บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร / บทภาพยนตรโทรทัศน
เรื่อง “ฟาใหม หัวใจพอเพียง” (New Life No Hell)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 100 นาที
วัน เดือน ป: กันยายน 2552
แนวคิดของเรื่อง (theme) :
ภาพยนตรเรื่อง ชีวิตใหม ไรสารพิษ นําเสนอแนวคิด วิถีชีวิต ของคน 3 ครอบครัว ที่มีความเชื่อ 2
แนวทาง คือ (1) แนวทางพอเพียง “เรียบงาย ใฝสาระ สัจจะตรง โปรงใส ไรอบายมุข สุขพอเพียง เลี่ยง
ริษยา ทานบารมี” ผานตัวละคร ชื่อ ครูวิภา สุณี เฮียทรงวิทย ชาวชุมชนหมูบานแสงสุข และ พนักงาน
บริษัทของทรงวิทย และ (2) แนวทางพอกเพิ่ม “มักงาย งมงาย ไรวินัย ใฝอบายมุข สุขระเริง เหลิงอํานาจ
ทาสริษยา บาบารมี” ตามอํานาจกิเลส ตัณหา ของแตละคน ผานตัวละคร ชื่อ ใหญ ดํารง เสี่ยบุญชัย
การเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ มีไดสองแนว คือ การเปลี่ยนแปลงจากแรงขับภายใน กับการ
เปลี่ยนแปลงจากแรงขับจากภายนอก แรงขับภายในอาจเกิดจาก แรงบีบคั้นจากสังคม จากภาวะสุขภาพ
หรือจากภาวะบีบคั้นอยางอื่น ที่จําเปนจะตองเปลี่ยน สวนแรงขับภายนอก มาจากการศึกษาเรียนรู ทั้งจาก
เรียนรูจากสื่อตางๆ ดวยตนเอง จากการฝกฝนเรียนรู จากคําบอกเลาของเพื่อนบาน
สุณี สนใจในวิถีความพอเพียง เกิดจากแรงขับภายใน คือ ความเจ็บปวยจากพิษเคมีเกษตร และ การ
จากเขารับการฝกอบรมโครงการเศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเขมแข็ง ซึ่งเปนแรงขับภายนอก ทรงวิทย โดย
พื้นฐานแลว เขาเขาใจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหเกิดกระตุน ภูมิ
ปญญาจากภายใน กระตุนใหสติปญญาของเขาทํางาน คิดสรางสรรค หาทางตั้งรับปญหา และใชสติแกไข
ปญหา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความพอเพียง พึ่งตนเอง
ทีมงานสรางภาพยนตร มีความเชื่อวา มนุษยทุกคนตางก็มีปญหาอุปสรรค ซึ่งเกิดจากแรงขับทั้งเชิง
ลบ (กิเลส) และแรงขับเชิงบวก (ลดละ เลิก) แลวคิดหาวิธีที่จะไปใหพนจากปญหาอุปสรรคเหลานั้น
เปาหมายของการนําเสนอภาพยนตร ก็คือ ตองการใหผูชมรวมกันรับรูวา มนุษยเปนผูกอปญหา ก็ตอง
แกปญหาดวยตนเอง แตตองคนหาสาเหตุ แลวแกไขที่สาเหตุ
การตอบสนองปจจัยความตองการพื้นฐาน (ปจจัยสี่ สวัสดิภาพพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สงบสุข)
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองแสวงหา ใหมีกิน มีใช อยางพอเพียง สวนปจจัยความตองการสวนเกิน (อบายมุข
ตางๆ ความพึงพอใจที่เกิดจากกิเลส ตัณหา ความทะเยอทะยานอยาก อยางไรเหตุผล) เปนสิ่งที่ควรลด ละ
เลิก ซึ่ง ครูวิภา สุณี และทรงวิทย มีความเขาใจ จึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดปจจัยความตองการสวนเกินลง
และตอเติมความสมบูรณดวย สัมมาอาชีพ ที่อยูบนพื้นฐานของความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และ
(1)

Script Writing – Story Outline : เรื่อง ฟาใหม หัวใจพอเพียง (New Life No Hell)

สรางภูมิคุมกัน ซึ่งตรงกันขามกับ ใหญ ดํารง และเสี่ยบุญชัย ซึ่งพบกับความหายนะในที่สุด
ภาพยนตร ชีวิตใหม ไรสารพิษ ใหขอคิด ที่เปนอมตธรรม ขอที่วา “ทําดีไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว และ ทํา
ดีจากภายใน จะสงผลดี ตอตนเอง และคนรอบขาง”
แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต (drama)
ประโยคหลัก (premise): จะเกิดอะไรขึ้น ถา ใหญ เลือกทางเดินชีวิต ตามแนวบริโภคนิยม
เรื่องยอ (synopsis):
เปนบันทึกเรื่องราว เลาถึงวิถีชีวิต ของคน 3 ครอบครัว ที่มีความคิด ความเชื่อ แตกตางกัน สุดทาย
ของชีวิต ก็ไดรับผลกรรม ตามวิถีทางที่ตนเองเลือก
ทุกคนก็เปนมนุษย มีกิเลส ที่อยากได อยากมี อยากเปน …
เริ่มจาก ครอบครัวของ “ใหญ” กับ “ครูวิภา” ใหญ ใฝฝนอยากรวยไมเลิก แตวิภา ตองการอยูอยาง
พอเพียง “ทรงวิทย” เปนเพื่อนรุนพี่ ที่ใหญเคารพนับถือมาก เขาทําธุรกิจ OTOP อยางชาญฉลาด มี
ภรรยา ชื่อ “ริน” สวน ครอบครัวของ “ดํารง” กับ “สุณี” สองผัวเมีย ที่ผูกชีวิตความจน แบบซ้ําซาก ไว
กับ อบายมุข และพิษจากเคมีเกษตร
วิภา นอกจากจะเปนครูของเด็กๆ แลว ยังเปนครูของชาวบาน ในหมูบานแสงสุข อีกดวย จนชาวบานให
ความรัก และเคารพเธอ เสมือนเปนนางฟาของประชาชน ซึ่งไดกลายมาเปนพลังใจ ใหครูวิภา อยูตอสูกับ
ปญหาครอบครัวตอไป เปนที่พึ่งของ ลูกๆ และเปนรมโพธิ์ใหแกชาวบาน ซึ่งตรงกันขามกับ ใหญ ผูเปน
สามี ซึ่งจบรัฐศาสตรบัณฑิต และเปนถึงกํานันตําบลแสงสุข แตกลับไปเอาดีในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย
(รีสอรท และ คอนโดมิเนียม) เขาไดแตคาดหวังวา ชองทางสรางความร่ํารวยเสนนี้ จะตอบสนอง กิเลส
ตัณหาของตนเองไดดีกวาชองทางอื่น
ทรงวิทย นอกจาก มีดีกรีจบบริหารธุรกิจแลว ยังเปนคนรอบคอบ มีเหตุผล ประมาณตน ในการ
ประกอบธุรกิจ ภายใตปจจัยสําคัญ 3 ขอ คือ เงินสดตองมีใหพอ พนักงานตองมีคุณภาพ และ ความซื่อสัตยตอ
ลูกคา ตองรักษาไวใหดี
ดูเหมือนวา สุณี จะทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว มากกวาที่จะเปน ดํารง ถาพี่รง หรือ ดํารง ไมของ
แวะกับ เหลา และการพนัน จนเปนเหตุ ใหตองสูญเสียที่ดินทํากิน ก็คงไมปลอยใหเสี่ยบุญชัย เจาพอปลอย
เงินกูนอกระบบ ยึดที่นา แทนเงินที่ดํารง กูไป เพื่อเปนคายารักษาเมีย และใชหนี้พนัน
จุดที่ทําใหวิถีชีวิตของ สาม ครอบครัวเปลี่ยนไป คือ พิษของวิกฤติเศรษฐกิจแบบฟองสบู เริ่มออกฤทธิ์
ทําลายระบบการหมุนเวียนของเงิน และการบริโภคของคน อยางบาคลั่ง ซึ่งถาหากใคร มุงศึกษา รูเทาทัน
ไมหลงไปกับทางลวงนี้ แลวกลับลํานาวาชีวิต เชื่อในแนวทางวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผูนั้น… รอด แนนอน
สุณี เชื่อ… แต ดํารง ไมเขาใจ… จึงถูกลอลวงใหไปรวมคายาบา สุณี มีคุณภาพชีวิตดีวันดีคืน แต
ดํารง ถูกไลลาชีวิต
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วิภา นําความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาสูชาวบานตลอดเวลา แตนาเสียดาย ที่ ใหญ คิดสวนทาง ดื้อรั้น
จนเอาตัวไมรอด สุดทาย ธุรกิจลมละลาย และตองจบชีวิต ดวยกระสุนปนของตัวเอง
……
หากปลอยใหเรื่องราวทั้งหมดจบลง แบบนี้ ก็จะมีแตความสูญเสีย ดังนั้น การบันทึกเรื่องเลาในครั้งนี้
จึงถูกโยนทิ้งลงตะกราขยะไป… ไมมีใครตาย ไมมีใครไดรับความสูญเสีย
แตมีบุคคลคนหนึ่ง ที่ไมยอมอยูในกฎเกณฑของกิเลสมนุษย เขาเชื่อมั่นในวิธีคิด วิถีทาง เขาฉลาดที่จะ
เลื อ ก “ปรั บ กลยุ ท ธ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ รั ก ษามาตรฐาน” เขาคื อ ทรงวิ ท ย ผู เ ป ย มด ว ยความขยั น ซื่ อ สั ต ย
พึ่งตนเอง รูพอเพียง เขาไดประกาศใหสังคม รับรูวา เขาคือ ปราชญของธุรกิจภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง
“ทุกคนก็เปนมนุษย มีกิเลส ที่อยากได อยากมี อยากเปน
แตถารูจักพอ รูจักพึ่งตนเอง พึ่งพาคนรอบขาง ในบางเรื่อง
รูจักประมาณตัวเอง ในบางครั้ง รูจักปฏิเสธบาง ในบางคราว
ไมสรางความเดือดรอนใหกับคนรอบขาง ในทุกๆ เรื่อง
แลวเราจะฝนเห็นสังคมที่ดีกวานี้ ไมไดหรือ”

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
(องก 1)
เริ่มเรื่อง
ขึ้นขอความ “เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความมั่นคงของแผนดิน
เปรียบเหมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงได ก็อยูที่เสาเข็ม
แตคนสวนมาก มองไมเห็นเสาเข็ม และ ลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป” พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
“ชีวิตใหม ไรสารพิษ”
ภาพเหตุการณตอจากนี้ไป ไดดําเนินไปตาม เรื่องราวที่ถูกเขียนลงไปในสมุดเลมนั้น …
ภาพสองเหตุการณตอไปนี้ จะถูกตัดสลับไปมา …
(1) ภาพมือปน 2 คน (ลูกนองเสี่ยบุญชัย) กําลังวิ่ง ไลลาชายคนหนึ่ง (ดํารง) … เล็ง ยิง …ปง! ปง!
ปง! ชายคนนั้น ถูกยิง ลมลงจมกองเลือด… แตยังไมทราบวาเปนใคร เห็นแตใบหนาของคนราย ใสอารมณ
สมใจ (สะใจ) ที่ไดฆา
(2) สลับกับภาพ ชายเจาของรถหรูหราคันหนึ่ง (ใหญ แตยังไมเห็นหนาวาเปนใคร) เหยียบคันเรงรถ
ดวยความเร็วสูง เพื่อไปที่ไหนสักแหง เมื่อถึงที่หมาย เปดประตูหองเขาไปในหองทํางาน สภาพหอง ของวาง
ระเกะ ระกะ ชักลิ้นชกออกมา เห็นปน หยิบปน … เสียงปนดังขึ้น ปง! . ภาพบนโตะทํางาน หัวฟาด ลงบน
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พื้นโตะทํางาน แนนิ่งไป
หมูบาน แสงสุข เปนชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง ผูคนมีอาชีพหลากหลาย ทั้งเกษตรกรรม คาขาย
รับจาง รับราชการ มีทั้ง เด็ก คนแก คนพิการ คนปวย นักเลง นักเลนพนัน และหัวขโมย แตโดยทั่วไป แต
ละคนแตละครอบครัว มีฐานะทางเศรษฐกิจและรายได ไมแตกตางกันมากนัก ในอดีต มีพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณครึ่งหนึ่ง ของเนื้อที่ทั้งหมด แตปจจุบัน พื้นที่เกษตรกรรม มีจํานวนลดลง เพราะถูกขาย หรือแปร
เปนพื้นที่ทําโรงงาน สิ่งปลูกสราง
ชาวตําบลแสงสุขรุนพอแม รักสันโดษ สามัคคี รักในหลวง ตางพอใจที่จะชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
แตกตางจาก สมาชิกชุมชนในรุนลูก ที่เริ่มมีความคิดเห็นและวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
ในตําบลนี้ มีบุคคลสําคัญ ที่มีบทบาท ในการกําหนดชะตา และเรื่องราว ใหหมูบานแสงสุข กลายเปน
เรื่องที่ไดรับการเลาขาน และเปนบทเรียนที่นาเรียนรู และ จดจํา
“ใหญ” เปนลูกชายคนเดียว ของพอและแม ที่เปนคนพื้นเพนี้ เรียนจบรัฐศาสตร มีเพื่อนรุนพี่ ชื่อ
“ทรงวิทย” เปนนักศึกษาสถาบันเดียวกัน ทรงวิทย เรียนบริหาร เปนนักศึกษารุนพี่ ที่ใหญ ใหการเคารพเชื่อ
ฟง มากกวาใครๆ
หลังเรียนจบ ทรงวิทย ไปทําธุรกิจสวนตัว ใหญ กลับบาน ตําบลแสงสุข เพื่อไปทําภารกิจ ที่ตนเอง
ตั้งใจไว คือ กลับไปพัฒนาหมูบานของตัวเอง ตามอุดมการณของ นักรัฐศาสตรมือใหม ไฟแรง
“วิภา” เปนเพื่อน ใหญ สมัยเรียนมัธยม ฐานะไมดีเทาใหญ แตพยายามเรียนจนจนวุฒิครู จึงไดมา
เปนครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หมูบานแหงนี้ นับเปนครูสาว คนแรก ของหมูบาน เธอรักชุมชนแหงนี้
สอนใหชาวบานรูจัก และรักษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มาโดยตลอด
“ดํารง” กับ “สุณี” สองสามีภรรยา เปนชาวบานยากจน ถูกเสี่ยบุญชัย ยึดที่นาไป เพื่อใชหนี้เงินกู
จึงไปเชาที่นาของ ใหญ ประกอบอาชีพ ดํารง เปนคนชอบดื่มเหลา เขาขั้นขี้เมา เมาแลวชอบ เลนพนันมวยตู
สวน สุณี เปนแมบานที่ดี ขยัน ทํางานทุกอยาง ทั้งงานในบาน งานในไรนา แตมีขอเสีย คือ ชอบ เลนหวย
บาละครทีวี เหมือนชาวบานทั่วๆ ไป ในยานนี้ คุณภาพชีวิตแบบนี้ เปนเหตุ ใหครอบครัวนี้ ติดหนี้สิน ยากจน
ซ้ําซาก ตลอดป
ดํารง กับ สุณี มีลูกดวยกัน 2 คน คนโต เปนผูหญิง ชื่อ “จอย” คนเล็ก เปนชาย ชื่อ “โจ” โจ เปน
เด็กติดแม สวนจอย หันไปเอาดีกับการเรียนหนังสือ เขาไปทํางานในเมือง เลี้ยงตัวเองไปดวย เรียนไปดวย
จนจบ ปวส. ดานมัณฑนศิลป จอยไปทํางานใหกับ ทรงวิทย ตําแหนง CREATIVE
เสี่ย “บุญชัย” เปน นายหนาเงินกู หนาเลือด มีอิทธิพล เจาของบอนพนัน ในหมูบาน ที่ทุกคนยําเกรง
แมแตตํารวจ ก็ไมกลาแตะตอง (ตํารวจ รับสวย จากเสี่ยบุญชัย) เขามี ลูกนอง คนสนิท ชื่อ “โชกุน” กับ
“ไอปด” โชกุน เปน คนพูดนอย ดุดัน โหดเหี้ยม ไอปด เปนคนสติไมเต็ม

ตอนที่ 1 ใหญ วิภา ดํารง สุณี ในชุมชนแสงสุข 10 นาที
ใหญ มีโอกาสดีกวาคนอื่นในหมูบาน ตรงที่ พอแม บุกเบิกเก็บ สะสมที่ดิน เปน นา 200 ไร ในตําบล
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แสงสุข และ สวนผลไม อีก 50 ไร ไวใหเขา เพื่อไมตองการใหเขา ลําบากเมื่อโตขึ้น และพร่ําสอนลูก ใหตั้งใจ
เรียน เปนเจาคน นายคน ใหได จะไดไมลําบากเหมือนพอแม ที่เปนชาวนา
หลังเรียนจบ ใหญ กลับบาน ทามกลางความยินดี ของเพื่อนบาน พี่ ปา นา อา และคนที่ดีใจมากกวา
คนอื่น คือ ครูวิภา
ชาวบาน ยอมรับวา ใหญ เปนเลือดแทของหมูบาน จึงไดรับเลือก ใหเปนผูใหญบาน ในฐานะ ที่เรียน
มาสูงกวาคนอื่น และจบรัฐศาสตรมาแลวดวย
ดํารง กับ สุณี เปนครอบครัวหนึ่ง ที่พอเคยบอกวา ควรเลี้ยงและดูแลเขา ใหญจึงใหเชา เปนกรณี
พิเศษ ตรงที่ คาเชาไดบาง ไมไดบาง ก็ไมเปนไร
ขณะที่ สุณี ฉีดยาปราบวัชพืช ดํารง หวานปุยเคมีในนาขาว ก็ดูดยาสูบไปดวย สุณี มักจะกินยาแก
ปวดเมื่อยเปนประจํา หลังเสร็จภารกิจจากนา… ดูเหมือนจะเปนเรื่องปกติไปเสียแลว
สวนผลไม นานาชนิด ที่พอปลูกไว 50 ไร ใหญ ก็ปรับปรุง จนมีผลผลิตเพิ่ม ใหญ เหน็ดเหนื่อย กับ
การขุดดิน ใสปุย เข็นรถ ในสวนผลไมของเขา ทามกลางสายตา ชื่นชม ยินดี ของ ครูวิภา ที่แอบชอบ ใหญ
ตั้งแตแรก

ตอนที่ 2 ใหญ ของครูวิภาแตงงาน 3 นาที
วันหนึ่ง ใหญ มองดูนาขาวอยางชื่นชม ครูวิภา นําขาวกลางวันมาสง ตอนพักเที่ยง (นาอยูติดกับ
โรงเรียน) ทั้งคู สารภาพรัก ใหญนอนหนุนตักวิภา และขอแตงงานกับครูวิภา ทั้งคูสัญญากันวา จะรวมกัน
พัฒนาหมูบานแหงนี้
ดํารง กับ สุณี แอบชื่นชม ใหญ กับครูวิภา อยูมุมหนึ่ง ของนาขาว
ใหญ แตงงาน กับครูวิภา
ใหญ ไดรับเลือกเปน กํานัน
5 ป ผานไป

(องก 2)
ตอนที่ 3 ชีวิตที่พอเพียง ของ ใหญ กับ ครูวิภา 5 นาที
วิถีชีวิต ของ สุณี กับ ดํารง ก็ไมตางจากชาวบานแถบนี้ สุณี ชอบ เลนหวย และ ดูละครน้ําเนา สวน
ดํารง ก็นั่งรวมวงเหลา พนันมวย
วิภา สอนหนังสือ ปลูกฝง ใหนักเรียนรักในหลวง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย ขยัน ประหยัด ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหวางเดินทางกลับบาน ก็มักจะแวะพูดคุย ทักทาย ชาวบาน ใหรูจักใชสมุนไพร
พึ่งตนเอง ชาวบาน รักครูวิภา เหมือนนางฟา บนสวรรค
ครูวิภา กลับมาบาน ทักทาย ลูกสาว “ยุย” และ ลูกชาย “อ้ํา” มี “แววมยุรา” คอยเปนพี่เลี้ยง ใหลูก
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ทั้งสองคน

ตอนที่ 4 ใหญ ทําธุรกิจ รีสอรท เพื่อสู “หนทางรวย” 5 นาที
ใหญ ปรึกษากับ วิภา เพื่อสรางหนทางรวย แตวิภา กลับเฉยๆ เพราะรูสึกวา ทุกวัน ก็อยูดีมีสุขแลว
ใหญ จึงกูเงินจากธนาคาร ซื้อที่ทํารีสอรท โดยเอาที่นา ครึ่งหนึ่ง ไปจํานองไวกับธนาคาร เพื่อเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู ทําไปไดสัก 60 % เงินหมด เพราะตกแตงเพิ่มเติมนอกแผน
จึงปรึกษากับ วิภา จะขอกูเงินนอกระบบ กับ เสี่ยบุญชัย แตวิภา ไมเห็นดวย เพราะดอกเบี้ยแพง
เสี่ยบุญชัย อยากลงเลนการเมือง ทองถิ่น จึงหวังพึ่ง กํานันใหญ เมื่อใหญมาขอกูเงิน เสี่ยบุญชัย ก็
ยินดี ใหกู ดอกเบี้ยเทาธนาคาร โดยแลกกับการเปนหัวคะแนนให
ใหญ กลับ มาเลาใหวิภา ฟง วิภาจึงยอมจํานน ตามที่ใหญตองการ แตตนเอง ก็สาละวนอยูกับลูก
สองคน โดยที่ใหญ ไมสนใจลูกเลย
เสี่ยบุญชัย ไดรับเลือก เปนผูแทน

ตอนที่ 5 ธุรกิจ รีสอรท ประสบผลสําเร็จ “รวยสมใจ”

3 นาที

ธุรกิจ รีสอรท ก็ประสบผลสําเร็จ ไดกําไรอยางไมคาดคิด แต เงิน ทําให ใหญ เปลี่ยนไป เริ่มทําตัวเปน
นาย คบกับนักธุรกิจใหญ ดูหมิ่น คนจน เที่ยวเตร ดื่ม ติดผูหญิง มีเงินใชฟุมเฟอย อุดมการณ นักพัฒนา
ตอนเรียนจบใหมๆ หายไปสิ้น เริ่มไมสนใจ ลูกเมีย ดื้อรั้น หยิ่ง ยะโส ติดเพื่อน
ใหญ โทรศัพท ถึง ทรงวิทย คุยทักทาย เรื่องภาวะของธุรกิจ

ตอนที่ 6 แนวคิดของ ทรงวิทย ในการประกอบธุรกิจ 10 นาที
ทรงวิทย เจาของ ธุรกิจ OTOP ซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก จําหนาย ผลิตภัณฑจากไมแปรรูป ทุกชนิด
เครื่องประดับ ตกแตง ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ซึ่งตองใชฝมือ และการออกแบบ
ทรงวิทย เปนเพื่อนสนิท กับ ใหญ แตมีแนวคิด สวนทางกัน ทรงวิทย เปนคนรอบคอบ ซื่อสัตย ให
ความสําคัญกับ ศักยภาพของคน เปนสําคัญ เงินสด ตองมีสํารองเพียงพอ ตองซื่อสัตย ไมเอาเปรียบ ลูกคา
ใหญ ใหความสําคัญกับ เงินมากกวาอยางอื่น ใชเงินซื้อทุกอยาง แมกระทั่ง ความรัก ความซื่อสัตย ความ
ศรัท จากคนรอบขาง
“จอย” ไปสมัครงาน เปน creative ใหกับ บริษัท ของทรงวิทย จอย เปนคนมีความคิดสรางสรรค
ขยัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี ชอบพูดตลก พนักงานทุกคนก็รัก และเอ็นดู เปนพนักงานมือหนึ่ง ของ ทรงวิทย
ใหญ ตองการ ทําธุรกิจอีกอันหนึ่ง ที่นําไปสูหนทางรวยมากกวา คือ ทําคอนโดมีเนียม ซึ่งจําเปนตอง
ใชเงินลงทุนเพิ่ม
ที่รานอาหารริมบึง มี ใหญ กับเพื่อนๆ “โอลัน” กับ “สกล” และ ทรงวิทย สนทนาเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจ ทรงวิทยพูดเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แตใหญฟงไมเขาใจ หาวา ทรงวิทยเพี้ยนไป
6

Script Writing – Story Outline : เรื่อง ฟาใหม หัวใจพอเพียง (New Life No Hell)

เมื่อใหญ ขอใหทรงวิทยรวมทุนดวย ทรงวิทยจึงปฏิเสธไป กลับเตือนวา อยาเพิ่งลงทุน ในตอนนี้
เพราะมันเสี่ยงมากกวา แนวโนมเศรษฐกิจ ตอไปจะไมดี ควรดําเนินธุรกิจตองรูจักจุดพอเพียง

ตอนที่ 7 วงจรชีวิต โง จน โรค ของ สุณี กับ ดํารง 10 นาที
ดํารง ไปกูเงิน เสี่ยบุญชัย เพื่อใชหนี้ พนันบาง ใชเปนคายา รักษา สุณี บาง เงินที่ลูกสงมาให ก็เอาไป
กินเหลาหมด ตอนนี้ แมนาจะถูกยึด แตก็ยังเปนหนี้อยู
เสี่ยบุญชัย จึงใชให โชกุน กับ ไอปด มาทวงหนี้เกา แต ดํารง บอกวายังไมมีใหในตอนนี้
ดํารง กลุมใจ จึงไปนั่งกินเหลากับเพื่อน มีคนแนะนํา ขายยาบา ไดเงินงาย และ เร็วกวา
ดํารง จึง รับเปนสายสง ยาบา โดยที่ เขาไมรูเลยวา คนที่เขา รวมงานดวย พัวพันกับ เสี่ยบุญชัย
โดยตรง ทั้งเปนคนของเสี่ยบุญชัย และ เปนสายใหกับตํารวจ ดวย
ดํารง แอบ ไปพนันมวย แลวแพ เจาหนี้ทวง ไมมีให สุณี รูเขา จึงตอวา ดํารง
สุณี ดูขาว ตํารวจลอจับ คนคายาบารายใหญไดสําเร็จ โดยไมทันสังเกตวา รงรูสึกตกใจ แตสุณี ก็
พูดประชดเชิงหามปราม วาอยาริขายยาบาเปนเด็ดขาด จะถูกตํารวจจับ และทําใหลูกเมียลําบาก ดํารง ไดแต
กมหนานิ่ง

ตอนที่ 8

ธุรกิจของ ใหญ “รวยไมเลิก”
สุณี เปลี่ยน ทางชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง 7 นาที

ใหญ ตัดสินใจ ทําธุรกิจคอนโดมิเนียมตอ โดยไมฟงคําคัดคาน ของครูวิภา โดยใชที่นาทั้งหมด 200 ไร
ไปค้ําประกันวงเงินกู
ครูวิภา ชวน ดํารง กับ สุณี ยายมาอยูใกลๆ กัน จะไดชวยดูแลสวนผลไม ใหดวย แทนการทํานา
นับเปนเรื่องดี สําหรับ สุณี เพราะยิ่งไดไกลชิด กับครูวิภา สุณี ก็ซึมซับ ความรู แนวคิด ที่ครูวิภา
คอยอบรม สั่งสอน แวว ก็พลอยดีใจไปดวย ที่ไดสมาชิก เพื่อนบาน ที่รูใจมาเพิ่มสีสันใหชีวิต
สุณี เรียนรู การเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยเริ่มจาก ลด ละ เลิก อบายมุข อุดรูรั่วของชีวิต และ รูจัก
พึ่งตนเอง ตั้งแตเครื่องใช ปจจัยสี่ และอื่นๆ จากการที่สุณี เขารับการฝกอบรม โครงการเศรษฐกิจพึ่งตน
ชุมชนเขมแข็ง สุณี เห็นดีดวย กับสิ่งที่ครูวิภาบอกสอน แตดํารงไมรูเรื่อง และไมเขาใจ
ทรงวิทย และ “ริน” มาเยี่ยมใหญ ถึงที่บาน จอย ก็มาดวย
จอย เตือน แม กับ พอ เรื่อง การกิน อยู พรอมกับ สงเงิน จํานวนหนึ่ง ใหแมเก็บไว จอย อยากให
พอเลิกดื่มเหลา อยากใหแมเลิกเลนหวย สุณี ซาบซึ้ง น้ําใจของลูก และดีใจ ที่มีลูกกตัญู และเปนคนดี
สวน รง ไดแตนิ่งๆ ไมพูดอะไร
ทรงวิทย มาดูลูทาง หาวัตถุดิบ ปอนโรงงาน และเห็นวา ชาวบานแถวนี้ มีฝมือหลายคน ก็ขอรอง ให
ครูวิภา หาแรงงานที่มีฝมือ ไวใหดวย ตองการคนดี คนขยัน ไมมีอบายมุข
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กอนกลับ ทรงวิทยไดรวมกิจกรรม ทําบุญขวัญขาว กับชาวบาน ซึ่งถือเปนประเพณีสําคัญของ
หมูบาน แสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกันเองของชาวชุมชน โดยมี ครูวิภา เปนผูนํากิจกรรม
กํานันใหญ มาเปนประธานพิธีให เสี่ยบุญชัย ก็มาดวย ทุกคน รวมสนุกกัน รองเพลงรําวง “ขาวนาบุญ”
อยางมีความสุข
(จุดหักเห)

ตอนที่ 9 ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู ใหญ กับ ทรงวิทย คิดแกคนละแบบ

5 นาที

สถานการณบานเมือง เดินมาถึงยุคเศรษฐกิจฟองสบูแตก มีชุมนุมประทวง คนตกงาน ธนาคารลม
สงผลกระทบตอธุรกิจทองเที่ยวเปนอยางมาก ลูกคาหลายคน ยกเลิก การจองหองพัก ทําให ธุรกิจรีสอรท
และ คอนโดมิเนียม ของใหญ ประสบภาวะขาดทุน ติดตอกันมาหลายเดือน
ใหญ กลุมใจมาก ปรึกษา กับ ทรงวิทย ทรงวิทย ก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน แนะวา ถาไมไหว ก็ให
ขายกิจการไปเสีย หาเงินไปใชหนี้ดีกวา สวนวิภา ก็แนะนําแบบเดียวกัน
เสี่ยบุญชัย ก็แพเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ถือวา เปนความลมเหลว ของใหญดวย ในฐานะหัวคะแนน คน
สําคัญ เสี่ยบุญชัย จึงปฏิเสธ ไมใหความชวยเหลือใดๆ แกใหญ
ทรงวิทย ก็ประสบปญหา เชนเดียวกัน ยอดขายตก supplier งดใหเครดิต ที่เคยใหระยะยาว ก็เรงรัด
เปนเงินสดแทน ทรงวิทย ขาดแคลนเงินสด จนไมมีเงินเดือนจายพนักงาน แต ทรงวิทย ก็แกปญหา โดย
ชลอจายเงินเดือนไวกอน นําเงินสดสวนหนึ่ง ไปหมุน ซื้อวัตถุดิบ ทําใหพนักงานสวนใหญ ไมพอใจ บางคน
พากันลาออกไป
แตยังโชคดี ที่บรรดาพนักงาน ที่ลาออกไปนั้น เปนแรงงานไรฝมือ
ทรงวิทยใหความสําคัญ กับปจจัย ในการดําเนินธุรกิจ OTOP ของเขาวา สิ่งสําคัญ คือ (1) เงินสด
ตองมีไวหมุนเวียนใหเพียงพอ (2) พนักงาน ตองมีคุณภาพ และมีศักยภาพ เพราะ พนักงานที่ดี จะชวยลด
ตนทุนให (3) ลูกคา คือ หัวใจสําคัญของความอยูรอด อยาเอาเปรียบเขา ตองซื่อตรง ตองสงมอบสินคาที่มี
คุณภาพ ตามที่ตกลงกัน ตองรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ
ทรงวิทย และ ใหญโทรศัพทคุยกัน แลกเปลี่ยน ปรับทุกขซึ่งกันและกัน แตใหญ ก็ไมเห็นดวย กับ
แนวคิด และ วิธีการที่ ทรงวิทย ทําอยูดี

ตอนที่ 10 วิถี “เศรษฐกิจพึ่งตน” ของสุณี 3 นาที
หลังจากไดเรียนรูวิถีชีวิตใหม ไรสารพิษ จากซีดี ทําให สุขภาพของ สุณี ดีวันดีคืน ดวยวิถี สุขภาพ 8
อ. กิจกรรม 5ส. สมุนไพรพึ่งตนเอง นวดแผนไทย น้ําหมักชีวภาพ น้ํายาเอนกประสงค ปุยอินทรีย จาก
การทําบัญชีครัวเรือน ทําให สุณี มองเห็นจุดบกพรองของการดําเนินชีวิต และเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม แต
ดํารง ไมสนใจเลย
ทั้งหมดนี้ เปนเพราะ ครูวิภา เปนผูนําความคิด นําใหชาวบาน หันมาสนใจแนวทาง การพึ่งพาตนเอง
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ใหมาก และรูเทาทัน สิ่งยั่วยุตางๆ ที่ถาโถมเขามาผานสื่อทุกชนิด ทําใหวิถีชีวิตของชนบทเปลี่ยนไป
กลายเปน รูรั่วของชีวิตไป โดยไมรูตัว

ตอนที่ 11 รอยราว ระหวาง ใหญ กับ ครูวิภา ปญหาของ ใหญ “วิกฤติความรวย” 3
นาที
ขาว คําเตือนจากนักวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ เรื่อง ภาวะวิกฤติในยุคฟองสบู หลีกเลี่ยงการลงทุน ให
รักษาเงินสดไว ลดตนทุน ดวยการเพิ่มศักยภาพของคน และลดสิ่งที่ไมจําเปนลง เจาของธุรกิจ ตองลงมาทํา
เอง ทั้งหมดนี้ ใหญไมสนใจ ไมเชื่อ
ใหญ ตัดสินใจ แกวิกฤติแบบสวนทาง สรางเครดิตใหแกตัวเอง ดวยการเอาที่ดินที่มีอยู (สวน 50 ไร)
เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูธนาคาร เพื่อพยุงฐานะทางการเงินตอไป สิ่งที่ วิภา รับไมไดมากที่สุด คือ ใหญ
จะเอาบานไปค้ําประกันเงินกูดวย
สภาพครอบครัวของใหญ ไมดีเลย วิภา ถึงกับ ขับไลใหญออกจากบาน ใหญจึงหลบไปอาศัยนอนกับ
กิ๊ฟ ซึ่งเปนเมียนอย
ครูวิภา จึงตองทําใจใหเขมแข็งเขาไว น้ําตาที่ไหลอาบแกม ก็ไมใหใครเห็น ในเมื่อผัวไมรักดี ก็ปลอยมัน
ไป ยังดี ที่มีบาน มีที่ดินผืนสุดทาย ทิ้งไวใหเปนสมบัติของลูก และเพราะความศรัทธาของชาวบาน และ
ภารกิจในการเปนผูนําความคิด ยังมีอยูเต็มหัวใจ ทําใหวิภามีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้ง สมกับเปนนางฟาของ
ประชาชนจริงๆ
แตตอนนี้ วิภา หอบลูก 2 คน หลบไปอยูบานของพอกับแม ที่ตางอําเภอกอน โดยไมบอกใคร ปลอย
ใหแววกับสุณี ดูแลบานไปพลางกอน

ตอนที่ 12 ทรงวิทย เดินตามรอย ความพอเพียง เพิ่มศักยภาพ 5 นาที
ทรงวิทย ประชุม พนักงานในบริษัททุกคน ใหโอกาส ใหทางเลือก ใครพรอมที่จะอยูรับสภาพ ใครไม
พรอม ไมยอมรับ ก็ตัดสินใจเองไดเลย วาจะอยูหรือจะไป
ถาใครจะอยูตอ ตองปรับปรุงสมรรถภาพของตนเอง ลด ละ เลิก สิ่งที่ไมจําเปนลง ใหไดกอน เพื่อลด
ภาระรายจายสวนตัวลง ใหสมดุลกับ เงินเดือนที่ขาดแคลน และใหชวยกันประหยัด ทรัพยากรรายจายของ
บริษัท เชน ลดคาน้ํา คาไฟฟา ลง เพื่อวา บริษัท จะไดมีเงินเหลือสวนหนึ่ง จายเปนเงินเดือนให ความขยัน
สติ ปญญาคิด ความเอาใจใสตองานในหนาที่ จะชวยรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ ทําให
รักษายอดขายได เมื่อขายได ก็มีเงิน ทุกคนก็อยูได มีความสุข
ทรงวิทย ไดแจงไปยัง supplier ทั้งหลายวา ขอผอนผันจายชากวากําหนด ถาไมได จําเปนตอง
เปลี่ยน supplier รายใหม คงไมทําใหผิดเงื่อนไข เพราะในภาวะอยางนี้ ทุกคนตองพยุงฐานะของตัวเองให
อยูรอด แต ทรงวิทย ไมโกงแนนอน แตตอนนี้ยังไมมีเงินสดจายใหจริงๆ
ผลปรากฏวา ทําให พนักงาน ไรฝมือ ลาออกไปคอนบริษัท
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ทรงวิทย ประชุม คนวงในของ บริษัท วา (1) จะคัดเลือก พนักงานชั้นดีไว สวนหนึ่ง โดยเพิ่ม
เงินเดือนใหดวย (จอย อยูในลําดับที่ 1 ของกลุมนี้) เพราะตองการรักษา คุณภาพฝมือ เพราะผลิตภัณฑของ
บริษัท เปนสินคาประเภท ตองใชความคิดสรางสรรค และความประณีต ซึ่งหากรับพนักงานใหมเขามา ตอง
สอนงานกันใหม สูจางคนเกาฝมือดี ไวสอนพนักงานใหม ที่ไรฝมือ ดีกวา (2) เปลี่ยน Supplier โดยมี ครู
วิภา ชวยสนับสนุน (3) หาตลาดตางประเทศ ไวดวย
ทรงวิทย เลือกวิถีชีวิตพอเพียง โดยการทําตัวอยางใหพนักงานดู ไปเปนวิทยากร ใหแกศูนยฝกอบรม
หลายๆ แหง ทําให รูจักแรงงานหนาใหม ที่มีฝมือเพิ่มขึ้น และเปนชองทางหนึ่ง ในการคัดคนมีคุณภาพ เขา
มาทํางานในบริษัท อีกทางหนึ่งดวย
ทางวิทยประกาศวา พนักงานคนใหมทุกคน ตอง ไมมีอบายมุข โดยเฉพาะเหลา กับ บุหรี่ การพนัน ใคร
ยังติดอยู จะไมรับ แมวาจะมีฝมือ หรือเกงแคไหนก็ตาม

ตอนที่ 13 สุณี ไดรับแรงสนับสนุน ตั้งกลุม วิสาหกิจชุมชน (เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเขมแข็ง)
ใหญ สํานึกไดเมื่อสูญเสีย และสายเกินไป (เศรษฐกิจพึ่งเงิน ชีวิตผลาญพรา)
12 นาที (มีเพลงประกอบภาพยนตร)
สุณี กับ สมาชิก ประสบความสําเร็จ ตามวิถีทางเศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเขมแข็ง และรวมกัน
วางแผนยกระดับอาชีพของสมาชิก สูโครงขายอาชีพ “วิสาหกิจชุมชน”
ใหญ มีปากเสียงกับ กิ๊ฟ และถูกขับไล เชนเดียวกัน ใหญเสียหนามาก และโกรธ ผิดหวังกับชีวิต
มีโทรศัพท ลึกลับ เขามา เกี่ยวกับ หนี้สิน ยิ่งทําให ใหญกลุมใจหนักยิ่งขึ้น
ใหญคิดไมตก จึงขับรถออกไป ทิ้งรอยยิ้มเยาะของกิ๊ฟ ไวเบื้องหลัง
ใหญขับรถไปตามชนบท ขับไปเรื่อยๆ เห็นผูคน ชาวบานเขามีความสุขกัน มีรอยยิ้ม ทั้งๆ ที่ คนพวก
นี้ ไมมีเงินทองมากมายอยางที่ใหญเคยมี พวกเขามีความสุข กันไดอยางไร
ใหญ ขับรถมาถึงที่นาของตนเอง ความรูสึก รัก เสียดาย ในสิ่งที่บรรพบุรุษ สรางไวให มันกําลังจะ
ถูกเขาทําลาย สรางอารมณสะเทือนใจ
ทําใหใหญสับสนกับความคิดของตัวเอง เมื่อนึกยอนภาพอดีต ของตน ไปตามบทเพลง “ชีวิตใหม ไร
สารพิษ”

(องก 3)
เพลงจบลง …
ภวังคความคิด กลับคืน เมื่อ เสียงโทรศัพทดังขึ้น เปนเสียงเรียกของ แวว ใหรีบกลับบาน ครูวิภา
และเด็กๆ ไมรูหายไปไหน มีหมายเรียกจากทนายดวย
ใหญจึง รีบขับรถ กลับไปอยางรวดเร็ว
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ถึงบาน กลายเปนบานที่วางเปลา เปดประตู เขาไปในหองทํางาน มีแตขาวของรกรุงรัง ไรระเบียบ รูป
ถายขางฝาผนัง ก็ดูเศราๆ
เมื่อครูวิภา ไมอยูบาน จึงเปนภาระ ของ สุณี ที่ตองจัดเก็บ ขาวของ ปดกวด และกลับไปดูภาระกิจใน
สวน อยางไมบกพรอง จนแลวเสร็จ
เหนื่อยจากงานสวน สุณี จึงกลับบาน เขานอนแตหัวค่ํา
วันนี้ ฝนตกหนัก สุนัข ก็เหาไมหยุด จึงพาลูกเขานอน มองหนาลูกชายคนเล็ก จิตใจก็พะวง เปนหวง
ดํารง ที่ยังไมกลับบาน เห็นแมนอนกระสับกระสาย ไมพูดอะไร ลูกชายจึงบอกวา พอไปทําธุระที่บานเสี่ยบุญ
ชัย
ทันใดนั้น สุณี…เกิด ลางสังหรณ กลัววา ดํารง คงเจอเหตุราย จึงรีบลุกขึ้นจากที่นอนทันที บอกให
ลูกชาย นอนเฝาบาน สวนตนจะไปตามพอ แลวควาไฟฉาย ลงจากบานไป ทามกลางสายฝน

ตอนที่ 14 ดํารง คายาบา และถูกไลลา พรอมๆ กับ ใหญ ฆาตัวตาย 5 นาที
คืนนี้ ดํารง เปนสายสงยาบา เมื่อไปถึงที่นัดหมาย สงของแลว ปรากฏวา เปนของปลอม ตํารวจมา
ดํารง เห็นทาไมดี จึงวิ่งหนีเอาตัวรอด คนราย สองคน จึงชักปน ออกวิ่งไลลา
ใหญ ขับรถ จอดหนาบาน วิ่งขึ้นไปบนหองทํางาน
ใหญ ยืน สับสนอยูกลางหอง ทามกลางบรรยากาศเศราๆ วังเวง ตัดสินอะไรไมถูก ภาพ ในอดีต ผุด
ขึ้นมาในสมอง เมียขับไล ลูกคาปฏิเสธ ทรงวิทยเตือนและ กิ๊ฟ สงสายตายเยยหยัน เพื่อนตอวา ทนายสง
หมายศาลมาให
ภาพเหลานี้ สลับไปมา ระหวางที่ ใหญ ลากลิ้นชักออกมา แลวหยิบ ปนพกสั้น ถือไวในมือ กําแนน
สังเกตเห็นเงาภาพบนผนัง คอยๆ ยกปนขึ้น
สุณี วิ่งฝาสายฝนออกไปตามเสียง ที่มีคนวิ่งขับไลกัน
เห็น จากแสงไฟ ดํารง กําลังวิ่งหนี เขา วิ่งไปสะดุด เศษไม และเหยียบตะปู หนีไปไมรอด มือปน ยก
ปนขึ้น เล็งไปที่ ดํารง
สุณี ตกใจมาก ทําอะไรไมถูก
เงาภาพที่ผนังหอง มองเห็น ใหญ จอปนที่ขมับ … เหงื่อผุดไหลเต็มใบหนาของ ใหญ สายตาของเขา
แดงก่ํา เหมือนจะรองไห มือสั่น ขณะเหนี่ยวไกปน
เสียงปนดังขึ้น ปง! ปง! ปง! 3 นัด ทามกลางความมืด
เลือดกระเซ็นไปถูก รูปถายของใหญ จนไหลเยิ้ม
สุณี ตกใจกลัว สุดขีด
เลือดไหลยอย บริเวณศีรษะของดํารง ทามกลางสายฝน
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ภาพบนโตะทํางาน รางของ ใหญลมคว่ําลงมา แนนิ่งไป มองเห็นสภาพศพของ ใหญ ดวยบรรยากาศ
อันเศรา นาสะพรึงกลัว และวังเวง
เสียงกรีดรอง ของ สุณี โหยหวน ไดยินไปทั้งหมูบาน

ตอนที่ 15 ก็เปนเพียงภาพฝน กับ บันทึกที่ถูกฉีกทิ้ง

5 นาที

สุณี สะดุง ตกใจตื่น ขึ้นมากลางดึก เหงื่อไหลทวมตัว ลูกชายยังนอนหลับสนิท
มองเห็นมือของใหญ ที่กําลังจดบันทึกประจําวัน ชัดเจนขึ้น แตเมื่อมองจากดานหลัง เขาแสดงความ
ไมพอใจในสิ่งที่เขาบันทึก…
เขาจึงขยํากระดาษที่บันทึกนั้น พรอมกับฉีกสมุดเลมนั้น แลวโยนลงตะกราไป จากนั้น ลุกเดินออกไป
เปดประตู แลวเดินออกจากหองไป
รอบๆ ระเบียงบาน มองเห็นเครื่องเฟอรนิเจอร ที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล เครื่องมือนวดแผนไทย กาชง
สมุนไพรไทย ภาพกวางออกไป เห็นบรรยากาศบริเวณบานรมรื่นดวยสวนไมประดับ สลับกับพืชสมุนไพร ผัก
ปลอดสารพิษ มองเห็นปายบอกรถใชน้ํามันไบโอดีเซล ภาพนั้นไกลออกไป เห็นผูคนเดินไปมาอยางมีความสุข
สมณะเดินบิณฑบาต
ที่ระเบียงบาน ชายคนนี้ก็คือ ใหญ ดวยวัยเกือบ 60 ป หันมายิ้มอยางมีความสุข เด็กหนุมวัย 15 ป
(อ้ํา) วิ่งมากอดพอ สักครู เขาทั้งสองจึงเบนสายตามองไปที่ พระบรมฉายาทิสลักษณ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ที่มีขอความ “พออยูพอกิน”
เสียงเรียกของภรรยา (ครูวิภา) เรียกใหสองพอลูกไปกินขาวดวยกัน กอนที่สองพอลูกจะผละไป เขาทั้ง
สองยกมือไหว พระบรมฉายาทิสลักษณ
ครูวิภา ในปจจุบัน กับ นองอาย ซึ่งเปนลูกสาวคนโต กําลัง จัดเตรียมอาหารใหพอ และนองชาย
สุณี รีบไปรับ ดํารง ที่เรือนจํา วันนี้ เปนวันที่ดํารงพนโทษจําคุก คดียาบา
ที่หนาประตูเรือนจํา ดํารง ถูกตัดสินจําคุก คดียาบา 20 ป แตเปนนักโทษชั้นดี จึงไดรับอภัยโทษ เหลือ
7 ป
ทรงวิทย ไดกลายเปนสัญลักษณหนึ่ง ของ การดําเนินธุรกิจ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เขา อุทิศตนเอง
ใหเปนปราชญชุมชน อบรม สั่งสอน แนะนํา ใหความรู แกผูสนใจ ประพฤติเปนตัวอยางที่ดี “ตัวอยางที่ดี มี
คากวาคําสอน”
จบบริบูรณ.
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คําอธิบายประกอบ ฉาก และ เรื่อง (mise–en–scene)
ตัวละครหลัก (MAIN)
ใหญ
ครูวิภา ภรรยา ของ ใหญ
เฮียทรงวิทย เพื่อนสนิทของใหญ
สุณี ภรรยา ของดํารง
ดํารง
เสี่ยบุญชัย นายหนาเงินกู ของหมูบาน

ตัวประกอบหลัก (MAIN EXTRA)
จอย ลูกสาวคนโต ของ ดํารง และ สุณี
ริน ภรรยาของ ทรงวิทย
โชกุน กับ ไอปด ลูกนองคนสนิท ของเสี่ยบุญชัย
แววมยุรา คนรับใช พี่เลี้ยง ลูกของใหญ และครูวิภา
โจ ลูกชายคนเล็ก ของ ดํารง กับ สุณี
กิ๊ฟ ภรรยาคนที่สอง ของใหญ

บุคลิกภาพของตัวละคร
ใหญ
สถานภาพทั่วไป :
ลูกชาวนาผูมีอันจะกิน ที่พอแมทิ้งสมบัติไวให เปนที่นาสวยๆ 200 ไร กับที่สวน 50 ไร หลังเรียน
จบ รัฐศาสตรแลว กลับไปพัฒนาบานเกิด (ต.แสงสุข) แตงานกับ “วิภา” ซึ่งมีอาชีพเปนครู ชีวิต
ดําเนินไปดวยดี แตเขาไมพอใจในสิ่งที่มีอยู จึงลงทุน ทําธุรกิจรีสอรท จนมีฐานะร่ํารวย มีบาน มี
รถ มีลูกสาว ลูกชายดวยกัน 2 คน เมื่อมีเงิน ทําใหนิสัยใหญ เปลี่ยนไป จากคนดี กลายเปนคน
ฟุมเฟอย สุรุยสุราย เจาสําราญ โลภไมรูจักพอ จนเปนสาเหตุใหธุรกิจของเขา ประสบความ
ลมเหลว และฆาตัวตาย ในที่สุด
อุปนิสัย :
ขยัน เจาเลห เจาชู หัวดื้อ
จุดแข็ง :
กลาคิด กลาทํา กลาเสี่ยง (มีทุน มีเพื่อน มีปญญา มีความกลา)
ความใฝฝน :
เปนนักธุรกิจใหญ ที่ไรคูแขงขัน มีเกียรติในวงสังคม มีเงินหลักพันลาน
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อุปสรรค : ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู
ภายใน (1) ไมเขาใจ ไมชอบ แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ไมเห็นดวยกับ
แนวคิด และวิถีชีวิตของเฮียทรงวิทย (3) ดื้อรั้น ไมมีเหตุผล เชื่อมั่นตนเองสูง ภายนอก (1) คํา
คัดคานของ วิภา ไมอยากใหทําโครงการธุรกิจขนาดใหญเกินตัว (2) คําเตือนของเฮียทรงวิทย
วิภา
สถานภาพทั่วไป :
เปนภรรยาของ ใหญ มีอาชีพเปนครูสอนหนังสือ เปนแมบานที่ดี
อุปนิสัย :
จิตใจเยือกเย็น สุขุม รักสังคม มีน้ําใจ
จุดแข็ง :
เปนคนละเอียดออน มองโลกในแงดี เปนที่รัก เคารพ ศรัทธา ของชาวบาน เปนผูนําความคิด
ความใฝฝน :
อยากใหสามี ลดความกลา บาบิ่นของตัวเองลงบาง อยากใหทุกคนในหมูบาน รูจักยับยั้ง ชางใจ
ไมปลอยใจ เตลิดไปกับสิ่งยั่วยุ ใหรูจักพึ่งตนเอง ใชชีวิตแบบพอเพียง
เฮียทรงวิทย

บุคลิกภาพ เปนตัวแทนของนักธุรกิจขนาดเล็ก ที่ดําเนินธุรกรรม ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ 2

สถานภาพทั่วไป :
เปนชายไทย เชื้อสายจีน เปนคนรางทวมนิดๆ เจาของบริษัท จําหนายผลิตภัณฑเครื่องตกแตง
บาน ที่ทําจากไมแกะสลัก ทั้งตกแตงภายใน และตกแตงภายนอก เปนเพื่อนรุนพี่ของ ใหญ ที่
ใหญนับถือมาก จบบริหารธุรกิจ มาโดยตรง
อุปนิสัย :
เปนคนใจกวาง มีน้ําใจ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น สุขุม รอบคอบ รักเพื่อน ซื่อสัตย จริงใจ
จุดแข็ง :
เขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูจักคิดแกไขปญหา อยางมีสติ มีหลักการ มีเหตุผล
จัดลําดับขั้นตอน และใหความสําคัญ ของปจจัยธุรกิจ ไดเปนอยางดี เงินสด พนักงาน คูคา ลูกคา
ความใฝฝน :
อยากใหพนักงานทุกคน มีคุณภาพ ศักยภาพ ลด ละ เลิก พึ่งตน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย รักใน
หลวง และศรัทธาในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ อยากให ใหญ รูจักตัวเองใหมาก
ขึ้น
อุปสรรค :
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ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู แตก็เปนบทพิสูจน ความสามารถของ ทรงวิทย ในการคิดเอาตัวรอด ใน
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จนกลายเปนแบบอยางของ นักธุรกิจรุนใหม ที่คิดจะแสวงหาแนวทาง
ดําเนินธุรกิจแบบ พอเพียง
สุณี
สถานภาพทั่วไป :
อาชีพเกษตรกร ทํานา ทําสวน เปนหลักมาตั้งแตยังสาว โดยใชเคมีเกษตรทุกชนิด จนอายุเขาสู
วัยกลางคน เริ่มเจ็บปวยเพราะพิษสารเคมี แตงงานกับ ดํารง มีลูกดวยกัน 2 คน ชื่อ จอย กับ
โจ
อุปนิสัย :
ชอบดูละครน้ําเนา และเลนหวย
จุดแข็ง :
เปนคนขยัน ดูแลไร สวน ทุกวัน วานอนสอนงาย
ความใฝฝน :
อยากมีเงินเยอะๆ อยากรวย อยากหายจากโรค
อุปสรรค :
ติดเลนพนันหวย ละครน้ําเนา ปวยจากพิษสารเคมีเกษตร
ดํารง
สถานภาพทั่วไป :
อาชีพ เกษตรกร และรับจางทั่วไป เปนสามีของ สุณี ไมมีที่นาเปนของตนเอง
อุปนิสัย :
รักสนุก พูดมาก โวยวาย ชอบดื่ม เมื่อดื่มแลว จะเลนพนันจนหมดตัว (ใจถึงตอนเมา)
ความใฝฝน :
อยากมีบาน มีเงิน ซื้อเหลากิน อยากรวยกับเขาบาง อยากหาเงินไปไถที่นา จนเปนเหตุใหคิดคา
ยาบา
จอย
สถานภาพทั่วไป :
เปนลูกสาวคนเดียวของ สุณี และ รง หาเงินเองตอนเรียน เรียนจบ แคระดับ ปวส. สาขามัณฑ
ศิลป ไปสมัครทํางานกัน บริษัทของ ทรงวิทย
อุปนิสัย :
รักสนุก แตมีความรับผิดชอบ
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จุดแข็ง :
เปนคนพูดสนุก กตัญู มีความคิดสรางสรรค เขาใจโลกตามความเปนจริง รูจักแยกวาอะไรดี
ไมดี อะไรควร ไมควร ซึ่งมักจะขัดแยงกับการกระทําของ แม ละพอเสมอ
ความใฝฝน :
อยากใหแมหายปวย พอเลิกดื่มเหลา เพราะ หวย และ เหลา ทําใหครอบครัวเดือดรอน
เสี่ยบุญชัย
สถานภาพทั่วไป :
เปนคนมีเงิน ปลอยเงินกูนอกระบบ มีอิทธิพล เปนเจาของบอน มีลูกนองคนโปรดสองคน คือ โช
กุน กับ ไอปด คนหนึ่งบองๆ อีกคนใจคอโหดเหี้ยม
อุปนิสัย :
เปนคนไมคอยพูด แตเด็ดขาด
จุดแข็ง :
มีเงินใหชาวบานกู ไมจํากัด แตคิดดอกเบี้ยแพง รอยละสิบ ถึงรอยละยี่สิบ
ความใฝฝน :
อยากเปนผูแทน อยากใหกํานันใหญ ชวยเปนหัวคะแนนให
อุปสรรค :
ลูกหนี้ ไมมีเงินใชหนี้ ตามเก็บหนี้ไมได

ฉาก และ สถานที่ ในเรื่อง
(1) ชุมชนบานแสงสุข ศูนยฝกอบรมคุณภาพชีวิต โรงเรียน ทุงนา บริเวณชุมชน ลานกิจกรรมงาน
บุญขวัญขาว สวนผลไม ลําคลอง บึง ถนน รานคายอย รานสหกรณ (ชุมชนปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.
เมือง จ.นครปฐม และ บางสวน ของ ศูนยพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ อําเภอองครักษ
จังหวัดนครนายก)
มีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ อบอุนดวย วัฒนธรรม ความเปนมิตรไมตรี มีนักบวช ชาวชุมชน มี
นักเรียน มีคนทํางาน มีงาน มีโรงฝกงาน มีนาขาว–สวนผัก ไรสารพิษ มีรานคา โรงปุย หนวยพยาบาล
แพทยแผนไทย มีศาลาหองประชุมฝกอบรมขนาดใหญ มีสระน้ํา มีวิทยากรใหความรู
(2) บานของใหญ กับ ครูวิภา (บานของ อ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร)
(3) บานของสุณี และ ดํารง มีบริเวณ เห็นภาพหวยรัฐบาล และขวดเหลา
(4) สํานักงาน บริษัท ของเฮียทรงวิทย (CREATION WORLD WILD WOOD CO.,LTD. 104
หมู 2 ถ.รังสิต–นครนายก อ.องครักษ จ.นครนายก) มีผลิตภัณฑ OTOP เปนจํานวนมาก ในบานมีพระบรม
ฉายาทิสลักษณของในหลวง มีหิ้งหนังสือเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสวนผักขางบาน (สวนสามวา) มีสวนผักแขวน มีตนไมพูดได มีถังแยกขยะ มีเครื่องใชภายในบาน
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ที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลอยูหลายชิ้น มีรถที่ใชไบโอดีเซล
(5) บานของเสี่ยบุญชัย เปนบานหรูระดับเจาพอ อิทธิพล มีผูคนเขาๆ ออกๆ อยูเปนประจํา
(6) Resort หรู พรอม SPA
(7) โกดังเก็บของ (สถานที่นัดสงยาบา)
(8) สวนอาหาร “ริมบึง” สถานที่นัดพบ ใหญ และเพื่อนๆ เพื่อสังสันท
(9) คอนโดมิเนียม (โครงการลุมพินี พาเลซ ถนนรามอินทรา)
(10) แหลงบันเทิงทองเที่ยวกลางคืน

เพลงประกอบภาพยนตร
เพลงที่ 1 เพลง “ชีวิตใหม ไรสารพิษ”
คํารอง–ทํานอง: สูดิน ชาวหินฟา
ขับรอง: รัตนกวินทร ปนธาดากุล

มอง ออกไป ทามกลาง สายฝน โปรยปราย
ไป ใหไกล ใหลืม ถิ่นที่ อาทร
ดูขาว ในนา แลวเอน กายหนุน ตักนอน
เสียง เธอรําพัน เสียง คําออนวอน ไมจางหาย
เอาแรง แลกเงิน เปนหน ทางเดิน ชีวา
ลืมทอง ทุงนา มุงสู เมืองศรี วิไล
เมื่อ มีเงินตรา เสพหา ความสุข ร่ํา–ไป
เสนทาง ทุกขแสน ยาวไกล อบายมุข ทุกขพา หลง … ทาง
อยากเอยวาจา พอ ขอ โทษ
เมียรัก อยาโกรธ ที่คิด นอก ใจ
ขอ สัญญา ขอ อภัย
ขอเปน คนใหม จนชั่ว ชี วี
บุญ ยังมี ชี้หน ทางเดิน ถูกตรง
อยาง มั่นคง จนพน มานหมอก โลกีย
มุงสู เสนทาง อยูอยาง พอ ดี
เพิ่ม สีสันต ชีวี สู … วิถี … บุญ … นิยม
เพลงที่ 2 เพลง “ขาวนาบุญ”
คํารอง–ทํานอง: สูดิน ชาวหินฟา
ขับรอง: รองหมู (จังหวะรําวง)
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(สรอย) ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ไดกินขาวบุญ มาจากนาบุญ ที่ใสปุยบุญ
กสิกรเปนผูมีคุณ ผลบุญนั้นก็มีค้ํา กสิกรรมมีผลเจริญ
พวกเรามาฝกลดละ เปนคนใจพระกลาหาญอดทน
เหลาบุหรี่พาใหเสียคน (ซ้ํา) ศักดิ์ศรีปปน ทุรนทุราย
อยากรวย ก็ไปซื้อหวยเบอร หลงละเมอ หวังลาภกอนใหญ
สองมือ ขยันทําไป (ซ้ํา) ทําไดเทาไหร จายใหนายทุน (สรอย)
พึ่งตนใหไดพอดี เกษตรอินทรีย ปลดหนี้ใหเปนไท
สารเคมี ก็ไมตองใช (ซ้ํา) ใหอันตราย ตอชีวิตดีดี
สุขภาพเราก็แข็งแรง มาชวยฮอมแฮง คลุกปุยอินทรีย
ทําไดเทาไหร แจกจายกันไปซี (ซ้ํา) ไดใชปุยฟรี ปุยดี ปุยบุญ (สรอย)
อยากจน แตไมยากจน นี่คือคนจนผูยิ่งใหญ
เปนคนจน แตรวยน้ําใจ (ซ้ํา) ทํากินพอใช แจกใหเปนทาน
ชุมชนเราก็เข็มแข็ง มารวมลงแรงสรางสมอุดมการ
อบรมกสิกรรมไรสาร (ซ้ํา) ใหยั่งยืนนาน สถาบันบุญนิยม (สรอย)
เพลงที่ 3 เพลง “ดาวคืนดิน”
คํารอง–ทํานอง: สูดิน ชาวหินฟา
ขับรอง: สูดิน ชาวหินฟา)

วอนลมหนาว ชวยบอกดาว เจาอยูที่ใด
เธอรูหรือไม หลายคน นั้นเฝาหวงหา
เจาจากไปไกล ทิ้งนาไร ไมเคยหวนมา
พอแมลุงปานาอา ถาม…ถึงคนชื่อดาว
อานจดหมาย จากพี่ชาย สงมาหรือยัง
วอนแมรอยชั่ง ยอนคืน ทองถิ่นเถิดสาว
กลับมาพลิกฟน ผืนดิน ที่เคยซบเซา
จากพิษเคมี ปวดราว ขอรองนองดาวคนดี
**เกษตรอินทรีย ชุบชีวิตคนบานนา
ปลูกผักไรสารพิษฆา ชีวายอมอยูสุขี
เศรษฐกิจพอเพียง หลอเลี้ยงมานานหลายป
เอื้ออาทรภักดี ใหมากมีน้ําใจ
วอนเถิดสาว ขอรองดาว ใหรีบคืนกลับ
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ตัดใจลาลับ เลิกแลว สิ่งที่หลงใหล
บานทุงวันนี้ มีรอยยิ้ม อิ่มจากใจ
ดุจรมโพธิ์อาศัย สงเสริมใหคนทําดี
(ดนตรี)
เกษตรอินทรีย นี่คือวิถีบานนา
ไรสารพิษภัยถวนหนา ชีวายอมอยูสุขี
เปนภูมิปญญา สืบทอดมานานหลายป
เอื้ออาทรภักดี ใหมากมีน้ําใจ
วอนเถิดสาว ขอรองดาว ใหรีบคืนกลับ
ตัดใจลาลับ เลิกแลว สิ่งที่เหลวใหล
บานทุงวันนี้ มีรอยยิ้ม อิ่มจากใจ
สรางสังคมเครือขาย พึ่งตน ของคนทําดี.
หมายเหตุ เพลง “ดาวคืนดิน” ใชเปนเสียงประกอบ ขอความทีมงานสราง และผูเกี่ยวของ ตอนปด
ทายเรื่อง
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