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คำ�นำ�

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ท�าโครงการโรงหนังโรงเรียนที ่

หอภาพยนตร์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล 

จงัหวัดนครปฐม โดยใช้โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โรงหนงัแบบยนืเดีย่ว (stand  

alone) ของหอฯ เป็นโรงหนังของโครงการ เพื่อรองรับเด็กนักเรียนจาก 

โรงเรยีนต่าง ๆ  ในจังหวดันครปฐม และพ้ืนทีใ่กล้เคียงเป็นนกัเรยีนของโครงการ  

ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นจะพานักเรียนตามชั้นเรียนมาชมภาพยนตร์ โดยหลักคิด 

ว่า เป็นการปลกูฝังรสนยิมการไปชมภาพยนตร์ทีโ่รงภาพยนตร์ ซึง่เป็นวถิชีวีติ 

อย่างหนึ่งในสังคมของเรา ไม่เพียงแต่ในนครปฐม แต่ท่ีจริงเป็นวิถีชีวิตใน 

สังคมทั่วโลก เป็นการฝึกฝน บ่มเพาะให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ 

ดูภาพยนตร์ในโรง ในฐานะที่ภาพยนตร์เป็นมหรสพและสื่อสาธารณะของ 

สังคม ขณะเดียวกันหอฯ มีความปรารถนาจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ของ 

การชมภาพยนตร์ขึ้นในเยาวชนไทย นั่นคือการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้  

ไปสู่ปัญญา 

โครงการโรงหนังโรงเรยีนน้ี หอฯ ได้ด�าเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ  

๒๕๕๔ โดยได้แรงดลใจและศึกษาข้อมูลจาก โครงการ school cinema ของ 

ประเทศสวีเดน น�ามาปรับใช้โดยถือว่าเป็นการทดลองค่อยท�าค่อยไป เอาผิด 

เป็นครู เรียนรู้จากการลงมือท�าจริง ทั้งนี้เพราะโรงหนังโรงเรียนเป็นเรื่องของ 

การศึกษา การถ่ายทอด การอบรมสั่งสอน ซึ่งควรจะต้องอาศัยทักษะและ 

ความรู้ทางศึกษาศาสตร์ ทางวิชาครู ซึ่งหอภาพยนตร์มิได้มีทักษะด้านนี ้

มามากนัก อย่างไรกด็ ีเพือ่ให้มเีอกสารใช้เป็นคูม่อืหรอืทีป่รกึษาในการท�างาน 



ของโครงการนี้ เพราะเจ้าหน้าที่ผู ้ท�างานในโครงการมีการหมุนเวียนและ 

เปลีย่นตัวไปตามความเหมาะสม หอฯ จึงให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานในโครงการ 

นี้จัดท�าเอกสารคู ่มือส�าหรับการท�างานขึ้น เพื่อใช้ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของ 

โครงการเอง แต่หลังจากหอฯ ด�าเนินงานโครงการมาได้ถึง ๓ ปีแล้ว และ 

ปัจจุบันหอฯ มีแผนการที่จะขยับขยายกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนให้เกิดขึ้นใน 

ภาคส่วนอืน่ ๆ  เช่น โรงเรยีน องค์การส่วนท้องถิน่ เทศบาล ได้ทดลองท�าดบู้าง  

จึงเห็นว่าควรจะตีพิมพ์เอกสารคู่มือนี้ออกเผยแพร่ แม้ว่าเนื้อหาของเอกสาร 

ยังถือไม่ได้ว่าดีพอแล้ว แต่ด้วยความคิดที่ว่า ลงมือท�าเสียเดี๋ยวนี้ ดีกว่าเอาไว้ 

ก่อน ดีแล้วค่อยท�า เพราะอาจไม่มีอะไรที่ดีทีสุดหรือดีอยู่ได้ตลอดเวลา สู้ท�า 

ไปเรียนรู้ไป ขอให้มุ่งมั่นแน่วแน่ เอาผิดเป็นครู แก้ไขเรื่อยไปจนดีให้ได้และได้ 

ดีในที่สุด 

หอฯ จึงพิมพ์หนังสือ คู่มือโรงหนังโรงเรียน เล่มนี้ขึ้น โดยหวังจะ 

เผยแพร่ให้ผู้สนใจเรื่องการศึกษาได้เรียนรู้ และหากมีผู้สนใจจะลงมือท�าตาม  

อาจใช้เป็นคู่มือในการน�าไปปฏิบัติในกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนท่ีใดก็ได้ หอฯ  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในโครงการโรงหนังโรงเรียนทุกคนที่ม ี

ส่วนร่วมในการจัดท�าคู่มือนี้ คนละเล็กละน้อยบ้าง สะสมมาตลอดเวลา ๓ ปี 

ของการด�าเนินงาน หวงัว่าหนงัสอืคูม่อืนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาของเรา 

บ้างตามสมควร

    หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



ส�รบัญ

โครงการโรงหนังโรงเรียน   

คู่มือโรงหนังโรงเรียน   

ตัวอย่างภาพยนตร์กับประเด็นเพื่อการเรียนรู้

โปรแกรมภาพยนตร์ปฐมวัย (อนุบาล)

Partly Cloudy (เมฆบางส่วน)

Don’t go (อย่าไป)

Ormie (ออมมี่)

Mobile (โมบาย)

For the Birds (แด่เหล่าสกุณา)

Kungfu Bunny (กระต่ายกังฟู)

โปรแกรมภาพยนตร์ส�าหรับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

My Neighbor Totoro (โทโทโร่เพื่อนบ้านของฉัน)

Ponyo on the Cliff by the Sea (โปเนียวบนหน้าผาริมทะเล)

Babe (เบ๊บ)

โปรแกรมภาพยนตร์ส�าหรับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

Dolphin Tale (เรื่องเล่าของโลมา)

Eight Below (ลบแปด)
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โปรแกรมภาพยนตร์ส�าหรับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (Once Upon a Time...)

Lessons of a dream (บทเรียนแห่งความฝัน)

War Horse (ม้าศึก)

Laskar Pelangi (นักรบสายรุ้ง)

โปรแกรมภาพยนตร์ส�าหรับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

Juno (จูโน่)

พระเจ้าช้างเผือก (The King of the White Elephant)

 

รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่   
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 หลักการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตระหนักว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อการ 

เรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดของมนษุย์ มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมและเป็นสตัว์โลกประเภทเดยีว 

ท่ีสามารถสร้างอารยธรรมขึน้ได้ ซ่ึงกด้็วยการเรยีนรู ้สัง่สมความรูแ้ละสามารถ 

ถ่ายทอดสู่อนุชนหรือลูกหลานได้ ภาษาพูดและเขียนเป็นเครื่องมือในการ 

เรียนรู้อย่างเอกของมนุษย์ในรอบพันปีที่ผ่านมา แต่ส�าหรับโลกปัจจุบัน หรือ 

กล่าวว่าในรอบร้อยปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ภาพยนตร์เป็นสื่อภาษาที่ทรง 

อทิธิพลต่อมนุษย์และโลกมากท่ีสดุ ในร้อยปีทีผ่่านมา ผูค้นท่ัวโลกต้องออกจาก 

บ้านไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์มีบทบาทเป็นสื่อสาร 

มวลชน ท�าหน้าที่ให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่มวลชนหรือสาธารณชน  

ซ่ึงโลกาภิวัติหรือโลกเป็นหนึ่งเดียวได้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อมีโรงหนังเกิดขึ้นและ 

กระจายไปทั่วโลก แม้ว่าต่อมาเมื่อมีโทรทัศน์เกิดขึ้น เครื่องรับโทรทัศน ์

ซึ่งเปรียบเสมือนโรงหนังประจ�าบ้าน ได้แย่งบทบาทสื่อสารมวลชนไปจาก 

โรงภาพยนตร์ แต่โรงภาพยนตร์ยังคงอยู่และมุ่งไปท�าหน้าที่เป็นโรงมหรสพ 

ขายความบันเทิง ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมนุษย์สามารถสื่อสารบน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า สังคมสื่อออนไลน์บ้าง โลกไร้พรมแดนบ้าง  

โลกเสมือนจริงบ้าง ซึ่งคน ๆ หน่ึงสามารถติดต่อส่ือสารโต้ตอบกับคนอีก 

คนหน่ึงหรอืแม้กบัทกุคนบนโลกออนไลน์ได้พร้อมกนัทัง้โลกโดยมไิด้พบปะกนั 

จริง และสื่อภาษาที่ใช้นั้น มีทุกรูปแบบที่มนุษย์เคยใช้มา ที่เรียกว่ามัลติมีเดีย  

แต่ภาษาภาพเคลื่อนไหวหรือภาพยนตร์ยังคงมีอิทธิพลต่อการได้เห็นได้ฟัง 

ได้รู้ได้เข้าใจสูงที่สุดต่อผู้คนทั่วโลก 
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การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตหรือโลกเสมือนจริง ท�าให้พฤติกรรมของ 

มนุษย์แปรเปลี่ยนไป ด้านหนึ่งท�าให้มนุษย์โดดเดี่ยวตัวเองจากสังคมจริงหรือ 

โลกจริง อาจอยู่ในสถานะที่เกือบไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยกับคนรู้จักท่ีนั่งตรงข้าม 

กัน แต่เตลิดไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จัก ทั้งที่รู้ตัวไม่รู้ตัวทั่วโลก 

ออนไลน์ โลกเสมือนจริงท�าให้สถานะปัจเจกของมนุษย์แต่ละคนมีที่ทางใน 

สงัคมโลกเสมอืนจรงินี ้แต่หากจะว่าไป โลกของภาพยนตร์กค็อืโลกเสมอืนจรงิ 

ขนาดใหญ่ของมนษุย์ ทีซ่ึง่มนษุย์ตกอยูใ่นภวงัค์ อย่างทีเ่รยีกกนัว่าฝันกลางวนั 

มากว่าร้อยปีแล้ว

การเรียนรู้ในโลกเสมือนจริง อาจเหมาะส�าหรับการค้นคว้าหาความ 

รู้ที่เป็นข้อมูลซึ่งต้องการความรวดเร็ว ความหลากหลาย และการใช้ความรู้ 



|  คู่มือโรงหนังโรงเรียน  |

12

เฉพาะหน้า แต่ส�าหรับการเรียนรู้ในแบบซึมซับ ค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัวตนขึ้น 

ในคน ๆ  หน่ึงและในผูค้นร่วมสงัคม ร่วมถิน่ที ่และร่วมยคุสมยันัน้ ต้องเป็นการ 

เรียนรู้ทางสังคม เช่น การเรียนรู้ในบ้าน ในโรงเรียน ในที่ท�างาน ในหมู่บ้าน 

การไปโบสถ์เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาหรือฟังธรรม การไปชม 

พิพิธภัณฑ์ การไปชมการละเล่น ดนตรี ละคร ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นการ 

เรียนรู้ทางสังคม เป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตหรือทางปฏิบัติของชีวิต ซึ่งผู้คน 

ในสังคมต้องเดินตามทางนี้เป็นปกติอยู่แล้ว 

เมื่อมีการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน นอกจากการสอนวิชาต่าง ๆ ตาม 

ต�าราแล้ว โรงเรียนต้องสอนวิชาการด�ารงชีวิต การใช้ชีวิต ทั้งส่วนตนและการ 

อยู่ร่วมในสังคมด้วยการอบรมบ่มเพาะให้ค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตตั้งแต่ 

ยังเป็นเด็ก ๆ 

สิ่งที่เราต้องการอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ย่อมไม่พ้นจากเรื่องของความ 

เป็นมา เป็นอยู่ เป็นไป เรียกว่า ธรรม และธรรมนี้มีอยู่สามธรรม คือ สัจธรรม  

คือความเป็นที่จริง คุณธรรม คือความเป็นที่ดี และสุนทรธรรม คือความเป็น 

ที่งาม

หอภาพยนตร์ฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการอบรมบ่มเพาะ 

เดก็ ๆ  ในระบบโรงเรยีน ให้เรยีนรูอ้ย่างซมึซบัในวชิาการด�ารงชวีติ การใช้ชวีติ  

โดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งวิชาที่หอภาพยนตร์ฯ สามารถ 

สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนได้ก็คือ การไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์  

เพราะหอภาพยนตร์ฯ มโีรงภาพยนตร์ในสภาพใกล้เคยีงท่ีสดุกบัโรงภาพยนตร์ 

จริง ๆ ในสังคม 

หอภาพยนตร์ฯ จึงจัดท�า โครงการโรงหนังโรงเรียน ข้ึน เพื่อเป็น 

ต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการใช้ชีวิต ในวิถีสังคม เฉพาะหัวข้อ “การไป 
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ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์” โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนในระบบการศึกษา 

ภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ไปจนถึงมัธยมปลาย ซ่ึงอาจแบ่งกลุ่ม 

ตามวัยได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาล ๑ - ๓) 

๓ – ๖ ขวบ กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) ๗ – ๙ ขวบ กลุ่มประถม 

ศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖ ) ๑๐ – ๑๒ ขวบ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.๑ – ม.๓) ๑๓ – ๑๕ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ๑๖ – ๑๘  

ปี ซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ในชุมชนเดียวกับหอภาพยนตร์ฯ หรือบริเวณปริมณฑล ม ี

โอกาสไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ฯ คือโรงภาพยนตร์ 

ศรีศาลายา ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์แบบดั้งเดิม คือโรงเดี่ยว ขนาด ๑๒๑ ที่นั่ง  

ตั้งอยู ่ที่หอภาพยนตร์ฯ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต�าบลศาลายา อ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โครงการนี้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยหอ 

ภาพยนตร์ฯ ได้จัดเตรียมภาพยนตร์จ�านวนหนึ่งส�าหรับฉายให้เด็กนักเรียน 

แต่ละกลุ่มชม โดยเลือกภาพยนตร์ให้เหมาะกับวัยวุฒิและวุฒิภาวะของเด็ก 

แต่ละกลุ่ม และเลือกให้มีเนื้อหาสาระและมีคุณสมบัติทางศิลปภาพยนตร์ท่ี 

หลากหลาย ให้สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง สัจธรรม คุณธรรมและสุนทรธรรม หรือ  

จริง ดี งาม พร้อม ๆ กันไป

การที่เด็กนักเรียน ต้องเดินทางมายังโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อ 

ชมภาพยนตร์นั้น เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตทางสังคมอย่างหนึ่ง ได้ฝึกปฏิบัติตน 

ในการท�ากิจกรรมทางสังคม การใช้สถานที่สาธารณะ การปฏิสัมพันธ์กับ 

คนอื่นที่ต้องมาใช้สถานที่ร่วมกัน การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น การ 

เข้าคิวรับบัตร มารยาทในการชมภาพยนตร์ในโรงฯลฯ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง 

ที่แม้คนเราเรียนรู้ได้เอง แต่การอบรมบ่มสอนตั้งแต่เด็ก ๆ น่าจะหวังผลใน 
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การสร้างคุณลักษณะของสมาชิกที่สังคมปรารถนาให้ก่อเกิดได้ 

ส่วนการชมภาพยนตร์ เป็นประสบการณ์การเรยีนรู ้ซึง่หอภาพยนตร์ 

หวังผลให้เด็กนักเรียนที่มาร่วมโครงการโรงหนังโรงเรียน ค่อย ๆ ซึมซับการ 

ดูหนังเพื่อการเรียนรู้ โดยการได้ดูได้ฟัง ได้เห็นได้ยิน ได้คิด ได้ถาม ได้ค้น ได้ 

พบ ได้รูไ้ด้เข้าใจ ได้บอกได้เล่า ซึง่เป็นไปตามหลกั สจุปิลุ ิฟังคดิถามเขยีน ของ 

การศึกษาแต่โบราณของเรานั่นเอง 

ดังน้ันการชมภาพยนตร์ในโรงหนังโรงเรียน ก็คือการใช้ภาพยนตร ์

เป็นเคร่ืองมอืแห่งการเรยีนรู ้นกัเรียนจะได้เรยีนรู ้ตัง้แต่เรือ่งของตวัภาพยนตร์ 

เอง เช่นภูมิหลังหรือเบื้องหลังการสร้าง ประเภทของภาพยนตร์ สมัยที่สร้าง  

ฯลฯ ซึง่จะต้องมเีจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ เป็นผูแ้นะน�านกัเรยีนก่อนชมภาพยนตร์  

และแนะแนวในการชม ให้คอยสังเกตอะไรบ้าง เพื่อฝึกการชมภาพยนตร ์

เพ่ือการเรียนรู้ และเมื่อชมภาพยนตร์จบแล้ว เจ้าหน้าท่ีโครงการจะน�าการ 

สนทนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้เด็กนักเรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์  

วิเคราะห์หาเหตุผลจากภาพยนตร์ เรียนรู ้เรื่องเล่าจากภาพยนตร์ได้ว่า

ภาพยนตร์เจตนาจะบอกอะไรเรา บอกอย่างไร เราเชื่อหรือไม่ เพราะอะไร ให้ 

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นของตน 

ต่อเรื่องต่าง ๆ ออกมาให้ผู้อื่นรับฟังได้ และขณะเดียวกันได้เรียนรู้การรับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้อื่น นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาของสื่อ 

ภาพยนตร์ รูจ้กัศิลปศาสตร์ของภาพยนตร์ และค่อย ๆ  มองเหน็ความจริง ความ 

ดี ความงามของภาพยนตร์และจากภาพยนตร์ 

ท�าไมจึงต้องดูภาพยนตร์ในโรง ค�าถามนี้อาจมีผู้กังขา เพราะเห็นว่า 

สมยัน้ีการดหูนังไม่จ�าเป็นต้องไปดูทีโ่รงหนงั เพราะทุกบ้านมเีครือ่งรับโทรทัศน์  

มีรายการโทรทัศน์ให้ดูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และมีหนังสารพัดในรูปแผ่นดิสก์  
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ราคาถูก สามารถซื้อหาไว้ดูเองที่บ้าน หรือในโลกออนไลน์ก็สามารถดูหนัง 

สารพดัเป็นส่วนตวัแม้บนมอืถือ โดยไม่จ�ากัดสถานทีแ่ละเวลาด้วยซ�า้ แต่ท�าไม 

จะต้องไปดหูนังในโรง ทีต้่องเสยีค่าผ่านประตแูละค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ในราคาแพง

ค�าตอบก็คือ ถ้าหากเราจะเรียนรู้และชื่นชมภาพยนตร์ในฐานะสื่อ 

และมหรสพมวลชน จะต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านัน้ เพราะภาพยนตร์ถกูสร้าง 

ขึ้นเพื่อฉายบนจอใหญ่ และในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะ เพื่อให้คนดูพร้อม ๆ  

กันหลายร้อยหรือแม้หลายพนัคน ด้วยสภาพของเวลาและพืน้ทีห่รอืกาลเทศะ 

เช่นนี้เอง พลังหรือฤทธิ์เดชของภาพยนตร์จึงปรากฏเต็มสมบูรณ์ ผู้ชมจึง 

สามารถรับประสบการณ์ร่วมของการชมภาพยนตร์อย่างเต็มที่ และเป็น 

ประสบการณ์ร่วม คือการชมและแบ่งปันความรู้สึกต่อกันกับคนอื่น ๆ  จ�านวน 

มากที่ร่วมชมกับเรา ความรู้สึกนี้มีทั้งที่เก็บอยู่ในใจแต่รู้ว่ามีคนอื่น ๆ  ที่ร่วมอยู่ 

กับเรารู้สึกเช่นกัน และมีทั้งที่เก็บอยู่ในใจไม่ได้ต้องแสดงออกมา ซ่ึงเราอาจ 

แสดงออกเองคนเดียว (เช่น ร้องไห้ หัวเราะ ปรบมือฯลฯ) หรือแสดงพร้อม 

กันหลายคนหรือแม้ทั้งโรง ซึ่งประสบการณ์เช่นน้ีไม่มีทางเกิดจากการดู 

ภาพยนตร์คนเดียวบนจอเล็ก ๆ ในบ้านหรือบนโต๊ะและบนฝ่ามือ 

โดยเฉพาะการชื่นชมความเป็นศิลปะแขนงที่ ๗ ของภาพยนตร์ ใน 

กรณทีีภ่าพยนตร์นัน้สร้างขึน้มาเพ่ือฉายในโรง และยงัอาจประกอบด้วยเงือ่นไข 

ของระบบทางเทคนิค เช่น ระบบจอกว้างแบบต่าง ๆ ระบบเสียงแบบต่าง ๆ 

การชมภาพยนตร์ในโรง จึงเป็นกิจกรรมทางสังคม กล่าวคือเป็น 

กจิกรรมท่ีผู้คนในสงัคม ชมุชน หรอืสาธารณชน มาชุมนมุกระท�ากจิกรรมหรอื 

มีพฤติกรรมที่ต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมการไปชม 

ภาพยนตร์ที่โรงน้ี เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ท่ัวโลก ตั้งแต่เมื่อ 

ร้อยปีมาแล้ว และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต 
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การไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน

ในระบบโรงเรยีนนี ้ยงัต่างจากการจดัฉายภาพยนตร์ให้นกัเรยีนดูในห้องเรยีน

หรือในโรงเรียน ซึง่กรณีนัน้เป็นการใช้ภาพยนตร์เป็นสือ่ประกอบการเรยีนการ

สอนในฐานะโสตทัศน์วัสดุอย่างหนึ่ง 

หอภาพยนตร์ในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกล้วนมโีครงการสนบัสนนุการ 

ศึกษาภาพยนตร์และการใช้ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายแบบ 

หลายวิธี แต่ได้พบว่าวิธีของหอภาพยนตร์แห่งประเทศสวีเดน ซึ่งจัดกิจกรรม 

ฉายภาพยนตร์ให้โรงเรยีนน�านกัเรยีนมาชม ประสบความส�าเรจ็ จนพฒันาเป็น 

หลักสูตรระดับชาติ บรรจุอยู่ในแผนการศึกษาของประเทศ เป็นแบบที่ใช้กับ 

โรงเรียนภาคบงัคบั ได้รบัความร่วมมอืจากโรงภาพยนตร์ในท้องถิน่ท่ัวประเทศ 

และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศเข้ามามี 

ส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจดัการ หอภาพยนตร์ฯ ได้ศกึษาเรือ่งนีจ้ากเอกสาร 

ของสถาบันหนังสวีเดน ชื่อ Film for joy and learning. Film Education  

in Sweden และได้ขออนุญาตแปลและตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กฉบับภาษา 

ไทย เพื่อเผยแพร่เมื่อปี ๒๕๕๖ โดยหวังว่าจะเผยแพร่หลักคิดในเรื่องนี้ไปสู ่

ผูค้นในวงการศึกษาไทย และใช้โครงการโรงหนังโรงเรยีน ท่ีโรงหนงัศรีศาลายา 

เป็นต้นแบบ คือ ศรีศาลายาโมเดล 

หลักสูตร ภาพยนตร์การศึกษาของสวีเดน ยังให้ความส�าคัญกับการ

ให้เด็กนักเรียนสร้างหนังได้เองด้วย เพราะเห็นว่า การสร้างหนัง เป็นกระบวน

การเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากการที่เราจะสร้างหนังให้คนอื่นชม เราจะ

ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และคิดแล้วคิดอีก ว่าเราจะเล่าอะไรอย่างไรเพื่อ

อะไร การลงมือท�าเป็นวิธีดีที่สุดในการรู้จักสื่อนั้น ท�านองเดียวกับการเรียน

ภาษา ทีว่่า เพ่ือให้อ่านออกเขยีนได้ ภาพยนตร์เพือ่การศกึษา กค็อื การเรยีนรู้ 
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ภาพยนตร์ เพื่อให้ดูออกท�าได้

กิจกรรมการสร้างหนัง เพ่ือให้เด็กนักเรียน ดูออกท�าได้ นี้ เป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่หอภาพยนตร์มีแผนการริเริ่มด�าเนินการในปี ๒๕๕๘ นี้

ปัจจุบันหอภาพยนตร์ฯ ด�าเนินโครงการโรงหนังโรงเรียน ต่อเนื่อง

มาได้ ๔ ปีแล้ว มโีรงเรยีนในระบบการศกึษาภาคบังคบัเข้าร่วมโครงการ ๑๘๖ 

โรง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกล้เคยีง มจี�านวน

นักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๔๐,๔๕๐ คน ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 

จนถึงมัธยมปลาย

ปี ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณจัดซื้อโรงภาพยนตร์

เคลื่อนท่ีได้ หรือ รถโรงหนัง (cine-mobile) เป็นโรงหนังส�าเร็จรูปท่ีติดล้อ 

ลากจูงโดยหัวรถบรรทุก เมื่อจอดที่ใด สามารถเปิดเป็นโรงหนังขนาด ๑๐๐ ที่

นั่ง ในรูปแบบโรงหนังทันสมัย ระดับเดียวกับโรงหนังชั้นน�าของโลก หอ
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ภาพยนตร์จะน�ารถโรงหนงันีไ้ปจัดฉายภาพยนตร์ในโครงการโรงหนงัโรงเรยีน 

ตามโรงเรียนหรือพื้นที่ใกล้โรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกล 

จากโรงภาพยนตร์ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสชมภาพยนตร์ในโรงได้ 

รับโอกาส และเพื่อสาธิตกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน เพื่อสร้างแรงดลใจให้คร ู

และผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับในท้องถิ่นต่าง ๆ  เกิดความคิดในการด�าเนิน 

การขึ้นเองบ้าง

 วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบ่มเพาะวิถีชีวิตแห่งการไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ใน 

ฐานะกิจกรรมทางสังคม

๒. เพ่ือบ่มเพาะพฤติกรรมการดูภาพยนตร์ท่ีนอกเหนอืจากเพือ่ความ 

บันเทิงในเบื้องต้นไปสู่การชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดปัญญา

๓. เพื่อสร้างต้นแบบของหลักสูตรโรงหนังโรงเรียน ให้องค์กรการ 

ศึกษาในระบบโรงเรียนสามารถน�าไปใช้ได้

 กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนและครู ในระดับปฐมวัย (อนุบาล) ระดับประถมศึกษาปีที่ 

๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และในเขตพืน้ท่ี

จังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงสามารถขยายผลการด�าเนินโครงการโรงหนัง

โรงเรียนไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในอนาคต 
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 ผลสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์อย่างใหม่ คือ ภาพยนตร์ยังให้เกิด

ปัญญา ขึ้นในเด็กนักเรียนในประเทศไทย และขยายสู่สังคมไทยในอนาคต
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 ขัน้เตรียมงานกิจกรรม

๑. คัดเลือกภาพยนตร์ส�าหรับน�ามาจัดฉาย ให้เหมาะกับช่วงวัยและ 

ระดับการศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๒. จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงหนังโรงเรียน ได้แก่

• แบบตอบรับโครงการ

• ใบลงทะเบียน

• ตารางด�าเนินกิจกรรมและแผนที่หอภาพยนตร์ฯ

• แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจและข้อ 

เสนอแนะต่อโครงการ

๓. ติดต่อประสานงาน

• โรงเรียนหรือสถาบันที่พานักเรียนมาเข้าชมภาพยนตร์

• อาหารและเครื่องดื่ม 

๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม

• บัตรผ่านประตู

• การ์ด ๔ ช่องเพื่อกิจกรรมถาม-ตอบหลังจากชมภาพยนตร์

• ดินสอ ปากกา สีฯลฯ

• ของที่ระลึกโครงการ เช่น แผ่นพับกาลานุกรมภาพยนตร ์

สมุดดีด เสื้อยืดฯลฯ
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 ขัน้ตอนการด�าเนินกิจกรรม

๑. แนะน�าตัวและสนทนาต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

๒. แนะน�าหอภาพยนตร์ หน้าทีข่องหอภาพยนตร์ส�าหรบันกัเรยีนทีม่า 

ครั้งแรก

๓. แนะน�าโรงภาพยนตร์และบทบาทของโรงภาพยนตร์ในสังคม

๔. แนะน�ามารยาทการเข้าชมภาพยนตร์ร่วมกันในโรงภาพยนตร์ เช่น  

ไม่ควรพูดคุยกันขณะชมภาพยนตร์ ขอความร่วมมือในการงดใช้โทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ในโรงภาพยนตร์ ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์  

เป็นต้น

๕. แนะน�าภาพยนตร์ที่จะชมในวันนี้ ให้นักเรียนพอเข้าใจว่าเป็น 

ภาพยนตร์ประเภทใด นักเรียนควรจะสังเกตอะไรบ้าง อาจตั้งประเด็นค�าถาม 

ล่วงหน้าให้นักเรียนติดตามหาค�าตอบจากภาพยนตร์ 
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จัดฉายภาพยนตร์ ตามที่โรงเรียนได้คัดเลือกไว้

๑. น�าการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากชมภาพยนตร์ 

๒. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากประเด็นค�าถามท่ีตั้งไว้ก่อนท่ีชม

ภาพยนตร์ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง (ประเด็นค�าถามข้ึนอยู่กับเรื่องของ

ภาพยนตร์ที่เลือกน�ามาฉาย)

๓. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ออกมาแสดงความคิดเห็น

หรือตอบค�าถามหน้าเวท ีและน�าการสนทนาให้เรยีนหาข้อสรปุจากภาพยนตร์

ให้ได้ 

๔. อาจมีการเล่นเกมตอบค�าถามเกี่ยวกับหอภาพยนตร์ เช่น 

ตั้งค�าถามจากกาลานุกรม หรือ สมุดดีด เป็นต้น 
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๕. ก่อนจบกิจกรรมในโรงภาพยนตร์ อาจให้เรียนรู้เรื่องความเป็น 

ระเบยีบของการเข้าออกจากโรงภาพยนตร์หรือสถานท่ีสาธารณะอื่น ๆ ที่มีคน 

หมูม่าก อธบิายประตทูางเข้าออกของโรงภาพยนตร์ ให้นกัเรยีนช่วยกนัคิดหา 

วิธีร่วมกันในการเดินออกนอกโรงภาพยนตร์อย่างเป็นระเบียบและรวดเรว็หลงั

จากชมภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว 

๖. แจกแบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพิ่ม 

เติมในการด�าเนินโครงการโรงหนังโรงเรียนของคุณครู

 ขัน้ตอนหลังด�าเนินกิจกรรม

ส่งรายงานกจิกรรมประจ�าเดอืน เช่น จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม รายชือ่ 

โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อโรงเรียนใหม่ในแต่ละเดือน และข้อ 

ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขหลังจากด�าเนินกิจกรรมในเดือนนั้น ๆ 

 

 ท�าไมเด็กต้องดูหนังและดูในโรงหนัง

การดูหนังเป็นกิจกรรมทางสังคม กล่าวคือ เราจะได้เรียนรู้ธรรมเนียม 

ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยผ่านขนบการเข้าชมภาพยนตร์ เช่น การ 

ต่อคิวซ้ือตั๋วหนัง การไม่พูดคุยกันเมื่อเข้าไปดูหนัง ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อ 

อยูใ่นโรงหนงัเพราะรบกวนผูอ้ืน่ทีเ่ข้าร่วมดหูนงัในโรงหนงั ทัง้จากเสยีงพดูคยุ 

หรือแสงจากมือถือ 

การดูหนังในโรงหนังท�าให้เราจดจ่ออยู่กับหนัง ความมืดท�าให้เราไม ่

สนใจส่ิงรอบข้าง การดหูนงัในโรงหนงัจงึท�าให้ผูเ้ข้าชมมอีารมณ์ร่วมและได้รบั
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สารที่หนังต้องการถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าการดูหนังในสถานที่อื่น ๆ 

นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยความสนุก 

เพลิดเพลินท�าให้เด็ก ๆ  สามารถเรยีนรูไ้ด้ในภาวะทีไ่ม่กดดนั ไม่น่าเบ่ือ ไม่จ�าเจ 

เหมือนกันการเรียนในห้องเรียน การเรียนโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการ 

เรียนรู้ถือเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีจินตนาการในการ 

เรียนรู้ การใช้ความคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างจากภาพยนตร์ที่ตนเองได้รับชม

การดูหนัง ถือเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กได้มีโอกาส 

เรียนรู้ และซึมซับการเสพงานศิลปะต้ังแต่วยัเยาว์ เพือ่เห็นคณุค่าของงานศลิป์ 

ที่อยู่รอบตัว เช่น การชมละครเวที การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การเข้าชมดนตรี  

คอนเสร์ิตต่าง ๆ  เป็นต้น เพราะหนงัสร้างมาเพือ่ให้ดบูนจอใหญ่ ได้เห็นชดัเจน  

เต็มตา และให้เห็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้สร้างหนังถ่ายทอดผ่านเรื่องราว 

ของหนัง

 ภาพยนตร์ส�าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาต่าง ๆ 

โครงการโรงหนงัโรงเรยีนได้คดัเลอืกภาพยนตร์ให้เหมาะแก่การเรยีนรู้

ของนักเรียนในระดับการศึกษาต่าง ๆ โดยทางโครงการได้แบ่งโปรแกรม 

ภาพยนตร์ออกเป็น ๕ ช่วงระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปฐมวัย หรือ นักเรียน 

ในชัน้อนบุาล (อ.๑-๓) ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ระดบัประถมศกึษา 

ตอนปลาย (ป.๔-๖) ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.๔-๖) 
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โปรแกรมภาพยนตร์ปฐมวัย 
(อนุบาล)

เด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย ส่วนมากจะยังไม่เคยไปชม

ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ดังนั้นจะเป็นโอกาสได้ประสบการณ์การดูหนังใน

โรงเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งเด็ก ๆ มักจะตื่นตาตื่นใจ เมื่อได้เข้ามาในโรงหนังที่

เขารู้สกึว่าใหญ่โตโอ่โถง ได้นัง่เก้าอีนุ้ม่สบายแวดล้อมพร้อมหน้าเพือ่นนกัเรยีน

ร่วมห้องและร่วมโรงเรียน วิทยากรจะแนะน�าให้เด็กนักเรียนรู้สึกคลายกังวล 

และค่อย ๆ  แนะน�าเรื่องการไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ เช่น มารยาทใน

การชมภาพยนตร์ร่วมกับคนอืน่ ๆ  ซึง่มทีัง้เพือ่นทีเ่รารูจ้กัและเดก็นกัเรยีนต่าง

ชัน้ทีอ่าจแปลกหน้า เมือ่ไฟแสงสว่างในโรงค่อย ๆ  ดับลงและภาพยนตร์จอใหญ่

ปรากฏขึ้นในความมืด เด็กเล็กบางคนอาจจะต่ืนกลัว ซ่ึงวิทยากรท่ีดูแลต้อง

ช่วยสังเกตเพื่อผ่อนอาการหรือช่วยคลายกังวลให้เด็ก 

เนื่องจากเด็กก่อนวัยเรียน ยังไม่สามารถดูภาพยนตร์ขนาดยาวตาม

ปกตไิด้ เพราะยงัไม่มสีมาธแิละวฒุภิาวะพอ ภาพยนตร์ส�าหรบัเด็กนกัเรยีนชัน้

ปฐมวัย (อนุบาล) ที่โครงการเตรียมไว้ฉายให้เด็กระดับนี้ชม เป็นภาพยนตร์

การ์ตูนขนาดสั้นหรือเรียกว่าหนังสั้น เรื่องละไม่เกิน ๑๐ นาที จ�านวน ๖ เรื่อง 

คัดสรรภาพยนตร์ที่ดูสนุกสนาน เร้าใจ และให้ข้อชวนคิดชวนจดจ�าต่าง ๆ 

เด็ก ๆ จะได้ดูหนังสลับกับการชวนพูดคุยโดยวิทยากร และการเล่น

เกม เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ 
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Partly Cloudy 
(เมฆบางส่วน)

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๒ 

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : Peter Sohn

ความยาวภาพยนตร์ : ๕.๔๕ นาที

ผู้ผลิต : Pixar Animation Studios

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

ภาษา : ไม่มีภาษาพูด

Partly Cloudy มีเมฆบางส่วน เป็นภาพยนตร์ที่เล่าต�านานของ 

นกกระสา ซึ่งเล่ากันว่า นกกระสาเปรียบเสมือนเป็นบุรุษไปรษณีย์ท�าหน้าท่ี 

ส่งพัสดุต่าง ๆ มายังโลกมนุษย์ โดยเฉพาะทารกหรือเด็กแรกเกิด นกกระสา 

คือผู้น�าทารกมาเกิดในโลก แต่จะมีใครคิดหรือสงสัยอยากรู้บ้างไหมว่า เด็ก 

ทารกเหล่านี้มาจากไหน ภาพยนตร์เรื่องนี้มีค�าอธิบายให้เราเห็นว่า บรรดา 

ทารก และสัตว์ตัวน้อยหลากหลายประเภท มาจากการปั้นแต่งเป็นรูปต่าง ๆ  

ของก้อนเมฆบนท้องฟ้านั่นเอง ซ่ึงมีทั้งเมฆสีขาวท่ีมักสรรค์สร้างสัตว์ท่ีน่ารัก 

มากมาย เช่น เด็ก สุนัข แมว เป็นต้น และมีเมฆสีด�าซึ่งมักจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่ 

ดุร้ายให้โลก เช่น จระเข้ ฉลาม ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น นักเรียนระดับปฐมวัย 

จะได้เรียนรู้ความแตกต่างของเมฆสีขาวและด�า เรียนรู้ที่จะจินตนาการให้เกิด 

อะไรต่าง ๆ ได้อย่างไร สามารถจดจ�าแยกแยะสัตว์ที่น่ารักและดุร้ายได้ และ 

สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นก่อนฝนตกหรือฟ้าผ่าได้อีกด้วย

อนบุาล
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Don’t go 
(อย่าไป)

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๓ 

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : Turgut Akaçık

ความยาวภาพยนตร์ : ๓.๕๐ นาที

ผู้ผลิต : Anima – Istanbul

ประเทศ : ตุรกี

ภาษา : ไม่มีภาษาพูด

Don’t go อย่าไป ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้รับรางวัลในการประกวด 

ภาพยนตร์สั้น Annecy 2010 Animation Film Festival Special 

Distinction Award and Junior Jury Award มเีนือ้หาเกีย่วกบัแมวน้อยสดี�า  

ที่มักจะชอบวิ่งเล่นซนอยู่ตัวเดียว โดยผู้ก�ากับเรื่องนี้จินตนาการว่า แมวน้อย 

อาจจะมเีพือ่นเล่นโดยทีค่นเลีย้งอาจจะมองไม่เหน็ เขาจงึจนิตนาการตวัการ์ตนู 

ที่ชอบมาเล่นหรือชอบมาแกล้งแมวตัวนี้ ให้มีลักษณะเป็นตัวการ์ตูนจอมกวน 

สีชมพ ูมตีาเดยีวกลมโต มหียูาวเหมอืนกระต่าย วิง่ไปวิง่มาแกล้งแหย่แมวน้อย 

สีด�าตลอดเวลา เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ได้สังเกต 

ลักษณะ สี ท่าทางของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพยนตร์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่อง 

ความเป็นอกเห็นใจ หรือความน่าสงสารที่แมวน้อยนั้นถูกเย้าแหย่กลั่นแกล้ง

อนบุาล
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Ormie 
(ออมมี่)

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๓ 

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : Rob Silvestri

ความยาวภาพยนตร์ : ๔ นาที

ผู้ผลิต : Starz Animation

ประเทศ : แคนาดา

ภาษา : ไม่มีภาษาพูด

Ormie ออมมี่ เป็นเรื่องของเจ้า ออมมี่ หมูน้อยสีชมพู ซึ่งวันหนึ่งมัน 

เหลือบไปเห็นโหลใส่ขนมคุกกี้น่ากินใบหน่ึงต้ังอยู่บนหลังตู้เย็น ออมมี่รู้สึก 

อยากกินคุกกี้นี้ขึ้นมา มันจึงพยายามท�าทุกวิถีทางที่จะได้กินคุกก้ีที่อยู่ในโหล 

แก้วน้ัน เดก็นักเรยีนจะได้เหน็และเอาใจช่วยลุน้กบัความพยายามอย่างไม่ยอม 

แพ้ของเจ้าหมูน้อยซึ่งแสนตลกและสนุกสนานยิ่ง 

อนบุาล
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Mobile 
(โมบาย)

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๓ 

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : Verena Fels

ความยาวภาพยนตร์ : ๗ นาที

ผู้ผลิต : Filmakademie 

Baden-Württemberg

ประเทศ : เยอรมนี

ภาษา : ไม่มีภาษาพูด

Mobile โมบาย มีเนื้อเรื่องที่เล่าถึงโมบายตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์ต่าง ๆ  

หลากสี ซ่ึงต้องมาแขวนรวมกันบนโมบายอันหนึ่ง ด้านหนึ่งของแขนโมบาย 

แขวนด้วยแม่วัวสีแดงตัวใหญ่ ส่วนอีกด้านแขวนด้วยสัตว์ตัวอื่น ๆ ได้แก่ สุนัข  

ไก่ แพะ หมู และหนู และไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากจะไปเป็นเพื่อนหรือข้ามไป 

แขวนอยู่ฝั่งเดียวกับแม่วัวเลย แต่แม่วัวกลับอยากเป็นเพื่อนกับทุก ๆ คนจึง 

พยายามที่จะพาตัวเองข้ามไปยังโมบายอีกด้านหนึ่ง ท�าให้โมบายเริ่มไม่สมดุล  

เอียง แกว่งไปมา เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้สัตว์ประเภทต่าง ๆ  และเรียนรู้หลัก 

วิทยาศาสตร์เรื่องความสมดุล 

อนบุาล
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For the birds 
(แด่เหล่าสกุณา)

ปีที่ฉาย : ๒๕๔๓ 

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : Ralph Eggleston

ความยาวภาพยนตร์ : ๓.๒๗ นาที

ผู้ผลิต : Pixar Animation Studios

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

ภาษา : ไม่มีภาษาพูด

For the birds แด่เหล่าสกุณา ภาพยนตร์กล่าวถึงนกตัวเล็กตัวหนึ่ง

บินมาเกาะสายโทรศัพท์ หลังจากน้ันก็มีนกอีกตัวมาเกาะสายเช่นเดียวกัน  

ท�าให้นกสองตัวเริ่มไม่พอใจและเริ่มทะเลาะกัน และในที่สุดก็มีนกตัวเล็ก ๆ 

มาเกาะบนสายโทรศัพท์เต็มไปหมด ในขณะที่นกแต่ละตัวบ้างก็ก�าลังคุยกัน  

มนีกตวัใหญ่ตวัหนึง่บนิมาเกาะทีต้่นเสาโทรศัพท์ นกทุกตวัหยดุพดูคยุและมอง 

ไปทีน่กตัวใหญ่ตวันัน้ ต่อมานกตัวใหญ่นัน้จึงบนิมาเกาะสายโทรศพัท์สายเดยีว

กับที่ฝูงนกตัวเล็ก ๆ นกเหล่านั้นไม่พอใจ บางตัวจิกขานกตัวใหญ่เพื่อต่อต้าน 

ไม่ให้เกาะ เนื่องจากนกตัวใหญ่มีน�้าหนักมากท�าให้สายไฟที่เกาะอยู่นั้นหย่อน 

ตัวลง เมื่อขานกตัวใหญ่หลุดออกจากสายที่เกาะเอาไว้ ท�าให้สายโทรศัพท์ดีด 

ตัวขึ้น นกตัวเล็กทั้งฝูงถูกดีดลอยไปจนขนหลุดร่วงทั้งหมด เด็กนักเรียนจะได้ 

เรียนรู้ความแตกต่างของลักษณะนิสัยของนกตัวต่าง ๆ ว่าเป็นเช่นใด ได้เรียน 

รู้ว่าการอยู่ร่วมกันจะต้องท�าอย่างไรบ้าง ผลเสียจากการกลั่นแกล้งเพื่อน เป็น 

อย่างไร

อนบุาล
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Kungfu Bunny 
(กระต่ายกังฟู)

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๒ 

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : Zhiyong Li

ความยาวภาพยนตร์ : ๖ นาที

ผู้ผลิต : Communication University 

of China

ประเทศ : จีน

ภาษา : ไม่มีภาษาพูด

Kungfu Bunny กระต่ายกังฟู เป็น เรื่องราวเกิดขึ้นบนโต๊ะท�างาน

ของชายหนุ่มคนหน่ึง เมื่อสุนัขตัวหน่ึงสู้กระต่ายนักกังฟูไม่ได้ ชายหนุ่มได้

เสีย้มสอนให้มนัฝึกวชิากงัฟเูพือ่ไปต่อสูก้บักระต่ายทีเ่ป็นคูป่รบักนัมาก่อน สนุขั

ถูกฝึกจนแข็งแกร่งขึ้น จึงไปรังแกกระต่ายที่เก่งกาจเรื่องกังฟู ทั้งคู่ต่อสู้กันไป

มาด้วยกระบวนท่าแบบกังฟู จนในที่สุดสุนัขก็แพ้ทางให้กระต่าย เด็กนักเรียน

จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของจีนที่เรียกว่ากังฟู ได้เรียนรู้ว่าควรใช้

ความสามารถที่มีนั้นในการป้องกันตัวมากกว่าไปรังแกผู้อื่น และอาจจะลอง

คิดวิเคราะห์ดูว่าท�าไมสุนัขจึงแพ้กระต่าย

อนบุาล
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 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

ภาพยนตร์สั้นทั้ง ๖ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างภาพยนตร์แอนิเมชั่นสั้นจาก ๕  

ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตุรกี แคนาดา เยอรมนี และจีน ที่จะสื่อสารผ่าน 

ตัวละครต่าง ๆ  โดยไม่มีบทสนทนา แต่เน้นการสื่อสารโดยใช้อวจนภาษา หรือ 

ภาษาที่ไม่พูด เช่น สีหน้า ท่าทาง สีของตัวละคร และใช้เสียงเพลงประกอบ  

เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะของตัวละครซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ 

ชนิดต่าง ๆ  ทีม่สีสีนัและอปุนสิยัทีแ่ตกต่างกนัไป รวมถึงบทสรปุของภาพยนตร์ 

แต่ละเรื่องจะให้ข้อคิดที่แตกต่างกัน 

 ประเด็นที่น�ามาพูดคุย

๑. สิ่งที่เด็กนักเรียนได้พบเห็นในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง

๒. สัตว์แต่ละประเภทที่พบเห็นในภาพยนตร์ 

๓. สีต่าง ๆ ที่พบในภาพยนตร์

๔. สามารถเปรยีบเทยีบสิง่ทีพ่บเหน็ในชวิีตประจ�าวันกบัสิง่ทีไ่ด้รบัจาก

การชมภาพยนตร์

๕. บทสรุปของภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่อง

 ประเด็นค�าถาม

๑. เห็นอะไรบ้างในภาพยนตร์เรื่องนี้

๒. มีสัตว์ชนิดใดบ้าง มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง
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๓. สัตว์แต่ละชนิดมีสีอะไรบ้าง

๔. ตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร

๕. ชอบภาพยนตร์เรื่องไหนมากที่สุด เพราะอะไร

 กิจกรรม

ส�าหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมการ 

ถาม-ตอบด้วยประเด็นค�าถามง่าย ๆ จากสิ่งที่ได้รับชมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง  

เพือ่ให้นักเรยีนมส่ีวนร่วม กระตุน้ให้นกัเรยีนกล้าแสดงออกในการตอบค�าถาม  

ทั้งจากการตอบค�าถามจากที่นั่งหรือเดินออกมาร่วมกิจกรรมหน้าเวที ท�าให้ 

เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ระหว่างรับชมภาพยนตร์ กระตุ้นให้ 

เด็กมีสมาธิจดจ�าสิ่งที่ได้รับชมจากภาพยนตร์

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้ฝึกฝนการเป็นคนช่างสังเกต และจดจ�า

๒. นักเรียนได้ฝึกฝนการสรุปเรื่องราวใจความส�าคัญ

๓. นักเรียนกล้าแสดงออกความถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ และความ 

คิดเห็นของตัวเอง และฝึกการรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกัน  

(เช่น ถามว่าเพื่อนที่เพิ่งแสดงความเห็นจบลงไปเขาว่าอย่างไร?)
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 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

๏ นักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มาก่อน  

เน่ืองจากเป็นนักเรียนในระดับปฐมวัย อาจมีความตื่นเต้นและไม่เคยชินกับ 

การนั่งเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์ 

วธิแีก้ไข คอื ผูด้�าเนนิกจิกรรมต้องแนะน�าวธิกีารเข้าใช้โรงภาพยนตร์ที่ 

ถูกต้อง อธิบายบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ซึ่งแสงไฟจะดับลงหากมีการฉาย 

ภาพยนตร์ สร้างประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ทีด่ใีห้แก่เดก็นกัเรยีน ท�าให้เดก็ 

ไม่เกิดความตื่นกลัว เช่น การใช้เก้าอี้โรงภาพยนตร์ มารยาทในการเข้าชมโรง 

ภาพยนตร์ร่วมกับผู้อื่นฯลฯ

๏ นักเรียนบางคนอาจจะไม่กล้าตอบค�าถาม เนื่องจากกลัวตอบ 

ค�าถามผิด 

วิธีแก้ไข คือ ต้องพยายามกระตุ้นให้เด็กนักเรียนกล้าร่วมกิจกรรม ไม่ 

เน้นว่าค�าตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ หากตอบไม่ถูกต้องในคราวแรก ผู้ด�าเนิน 

กิจกรรมต้องคอยอธิบายถึงค�าตอบที่ถูกต้องในภายหลัง เพื่อเน้นการเรียนรู้ที่ 

สนุกสนานมากกว่าเน้นการตอบถูกหรือผิดแต่เพียงอย่างเดียว
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โปรแกรมภาพยนตร์
ส�าหรับประถมศึกษาตอนต้นขึน้ไป

My Neighbor Totoro 
(โทโทโร่เพื่อนบ้านของฉัน)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

โทโทโร่ เพื่อนรัก 

ปีที่ฉาย : ๒๕๓๑

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : ฮายาโอะ มิยาซากิ 

(Hayao Miyazaki)

ความยาวภาพยนตร์ : ๘๓ นาที

ผู้ผลิต : Ghibli Studio

ภาษา : ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายไทย หรือ พากย์ไทย

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพระหว่างโทโทโร่ ผีผู้ดูแล 

ป่าและเด็กหญิง ๒ พี่น้อง คือ ซัทสึกิ พี่สาว และเมย์ น้องสาว ครอบครัวของ 

เด็กหญิงทัง้สอง ซ่ึงมพ่ีอและแม่เพ่ิงย้ายบ้านจากโตเกยีวมาอยูบ้่านใหม่ในเมอืง 

เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในชนบท ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลท่ีแม่ของเด็กท้ังสองต้อง 

พักรักษาตัวอยู่ บ้านที่เด็กหญิงย้ายมาอยู่ใหม่นั้น เป็นบ้านไม้สองชั้นค่อนข้าง 

ประถมต้น
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เก่าที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี ท้องทุ่งกว้างและต้นไม้ใหญ่มากมาย  

วันหน่ึงขณะที่พ่อก�าลังเตรียมการสอนที่มหาวิทยาลัย ซัทสึกิพี่สาวของเมย์ 

ไปโรงเรียน เมย์จึงเล่นอยู่คนเดียวตามล�าพังท่ีบ้านและได้พบกับภูติหรือผี 

รักษาป่าตัวน้อยที่ก�าลังถือถุงลูกโอ๊คเดินออกจากบ้านของเมย์โดยบังเอิญ  

เธอเดนิตามผดีแูลป่าตวัเลก็ ๆ  เพือ่ตามเกบ็ลกูโอ๊คทีพ่วกเขาท�าตกเอาไว้โดยที ่

ผน้ีอยทัง้สองไม่รูต้วัว่าเมย์นัน้มองเหน็ จนกระทัง่พบว่าเมย์ก�าลงัเดนิตามพวก 

เขาอย่างตั้งใจ ท�าให้ผีตัวน้อยวิ่งหนีเข้าอุโมงค์ต้นไม้ เมย์วิ่งตามไปจนท�าให ้

ตกลงไปในอโุมงค์ต้นไม้และได้พบกบัผผีูด้แูลป่า หรอืโทโทโร่ทีก่�าลงันอนอยูใ่น 

โพรงไม้ใหญ่ เมย์หายเข้าไปในโพรงไม้นั้นอยู่นานจนเผลอหลับไป เมย์หายไป 

นานจนพ่อและซัทสึกิได้ช่วยกันตามหารอบ ๆ บ้าน จนพบว่าเธอก�าลังนอน 

หลับอยู่ในอุโมงค์ต้นไม้ใกล้ ๆ บ้านนั่นเอง

หลังจากที่เมย์ได้พบกับโทโทโร่ในวันนั้น เธอพยายามเล่าให้พ่อและ 

พี่สาวฟังว่าเธอได้พบกับโทโทโร่ ซึ่งเป็นสัตว์ขนปุยตัวใหญ่ยักษ์ที่อาศัยอยู่ใน 

ต้นไม้ใหญ่ ท�าให้พ่อของเธอคิดว่าเมย์น่าจะได้พบกบัผีผูด้แูลป่าไม้ ซึง่เป็นความ 

เชื่อของชาวญี่ปุ่น (ในภาพยนตร์) ซึ่งคนที่จะพบผีผู้ดูแลป่าได้ส่วนใหญ่จะเป็น 

เด็ก ๆ 

ในวันหนึ่งฝนตกลงมาอย่างหนัก ซัทสึกิและน้องสาวจึงพากันน�าร่ม 

ไปรอพ่อกลับจากมหาวิทยาลัยที่ป้ายรถทางเข้าหมู่บ้าน ซัทสึกิรออยู่นานจน 

น้องสาวเริ่มง่วง เธอจึงให้น้องขี่หลังนอน ในระหว่างท่ีรอรถโดยสารของพ่อ 

ซัทสึกิได้พบกันโทโทโร่ท่ีเดินออกมาจากป่า เม่ือซัทสึกิได้เห็นโทโทโร่จึงมอบ 

ร่มเพ่ือให้กันฝน และโทโทโร่จงึมอบถงุทีบ่รรจุด้วยลกูโอ๊คเป็นการตอบแทนแก่ 

ซทัสึกก่ิอนทีเ่ขาจะนัง่รถแมวจากไป หลงัจากนัน้รถโดยสารของพ่อกจ็อดลงที่ 

ป้ายรถพอดี จากเหตุการณ์ที่ได้พบกับโทโทโร่เธอและน้องสาวรู้ดีใจมาก จึง 
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เล่าเรื่องทั้งให้พ่อฟัง

จากการพบกันโดยบังเอิญก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน จนวันหนึ่ง 

ในขณะที่พ่อไปท�างานที่มหาวิทยาลัย ซัทสึกิได้รับข่าวร้ายเรื่องแม่จากโรง- 

พยาบาล ท�าให้เกดิความกงัวลใจ เป็นเหตใุห้ชทัสกิึพีส่าวดวุ่าเมย์น้องสาว และ 

ด้วยความเป็นห่วงแม่ เมย์จึงตัดสินใจไปหาแม่เพียงล�าพังและหลงทางในที่สุด  

สุดท้ายซัทสกึจิงึออกตามหาเมย์ด้วยความช่วยเหลอืจากคนในหมูบ้่าน และไป 

ขอความช่วยเหลือจากโทโทโร่ให้ช่วยตามหาน้องสาว ท�าให้โทโทโร่น�ารถแมว 

ให้ซัทสึกิน่ังไปตามหาน้องสาวจนพบกันและพาไปเยี่ยมแม่ท่ีโรงพยาบาลได้ 

ในที่สุด

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

นักเรียนจะได้ซึมซับบรรยากาศ วิถีชีวิตชนบท และความเชื่อดั้งเดิม 

ของคนในประเทศญี่ปุ่นผ่านการชมภาพยนตร์เรื่องโทโทโร่ เพ่ือนรัก ซ่ึงเป็น 

ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงประเทศญี่ปุ่นชนบทเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่ได้แฝง 

แง่คิดให้เด็กนักเรียนได้รู้จักถึงความส�าคัญของครอบครัว ความรับผิดชอบ  

ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว และระหว่างคนในชุมชน การอดกลั้น  

การให้อภัย การขอโทษ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความรักต่อธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม
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 ประเด็นที่น�ามาพูดคุย

๑. บรรยากาศวิถีชีวิต ครอบครัวและชุมชนของชาวญี่ปุ่นชนบทที่

เห็นได้จากภาพยนตร์ 

๒. สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในภาพยนตร์ เช่น ภาษา เครื่อง 

แต่งกาย อาหาร การด�ารงชีวิต ความเชื่อเรื่องภูติ ผี วิญญาณในสังคมญี่ปุ่น  

เป็นต้น 

๓. ความคล้ายและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

๔. ได้เรียนรู้แง่คิดต่าง ๆ ที่แฝงไว้ในภาพยนตร์เพื่อให้เด็กได้รู้จักถึง 

ความรับผิดชอบ ความขยันขันแข็ง การช่วยเหลือตัวเอง และการส่งเสริมให้ 

รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นภาพบรรยากาศความอบอุ ่นของ 

ครอบครัวที่แสดงถึงความรักและการดูแลซ่ึงกันและกัน แม้ว่าซัทสึกิจะเป็น 

เด็กที่ยังอยู ่ในวัยเรียน เธอยังไม่โตมากพอที่จะออกไปท�างานช่วยเหลือ 

ครอบครัว แต่ซัทสึกิถูกเลี้ยงดูให้มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะพี่สาวในยามท่ี 

คณุแม่ต้องนอนรักษาตัวอยูท่ีโ่รงพยาบาล และคุณพ่อต้องออกท�างานนอกบ้าน  

เช่น ท�าอาหาร ท�างานบ้าน เป็นต้น เธอจึงเป็นเด็กที่จ�าเป็นต้องแบกรับความ 

รับผิดชอบสูงและเป็นผู้ใหญ่เกินตัว และการที่ต้องดูแลน้องเล็กแทนพ่อและ 

แม่ท�าให้สองพี่น้องมีความสนิทสนมกันมาก

นอกจากนีเ้นือ้หาของภาพยนตร์เรือ่งนีย้งัแสดงให้เหน็ถึงบรรยากาศ 

ของหมูบ้่านแถบชานเมอืง ทีเ่ตม็ไปด้วยทุง่นา ต้นไม้ และล�าธาร มวีถิชีวีติแบบ 

ชาวชนบทของประเทศญี่ปุ่น ผู้คนส่วนใหญ่ด�ารงชีวิตด้วยการท�าเกษตรกรรม  
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อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บ้านของซัทสึกิ 

และเมย์ได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอ โดยเฉพาะคุณยายเพื่อนบ้านท่ีมัก 

ช่วยดแูลในช่วงทีค่ณุพ่อของเดก็ทัง้สองไปท�างานทีม่หาวทิยาลยั เช่น ช่วยเกบ็ 

กวาดบ้าน หุงข้าว เก็บผ้า หรือแม้แต่พาเด็ก ๆ ไปเล่นที่สวนของเธอ เพื่อให้ 

เด็กทั้งสองคลายความเหงาจากการอยู่ห่างแม่ท่ียังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรง- 

พยาบาลรวมไปถึงตอนที่เมย์หายตัวไป คุณยายและชาวบ้านได้มารวมตัวกัน 

เพ่ือค้นหาเมย์ แสดงให้เหน็ถงึความรกัและเอือ้อาทรต่อกนัในชุมชนชนบทของ 

ญ่ีปุ่น (ในภาพยนตร์) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันของ 

ประเทศไทย 

โทโทโร่เพื่อนรัก มีการน�าเสนอที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่นแสดง 

ให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น เช่น  



|  คู่มือโรงหนังโรงเรียน  |

43

ภาษา ที่อยู ่อาศัย การรับประทานอาหาร การด�ารงชีวิตที่สอดคล้องกับ 

ธรรมชาติ หรือความเชื่อเกี่ยวกับภูติผีวิญญาณ เป็นต้น 

ประเทศญีปุ่น่มภีาษาพดูและภาษาเขยีนเป็นของตนเอง ภาษาญีปุ่น่ 

จึงเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่า 

จะเป็นเครื่องแต่งกายแบบญ่ีปุ่น อาหารญ่ีปุ่น แนวคิดท่ีให้ความส�าคัญกับ 

สิ่งแวดล้อม หรือแนวความคิดทางศาสนาหรือลัทธิความเช่ือต่าง ๆ ซ่ึงเป็น 

พื้นความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลมา 

จากศาสนาชินโต ศาสนาพุทธ และความเชื่อในลัทธิขงจื๊อ

นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่าน 

การชมภาพยนตร์ สามารถอธิบายจากสิ่งที่พบเห็น เปรียบเทียบความเหมือน 

และความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและญ่ีปุ่นได้ เช่น ชาวญ่ีปุ่นใช ้

ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร นักเรียนจะได้เห็นซัทสึกิเขียนจดหมายถึงคุณแม่ 

ด้วยอักษรภาษาญี่ปุ่น หรือภาพของบ้านหรือที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่น การ 

รับประทานอาหาร รวมไปถึงเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการด�ารงชีวิต อาทิ 

ชาวญีปุ่น่ใช้ตะเกยีบในการรบัประทานอาหาร การท�าข้าวกล่อง มกีารแช่ร้อน 

ร่วมกันในอ่างอาบน�้า การทักทายหรือแสดงการขอบคุณของชาวญี่ปุ่นใช้การ 

โค้งค�านับ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นก็มีความใกล้เคียง 

กบัของประเทศไทย เช่น รบัประทานข้าวเป็นอาหารหลกั การท�าเกษตรกรรม  

การร่วมแรงร่วมใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันกันในชุมชน เป็นต้น 

จากพืน้ฐานความเช่ือด้ังเดิมทีไ่ด้รับอทิธิพลจากศาสนาชนิโต ศาสนา

พุทธนิกายเซน และลทัธขิงจือ๊ จะเหน็ได้ว่าภาพยนตร์เรือ่งนีส้ือ่ให้เหน็ถึงความ 

สัมพันธ์ระหว่างคนและธรรมชาติ บรรยากาศที่สวยงามของบ้านเมืองชนบท 

ของญี่ปุ่นที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น ผู้คนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกับ 
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ธรรมชาติ มีผีผู้ดูแลป่าไม้ที่น่ารักอย่างโทโทโร่ ซึ่งแฝงแนวความคิดให้เด็ก 

รักต้นไม้และธรรมชาติ การส่งเสริมให้คนรักธรรมชาตินั้นแสดงให้เห็นอยู่ใน 

หลากฉาก เช่น เมย์และซัทสึกิน�าลูกโอ๊คที่ได้จากโทโทโร่มาปลูกในแปลงดิน 

หน้าบ้าน ในความฝันน้ัน โทโทโร่และภูติตัวน้อยอีกสองตัว มาช่วยท�าให ้

ลกูโอ๊คน้ันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่ก่ิงก้านไปทัว่ทัง้บรเิวณบ้านจนร่มครึม้ ภาพ 

นี้แสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติ และต้องการให้เด็ก ๆ ช่วยกันดูแลรักษา 

ต้นไม้ ไม่ตัดไม้ท�าลายป่า เมื่อผู้คนอนุรักษ์ป่าไม้หรือธรรมชาติให้สมบูรณ์  

ธรรมชาติก็จะเอื้อเฟื้อให้ความร่มเย็นกับมนุษย์เช่นเดียวกัน 

 ประเด็นค�าถาม

• ตัวละครส�าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้มีใครบ้าง

• วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่พบเห็นในภาพยนตร์มีอะไรบ้าง

• วิถีชีวิต ความคิดและการกระท�าของคนญี่ปุ่นคล้ายและแตกต่างจาก

ไทยมีอะไรบ้าง ท�าไม ?

• ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้/เรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้าง

 กิจกรรม

ส�าหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวยัทีส่ามารถเขยีน 

หนังสือได้บ้างแล้ว เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น จึงแบ่ง 

กิจกรรมออกเป็น ๒ ส่วนคือ กิจกรรมแรกเป็นการถาม-ตอบ โดยให้นักเรียน 

ยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีน�ามาพูดคุยหลังจากชมภาพยนตร ์
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ด้านหน้าเวทีกิจกรรม และกิจกรรมส่วนที่ ๒ คือ การตอบค�าถามลงในการ์ด 

๔ ช่อง (ดังรูปตัวอย่าง) 

ช่องที่ ๑ : ช่องส�าหรับเขียนข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน วันที่เข้าร่วมกิจกรรม และเลขท่ีนั่งในโรง

ภาพยนตร์

ช่องที่ ๒ : ตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุด เพราะอะไร

ช่องที่ ๓ : วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่พบเห็นในภาพยนตร์ 

ช่องที่ ๔ : ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องโทโทโร่เพื่อนรัก
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นกัเรยีนได้เหน็ภาพจ�าลองบรรยากาศวถิชีีวติ ครอบครวัและชมุชน 

ของชาวญี่ปุ่นชนบท

๒. นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการชมภาพยนตร์ เช่น เช่น  

ภาษา เครื่องแต่งกาย อาหาร การด�ารงชีวิต ความเชื่อเรื่องภูติ ผี วิญญาณใน 

สังคมญี่ปุ่น เป็นต้น 

๓. นักเรียนสามารถแยกแยะถึงความคล้ายและความต่างระหว่าง 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย

๔. นักเรียนได้เห็นถึงแง่คิดต่าง ๆ ที่แฝงไว้ในภาพยนตร์เพื่อให้เด็กได้ 

รู้จักถึงความรับผิดชอบ ความขยันขันแข็ง การช่วยเหลือตัวเอง ความเห็นอก 

เห็นใจกัน และการส่งเสริมให้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

๏ นักเรียนบางส่วนยังไม่รู้จักประเทศญี่ปุ่น 

วธิแีก้ไขปัญหา ก่อนเร่ิมชมภาพยนตร์ ผูด้�าเนนิกจิกรรมควรให้ความ

รู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นพอสังเขป เช่น ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ใด อยู่ในทวีปใด 

หรือข้อมูลพื้นฐานของประเทศ เป็นต้น 

๏ นักเรียนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจค�าว่าวัฒนธรรม หรือไม่

สามารถบอกได้ว่าสิ่งใดคือวัฒนธรรม 

วิธีแก้ไขปัญหา ผูด้�าเนนิกจิกรรมควรมกีารอธบิายความหมายของค�า
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ว่าวัฒนธรรม อย่างง่าย ๆ เพ่ือปูพื้นฐานก่อนกิจกรรมถามตอบในประเด็น

ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตเห็น และเพื่อเป็น

แนวทางให้นักเรียนน�ามาใช้ในการตอบค�าถามได้ เช่น วัฒน หรือ พัฒนา แปล

ว่า ความก้าวหน้า เจริญงอกงาม ดีขึ้น ธรรม แปลว่า ความเป็น วัฒนธรรมจึง

แปลว่า ความเป็นที่ก้าวหน้า ที่ดี ที่เจริญ อะไรก็ตามที่เป็นความเป็นไปที่ดี ที่

เจรญิ ทีง่าม กเ็ป็นวฒันธรรม แต่อะไรทีก้่าวหน้า ทีเ่จรญิ แสดงว่ามนัไม่ได้หยดุ

น่ิง ความเป็นก็ไม่ได้หยดุนิง่ เพราะมนัต้ังอยูบ่นกาลหรอืเวลา หรอืการเคลือ่นท่ี 

ดังน้ันวัฒนธรรมจึงไม่หยุดนิ่งตายตัว จึงเปลี่ยนแปลงได้ อะไรที่ว่าดีในอดีต 

อาจจะไม่ดีในปัจจุบัน อะไรที่ว่าไม่ดีในปัจจุบัน อาจจะดีในอนาคต
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Ponyo on the Cliff by the Sea 

(โปเนียวบนหน้าผาริมทะเล)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

โปเนียว ธิดาสมุทรผจญภัย

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๑

ประเภทหนัง : แอนิเมชั่น 

ผู้ก�ากับ : ฮายาโอะ มิยาซากิ 

(Hayao Miyazaki)

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๐๐ นาที

ผู้ผลิต : สตูอิโอ จิบลิ (Ghibli Studio)

ภาษา : ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายไทยหรือพากย์ไทย

โปเนียว ธิดาสมุทรผจญภัย เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น มีเนื้อหาที่ 

เกิดขึ้นในเมืองเล็ก ๆ แห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น มีเด็กชายวัย ๕ ขวบช่ือว่า 

โซสุเกะ เขาอาศัยอยู่ในบ้านกับครอบครัวที่ตั้งอยู่บนหน้าผาติดทะเล วันหนึ่ง 

เขาลงไปเล่นริมทะเลและได้พบกับโปเนียว ปลาน้อยท่ีก�าลังหมดสติอยู่ใน 

โหลแก้วเก่า ๆ โซสุเกะจึงช่วยชีวิตและเลี้ยงมันไว้ในถังพลาสติก และแล้ว 

ฟุจิโมโตะพ่อของโปเนียวซึ่งเคยเป็นมนุษย์แต่ไปใช้ชีวิตเป็นเจ้าสมุทรอยู่ใต ้

ทะเลลกึ ได้ออกตามหาโปเนยีวและบงัคบัให้เธอกลบัไปอยูใ่ต้ท้องทะเลดงัเดมิ  

ต่อมาโปเนียวได้กลายเป็นเด็กสาว เนื่องจากโปเนียวได้เลียมือโซสุเกะขณะท่ี 

มเีลอืดออกตอนทีเ่ขาช่วยเหลอืเธอจากทะเลในวนัแรกทีพ่บกนั โปเนยีวถกูพ่อ 

พากลบัไปยงัใต้ท้องทะเล แต่เธอได้หนกีลบัมายงัโลกมนษุย์เพราะเธอต้องการ 

ประถมต้น
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เป็นมนุษย์และพบกับโซสุเกะอีกคร้ัง ระหว่างที่เธอพยายามหนีกลับมาบน 

โลกเธอได้ท�าของเหลวศักด์ิสิทธิ์ของพ่อหลุดร่ัวไปในท้องทะเลจนหมดขวด  

ของเหลวน้ีพ่อของโปเนยีวจะใช้หยดลงทะเลเพือ่ปรบัสมดลุให้น�า้ในท้องทะเล 

สะอาดและมีสัตว์น�้าอุดมสมบูรณ์ ของเหลวศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเหตุให้น�้าทะเล 

ยกตัวขึ้นสูงเกิดสึนามิ น�้าทะเลล้นเข้าท่วมจนเมืองเล็ก ๆ จมอยู่ใต้น�้า

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

โปเนียว ธิดาสมุทรผจญภัย เป็นภาพยนตร์ท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้ 

ต้นเหตขุองเหตุการณ์สนึามใินจนิตนาการของผูผ้ลิตภาพยนตร์แอนเิมชัน่เรือ่ง

นี้มีความแตกต่างจากสาเหตุของการเกิดสึนามิในความเป็นจริงอย่างไร และ

อาจคิดคืบต่อไปว่าท�าไมเขาจึงจินตนาการเช่นนั้น บรรยากาศของภาพยนตร์

ส่วนใหญ่อยูใ่นทะเล นกัเรยีนจะได้เหน็สิง่ต่าง ๆ  ใต้ท้องทะเล ทัง้สิง่มชีีวติ เช่น 

สัตว์น�้าชนิดต่าง ๆ ปะการัง และสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เรือประมง 

ขยะใต้ทะเล เป็นต้น และได้เหน็วธิกีารดแูลช่วยเหลอืกนัของชาวญีปุ่น่เมือ่เกดิ

พิบัติภัย เพื่อมาปรับใช้กับชีวิตประจ�าวัน และการเล่าเรื่องผ่านบุคลาธิษฐาน

โวหารได้ เช่น การให้คลืน่สนึามิมลีกัษณะคล้ายหมูป่ลาก�าลงัแหวกว่ายในท้อง

ทะเล เป็นต้น

 ประเด็นที่น�ามาพูดคุย

๑. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคืออะไร มีอะไรบ้าง

๒. สึนามิ คืออะไร
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๓. การเตรียมตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสึนามิ

๔. ภัยธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือมนุษย์

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ภาพยนตร์เรื่องนี้เสนอหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้เข้าใจ 

ถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ หมายถึง สภาวะ 

ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสภาวะที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อ 

มนุษย์ ตลอดจนสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลก ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ สิ่ง 

แวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้อาจจะมีความรุนแรง 

ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ส�าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทยเป็นประจ�า มีดังนี้

น�้าท่วมหรืออุทกภัย เป็นภัยธรรมชาติที่เป็นผลจากฝนตกหนัก หรือ  

การเอ่อล้นของแม่น�า้สายใหญ่ ๆ  ประจวบกบัการหนุนของระดบัน�า้ทะเล ท�าให้ 

เป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้า จึงก่อให้เกิดภาวะน�้าท่วม หรือในบางครั้ง อาจ 

จะเกิดปรากฎการณ์น�้าท่วมฉับพลัน เนื่องจากพายุโซนร้อนก่อให้เกิดฝน 

ตกหนักติดต่อกัน นอกจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอุทกภัยดังท่ีกล่าว 

มาแลว้ข้างต้น ยังพบว่ามปัีจจยัทีเ่กดิจากมนุษย์อกีดว้ย เช่น การถมคคูลองใน 

ตัวเมอืงเพือ่สร้างสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  ท�าให้คคูลองซึง่เคยท�าหน้าทีใ่นการระบาย 

น�้าตามธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิมขาดหายไป หรือ การท�าลายป่าไม้บริเวณต้นน�้า 

ล�าธาร ซึ่งสามารถช่วยชะลอการไหลของน�า้และช่วยดดูซับน�า้ไว้ในดนิกก่็อให้ 

เกิดภยัน�า้ท่วมได้ เป็นต้น น�า้ท่วมหรอือทุกภยัสามารถก่อให้เกดิความเสยีหาย 

แก่พชืผลไร่นา บ้านเรอืน ถนนหนทาง ธรุกจิห้างร้าน ระบบเศรษฐกจิ ทรพัย์สนิ  

และชีวิตของผู้คนเป็นบริเวณกว้าง
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ดินหรือโคลนถล่ม หรือ อาจจะเรียกว่าปฐพีภัย เป็นปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในภูมิประเทศภูเขา ไหล่เขา ที่ลาดเชิงเขา ที่ดอน 

เชิงเขาที่มีความลาดชันสูง เพื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 

ในเขตดงักล่าว ดนิทีอ่ยูใ่นสภาพเปียกชืน้ทีเ่กดิจากการอุม้น�า้ฝนไว้ รวมทัง้หนิ  

เศษอนิทรย์ีต่าง ๆ  ทีส่ะสมน�า้ไว้เป็นจ�านวนมากจนเกดิขดีจ�ากดั ไม่สามารถรบั

น�้าหนักไว้ได้ต่อไป ก็จะทรุดถล่มลงมา ซึ่งหากมีบ้านเรือนอยู่ตามเชิงเขา 

นั้น ๆ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ภัยแล้ง เป็นปรากการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากภาวะน�้าฝนทิ้งช่วง 

เป็นเวลานาน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือ ตกน้อยมาก ความชื้นในอากาศน้อย  

อุณหภูมิของอากาศสูง ภาวะร้อนจัด ท�าให้การระเหยของน�้าผิวดินสูง แหล่ง 

น�้าแห้งขอด ดินแตกระแหง เกิดวิกฤติการณ์น�้าขาดแคลน พืชผลการเกษตร 

และสัตว์ต่าง ๆ ขาดน�้าตาย นอกจากนี้อุณหภูมิท่ีร้อนจัดยังอาจก่อให้เกิด 

อัคคีภัย อย่างไฟป่า ในที่ต่าง ๆ อีกด้วย

ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความร้อนสูงขึ้นใน 

ชั้นบรรยากาศของโลก ถือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน�้ามือมนุษย์ ซึ่งเป็น 

ผู้ปล่อยก๊าซต่าง ๆ ปกคลุมผิวโลก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งท�า 

หน้าที่เสมือนเรือนกระจกที่ปิดกั้นไม่ให้ความร้อนจากพื้นผิวโลกสะท้อนผ่าน 

ออกไปได้ ท�าให้ความร้อนสะสมจนอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อน�้าแข็งขั้วโลกละลาย ท�าให้ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น มีพื้นท่ีบางส่วน 

ถูกน�้าท่วมมากขึ้น ภาวะโลกร้อนนี้มักจะถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าปรากฏการณ ์

เรือนกระจก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติไป 

ทั่วโลก

ภัยจากพายุ พายุเป็นปรากฏการณ์ของภูมิอากาศบนพื้นผิวโลกใน 
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บริเวณความกดอากาศแปรปรวน เกิดเป็นลมท่ีเคลื่อนท่ีอย่างรวดเร็วและ 

รุนแรง เรียกว่าพายุ ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น 

พายุหมุน (Cyclone) เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต�่า ท�าให ้

มวลอากาศจากทกุทศิทกุทางพุง่เข้าสู่ศนูย์กลางเกดิเป็นพายหุมนุ ซึง่มชีือ่เรยีก 

แตกต่างกัน ตามแต่ความเร็ว ถ้าความเร็วลมศูนย์กลางไม่เกิน ๖๑ กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง พายุหมุนจะถูกเรียกว่าดีเปรสชั่น แต่ถ้าความเร็วลมที่ศูนย์กลางอยู่ 

ระหว่าง ๖๒ – ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเรียกว่า พายุโซนร้อน และพายุ 

โซนร้อนจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไปตามถิ่นที่เกิดพายุ 

พายุโซนร้อนที่เกิดในบริเวณทะเลจีนใต้ หรือ ด้านตะวันตกของ 

มหาสมุทรแปซิฟิก จะเรียกว่า พายุไต้ฝุ่น 

พายุโซนร้อนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย อ่าวเบงกอล หรือ ทะเล 

อาหรับ เรียกว่า พายุไซโคลน

พายุโซนร้อนที่เกิดในทะเลแคริบเบียนในทวีปอเมริกาเหนือหรือใน 

อ่าวเม็กซิโก เรียกว่า พายุเฮอร์ริเคน 

พายุโซนร้อนที่เกิดในทวีปออสเตรเลีย เรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี 

พายุทอร์นาโด หรือ ลมงวงช้าง เป็นพายุที่เกิดในบริเวณแคบ ๆ แต่ 

มีความรุนแรงมาก มักเกิดในเขตร้อนหรือบริเวณใกล้เคียง โดยมีลักษณะเป็น 

ล�าคล้ายงวงย้อยเป็นล�าจากเมฆข้างบนลงมายังพื้นดิน ล�างวงดังกล่าวมีความ 

สงูระหว่าง ๙๐ – ๔๖๐ เมตร โดยความเรว็อาจจะถงึ ๘๐๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

ภัยจากแผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติ โดยเกิด 

จากภาวะเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก ซึง่อาจเกดิจากเปลอืกโลกได้รบัแรงกดดนั 

และแรงบบีโก่งตัวสงูขึน้ หรอื เกดิจากการเลือ่นหรอืการเหลือ่มของเปลอืกโลก  

ผลจากการเคลือ่นทีข่องเปลอืกโลก ท�าให้เกดิปรากฏการณ์แผ่นดนิไหว ขนาด 
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และความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าไซสโม- 

กราฟ (Seismograph) โดยมีหน่วยวัดเป็นริกเตอร์ (Richter) 

สึนามิ (Tsunami) คืออะไร

สึนามิ (Tsunami) เป็นค�าภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นที่ซัดเข้าท่าเรือ  

หรือ harbour wave สาเหตุที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร 

ที่มีระดับความรุนแรงสูง เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ท�าให้เกิด 

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟใต้สมุทรระเบิด ดินถล่ม การเลื่อนไหลของช้ันตะกอน 

ปริมาณมากในพื้นมหาสมุทร ท�าให้เกิดการไหวสะเทือนกลายเป็นคลื่นยักษ ์

เคลื่อนตัวเข้าปะทะแผ่นดินที่เป็นเกาะแก่งชายฝั่ง ก่อให้เกิดคลื่นสูงประมาณ  

๕-๑๐ เมตร มีความเร็วอย่างน้อย ๓๐๐-๔๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อให้เกิด 

ความสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมถูกท�าลายอย่าง 

ย่อยยับ ระบบนิเวศ ชายฝั่งเสียความสมดุล เช่น แนวปะการังถูกท�าลาย 

สญูเสยีพืน้ทีป่่าชายเลน ภูมทิศัน์ชายฝ่ังเปลีย่นแปลง เป็นต้น

ปรากฏการณ์สึนามิ เคยเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 

ของประเทศไทย โดยมีสาเหตุหลักมาจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๙.๓ ริกเตอร์  

ซึง่มจีดุศนูย์กลางแผ่นดินไหวอยูใ่นมหาสมทุรอนิเดีย ทางชายฝ่ังตะวนัตกเฉยีง 

เหนอืของเกาะสุมาตรา ประเทศอนิโดนีเซยี เมือ่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนนับแสน ประชาชนได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สิน 

เสียหาย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดย 

เฉพาะบริเวณชายฝ่ังทะเลของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง เอเชยีใต้ ทีม่พีืน้ที่ 

ติดต่อกบัมหาสมุทรอนิเดยีทีเ่ป็นศนูย์กลางแผ่นดนิไหวในครัง้นัน้ ซึง่รวมไปถงึ 

จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยด้วย ได้แก่ พังงา กระบี่ ภูเก็ต  
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สตูล ระนอง และตรัง

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างสึนามิ แม้มีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก 

แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่มีศูนย์กลางบริเวณใต้ท้องพ้ืนมหาสมุทร แต่ในบาง 

กรณีพบว่าสึนามิอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอื่น โดยสามารถแบ่งการเกิดปรากฏ- 

การณ์สึนามิได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหว (seismic  

tsunami) และคลื่นสึนามิไร้แผ่นดินไหว (non - seismic tsunami) ซ่ึงม ี

รายละเอียดดังนี้

ก. คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหว

สนึาม ิมกัเกดิขึน้หลงัจากเกดิแผ่นดินไหวในระดบัรนุแรงมศีนูย์กลาง 

อยูบ่รเิวณใต้ท้องพืน้มหาสมทุรหรอืบรเิวณทีใ่กล้กบัชายฝ่ังทะเล ประมาณ ๘.๐  

ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวนี้มีสาเหตุมาจากแผ่นเปลือก 

โลกมีการเคล่ือนตัว โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก  

พบว่ามักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยคร้ัง บริเวณที่เกิดปรากฏการณ์สึนามิบ่อยครั้ง  

ได้แก่ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นมหาสมุทรใหญ่ที่สุดของโลก มีผืนน�้ากว้าง 

ขวาง ท�าให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องพื้นมหาสมุทรแห่งนี้ ก็ส่งผลให้เกิดคลื่น 

ขนาดใหญ่กระจายตัวกนิอาณาเขตออกไปหลายพนักโิลเมตร เช่น การเกดิแผ่น 

ดนิไหวใกล้ชายฝ่ังทางตะวนัตกของทวปีอเมรกิาเหนอื และทวปีอเมรกิาใต้ แต่ 

คลืน่ขนาดใหญ่จากปรากฏการณ์สนึามไิด้กระจายตวัไปถงึพืน้ทีห่มูเ่กาะฮาวาย  

ซึง่อยูบ่รเิวณกลางมหาสมุทรแปซฟิิก หรอืสามารถส่งผลกระทบไปถึงประเทศ 

ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรในทวีปเอเชีย 

ข. คลื่นสึนามิไร้แผ่นดินไหว

ปรากฏการณ์คลืน่สนึาม ิในบางครัง้อาจไม่ได้เกดิมาจากแผ่นดนิไหว 

เพียงอย่างเดียว แต่ยังพบว่าเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีกด้วย ได้แก่ เกิดจาก 
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ปรากฎการณ์ธรรมชาติอืน่ คอื การเกิดแผ่นดินขนาดใหญ่ถล่มใกล้ชายฝ่ังทะเล  

การปะทุของภูเขาไฟบนเกาะหรือใต้ท้องทะเล หรืออุกาบาตตกลงบนพื้นน�้า 

ในมหาสมุทร นอกจากนี้สาเหตุอีกประการเชื่อว่าอาจเกิดมาจากฝีมือมนุษย์  

เช่น การทดลองระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาที่เกาะบิกินี บริเวณเกาะ 

มาร์แชล เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ท�าให้ผืนน�้าของมหาสมุทรแปซิฟิก 

ในบรเิวณน้ันเกดิการสัน่สะเทอืนและส่งผลให้เกดิคลืน่ขนาดใหญ่เคลือ่นตวัมา 

ถึงชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนเกิดภัยพิบัติ 

ภัยพิบัติมักเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการ 

เตรียมตัวที่ดีในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อความปลอดภัย 

ของตนเอง และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงทีอีกด้วย จึงต้องรู้จักพื้นที่ 

ทีเ่ราอยูอ่าศยัเป็นอย่างดี ต้องเรยีนรูภ้มูศิาสตร์ท้องถิน่ ประวตักิารเกดิภยัพบิตัิ 

ในท้องถิ่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง การเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้จ�าเป็นในภาวะฉุกเฉิน การเรียนรู้ป้ายประกาศสัญลักษณ์การเตือน 

ภัยอันตราย และมีการซ้อมอพยพหนีภัย เพื่อปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เมื่อมี 

ประสบภัยพิบัติถึงแม้เป็นเด็กก็สามารถท�าได้

ภาพยนตร์เรื่อง โปเนียว ธิดาสมุทรผจญภัย มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็น 

ถึงการเอาตวัรอดและการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในยามท่ีประเทศเกดิภยัพบัิติ  

ชาวญี่ปุ ่นมีการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ  

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประสบกับภัยสึนามิบ่อยครั้ง ชาวญี่ปุ่นจึงมีการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เช่น แม่ของโซสุเกะได ้

เตรียมไฟฉายส�ารองฉุกเฉินภายในบ้าน ซึ่งมีการชาร์ตไฟไว้ตลอดเวลาเมื่อ 
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ไฟดับหลังจากเกิดสึนามิก็สามารถน�าออกมาใช้ได้ทันที การเตรียมอาหาร 

ส�าหรับครอบครัวของโซสุเกะเองรวมไปถึงจัดเตรียมอาหารท่ีสามารถทานได ้

สะดวกไปเผื่อผู้ประสบภัยคนอื่นด้วย เช่น ชาร้อน แซนวิช รวมถึงเจ้าหน้าที่ใช้ 

พาหนะประเภทต่าง ๆ  ในการขนย้ายผูป้ระสบภยัไปยงัทีป่ลอดภยัได้อย่างทนั 

ท่วงทีเป็นระบบ เช่น เรือพาย รถยนต์ เฮลิคอปเตอร์ เรือขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นมีประสบการณ์เรื่องภัย 

ธรรมชาตบ่ิอยครัง้ จึงมกีารฝึกให้ทกุคนในสงัคมสามารถรบัมอืกบัภยัธรรมชาติ 

ได้เป็นอย่างดี แม้แต่โซสุเกะซ่ึงเป็นเพียงเด็ก เมื่อเกิดภัยพิบัติ เขาก็ไม่ได้มี 

อาการตระหนกตกใจ และสามารถฟังค�าสั่งของแม่และท�าตามค�าแนะน�าของ 

แม่ได้เป็นอย่างดี ภาพยนตร์หลายฉากยงัแสดงให้เหน็ถึง เมือ่เกดิภยัพบัิต ิผู้คน 

ในสังคมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง 

ภัยธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือมนุษย์

ภยัธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั 

ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ และผู้ที่ได้รับผลคือความเดือดร้อน ก็คือมนุษย ์

ทั้งมวล ตลอดไปจนถึง สัตว์ร่วมโลกทั้งหลาย และไม่เว้นแม้แต่พืชท้ังปวงซ่ึง 

ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยธรรมชาติด้วยกัน แต่มนุษย์กลับเป็นผู้ท�าให ้

ธรรมชาติเสียสมดุลไป จนท�าให้ตนเอง เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สัตว์และพืชร่วม 

โลก ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย 

ภาพยนตร์เร่ืองนี้ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศใต้ท้องทะเลท่ีไม่ได้ม ี

เพียงสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น�้าเท่านั้น แต่ยังพบว่ามีขยะใต้ทะเลมากมาย เช่น เศษ 

พลาสติก ขวดแก้ว ยางรถยนต์ เป็นต้น ท�าให้ฟุจิโมโตะผู้เป็นพ่อของโปเนียว 

ต้องหยดของเหลวศักด์ิสทิธิเ์พือ่ปรับสมดุลของน�า้ทะเลอยูเ่สมอ เพราะน�า้ทะเล 
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สกปรกยิ่งขึ้นจากฝีมือของมนุษย์นั่นเอง

พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดภัย

ธรรมชาติได้แก่ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก่อให้เกิดอากาศเสีย เพิ่ม 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช้ัน 

บรรยากาศของโลก เกิดภาวะเรือนกระจก อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น เมื่อโลก 

ของเราอณุหภูมเิพิม่สงูขึน้กส่็งผลต่อน�า้แขง็ขัว้โลกเริม่ละลาย ท�าให้เกดิอทุกภยั  

วาตภัย รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

มนุษย์จึงควรเรียนรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศท่ี 

ก�าลังการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการมีส่วนร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 

ท้องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติ และ 

เชื่อมโยงการเรียนรู้ถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการกระท�า 

ของพวกเรา ดังนั้นเราจะต้องช่วยกันหาวิธีดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน โดยน่าจะมี 

กิจกรรมที่สามารถหาทางออกนี้ร่วมกัน เช่น ไม่ทิ้งขยะลงทะเลหรือแหล่งน�้า  

ปลูกต้นไม้ ลดการใช้พลังงานในบ้าน โรงเรียนฯลฯ หากเราสามารถร่วมมือ 

ร่วมใจช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เราก็สามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่เกิด 

จากฝีมือมนุษย์ได้ 

 กิจกรรม

ส�าหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวยัทีส่ามารถเขยีน 

หนังสือได้บ้างแล้ว เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น จึงแบ่ง 

กิจกรรมออกเป็น ๒ ส่วนคือ กิจกรรมแรกเป็นการถาม-ตอบ โดยให้นักเรียน 
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ยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีน�ามาพูดคุยหลังจากชมภาพยนตร์

ด้านหน้าเวทีกิจกรรม และกิจกรรมส่วนที่ ๒ คือ การตอบค�าถามลงในการ์ด 

๔ ช่อง (ดังรูปตัวอย่าง) 

 

 

ช่องที่ ๑ : ช่องส�าหรับเขียนข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน วันที่เข้าร่วมกิจกรรม และเลขท่ีนั่งในโรง

ภาพยนตร์

ช่องที่ ๒ : ตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุด เพราะอะไร
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ช่องที่ ๓ : สึนามิในภาพยนตร์เกิดจากอะไร

ช่องที่ ๔ : ชาวญี่ปุ่นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง

 ประเด็นค�าถาม

๑. ตัวละครส�าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้มีใครบ้าง

๒. พบเห็นสิ่งใดบ้างใต้ท้องทะเล

๓. สึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วสึนามิในภาพยนตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔. เมื่อเกิดภัยพิบัติเราควรมีการเตรียมตัวอย่างไร และช่วยเหลือกัน

อย่างไร

๕. เราสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนทราบถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

๒. นักเรียนได้รู้จักสึนามิ 

๓. นักเรียนได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิดภัยพิบัติ

๔. นกัเรยีนได้เรยีนรู้การเตรยีมความพร้อมเมือ่ต้องประสบภยัธรรมชาติ

๕. นักเรียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
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 ปัญหาที่คาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข

๏ นักเรียนบางส่วนอาจจะไม่รู้จักถึงสาเหตุของการเกิดสึนามิ อาจจะ

สับสนเมื่อชมภาพยนตร์เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับสึนามิท่ี

เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างซึ่งแตกต่างจากสาเหตุที่เกิดขึ้นจริง 

วิธีการแก้ไขปัญหา ควรอธิบายสาเหตุของการเกิดสึนามิที่แท้จริงแก่

นักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการชมภาพยนตร์ 

๏ นักเรียนไม่ทราบกรณีสึนามิในประเทศไทยมาก่อน

วิธีการแก้ไขปัญหา พยายามอธิบายให้เห็นว่าปัญหาสึนามิเป็นปัญหา

ของโลกไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะสังเกตได้ว่า 

เวลามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหว จะมีการพูดถึงสัญญาณเตือนสึนา

มิ ว่าจะมีการสัญญาณเตือนหรือไม่ เป็นต้น
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Babe 
(เบ๊บ)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

หมูน้อยหัวใจเทวดา

ปีที่ฉาย : ๒๕๓๘

ผู้ก�ากับ : Chris Noonan

ความยาวภาพยนตร์ : ๘๙ นาที

ผู้ผลิต : Universal Pictures

ภาษา : ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายไทย 

หรือ พากย์ไทย

หมนู้อยหัวใจเทวดา หรือ Babe เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างจากวรรณกรรม 

เยาวชน บทประพันธ์เรื่อง “เบ๊บ หมูเลี้ยงแกะ หรือ Babe the Gallant Pig”  

ของนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดิก คิง สมิธ (Dick King Smith) ภาพยนตร์ 

นี้ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัล 

ออสการ์ครั้งที่ ๖๘ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “เบ๊บ” หมูน้อยตัวหนึ่ง ซึ่งเข้ามา 

เป็นสมาชกิใหม่ในฟาร์มของนายฮอ็กเกตส์ เบ๊บสนทิสนมกบัแม่สนุขัต้อนแกะ 

ของฟาร์ม จนท�าให้เจ้าของอยากจะฝึกฝนให้มนัต้อนแกะได้เหมอืนกนั แต่ไม่มี 

สัตว์ตัวไหนในฟาร์มเชื่อว่าเบ๊บจะท�าหน้าที่น้ีได้ เพราะมันเป็นเพียงหมูตัว 

เลก็ ๆ  เท่าน้ัน แต่เจ้าของฟาร์มเหน็ว่าเบ๊บมคีวามสามารถทีจ่ะต้อนแกะได้เป็น 

อย่างด ีจึงตดัสนิใจส่งเบ๊บเข้าแข่งขนัสนุขัต้อนแกะ ซึง่นบัเป็นหมตูวัเดยีวทีถ่กู

ประถมต้น
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ส่งเข้ามาแข่งขัน และมันก็ชนะการแข่งขันนี้ในที่สุด ด้วยความสุภาพและการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสัตว์ทุกตัวในฟาร์ม 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

นักเรียนจะได้เห็นบรรยากาศและวิถีชีวิตประจ�าวันหรือการด�าเนิน 

ไปของฟาร์มเล้ียงสัตว์ในประเทศออสเตรเลีย ได้เรียนรู้มิตรภาพท่ีเกิดข้ึน 

ระหว่างคนและสัตว์ ได้รู้จักกับสัตว์ในฟาร์มนานาชนิด ๆ และความพยายาม 

ที่ไม่ย่อท้อของเบ๊บที่แม้จะถูกเหล่าเพื่อนสัตว์ต่าง ๆ ดูถูกว่าไม่มีทางท�าหน้าที่ 

ต้อนแกะได้ แต่มันก็ไม่เคยละความพยายาม 

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. บรรยากาศของฟาร์มปศุสัตว์ในภาพยนตร์

๒. ประเภทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่พบในฟาร์มปศุสัตว์

๓. ลักษณะนิสัยนิสัยของเบ๊บ 

๔. เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพยนตร์

ฟาร์มปศุสัตว์ หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ฟาร์ม (Farm) หมายถงึพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการเพาะปลกูหรือเลีย้งสตัว์ เป็น 

ความหมายทัว่ไปทีใ่ช้เรยีกพืน้ทีท่ี่ใช้ในการการเกษตรกรรมหรอืการเลีย้วสตัว์ 

ชนดิต่าง ๆ  หากเป็นสถานทีท่�าเกษตรกรรมพืชผลบางชนดิกม็กัมช่ืีอเรยีกเฉพาะ  

อาทิ การท�าฟาร์มเพื่อรีดนมหรือท�าผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy Farm) หรือ  
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ฟาร์มเลี้ยงแกะ (Sheep ranch) โดยค�าว่า ranch แปลว่า ฟาร์มปศุสัตว์หรือ 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น บริเวณโดยรอบของฟาร์มมักประกอบไปด้วยทุ่งหญ้า 

ส�าหรับเลี้ยงสัตว์ คอกสัตว์ ที่ดินส�าหรับท�าการเกษตร บ่อน�้าส�าหรับเลี้ยงสัตว์ 

น�า้ และโรงนา (Barn) ซึง่ฟาร์มปศสุตัว์ทีอ่ยูใ่นภาพยนตร์เรือ่ง Babe เป็นฟาร์ม 

สัตว์ในต่างประเทศ ผู้ชมจะได้เห็นถึงบรรยากาศภายในฟาร์ม ทุ่งหญ้าเลี้ยง 

สัตว์ และชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกร 

นายฮ็อกเกตส์ เจ้าของฟาร์มในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลี้ยงสัตว์ไว ้

หลากหลายชนิด แต่อาชีพหลักคือการท�าฟาร์มเลี้ยงแกะ โดยมีสุนัข ๒ ตัว 

ท�าหน้าที่ต้อนฝูงแกะ สุนัขต้อนแกะที่ใช้ถ่ายท�าในภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็น 

สายพันธุ์บอร์เดอร์ คอลล่ี (Border collie) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของสุนัขที่มี 

ต้นก�าเนดิมาจากสกอตแลนด์และได้ขึน้ชือ่ว่ามีความเฉลยีวฉลาดมากทีสุ่ดชนดิ 

หนึ่งของโลก บอร์เดอร์ คอลลี่ เป็นสายพันธุ์ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพันธุ์ 

คอลลี่ (Collie) กับ พันธุ์เซตเตอร์ (Setter) หรือ พันธุ์พอยเตอร์ (Pointer)  

สุนัขพันธุน้ี์นยิมใช้ต้อนแกะมายาวนานโดยเฉพาะบรเิวณชายแดนองักฤษและ 

สกอตแลนด์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์นี้นั่นเอง บอร์เดอร์ คอลลี่เป็นสุนัขที่ 

เชื่อฟังค�าสั่งเจ้าของและฉลาด โดยทั่วไปสุนัขพันธุ์นี้จะมีขนาดกลาง มีขนสีด�า 

สลับขาว หรือสีน�้าตาลแดงและขาวหรือสีแทน

ลักษณะนิสัยของเบ๊บ

เบ๊บ เป็นลกูหมกู�าพร้าทีพ่ลดัพรากจากแม่ในฟาร์มหมแูห่งหนึง่ และ 

ได้มาอยู่กับฟาร์มแห่งใหม่ของนายฮ็อกเกตส์เนื่องจากได้รับเป็นรางวัลในการ 

เล่นเกมทายน�้าหนักของเบ๊บในงานแฟร์แห่งหนึ่ง เมื่อหมูน้อยได้เข้ามาอยู่ใน 

ฟาร์มใหม่กไ็ด้รบัการดแูลและสอนสัง่อย่างดจีากฟลาย สนุขัต้อนแกะเพศเมยี  
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พันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่ เบ๊บเป็นหมูที่มีความมานะพยายาม ท�าลายข้อจ�ากัด 

ของตนเองได้ด้วยความตั้งใจ เขาอยากเป็นหมูท่ีสามารถต้อนแกะได้ แม้ว่า 

สตัว์ชนิดอ่ืน ๆ  ในฟาร์มจะไม่มใีครเชือ่ว่าเขาจะท�าได้กต็าม แต่เบ๊บมุง่มัน่ท�าให้ 

สิ่งที่เข้าตั้งใจต่อไป เขาเชื่อว่าตัวเองเป็นเหมือนฟลายคือ สุนัขที่เลี้ยงแกะได้  

เม่ือนายฮ็อกเกตส์เหน็ว่าเบ๊บฟังค�าสัง่เขาได้ จึงฝึกให้เบ๊บลองออกไปเรยีนรู้การ 

ต้อนแกะดู และเขาเชื่อว่าเบ๊บสามารถต้อนแกะได้เช่นเดียวกับสุนัข จึงส่งเบ๊บ 

เข้าแข่งขนัชงิแชมป์สนุขัต้อนแกะ นอกจากความมุมานะมุง่มัน่ของหมนู้อยเบ๊บ 

แล้ว พบว่าเขายังเป็นหมูที่มีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนโยน พูดจาไพเราะต่อ 

เพื่อนสัตว์ทุกๆ ตัว ท�าให้สามารถต้อนแกะได้อย่างง่ายดายเพราะการพูดจาที่ 

อ่อนโยนของเขานั่นเอง

 กิจกรรม

กิจกรรมส�าหรับภาพยนตร์เรื่อง Babe ใช้เกมจับคู่ภาพสัตว์ต่าง ๆ  

ที่พบในฟาร์ม ว่าสัตว์แต่ละชนิดถูกเลี้ยงไว้ท�าอะไรได้บ้าง โดยแบ่งภาพออก 

เป็น ๒ หมวด ได้แก่ ภาพสัตว์จ�านวน ๘ ชนิด และ หน้าที่หรือประโยชน์ของ 

สัตว์ (ประโยชน์ ๘ อย่าง) โดยให้นักเรียนที่อาสาออกมาร่วมกิจกรรมแบ่งออก 

เป็น ๒ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกทั้งหมด ๘ คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับ 

ภาพสัตว์จ�านวน ๔ ภาพ และภาพของประโยชน์ของสัตว์จ�านวน ๔ ภาพ เพื่อ 

จับคู่กันให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนดคือ ๖๐ วินาที เมื่อหมดเวลา ๖๐  

วินาทีแล้ว วิทยากรจะหยุดเกมการจับคู่ และตรวจการจับคู่จากท้ังสองกลุ่ม 

ว่าถูกต้องหรือไม่ หากจับคู่ได้ถูกต้อง ๑ คู่จะได้รับ ๑ คะแนน หากทั้งสองกลุ่ม 

ได้คะแนนเท่ากัน วิทยากรจะตัดสินจากกลุ่มที่สามารถจับคู่ได้เร็วที่สุด 
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หลังจากนั้นจึงมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเกมจับคู่สัตว์ต่าง ๆ ให ้

สอดคล้องกับเน้ือหาในภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก  

สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ทั้งได้รับความรู้ ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยว 

กับสัตว์ และความสนุกสนาน โดยมีภาพเกมจับคู่สัตว์ (ดังภาพตัวอย่าง) 

ภาพที่ ๑ เป็นภาพของแกะ นักเรียนต้องจับคู่ภาพกับประโยชน์ของ 

แกะ คือ เสื้อกันหนาวท่ีท�าจากขนแกะ ส่วนภาพท่ี ๒ เป็นภาพของ วัว  

ภาพสัตว์ชนิดที่ ๑ : แกะ (Sheep)

ภาพสัตว์ชนิดที่ ๒ : วัว (Cow)

เสื้อกันหนาวขนแกะ

ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมสดหรือชีส

ภาพตัวอย่างเกมจับคู่ภาพสัตว์และประโยชน์ของสัตว์แต่ละชนิด
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ประโยชน์ของวัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรดีนมวัว อย่างน�้านมสดหรือชีส  

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องช่วยเหลือกันจับคู่ระหว่างสัตว์และประโยชน์ 

ของสัตว์ที่ได้รับจากวิทยากร ท�าให้นักเรียนเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู ้จาก 

ภาพยนตร์ มาใช้กับการจับคู่ได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล

 ประเด็นค�าถาม

๑. ฟาร์มปศุสัตว์ที่พบเห็นในภาพยนตร์เรื่อง Babe เป็นอย่างไร

๒. ในฟาร์มปศุสัตว์แห่งนี้พบสัตว์ใดบ้าง แล้วพวกมันถูกเลี้ยงไว้เพื่อ

อะไร

๓. เบ๊บมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร

๔. เพราะอะไรเบ๊บจึงสามารถต้อนแกะได้

๕. ชื่อเรื่องในภาษาไทย “หมูน้อยหัวใจเทวดา” หมายความว่าอะไร  

เหมาะสมไหม ลองให้นักเรียนตั้งกันใหม่

๖. ท�าไมเบ๊บและสัตว์ต่าง ๆ ในภาพยนตร์จึงพูดภาษามนุษย์ได้ ให้

นักเรียนอภิปรายหาเหตุผล ทั้งในเชิงจินตนาการและวิทยาศาสตร์

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้รู้จักและลักษณะของฟาร์มปศุสัตว์ในต่างประเทศ 

๒. นักเรียนได้รู้จักสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกเลี้ยงไว้ในฟาร์ม 

๓. นักเรยีนได้รูว่้าสตัว์แต่ละชนดิทีถ่กูเลีย้งในฟาร์มมปีระโยชน์อย่างไร 

๔. นักเรียนได้เห็นถึงลักษณะนิสัยของเบ๊บที่มีต่อผู้อื่น
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๕. นักเรียนได้เห็นถึงความพยายามของเบ๊บ

๖. นักเรียนได้รู้จักแยกแยะระหว่างจินตนาการกับความจริง 

 ปัญหาที่คาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข

๏ นักเรียนบางส่วนยังสับสนว่าหมูทุกตัวสามารถต้อนแกะได้จริง

เหมือนในภาพยนตร์ 

 วิธกีารแก้ไขปัญหา ควรอธบิายความจรงิว่า หมสู่วนใหญ่ในโลกความ

เป็นจรงิไม่สามารถต้อนแกะได้ แต่เนือ่งจากเบ๊บเป็นสตัว์ทีอ่ยูภ่าพยนตร์ผูแ้ต่ง

จึงพยายามสร้างให้เบ๊บมีความพิเศษกว่าหมูปกติตัวอื่น ๆ  ให้มีความฉลาด ฟัง

ภาษาคนได้ และสามารถท�างานเป็นหมูต้อนแกะได้ (มนุษย์อาจสามารถฝึก

สัตว์ให้ท�าอะไรหลายอย่างได้)
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โปรแกรมภาพยนตร์
ส�าหรับประถมศึกษาตอนปลายขึน้ไป

Dolphin Tale 
(เรื่องเล่าของโลมา)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

มหัศจรรย์โลมาหัวใจนักสู้

ปีที่ฉาย : ๒๕๕๔

ผู้ก�ากับ : ชาลส์ มาร์ติน สมิธ 

(Charles Martin Smith)

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๑๓ นาที

ผู้ผลิต : Alcon Entertainment 

ภาษา : ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายไทยหรือพากย์ไทย

มหัศจรรย์โลมาหัวใจนักสู้ เร่ืองราวของเจ้าโลมาหางเทียมตัวแรก 

ของโลก “วินเทอร์” สร้างมาจากเรื่องจริงจากรายงานเว็บไซต์เดลิเมล์ ของ 

อังกฤษ “วินเทอร์” ในวัย ๓ เดือน ถูกพบอยู่ท่ีชายฝั่งฟลอริด้า ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ในสภาพร่างกายบอบช�้าจากการติดเครื่องมือจับปู ผู้พบเห็นได้ 

แก้ตาข่ายที่พันหางของมันอยู่ออกและแจ้งไปยังศูนย์สัตว์น�้า ๕ ช่ัวโมงต่อมา 

วินเทอร์ถกูน�าส่งไปทีโ่รงพยาบาลสตัว์น�า้เคลยีร์วอเตอร์ (Clearwater Marine  

ประถมปลาย



|  คู่มือโรงหนังโรงเรียน  |

70

Hospital) ซึ่งตั้งอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าทางทะเลเคลียร์วอเตอร์” (Clear-

water Marine Aquarium) ซึ่งเมื่อได้น�าวินเทอร์ลงไปยังสระในส่วนที่เป็น 

น�้าต้ืน พบว่ามีอาการบาดเจ็บที่หางอย่างร้ายแรง และยิ่งวันเวลาผ่านไป 

บาดแผลของมันก็ยิ่งเปื่อยและรุนแรงขึ้น จนในที่สุดทีมสัตวแพทย์ประจ�า 

อะควาเรี่ยมตัดสินใจตัดครีบส่วนหางของมันออก เพื่อยับยั้งการลุกลาม 

ของบาดแผล เนื่องจากมีอาการติดเชื้อรุนแรง มีเนื้อเยื่อตายจ�านวนมากและ 

เลือดไม่ไหลไปเล้ียงท่ีหางมาพักใหญ่ ท�าให้วินเทอร์ต้องกลายมาเป็นโลมา 

ไร้หาง ซึง่ วนิเทอร์ได้เรยีนรู้ทีจ่ะปรบัตัวให้อยูร่อดในสภาพโลมาหางกดุได้อย่าง 

รวดเร็ว แต่แทนที่จะว่ายน�้าแบบขยับหางขึ้นลงเช่นเดียวกับโลมาท่ัวไป มัน 

กลับขยบัหางส่วนทีเ่หลอือยูไ่ปทางซ้าย-ขวา เพือ่ช่วยในการเคลือ่นตวั ซึง่เป็น 

ลักษณะการว่ายน�้าเช่นเดียวกับฉลามหรือจระเข้ แต่ด้วยความต้ังใจของผู้คน 

หลายคน คือ ซอว์เยอร์ เด็กชายผู้ช่วยเหลือมันตั้งแต่แรก ดร.เคลย์ สัตว์แพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญสัตว์น�้า ฟีบี้ และแคท และความเก่งฉกาจของ ดร.คาเมรอน แม็ค- 

คาธี ผู้เชี่ยวชาญด้านอวัยวะเทียมได้ร่วมกันสร้างหางใหม่ขึ้นมา ให้วินเทอร์ได้ 

มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดต่อไปได้อีกครั้ง

 โรงพยาบาลสัตว์น�้าเคลียร์วอเตอร์ ซึ่งเคยเป็นโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย 

มาก่อน ต้องประสบกบัปัญหาการขาดทนุ ซ�า้ร้ายยงัมาประสบกับพายไุซโคลน 

ท�าให้โครงสร้างสาธารณปูโภคของโรงพยาบาลเสยีหาย ทัง้รถบรรทกุ อปุกรณ์ 

ช่วยชวีติ ระบบไฟฟ้า ค่าเสยีหายประมาณ ๕ แสนเหรยีญสหรฐั เพือ่แก้ปัญหา 

การขาดทุนนี้จึงต้องเร่งขายกิจการ และเหตุการณ์นี้ท�าให้โรงพยาบาลตัดสิน- 

ใจว่าจะต้องฉีดยาให้วินเทอร์จบชีวิต เพราะไม่มีอะควอเรี่ยมไหนต้องการสัตว์

พิการ และไม่เคยมีโลมาหางด้วนที่จะรอดชีวิตได้ตลอด แต่แล้วด้วยความ 

ช่วยเหลอืของทกุฝ่าย ปาฏหิารย์ิก็เกดิขึน้ เมือ่วนิเทอร์กลบัมาว่ายน�า้ได้อกีคร้ัง  
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และท�าให้โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ถูกปิด

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

มหัศจรรย์โลมาหัวใจนักสู้ เป็นหน่ึงในภาพยนตร์ส�าหรับนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโครงการฯ ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ท่ีน�าเสนอ 

ปัญหาของบุคคลส่วนตัวในเร่ืองพฤติกรรม จากพฤติกรรมของเด็กชายคน 

หนึง่ ซึง่มปัิญหากบัการเรยีนในระบบโรงเรยีน แต่สามารถเรียนรูจ้ากโลกนอก 

ห้องเรยีนได้ดกีว่า เขาเรยีนรูจ้กัตวัเองจากการมคีวามสมัพนัธ์กบัชวีติของสตัว์ 

ตัวหนึ่ง ซ่ึงโยงใยเขาไปสู่การเข้าถึงความรู้ที่เป็นความจริง ที่เป็นความดีและ 

ความงามในที่สุด ในระหว่าการพัฒนาไปของเรื่องในภาพยนตร์ นักเรียนจะ 

ได้เรียนรู้ในหลายสิ่ง เช่น มิตรภาพ การทุ่มเท การท้อถอย การให้อภัย การ 

เสียสละ การเห็นแก่ส่วนรวม เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะแฝงอยู่ในภาพยนตร์ ซ่ึง 

นักเรียนจะได้รับการแนะแนวให้เห็น ให้คิดและแยกแยะออกมา 

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. ความรู้เรื่องโลมา

๒. การช่วยเหลือผู้อื่น 

๓. ความสัมพันธ์ในครอบครัว

๔. แรงบันดาลใจที่ได้รับจากภาพยนตร์

๕. ความพิการต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์
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ความรู้เรื่องโลมา 

โลมา (Dolphin) เป็นสตัว์ท่ีมคีรบี หาง และรปูลกัษณ์ภายนอกคล้าย

กับปลา แต่ในทางชีววิทยามันเป็นสัตว์เลือดอุ่น คลอดลูกเป็นตัว และเลี้ยงลูก

ด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์ เช่นเดียวกับวาฬ (Whale) เราสามารถพบโลมาได้ 

ทั้งในน�้าเค็ม (ทะเลหรือมหาสมุทร) น�้าจืด และน�้ากร่อย โลมามีขนาดสมอง 

เมื่อเทียบกับน�้าหนักตัวในสัดส่วนที่เป็นรองจากกับมนุษย์เท่านั้น เป็นสัตว์ที่มี 

สมองพัฒนาซบัซ้อน ท�าให้มนัเป็นสตัว์อกีประเภทหนึง่ทีม่คีวามฉลาดแสนรู ้ม ี

สติปัญญาที่สามารถสอนให้สื่อสารได้ 

เว็บไซต์ของกรมประมง (ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดภูเก็ต http:// 

www.fisheries.go.th/fti-phuket/dolphins.php#d3) ได้กล่าวถึงโลมาไว้ 

ดังนี้

โลมาและวาฬจัดเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการสื่อสาร 

ระหว่างกันโดยใช้เสียง โดยเฉพาะในกลุ่มของปลาวาฬและโลมาที่มีฟัน  

(Odontoceti) สามารถใช้ระบบส่งสัญญาณเสียงสะท้อนกลับ (echo) ซ่ึง 

ใช้ในการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ  ตัวและการหาอาหาร มีอวัยวะทุก ๆ  ส่วน 

เหมอืนกบัสัตว์เล้ียงลกูด้วยนมทัว่ไป หากแต่ละส่วนของอวยัวะจะปรบัเปลีย่น 

ต่างไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป เช่น จมูก โลมามีจมูกไว้หายใจแต่จมูก 

นั้นต่างไปจากจมูกของสัตว์อื่น ๆ เพราะตั้งอยู่กลางกระหม่อมเพื่อให้สะดวก 

ต่อการเชดิหวัขึน้หายใจเหนอืน�า้ จากจมกูมท่ีอหายใจต่อลงไปถงึปอดในตวั จงึ 

ไม่จ�าเป็นต้องให้น�้าผ่านเหงือกเข้าไปในปอดเพื่อช่วยหายใจเหมือนปลาทั่วไป

หูของโลมานั้นเป็นเพียงแค่รูเล็กจิ๋วติดอยู่ด้านข้างของหัวเท่านั้น แต่ 

หูของโลมามีประสิทธิภาพสูงมาก รับคลื่นเสียงใต้น�้าได้อย่างยอดเยี่ยม โดย 

เฉพาะกับภาษาที่โลมาสื่อสารกันด้วยเสียงท่ีมีคลื่นความถ่ีสูง อย่างเช่นเสียง 
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ร้องเหมือนนกทวีตตี้ของวินเทอร์ ที่ใช้สื่อสารกับซอว์เยอร์

ส่วนการมองเหน็ โลมามดีวงตาแจ่มใสเหมอืนตาสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม  

มีเปลือกตาปิดได้ และในเวลากลางคืนตาก็จะเป็นประกายวาวแสงเหมือน 

ตาแมว ตาของโลมาไม่มีเมือกหุ้มเหมือนตาปลาและมองเห็นได้ไกลถึง ๕๐ฟุต 

เมื่ออยู่ในอากาศ

สีผิว สีผิวของโลมาแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ส่วนมากจะออกไปใน 

โทนสีเทา ตั้งแต่เข้มเกือบด�า จนกระทั่งถึงเกือบขาว แต่โดยทั่วไปปลาโลมาจะ 

มีสีผิวแบบทูโทนคัลเลอร์ คือมีสองสีตัดกัน ด้านบนเป็นสีเทาเข้ม ด้านล่างเป็น 

สีเกือบขาว เพื่อพรางตัวในทะเลไม่ให้ศัตรูเห็น เพราะเมื่อมองจากด้านบน สี 

เข้มจะกลืนกับสีน�้าทะเล และถ้ามองจากด้านล่างขึ้นไป สีขาวก็จะกลืนเข้ากับ 

แสงแดดเหนือผิวน�้า โลมาที่พบมีหลายชนิด คือ โลมาปากขวด โลมาริชโช่ส์  

โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี เป็นต้น 

โดยปกติแล้วโลมามีหางแบนในแนวนอนเพื่อใช้ในการว่ายน�้าแนว 

ขึน้ลง การว่ายน�า้ตามธรรมชาตขิองโลมาจงึไม่ใช่ใช้หางแนวตัง้ว่ายน�า้ปัดครบี 

ซ้ายและขวาเหมือนปลาทั่ว ๆ  ไป แต่เมื่อวินเทอร์ต้องถูกตัดหางทิ้ง และกลาย 

เป็นสัตว์พิการที่ว่ายน�้าแบบกระดิกตัวไปด้านข้างซ้าย-ขวาว่ายเหมือนงู แต่ 

การว่ายน�้าท่านี้ท�าให้กล้ามเน้ือขยายไปดึงกระดูกสันหลัง กลายเป็นความ 

เสียหายจากการว่ายน�้า เพราะกระดูกสันหลังจะใช้ควบคุมทุกอย่าง ท้ังการ 

หายใจและการเต้นของหวัใจ เมือ่เสยีหายจงึน�าไปสูก่ารเป็นอมัพาต ทางแก้ไข 

ส�าหรับวินเทอร์ก็คือต้องท�าหางเทียมให้มัน เพื่อให้มันสามารถกลับมาว่ายน�้า 

ได้เหมือนโลมาตัวอื่น  

ปลาวาฬและโลมาที่พบเห็นในประเทศไทยขณะนี้ มี ๒๒ สายพันธุ์  

(ชนิด) (species) จัดอยู่เป็น ๖ วงศ์ (family) จากจ�านวน ๘๐ สายพันธุ์ (ชนิด) 
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เท่าท่ีพบทัว่โลก ภาษาอังกฤษเรยีกโลมาว่า Dolphin มาจากภาษากรกีโบราณ 

ว่าเดลฟิส δελφίς (delphis) เจ้าวินเทอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Dolphin Tale 

เป็นโลมาปากขวด (bottlenose dolphin) 

เคยมีคนกล่าวเล่น ๆ ไว้ว่า จริง ๆ แล้วโลมาก็คือมนุษย์ อย่างใน 

ต�านานของแคลิฟอร์เนีย เล่าว่า ในชนเผ่าชูแมช พวกเขาเชื่อกันว่า มีเทพธิดา 

ชือ่ฮตูาช ต้องการให้ทกุคนทีอ่าศยัอยูบ่นเกาะ ย้ายไปอยูแ่ผ่นดนิใหญ่ นางเลย 

สร้างสะพานยืน่ออกมาจากสายรุ้ง พวกเดก็ ๆ  ตืน่เต้นทีจ่ะได้ไปอยูบ่นแผ่นดนิ  

เด็ก ๆ ร้องร�าท�าเพลงข้ามสะพานด้วยความสนุกสนาน แต่เด็กก็คือเด็ก พวก 

เขาเดินตกสายรุ้งหล่นลงไปในทะเลกว้าง พวกพ่อแม่ของเด็ก ๆ กลัวฮูตาซจะ 

โกธรเลยปล่อยให้เด็ก ๆ จมน�้า แต่เปล่าเลย เธอกลับสงสารเด็ก ๆ พวกนั้น  

เพราะเธอชอบความร่าเริงของเด็ก ๆ พอเด็กคนไหนตกน�้าเธอจะเสกให้กลาย 

เป็นโลมาที่ว่ายน�้าเริงร่าตลอดไป

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงท่ีเราสามารถเรียนรู้ได ้

จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ทั้งในเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างความสัมพันธ์ของ 

ครอบครัวของซอว์เยอร์ และครอบครัวของเฮเซล ที่มีการด�าเนินชีวิตและการ 

อบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน 

ซอว์เยอร์เป็นเด็กทีค่่อนข้างเกบ็ตัว ไม่ชอบท�ากจิกรรมหรือเข้าสงัคม  

เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษา Mildred Helms เวลาที่อยู่โรงเรียนก ็

ไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อน ๆ และผลการเรียนของเขาไม่สู้ดีนัก ท�าให้ไม่อยากไป 

โรงเรียน เมื่อกลับจากโรงเรียนก็มักจะเก็บตัวอยู่ในห้องเพื่อซ่อมแซมของเล่น 

ด้วยตนเอง เช่น ซ่อมเฮลิคอปเตอร์บังคับด้วยวิทยุ ซอว์เยอร์เรียนตกเกือบ 
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ทุกวิชา ท�าให้เขาต้องลงเรียนเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคฤดูร้อน แต่เมื่อเขาได้พบ 

กับวินเทอร์ที่ได้รับบาดเจ็บริมชายหาด เขาจึงโดดเรียนไปดูแลวินเทอร์ที ่

โรงพยาบาลสัตว์น�้าเคลียร์วอเตอร์ โรงเรียนจึงแจ้งเรื่องการขาดเรียนให้แม ่

ของเขาทราบ ท�าให้แม่ไม่พอใจมาก เพราะกลัวว่าซอว์เยอร์หนีเรียนไปท�า 

สิ่งไม่ดี แต่สุดท้ายเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังและพาไปท่ีพิพิธภัณฑ ์

สัตว์น�้า แม่จึงได้ทราบความจริงทุกอย่าง และเปลี่ยนความคิด จากท่ีเคย 

เข้มงวดและไม่ค่อยเอาใจใส่ว่าซอว์เยอร์ชอบท�าอะไรบ้าง กลับมาเข้าใจลูก 

ชายมากขึ้น และสนับสนุนในสิ่งที่ซอว์เยอร์ชอบ แม่ถึงกับไปขออาจารย์ท่ี 

สอนในภาคฤดูร้อนว่า ซอว์เยอร์จะท�ารายงานมาส่งแทนการเข้าเรียน แสดง 

ให้เห็นถึงแม่ซึ่งเข้าอกเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของลูก 

เฮเซลเป็นลูกสาววัยเด็กประถมของดร.เคลย์ผู้ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ 

ประจ�าโรงพยาบาลสัตว์น�้าเคลียร์วอเตอร์ เฮเซลเรียนหนังสือแบบ Home  

School เธอจึงไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเหมือนกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกัน เธอ 

เรยีนวชิาต่าง ๆ  ทีบ้่าน และได้เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  กับครอบครวัทีโ่รงพยาบาลสัตว์ 

น�า้ เธอเป็นเดก็ร่าเรงิแจ่มใสและเป็นเดก็พดูเก่ง เปิดเผย ทกุวนัเธอจะช่วยงาน 

พ่อและทีมผู้ดูแลสัตว์น�้า เช่น ให้อาหารสัตว์น�้า เป็นต้น พ่อของเฮเซลไม่ได้ 

เข้มงวดเท่ากับแม่ของซอว์เยอร์ เธอจึงมีอิสระทางความคิดและมีความสนิท 

สนมกับพ่อเป็นอย่างมาก ภาพยนตร์เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงดูของ 

ครอบครัวที่แตกต่างกัน ท�าให้เด็ก ๆ มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน 

ไปด้วย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ แก้ไขได้หากผู้ปกครองพูดคุยเพื่อท�าความเข้าใจ 

ระหว่างคนในครอบครัวนั่นเอง

นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูกแล้ว ภาพยนตร์นี้ยัง 

แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของพีน้่องเครอืญาติ ดงัเช่นความสมัพนัธ์ของญาต ิ
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สนิทของซอว์เยอร์ที่ชื่อ ไคล์ เขาเป็นนักกีฬาว่ายน�้าที่มีชื่อเสียงของเมือง แต่ 

วันหนึ่งไคล์ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ ก่อนจะจากไปเป็นทหาร ไคล์ได้มอบชุด 

อุปกรณ์ซ่อมแบบมีดพับพกพาให้ซอว์เยอร์ โดยสลักข้อความบนตัวฝักว่า  

“ครอบครัวตลอดไป” (“Family is Forever”) ซอว์เยอร์ไม่อยากให้ไคล์ไป 

เป็นทหารเพราะเขาหว่ันใจว่าไคล์จะไม่กลบัมาเหมอืนทีพ่่อของเขาเคยไปเป็น 

ทหารแล้วไม่กลับมา

แล้ววันหนึง่ทางบ้านของซอว์เยอร์ได้รบัข่าวร้ายว่าไคล์ได้รบับาดเจบ็ 

จากระเบิด ขาพิการไม่สามารถเดินได้ปรกติดังเดิม และเป็นเหตุให้ไคล์กลาย 

เป็นคนเก็บตัว ไม่อยากพบใครอีกเลย ซอร์เยอร์ไปเยี่ยมไคล์ที่โรงพยาบาล 

ทหารผ่านศึก ในขณะที่ไคล์ไม่อยากพบใครเลย แต่คราวนี้เขาเป็นฝ่ายน�า 

ข้อความจากสลักจารึกที่เคยได้รับจากไคล์มาบอกไคล์ว่า “ครอบครัวตลอด 

ไป” เขาขอให้ไคล์กลบับ้าน และเข้าใจถงึความเสยีใจทีเ่กดิขึน้ว่าไม่ได้มแีต่เขา 

คนเดียวที่เสียใจ ครอบครัวของเขาก็เป็นกังวลไปพร้อม ๆ กันด้วย 

ท้ายสุดของเรือ่ง ซอว์เยอร์ได้ใช้ข้อความนี ้กล่าวถงึโลมาวนิเทอร์ ใน 

วัน Save Winter Day ว่า “เพราะผมกับวินเทอร์เป็นครอบครัวเดียวกัน จะ 

เป็นตลอดไป”

แรงบันดาลใจที่ได้รับจากภาพยนตร์ 

เมื่อซอว์เยอร์ได้มีโอกาสพบกับโลมาตัวหน่ึงท่ีได้รับบาดเจ็บเกยตื้น 

ริมชายหาดโดยบังเอิญ ขณะที่เขาก�าลังปั่นจักรยานไปโรงเรียน ชีวิตของเขา 

ก็เปลี่ยนไป หลังจากที่ซอว์เยอร์กลับจากโรงพยาบาลสัตว์น�้าเคลียร์วอเตอร์  

เขารีบกลับมาบ้านเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโลมาในอินเทอร์เน็ท ค้นหาเสียงที ่

โลมาใช้สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากที่เขาเป็นเด็กเก็บตัวไม่เคยสนใจสิ่งรอบ 
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ตัวมากนัก ทุก ๆ เช้าและหลังเลิกเรียนเขารีบปั่นจักรยานไปดูวินเทอร์ที ่

โรงพยาบาล ได้หัดดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่วย ให้ความสนใจสัตว์น�้าชนิดต่าง ๆ  

ในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงช่วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดูแลสัตว์น�้าอีกด้วย 

ซอว์เยอร์ไม่ยอมไปเรียนซัมเมอร์ เขากลับอาสามาเป็นคนดูแล 

วินเทอร์ ตั้งแต่การป้อนนม ท�าอาหารพิเศษส�าหรับโลมา หาของเล่นมาให้ 

วินเทอร์ ทั้งเวลากลางวันและช่วงกลางคืน รวมถึงร่วมค้นหาผู้เชี่ยวชาญวัสดุ 

พิเศษด้านอวัยวะเทียมเพื่อท�าหางเทียมให้กับวินเทอร์ ซ่ึงต้องใช้ความเข้าใจ 

และความอดทนสูง เนื่องจากวินเทอร์ต้อต้านในการใส่หางเทียมในครั้งแรก ๆ   

แต่ด้วยความมุ่งม่ันพยายามของทีมแพทย์และซอว์เยอร์ในท่ีสุดก็สามารถหา 

หนทางคดิค้นหางเทยีมทีท่�าจากซลิโิคนชนดิพเิศษทีม่คีวามนิม่และยดืหยุน่สงู 

มาสวมให้วินเทอร์ว่ายน�้าได้ส�าเร็จ ปัจจุบันเจลซิลิโคนชนิดพิเศษที่พัฒนาเพื่อ 

วินเทอร์น้ี ได้รับการน�าไปใช้ท�าอวัยวะเทียมส�าหรับคนและสัตว์ที่พิการให ้

สามารถใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

ซอว์เยอร์ได้เสนอแนวคิดจัดงานเพื่อระดมทุนให้วินเทอร์และ 

โรงพยาบาลสัตว์น�้าเคลียร์วอเตอร์ ได้มีโอกาสได้ท�าหลายสิ่งหลายอย่างท่ี 

ไม่เคยท�ามาก่อน และในเรือ่งทีไ่ม่คดิว่าตวัเองจะท�าได้ แต่เป็นเพราะเขาได้พบ 

กับวินเทอร์ ท�าให้มีความสนใจเกี่ยวกับโลมาเป็นพิเศษ วินเทอร์จึงกลายเป็น 

แรงบนัดาลใจทีส่�าคัญให้กบัชวีติซอว์เยอร์ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ความสนใจและ 

ผกูพนัเป็นความรกั ความรกัน�าไปสูก่ารเรยีนรู ้และการเรยีนรูด้้วยความรกัน�า 

ไปสู่การท�าอะไรที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่มากกว่าการท�าเพื่อตนเองได้

ความพิการในภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรือ่งนีพ้ดูถงึความพกิาร ซึง่เราสามารถดแูละเหน็ได้หลาย 
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มุมมอง เช่นความพิการของวินเทอร์ และความพิการของไคล์รวมถึงผู้พิการ 

คนอื่น ๆ ในภาพยนตร์ นักเรียนจะได้รับรู้และเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของ 

ผู้พิการต่าง ๆ ท�าให้สามารถปฏิบัติตนต่อพวกเขาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 

หากสมมุติตนเองเป็นผู้พิการโดยไม่คาดคิด เราควรจะท�าตัวอย่างไร 

วินเทอร์เป็นโลมาพิการเนื่องจากครีบส่วนหางได้รับบาดเจ็บจนต้อง 

ตัดทิ้งไป หลังจากใส่หางเทียมที่ท�าจากเจลซิลิโคนชนิดพิเศษที่ได้รับการ 

ออกแบบโดย ดร.คาเมรอน แม็คคาธี ท�าให้วินเทอร์กลับมาใช้ชีวิตว่ายน�้าได้ 

ปกติอีกครั้ง และวินเทอร์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดย 

เฉพาะผู้ที่ต้องสูญเสียอวัยวะของตัวเอง ให้มีก�าลังใจที่จะสู้ต่อไป ดังเช่น 

สาวน้อยในรถเข็น ฮันน่าห์ เจนกิ้นส์วัย ๑๒ ปี เธอพิการไร้อวัยวะแขนขา ที่ 

คุณแม่ขับรถเดินทางไกลจากแอตแลนต้าถึง ๘ ชั่วโมงเพื่อพาเธอมาดูวินเทอร์  

ฮันน่าห์ร้องบอกแม่เม่ือเจอเจ้าวินเทอร์ในอะควาเรี่ยมว่า “มันเหมือนหนูเลย 

นะคะแม่” 

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มีทหารที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปในช่วง 

สงคราม ไคล์ญาติผู้พี่ของซอว์เยอร์ซึ่งเป็นนักว่ายน�้าสถิติดีเลิศของโรงเรียน 

ต้องไปเป็นทหาร แต่หลังจากไคล์ประสบเหตุที่ขาจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

เหมือนเดิม ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ไคล์ไม่ยอมกลับบ้าน 

เนื่องจากยังท�าใจไม่ได้กับความพิการกระทันหันของตัวเอง ไคล์ต้องการเวลา 

และก�าลังใจในการเยียวยา

ความพิการเป็นส่ิงที่ไม่มีใครอยากเป็น แต่เมื่อวันหนึ่งเกิดขึ้นกับ 

ตนเองหรือคนในครอบครัว เราจะช่วยกันดูแลและผ่านมันไปให้ได้อย่างไร  

เหมือนอย่างไคล์ที่ไม่ยอมกลับบ้านทั้งที่ครอบครัวและเพื่อนบ้านร่วมกันจัด 

ปาร์ตี้ต้อนรับการกลับบ้าน การปฏิเสธการกลับบ้านในครั้งนั้นท�าให้ซอว์เยอร์ 
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ต้องไปหาไคล์ถึงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แต่ไคล์กลับไม่ยอมให้พบ จนเมื่อ 

ได้พบ ซอว์เยอร์พูดกับไคล์ว่า “เคยคิดบ้างไหมว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไง ถ้าเห็น 

นายสภาพนี้ เคยคิดไหม” ท�าให้ไคล์ได้คิดได้ไตร่ตรอง และยอมกลับบ้านมา 

อยู่กับครอบครัว ไคล์บอกว่า “ฉันแค่ต้องการเวลา” นั่นเป็นข้อความสั้น ๆ  แต่ 

ท�าให้เรารับรู้ถงึการยอมรบัในความพกิารของไคล์ซึง่ต้องใช้เวลาในการเยยีวยา  

เพื่อกลับมาสู่สังคมได้เหมือนเดิมอีกครั้ง 

ภาพยนตร์เรื่องนี้น�าเสนอภาพความพิการของคนและสัตว์ การ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การยอมรับในความพิการของตนเอง การไม่ย่อท้อต่อ 

ความพิการน้ัน และแม้ตนเองพกิารกย็งัสามารถให้ก�าลงัใจแก่คนอืน่ ๆ  ทีพ่กิาร 

เช่นเดียวกันให้สามารถด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข เช่น ความพิการของ 

วนิเทอร์ทีก่ลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูค้นทัว่สหรฐัอเมรกิา ทีใ่ห้ความสนใจ 

และเข้ามาเยีย่มเยยีนทีพ่พิธิภณัฑ์สตัว์น�า้ทางทะเลเคลยีร์วอเตอร์อย่างไม่ขาด 

สาย นอกจากนีน้กัเรยีนท่ีได้ชมภาพยนตร์ยงัสามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจถึงความ 

รู้สึกของผู้พิการ เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อผู้พิการอีกด้วย 

ปัจจุบันวินเทอร์ยังอาศัยอยู่ที่อะควาเรี่ยม เคลียวอร์เตอร์ ในรัฐ 

ฟลอรด้ิา สามารถไปเยีย่มชมวนิเทอร์ได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.seewinter.com

 กิจกรรม

ส�าหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงวัยท่ีสามารถ 

เร่ิมคดิและตอบค�าถามทีเ่ริม่ซบัซ้อนได้บ้าง เพือ่เป็นการกระตุน้ให้เดก็นกัเรยีน 

กล้าแสดงออก จึงให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเพื่อน ๆ  

ในโรงเรียน หรือเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมถาม-ตอบหน้าเวทีกับผู ้ด�าเนิน 
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กิจกรรมในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นค�าถามที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน 

ครอบครัว ความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้พิการ การมีก�าลังใจการใช้ชีวิต หรือ 

ความมุง่มัน่ของตนเองในการกระท�าต่อสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างไม่ละความพยายาม

 ประเด็นค�าถาม

๑. โลมามีลักษณะอย่างไร มีอุปนิสัยอย่างไร

๒. ซอว์เยอร์และคนอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือวินเทอร์อย่างไรบ้าง

๓. ค�าว่า “ครอบครัวตลอดไป” ครอบครัวท่ีซอว์เยอร์พูดถึงนั้นเขา

หมายถึงใครบ้าง

๔. หากเราเจอคนพิการเราจะปฏิบัติตนต่อพวกเขาอย่างไร

๕. เรื่องราวต่าง ๆ ในหนังเรื่องนี้ ให้บทเรียนอะไรเราบ้าง

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเกี่ยวกับโลมาได้

๒. นักเรียนสามารถเล่าถึงการให้ความช่วยเหลือของตัวละครต่อ 

วินเทอร์ได้

๓. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความส�าคัญของสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัว และระหว่างมนุษย์และสัตว์ได้

๔. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนต่อผู้พิการได้อย่างเหมาะ

สม เช่น การไม่เห็นว่าผู้พิการเป็นตัวประหลาด การปฏิบัติตนต่อผู้พิการควร

เป็นอย่างไร เป็นต้น
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๕. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือแจกแจงแยกแยะ

ประเด็นข้อคิดต่าง ๆ และสรุปประเด็นส�าคัญที่สุดจากหนังได้ เช่น ประเด็น

เร่ืองของการแข่งขนัชงิดีชงิเด่น ในเรือ่งมตัีวละครทีเ่ป็นคูแ่ข่งขนัในกฬีาว่ายน�า้ 

ซึ่งแข่งกันอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ในที่สุดการแข่งขันไม่ใช่จุดหมายท่ีการ

เอาชนะอีกฝ่าย แต่เป็นการแบ่งปันให้ทุกคนมีส่วนร่วมในชัยชนะ 

 ปัญหาที่คาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข 

พบว่ามเีด็กนักเรียนบางส่วนหวัเราะออกมาระหว่างการชมภาพยนตร์ 

ในฉากที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการ เนื่องจากผู้พิการดังกล่าวต้องสวมใส่อวัยวะ 

เทียม เช่น ขาเทียม เป็นต้น

วิธีการแก้ไขปัญหา พยายามอธิบายแง่คิดที่ได้รับจากการชม

ภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเข้าอกเข้าใจผูพ้กิาร ไม่ใช่ความสมเพชหรอื 

สงสาร ควรปฏบิตัตินอย่างเหมาะสมต่อผูพ้กิารอย่างไรบ้าง หรอืแสดงตวัอย่าง 

ให้เห็นว่าแม้ว่าวินเทอร์หรือคนอื่นจะเป็นผู้พิการแต่ก็ยังมีก�าลังใจท่ีจะต่อสู ้

ในการด�ารงชีวิตของตนเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องอยู่ร่วมกัน ต้องพึ่งพา 

อาศัยกัน ไม่สามารถอยู่ล�าพังคนเดียวได้ และมนุษย์ทุกคนแม้จะพิการหรือไม่ 

ก็ล้วนมีศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่าเทียมกัน 
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Eight Below 
(ลบแปด)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

ปฏิบัติการ ๘ พันธุ์อึดสุดขั้วโลก

ปีที่ฉาย : ๒๕๔๙

ผู้ก�ากับ : แฟรงก์ มาร์แชล 

(Frank Marshall) 

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๒๐ นาที

นักแสดง : Paul Walker, Jason Biggs, 

Bruce Greenwood

ผู้ผลิต : Walt Disney Pictures

ภาษา : ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายไทยหรือพากย์ไทย

Eight Below ปฏิบัติการ ๘ พนัธุอ์ดึสดุขัว้โลก สร้างจากเค้าเรือ่งจรงิ  

เล่าถงึการท�างานของคณะนกัส�ารวจทางวิทยาศาสตร์และสนุขัลากเลือ่นแสนรู้ 

และอดทน ๘ ตัว ในดินแดนที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและทุรกันดารที่สุดใน 

โลก คือทวีปแอนตาร์ติกา หรือขั้วโลกใต้ พื้นที่ซึ่งถูกปกคลุมด้วยแผ่นน�้าแข็ง 

ตลอดปี ความผกูพนัระหว่างมนษุย์กบัสนุขัในดนิแดนทีห่่างไกลสดุขัว้โลกและ 

ทรุกนัดารทีส่ดุ ก่อให้เกดิมติรภาพระหว่างชวีติต่างสายพนัธุ ์และเมือ่มีอบุตัเิหตุ 

ให้มนุษย์จ�าต้องละทิ้งสุนัขซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชะตาชีวิตและช่วยชีวิตมนุษย์ใน 

ถิน่ไกลโพ้นน้ี มนษุย์สญัญาใจว่าจะกลบัมารบัพวกมนักลบับ้าน สนุขัลากเลือ่น 

ทั้งหมดถูกทิ้งให้อยู่ที่ขั้วโลกใต้ พวกมันต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดเฝ้ารอวันที่เพื่อน

มนุษย์จะกลับมา

ประถมปลาย
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 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

Eight Below เป็นหนึง่ในภาพยนตร์ส�าหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถม

ศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับทวีปแอนตาร์ติกา

หรือขั้วโลกใต้ เช่น สภาพบรรยากาศของขั้วโลกใต้ การท�างานของนักวิจัย

วิทยาศาสตร์ สุนัขที่มนุษย์น�ามาใช้เป็นพาหนะลากเลื่อนบนน�้าแข็ง ได้เรียนรู้

ถึงความรัก ความผูกพันกันระหว่างมนุษย์และสุนัข ความผูกพันโดยสัญชาต- 

ญาณระหว่างสัตว์กับสัตว์ สัตว์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ การซื่อตรงต่อส�านึก 

และการรักษาสัจจะ 

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. ความรู้เกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica Continent)

๒. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกใต้ 

๓. ความรู้เกี่ยวกับสุนัขลากเลื่อน

๔. มิตรภาพระหว่างมนุษย์และสุนัข

๕. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสุนัขลากเลื่อน

๖. การถ่ายท�าภาพยนตร์ มุมกล้อง บรรยากาศ เสียงจากธรรมชาติ 

เสียงเพลง เสียงประกอบ ท�าให้เราเข้าถึงความหมายอะไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica Continent)

ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่อยู่ทางด้านใต้สุดของโลก หรือทาง 

ขั้วโลกใต้ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับเขตอาร์กติก หรือขั้วโลกเหนือ ทวีปแห่งนี้ถูก 
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ล้อมรอบด้วยมหาสมทุรใต้ (Southern Ocean) มพีืน้ทีท่ัง้หมดใหญ่เป็นอนัดบั 

ที่ห้ารองจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ มี 

ขนาดใหญ่ประมาณ ๒ เท่าของประเทศออสเตรเลยี หรอืมขีนาดประมาณ ๑๔  

ล้านตารางกิโลเมตร

แอนตาร์กติกาถูกปกคลุมไปด้วยน�้าแข็งเกือบท้ังหมด น�้าแข็งท่ี 

ปกคลุมหนาอย่างน้อยเฉลี่ย ๑,๖๐๐ เมตร ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนท่ีมีน�้าแข็ง 

ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณน�้าแข็งทั้งหมดของโลก และหากน�้าแข็งจาก 

แอนตาร์กติกาละลายทั้งหมด โลกของเราจะมีระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงข้ึนถึง 

๖๐ เมตร เป็นดินแดนทีห่นาวเหนบ็ แห้งแล้ง และมลีมแรงมากทีส่ดุ มอีณุหภมู ิ

โดยเฉลีย่ในฤดหูนาวอยูท่ีต่�า่กว่าศนูย์มาก คอืทีต่ดิลบ ๘๐ – ตดิลบ ๙๐ องศา- 

เซลเซียส และในฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๕ – ๑๕ องศาเซลเซียส  

โดยอุณหภูมิต�่าสุดที่เคยมีการจดสถิติไว้คือ ติดลบ ๘๙.๒ องศาเซลเซียส ซึ่ง 

วัดได้จากสถานีวิจัยวอสต็อค ของรัสเซีย (Vostok Station) เนื่องจาก 

แอนตาร์กติกามีอากาศหนาวจัด ท�าให้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลย มีเพียงนักวิจัย 

ที่เข้าไปท�างานในสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปและนัก 

ท่องเที่ยวผจญภัย ที่เดินทางมาอยู่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยภาพรวมมี 

ประชากรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างไม่ถาวรตลอดทั้งปีเพียง ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐  

คนเท่านั้น นอกจากน้ีมีเพียงสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดใน 

สภาพภูมิประเทศแห่งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสาหร่าย  

แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น หรือสัตว์บางชนิด เช่น เพนกวิน แมวน�้า เป็นต้น 



|  คู่มือโรงหนังโรงเรียน  |

86

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกใต้

สภาพอากาศที่หนาวเย็นมีหิมะหรือน�้าแข็งปกคลุมเกือบตลอดท้ังป ี

ของทวีปแอนตาร์กติกา ท�าให้มีสัตว์ที่สามารถอาศัยในดินแดนแห่งนี้ไม่หลาก 

หลายมากนัก มีเพียงสัตว์ขนาดเล็ก หรือสัตว์บางชนิดเท่านั้นที่สามารถอาศัย 

และมีชีวิตรอดในระบบนิเวศที่มีอุณหภูมิติดลบได้ อาทิ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 

จ�าพวก แบคทีเรีย เห็บเล็ก ๆ หรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา เช่น นกสคัวขั้ว 

โลกใต้ (South Polar Skua หรือ MacCormick’s Skua) ซึ่งเป็นนกทะเล 

ขนาดใหญ่ พบว่ามีนกสคัวผสมพันธุ์บนฝั่งทะเลของทวีปแห่งนี้ โดยมักวางไข่ 

ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม นกชนิดนี้เป็นนกที่ย้ายถิ่นฐาน โดยใน 

ช่วงฤดูหนาวจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ใน 

ภาพยนตร์เรื่องน้ีเราจะพบเห็นนกที่อาศัยในขั้วโลกใต้ และจะเห็นสุนัข 

ลากเลื่อนออกล่านกด้วยสัญชาติญาณ เป็นอาหารประทังชีวิตระหว่างที่ถูกทิ้ง 

ไว้อย่างโดดเดี่ยวที่แอนตาร์กติกา 

นอกจากนกทะเล ยังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีอาศัยอยู่ในดินแดน 

แห่งนี้อีกด้วย เช่น วาฬ เพนกวิน และแมวน�้า เป็นต้น ในภาพยนตร์เรื่องนี้ 

นักเรียนจะได้พบเห็นวาฬเพชฌฆาต ซึ่งเป็นวาฬที่มีสีขาวและด�า นอนเกยตื้น 

บนพื้นน�้าแข็งโดยมีแมวน�้าก�าลังแทะเล็มกินเนื้อวาฬเป็นอาหาร 

สุนัขลากเลื่อน

การเดินทางมายังทวีปแอนตาร์กติกาของทีมนักวิทยาศาสตร์นั้น 

เป็นไปอย่างยากล�าบาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่ปกคลุม 

ไปด้วยหิมะและน�้าแข็ง ท�าให้ต้องใช้พาหนะพิเศษที่เหมาะกับการเดินทางใน 

ที่ทุรกันดารโดยเฉพาะ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เรือขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์สามารถ 
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เจาะแผ่นน�้าแข็งได้ หรือแม้แต่รถที่ใช้วิ่งบนพ้ืนหิมะและน�้าแข็งซึ่งมีล้อตีน 

ตะขาบแบบรถถัง ในภาพยนตร์เรื่องนี้ นักเรียนจะได้พบเห็นการคมนาคม 

ระหว่างประเทศมายังทวีปแอนตาร์กติกาด้วยยานพาหนะที่หลากหลาย 

ดังกล่าว 

แต่ส�าหรับการเดินทางในท้องถิ่นเมื่อมาถึงแอนตาร์กติกาแล้ว คือ 

การเดินทางด้วยเลื่อนที่ลากด้วยสุนัขซึ่งเป็นพาหนะท่ีใช้ในถ่ินแถบข้ัวโลกมา 

ยาวนานนับร้อยกว่าปีมาแล้ว สุนัขลากเลื่อนเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ท�างาน 

ลากเลื่อนในสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศขั้วโลกโดยเฉพาะ ต้องใช้สุนัขที่ม ี

ลักษณะที่เหมาะต่อสภาพอากาศ คือ มีขนฟูหนาทนต่ออากาศหนาวเย็นได้ดี  

ส่วนใหญ่มักนิยมใช้สุนัขสายพันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี (Siberian Husky) ซ่ึงเป็น 

สนัุขทีม่ถีิน่ก�าเนดิทางตะวนัออกของไซบเีรยี (ดนิแดนทีใ่กล้กบัมองโกเลยีและ 

จีน) สุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขใช้งานมีขนาดกลาง มีขน ๒ ชั้นฟู มีหูรูปสามเหลี่ยม 

ตั้งชัน สุนัขพันธุ์นี้มีความว่องไวคล่องแคล่ว แข็งแรง สามารถทนต่ออากาศ 

หนาวเย็นได้ดี ต่อมาสุนัขพันธุ์นี้ได้ถูกน�าเข้ามาในอลาสก้า สหรัฐอเมริกาและ 

แคนาดาเพ่ือใช้เป็นสุนัขลากเลื่อน การเดินทางที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการ 

เดินทางไปมาเพื่อท�าการวิจัยในทวีปแห่งนี้คือ การเดินทางที่ใช้สุนัขลากเลื่อน  

โดยใช้สุนัขหลายตัวท�างานเป็นทีม สวมสายปลอกคอและปลอกหลังใช้ดึงรถ 

เลือ่นส�าหรับขนส่งผูค้นและสิง่ของไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  ในภาพยนตร์เรือ่ง Eight  

Below ทมีสนุขัลากเลือ่นมอียูด้่วยกนั ๘ ตวั ท�าหน้าทีพ่านกัส�ารวจตระเวนไป 

ส�ารวจหาวัตถุหรือหินจากนอกโลกที่ตกมาในดินแดนขั้วโลกเพื่อน�ามาท�างาน 

วิจัย 
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มิตรภาพระหว่างมนุษย์และสุนัข

ภาพยนตร์เรื่อง Eight Below นักเรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์อัน 

ลึกซ้ึงมิตรภาพระหว่างมนุษย์และสุนัข มนุษย์ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลทีม 

สุนัขลากเลื่อนที่ใช้เพื่อการเดินทางส�ารวจภายในทวีปแอนตาร์กติกา มนุษย ์

และสุนัขสัมพันธ์กันในฐานะเจ้าของกับทรัพย์สิน แต่เป็นทรัพย์สินที่เป็นทั้ง 

ลูกมือในอาชีพและเพื่อนร่วมชีวิต ต้องท�างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน  

ท�าให้เกิดความผูกพัน รู้ใจและวางใจกันในการท�างาน เมื่อเจ้าของเลื่อนต้อง 

เดินทางออกไปจากสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์กะทันหัน เนื่องจากได้รับ 

บาดเจ็บจากการถูกหิมะกัดอย่างรุนแรง โดยไม่ได้พาสุนัขท้ัง ๘ ชีวิตกลับไป 

ด้วย เขาสัญญากับพวกมันว่าจะกลับมารับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แต่ต้องมี 

เหตุให้กลับไปรับพวกมันไม่ได้ดังสัญญา ท�าให้สุนัขถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ล�าพังใน 

สภาพอากาศที่หนาวเหน็บ แต่เจ้าของเลื่อนก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะกลับไป 

รับสุนขัเหล่านั้นจนส�าเร็จ แม้ว่าสนุัขบางตัวต้องเสียชวีิตไป นกัเรียนจะได้เห็น  

ได้รู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนของชีวิต 
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 กิจกรรม

ส�าหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงวัยท่ีสามารถ 

เร่ิมคดิและตอบค�าถามทีเ่ริม่ซบัซ้อนได้บ้าง เพือ่เป็นการกระตุน้ให้เดก็นกัเรยีน 

กล้าแสดงออก จึงให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเพื่อน ๆ ใน 

โรงเรียน หรือเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมถาม-ตอบหน้าเวทีกับผู้ด�าเนินกิจกรรม 

ในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นค�าถามเกี่ยวกับขั้วโลกใต้ นักเรียนได้พบเห็นสิ่งใด 

บ้างในข้ัวโลกใต้ เช่น บรรยากาศในขั้วโลกใต้เป็นอย่างไร สถานีวิจัยทาง 

วทิยาศาสตร์เป็นอย่างไร สนุขัลากเลือ่นมลีกัษณะนสิยัเป็นอย่างไร นกัเรยีนได้ 

เรียนรู้ในเรื่องใดบ้างจากภาพยนตร์เรื่องนี้ 

 ประเด็นค�าถาม

๑. บรรยากาศทวีปแอนตาร์กติกาที่ได้พบเห็นจากภาพยนตร์เป็น 

อย่างไร มีมุมกล้องหรือการถ่ายท�าตอนใดที่ท�าให้เห็นหรือเข้าถึงบรรยากาศ 

ดังกล่าว

๒. ในทวีปแอนตาร์กติกา เราพบเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง มีสัตว์พื้นถิ่น 

ชนิดใดบ้าง คิดได้ไหมว่าท�าไมจึงมีสัตว์ชนิดนั้น ๆ อยู่

๓. การท�างานของนักวิทยาศาสตร์ในสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ในทวีป 

แอนตาร์กติกาเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ของใคร

๔. สุนัขลากเลื่อนมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้าง ท�าไมจึงมีลักษณะนิสัย 

ต่าง ๆ กัน 

๕. ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดบ้าง
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นกัเรยีนสามารถอธบิายบรรยากาศของทวปีแอนตาร์กตกิาท่ีพบเหน็ 

จากภาพยนตร์ได้ และได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกา

๒. นักเรียนสามารถอธิบายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาได้

๓. นักเรียนได้เห็นและเข้าใจเหตุผลการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ใน 

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์

๔. นักเรียนสามารถแยกแยะเห็นถึงลักษณะนิสัยของสุนัขลากเลื่อน 

แต่ละตัวว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไร 

๕. นักเรียนสามารถอธิบายแง่คิดจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จาก 

การวิเคราะห์ด้วยตนเอง

 ปัญหาที่จะคาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข 

พบว่านักเรียนจ�านวนไม่น้อยที่อาจไม่รู ้จักทวีปแอนตาร์กติกาหรือ 

บรเิวณขัว้โลกใต้มากนกั หรอืมคีวามสบัสนระหว่างขัว้โลกเหนอืและขัว้โลกใต้ 

วิธีการแก้ไขปัญหา วิทยากรควรให้ความรู ้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทวีป 

แอนตาร์กติกา หรือบริเวณขั้วโลกใต้ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจก่อนเริ่มชม 

ภาพยนตร์ 
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โปรแกรมภาพยนตร์
ส�าหรับมัธยมศึกษาตอนต้นขึน้ไป

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้
(Once Upon a Time...)

ปีที่ฉาย : ๒๕๓๘

ผู้ก�ากับ : บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

ประเภท : ชีวิต

นักแสดง : จินตรา สุขพัฒน์ 

สันติสุข พรหมศิริ มาตัง จันทธานี

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๔๐ นาที

ผู้ผลิต : ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 

(Fivestar Production)

ภาษา : ภาษาไทย

ภาพยนตร์เล่าถึงครอบครัวของเด็กสามคน โอ๋ (พี่สาว วัย ๑๒ ขวบ)  

อ้น (น้องชายวัย ๕-๖ ขวบ) และอั้ม (น้องเล็ก วัยไม่ถึงขวบ) พี่สาวและน้อง 

ชายทัง้สองคนก�าลงัเผชญิกบัปัญหาครอบครวับ้านแตก เพราะพ่อและแม่ของ 

พวกเขาก�าลังจะแยกทางกันโดยที่ลูก ๆ ไม่รู้ พวกเขาสามพี่น้องต้องย้ายจาก 

บ้านเดิมที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ไปอยู่ที่แฟลตกับแม่ จากโลกของ 

ต้น
มธัยม
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นทิานทีด่�ารงพ่อของพวกเขาชอบเล่านทิานก่อนนอนให้ลกูทัง้สามฟังอยูเ่สมอ  

ด้วยการตัดกระดาษเป็นรูปตัวละครประกอบการเล่า นิทานเล่าถึงเด็ก ๆ หนี 

ออกจากบ้านไปเที่ยว ไปเจอแม่มดใจร้ายเสกให้เด็ก ๆ  กลายเป็นสัตว์ สุดท้าย 

มีเจ้าชายมาช่วย แต่แม่มดก็เสกยักษ์ตาเดียวมาสู้กับเจ้าชาย ก่อนท่ีจะช่วย 

เด็ก ๆ  ได้และจบลงด้วยความสขุ แต่ชวีติจรงิท�าไมไม่สวยงาม โอ๋ลกูคนโตเข้าใจ 

ว่าแม่มีแฟนใหม่ จึงเลิกกับพ่อ เธอรู้สึกว่าแม่ไม่รักตนและน้อง ๆ จึงคิดพา 

น้อง ๆ หนีกลับไปหาพ่อที่บ้านเก่า แต่กลับพบว่าพ่อได้ย้ายไปอยู่เชียงใหม ่

เสียแล้ว จึงพากันข้ึนรถไฟไปเชียงใหม่ โดยมีพวกแก๊งค้ายาเสพติด ติดตาม 

ไปด้วย เพราะบังเอิญยาเสพติดของพวกเขาถูกช่อนไว้ในตะกร้าสัมภาระของ 

เด็ก ๆ โดยไม่รู้ตัว ด้วยความที่ต้องการตามหาความรักจากพ่อ เด็กทั้งสามจึง 

ต้องเผชิญกับโลกท่ีโหดร้ายกับชีวิต ต้องผจญกับพวกค้ายาเสพติด พวกค้า 

มนุษย์ และต้องพานพบกับเด็กเร่ร่อน โดยเฉพาะโอ๋ ที่ถูกจับไปขายให้ซ่อง 

บริการทางเพศ ในขณะที่การหนีหายไปของลูกน้อยท้ังสาม ท�าให้พ่อกับแม ่

หันหน้ามาหากัน และตระหนักในความรักและภาระหน้าที่ต่อลูก ๆ ท่ีสุด 

ครอบครัวกลับมาพบกันพร้อมหน้าอีก แต่ลูกสาวก็พบความบอบช�้าทางจิตใจ 

อย่างสาหัส ต้องอาศัยความรักของครอบครัวเยียวยากันต่อไป 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ เป็นภาพยนตร์ที่สามารถแสดงให้เห็นปัญหา 

ชวีติพ้ืนฐานของครอบครวั พ่อแม่ลกู โดยเฉพาะปัญหาครอบครวัแตกแยกจาก 

การหย่าร้างของพ่อแม่ และยงัขยายขอบเขตออกไปนอกบ้าน ไปพวัพนัให้เหน็ 

ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น คือปัญหาสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย เช่น ขบวนการ 
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ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และเด็กเร่ร่อน นักเรียนจะได้รู้จัก 

ปัญหาสังคมในโลกความเป็นจรงิผ่านภาพยนตร์เรือ่งนี ้ท�าให้รูเ้ท่าทนัปัญหาที ่

อาจพบเจอในอนาคต รวมถึงได้ท�าความเข้าใจกับปัญหาท่ีเคยเกิด ก�าลังเกิด  

หรืออาจเกิดขึ้นในครอบครัวของตนเองได้ 

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. ความสัมพันธ์ในครอบครัว สมาชิกแต่ละคนมีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร แต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกันอย่างไร

๒. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั ปัญหาในครอบครวั มอีะไรบ้าง ปัญหา

ครอบครัวที่ปรากฏในหนังคืออะไร ท�าไมจึงเกิดขึ้น

๓. นิทานที่พ่อเล่า มีความหมายให้ตีความได้อย่างไรบ้าง

๔. ปัญหาสังคมคืออะไร ท�าไมจึงเป็นปัญหา 

๕. ปัญหาครอบครัว กับ ปัญหาสังคม เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่ 

อย่างไร

๖. การรู้เท่าทันสังคมภายนอก การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตกับ

คนในครอบครัว 

๗. เมื่อรู้ว่าปัญหาคืออะไร เราควรจะป้องกันปัญหา หรือ แก้ปัญหา

ความส�าคัญของครอบครัว

ครอบครวัเป็นหน่วยเลก็ทีส่ดุของสงัคม แต่มคีวามส�าคญัท่ีสดุ เพราะ

ทกุอย่างเร่ิมต้นทีบ้่าน ครอบครวัในสงัคมเมอืงส่วนใหญ่มกัเป็นครอบครวัเดีย่ว  

คอืสมาชกิประกอบด้วย พ่อ แม่ และลกู ครอบครวัในภาพยนตร์เรือ่ง กาลครัง้ 
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หน่ึงเมือ่เช้าน้ี ก็เป็นตวัอย่างของครอบครัวเดีย่วในสงัคมเมอืงกรงุเทพปัจจบุนั  

(ปี ๒๕๓๘ ที่ภาพยนตร์ออกฉาย) ครอบครัวซึ่ง พ่อและแม่ต่างก็ต้องท�างาน 

นอกบ้านเพื่อช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัว ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าจากปัญหา 

ทีบ้่าน เม่ือพ่อแม่เกดิปัญหา จนไม่สามารถอยูร่่วมกนัได้ ต้องหย่าร้างกนั ปัญหา 

บ้านแตกก็เกิดขึ้น และขยายบานปลายไปสู่ปัญหาสังคม ความสัมพันธ์ใน 

ครอบครัวเริ่มมีปัญหาก็อาจท�าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่นเดียวกับ  

ครอบครัวของโอ๋ อ้น และอั้ม สามพี่น้องที่ต้องเผชิญปัญหาความไม่เข้าใจกัน 

ของพ่อและแม่ จนน�าไปสู่การหย่าร้าง ท�าให้บ้านแตกสาแหรกขาด

ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงปัญหาความสัมพันธ ์

ภายในครอบครัว ซึ่งเริ่มต้นมาจากปัญหาระหว่างพ่อและแม่ที่เริ่มไม่เข้าใจกัน  

และตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการแยกกันอยู่ ท�าให้เกิดเป็นปัญหาครอบครัว 

ตามมา จากปัญหาของคนสองคน กลายเป็นปัญหาของเด็กเล็ก ๆ อีกสามคน  

พ่อกบัแม่ต้องแยกทางกนั โดยไม่อธบิายให้ลกูเข้าใจ หรอืไม่สามารถอธบิายได้  

ลูกจึงต้องหาค�าตอบเอาเอง โอ๋เห็นว่ามีผู้ชายอื่นมาส่งแม่ เมื่อต่อว่าแม่ แม่ก็ 

ไม่สามารถอธิบายให้ลูกเข้าใจได้ ท�าให้โอ๋เกิดความน้อยอกน้อยใจและคิดไป 

เองว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักตนและน้อง ๆ โอ๋ตัดสินใจพาน้อง ๆ หนีออกจากบ้าน 

ไป เพื่อกลับไปหาพ่อ 

หนังแสดงให้เห็นว่า โลกภายนอกบ้านเต็มไปด้วยอันตราย เสมือน 

กับโลกนอกบ้านในนิทานที่มีแม่มดมาคอยแกล้งเด็ก ๆ เด็ก ๆ จึงตกอยู่ในภัย 

อนัตรายจากสิง่ทีเ่ป็นปัญหาสงัคม โดยเฉพาะโอ๋ ซ่ึงถกูจบัไปขายในซ่องบรกิาร 

ทางเพศ

ภาพยนตร์ยังแตกเร่ืองออกไปมีตัวละครอีกชุดหนึ่ง คือพวกเด็ก 

เร่ร่อน ไร้บ้านไร้ครอบครัว แต่มารวมตัวกันเป็นครอบครัวเถื่อนกลางถนน 
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ด�ารงและด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยมิจฉาชีพ เด็กทั้งสามที่หนีออกจากบ้านแม่ที่ตน 

คิดว่าไม่มีความรัก เพื่อไปหาความรักที่บ้านพ่อ ได้มาพบปะพักพิงอยู่กับพวก 

เด็กเร่ร่อน เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เด็กเร่ร่อนซึ่งชีวิตเกิดมาไม่เคยพบ 

ไม่เคยลิม้รสความรกัของครอบครวัของบ้าน แต่พวกเขากต้็องการความรกัและ 

เรียนรู้ที่จะให้ความรักกับผู้อื่น 

ภาพยนตร์พยายามเน้นความส�าคญัของครอบครวัในฐานะจดุเริม่ต้น 

ของความรัก ภาพยนตร์เรื่องนี้จบแบบปลายเปิด ในขณะท่ีครอบครัวของโอ๋  

อ้น และอั้ม ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าและปรับความเข้าใจกัน แต่ภาพยนตร์ 

ไม่ได้บอกบทสรุปของตัวละครนกแลและเพื่อนกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่หนีออกจาก 

สถานพินิจ แต่คนดูก็สามารถรับรู้ได้ว่า ปัญหาเด็กเร่ร่อนและแก๊งมิจฉาชีพคง 

ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่จับทุกคนเข้าสถานพินิจแต่อย่างใด

ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า ครอบครัวยุคใหม่มีสถิติการหย่าร้างสูง 

ขึน้กว่าเดมิ จากสถติิการหย่าร้างทีศึ่กษาและเผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสขุ  

ได้เสนอข้อมลูเกีย่วกบัการหย่าร้างของครอบครวัไทยในปี ๒๕๕๕ พบว่า มกีาร 

จดทะเบียนแต่งงานใหม่มากกว่าสามแสนคู่ แต่ก็พบว่าในปีเดียวกันก็มีการ 

จดทะเบยีนหย่ามากถึงหนึง่แสนคู ่ซ่ึงเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ ๒๗ ซึง่สงูทีส่ดุในรอบ  

๙ ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักเกิดจากทั้งสองฝ่าย ที่ถูกกดดันจากความเครียด 

จากงาน และค่านิยมใหม่ที่สามารถพึ่งล�าแข้งของตนเองได้ ต่างฝ่ายจึงไม่ค่อย 

มีความอดทน คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาชีวิตคู่นั่นเอง ท�าให้หลังจากท่ีมีการ 

หย่าร้างแล้ว พบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยตนเองล�าพังพ่อ หรือแม่ เป็นครอบครัว 

เลี้ยงเดี่ยวกันมากขึ้น 
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แม้ภาพยนตร์เรื่อง กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ เป็นภาพยนตร์ที่ออกฉาย 

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ แต่ก็พบว่าเนื้อหายังสามารถสะท้อนปัญหาครอบครัวใน 

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พ่อและแม่ของโอ๋ อ้น และอั้ม หลังจากที่หย่าร้างกันไป  

พ่อกลับไปบ้านเดิมของตนเองท�างานเป็นโค้ชฟุตบอลท่ีเชียงใหม่ ส่วนแม่ 

ท�างานเป็นนกัเขยีนในส�านกัพมิพ์แห่งหนึง่ ส่วนเด็ก ๆ  จึงต้องย้ายไปอยูก่บัแม่  

โอ๋ต้องท�าหน้าที่ดูแลน้อง ๆ แทนพ่อและแม่ เนื่องจากแม่ไปท�างานนอกบ้าน 

และมักจะกลับบ้านดึกเสมอ เวลาที่โอ๋ไปโรงเรียนก็ต้องน�าน้อง ๆ  ไปฝากเลี้ยง 

ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

จากความห่างเหิน ไม่ได้พูดคุยกัน ท�าให้โอ๋ไม่เข้าใจความคิดและ 

การกระท�าของแม่ในหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับ 

ผู้ชายท่ีมาส่ง ท่ีแม่อ้างว่าเป็นคนที่มาซื้อโฆษณากับทางส�านักพิมพ์ของแม่ 

โอ๋ไม่เข้าใจ และคิดไปเองว่าที่แม่เลิกรากับพ่อนั้น เพราะแม่ก�าลังมีรักใหม ่

กับผู้ชายคนอื่นนั่นเอง ท�าให้โอ๋หนีออกจากบ้านพร้อมน้อง ๆ  น�าไปสู่การออก 

ไปเผชิญโลกภายนอกที่มีปัญหาสังคมมากมาย 

ปัญหาสังคมในโลกความเป็นจริง 

ภาพยนตร์เรื่อง กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ ได้พยายามสะท้อนให้เห็น 

ถึงปัญหาของครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างจนกลาย 

เป็นปัญหาระดับสังคม ปัญหาสังคมในยุคร่วมสมัยของภาพยนตร์เรื่องนี้ท่ี 

ปรากฏให้เหน็ อาท ิขบวนการค้ายาเสพติด ขบวนการค้ามนษุย์ การค้าประเวณ ี

เดก็ ปัญหาเดก็และเยาวชนเร่ร่อน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวมคีวามเกีย่วข้องกบั 

เด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังไม่มีวุฒิภาวะมากเพียงพอ 

อาจถูกชักจูงเข้าสู่วงการที่ผิดกฎหมายได้ง่าย ส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนที่มา 
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จากครอบครัวทีไ่ม่อบอุน่ พ่อแม่หย่าร้าง หรอืมคีวามรนุแรงในครอบครวั ท�าให้ 

เด็กหรือเยาวชนหนีออกจากบ้าน ไม่ต้องการอยู่กับครอบครัวอีกต่อไป ท�าให้ 

เด็ก ๆ เหล่านี้ถูกผลักออกไปจากครอบครัว ต้องไปเผชิญหน้ากับปัญหาที่อยู่ 

ในสังคมภายนอก 

การสะท้อนภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น ท�าให้เด็กนักเรียนได้เห็น 

ภาพ เข้าใจถงึภยัจากสงัคมภายนอก ได้เห็นถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการหนอีอก 

จากบ้านไปโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ได้เหน็การท�างานของขบวนการค้ายาเสพตดิ 

และค้ามนุษย์ต่าง ๆ  ซึง่ในตอนท้ายของเรือ่งจะท�าให้นกัเรยีนเข้าใจถงึความรกั 

และความหวงัดขีองคนในครอบครวัมากขึน้ เข้าใจว่าเพราะอะไรพ่อและแม่จงึ 

ต้องอบรมสั่งสอนเราในทางที่ดี และรู้เท่าทันสังคมภายนอกที่เราอาจต้องพบ 

เจอในชีวิตจริง ๆ 

 กิจกรรม

ส�าหรับเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวัยที่สามารถเริ่ม 

คิดและตอบค�าถามที่เริ่มซับซ้อนได้บ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียน 

กล้าแสดงออก จึงให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเพื่อน ๆ ใน 

โรงเรียน หรือเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมถาม-ตอบหน้าเวทีกับผู้ด�าเนินกิจกรรม 

ในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นค�าถามที่ให้นักเรียนแสดงความเห็นว่าหากนักเรียน 

เป็นพ่อและแม่ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนหรือต่างจากภาพยนตร ์

อย่างไร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกของพ่อและแม่ยิ่งขึ้น 
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 ประเด็นค�าถาม

๑. ครอบครัวของเราประกอบไปด้วยใครบ้าง

๒. หากมีปัญหาในครอบครวัเราจะท�าอย่างไร เช่น หากพ่อแม่แยกทาง

กัน เป็นต้น

๓. หากเราเป็นพ่อและแม่ เราจะมกีารแก้ไขปัญหาเหมอืนหรอืต่างจาก

ภาพยนตร์

๔. ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

๕. เราจะท�าอย่างไรหากบังเอิญไปพบเจอบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา

สังคมต่าง ๆ เช่น ขบวนค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ หรือเด็กเร่ร่อน เป็นต้น 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้เข้าใจถึงความส�าคัญของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

๒. นักเรียนได้เข้าใจถึงความรักและความหวังดีของพ่อและแม่เพิ่ม 

มากขึ้น

๓. นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากภาพยนตร์

๔. นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาสังคมในโลกความเป็นจริง

๕. นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ ในสังคมภายนอก รู้จักขอค�า 

ปรึกษาปัญหากบัครอบครวัหากรูส้กึว่าตนเองมปัีญหา เพือ่ลดปัญหาทีอ่าจเกดิ 

ขึ้นในอนาคตได้ 

๖. นักเรียนสามารถชื่นชมศิลปะของภาพยนตร์
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 ปัญหาที่คาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข

พบว่านักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจการแสดงออกบางประการของพ่อ 

และแม่ทีเ่ป็นตวัละครในภาพยนตร์เรือ่งนี ้ซึง่ค่อนข้างจะเป็นประเดน็ทีย่ากต่อ 

การเข้าใจหรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจ เช่น เพราะอะไรแม่จึงให้ความสนิท 

สนมกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อ เป็นต้น 

วิธีการแก้ไขปัญหา พยายามอธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัวของ 

ตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ให้นักเรียนเข้าใจเสียก่อน รวมถึงอธิบายงานของ 

แม่ของโอ๋ ซึ่งท�างานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องอาศัยรายได้จากโฆษณาเป็น 

หลัก ซึ่งผู้ชายที่เธอสนิทสนมด้วยนั้น เป็นเพียงเพราะเธอต้องท�าเพื่อความอยู่ 

รอดของส�านักพิมพ์ของเธอ แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างท่ีโอ๋คิดว่าท่ีแม่ 

แยกทางกบัพ่อน้ันเพือ่ไปคบหากบัผูช้ายคนใหม่ ท�าให้โอ๋ต้องหนอีอกจากบ้าน
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Lessons of a dream 
(บทเรียนแห่งความฝัน)

ชื่อภาษาเยอรมัน : 

Der ganz große Traum

ปีที่ฉาย : พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภทหนัง : ดราม่า (ชีวิต) (Drama), 

กีฬา (Sport)

ผู้ก�ากับ : Sebastian Grobler

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๑๓ นาที

ผู้ผลิต : Deutschfilm

ภาษา : ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายไทย

ภาพยนตร์เรื่อง Lessons of a Dream เป็นภาพยนตร์จากประเทศ 

เยอรมนีที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเนื้อหาย้อนยุคไปเมื่อปลาย 

ศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อครั้งที่ประเทศเยอรมนียังปกครองแบบจักรวรรดิ และยัง 

ไม่รู้จักกีฬาฟุตบอล โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจ 

มาจากประวตัศิาสตร์ของฟตุบอลในประเทศเยอรมน ีโดยผูบ้กุเบกิกฬีาฟตุบอล 

ชาวเยอรมัน ชื่อ คอนราด ค็อก (Konrad Koch) คือ ครูสอนภาษาอังกฤษที่ 

มีบรรพบุรุษเป็นชาวเยอรมันแต่เดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด  

แล้วได้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมือง Braun-

schweig ของจกัรวรรดิเยอรมนั ครค็ูอกได้น�ากฬีาฟตุบอลจากประเทศองักฤษ 

มาเผยแพร่ที่โรงเรียนน้ีเป็นแห่งแรกในเยอรมัน ก่อนท่ีจะแพร่หลายไปท่ัว 

ต้น
มธัยม
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ประเทศ ภาพยนตร์พรรณนาให้เหน็บรรยากาศของสภาพบ้านเมืองในยคุปลาย 

ศตวรรษที่ ๑๙ ของจักรวรรดิเยอรมนี ขนบการเรียนการสอนในโรงเรียน และ 

การน�าฟุตบอลมาใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและเช่ือมความสัมพันธ์ 

ระหว่างสองวฒันธรรมทีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างองักฤษและเยอรมน ีอนัมี

ผลให้ฟตุบอลเป็นกฬีาทีแ่พร่หลายอย่างหนึง่ในประเทศเยอรมนมีาจนทกุวนันี้ 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

นักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมากีฬาฟุตบอลในประเทศ 

เยอรมนี ได้เรียนรู้และเข้าใจบรรยากาศของสงัคมเยอรมนัในยคุปลายศตวรรษ 

ที ่๑๙ แสดงให้เหน็หลกัคดิและระบบการศกึษาในยคุนัน้ของประเทศเยอรมนี  

การน�าสิ่งใหม่เข้ามาเผยแพร่ในสังคมและการศึกษา เช่น วิธีคิดแบบเสรีนิยม  

การน�าฟุตบอลมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อความสนุกสนาน เป็นต้น

 

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล

๒. ประวัตศิาสตร์ของเยอรมนใีนยคุเดียวกบัภาพยนตร์ (ปลายศตวรรษ

ที่ ๑๙) 

๓. การศึกษาของเยอรมนีในยุคนั้น 

๔. การน�ากิจกรรมทางกีฬามาประยุกต์ใช้กับการเรียน

๕. แรงบันดาลใจที่ได้จากภาพยนตร์
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ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล

ฟุตบอล (Football) หรือ ซอกเกอร์ (Soccer) เป็นหนึ่งในกีฬาท่ี 

มีต้นก�าเนิดการเล่นที่ยาวนานและได้รับความนิยมไปทั่วโลก แม้ว่าจะไม่มี 

ประวัติศาสตร์จดบันทึกไว้อย่างแน่ชัดว่าชนชาติใดเป็นผู้ให้ก�าเนิดกีฬาชนิดน้ี  

เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีหลายชนชาติท่ีมีการเล่นลูกกลม ๆ  

หรือลูกบอลอยู่กระจายในหลายพืน้ทีข่องโลก เช่น ชาวจนี ชาวญีปุ่่น ชาวอติาลี  

ชาวกรีกโบราณ ชาวเปอร์เซีย หรือชาวสแกนดิเนเวีย เป็นต้น ในประเทศจีน 

สมัยก่อนคริสตกาล มีการเล่นกีฬาคล้ายกับการเล่นฟุตบอล เรียกว่า ซือ-ชู  

(Tsu-Chu หรือ Cuju) หมายถึงการเตะลูกหนังด้วยเท้า สมัยใกล้เคียงกัน 

ในญี่ปุ่นพบว่ามีการเล่นท่ีมีชื่อว่า เคมาริ (Kemari) เป็นเกมประเภทบอลที่ 

ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นสมัยเฮอัง (Heian) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการ 

เล่นกีฬา ซือ-ชู จากประเทศจีนนั่นเอง ผู้เล่นยืนเป็นวงกลม แล้วต่างต้องส่ง 

บอลให้กันและกันโดยไม่ให้บอลหล่นลงพื้น เคมาริเป็นกีฬาท่ีไม่ได้เน้นการ 

แข่งขัน และไม่มีการแย่งครองบอลกัน ซึ่งมีการเล่นประเภทนี้จนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งมักนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลของศาลเจ้าชินโตในญี่ปุ่น ในประเทศไทย 

และหลายประเทศในเอเซยีอาคเนย์กม็กีารเล่นลกูกลมท�าด้วยหวาย คอื ตะกร้อ  

ซึ่งเรารู้จักกันมาแต่โบราณจนปัจจุบัน

นอกจากในทวีปเอเชียแล้วในฟากของทวีปยุโรปพบว่ามีการเล่น 

กีฬาคล้ายกับการเล่นฟุตบอลเช่นเดียวกัน เช่น ในประเทศฝรั่งเศส มีการ 

ละเล่นที่เรียกกันว่า ลา ซูเลอ (La soule) และในประเทศอิตาลีก็มีการเล่น 

จิโอโก เดล กัลโช (Gioco Del Calcio) หรือ เกมฟุตบอล ส่วนในกรีกโบราณ 

พบหลักฐานว่ามีการเล่นกีฬาที่คล้ายคลึงกับฟุตบอลเรียกว่า เอพิสคีรอส  

(Episkyros) เป็นการเล่นบอลที่แบ่งออกเป็น ๒ ทีม ทีมละ ๑๒ -๑๔ คน แต่ 
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ในยคุนั้นยังอนญุาตใหใ้ช้มือในการเล่นได้ นอกจากนี้ยังพบการเล่นที่คล้ายกับ 

ฟุตบอลของชาวโรมันในยุคจักรวรรดิโรมัน (Raman Empire) เรียกว่า ฮาร์- 

ปาสตัม (Hatpastum) เป็นที่นิยมในช่วง ค.ศ. ๗๐๐-๘๐๐ (พ.ศ. ๑๒๔๓ –  

๑๓๔๓) โดยการเล่นนี้ใช้ลูกบอลที่มีขนาดเล็กและแข็งกว่าฟุตบอลในปัจจุบัน  

โดยมีวิธีการเล่นบอลด้วยการเตะ ทุ่ม หรือขว้างลูกออกไปด้านหน้า ซึ่งแต่ละ 

ทีมจะมปีระตคูนละข้าง และมกีารน�าเข้าไปเผยแพร่ในประเทศองักฤษในเวลา 

ต่อมา ซึ่งแตกต่างจากการเล่นฟุตบอลในปัจจุบันที่อนุญาตให้ใช้เพียงเท้าใน 

การเล่นเท่านั้น

จากประวัติการเล่นฟุตบอลในยุคอดีตก่อนคริสตกาล จนมาถึงยุค 

เมื่อ ๙๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา พบว่าการเล่นฟุตบอลมาจากการน�าหัวกะโหลก 

มนษุย์มาเตะอันเน่ืองมาจากความโกรธแค้น ในประวตักิล่าวถึงในช่วงท่ีองักฤษ 

ได้ตกอยู่ในการปกครองจากพวกเคนส์ เชื้อสายโรมัน ที่ยกกองทัพมาต่อสู้ 

บริเวณหมู่เกาะอังกฤษตอนใต้ และได้ปกครองอังกฤษจนถึง พ.ศ. ๑๕๘๙ 

จนกระทั่งต่อมาชาวอังกฤษสามารถขับไล่พวกเคนส์ออกไปได้ หลังจากนั้น 

อังกฤษได้เริ่มมีการปรับปรุงประเทศของตัวเองด้วยการขุดอุโมงค์ในหลาย 

พ้ืนที่ ในบางส่วนมีการขุดอุโมงค์ผ่านไปบริเวณที่ฝังศพของชาวเคนส์ และ 

พบกะโหลกของชาวเคนส์ ท�าให้คนงานที่ขุดอุโมงค์เกิดความแค้นต่อศัตรู 

ของประเทศตน เมื่อคิดถึงในช่วงที่ถูกพวกเคนส์ปกครองได้รับการกดขี่ทารุณ 

จิตใจ คนงานคนหนึ่งในกลุ่มจึงน�ากะโหลกศีรษะของชาวเคนส์มาเตะ คนงาน 

คนอืน่จงึหยดุท�างานมาร่วมเตะกะโหลกเพือ่ระบายความแค้นทีม่ ีหลงัจากนัน้ 

ก็มีการพัฒนาน�าเอาวัสดุอื่นมาใช้เล่นแทน จากความแค้นกลายไปสู่การเล่น 

เกมที่สนุกสนาน 

ปัจจุบันการเล่นฟุตบอลพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดย
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การแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติมีหลายประเทศให้ความสนใจและพัฒนา 

เป็นฟุตบอลลีก (league) ซึ่งหมายถึง ฟุตบอลที่เล่นเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่าง 

สโมสรต่าง ๆ มีถ้วยรางวัลส�าหรับแชมป์ แต่ในปัจจุบันการเล่นกระชับมิตรใน 

ยคุอดตีกลายเป็นการแข่งขนักฬีาอาชพี มกีารให้ค่าตวันกัฟตุบอล การซือ้ขาย 

นักฟุตบอล มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัล เป็นอุตสาหกรรมการกีฬาท่ีมีมูลค่า 

มหาศาล ฟตุบอลลกีทีม่ชีือ่เสยีงเป็นท่ีรูจ้กัโดยทัว่ไป มผีูต้ดิตามชมทัง้ในสนาม 

จริงและทางโทรทัศน์ เช่น พรีเมียร์ลีก (Premier League) ของอังกฤษ กัลโช  

ซีรีย์ อา (Calcio Serie A) ของอิตาลี ลีกเอิง (Ligue 1) ของฝรั่งเศส ลา ลีกา  

(La Liga) ของสเปน บุนเดสลีกา (Bundesliga) ของเยอรมนี รวมไปถึงลีก 

ฟุตบอลในทวีปเอเชีย เช่น เจ.ลีก (J.League) ของญี่ปุ่น เคลีก (K League)  

ของเกาหลีใต้ หรือของประเทศไทย คือ Thai Premier League เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค หรือระดับโลก  

การแข่งขนัฟตุบอลทีใ่หญ่ทีส่ดุในปัจจบุนั คอื การแข่งขนัฟตุบอลโลก (World  

Cup) การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation Inter-

national Football Association : FIFA) หรือ ฟีฟ่า ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาคม 

ฟุตบอลแห่งประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่กรุงปารีส โดยมีประเทศที่ 

รวมตัวเพื่อก่อตั้งเป็นสมาพันธ์ ๗ ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก  

เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในปัจจุบันสมาพันธ์ฯ มี 

สมาชิกทั้งหมดถึง ๑๔๖ ประเทศทั่วโลก 

การแข่งขันฟุตบอลโลกจะจัดขึ้นทุก ๆ ๔ ปี โดยการจัดการแข่งขัน 

ครั้งแรกเริ่มเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๐ ที่ประเทศอุรุกวัย โดยมีการสับเปลี่ยนเจ้าภาพ 

ในการจดัแข่งขนัในระหว่างประเทศสมาชกิ ซ่ึงเจ้าภาพประเทศล่าสดุท่ีจดัการ 

แข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ คือ ประเทศบราซิล ประเทศที่เป็นแชมป์โลกใน 
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ปีล่าสุดคือ ประเทศเยอรมนี

ประวัติศาสตร์ของเยอรมนีในยุคร่วมสมัยของภาพยนตร์

Lessons of a Dream เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาย้อนยุคกลับไป 

เมื่อปลายคริสตวรรษที่ ๑๙ สมัยที่ประเทศเยอรมนีมีระบบการปกครองแบบ 

จักรวรรดิเยอรมัน German Empire) โดยมีพระจักรพรรดิ์วิลเฮล์มที่ ๑ 

(Wilhelm I) แห่งปรัสเซียเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเราจะเห็นการประดับ 

พระบรมรูปของพระจักรพรรดิ์ไว้หน้าห้องเรียน และในห้องพักครู 

จักรวรรดิเยอรมนีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ โดยมีอาณาจักร 

ปรัสเซียเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

ปรัสเซียมีเมืองหลวงคือ เบอร์ลิน (Berlin) รัฐบาเยิน บาวาเรีย 

(Bayern, Bavaria) มีเมืองหลวงคือ มิวนิก (Munich) และเมืองที่ถูกกล่าว 

ถึงในภาพยนตร์เร่ืองนี้ คือ เบราน์ชไวก์ (Braunschweig) หรือ บรันชวิก  

(Brunswick) ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในจักรรวดิ์เยอรมัน 

ภาพยนตร์ได ้กล่าวถึงเยอรมนีในยุคน้ันว่าก�าลังมีการพัฒนา 

อุตสาหกรรมส่งออก เช่น ลูกบอลหนังส�าหรับออกก�าลังกาย อานม้า หรืออาน 

ยิมนาสติก เป็นต้น คนในเมืองมีความเหลื่อมล�้าทางสังคม คนในชนชั้น 

กรรมาชีพคือคนใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 

เหล็ก ซึ่งขณะนั้นเป็นยุคริเริ่มการสร้างเสาโทรเลขเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างเมืองได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระบบการศึกษาของจักรวรรดิเยอรมันในเวลานั้น มีการปลูกฝัง 

แนวคิดชาตินิยมและให้ความส�าคัญกับการแผ่ขยายอ�านาจทางทหาร ใน 

ระบบการศึกษามีการปลูกฝังผ่านการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เช่น การเรียน 
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ประวัติสงคราม เป็นสงครามที่เยอรมันมีชัยชนะต่อประเทศต่าง ๆ เป็นต้น  

นอกจากวิชาในต�าราแล้ว ยังมีการเรียนพละศึกษา แต่มุ่งฝึกฝนการสร้าง 

พละก�าลังให้ร่างกายมากกว่าการเล่นกีฬาที่ให้ความสนุกสนาน เช่น การฝึก 

กายกรรมหรือยิมนาสติก การฝึกร่างกายด้วยการใช้ลูกบอลหนังขนาดใหญ่  

หรือ การฝึกระเบยีบวนิยัแบบทหาร เป็นต้น ภาพยนตร์แสดงให้เหน็ถงึค่านยิม 

การเรียนและระบบวิธีคิดของคนเยอรมันในเวลานั้นว่าเน้นความเป็นระเบียบ 

วนัิย ดเูคร่งเครยีด เคร่งขรมึ จรงิจงั เดก็ต้องให้ความเคารพและเชือ่ฟังผูอ้าวโุส  

ไม่เน้นความคิดแนวเสรีนิยมที่ก�าลังเป็นที่แพร่หลายในบางประเทศของยุโรป  

เช่นประเทศอังกฤษ เป็นต้น จนกระทั่งครู Koch เข้ามาเป็นครูสอนภาษา 

องักฤษ เขาได้ใช้กฬีาฟตุบอลเข้ามาเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน พฒันาให้เดก็ 

สนใจภาษาอังกฤษโดยผ่านกีฬาที่สนุกสนาน แต่ฟุตบอลเป็นสิ่งใหม่ท่ีเข้ามา 

สู่ประเทศเยอรมนี ท�าให้มีการต่อต้านจากผู้ปกครองและครูคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ 

รู้จักว่ากีฬาประเภทนี้ไม่ใช่กีฬาป่าเถื่อนอย่างที่ถูกกล่าวหา 

การน�าฟุตบอลมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเป็นสิ่งใหม่ใน 

เยอรมนียุคนั้น บางคนเรียกฟุตบอลว่าเป็นเชื้อโรคอังกฤษ หรือเป็นกีฬาป่า 

เถื่อน เพราะมีการปะทะทางร่างกายกันเวลาเล่นฟุตบอล แต่ในที่สุดครูค็อกก็ 

ท�าให้ฟุตบอลเป็นที่ยอมรับในเมือง และได้รับการอนุญาตจากผู้ตรวจการของ 

จกัรวรรดเิยอรมันให้ใช้ฟตุบอลในวชิาเสรมิได้ จนท�าให้ฟตุบอลกลายเป็นกีฬา 

ที่คนทั่วไปรู้จัก และเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศเยอรมนีจนถึงปัจจุบัน  

ทีมฟุตบอลชาติเยอรมนีถือเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลก
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 กิจกรรม

ส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวัยท่ีสามารถ

เริ่มคิดวิเคราะห์และตอบค�าถามได้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก

นักเรียนแสดงความคิดเห็น จึงควรให้นักเรียนที่ชมภาพยนตร์ร่วมกันแสดง

ความคดิเหน็พร้อม ๆ  กบัเพือ่น ๆ  ในโรงเรียน อาจมกีารถามตอบหน้าเวท ีหรอื

ถามตอบจากที่นั่งในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นค�าถามที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงจาก

ภาพยนตร์ หรอืเน้ือหาแฝงทีภ่าพยนตร์เรือ่งนีต้้องการน�าเสนอ ทัง้ในเรือ่งของ

กีฬาฟุตบอล เรื่องความคิด ระบบการศึกษาที่ได้เห็นในภาพยนตร์ หรือการ

เปรียบเทียบลักษณะนิสัยของตัวละครในภาพยนตร์ เป็นต้น

 ประเด็นค�าถาม

๑. กีฬาฟุตบอลมีมาตั้งแต่สมัยใด ท�าไมจึงสรุปไม่ได้ว่าเกิดที่ใดก่อน

๒. ประเทศเยอรมนีในยุคร่วมสมัยกับภาพยนตร์เป็นอย่างไร นักเรียน

คิดว่าชาวเยอรมันมีอุปนิสัยต่างจากคนไทยหรือไม่ อย่างไร

๓. ระบบการศึกษาในเยอรมนีในยุคนั้นเป็นอย่างไร 

๔. มีความคิดเห็นอย่างไรที่น�ากีฬาฟุตบอลมาใช้ประกอบการเรียน 

การสอน

๕. แรงบันดาลใจที่ได้จากภาพยนตร์
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้รู้จักกีฬาฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น

๒. นักเรียนได้รู้จักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีเพิ่มมากขึ้น 

๓. นักเรียนได้รู้จักระบบการศึกษาของเยอรมนีในยุคจักรวรรดิ

๔. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�ากิจกรรมมาใช้

ประกอบการเรียนการสอนได้

๕. นักเรยีนได้เรยีนรูแ้ละได้รบัแรงบนัดาลใจจากเน้ือหาของภาพยนตร์

 ปัญหาที่จะคาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข
  

๏ พบว่านักเรียนท่ีชมภาพยนตร์ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาจาก 

ภาพยนตร์ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่บทพูดเป็นภาษาเยอรมัน 

และใช้บทบรรยายเป็นภาษาไทย อาจอ่านบทบรรยายไม่ทัน

วิธีการแก้ไขปัญหา พยายามอธิบายเนื้อหาคร่าว ๆ ของภาพยนตร์  

หรือเกริ่นน�าเนื้อหาของภาพยนตร์ก่อนชมภาพยนตร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ 

เนื้อหาหลักของภาพยนตร์ และควรแจ้งนักเรียนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้บท 

สนทนาเป็นภาษาเยอรมัน 

๏ พบว่านักเรียนที่ชมภาพยนตร์อาจไม่มีความรู้เก่ียวกับประวัติ- 

ศาสตร์ประเทศเยอรมนีในยุคปลายศตวรรษที่ ๑๙ (ยุคจักรวรรดิเยอรมัน) 

วิธีการแก้ไขปัญหา พยายามอธิบายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศ 

เยอรมนีในยคุเดียวกบัภาพยนตร์ก่อนการชมภาพยนตร์ เพือ่ปูพืน้ความรู้ให้แก่ 

นักเรียนให้เข้าใจเนื้อหาภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น 
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War Horse 
(ม้าศึก)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

ม้าศึกจารึกโลก

ปีที่ฉาย : พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเภทหนัง : ดราม่า(ชีวิต) (Drama), 

สงคราม (War)

ผู้ก�ากับ : สตีเวน สปิลเบิร์ก 

(Steven Spielberg) 

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๔๖ นาที

ผู้ผลิต : DreamWorks SKG

ภาษา : ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายไทย หรือ พากย์ไทย

สงครามเป็นหัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งที่มีการน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์  

ภาพยนตร์เร่ือง ม้าศึกจารึกโลก เป็นภาพยนตร์ที่ใช้เหตุการณ์สงครามโลก 

ครั้งที่ ๑ เป็นฉากหลังส�าคัญ และเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายส�าหรับเด็ก  

ชื่อเรื่องเดียวกัน แต่งโดย ไมเคิล มอร์เพอร์โก (Michael Morpurgo) เล่าเรื่อง 

ราวความผูกพนัระหว่างม้าแสนรูส้นี�า้ตาล ชือ่ โจอี ้กบั อลัเบร์ิต นาราคอ็ต เดก็ 

หนุ่มลูกชาวนาแห่งเมืองเดวอน ประเทศอังกฤษ โจอี้เห็นม้าตัวนี้ตั้งแต่มัน 

คลอดออกมา และใฝ่ฝันจะได้เป็นเจ้าของมัน แล้ววันหนึ่งฝันก็เป็นจริงโดยไม่ 

คาดคิด เมื่อพ่อของเขา อดีตทหารผ่านศึกซึ่งอยากจะลืมความเจ็บปวดจาก 

สงครามบัวร์ในแอฟริกาใต้ ตัดสินใจประมูลสู้ราคาม้าตัวนี้มา ทั้ง ๆ ที่ควรจะ

ต้น
มธัยม
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รอประมูลม้าท่ีเหมาะแก่การท�าไร่ท�านามากกว่าตัวนี้และถูกกว่าตัวนี้ แต ่

เพราะอยากเอาชนะนายทนุเจ้าของทีดิ่นทีเ่ขาค้างค่าเช่าอยู ่ซ่ึงขู่ว่าถ้าไม่ใช้เงนิ 

ตามนัดจะยึดที่ดินคืน โดยหวังว่าจะท�าไร่ขายผลผลิตใช้เงินค่าเช่าได้ทัน  

อัลเบิร์ตตั้งชื่อม้าว่า โจอี้ และพยายามฝึกหัดมันซึ่งเป็นม้าพยศและบอบบาง 

เกินกว่าจะท�างานหนัก ให้กลายเป็นม้าที่เปรียวทั้งฝีเท้าและพละก�าลัง พอท่ี 

จะช่วยท�าไร่ไถพรวนได้ และเขายังสอนให้มันท�าอะไรได้อีกหลายอย่าง 

โจอี้ช่วยไถที่จนเพาะปลูกพืชไร่ได้ แต่พายุฝนท�าให้พืชเสียหาย 

ไม่ได้ผลผลิต พอดีกับเกิดสงครามใหญ่คือสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ข้ึนในยุโรป 

พ่อจึงจ�าใจขายม้าโจอี้ให้กองทัพอังกฤษซึ่งต้องการม้าไปท�าสงครามในสนาม 

รบที่ฝรั่งเศส และพ่อต้องการเงินไปช�าระค่าเช่าที่ดิน แม้อัลเบิร์ตจะทัดทาน 

อย่างไรก็ไม่เป็นผล โจอี้จึงถูกเปลี่ยนไปเป็นม้าศึก อยู่กับร้อยเอกนิโคลส์ ผู้ 

บังคับกองร้อยทหารม้าอังกฤษ เข้าสู่สนามรบในประเทศฝรั่งเศส โจอี้ได้พบ 

ม้าอีกตัวหนึ่ง เป็นม้าสีด�าชื่อ ท็อปธอน ของผู้บัญชาการหน่วย กลายเป็น 

เพื่อนม้าร่วมชะตากรรมในยามศึกด้วยกัน ซึ่งคราวหนึ่งกองทหารม้าอังกฤษ 

ได้เข้าโจมตีกองทหารราบเยอรมัน ปรากฏว่าถูกกองทหารเยอรมันซึ่งดูท่าจะ 

เพลีย่งพล�า้ในทแีรก กลบัตัง้หลกัตอบโต้ด้วยปืนกล จนกองทหารองักฤษทัง้ม้า 

ทั้งคนล้มตายระเนระนาด รวมถึงผู้กองนิโคลส์ด้วย แต่โจอี้กับท็อปธอนรอด 

ชีวิต แต่ถูกจับเป็นม้าเชลย ทหารเยอรมันน�ามันไปเทียมเกวียนพยาบาลใน 

แนวหลัง โดยมีทหารเด็กสองพี่น้อง กุนเธอร์ และ ไมเคิล เป็นผู้ดูแล แต่เมื่อ 

การรบในแนวหน้าคบัขนัขึน้ ผูบ้งัคับบญัชากจ็�าต้องน�าทหารเดก็อ่อนหัดเหล่า 

นี้เข้าแนวหน้า ไมเคิลถูกเลือกไปแนวหน้า ท�าให้กุนเธอร์ผู้พี่ซึ่งรับปากกับพ่อ 

แม่ว่าเขาจะต้องพาน้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย เห็นท่าไม่ดี จึงวางแผนน�า 

โจอี้กับท็อปธอนไปเอาตัวไมเคิลออกมาเสียก่อนจะเข้าสนามรบ พากันไป 
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หลบซ่อนค้างคนืทีโ่รงนาแห่งหนึง่ แต่นายทหารกต็ามจนพบและน�าทหารเดก็ 

ท้ังสองไปยงิเป้าส�าเรจ็โทษ แต่ม้าทัง้สองรอดไปได้ รุง่เช้าเจ้าของทีน่าคอืตากบั 

เอมิลี่หลานสาว มาพบเข้าก็เลี้ยงดูม้าทั้งสองไว้ ท�าให้มันมีชีวิตที่พบความสงบ 

สุขอยู่พักหนึ่ง แต่ไม่นานทหารเยอรมันหน่วยหน่ึงก็มาพบมัน และยึดเอามัน 

ไปสู่สนามรบอีก คราวนี้ถูกใช้ในการลากปืนใหญ่ที่แสนหนัก ซึ่งเป็นภารกิจที่ 

ทารณุมาก จนม้าหลายตวัถงึกบัขาดใจตาย ทอ็ปธอนก�าลงัจะถกูน�าไปชกัลาก 

แทนที่ม้าตัวหน่ึงที่ตายลง ทั้ง ๆ ที่มันบาดเจ็บที่ขา ม้าโจอี้เห็นเพื่อนตกอยู ่

ในอาการเช่นนั้น ก็กระโจนเข้าไปรับภาระแทน จนปืนใหญ่ของเยอรมันเข้าสู่ 

จุดตั้งยิงได้ส�าเร็จ 

สงครามด�าเนนิไปจากปีสูอ่กีปี อลัเบร์ิตทีเ่คยถูกปฏิเสธให้เข้ากองทัพ 

ไปรบเพราะยงัเดก็ บดันีก้ลบัถกูกองทพัองักฤษเกณฑ์และส่งเข้าสูส่มรภมูทินัที  

เขาจึงหวังว่าจะมีโอกาสได้พบโจอี้ในแนวรบ เพราะสมรภูมิของสงครามโลก 

ครั้งที่ ๑ นี้ เป็นการรบที่ทั้งสองฝ่ายต่างตรึงก�าลังกันอยู่ในแนวสนามเพลาะ 

ของตน ติดตรึงอยู่อย่างนั้นนับปี ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ไม่คืบหน้าไปไหน แต่ 

ไพร่พลทหารสองฝ่ายก็บาดเจ็บล้มตายเป็นเบือลงตลอดเวลา ท้ังโดนอาวุธ 

และโดนโรคร้ายระบาด ในการรบประจัญบานครั้งหนึ่ง อัลเบิร์ตกับกองทหาร 

อังกฤษสามารถบุกตะลุยเข้าไปจนถึงแนวสนามเพลาะของฝ่ายเยอรมันได้ แต่ 

กลบักลายเป็นสนามเพลาะร้างและเข้าไปเจอกบัก๊าซพษิ ท�าให้อลัเบร์ิตตาบอด 

ชั่วคราวและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม

ในขณะที่โจอี้กับท็อปธอน ซึ่งอยู่กับหน่วยทหารปืนใหญ่ ก็ถูกข้าศึก 

บุกเข้าโจมตีอย่างหนัก ท็อปธอนซึ่งบาดเจ็บและหมดสภาพได้ขาดใจตายคา 

สนามรบพ้นทุกข์ไป ส่วนโจอี้ไปปะทะเข้ากับรถถังของข้าศึก ซ่ึงเป็นอาวุธ 

สงครามอย่างใหม่ที่น่าเกรงขาม มันตกใจหนีเตลิดไปในสนามรบที่ก�าลังถูก 
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ระดมยงิด้วยกระสนุปืนใหญ่อย่างหนกัในคนืนัน้ จนหลงไปในแดนปลอดทหาร 

ของทั้งสองฝ่าย และพลัดเข้าไปอยู่ในแนวลวดหนามที่กั้นสองฝ่ายไว้ ถูกลวด 

เก่ียวบาดเจบ็และติดคาอยูต่รงนัน้ รุง่เช้าทหารทัง้สองฝ่ายคอืฝ่ายเยอรมนัและ 

ฝ่ายอังกฤษต่างก็เห็นมัน และต่างเข้ามาช่วยมันให้หลุดออกมาได้ และตกลง 

โยนเหรียญหัวก้อยว่าใครจะได้มันไป ปรากฏว่าทหารอังกฤษชนะเสี่ยง จึงน�า 

โจอี้ในสภาพบาดแผลทั้งตัวกลับไปในแนวรบฝั่งอังกฤษ และน�ามันไปถึงหลัง 

แนวรบ ทีต่ัง้ของโรงพยาบาลสนามทีอ่ลัเบร์ิตพกัรกัษาตวัอยู่ การมาของม้าซึง่ 

ได้รับการกล่าวขวัญกันในกองทหารนี้ว่า เป็นม้าอภินิหารที่รอดชีวิตมาได้จาก 

เขตปลอดทหารล่วงรู้ถึงหูอัลเบิร์ต แต่เวลานั้นตาเขายังมองไม่เห็น ในขณะที่ 

หมอซ่ึงตรวจอาการของโจอี้แล้วท�าได้แค่แนะน�าให้ล้มมันเสียเพื่อจะไม่ต้อง 

ทรมาน แต่ขณะที่ทหารก�าลังจะยิงมัน โจอี้ก็ได้ยินเสียงสัญญาณเป่ามือป้อง 

เรยีกของอลัเบร์ิตทีเ่คยฝึกสอนเรยีกมนัไว้แต่ยงัเลก็ ในทีส่ดุคนกบัม้าเพือ่นเก่า 

จึงได้พบกันอย่างไม่น่าเชื่อ 

ถึงเวลา ๑๑ โมง ของวันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ปี ค.ศ. ๑๙๑๘ ซึ่งก�าหนด 

ให้เป็นวันส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามซึ่งไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือชนะ 

อย่างแท้จริง นอกจากแพ้ด้วยกนัทัง้โลก กองทัพองักฤษเตรยีมยกทัพกลับบ้าน  

โจอี้ไม่ได้ถูกคัดให้กลับบ้าน แต่จะถูกประมูลขายทอดตลาด อัลเบิร์ตได้รับเงิน 

บริจาคจากเพ่ือนทหารมาสู้การประมูล แต่พ่อค้าขายเนื้อม้าชาวฝรั่งเศส 

รายหนึ่งเกือบจะประมูลได้โจอี้ไปอยู่แล้ว ทว่าชะตากรรมส่งตาของเอมิลี่มา 

ประมูลโจอี้ไปได้ เพื่อน�าไปเลี้ยงเป็นการร�าลึกถึงหลานสาวที่จากไปแล้ว  

อัลเบิร์ตพยายามอ้อนวอนขอโจอี้จากตาแก่ ซึ่งยืนกรานไม่ยอม แต่ตาแก่ต้อง 

ประหลาดใจเมื่อโจอี้แสดงท่าว่ามันต้องการไปกับอัลเบิร์ต และนาทีสุดท้าย 

ตาแก่เมื่อรับรู้ว่า หนุ่มผู้นี้คือเจ้าของมันมาก่อน ก็ยอมยกโจอี้ให้อัลเบิร์ต
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อัลเบิร์ตน�าโจอี้กลับสู่บ้านไร่ กลับไปกอดพ่อ ซึ่งบัดนี้เห็นว่าลูกคือ

ทหารผ่านศึกกลับมาบ้านเช่นเดียวกับที่เขาเคยเป็น 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพความผูกพันอย่างสุดใจระหว่าง 

มนุษย์และสัตว์ที่เกิดขึ้นได้ ได้เห็นความเป็นไปของชีวิตทั้งสัตว์และมนุษย์ ที ่

ต่างก็ต้องโลดเต้นไป จะคิดว่าเป็นไปตามชะตาชีวิต ซึ่งตัวเราเองก�าหนดไม่ได้  

ก็ได้ หรือจะคิดว่า ตามการลิขิตให้ชีวิตของตนเองก็ได้ หรือจะคิดต่างไปอีก 

แบบว่า เป็นไปตามสถานการณ์ที่มนุษย์อื่นก่อขึ้นหรือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นก็ได้

นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๑ ในแบบประจักษ์แก่ 

สายตา ซึ่งปกติเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากต�ารา และนึกหรือจินตนาการเอา 

เอง และบางคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ และกังวลว่าเป็นวิชาที่ต้องท่องจ�าปี 

ที่เกิดเหตุการณ์ ท่องจ�าเหตุที่เกิดสงคราม ฝ่ายใดกับฝ่ายใด 

แต่การเรียนรูป้ระวติัศาสตร์สงครามจากภาพยนตร์ เป็นการรบัรูโ้ดย 

ประสบการณ์ที่เสมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ ได้ประจักษ์ต่อหน้าต่อตา ได้ร่วม 

รับรูค้วามคดิความรูส้กึของคนอืน่ และได้รบัรูค้วามรูส้กึของตนทีม่ต่ีอสงคราม 

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. การเรยีนวชิาประวัตศิาสตร์ทีน่กัเรยีนประสบมาเป็นอย่างไร เคย 

เรียนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๑ หรือไม่

๒. นิยายอิงประวัติศาสตร์คืออะไร นิยายอิงประวัติศาสตร์ของไทย
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มีบ้างไหม? และน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์มีบ้างไหม 

๓. สงครามเป็นหัวข้อใหญ่ข้อหน่ึงที่ผู้สร้างภาพยนตร์น�ามาสร้าง 

ภาพยนตร์ และผู้สร้างมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์หลายอย่าง บ้างก็อาศัยฉาก 

สงครามแต่วัตถุประสงค์จริงเพื่อแสดงเร่ืองความรักของคู่รักหนุ่มสาว บ้างก็ 

สร้างหนังสงครามเพือ่เชดิชวูรีกรรมความกล้าหาญเสยีสละของชายชาตนิกัรบ  

บ้างก็เชิดชูชัยชนะของชาติ ปลุกเร้าให้รักชาติ บ้างก็สร้างหนังสงครามเพื่อต่อ 

ต้านสงคราม นักเรียนควรคิดให้แตกว่าภาพยนตร์เรื่อง ม้าศึก นี้ มีเจตนา 

อย่างไรกันแน่

๔. ในฐานะภาพยนตร์เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง นักเรียนชื่นชม 

ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรบ้าง อาจเป็นเรื่องการถ่ายภาพ การแสดง บทเจรจา  

การแสดงความหมาย

สงครามโลกครั้งที่ ๑

สงครามโลกครัง้ที ่๑ (World War I) เป็นสงครามใหญ่ทีม่ผีลกระทบ 

ไปทั่วโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ จึงเรียกว่าสงครามโลก เหตุที ่

กระทบถึงกันทั่วโลก ก็เพราะโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม มีความเจริญในการ 

ติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การค้าขาย มีอาณานิคม เกิดความสัมพันธ์เกี่ยว 

ข้องทั่วกันทั้งโลก และขณะนั้นประเทศมหาอ�านาจของโลก ได้แก่ประเทศ 

จักรวรรดินิยม คือประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องแสวงหาอาณานิคมเพื่อหา 

ทรัพยากรในการผลิต การล่าอาณานิคมก็จ�าต้องมีอ�านาจทางทหาร มีกองทัพ 

เป็นอ�านาจบังคับ จึงเกิดการแข่งขันล่าอาณานิคม และเป็นธรรมดาท่ีการ 

แข่งขันน�าไปสู่การขัดแย้ง เมื่อการขัดแย้งระหว่างมหาอ�านาจน�าไปสู่การใช ้

ก�าลังตัดสิน จึงเกิดเกิดสงครามซึ่งโดยธรรมชาติจะแบ่งเป็นสองฝ่ายและมี 
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นานาประเทศเข้าร่วมแต่ละฝ่าย สงครามแผ่ขยายไปทัว่โลกเพราะผ่านไปทาง 

อาณานคิมทีก่ระจายอยูท่ัว่โลก ประเทศทีไ่ม่เข้าร่วม แสดงว่าวางตวัเป็นกลาง  

จึงเรียกสงครามใหญ่ระหว่างประเทศครั้งนี้ว่าสงครามโลก ซึ่งเป็นการเรียก 

ครั้งแรกด้วย 

สงครามโลกคร้ังที่ ๑ เป็นสงครามที่มีศูนย์กลางอยู่ในยุโรป เกิด 

ระหว่าง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๑๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ค.ศ.  

๑๙๑๘ ประเทศคู่สงครามแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่ง 

เริ่มต้นจากสามประเทศ หรือ ไตรภาคี คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ รัสเซีย กับ 

อีกฝ่ายหนึ่งคือ มหาอ�านาจกลาง ซึ่งมีสามประเทศหลัก เรียกว่า ไตรพันธมิตร  

คือ เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และ อิตาลี 

ชนวนของสงครามเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๑๔ เมื่อ 

มเีหตลุอบสังหารอาร์ชดยคุ ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ มกฎุราชกมุารแห่งออสเตรยี  

ในคาบสมุทรบอลข่าน ท�าให้ออสเตรีย-ฮังการี ยื่นค�าขาดต่อราชอาณาจักร 

เซอร์เบีย ดินแดนที่เกิดเหตุ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ปีนั้น ออสเตรีย-ฮังการี  

ก็เปิดฉากบุก ซอร์เบีย ประเทศที่ท�าสัญญาเป็นพันธมิตรหรือภาคีแต่ละฝ่าย 

จึงถูกดึงเข้าร่วมความขัดแย้ง และบานปลายเป็นสงครามโลกในที่สุด การรบ 

ยดืเยือ้ไปทลีะปี เกิดแนวรบส�าคัญขึน้สองแนว คือแนวรบด้านตะวนัตก บรเิวณ 

ชายแดนฝรั่งเศสกับเยอรมัน และแนวรบด้านตะวันออก บริเวณรัสเซีย ยุโรป 

ตะวันออก เฉพาะแนวรบด้านตะวันตกนั้น มีสภาพเป็นสงครามสนามเพลาะ  

ทั้งสองฝ่ายขุดแนวสนามเพลาะ ตรึงก�าลังกัน และหยุดอยู่กับแนวของตน ไม่ 

สามารถรกุผ่านกนัไปได้ อย่างทีเ่รยีกว่า ไม่มกีารเปลีย่นแปลง แต่มกีารล้มตาย 

ของทหารทัง้สองฝ่ายเป็นอนัมาก เพราะมกีารคดิค้นอาวุธท�าลายล้างใหม่ เช่น  

ก๊าซพิษ ปืนกล รถถัง ระเบิดเพลิง แต่สาเหตุที่ทหารล้มตายมากกว่าโดนอาวุธ  
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คือการเกิดโรคระบาดในสนามรบ สงครามโลกครั้งแรกนี้ มีทหารเข้าร่วม 

ทั้งหมดกว่า ๗๐ ล้านคน มีทหารเสียชีวิตประมาณ ๑๐ ล้านคน แต่ถ้านับผู้ 

บาดเจ็บและสูญหายเข้ามารวมด้วย จะมีตัวเลขสูงถึง ๔๐ ล้านคน

ประเทศไทย หรือ สยาม ในเวลานั้น ได้วางตัวเป็นกลางในระยะแรก  

แต่ในช่วงปลายสงคราม ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร โดยพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมัน ออสเตรีย- 

ฮังการี และอิตาลี ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ และส่งกองทหารอาสา 

สมัครเข้าร่วมสงครามในยุโรป

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอ�านาจที่ตัดสินใจเข้าร่วม 

สงครามในปีสุดท้าย ซ่ึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ฝ่ายเยอรมันเริ่ม 

พ่ายแพ้ และประสบปัญหาภายในประเทศเอง ทีส่ดุกข็อยอมแพ้ มกีารก�าหนด 

ให้วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๑๘ เป็นวันหยุดยิง และเรียกกันว่า วันสงบ 

ศึก 

ในภาพยนตร์ ผู ้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศของสังคมในยุโรป 

โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑  

เมือ่เร่ิมเกิดสงคราม การทีผู่ค้นต้องเข้าสูบ่รรยากาศสงคราม เด็กหนุม่ถูกเกณฑ์ 

เข้ากองทัพ และถูกส่งออกสู่สนามรบ ผู้ชมจะได้เห็นฉากของสนามรบแบบ 

แนวสนามเพลาะด้านตะวนัตกในสงครามโลกครัง้ที ่๑ ได้เหน็และสมัผสัความ 

น่ากลัวของการท�าลายล้างกันระหว่างมนุษย์ 

มิตรภาพระหว่างมนุษย์และสัตว์

ภาพยนตร์ War Horse แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่รักและผูกพัน 

กันระหว่างมนุษย์ คือ อัลเบิร์ต และม้า คือ โจอี้ เนื่องจากพ่อของอัลเบิร์ตได้ 
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ประมูลโจอี้มาตั้งแต่มันยังเด็ก อัลเบิร์ตเป็นคนสอนโจอี้ให้เข้าใจค�าสั่งต่าง ๆ  

ได้อย่างดี สองคนจึงกลายเป็นเพื่อนกัน จนกระทั่งประเทศในยุโรปเข้าสู่ภาวะ 

สงคราม ท�าให้อลัเบร์ิตต้องถกูเกณฑ์ไปเป็นทหารร่วมรบในสงครามเหมอืนกบั 

วัยรุ่นชายคนอื่น ๆ ท�าให้อัลเบิร์ตและโจอี้ต้องจากกัน 

หลังจากนัน้ไม่นานโจอีถ้กูน�าเอาไปเป็นม้าศกึของนายพลคนหนึง่ใน 

กองทัพ เมื่อนายทหารคนนั้นได้เสียชีวิตระหว่างสงคราม โจอี้จึงถูกเกณฑ์ไป 

เป็นม้าชกัลากปืนใหญ่ และเกดิเหตุให้มนัหนีไปกลางสนามรบจนได้รบับาดเจบ็  

และได้กลับไปเจออัลเบิร์ตอีกครั้งในกองทัพ ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึง 

ความเป็นมาของมิตรภาพระหว่างทั้งสองฝ่าย ที่ต้องพลัดพรากจากกันจนได้ 

มาพบกันในตอนสุดท้าย 

 กิจกรรม

ส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวัยท่ีสามารถ 

เริ่มคิดวิเคราะห์และตอบค�าถามได้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก 

นักเรียนแสดงความคิดเห็น จึงควรให้นักเรียนที่ชมภาพยนตร์ร่วมกันแสดง 

ความคดิเหน็พร้อม ๆ  กบัเพือ่น ๆ  ในโรงเรียน อาจมกีารถามตอบหน้าเวท ีหรอื 

ถามตอบจากที่น่ังในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นค�าถามที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงจาก 

ภาพยนตร์ หรือเน้ือหาทีแ่ฝงอยูท่ีภ่าพยนตร์เรือ่งนีต้้องการน�าเสนอ ทัง้ในเรือ่ง 

ของสงคราม สิ่งที่เกิดขึ้นหากเข้าสู่ภาวะสงคราม มิตรภาพความรักระหว่าง 

มนุษย์และสัตว์ รวมไปถึงหน้าที่ของความเป็นพลเมืองของชาติว่าควรท�า 

อย่างไรบ้าง ท�าไมจึงต้องท�าเช่นนั้น ไม่ท�าได้หรือไม่เป็นต้น
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 ปัญหาที่จะคาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข 

พบว่ามเีดก็นกัเรยีนบางส่วนอาจไม่มคีวามรูด้้านประวตัสิงครามโลก 

ครั้งที่ ๑ มาก่อน 

วิธีการแก้ไขปัญหา อธิบายสรุปประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๑  

อย่างคร่าว ๆ แก่นักเรียนก่อนเริ่มชมภาพยนตร์ เพื่อปูพื้นความรู้ให้นักเรียน 

ได้เข้าใจภาพยนตร์ได้เพิ่มมากขึ้น
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Laskar Pelangi 
(นักรบสายรุ้ง)

ชื่อภาษาอังกฤษ : 

The Rainbow Troops 

ปีที่ฉาย : พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเภทหนัง : ดราม่า (Drama) 

ผู้ก�ากับ : Riri Riza 

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๒๔ นาที

ผู้ผลิต : Miles Films

ภาษา : ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ค�าบรรยายไทย

ภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซีย สร้างจากนวนิยายขายดีชื่อ 

เดียวกัน ของ อังเดรีย ฮิราต้า (Andrea Hirata) และเป็นภาพยนตร์ที่ประสบ 

ความส�าเรจ็ ท�าเงนิรายได้สงูเป็นประวตักิารณ์ของประเทศอนิโดนเีซยี ปี พ.ศ.  

๒๕๕๑ เล่าเรื่องของโรงเรียนมูฮัมหมัดดิยะ โรงเรียนประถมศึกษาเล็ก ๆ และ 

ยากจน แห่งหนึ่งในหมู่บ้าน กันตง บนเกาะเบลิตุง เกาะเหมืองแร่ดีบุก ทาง 

ชายฝั่งตะวันออกของสุมาตรา ในสมัยปีทศวรรษที่ ค.ศ. ๑๙๗๐ ภาพยนตร์ 

เปิดเรื่องขึ้นในวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน โรงเรียนมีความจ�าเป็นต้องมี 

นักเรียนมาสมัครเข้าเรียนไม่น้อยกว่าสิบคน มิฉะนั้นจะถูกปิด เพราะจ�านวน 

นกัเรยีนไม่ถงึเกณฑ์ ทแีรกมนีกัเรยีมมาสมคัรเก้าคน ท�าให้ครใูหญ่ มสุลมิมะห์  

และ ฮาร์ฟานหลานสาวซึง่เป็นครกัูนอยูเ่พยีงสองคนของโรงเรยีนต้องลุน้ว่าจะ 

มีเด็กนักเรียนคนท่ีสิบมาสมัครเรียนไหม จนเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้ว มีเด็ก 

ต้น
มธัยม
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ตกหล่นคนหนึ่งมาสมัครเรียน ท�าให้โรงเรียนรอดพ้นการถูกปิดไปได้ ครูใหญ่ 

ตั้งชื่อเด็ก ๆ นักเรียนของตนว่า “นักรบสายรุ้ง”

จากนี้ภาพยนตร์ก็ติดตามความเป็นไปของนักเรียนท่ียากจนใน 

ดินแดนห่างไกลด้อยโอกาสสิบคนกับครูสองคนซ่ึงมีก�าลังใจมุ่งมั่นที่จะต่อสู ้

ฟันฝ่าความล�าบากยากจนต่าง เพื่อน�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่อนาคตของ 

หมู่บ้าน ด้วยความมุ่งมั่นและหัวจิตหัวใจของความเป็นครู ท�าให้ครูและศิษย ์

ค่อย ๆ มีความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ท�าให้สามารถร่วมกันฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ  

ไปได้ตลอด 

ความส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่ง คือ โรงเรียนได้ส่งตัวแทน 

นักเรียนไปร่วมแข่งขันตอบปัญหา และสามารถคว้าชัยชนะมาได้ ซ่ึงเป็นผล 

มาจากความร่วมใจกันมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างสุดก�าลัง 

เบื้องหลังการถ่ายท�า

ภาพยนตร์นี้ สร้างจากนวนิยายซึ่งแต่งโดยนักเขียนที่เติบโตมาใน 

หมู่บ้านที่เขาน�ามาเขียน จึงเป็นเรื่องที่มีเค้ามาจากความเป็นไปในชีวิตจริง 

ของตน ผู้สร้างภาพยนตรเ์ดนิทางไปถ่ายท�าในหมูบ่า้นจริงตามหนงัสอื และใช้ 

เด็ก ๆ ในหมู่บ้านเป็นตัวแสดงทั้งหมด เมื่อภาพยนตร์ออกฉายและได้รับการ 

ต้อนรับจากผู้ชมชาวอินโดนีเซียอย่างสูง หมู่บ้านดังกล่าวกลายเป็นกระแส 

ความสนใจไปในชั่วข้ามคืน ผู้คนแห่ไปเที่ยวเพื่อดูสถานที่ถ่ายท�า 

ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซีย หรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of 

Indonesia) เป็นประเทศเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ 
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อาเซียน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทย อินโดนีเซีย มีพื้นที่ทั้งหมดโดยรวม 

ประมาณ ๕,๐๗๐,๖๐๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่ทางบก (แผ่นดิน 

ใหญ่) ราว ๑,๙๐๔,๔๔๓ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล (พื้นที่เกาะใน 

ทะเล) ประมาณ ๓,๑๖๖,๑๖๓ ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ประกอบด้วย 

เกาะจ�านวนมาก โดยทศิเหนอืมพีืน้ทีต่ดิกบัทะเลจนีใต้และมหาสมทุรแปซฟิิก  

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทางทิศตะวันออกติดกับ 

ประเทศตมีอร์-เลสเต และปาปัวนวิกนี ีส่วนทางทศิใต้ของประเทศตดิกบัทะเล 

ติมอร์ 

ประเทศอินโดนีเซีย มีเมืองหลวงคือ กรุงจาการ์ตา คนอินโดนีเซียใช้ 

ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เป็นภาษาราชการ ส่วนใหญ่นับถือ 

ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๘๕ นอกนั้นเป็นผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น  

คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ ๘.๙ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ ๓ 

ฮินดูร้อยละ ๑.๘ พุทธร้อยละ ๐.๘ และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.๓ เป็นต้น 

โดยมีประชากรโดยรวมทั้งประเทศประมาณ ๒๔๘ ล้านคน ปัจจุบันประเทศ 

อนิโดนีเซียมรีะบอบการปกครอง สาธารณรฐัแบบประชาธปิไตย โดยมปีระธา- 

นาธิบดีเป็นประมุข และมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร จะด�ารงต�าแหน่งวาระละ ๕ ปี  

มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น ๓๐ จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ ๔ เขต  

ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา จังหวัดอาเจะห์ และ จังหวัดปาปัว 

และปาปัวตะวันตก

ภาพยนตร์เรือ่ง Laskar Pelangi ได้กล่าวถงึเมืองเบลติงุ ซึง่เป็นเมือง 

เล็กท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสินแร่ 

ต่าง ๆ  เป็นเกาะทางชายฝ่ังตะวนัออกของสมุาตรา ประชากรในชนบทมอีาชีพ 

ท�าประมง ส่วนในเมืองมักท�างานในเหมืองดีบุก ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็น 



|  คู่มือโรงหนังโรงเรียน  |

123

มุสลิม เนื้อหาของภาพยนตร์จะกล่าวถึงระบบการศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนแบบ 

ปกติและโรงเรียนขนาดเล็กที่เน้นการสอนศาสนาเป็นหลัก ท�าให้ผู้ชมได้เห็น 

การเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกหลักศาสนาอิสลามให้แก่เด็ก ๆ 

 สิ่งที่ควรเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

ในสมัยที่ก�าลังจะเปิดประชาคมอาเซียน ภาพยนตร์นี้เป็นหนึ่งใน 

ภาพยนตร์จากประเทศอาเซยีนทีโ่ครงการจดัหามาฉายเพือ่ให้นกัเรยีนไทย ได้ 

รู้จักภาพยนตร์ของประเทศเพื่อนบ้านและได้เรียนรู้ ได้เห็นได้ยิน สิ่งซ่ึงอาจ 

ท�าให้เราเข้าถึงและเข้าใจความเป็นอยู่และเป็นไปของเพื่อนบ้านได้บ้าง แม้ 

เหตกุารณ์ทีเ่สนอในภาพยนตร์จะเป็นเหตุการณ์เรือ่งราวย้อนยคุสมยัไปในอดตี 

เมือ่ราว ๔๐ ปีก่อน แต่กเ็ป็นเป็นการกลบัไปเรยีนรูส้ิง่ทีเ่ป็นรากหรอืพืน้เพของ 

สังคม

ในเมื่อเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับโรงเรียน มีเรื่องของครู นักเรียน การ 

เรียนการสอน นักเรียนจึงอาจดูหนังเร่ืองนี้โดยเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของ 

โรงเรียนไทย ครไูทย นกัเรยีนไทย ดูและพจิารณาให้เห็นว่า มคีวามคล้ายความ 

ต่างกันไหม อะไรคล้ายอะไรต่าง ลองคิดหาค�าตอบด้วยว่า ท�าไม? 

ข้อมลูทีว่่าภาพยนตร์เรือ่งนีป้ระสบความส�าเรจ็สงูมากในอนิโดนเีซยี  

นักเรียนที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว ควรคิดดูว่า ท�าไมจึงประสบความส�าเร็จ  

อาจจะเปรียบเทียบกับกรณีในประเทศไทย มีภาพยนตร์ไทยที่ประสบความ 

ส�าเร็จท�านองเดียวกันนี้ไหม เรื่องอะไร เช่น ครูบ้านนอก (๒๕๒๑) แฟนฉัน  

(๒๕๔?) พี่มากพระโขนง (๒๕๕๖) 
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 กิจกรรม

ส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวัยท่ีสามารถ 

เริ่มคิดวิเคราะห์และตอบค�าถามได้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก 

นักเรียนแสดงความคิดเห็น จึงควรให้นักเรียนที่ชมภาพยนตร์ร่วมกันแสดง 

ความคิดเห็นพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ ที่ร่วมชม อาจมีการถามตอบหน้าเวที หรือ 

ถามตอบจากที่น่ังในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นค�าถามที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงจาก 

ภาพยนตร์ หรือเนื้อหาที่แฝงอยู่ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการน�าเสนอ 

 ปัญหาที่จะคาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข 

พบว่ามีเด็กนักเรียนบางส่วนที่หัวเราะเมื่อได้รับชมภาพยนตร์เป็น 

ภาษาบาฮาซา เน่ืองจากไม่เข้าใจภาษาดงักล่าว รวมไปถงึอาจไม่คุน้ชนิกบัการ 

ชมภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ท่ัว ๆ ไปท่ี 

เคยชมในโรงภาพยนตร์

วธิกีารแก้ไขปัญหา พยายามอธบิายความเป็นมาของภาพยนตร์ทีม่า 

จากประเทศอินโดนีเซียเรื่องนี้ ทั้งประวัติของอินโดนีเซียอย่างคร่าว วิถีชีวิต  

ความเป็นอยู่ และศาสนาของชาวอินโดนีเซีย เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ 

อินโดนีเซียให้แก่นักเรียนก่อนเริ่มฉายภาพยนตร์
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โปรแกรมภาพยนตร์
ส�าหรับมัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ไป

JUNO 
(จูโน่)

ชื่อเมื่อฉายในประเทศไทย : 

จูโน่ โจ๋ป่องใจเกินร้อย

ปีที่ฉาย : พ.ศ. ๒๕๕๐

ประเภทหนัง : Comedy (ชวนหัว) | 

Drama(ชีวิต) | Romance (ชีวิตรัก) 

ผู้ก�ากับ : เจสัน ไรต์แมน 

(Jason Reitman)

นักแสดง : Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner

ความยาวภาพยนตร์ : ๙๖ นาที

ผู้ผลิต : Fox Searchlight Pictures

ภาษา : ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายไทยหรือพากย์ไทย

จูโน่ แมคกัฟฟ์ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมปลายวัย ๑๖ ปี พบว่าเธอ 

ตั้งครรภ์ จาก พอลลี่ บลีคเกอร์ พ่อเด็กซึ่งเป็นเพื่อนชายในโรงเรียนที่ชอบ 

พอคบหากันมานาน ทีแรกเธอตกลงใจว่าจะไปท�าแท้ง แต่เมื่อไปที่คลินิกซึ่ง 

ปลาย
มธัยม
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ด�าเนินกิจการโดยกลุ่มหญิงกลุ่มหนึ่ง ข้างนอกคลินิกเธอเผชิญหน้ากับเพื่อน 

หญิงร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งซึ่งมาเฝ้าคอยชูป้ายประท้วงท่ีดูออกจะแสดงความ 

น่าสมเพชต่อการท�าลายชีวิตอยู่หน้าคลินิคนี้ และในขณะที่เมื่อเข้าไปใน 

คลินิก เธอก็พบกับค�าพูดที่หมิ่นหยามและท่าทีแบบพวกเจ้าหน้าท่ีทางการ 

ของพนักงานในคลินิกอย่างสุดจะทน โดยเฉพาะเมื่อพนักงานนั้นกล่าวถึง 

เธอว่า “พวกมักมาก” อันเป็นค�าพูดที่ท�าให้เธอสะท้อนใจ ลดความพลุ่งพล่าน 

ในอารมณ์ทีเ่กิดจากการต้ังครรภ์ และตัดสนิใจเลกิคิดท�าแท้ง หันไปหาทางออก 

อื่น โดยตกลงใจว่าจะยกลูกให้เป็นลูกบุญธรรมของคนที่ต้องการลูก โดยมี 

ลีอาห์ เพื่อนร่วมชั้นเรียน คอยช่วยเหลือร่วมคิด จูโน่ค้นหาผู้ประสงค์จะรับ 

อุปถัมภ์ลูกบุญธรรมจากเนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และพบคู่สามีภรรยา 

คู่หนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมจะเป็นผู้รับเลี้ยงลูกของเธอ เธอบอกเรื่องนี้กับพ่อ 

แม็ค และแม่เลี้ยง เบรน ซึ่งทั้งสองเห็นดีด้วยและพร้อมจะสนับสนุน 

จูโน่กับพ่อไปพบคู่สามีภรรยา มาร์ค กับ วาเนสสา ลอร์ลิงก์ ที่บ้าน 

อันหรูหราราคาแพงของทั้งคู่ และตกลงตัดสินใจว่ายกลูกให้คู่สามีภรรยานี้

ต่อมา จโูน่ไปพบหามาร์คอกีสองสามครัง้ โดยเธอพบว่าเขามรีสนยิม

ชอบฟังเพลงพ้ังค์ร็อคและชอบดูหนังสยองขวัญเหมือนเธอ มาร์คเก็บสะสม

ส่ิงของจากวงดนตรรีอ็คในวยัรุ่นของเขาประดับไว้เป็นห้องส่วนตวั ซึง่วาเนสสา 

ออกแบบให้เป็นห้องส�าหรบัให้มาร์คท�างานอยูก่บับ้านด้วย คอืงานรบัจ้างแต่ง 

เพลงโฆษณาสินค้า

วนัหน่ึงจูโน่และลอีาห์ ได้เหน็วาเนสสาโดยบงัเอญิขณะไปซือ้หาของ 

ในศนูย์การค้าและเห็นเหตุการณ์ทีว่าเนสสาแสดงความรกัเอน็ดเูดก็เลก็คนหนึง่  

จูโน่ขอให้วาเนสสาพูดกับทารกในครรภ์ของเธอ ในขณะที่ทารกในท้องเตะให้ 

เธออย่างอารมณ์ดี
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ขณะที่การตั้งครรภ์ก้าวหน้าไป จูโน่ต้องเผชิญกับอารมณ์แปรปรวน 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอารมณ์ที่เธอรู้สึกต่อ พอลลี่ พ่อของเด็ก ซ่ึงเห็นได้ชัดว่า 

เขารักจูโน่ แต่จูโน่ยังคงแสดงท่าทีไม่แน่ไม่นอนต่อพอลลี่ ทว่าวันหนึ่งเมื่อเธอ 

รู้ว่าเขาไปชวนสาวอื่นไปงานเต้นร�าของโรงเรียนที่ก�าลังจะมีขึ้น เธอกลับโกรธ 

เกร้ียวใส่เขา พอลลีจ่งึบอกจโูน่ว่า นัน่เป็นเพราะเธอขอให้เขาห่างจากเธอ และ 

ขอบอกว่าเธอนั่นแหละท�าให้เขาอกหัก

ก่อนถึงก�าหนดคลอดไม่นาน จูโน่ไปหามาร์คที่บ้านอีก ในขณะที่ 

ความสัมพันธ์ทางความรู้สึกของทั้งสองอยู่ในอารมณ์หวั่นไหว มาร์คบอกจูโน่ 

ว่าเขาก�าลังจะแยกกนักบัวาเนสสา จโูน่หวัน่กลวัยิง่กบัสิง่ทีเ่ขาเผยเช่นนี ้มาร์ค 

ถามเธอว่า “คุณคิดอย่างไรกับผมละ?” วาเนสสากลับมาบ้าน และมาร์คบอก 

เธอว่า เขารู้สึกยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อและยังมีสิ่งต่าง ๆ ที่เขายังอยากจะท�า 

ก่อน จูโน่เฝ้าดูการแตกเป็นเสี่ยง ๆ ของชีวิตคู่ของครอบครัวลอร์ริงก์ เธอ 

ขบัรถออกจากบ้านไปจอดร�า่ไห้อยูร่มิถนน ก่อนจะหวนกลบัไปทีบ้่านลอร์รงิก์ 

อีก เธอเคาะประตูบ้าน ปิดกระดาษบันทึกข้อความไว้แล้วกลับออกไปขณะที่ 

พวกเขามาเปิดประตู

จโูน่คยุเปิดใจกบัพ่อของเธอ และยอมรบัว่าเธอรกัพอลลี ่จากนัน้เธอ 

จึงบอกพอลลี่ว่ารักเขา การกระท�าต่าง ๆ ของพอลลี่ท�าให้เธอรู้สึกชัดเจน 

ว่าต่างมีใจแก่กัน หลังจากน้ันไม่นาน จูโน่ก็เจ็บท้องใกล้คลอด และรีบไป 

โรงพยาบาล คลอดทารกเพศชาย เธอต้ังใจไม่บอกพอลลีเ่พราะว่าเขาก�าลงัเข้า 

แข่งขันกรีฑาพอดี แต่เมื่อพอลลี่เห็นว่าจูโน่ไม่ได้อยู่ที่นั่งชม เขาตรงไปที่โรง- 

พยาบาล พบว่าจโูน่คลอดลกูชายแล้ว เขาปลอบโยนขณะท่ีเธอร�า่ไห้ วาเนสสา 

มาทีโ่รงพยาบาล ด้วยยนิดีและเต็มใจทีจ่ะรบัเด็กทารกไปเลีย้งในฐานะแม่เลีย้ง 

เดี่ยว



|  คู่มือโรงหนังโรงเรียน  |

128

บนผนังห้องเลี้ยงเด็กที่จัดสร้างขึ้นใหม่ในบ้าน วาเนสสาน�าเศษ 

กระดาษบนัทกึของจโูน่ทีท่ิง้ไว้ให้เธอคนืนัน้ ใส่กรอบประดบัไว้ มข้ีอความอ่าน 

ได้ว่า “วาเนสสา : ถ้าคุณยังเอา ฉันก็ยังเอาเช่นกัน – จูโน่” 

หนังปิดฉากในวันหนึ่งยามฤดูร้อน จูโน่กับพอลลี่ ก�าลังนั่งเล่นกีต้าร์ 

และร้องเพลงด้วยกัน ตามด้วยการประทับจูบ

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรือ่งจูโน่ โจ๋ป่องในเกินร้อย มเีนือ้หาพดูถงึวยัรุ่นทีต่ัง้ครรภ์ 

โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากยังอยู่ในวัยเรียน เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมทั่วโลก และ 

เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึงในสังคมไทยปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะท�าให้ 

นักเรียนได้เห็นภาพของวัยรุ่นคนหน่ึงต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้างระหว่างการ 

ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม ทั้งการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนและสภาพร่างกาย 

ตลอด ๙ เดือน ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงเวลาคลอด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ 

ลองคิดหาทางออก หากตัวเองต้องตกอยู่ในสภาวะเดียวกับตัวละคร

 ประเด็นที่จะน�ามาพูดคุย

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง มีสถานะอย่างไรได้บ้าง เป็น

เพื่อน เป็นแฟน เป็นกิ๊ก 

๒. ค่านยิมทางเพศของสงัคมไทย ความสมัพนัธ์ทางเพศเป็นธรรมชาติ

ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์ คนเราก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง แต่ความสัมพันธ์ทาง

เพศในคนต่างจากสัตว์หรือไม่ อย่างไร
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๓. การมีเพศสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ เราเรียนรู้อะไร อย่างไร 

๔. ความส�าคญัของการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั และปฏบิตัตินอย่าง

เหมาะสม

๕. ทักษะการแก้ไขปัญหาทางเพศศึกษา

๖. ความส�าคัญของความเป็นครอบครัว

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยส�าคัญอย่างไร

วยัรุน่ถอืเป็นวยัทีเ่ริม่ให้ความสนใจต่อเพศตรงข้าม ดงันัน้ จงึปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าบางครั้ง วัยรุ่นก็ไม่รู้ว่าจะวางความสัมพันธ์ของตัวเองกับเพศตรงข้าม 

อย่างไรดี หลายคนสงสัยว่า มีความรักแล้วจะต้องมีเซ็กส์ด้วยหรือเปล่า จริง ๆ   

แล้วสองสิ่งนี้ไม่จ�าเป็นต้องมาคู่กันเสมอ บางคนมีเซ็กส์ได้โดยท่ีไม่มีความรัก  

หรือ บางคนมคีวามรกัโดยไม่จ�าเป็นต้องมีเซก็ส์เข้ามาเกีย่วข้องเลย ทัง้นี ้แต่ละ 

คนมีความคิดเห็นต่อความรักและเซ็กส์แตกต่างกันไป

เพราะเซ็กส์เป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยกันอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา  

เพศสัมพันธ์ในแบบที่ว่า “ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้น” และไม่ได้ป้องกัน จึงเกิด 

ขึน้ ท�าให้หลายคู่ต้องเผชญิปัญหาการต้ังครรภ์ทีไ่ม่พร้อม หรอืตดิเช้ือโรคตดิต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์ อย่างเช่นซิฟิลิส โรคหนองใน เริม และเอชไอวี หรือ เอดส์

เมือ่เซก็ส์สามารถเกดิขึน้ได้ในความสมัพนัธ์ เราควรตรวจสอบความ 

ต้องการทีแ่ท้จรงิของเราว่า เรามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนีอ้ย่างไร และควร 

พูดคุยในเร่ืองนี้กับคู่หรือแฟนด้วย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พร้อมท่ีจะมีเซ็กส์  

ลองพิจารณาทางเลือกที่เราเริ่มต้นท�าได้

ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่จะอยู่กัน 

สองต่อสองโดยล�าพัง บอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่ไม่พร้อมมีเซ็กส์ 
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ของเรา (การบอกความรูส้กึจะท�าให้อกีฝ่ายโต้แย้งยากกว่าการบอกด้วยเหตผุล 

เพียงอย่างเดียว)

ปฏิเสธด้วยค�าพูด และท่าทางที่ชัดเจนว่า ไม่พร้อมและไม่ต้องการมี 

เซก็ส์จรงิ ๆ  ถามความเหน็ของอกีฝ่ายต่อการตัดสนิใจของเรา (เพือ่รกัษาน�า้ใจ 

ของเขาและเธอด้วย) และขอบคุณ เมื่ออีกฝ่ายยอมรับการปฏิเสธของเรา แต่ 

ในสถานการณ์จริง การพูดคุยอาจจะไม่จบในครั้งแรก หากอีกฝ่ายยังรบเร้าที่ 

จะมีเซ็กส์ให้ได้โดยที่เราไม่พร้อมและไม่ต้องการ เราควรหาทางออกให้กับ 

ตัวเอง ดังนี้

ปฏิเสธซ�้า และเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นทันที

ต่อรองกับแฟน และชวนไปท�ากิจกรรมอื่นแทน

ผัดผ่อน โดยขอยืดเวลาออกไป

วิธีเหล่านี้อาจเป็นข้อแนะน�าเบื้องต้นเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงจาก 

สถานการณ์ที่เราไม่ต้องการ แต่ความสัมพันธ์ที่จะด�าเนินต่อไป เราอาจต้อง 

พูดคุยในเรื่องน้ีอย่างจริงจังกับอีกฝ่าย และอาจต้องหาทางเลือกให้กับตัวเอง 

ล่วงหน้า ในกรณีที่ต่างคนต่างมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน

การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกันการท้อง และ 

ป้องกันโรค แต่ไม่ใช่ทกุคนจะเลอืกทางนี ้ตัวละครจโูน่และพอลลี ่มเีพศสมัพนัธ์ 

กันโดยไม่ได้เตรียมตัว แต่เป็นสถานการณ์ที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ ท้ังเกิด 

จากความอยากรูอ้ยากเหน็ของจโูน่ สถานการณ์ทีว่ยัรุน่ชายหญงิอยูใ่นห้องกนั 

ตามล�าพัง แต่ปัญหาเกดิขึน้เมือ่ทัง้คูไ่ม่ได้ป้องกนั นัน่ท�าให้เธอท้อง ซึง่ตวัละคร 

จูโน่เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย (หากพอลลี่มีโรคติดต่อ) 
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เมื่อไหร่จึงจะพร้อมมีเซ็กส์

หลายคนอาจจะสงสยัว่า ท�าไมผูใ้หญ่จงึไม่อยากให้เดก็ ๆ  มเีซก็ส์ เมือ่ 

พูดถึงเรื่องนี้ ก็จะมีค�าพูดบางค�าที่มักได้ยินจากผู้ใหญ่บ่อย ๆ เช่น ยังไม่ถึงวัย 

อันควร หรือ ควรรอให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งค�าเหล่านี้ยังเป็นท่ีถกเถียงกันอีก 

ว่าวัยอันควรหรือรอให้พร้อมน่ันคือเมื่อไหร่? ตัวชี้วัดของผู้ใหญ่แต่ละคนก็ 

แตกต่างกันไป และยังขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและปัจจัยแวดล้อมท่ีต่างกัน 

ออกไปของวัยรุ่นแต่ละคน ที่ส�าคัญคือ เราต้องประเมินผลท่ีตามมาจากการ 

ตัดสนิใจอย่างรอบด้านให้ได้ว่า จะมอีะไรเกดิขึน้ได้บ้าง และพร้อมหรอืไม่ทีจ่ะ 

รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการมีเซ็กส์ 

วิธีคิดเพื่อตอบค�าถาม ที่ว่าเมื่อไหร่จึงควรมีเซ็กส์ ก็คือ เมื่อไรก็เมื่อ 

นัน้ หมายความว่า ไม่ใช่ว่าถ้าไม่มขีณะนี ้ขณะทีย่งัไม่พร้อม แล้วจะไม่มโีอกาส 

มอีกีเลย จะมเีมือ่ไรกไ็ด้ อยูท่ีต่วัเราเอง ต้องบอกตวัเองได้ว่าจะมหีรอืไม่ม ีการ 

จะบอกตัวเองได้ ก็ต้องรู้จักคิด รู้จักใคร่ครวญ รู้จักระงับยับยั้งใจ ซึ่งเหล่านี้คือ 

การเรียนรู้ ให้เห็น ให้เข้าใจ 

การมเีซ็กส์หรอืไม่ ถอืเป็นสทิธิข์องเราทีจ่ะตดัสนิใจ ก่อนจะตดัสนิใจ  

อาจจะต้องลองถามตัวเองว่าเราก�าลงัสบัสนระหว่างความรกักบัเซก็ส์หรือเปล่า  

ความรักไม่จ�าเป็นต้องมีเซ็กส์มาประกอบด้วย และการมีเซ็กส์ก็ไม่ได้เกิดจาก 

ความรักเสมอไป

เรามวีธิปีลดปล่อยความรูส้กึทางเพศวธิอีืน่ ๆ  หรอืไม่ การช่วยตวัเอง 

จะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกทางเพศของวัยรุ่นได้ และช่วยท�าให้ความอยากรู้ 

อยากลองเรื่องเพศน้อยลง

เรามีความรูเ้กีย่วกบัการคมุก�าเนดิ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และวธิ ี

ป้องกัน เพียงพอหรือไม่ การคุมก�าเนิดของผู้ชายคือการใช้ถุงยางอนามัย ส่วน 
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ผู้หญิงคือการรับประทานยาคุม ซึ่งต้องศึกษาการใช้อย่างละเอียดให้ดี

แน่ใจหรือไม่ว่าเซ็กส์ที่จะมี ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย อายุของเราและ 

คู่ของเราถึงเกณฑ์มากกว่า ๑๕ ปี หรือยัง หรือการมีเซ็กส์ครั้งนั้นเป็นการ 

ยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือไม่ มิฉะนั้นอาจจะเข้าข่ายข่มขืนซึ่งเป็นอาญาได้

เราพร้อมทีจ่ะรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการมเีซ็กส์หรือยงั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเซ็กส์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการป้องกันเพียงพอ 

เมื่อพลาดไปแล้วท�าอย่างไรดี

เมื่อจูโน่เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่เธอยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายอยู่ จู่โน่ตัดสินใจเลือกว่าเธอจะท�าอย่างไรต่อไป

ส�าหรับผูท้ีพ่จิารณาแล้วว่าตวัเองยงัไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะตัง้ท้องและ 

เล้ียงดูเด็กในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ จ�าเป็นต้องยุติการตั้งท้อง เพื่อให ้

ปลอดภัยกับผู้หญิงมากที่สุด ควรจะเลือกยุติเมื่อตั้งท้องไม่เกิน ๓ เดือน นับ 

ตัง้แต่วนัทีม่ปีระจ�าเดือนครัง้สดุท้าย และท�าโดยแพทย์เท่านัน้ ปัจจุบันมหีน่วย 

งานที่ให้บริการแก่ผู้หญิงที่ตัดสินใจเลือกทางนี้ โดยระบุบริการว่า “ปัญหา 

ประจ�าเดอืนไม่ปกต”ิ โดยกฎหมายไทยในปัจจบุนั จะอนญุาตให้ผูห้ญงิยตุกิาร 

ตั้งครรภ์ได้ ในกรณี ดังนี้

การตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง

ผู้หญิงที่มีอาการทางจิตก่อนหรือขณะตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการถูกข่มขืน

การตั้งครรภ์โดยที่ผู้หญิงอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี

ปัจจุบันมีนักเคลื่อนไหวทางสังคมพยายามผลักดันให้กฎหมาย 

อนุญาตให้ผู้หญิงทั่วไปสามารถยุติการต้ังครรภ์ได้ โดยมีแนวคิดว่า ไม่มีใคร 
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ตัง้ใจตัง้ครรภ์เพ่ือจะท�าแท้ง การยติุการต้ังครรภ์ส่วนใหญ่เกดิจากการตัง้ครรภ์ 

ที่ไม่พร้อม เมื่อผู้ตั้งครรภ์ไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถยุติการตั้งครรภ์ ตามที่ 

กฎหมายอนุญาตไว้ จึงมีผู้หญิงจ�านวนมากต้องท�าแท้งเถื่อน 

การท�าแท้งเถื่อน คือ การท�าแท้งโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ และไม่มีใบ 

ประกอบโรคศลิป์ ใช้อปุกรณ์ไม่สะอาด วธิกีารไม่ถกูต้องตามหลกัวชิาทางการ 

แพทย์ หรือใช้ยาท�าแท้งที่ไม่เหมาะสมกับอายุครรภ์ 

นอกจากนี้ยังมีการจ�าหน่ายยาท�าแท้งหลายรูปแบบ เช่นท่ีประกาศ 

ขายตามเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้หญิงที่หลงซื้อมาใช้  

ไม่ว่าจะเป็น การตกเลือด การติดเชื้อในกระแสเลือด อาจจะต้องตัดมดลูกทิ้ง  

หรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิต 

แต่ส�าหรบัผูท้ีเ่ลอืกจะตัง้ครรภ์ต่อ กค็วรจะต้องวางแผนให้ชดัเจนว่า  

จะด�าเนินชีวิตอย่างไร ในระหว่างต้ังท้อง คลอด และเลี้ยงลูกในระยะยาวได ้

อย่างมีคุณภาพ ควรไปรับบริการฝากท้องที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย รับ 

วัคซนี ตรวจดพูฒันาการทารก และรับยาบ�ารงุ เพือ่การคลอดทีป่ลอดภยั และ 

สุขภาพทารกท่ีแข็งแรง หากไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดดูแลช่วยเหลือ 

ระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด สามารถติดต่อขอรับบริการบ้านพัก 

ชั่วคราวได้

หากไม่พร้อมทีจ่ะดแูลเดก็ในระยะยาว สามารถตดิต่อหน่วยงานเพือ่ 

หาผู้อปุการะบตุรบญุธรรมได้ การเลีย้งดเูดก็ในระยะยาว สามารถตดิต่อขอรบั 

ความช่วยเหลือด้านอาชีพและสังคมสงเคราะห์ หรือ เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน 

ต่าง ๆ 

จูโน่เลือกที่จะด�าเนินการตั้งครรภ์ต่อ และเธอพยายามหาพ่อแม ่

บญุธรรมทีจ่ะอุปการะลกูของเธอ โดยเธอคัดเลอืกจากประกาศในหนงัสอืพิมพ์  
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เธอได้เลือกคู่ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด และมีความพร้อมมากที่สุด ถึงแม้ว่า ใน 

ตอนท้ายตัวละครฝ่ายสามี มาร์คสารภาพว่าไม่พร้อมจะมีบุตร อย่างท่ีฝ่าย 

ภรรยา วาเนสสาต้องการ แต่จูโน่ก็เชื่อม่ันในตัวของวาเนสสาว่าเธอจะรักลูก 

ของเธอจริง และสามารถเลี้ยงดูลูกของเธอได้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

การเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อพลาดไป

หลายคนสงสัยว่า ท�าไมภาพยนตร์เรือ่งนีจ้งึจบลง โดยให้จโูน่กลบัมา 

ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอีกครั้ง และยังคบกับพอลลี่ อีกด้วย ดูเหมือนว่าจูโน่ 

ไม่ต้องได้รับบทเรียนหรอืบทลงโทษอย่างท่ีเราคุ้นเคย ปฏเิสธไม่ได้ว่าสงัคมไทย 

มทีศันคตทิางเพศค่อนข้างเข้มงวดต่อพฤติกรรมวยัรุน่ โดยเฉพาะวยัรุน่ผูห้ญงิ  

ดังนั้น ในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ หนังสือ ล้วนจะพยายาม 

สร้างบทเรียนไม่ให้วัยรุ่นปฏิบัติตาม ด้วยการสร้างภาพของผู้หญิงท่ีท้องก่อน 

วัยอนัควร ว่าเป็นผูห้ญงิไม่ดี ท�าตัวเหลวไหล และสุดท้ายกต้็องได้รบับทลงโทษ 

จากการพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธอ

แต่ในภาพยนตร์เรื่อง Juno นี้ เราจะเห็นว่า เมื่อจูโน่ต้องเผชิญหน้า 

กบัปัญหาการต้ังครรภ์ เธอเรียนรูท้ีจ่ะตัดสนิใจด้วยสามญัส�านกึของตนเอง และ 

เชือ่มัน่การตดัสนิใจของตนเอง เรยีนรูท้ีจ่ะควบคุมอารมณ์ความรูส้กึของตนเอง  

ขณะเดียวกันก�าลังใจจากคนรอบข้าง ทั้งพ่อแม่ และเพื่อนที่เข้าใจและยืน 

เคียงข้างเป็นความจ�าเป็นส�าหรับมนษุย์ซึง่เป็นสตัว์สงัคมท่ีต้องมชีีวติโดยพึง่พา 

อาศัยกัน จูโน่จึงสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง หลังพายุร้ายในชีวิต 

ผ่านไป และเราผู้ชมคงรู้สึกอุ่นใจว่า ถ้าคนเราใช้สติปัญญาและมีธรรมมะ 

เกี่ยวกับความเมตตากรุณาแก่กัน ปัญหาต่าง ๆ  ของมนุษย์จะไม่มีทางตันที่จะ 

แก้ไขได้เสมอ
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ตรงน้ีถอืเป็นประเด็นส�าคญัของภาพยนตร์เรือ่งนี ้ทีพ่ยายามชีใ้ห้เหน็ 

ว่าคนทุกคนสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ แม้จะท�าผิดพลาดมา การเริ่มต้นใหม่ 

คือ การน�าสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียน ภาพยนตร์เรื่อง Juno จบลงด้วยการ 

ที่ตัวละครจูโน่เริ่มสานสัมพันธ์กับพอลลี่อีกครั้ง แต่คราวนี้ เธอได้เรียนรู้บท 

เรียนแล้ว และเธอก็ไม่ควรจะผิดพลาดอีก

 กิจกรรม

ส�าหรบันักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมปลายทีเ่ข้าชมภาพยนตร์เรือ่ง จโูน่  

โจ๋ป่องใจเกนิร้อย ใช้กจิกรรมถาม-ตอบเพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนกล้าแสดงความ 

คิดเห็น โดยตอบค�าถามลงในกระดาษการ์ด ๔ ช่อง ท�าให้นักเรียนท่ีร่วม 

กิจกรรมกล้าแสดงความคิดเห็นมากกว่าการถาม-ตอบหน้าเวที เมื่อนักเรียน 

ทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ด�าเนินกิจกรรมจึงเลือกค�าตอบของ 

นักเรียนบางส่วนมาใช้ยกตัวอย่างในการสนทนา หากในบางกรณีท่ีนักเรียน 

กล้าแสดงความคิดเห็นภายในโรงภาพยนตร์ ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

 ประเด็นค�าถาม

๑. คิดว่าการมีความรักในวัยเรียน ท�าอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้สมวัย

นักเรียน

๒. หากพบว่าเราเกิดตั้งครรภ์ หรือมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวจนเกิด

ตั้งครรภ์ ฝ่ายหญิงหรือชายต้องรับผิดชอบ และจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
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๓. นักเรียนคิดว่า ท�าไมจูโน่จึงเปลี่ยนใจไม่ท�าแท้ง แต่กลับรักษาลูกใน

ท้องเอาไว้

๔. นักเรียนคิดว่า จูโน่ กับ วาเนสสา มีอะไรที่คล้ายกันและต่างกัน 

๕. นักเรียนคิดว่า พอลลี่ กับ มาร์ค มีอะไรที่คล้ายกันและต่างกัน

๖. หากนักเรียนเป็นจูโน่หรือพอลลี่ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร

๗. ความรักลูกในใส้ กับ ความรักเด็ก มีค่าเท่ากันหรือไม่

๘. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเพลงที่จูโน่ร้องกับพอลลี่ ในฉากปิดเรื่อง

๙. ถ้าบอกว่าภาพยนตร์เรือ่งน้ี จัดเป็นหนังประเภท Comedy (ชวนหวั) 

ก็ได้ Drama (ชีวิต) ก็ได้ และ Romance (ชีวิตรัก) ก็ได้ นักเรียนเห็นด้วยหรือ

ไม่ อย่างไร 

 ปัญหาที่คาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข

พบว่านักเรียนรู้สึกเขินอาย ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นเมื่อต้อง

ท�ากิจกรรมถาม-ตอบ เนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย

หญิง การมีเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

วธิกีารแก้ไขปัญหา พยายามให้นกัเรยีนตอบค�าถามโดยการเขยีนค�า

ตอบลงในกระดาษการ์ด ๔ ช่อง แทนการพดูคยุหน้าเวท ีแล้วผูด้�าเนนิกจิกรรม

เลือกค�าตอบจากการ์ด ๔ ช่องของนักเรียนมาเป็นตัวอย่างในการท�ากิจกรรม

ภายในโรงหนังเพื่อลดความเขินอาย ท�าให้บรรยากาศในโรงภาพยนตร์ผ่อน

คลายมากข้ึน หากนักเรียนบางกลุ่มกล้าแสดงความคิดเห็น ก็สามารถหา

ประเดน็ค�าถามโดยใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกบัวยัรุน่ ใช้ค�าพดูทีส่นกุสนาน

แต่สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพยนตร์เข้าไปด้วย
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พระเจ้าช้างเผือก
(The King of the White Elephant)

ปีที่ฉาย : พ.ศ. ๒๔๘๔

ผู้ก�ากับ : สัณห์ วสุธาร

ถ่ายภาพ : ประสาท สุขุม A.S.C.

นักแสดง : เรณู กฤตยากร, 

ประดับ รบิลวงศ์, 

สุวัฒน์และไพริน นิลเสน

ความยาวภาพยนตร์ : ๑๐๐ นาที

ผู้ผลิต : ปรีดี พนมยงค์

ภาษา : ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายไทยหรือพากย์ไทย

พุทธศักราช ๒๐๘๓ อโยธยามีกษัตริย์หนุ่มทรงพระนามว่า พระเจ้า 

จักรา พระองค์ไม่โปรดความโอ่อ่าและโบราณราชประเพณีในราชส�านัก เช่น  

การที่จะต้องทรงมีพระมเหสี ๓๖๕ องค์ หรือ งานเฉลิมฉลองต่าง ๆ  แต่ทรงให้ 

ความสนพระราชหฤทัยไปในเร่ืองการศึกษาหาความรูแ้ละกจิการของบ้านเมอืง 

วนัหน่ึง ขณะทีส่มหุราชมณเฑียร พยายามจะยดัเยยีดธิดาของตนให้ 

ทรงเลือกเป็นมเหสอีงค์แรก โดยจดัให้นางกบัคณะนางร�ามาร�าถวาย เผือ่ว่าจะ 

ทรงเลือกเป็นมเหสี ที่ประทับข้าง ๆ พระองค์จะได้ไม่ว่าง และต่อไปจะต้อง 

ทรงมพีระสนมให้ได้ถงึ ๓๖๕ องค์ จะได้แข่งขนักับพระเข้าหงสา กษตัรย์ิเพือ่น 

บ้านได้ พระเจ้าจักรามิได้ทรงสนพระราชหฤทัยในนางร�า แต่ทรงสนพระราช 

หฤทัยยิ่งในข่าวบอกที่มีมาทูลเกล้าถวาย ความว่าอาณาจักรโมกุลซึ่งเป็น 

ปลาย
มธัยม
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อาณาจักรอันเกรียงไกร นิยมแผ่ขยายอ�านาจ ได้ท�าสัญญาเป็นพันธมิตรกับ 

พระเจ้าหงสา กษตัรย์ิหงสา ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเพือ่นบ้านกบัอโยธยา จงึทรง 

มพีระราชวินจิฉยัแกบ่รรดาขนุนางอ�ามาตยท์ี่เฝา้แหนอยู่ว่า นีเ่ป็นสัญญาณว่า 

อนัตรายก�าลงัแผ่เข้ามายงัขอบขณัฑสมีา เวลานีจ้งึยงัไม่ควรยุง่กับเรือ่งโบราณ 

ราชประเพณทีัง้หลาย แต่จะต้องเตรยีมการเพือ่ต่อกรกบัผูรุ้กรานทีอ่าจเกดิขึน้  

พระเจ้าจักราจึงโปรดให้จัดการคล้องช้างป่าเพื่อเตรียมก�าลังไว้ป้องกัน เพราะ 

ช้างเป็นพาหนะส�าคัญในการท�าศึก 

ในการจับช้างป่าครั้งนี้ซึ่งพระองค์เสด็จฯ ทรงร่วมอยู่ในที่นั้นด้วย  

ปรากฏว่าสามารถจับช้างเผือกได้ นับเป็นนิมิตที่ดียิ่งและเป็นขวัญก�าลังใจ 

แก่อโยธยา พระเจ้าจักราทรงโปรดให้น�ารูปช้างเผือกสีขาวมาประดับบนธง 

สามเหลี่ยมผืนแดง ประกาศให้ใช้เป็นธงประจ�าราชอาณาจักรอโยธยา

ข่าวเรื่องการจับได้ช้างเผือกของพระเจ้าจักราล่วงรู้ไปถึงพระเจ้า 

หงสาแห่งกรุงหงสา วันหนึ่งในท้องพระโรงขณะก�าลังทรงเพลิดเพลินกับเหล่า 

นางใน ทรงปรึกษากบัขนุนางและขนุศกึ ว่าการทีอ่โยธยาจบัช้างป่าและได้ช้าง 

เผอืกนี ้แสดงว่าจะเตรยีมท�าสงครามกบัหงสา เราควรจะบุกอโยธยา แต่ขนุนาง 

คนหน่ึงทลูว่า ไม่ควรท�าเช่นนัน้ เพราะหงสาท�าสญัญาไม่รกุรานกนักบัอโยธยา  

พระเจ้ากรุงหงสาทรงกริ้ว เพราะเห็นว่าพระองค์เพ่ิงท�าสัญญาเป็นพันธมิตร 

กับกษัตริย์โมกุลผู้ยิ่งใหญ่ จะบดขยี้อโยธยาเมื่อไดก็ได้ สัญญาไม่มีความหมาย 

อะไร ว่าแล้วก็ทรงเรียกหาสัญญามาฉีกทิ้งให้ขุนนางนั้นดู ขุนนางอีกคนหนึ่ง 

จงึเพด็ทูลถึงอบุายทีจ่ะหาเรือ่งยกทพัไปตอีโยธยา นัน่คอืส่งทตูไปขอช้างเผอืก 

จากอโยธยา ซึ่งอโยธยาคงไม่ยอมให้ จะได้เป็นเหตุหาเรื่องยกทัพไปตี 

ต่อมาคณะทูตของหงสาเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรา แจ้งว่า 

พระเจ้าหงสารทรงทราบว่าอโยธยาจับช้างส�าหรับเตรียมกองทัพท�าสงคราม  
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จึงส่งทูตมาเพื่อขอพระราขทานช้างเผือก พระเจ้าจักราทรงคาดการณ์ไว้แล้ว  

จึงทรงปฏิเสธ และประกาศให้ทูตกลับไปทูลพระเจ้าหงสาว่า พระองค์จะ 

ปกป้องราชอาณาจักรไม่ให้ใครมารุกราน

ฝ่ายพระเจ้าหงสา เมือ่ทราบข่าวจากทตูทีก่ลับมาว่าเป็นไปตามแผน  

กโ็ปรดให้ขนุนางขนุศกึเตรยีมการทพั เกณฑ์ไพร่พลเพือ่ท�าสงครามกบัอโยธยา  

ขณะที่ทรงประกาศต่อไพรฟ้าว่าจะท�าสงครามกับอโยธยา มีราษฎรอาวุโสคน 

หนึ่งกราบทูลให้ใช้วิธีเจรจาอย่างสันติ เพราะราษฎรไม่ต้องการสงคราม  

พระเจ้าหงสาทรงพิโรธ พุ่งหอกสังหารราษฎรอาวุโสทันที

กองทัพหงสายกเข้ารุกรานอโยธยาโดยไม่มีการประกาศสงคราม 

ทัพหน้าเข้ามาทางด่านกานบุรี ตีเมืองแตกและยึดไว้ได้ ทัพหลวงของพระเจ้า 

หงสาจึงตามเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่กานบุรี ขุนนางขุนศึกหงสาได้จับราษฎรเป็น 

เชลยและจับหญิงสาวมาถวายพระเจ้าหงสา ทรงปรีด์เปรมอยู่กับเหล่าหญิง 

สาวและสุราของอโยธยา

ฝ่ายพระเจ้าจักรา เมื่อทราบข่าวว่ากองทัพหงสาบุกเข้าตีเมือง 

กานบรีุ โดยไม่มกีารประกาศสงคราม กท็รงพโิรธ ทรงรบัสัง่ให้สมุราชมณเฑยีร 

อยู่รักษาพระราชวัง ส่วนพระองค์จะทรงออกไปท�าการรบด้วยพระองค์เอง  

ทรงให้จัดกองทัพให้พร้อม จะทรงน�าทัพไปต้านทัพหงสาที่ชายแดน เพื่อไม่ให้ 

ชาวเมอืงเดอืดร้อน และทรงประกาศว่า พระเจ้าหงสาทรงยกทพัมาครัง้นีเ้พราะ 

ทรงมคีวามโลภโมโทสนั ทรงอยากได้อ�านาจ โดยไม่เหน็แก่ความเดอืดร้อนของ 

ราษฎรท่ีต้องมาบาดเจ็บล้มตาย ทรงเห็นว่าการสงครามนี้เป็นเรื่องระหว่าง 

กษัตริย์กับกษัตริย์ กษัตริย์จึงควรมาต่อกรกันตามล�าพังเพื่อรู้แพ้รู้ชนะ ไม่ควร 

ให้ราษฎรเดือดร้อน 

พระเจ้าจักราทรงน�ากองทพัอโยธยาบกุไปต่อกรกบัทัพหงสา สามารถ 
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ตีกองทัพหน้าของหงสาแตกพ่าย ขุนศึกขุนนางของหงสาเข้าไปกราบทูล 

พระเจ้าหงสาซึ่งยังทรงมัวเมาไม่เลิกราอยู่กับเหล่าหญิงเชลยและสุราเชลย ว่า 

กองทัพหระเจ้าจักรายกมาประชิดแล้ว และทรงท้าให้พระองค์ออกไปรบกัน 

ระหว่างกษัตริย์ด้วยกัน อย่าให้ไพร่พลต้องมาล้มตายแทน 

พระเจ้ากรุงหงสาได้ยินค�าท้า ก็ทรงมีขัตติยมานะ เสด็จฯ ออกไปขึ้น 

ช้างทรง เข้าต่อกรกับพระเจ้าจักรา ด้วยความที่ทรงมัวเมากับโลภะโทสะและ 

อบายทั้งปวง จึงทรงเพลี่ยงพล�้า ถูกพระแสงของ้าวของพระเจ้าจักรา ตกจาก 

ช้างสวรรคตทันที

เมื่อสิ้นกษัตริย์หงสา พระเจ้าจักราก็ทรงประกาศชัยชนะและ 

ประกาศมิให้ทหารอโยธยาของพระองค์จับทหารหงสาเป็นเชลย ไม่ต้อง 

ปลดอาวุธ ทรงประกาศว่า อโยธยาไม่ได้เป็นศัตรูกับหงสา เพียงแต่เป็นศัตรู 

กับพระเจ้าหงสา ซึ่งไม่อยู่ในทศพิธราชธรรม เมื่อไม่มีพระเจ้าหงสาแล้ว ก็ขอ 

ให้ทหารหงสากลบัคืนไปบ้านเกิดเมอืงนอน และให้บอกสอนลกูหลานต่อ ๆ  ไป 

ว่า เราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติฉันท์พี่น้องตลอดไป ทรงอวยพรให้เดินทาง 

กลับบ้านโดยสวัสดี

พระเจ้าจักรา ทรงประกาศให้เหล่าทหารอโยธยาอวยพรชยัให้ทหาร 

หงสา ทหารอโยธยาก็พากันร้อง ไชโย ไชโย ไชโย สามครา เจ้านายขุนศึก 

หงสาจึงประกาศให้เหล่าทหารหงสาถวายพระพรแด่พระเจ้าจักราบ้าง เหล่า 

ทหารหงสาก็ร้องว่า โห่ฮิ้ว โห่ฮิ้ว โห่ฮิ้ว สามคราเช่นกัน และพากันเคลื่อนพล 

กลับ 

ฉากจบเรือ่ง ทีพ่ระราชวงักรงุอโยธยา มขีบวนแห่พระเจ้าจกัราเสดจ็ฯ  

กลับจากทรงเลียบเมืองสถลมารค มายังพระราชวัง ขณะนั้นสมุราชมณเฑียร 

กับธิดาคอยเฝ้าอยูท่่ามกลางข้าราชบรพิารทัง้ปวง พระเจ้าจกัราทรงก�าลงัเสดจ็ 
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ขึ้นพระมณเฑียรที่ประทับ สมุหราชมณเฑียรรีบกราบบังคมทูลว่า บัดนี้เสร็จ 

การศึกสงครามแล้ว พระองค์จะต้องปฏิบัติตามพระราชประเพณีเสียที เรื่อง 

มเหสี ๓๖๕ องค์ พระเจ้าจักราทรงบ่ายเบี่ยงอีกว่าจะคิดดูก่อน เรณูลูกสาว 

สมุหราชมณเฑียร จึงเข้าไปเพ็ดทูลเฉพาะพระองค์ว่า ทรงควรท�าอย่างไร  

พระเจ้าจักราทรงเห็นดีด้วย ชมเชยต่อหน้าสมุหราชมณเฑียรว่า นางนี้ฉลาด 

นัก ฉลาดกว่าพ่อของนางเสียอีก แล้วทรงประกาศเลือกนางเป็นพระมเหส ี

กิตติมศักดิ์ ส่วนอีก ๓๖๔ นางน้ันขอยกภาระน้ีให้เป็นหน้าท่ีของสมุหราช 

มณเฑียรท�าแทนไปก็แล้วกัน ว่าแล้วก็ทรงประคองพระมเหสีเสด็จขึ้นสู ่

พระราชมณเฑียรอย่างทรงพระเกษมส�าราญ
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 สิ่งที่ควรจะเรียนรู้จากภาพยนตร์

พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาพยนตร์ไทยที่กล่าวได้ว่าเป็นภาพยนตร์ 

พิเศษ คอื มไิด้สร้างขึน้ในระบบอตุสาหกรรมภาพยนตร์ตามปกต ิเพราะผูส้ร้าง  

คอื นายปรดี ีพนมยงค์ มไิด้เป็นนกัสร้างภาพยนตร์อาชพี ผูแ้สดงเกือบทัง้หมด 

กม็ใิช่นักแสดงอาชพี ยกเว้นแต่ผูถ่้ายท�าและทมีงานสร้างเท่านัน้ทีเ่ป็นนกัสร้าง 

ภาพยนตร์อาชีพ ซึ่งผู้สร้างได้อาศัยให้เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์นี้ให้ และเจตนา 

ของผู้สร้างภาพยนตร์ โดยปกติก็เพื่อหาก�าไรเชิงพาณิชย์ เพราะภาพยนตร ์

ทั่วไปคือสินค้าขายความบันเทิง แต่ผู้สร้างภาพยนตร์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์ท�า 

เป็นอาชีพเพื่อหารายได้ แต่ท�าเป็นกรณีพิเศษเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือโฆษณา 

สื่อสารความคิดเห็นของท่านไปสู่ประชาชนผู้ชม ซึ่งท่านหวังว่าจะเป็นผู้ชมทั้ง 

ชาวไทยในประเทศไทย และชาวต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ผูส้ร้างภาพยนตร์ หรอืทีเ่รยีกในขนบของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ คอื  

ผู้อ�านวยการสร้าง ได้แก่ นายปรีดี พนมยงค์ ท่านผู้นี้ในขณะที่สร้างภาพยนตร์  

ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ คือบุคคลส�าคัญคนหนึ่งของประเทศไทย เพราะท่านคือหนึ่ง 

ในแกนน�าของคณะราษฎรซึ่งท�าการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ จาก 

ราชาธิปไตยมาเป็นประชาธปิไตย และขณะนัน้ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๒  

ท่านได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ และเป็นหัวหน้าคณะ 

เสรีไทย ด�าเนินงานใต้ดินเพื่อปลดปล่อยประเทศจากการยึดครองของญี่ปุ่น  

หลงัสงครามจงึได้ขึน้เป็นนายกรฐัมนตร ีและได้รบัพระราชทานต�าแหน่งพเิศษ 

เป็นรัฐบรุษุอาวโุส ก่อนจะประสบภยัทางการเมอืง ต้องลีภ้ยัไปอยูต่่างประเทศ  

จนถึงอนิจกรรม
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ท�าไมนายปรีดี พนมยงค์ จึงสร้าง “พระเจ้าช้างเผือก” ค�าถามนี้เป็น 

เรือ่งทีต้่องศกึษาบรบิทหรอืเงือ่นไขแวดล้อมต่าง ๆ  จงึจะเข้าใจได้ กล่าวคอื ใน 

ขณะทีน่ายปรีด ีพยมยงค์ ก�าลงัด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงเป็นรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงการคลังอยู่ร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม นั้น ท่าน 

เห็นว่ารัฐบาลนี้มีท่าทีฝักใฝ่การสงคราม ได้สะสมก�าลังและขยับขยายกองทัพ 

จนเกนิความจ�าเป็น ท่านไม่เหน็ด้วยกบันโยบายและการกระท�าหลายประการ 

ของรัฐบาล จึงได้พยายามป้องกัน ยับยั้งและคัดค้านด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ  

การผลักดันให้เกิดกฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางออกมาส�าเร็จเมื่อ ปี พ.ศ.  

๒๔๘๒ การคัดค้านเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทย การพยายามยับยั้ง 

การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนอินโดจีนคืนจากฝร่ังเศสของนักศึกษาไทยโดย 

เฉพาะนักศกึษาธรรมศาสตร์และการเมอืง ซึง่ได้รับการปลกุกระแสจากรฐับาล  

เป็นต้น เน่ืองจากกระแสชาตินิยมของสยามในยุคนั้นมีความเข้มข้นจนกลาย 

เป็นกระแสหลักในสังคม ฝ่ายอ�านาจนิยมได้ปลุกระดมและใช้วิธีการโฆษณา 

ชวนเช่ือ ให้ชาวไทยเชือ่ผู้น�าและคล้อยตาม โดยมกีารผลติสือ่โฆษณา สือ่ภาษา 

และงานศิลปกรรม เพือ่เผยแผ่และปลกูฝังความเชือ่ไปทัว่ทกุด้าน โดยใช้สือ่สาร 

มวลชนรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ นิยาย บทละคร  

เพลง ภาพยนตร์ เป็นเต้น รวมไปถึงการสร้างสรรค์งานด้านต่าง ๆ เช่น การ 

ก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรชนต่าง ๆ เป็นต้น

นายปรีดี พนมยงค์ ได้ผลิตงานสื่อศิลปะเพื่อทวนหรือโต้กระแส 

ชาตนิิยมและอ�านาจนยิมบ้าง โดยแต่งเป็นนยิายและน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ 

เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ซึ่งแสดงว่าท่านเจตนาจะสร้างเป็นภาพยนตร์มา 

ตั้งแต่แรก นายปรีดี พนมยงค์ ยังต้องการสื่อให้เห็นว่า อโยธยาซึ่งก็หมายถึง 

ประเทศไทย เป็นผู้ไม่ฝักใฝ่สงคราม ไม่ต้องการรุกรานใคร แต่จะป้องกันตัว 
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ไม่ให้ใครมารกุราน และสดุท้ายทีถ่อืว่าเป็นการประกาศหลกัคดิเรือ่งสนัตภิาพ  

ซึ่งไม่เคยปรากฏในพงศาวดาร ก็คือ การประกาศว่า การท�าสงครามก็เพื่อต่อ 

ต้านสงคราม ซึ่งมักเกิดจากผู้น�าที่กระหายอ�านาจ กระหายผลประโยชน์ 

ไม่เห็นความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สงครามเป็นความขัดแย้ง 

ระหว่างผู้น�าประเทศ ราษฎรหาได้ขัดแย้งเป็นศัตรูกันไม่ และเมื่อชนะแล้วก็ 

ประกาศสันติภาพ ไม่มีการริบการปล้น การเอาคืน แต่ขอให้อยู่ร่วมกันฉันท ์

เพื่อนมนุษย์ พี่น้องกัน ซึ่งนับว่าเป็นความคิดอุดมคติหรือความฝันของมนุษย์

ในขณะเดียวกัน นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้อ�านวยการสร้าง ได้ 

กล่าวถึงภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผอืกว่า เป็นการจ�าลองเรือ่งราวในสมยัโบราณ 

กาลของบรรดาประเทศแถบตะวนัออก ในยคุทีค่นทัง้ชาตลุิกฮอืจับอาวธุ เพยีง 

แต่พระเจ้าแผ่นดนิมีบญัชา โดยไม่จ�าเป็นต้องรูส้าเหตนุอกจากต้องปฏบิติัตาม 

บัญชาน้ัน อาณาประชาชาติเหล่าน้ีแหละที่ปัจจุบันได้พบกับแสงสว่างจาก 

ค�าสอนของพระพุทธองค์ และได้ตระหนักถึงความผิดพลาดโง่เขลาของ 

บรรพบุรุษ พวกเขาได้ซาบซึ้งถึงการให้อภัย และการลืมเร่ืองราวในอดีตกาล  

และไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกรุกราน ผู้รุกราน ผู้ชนะ หรือผู้แพ้ ได้หันมาร่วมมือกัน 

ด้วยความรักสมานฉันท์ดุจพี่น้อง ช่วยกันท�างาน เพื่อความผาสุกร่วมกัน 

ของมนุษยชาติ 

ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ นัน้โลกก�าลงัเผชญิอยูก่บัสงคราม ซึง่อบุตัขิึน้ในยโุรป 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ฝ่ายเผด็จการนิยม นาซีและฟาสซิสต์ก�าลังแผ่อิทธิพล 

เข้าสู่เอเชยี โดยฝ่ายอ�านาจนยิมได้ขึน้ครองอ�านาจในญีปุ่่น และในประเทศไทย 

หรือสยามในยคุนัน้ ฝ่ายทีเ่ลือ่มใสลทัธทิหารนยิมและอ�านาจนยิมได้ข้ึนมาเป็น 

ผู้น�ารัฐบาลและก�าลังเผยแพร่ลัทธินี้อย่างเข้มข้น มีการปลุกกระแสชาตินิยม 

โน้มไปทางค่อนข้างหลงชาติและคลัง่ชาติ และทีส่ดุกองทพัไทยถงึกบับกุเข้าไป 
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ก่อสงครามขึ้นกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ก่อนที่ท่านจะพิมพ์นิยายและสร้าง 

ภาพยนตร์ส�าเร็จออกฉาย

นายปรีดี พนมยงค์ คงต้องการสื่อสารความคิดของท่านไปยัง 

ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในทางสากล ท่านจึงเขียนนิยายนี้เป็นภาษา 

องักฤษ และเมือ่ท�าเป็นภาพยนตร์กใ็ห้บทเจรจาเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นีเ้พือ่ให้ 

สื่อสารไปยังสากลได้ ท่านได้ส่งภาพยนตร์ไปฉายในต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วัน 

ออกฉายครัง้แรก ได้จัดฉายพร้อมกนัทีป่ระเทศไทย สงิคโปร์ และสหรฐัอเมรกิา

ความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๓๙ – ๑๙๔๕ (พ.ศ.

๒๔๘๒ – ๒๔๘๘) โดยมีสาเหตุดังนี้ 

ผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ เยอรมนีและอิตาลีมองว่า สนธิสัญญา

สันติภาพที่จัดท�าขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้นไม่เป็นธรรม เยอรมนีใน 

ฐานะผู้แพ้สงครามต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจ�านวนมหาศาลท�าให้ 

ประเทศประสบปัญหาเงนิเฟ้อ และเศรษฐกจิตกต�า่อย่างรนุแรง รวมทัง้ แคว้น 

รูห์ ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมส�าคัญของเยอรมนียังถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสและ 

เบลเยี่ยม ส่วนอิตาลีแม้เป็นประเทศชนะสงคราม แต่ไม่ได้รับส่วนแบ่ง จึงไม่ 

พอใจฝ่ายสัมพันธมิตร 

เศรษฐกิจโลกตกต�า่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๑ ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา 

เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ และมคีนตกงานจ�านวนมาก ด้วยวกิฤตการณ์ดงักล่าว 

ท�าให้ประชาชนขาดความศรัทธาในระบบการปกครองสาธาณรัฐ จึงเป็นช่อง 

ว่างให้กลุ ่มเผด็จการที่นิยมความรุนแรงและความเด็ดขาดเข้ามาบริหาร 

ประเทศ และเมือ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงได้รบัความนยิมจากประชาชน เช่น  
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อดอล์ฟ ฮติเลอร์ ผูน้�าเยอรมนีในช่วง ปี ค.ศ. ๑๙๓๓ – ๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๗๖– 

๒๔๘๘ ) และ เบนิโต มุสโสลินี ผู้น�าอิตาลีในช่วง ปี ค.ศ. ๑๙๒๒ – ๑๙๔๕ 

(พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๘๘)

การขยายดินแดนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเผด็จการ 

ของเยอรมนี ญี่ปุ่น และ อิตาลี สร้างสมก�าลังทหารรุกรานประเทศต่าง ๆ  เพื่อ 

ยึดครองดินแดนส�าหรับการแสวงหาทรัพยากรเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า

ประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และขบวนการเสรีไทย

บทบาทส�าคัญของ นายปรีดี พนมยงค์ คือ เป็นสมาชิกของคณะ 

ราษฎร ที่ท�าการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นายปรีดี  

พนมยงค์ เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อนเกิดสงคราม  

และเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้น โลกแบ่งเป็น ๒ ค่าย มีค่ายอักษะ ซึ่งมี 

ฮิตเลอร์ (เยอรมนี), โตโจ (ญี่ปุ่น), มุสโสลินี (อิตาลี) และค่ายสัมพันธมิตร มี 

อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เมื่อสงครามแผ่ขยายมาถึงเอเชีย กองทัพ 

ญ่ีปุ่นยกพลขึ้นบกบุกเข้าประเทศไทย ตลอดแนวของอ่าวไทย กองทัพและ 

ประชาชนไทยร่วมกันต่อสู้ปะทะกับกองทัพญี่ปุ่นได้ไม่ทันถึงหนึ่งวัน ประเทศ 

ไทยก็จ�าต้องยอมยุติการต่อต้านปล่อยให้กองทัพญ่ีปุ่นเข้ามา และกลายเป็น 

พันธมิตรร่วมกับฝ่ายญ่ีปุ่น ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อวันที ่

๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ 

นายปรดี ีพนมยงค์ ซึง่เป็นฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการประกาศสงคราม 

กับฝ่ายสัมพันธมิตร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน ซ่ึงเวลา 

น้ันพระเจ้าแผ่นดิน คือพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลประทับอยู่ในสวิตเซอร์- 
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แลนด์ นายปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้าจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น เพื่อท�างาน 

ลับหรืองานใต้ดินประสานกับฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อต่อต้านขับไล่กองทัพญี่ปุ่น 

ออกไป จนสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ด้วย 

ความปราชัยของเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ส�าเร็จ 

ราชการได้ชงิประกาศสนัติภาพไทย เมือ่วนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๔๘๘ คอืประกาศ 

ให้การท่ีเราประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรเป็นโมฆะ ท�าให้ประเทศไทย 

รอดพ้นจากปการเป็นผู้แพ้สงครามมาได้ 

อุดมการณ์แห่งสันติภาพและภราดรภาพ ปรากฏชัดในสุนทรพจน์ 

ของหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

เมื่อสงครามสิ้นสุดลง นายปรีดี พนมยงค์และคณะ ยังคงต้องเจรจา 

กับฝ่ายพันธมิตรเพื่อไม่ให้ไทยตกอยู่ในสถานะของผู้แพ้สงคราม แต่กระนั้นก็ 

ต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรจ�านวน 

หนึ่ง ขบวนการเสรีไทยจึงเป็นขบวนการต่อสู้เพ่ือเอกราช อธิปไตย และ 

สันติภาพ 

 คุณค่าของภาพยนตร์

• คุณค่าในฐานะผลงานภาพยนตร์ของบุคคลส�าคัญของประเทศ ใน 

ฐานะนักปฏิวัติ นักการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษอาวุโส

• คุณค่าของการใช้ภาพยนตร์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารเพ่ือรณรงค์ 

ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง การปกครองสู่สังคม ทั้งระดับชาติและระหว่าง 

ชาติ
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• คุณค่าในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์และความทรงจ�าของชาติ

• คุณค่าด้านศิลปวิทยาของภาพยนตร์

 กิจกรรม
 

ส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้าชมภาพยนตร์

เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ใช้กิจกรรมถาม-ตอบในประเด็นค�าถามที่เกี่ยวเนื่องกับ

ภาพยนตร์และบริบทของภาพยนตร์ เพ่ือกระตุ ้นให้นักเรียนกล้าและ

เพลิดเพลินกับการแสดงความคิดเห็น รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพื่อน ๆ ที่ร่วมชม

 ประเด็นค�าถาม

๑. ถ้ามีใครบอกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ส่งเสริมให้รักชาติ 

ส่งเสริมชาตินิยม นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๒. เหตุใดพระเจ้าหงสาจึงพ่ายแพ้ต่อพระเจ้าจักรา

๓. หากนักเรียนเป็นพระเจ้าจักราแห่งอโยธยาจะมีวิธีแก้ไขปัญหา

เหมือนหรือต่างจากในภาพยนตร์

๔. ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้คืออะไร

๕. ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์สัมพันธ์กันอย่างไร

๖. นักเรียนคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสมจริงหรือไม่สมจริง

๗. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการแสดง การจัดฉาก และการถ่ายภาพ

อย่างไรบ้าง
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 ปัญหาที่คาดว่าจะพบ/วิธีแก้ไข

พบว่านกัเรยีนบางส่วนไม่รูจั้กหรอืไม่เคยได้ยนิเรือ่งราวกบัภาพยนตร์ 

เรื่องนี้มาก่อน เนื่องมาจากเป็นภาพยนตร์เก่าที่ออกฉายมานานแล้ว ไม่ได้อยู่ 

ร่วมสมัยกับนักเรียนที่เข้าชมภาพยนตร์

วิธีการแก้ไขปัญหา ให้มีการพูดคุยถึงประวัติความเป็นมาและความ 

ส�าคญัของภาพยนตร์เรือ่งนีก่้อนการชม เพือ่เตรยีมพืน้ให้นกัเรยีน ตัง้ข้อสงัเกต 

ที่ท้าทายให้นักเรียนตื่นตัวและคอยติดตามพิสูจน์ เช่นการแนะน�าว่า มีการ 

กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายช้างได้งามที่สุดในโลก หรือต้ังประเด็นชวน 

ถกเถียงไว้ล่วงหน้า เช่น มีผู้เห็นว่าภาพยนตร์นี้เป็นการหมิ่นพระเกียรติยศ 

ของกษัตริย์อโยธยา เพราะชนะมาได้อย่างไม่สมศักดิ์ศรี เนื่องจากกษัตริย์ 

หงสาทรงเมามาย ให้นักเรียนชมแล้วคิดตามเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเมื่อ 

ชมภาพยนตร์จบแล้ว เป็นต้น
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ร�ยชื่อผู้ปฏิบัติหน้�ที่
โครงก�รโรงหนังโรงเรียน

เจ้าหน้าที่โครงการโรงหนังโรงเรียน

นิศานาถ  ไทรทองค�า

ผณิตา คงสุข

ศิวดล ระถี

อัจฉรา รัศมีโชติ

อาสาสมัครโครงการโรงหนังโรงเรียน

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์

ฟิตรา เจ๊ะโวะ

มนตรา งามวาจา

ศิริลักษณ์ ภู่ทอง

อาทิตย์ พ่วงผลฉาย


