิตจริง สอนเร่ืองการเปล่ียนแปลงตนเองได ขอคิด

ท่ีไดคือไมตองรอใหพอตายกอน แลวคอยหันมาเปล่ียนแปลงตนเองก็ได เพราะบางทีอาจจะไมทันเวลา 



พธีิกร: 

ครับ ขอเสียงปรบมือใหกับนองทีมท่ี 2 ดวยครับ ตอไปเราจะไปชมหนังส้ัน ประเด็นเศรษฐกิจ

พอเพียงเร่ืองท่ี 3 ท่ีเปนเร่ืองสุดทายของประเด็นนี้ เร่ืองจากนอง ๆ โรงเรียนโพนทองวิทยายน เชิญชม

ไดเลยครับ 

3) หนังส้ัน เร่ือง “สาวน้อยยอดกตัญ�ู”  ทมีเยาวชน นักเรียนจากโรงเรียนโพนทองวทิยายน  

สาระสําคญัในเร่ือง:  

เปนเร่ืองราวของเด็กผูหญิงคนหนึ่ง ท่ีช่ือวา ชลบุษ เมืองมูล พอแมของเธอแยกทางกัน เธอตอง

อยูกับยาย และนองๆ อีก 3 คน โดยมีครูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนอง วาเปนเด็กดี มีความ

รับผิดชอบ ชอบชวยเหลืองานครู เปนตัวอยางท่ีดีของเพื่อนๆ และมีความสามารถในดาน

ศิลปวัฒนธรรม และไดแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต ชลบุษบอกวา ตองตอสูเพราะยาย

บอกเธอวา เธอคือความหวังสุดทาย จึงใชชีวิตบนพื้นฐานแหงความพอเพียงมาโดยตลอด เพราะยาย

สอนใหรูจักอดทน พอประมาณ ใชหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไขในการดําเนินชีวิต 

พธีิกร:  

กอนอ่ืนขอเชิญนองๆ จากแกง ตัว อ. ครับ เชิญนองรุงนภา กับนองมณีวรรณ นองแอน กับนอง

ออน ครับ  

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีคะ ดิฉันเด็กหญิงมณีวรรณ หนองศึกษา ช่ือเลน ออนคะ ทําหนาท่ีผูกํากับและเขียนบทคะ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวรุงนภา รุงวัฒนา ช่ือเลน แอนคะ 

พธีิกร:  

กอนอ่ืนใหแนะนําตัวนองชลบุษกอน วาเขาเปนใคร ไปเจอเขาไดอยางไร แลวทําไมถึงเลือกทํา

หนังเร่ืองของเขา 

น้องมณวีรรณ:  

เขาเปนรุนนองคะ เปนรุนนอง ม.3 เจอกันหลายคร้ัง ตอนนั้นนองเขาเขาไปขออาจารยทํา

โครงการ โดยปกติจะหายาก ท่ีจะมีนองสมัครใจทําโครงการ  ตอนนั้นเห็นนองเขาขยันมาก ทําโนนนี่

ชวยอาจารยตลอดเลย ก็เลยแอบมองมาเร่ือยๆ จนไดมีโอกาสทํางานรวมกันอยางจริงจังนี่แหละคะ ตอน

แรกท่ีเจอกันก็แคทักทายกัน แตพอรูเร่ืองนองเขาแลวก็คิดวามันนาสนใจดี 



น้องรุ่งนภา:  

ไมคิดวานองเขาจะยากจน จนตองสูชีวิตขนาดนี้ คือท่ีเลือกนองเขาเพราะนองเขามีทุกอยางตาม

แบบท่ีเราตองการ คือ ตรงกับประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยเขาไปปรึกษา ผอ.ทานก็เลยแนะนําวา ถา

เราอยากจะทํางานสักอยาง เพื่อถายทอดใหคนรับรู จะเลือกเร่ืองท่ีมาทําแบบละคร หรือชีวิตจริงคนจะ

สนใจมากกวากัน เราดูกันแลววา คนคงอยากดูชีวิตจริงมากกวา เพราะขนาดนองเขายังทําไดเลย แลว

ทําไมเราท่ีมีทุกอยาง เราจะทําไมได 

พธีิกร:  

แลวหลังจากไดทําหนังรวมกัน ไดคลุกคลีกันแลวเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

กอนอ่ืนท่ีจะทําหนังเร่ืองนี้ เราตองรูจักนองเขากอน ตอนทําคร้ังแรกก็ไมมีอุปกรณอะไรเลย เรา

ก็เลยมาฟงเร่ืองเลาของนองเขากอน เขาก็เลาใหเราฟงตั้งแตเร่ืองวัยเด็กวาลําบากอยางไร เลามาถึง

นองชายเขาเปนโรคไสตีบ สวนยายก็ปวยกระเสาะกระแสะ แกชราแลวเปนหลายโรคมาก เขาตองไป

โรงพยาบาลเปนประจํา ท่ีนาเขาก็ไมมี ตองเชาเขาทํา นองเขาตองไปทํางานพิเศษไดวันละ 150 บาท ชวง

หลังๆ นองเขาก็ไมไดไปทํางานเพราะตองทุมเทเวลาใหกับทางโรงเรียนมากข้ึน จนนองเขาไดรับรางวัล

ชมเชยจากนายกรัฐมนตรี 

พธีิกร:  

ทีนี้มาเร่ืองการทําหนังบาง วาไดเรียนรูอะไรจากการทําหนังบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

เราไดเรียนรูการทํางานอยางเปนกระบวนการ ตั้งแตการคิดช่ือเร่ืองอยางไร ลําดับข้ันตอนการ

ทํา ทําอยางไร เคยดูแตในโทรทัศนเขาทํา ไมคิดวาจะยากขนาดนี้ ท้ังเวลาการสัมภาษณท่ีเราเองก็ไมวาง 

เราเลยตองสัมภาษณนองเขาทางโทรศัพท เสียงเลยออกมาไมชัด ท้ังชางกลอง ท้ังคนตัดตอ ยากมาก

ตอนทําใหปากกับเสียงตรงกัน 

พธีิกร:  

เปนอยางไรบาง เร่ืองการตัดตอยากไหม 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ยากนะคะ ตองใชเวลามาก แลวยิ่งเปนชวงใกลสอบดวย ไมคอยมีเวลา เวลานั่งหนาจอนานๆ 

ก็ไมคอยไหว ตองใชความอดทนมากนะคะ 



พธีิกร:  

แลวเราไดอะไรจากการทําภาพยนตรบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

อดทนคะ ความอดทน  จริง ๆ แลวก็ไดประสบการณแบบท่ีไมเคยไดมากอน ไดอะไรใหมๆ ท่ี

ไมเคยทําเลยก็ไดทํา มีความภูมิใจมาก ไดรูจักคนหลายคน และไดประสบการณใหม ๆ 

พธีิกร:  

นี่เปนความรูสึกของนองๆ แกงตัว อ. นะครับ ขอบคุณครับ  

หลังจาก 3 เร่ืองผานไป ตอไปเราจะเขาสูประเด็นจิตอาสาเลยนะครับ มีกันท้ังหมด  4 เร่ือง เรา

จะมาชมเร่ืองแรกกันเลยนะครับ กับเร่ือง “Ears please” เชิญรับชมเลยครับ 

4) หนังส้ัน เร่ือง “Ears please”  โดยกลุ่มเยาวชน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ  

สาระสําคญัในเร่ือง:  

  เปนเร่ืองราวของเด็กชายคนหนึ่ง ท่ีอยูในกรุงเทพฯ เขารูสึกรําคาญกับเสียงภายนอกท่ีดังเอะอะ 

เขาจึงใสหูฟงแลวเดินออกจากบานแบบไมสนใจใคร ระหวางทางเขาเจอเหตุการณมากมาย ท้ังคนแกทํา

ของหลน คุณปาถูกกระชากกระเปา นักเรียนตีกัน เขาก็เดินผานอยางเฉยเมย จนในท่ีสุดเขาก็โดนรถชน

เอง ก็ไมมีใครสนใจเขาเหมือนกัน เพราะทุกคนท่ีเดินผานไปผานมาตางก็ใสหูฟงเชนกัน โดยเร่ืองนี้

ตองการจะสอนแงคิดถึงเร่ืองในปจจุบัน ตองการสะทอนภาพในสังคมท่ีตางคนตางมีโลกสวนตัวของ

ตนเองโดยมีหูฟงเปนเคร่ืองกั้นการรับฟงผูอ่ืน  

พธีิกร:  

เชิญครับนองๆ  จากเร่ือง Ears please ครับมีใครกันบาง มาแนะนําตัวกันหนอย 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีครับ ผมชัยวัฒน โชพิมายครับ จากโรงเรียนโยธินบูรณะครับ 

พธีิกร:  

อยากรูเร่ืองประเด็นของหนังวาทําไมถึงเลือกประเด็นนี้ 

เยาวชนทาํหนัง:  

จริงๆ ผมเปนคนชอบฟงเพลง ทุกคนก็คงชอบเหมือนกัน เวลาเราฟงเราก็จะไมคอยสนใจใคร 

เราก็เลยลองสังเกตวาเวลาคนฟงเพลงจะไมคอยสนใจใคร เราก็เลยไดไอเดีย อยากทําเร่ืองนี้ 



พธีิกร:  

ตอนไดไอเดียมาเราทําอะไรตอ แลวทําไมจึงมาเปนประเด็นความไมสนใจ 

เยาวชนทาํหนัง:  

เปนเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยูแลวนะครับ ท่ีสังคมเราตองอยูแบบพึ่งพาอาศัยกัน ไม

สามารถอยูคนเดียวได ตองเนนการพึ่งพาอาศัยกัน เลยอยากทําหนังใหเห็นในประเด็นนี้ 

พธีิกร:  

การถายทําเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ตองขอบคุณพี่ ๆ ท่ีชวยสอนการจับมุมกลองให เลยทําใหมีมุมสวยๆ ของการทําหนังเร่ืองนี้ 

พธีิกร:  

เม่ือไดโจทยแลว ในประเด็นความไมใสใจกัน เรานําโจทยมาบวกกันอยางไร กับเร่ืองหูฟง 

เร่ืองนี้พี่ดูแลวเคลียรตั้งแตตนแลว มีใครอยากถามอะไรอีกไหมครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

อยากฝากวาหนังเร่ืองนี้เปนมุมสะทอนจากสังคมวา แคหูฟงอันเดียว มันก็ทําใหคนไมใสใจกัน

ได มันเปนเร่ืองจริงในสังคมทุกวันนี้ อยากใหทุกคนหันกลับมาสนใจกันเพ่ิมมากข้ึนกวานี้ สังคมจะได

นาอยูมากข้ึน แลวถามตัวเองดวยนะครับ วาวันนี้เราสนใจใครหรือยัง 

พธีิกร:  

ครับตอไปเรามาดูเร่ืองท่ี 5  เร่ือง “เสียงเล็ก ๆ จากเด็กรักษถ่ิน” จากนองๆ จังหวัดสุรินทร มาชม

กันเลยครับ 

5) หนังส้ัน เร่ือง “เสียงเลก็ ๆ จากเด็กรักษ์ถ่ิน”  เยาวชน จังหวดัสุรินทร์ 

สาระสําคญัในเร่ือง:  

เปนเร่ืองราวท่ีมาจากชนบท จากการรวมตัวกันของเด็ก ๆ ท่ีเรียกตนเองวากองกําลังพัฒนาถ่ิน

เกิด เปนการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมท่ีสรางสรรคสังคม ชวยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนจากผูใหญ 

และไดรับความรวมมือจากมูลนิธิสยามกัมมาจลท่ีเปดพ้ืนท่ีใหเรียนรู โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมามีสวนรวมในการทํางานดวย และจากการรวมตัวกันเกิดเปนกลุมเยาวชนท่ีมีความคิดคลาย ๆ 

กัน เยาวชนกลุมนี้เปรียบเสมือนตนไมท่ีตองการการดูแลเอาใจใส ส่ิงท่ีพวกเขาทํา เขาไมรูวามันจะดี

หรือไม แตถาไดทําแลว มันจะรูสึกสุขใจ 



 

พธีิกร:  

เอาละครับ จบไปแลว จากจังหวัดสุรินทรใชไหมครับ ถาจําไมผิด เชิญกลุมนองๆ เสียงเล็กๆ 

เลยครับ ชวยแนะนําตัวกันดวยครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวสุรกรานต อุดมรัตน ช่ือเลนช่ือ แฟง คะ 

เยาวชนทาํหนัง 2:  

สวัสดีครับ ผมช่ือนายณรงคศักดิ์ รัฐศร ช่ือเลน เนย ครับ 

พธีิกร:  

กอนอ่ืนถามเร่ืองแรงบันดาลใจกอนนะครับวา เร่ืองนี้เกิดจากอะไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็มาจากกิจกรรมท่ีเราทํานี่แหละครับ คือ เราเคยไปนําเสนอกิจกรรมของเราแตไมไดรับความ

สนใจ พอ ผอ.สงเรามาอบรมเร่ืองการตัดตอการทําหนัง เราก็เลยไดทําหนัง รูปแบบการนําเสนอแบบ

ใหมเร่ืองการตัดตอหนังส้ันก็สนุกดี พอไดทําก็เปนผลดีตอกิจกรรมของเราดวย 

พธีิกร:  

อยากใหเลาเร่ืองการทํางานกับชีวิตจริงวาเปนอยางไรบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ขอเลาถึงเร่ืองกลุมของเรากอน กลุมของเราช่ือวา “กองกําลังพัฒนาชุมชน” ช่ือมันออกเถ่ือนๆ 

จริงๆมาจากกองทัพตอตานลัทธิบูชาเงิน มีหลากหลายกลุมท่ีทํางานกับเรา ก็มีผูใหญใหการสนับสนุน

เรา มีหลากหลายกิจกรรมท่ีกลุมของเราทํา ก็มีผูใหญใหการสนับสนุนดวย ตอนนี้ก็มีประมาณ 7 กลุมท่ี

ทําอยู 

พธีิกร:  

ทํางานกันอยางไร 7 กลุมนี้ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็แบงกันทํางานตามพื้นท่ี คือ อยูในพื้นท่ีเดียวกัน แตมารวมตัวกัน 

 



พธีิกร:  

งานสวนใหญเปนงานอะไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวนใหญก็เกี่ยวกับสงเสริมอาชีพ กลุมสํานึกรักบานเกิด แลวก็กลุมมดแดงนอย เราจะทําคาย 

ทําฝาย ปลูกตนไม งานพวกนี้นะครับ 

พธีิกร:  

ทํากิจกรรมมากี่ปแลวครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

เครือขายเยาวชนสรางสรรคทํามาประมาณ 5 ป ก็มีหลายกลุมท่ีทํากันตอมาเร่ือย ๆ  

พธีิกร:  

หลังจากทําแลวเกิดอะไรข้ึนครับ 

เยาวชนทาํหนัง (น้องเนร์):  

คนก็รูจักเราเพิ่มมากข้ึน หลายหนวยงานผูใหญดูแลวก็ใหการสนับสนุนเราเพ่ิมมากข้ึน ผม

ทํางานจิตอาสามาหลายป ผมฟนธงไดเลยวา งานจิตอาสามีแตเสียกับเสีย ท้ังเสียเงินเสียทอง เสียเวลา 

แลวก็เสียใจดวย แตส่ิงท่ีเราไดกลับมาคือความสุข ท่ีชีวิตเราทุกคนแสวงหา 

เยาวชนทาํหนัง (น้องแฟง):  

สวนหนูทํางานในสวนตัวจังหวัด คือเครือขายเยาวชนอาสาสรางสรรคพัฒนาสุรินทร ดูพื้นท่ีใน

เมือง ตอนนี้หลังจากทําหนังเสร็จเราก็ไดไปฉายใหคนอ่ืนไดดู ก็เห็นผลเปนรูปธรรม คือมีผูใหญใจดี

สนับสนุนสรางสถานท่ีประชุมของกลุมใหกับเรา เรามีจุดรวมตัวกันแลวจากการสนับสนุนจากผูใหญ 

เยาวชนทาํหนัง: 

สวนของหนูทํางานอยูกลุมมดแดงนอย เปนงานท่ีทํากับเด็กในหมูบาน ทํางานเกี่ยวกับจิตอาสา 

เชน งานวันเด็ก ท่ีจัดใหเด็กในหมูบานคะ 

พธีิกร:  

ถามพี่คนโตตอ หลังจากทําหนังเสร็จแลวไดไปฉายท่ีไหนบางครับ ผูใหญไดเห็นบางไหม 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ไดฉายในหลายท่ี ผูใหญไดดูแลวดวย 



พธีิกร:  

ทําหนังเร่ืองนี้แลวไดอะไรบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ถาตอบท่ัวไปก็ไดความรู โดยเฉพาะเร่ืองการตัดตอหนัง แลวก็เร่ืองการถายภาพ เทคนิคการ

เลือกภาพ แลวก็เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการตัดหนัง แตงานนี้ก็ยังออกมาไมคอยดีเทาไหร 

พธีิกร:  

โอเคนะครับ สําหรับกองกําลังพัฒนาชุมชน สู ๆ ตอไปนะครับ 

ตอไปเปนหนังท่ีมาจากภาคอีสานอีกเร่ืองหนึ่ง เร่ือง “จุดเปล่ียน” เชิญรับชมไดเลยครับ 

6) หนังส้ัน เร่ือง “จุดเปลีย่น”  จากโรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม จ.สุรินทร์ 

สาระสําคญัในเร่ือง:  

เปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร เด็กคนหนึ่ง ท่ีไดรับเลือกเปน

กํานัน ในการทําโครงการสูรมอาราม เขาชอบทําอะไรคนเดียว ไมสนใจใคร งานของเขาจึงไมคอย

สําเร็จ จนวันหนึ่งเขาไดพบเพื่อนกลุมหนึ่ง ท่ีมีการแบงงานกันทํา แบบเปนระบบ แลวงานออกมาดี เขา

จึงเปล่ียนแนวความคิดใหม โดยการทําโครงการแบบแบงหนาท่ีใหผูอ่ืนทําดวย งานของเขาจึงสําเร็จได

ดวยด ี

พธีิกร:  

จบไปแลวนะครับ เชิญนอง มณีเนตร กับนองปภัสสรเลยนะครับ ขอเสียงปรบมือตอนรับนอง

ท้ังสองดวยครับ กอนอ่ืนเลย พี่ขอถามเร่ืองโครงการสูรมอารามนี่เปนอยางไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

โครงการสูรมอารามเปนโครงการของโรงเรียน เรียกไดวา เปนโครงการพานองเขาวัดแหละคะ 

โดยจะตองมีทีมงานท่ีตองทํา จะแบงเปนหมูบาน จะมีกํานัน และผูใหญประจําหมูบาน โดยมาจากการ

เลือกของนองๆ ในโรงเรียน     ปแรกท่ีเราทําก็โดนซอม เพราะวาแตงตัวไมเหมือนกัน โครงการนี้จะจัด

ปละ 2 คร้ัง จะมีพี่โตคอยดูแลโครงการ มีการเลือกกํานัน และผูใหญบานอีก 5 คน หนังเร่ืองนี้ก็เปนเร่ือง

ของพี่โต ท่ีเปนกํานันของเรา ท่ีชอบทํางานคนเดียว 

พธีิกร:  

แลวพี่เขามาเปล่ียนไดอยางไร 

 



เยาวชนทาํหนัง:  

ก็จากปแรกท่ีเราโดนซอมนี่แหละคะ คือ ปแรกเราใสเส้ือผาไมเหมือนกัน เพราะขาดการ

ประสานงาน มาในปท่ี 2 พี่เขาก็ไดรับเลือกอีก เขาก็ปรึกษาคนอ่ืนมากข้ึน 

พธีิกร:  

แลวสูรมอารามทํากันอยางไรครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็จะแบงหนาท่ีกัน ทําตามหมูบาน บางบานก็อาราธนา ทําอาหาร ทําเร่ืองของถวายพระ แบง

หนาท่ีกันทําไปตามหมูบาน 

พธีิกร:  

มาถึงเร่ืองการทําภาพยนตร เปนอยางไรกันบาง 

เยาวชนทาํหนัง:  

ทําใหรูอะไรมากข้ึน ตอนแรกคิดวาการเปนผูกํากับจะไดนั่งอยูเฉย ๆ  แตจริงๆ มีอะไรมากกวา

นั้น ท้ังตองปนตนไม หาทางใหไดรูปสวยๆ หลายวิธี 

พธีิกร:  

แลวนองอีกคนรูสึกเปนอยางไรบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็รูสึกดี ตอนแรกไมไดปรึกษาใคร แตตอนหลังก็รูวาการทํางานดวยกันตองปรึกษากัน แลว

เร่ืองความอดทน ก็ทําใหเรารูวาตองมีความอดทนอยางมากในการทํางานทุกอยาง 

พธีิกร:  

ขอบคุณนองท้ัง 2 มากนะครับ มาถึงเร่ืองสุดทายของวันนี้ กับเร่ือง “นักเรียนใหม” เชิญรับชม

ไดเลยครับ 

7) หนังส้ัน เร่ือง “นักเรียนใหม่” จากโรงเรียนกระทู้วทิยา จ.ภูเกต็ 

สาระสําคญัในเร่ือง:  

เปนเร่ืองราวของเด็กนักเรียนท่ียายเขามาใหมคนหนึ่ง ในระดับช้ัน ม.4/1 นักเรียนใหมเร่ิมตน

ดวยการไมทําอะไรเลย ใครใหชวยอะไรก็ไมชวย กินขาวจานก็ไมเก็บ มีแตเพ่ือนๆ คอยทําให จนเปนท่ี

เบ่ือระอาของเพื่อน ไมมีใครคบเขาเลย จนวันหนึ่งก็เกิดเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนในโรงเรียน มีรุนพี่



มาหามและชวยไว หลังจากเหตุการณวันนั้น เขาจึงหันมาเปล่ียนแปลงตนเอง หันมาชวยเหลือเพื่อน 

และเขาก็กลายเปนนักเรียนใหมท่ีเปนท่ีรักของเพื่อนในเวลาตอมา  

พธีิกร:  

จบแลวนะครับ เชิญนองๆ จากโรงเรียนกระทูวิทยาเลยครับ นองกิตติยา นองกุลนันยา ครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวัสดีคะ ช่ือกิตติยา กุลชาญเวช ช่ือเลน น้ําคะ 

เยาวชนทาํหนัง: 

สวัสดีคะกุลนันยา กุลชาญเวช ช่ือเลนช่ือฝนคะ 

พธีิกร:  

นอง 2 คนไมเคยเจอพี่ใชไหม แตเปนหนึ่งในทีมงานตัดตอหนังใชไหมครับ กอนอ่ืน ผมสนใจ

โรงเรียนนี้มาก เพราะทราบมาวา มีกิจกรรมเยอะมาก โดยเฉพาะกิจกรรมพ่ีสอนนอง เปนกิจกรรม

ลักษณะอยางไรบางครับ ชวยเลาใหเพื่อนๆ ฟงหนอย 

เยาวชนทาํหนัง:  

เปนกิจกรรมท่ีพี่ ๆ จะพานองไปทํากิจกรรมกัน เชน กิจกรรมพานองเก็บขยะ กิจกรรมวันวา

เลนไทน กิจกรรมวันปใหม กิจกรรมประชาธิปไตย อยางเชนกิจกรรมวันวาเลนไทนก็จะมีพ่ีนําดอกไม

ไปสงใหนองๆ จะมีการจัดกิจกรรม 1 วัน มีการแสดงตางๆ ก็จะจัดในทุกๆ เทศกาลวันสําคัญ โดยจะ

รวมมือกับครู แลวก็ยังมีกิจกรรมประชาธิปไตย ท่ีจะใหความรูนองๆ มีการสอนเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย แลวก็มีการเลือกตั้งในโรงเรียนดวยคะ 

พธีิกร:  

แลวทําหนังเปนอยางไรกันบางครับ 

เยาวชนทาํหนัง:  

สวนใหญจะอยูเบ้ืองหลังมากกวาคะ เปนตัวประกอบในการแสดง แลวก็ชวยดูมุมกลองตางๆ 

ดวย 

พธีิกร:  

แลวเราทําอะไรกับเขาบางละ  

เยาวชนทาํหนัง:  

ก็ทําเหมือนกัน มีเช็คสถานท่ี ดูแลดานเบ้ืองหลัง 



พธีิกร:  

แลวทําหนังไดอะไรบางครับ 

 

เยาวชนทาํหนัง:  

ไดเร่ืองความอดทน การควบคุมสถานการณ เห็นการทํางานกบัเพื่อนๆ ท่ีตองตั้งใจมากๆ ไดฝก

การดูมุมกลอง แลวก็ไดเร่ืองความอดทนดวยคะ 

พธีิกร:  

ครับขอบคุณมากนะครับ ก็จบไปแลวนะครับ สําหรับหนังส้ันประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง กับเยาวชนจิต

อาสา จริงๆ หนังมี 30 กวาเร่ือง แตวาเราคัดมาแคนี้ คัดมาจาก เหนือ อีสาน กลาง ใต ก็ยังมีพรุงนี้อีกวัน

หนึ่ง กับประเด็นเยาวชนกับส่ิงแวดลอม แลวเจอกันพรุงนี้อีกรอบนะครับ สวัสดีครับ 

      

 

 


