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เร่ืองย่อ 

 เหตุการณ์วันแรกที่โรงเรียนบ้านตาลวกของเด็กใหม่ เด็กชายโอเว่นเป็นนักเรียนชั้น ป.4 ที่ย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืน คุณครู
จึงมาแนะน าให้เพ่ือนๆรู้จักท่ีหน้าชั้นเรียน เพ่ือนกลับไม่ยอมรับเด็กชายโอเว่นเข้ากลุ่มเพ่ือน เนื่องจากเด็กชายโอเว่นมาจาก
ท้องถิ่นที่พูดภาษาอีสาน แต่ที่โรงเรียนบ้านตาลวกเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีพูดภาษาเขมรท้องถิ่น เพ่ือนๆจึงชอบล้อเลียนเด็กชาย
โอเว่น โดยเฉพาะแมมมอธขาใหญ่ประจ าชั้นเรียนและเพ่ือนสนิทของเขาจึงแกล้งด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเอากระเป๋าไปซ่อนใน
ถังขยะ เอากระติบข้าวไปซ่อน ด่าด้วยภาษาเขมร เวลาท างานกลุ่มก็ไม่ให้เข้ากลุ่มด้วย และบอกเพ่ือนๆไม่ให้รับโอเว่นเข้ากลุ่ม 
โอเว่นขอเล่นฟุตบอลด้วยแต่ก็ถูกแกล้งโดยให้เป็นลิงวิ่งไล่บอล เด็กชายโอเว่นพยายามแสดงน้ าใจกับเพ่ือนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
ของเพ่ือนๆ โดยให้เพื่อนยืมดินสอในการวาดภาพ พูดจาไพเราะกับเพ่ือนที่พูดจาไม่สุภาพและล้อเลียนตัวเอง ช่วยเหลือแมมมอธ
ที่เดินเหยียบตะปูโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในขณะที่ครูเข้าประชุมอยู่ หลังจากท่ีครูทราบเรื่องจึงชมเชยเด็กชายโอเว่น ครู
สอนเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืน การผูกไมตรีเอ้ือเฟ้ือ 
เด็กชายโอเว่นมาส่งงาน เรียก ครูเป็นส าเนียงแบบเขมร ครูจึงพูดกับเด็กชายโอเว่นว่า “โอเว่นหนูไม่ต้องเลียนแบบเพ่ือนใน
บางอย่างก็ได้ เป็นตัวของตัวเองก็ดีแล้ว หนูเป็นเด็กที่มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ที่ครูสอนวันนี้ ไป
อยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรัก” หลังจากนั้นเด็กชายแมมมอธและเพ่ือนๆก็รู้สึกผิดจึงมาขอโทษเด็กชายโอเว่น เด็ชายโอเว่นก็ให้อภัย
และไปวิ่งเล่น เล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนาน วันต่อมาครูสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ท้องถิ่นของเรา ท้องถิ่นภาคอีสาน คุณครูให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มท างานกลุ่มละสี่คน โดยให้นักเรียนหาค าขวัญของจังหวัด ภาษาท้องถิ่นของนักเรียนเทียบกับภาษากลาง (ภาษา
อีสาน/ภาษาเขมร) มา 5 ค ากลุ่มของเด็กชายโอเว่น เด็กชายชายแมมมอธท างานเสร็จก่อน ครูจึงให้น าเสนอให้เพ่ือนฟัง และให้
นักเรียนน าเสนอจนครบทุกกลุ่ม ครูสรุปตอนท้ายว่า “ความแตกต่างของสมาชิกในกลุ่มก็เป็นจุดเด่นได้ ถ้านักเรียนรู้จักใช้ความ
แตกต่างในทางที่ดี ช่วยเหลือสามัคคีกัน เอาข้อดีของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน เหมือนกลุ่มของโอเว่นแมมมอธ” จากนั้น
นักเรียนในชั้น ป.4 ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยกันท ากิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ช่วยกันผมสมปุ๋ยหมัก ล้างบ่อปลา ให้อาหารปลา ให้อาหารไก่ และปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เด็กชายสามคนแมมมอธ โอ
เวน แสนดีคุยกันที่ศาลาอาเซียน โอเว่นพูดว่า “เราดีใจที่พวกนายเป็นเพื่อนกับเรา” แมมมอธและแสนดี พูด “พวกเราก็
เหมือนกัน” แสนดีพูดต่อ “มิตรภาพไม่มีพรมแดน“ แมมมอธ พูด “มิตรภาพไม่มีพรมแดน (เป็นภาษาท้องถิ่นเขมร)” โอเว่น พูด 
มิตรภาพไม่มีพรมแดนเป็นภาษาท้องถิ่นอีสานว่า “มิตรภาพบ่มีพรมแดน” ... จบบริบูรณ์ 
 
 



บทภาพยนตร์สั้น 
 

ฉากที่ 1 เปิดเรื่อง ถ่ายท าบริเวณทางเข้าโรงเรียน ป้ายด้านหน้าโรงเรียน 

>>> เด็กชายโอเว่นเด็กใหม่เดินขึ้นมาห้อง ป.4 โดยสะพายกระเป๋าเหมือนย่ามอยู่ในบ่ามือถือกระติบข้าว 
>>> ครูคุณเรียกมาแนะน าให้เพื่อนๆรู้จัก ....คร ู“นักเรียนค่ะ นี่สมาชิกใหม่ของห้องเราน่ะค่ะ ชื่อโอเว่น ย้ายมา
จากจังหวัดร้อยเอ็ด...> โอเว่น “สวัสดีครับ ฝากเนื้อฝากตัวแหน่เด้อครับ” เพื่อนๆหัวเราะ....คร ู“นักเรียนต้องช่วย
แนะน าเพื่อนด้วยน่ะค่ะ บางอย่างเพื่อนอาจจะยังไม่รู้ โอเว่นไปนั่งด้านหลังน่ะลูก มีโต๊ะว่างอยู่” ...> แมมมอธ นั่ง
อยู่โต๊ะข้างๆโอเว่น แมมมอธ “อ้ายห าแหล่แม่นบ่” โอเว่นท าหน้างง โอเว่น “แม่นหยัง” แมมมอธ “พอดีเราดูบอ
ดีการ์ดหน้าเหลี่ยมแล้วอินว่ะ” หัวเราะ... 
 
ฉากที่ 2  แมมมอธ คุยกับมังกรเพื่อนสนิท แมมมอธ "มังกรเราจะรับน้องใหม่ยังไงดีว่ะ” ...> มังกร “เอางี้ส”ิ... 
(เอากระเป๋าไปซ่อน, เอากระติบข้าวไปซ่อน).... โอเว่นมาหากระเป๋า กับกระติบข้าวไปไม่เจอท าหน้าเศร้า นิกับ
แสนดีจึงเข้ามาช่วยหา... โอเว่น “กระติบข้าวข่อยหายไปไส หาจั่งได๋กะบ่เห็น” แสนดี “เขาเห็นแมมมอธกับมังกร
ขึ้นมาบนห้องช่วงพักกลางวัน เขาต้องเอากระเป๋ากับกระติบข้าวนายไปซ่อนแน่ๆ... นิ “เดี๋ยวพวกเราช่วยหาน่ะ...  
นิ “เจอแล้วๆ (ในถังขยะ)”... โอเว่น “แมมมอธท าไมต้องซ่อนของเรา”... แสนดี “เขาเป็นเด็กเกเรชอบแกล้ง
เพื่อน นายต้องระวังตัวน่ะ” 
 
ฉากที่ 3 ครูสอนอ่านบนกระดาน (โดยชี้ค าให้อ่านทีละคน จนมาถึงโอเว่นอ่าน รุงรัง...อ่านเป็นลุงลัง (ครูอ่านย้ าอีก
...รุงรัง ไม่ใช่ ลุงลัง)... แนนนี่หัวหน้าห้องคุยกับเพื่อนข้างๆเป็นภาษาเขมร แนนนี่ “หน้าก็ลาว แถวโง่อีก อ่านก็ไม่
ชัด” (เป็นภาษาเขมร) ...วันเพ็ญ “ใช่ๆ เด็กลาวก็แบบนี้แหล่ะ”... “เราด่ามันเป็นภาษาเขมรมันก็ฟังเราไม่รู้เรื่อง” 
ท้ังสองหัวเราะ... 
 
 
 
ฉากที่ 4 แมมมอธขัดขาให้โอเว่นล้ม แมมมอธ “ไอ้เวน เอ็งโดนชนขาเขาท าไม เดี๋ยวโดนอัด” แมมมอธหัวเราะ ...
โอเว่นท าหน้าเศร้า... >>> ครูแบ่งกลุ่มให้ท างาน ครู“ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ไปส ารวจพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ใบเลี้ยงคู่ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนของเรา และบันทึกมาส่งครูน่ะค่ะ... (เพื่อนไม่ให้โอเว่นเข้ากลุ่มด้วย).... >>> เพื่อนเล่น
ฟุตบอลอยู่ในสนาม โอเว่นไปขอเล่นด้วย โอเว่น“เฮาเล่นน าได้บ่” เพื่อนไม่ตอบ “ให้เราเล่นด้วยได้ไหม” แมมมอธ 
“ได้สิ พวกเราก าลังหาลิงวิ่งไล่บอลอยู่ (ไล่จนเหนื่อย)” เพื่อนยั่วยวน... “ทางนี้ๆไอ้เวน” หัวเราะ... 
>>> ดิวกับแพทเดินหยอกล้อกับแมทธิวผ่านหน้าเศร้าๆของโอเว่นไป โอเว่น “ท าไมเพื่อนไม่ยอมรับเราเหมือน 
เด็กฝรั่งคนนั้นบ้างน่ะ” 
 

อ่านออกเสียง ร ล 

ล้้าเลิศ เรอืรบ รุงรัง ลึกลับ รื่นรม ลุกลน รวดเร็ว เรียบเรียง 



 
ฉากที่ 5 แนนนี่ก าลังจะวาดภาพครูให้ส่งภาพก่อนเลิกเรียน แนนนี่ “ดินสอหายท าไงดีน่ะ” โอเว่น...ยื่นดินสอให้ 
“เรามีสองแท่ง เราให้ยืมน่ะ” แนนนี่ “ขอบใจ (ด้วยสีหน้าสงสัย)”... >>> แมมมอธ “ไอ้เวน วันนี้ไม่มาเล่นบอล
กับพวกเราอีกหรอ” โอเว่น “ไม่เล่นแล้ว เราจะไปอ่านหนังสือกับแสนดี” >>> แมมมอธ โยนจรวดพับกระดาษ 
ตามไปเก็บแล้วเหยียบตะปู “โอ๊ยๆ เจ็บๆ”....(โอเว่นเดินผ่านมา) โอเว่น “นายเป็นไรแมมมอธ” แมมมอธ “เรา
เหยียบตะปู” โอเว่น “เราต้องไปบอกครู” แสนดี “คุณครูประชุมอยู่น่ะ แผลนิดเดียว เราปฐมพยาบาลก่อนดีกว่า 
ค่อยไปบอกคุณคร”ู 
 
 
ฉากที่ 6 ครูชมเชยเด็กชายโอเว่นและแสนดีหน้าชั้น คร ู“เมื่อวานนี้มีเพื่อนเราท าความดี ช่วยปฐมพยาบาลเพื่อนท่ี
เหยียบตะปู นักเรียนท้ังสองคนยืนขึ้นค่ะ เพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะ”.... >>> ครูสอนเร่ืองหลักธรรมสังคหวัตถุ4 
(เขียนบนกระดาน)  
 
 
 
 
 
 
ครู “ให้นักเรียน ยกตัวอย่างการน าหลักธรรมไปใช้ คนละ 5 ตัวอย่างลงในสมุด แล้วเอามาส่งครู”.... 
>>> เด็กชายโอเว่นมาส่งงาน โอเว่น “ครู ส่งงานตรงไหนครับครู (ส าเนียงเขมร)”.... >>> คร ู“โอเว่นมานี่ลูก 
โอเว่นหนูไม่ต้องเลียนแบบเพื่อนในบางอย่างก็ได้ เป็นตัวของตัวเองก็ดีแล้ว หนูเป็นเด็กที่มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
เหมือนหลักธรรมท่ีครูสอนวันนี้ ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรัก” 
 
 
ฉากที่ 7 แมมมอธและเพือ่นท่ีเคยแกล้งรู้สึกผิด จึงเดินไปขอโทษโอเว่น แมมมอธ “โอเว่น เราขอโทษน่ะท่ีเคย
แกล้งนาย”... เพื่อนๆ “พวกเราก็ขอโทษด้วย พวกเราจะไม่แกล้งนายอีกแล้ว เป็นเพื่อนกับพวกเราน่ะ” 
.....ทุกคนดีใจ กอดคอกัน 
 
 
 
 
 

สงัคหวตัถ ุ4 
สังคหวัตถ ุ4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครือ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่น ผกูไมตรี สงเคราะห์ซึง่กันและกนั 4 ประการ 

1. ทาน คอื การให้ การเสียสละ 
2. ปิยวาจา คือ พูดด้วยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด เพ้อเจ้อ 
3. อตัถจรยิา คอื การประพฤตใินสิ่งที่เปน็ประโยชนแ์ก่ผู้อืน่ ช่วยเหลือผู้อื่น 

4. สมานตัตา คอื การเปน็ผู้มีความสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีจิตใจหนักแนน่ไม่โลเล 



 
ฉากที่ 8 ครูให้ท าใบงาน วิชาสังคมศึกษา เรื่องท้องถิ่นของเรา  คร ู“นักเรียนค่ะ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 
คนน่ะค่ะ แล้วไปสืบค้นค าขวัญของจังหวัดสุรินทร์เรา และให้นักเรียนยกตัวอย่างภาษาท้องถิ่นเขมร ท้องถิ่นอีสาน 
เทียบกับภาษากลางมา มาอย่างละ 5 ค า เข้าใจไหมค่ะ” นักเรียน “เข้าใจครับ/เข้าใจค่ะ” ครู “แต่ละกลุ่มมารับ
ใบงาน ลงมือท าได้เลยค่ะ” 
>>> กลุ่มโอเว่น แมมมอธ แสนดี นิชา เสร็จก่อนเพื่อน ครูให้น าเสนอหน้าช้ัน... แมมมอธออกรายงาน... 
แมมมอธ “ค าขวัญจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน 
ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม... 
>>>ครู “เสร็จทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมค่ะนักเรียน ข้อคิดประจ าวันส าหรับวันนี้ครูขอยกตัวอย่างการท างานของกลุ่มโอ
เว่นแมมมอธว่า “ความแตกต่างของสมาชิกไม่ว่าจะในกลุ่มเล็กๆของเราหรือในสังคมขนาดใหญ่ก็มีจุดเด่น 
ในตัวเองได้ ถ้าเรารู้จักใช้ความแตกต่างในทางท่ีดี ช่วยเหลือสามัคคีกัน เอาข้อดีของแต่ละคนมารวมกัน กลุ่มของ
เราก็จะท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย” ... หัวหน้าช้ัน...”นักเรียนเคารพ” นักเรียน “ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ” 
 
 
ฉากที่ 9 นักเรียนร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันผสม
ปุ๋ยหมัก ล้างบ่อปลา ให้อาหารปลา ให้อาหารไก่ ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน (โดยไม่มีบทพูด) 
>>> เด็กชาย 3 คน แมมมอธ แสนดี และโอเว่น นั่งเล่นท่ีศาลาอาเซียน... โอเว่น “เราดีใจท่ีพวกนายเป็นเพ่ือนกับ
เรา”... แมมมอธและแสนดี “พวกเราก็เหมือนกัน”... แสนดี “มิตรภาพไม่มีพรมแดน”... แมมมอธ “มิตรภาพไม่
มีพรมแดน (เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น)”... โอเว่น “มิตรภาพบ่มีพรมแดน (ภาษาท้องถิ่นอีสาน)” 
>>> ไม่ว่าเขมร ส่วย ลาว เราก็อยู่ใต้ร่มธงไทยเหมือนกัน.....จบบริบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


