บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตรโทรทัศน (TV Series) เรื่อง “เลาเรื่อง ผาน เลนซ” (Tales in Lens)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร.08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 12 ตอน (ตอนละ 60 นาที)
วัน เดือน ป: มิถุนายน 2554
แนวคิดของเรื่อง (theme) : หลายคน มีความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่แตกตางกัน ตาม
ลักษณะอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา ดังนั้น การตีความหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่วา
“พอประมาณ มีเหตุผล และ มีภูมิคุมกัน” อาจจะตีความใหเขากับประโยชนของตนเอง แตอยางไรก็ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงแกปญหาความทุกขยากของประชาชน เปนสําคัญ
สังคมไทยสวนใหญ มองชีวิตในมุมของความสุขจากการไดเสพ จึงวางเข็มทิศของการพัฒนา ชีวิต
เศรษฐกิจ และ สังคม (โดยเฉพาะ นโยบายของภาครัฐ และภาคธุรกิจ) ไปเพื่อ “ตอบสนอง ความตองการ
สวนเกิน”[1] (เพิ่มกิเลส) ซึ่งสวนทางกับ หลักศาสนาพุทธ ซึ่งมองชีวิตในมุมของความทุกข จึงวางเปาหมาย
ของชีวิต คือ ความพนทุกข มิใช การแสวงความสุขจากการไดเสพ
ดังนั้น ทิศทางของการพัฒนา ชีวิต เศรษฐกิจ และ สังคม ตามวิถีพุทธ จึงมุง “ลดการตอบสนอง
ความตองการสวนเกิน” (ลดกิเลส) เปนสําคัญ การลดการตอบสนอง ความตองการดังกลาวไดในปริมาณ ที่
สามารถ “ทน” อยูกับ สภาพความทุกข (ซึ่งเปนสภาวะประจําตัวของมนุษยทุกคน) ได ก็จะทําใหเกิดสภาวะ
อยางหนึ่งขึ้นมา สมมุติเรียกวา “สุข” ความสุขที่วานี้ จะมีปริมาณ มาก หรือ นอย ขึ้นอยูกับ การปรับความ
สมดุล ระหวาง “มีความตองการสวนเกิน” กับ “งดการสนองตอบ ความตองการสวนเกิน” วาสามารถ ทน
ไดยาก (สุขนอย) หรือ ทนไดไมยากไมลําบาก (สุขปานกลาง หรือ สุขพอเพียง) หรือ ทนไดโดยไมรูสึกวาตอง
ทน (สุขมาก)
1

มนุษย มีความตองการอยู 2 สวน คือ
(1) ความตองการพื้นฐาน ดานวัตถุ ไดแก เครื่องใชปจจัยสี่ (ขาว ผา ยา บาน) ความปลอดภัยในรางกาย ชีวิต และ
ทรัพยสิน สวนดานจิตใจ คือ การยอมรับนับถือในสังคม ความมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ (สิทธิมนุษยชน) และ ความรูแจงเห็น
จริงเกี่ยวกับชีวิต (มาจาก ความกลัวภัย 5 ประการ ของชาวพุทธ คือ อาชีวิตภัย อสิโลกภัย สารัชภัย มรณภัย และ
ทุคติภัย ดูในพระไตรปฎก: พลสูตร อังคุตรนิกาย นวกนิบาต) ความตองการสวนนี้ จะตองมีตองสรางใหเพียงพอ และ
อุดมสมบูรณ และเปนหนาที่ของ รัฐบาล ที่จะตองสนองตอบ ความตองการเหลานี้
(2) ความตองการสวนเกิน ไดแก วัตถุ สิ่งของ หลากหลาย ที่ตอบสนอง “ความอยาก” ตัณหา ของมนุษย ซึ่งเปนความ
จําเปนที่เกินเลย ไมตองมีสิ่งเหลานี้ ชีวิตก็ดํารงอยูไดอยางผาสุก ความตองการสวนนี้ จะตอง ลด หรือ ควบคุม กํากับ
ดวยวิธีการใดๆ หรือแมจะตอง “ทําลาย” ก็จําเปนตองทํา เชน เหลา บุหรี่ เคมีพิษ และอบายมุข ควรตองกําจัดกอน
เปนลําดับแรก
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ความสุขดังกลาว ไมตองลงทุน ดวยเงิน หรือวัตถุ หรือแรงงานใดๆ และ เปนอารมณความสุขที่ตาง
จาก ความรูสึกสุขจากการไดเสพ ตามลัทธิวัตถุนิยม บริโภคนิยมอยางสิ้นเชิง นี่คือ เปาหมาย และ ทิศทาง
ของการนําเสนอรูปแบบวิถีชีวิต ในภาพยนตรโทรทัศน เรื่องนี้
ดังนั้น การเสนอแนวทาง สรางสุข ดวยการลดการตอบสนองความตองการสวนเกิน เปนอีกมุมมอง
หนึ่ง ของผูสราง โดยตีความหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผานตัวละครหลักของเรื่อง ซึ่งในที่สุด เขาพบวา การ
พัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองใชกระบวนการเรียนรู 3 ขั้นตอน ในการสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหแกประชาชน นั่นคือ “เขาใจ–เขาถึง–พัฒนา” โดยใหผูชมเกิดการเรียนรู ผานบทเรียนใน
ภาพยนตร ซึ่งจะนําเสนอเปนตอน ตอนละ 60 นาที
แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิตกึ่งสารคดี (drama–documentary)
ประโยคหลัก (the premise): “ความสุข” ถาไมเขาใจ ก็ไมสามารถเขาถึง หรือจับตองมันได จะเกิด
อะไรขึ้น เมื่อแตละคน ตีความหมายของ “ความสุข” ตางกันออกไป และ “ความสุข” อยางไรกันแน ที่จะ
สรางประโยชนสุข สันติภาพ ใหแกมนุษยชาติ และ พวกเขาจะตอง “ทําอะไร” และ “งดเวนอะไร” เพื่อไป
ใหถึงเปาหมาย ที่พวกเขาตองการ
เรื่องยอ (synopsis) รวม 12 ตอน:
เปนเรื่องราวชีวิต ของหนุมนักทํารายการทีวี ที่ตองเผชิญหนากับปญหาใหญๆ สองเรื่อง คือ เจานาย
ที่จูจี้จุกจิก กับการเลือกสรรรายการตางๆ ที่จะนําเสนอทีวี ใหถูกใจผูบริหารสถานี และ คณะกรรมการ กับ
ความสับสนของตัวเอง เมื่อไดรับ ขอมูล และ เรื่องราวตางๆ ของผูคน ที่ตนไดสัมผัสมา หลายครั้งที่ตองเสี่ยง
ดวยชีวิต เขาก็ทํา เขาไมใชนักเขียน ไมใชนักพูด ทั้งไมใชนักคิด ในหัวสมองของเขา ไมมีหลักวิชาการแต
อยางใด เขาเกงอยางเดียว คือ ถายภาพ และ มีความอึด อดทน เปนคุณสมบัติเดน ที่พอแมมอบไวให
ความอึด อดทน ไมทอถอยของเขา แมจะไดรับคําตําหนิมากกวา คําชม บวกกับ ฝมือถายภาพระดับ
เทพ ทําใหเขาเกิดการเรียนรู ไปพรอมๆ กับ ขอมูล และ ประสบการณ ที่เขาไดรับ แรกๆ เขาไมเชื่อ แตเมื่อ
เวลาผานไป เขามีโอกาส มีเวลา ไดทบทวนคําพูด ขอความ ภาพถาย ภาพวิดีโอ ที่เก็บสะสมมาเปนจํานวน
มาก ซึ่งดูเหมือนจะซ้ําซาก จําเจ แตเขาพบวา ผูคนที่ตนใกลชิดสัมผัส ซึ่งพวกเขาจะเรียกตนเองวา “ผู
ประสบความสําเร็จ” เขาคิดวา มันเปนไปไดยาก ที่คนทั่วไปจะยอมรับไดงายๆ แมแตตัวเขาเองก็ตาม แตนั่น
เปนหวงความคิดในระยะเริ่มแรกเทานั้น
ตอมา เขาเริ่มจับทิศทาง ในขอมูลที่เขาเก็บสะสมไว เขาตองใชความพยายามอยางสูง ในการตัดสิน
ยอมรับ ระหวาง “ผูประสบความสําเร็จ” กับ “คนบา” ในสายตาของคนเมือง และ คนชนบทดวยกันเอง
จุดพลิกผัน ทําใหเขาสูญเสียความรูสึก และความตั้งใจ ที่เขาใหความสําคัญของงานนี้มาตลอด คือ
เรื่องราวเรื่องจริงเรื่องหนึ่ง ที่เขาเรียบเรียงมันขึ้นจาก ความศรัทธา ความรูสึกรันทด ความสมเพช และ
ความเคียดแคน ซึ่งเขาคิดวา มันนาจะไดรับการคัดเลือก ออกอากาศ
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แตปรากฏวา เขากลับถูกตอวา และถูกไลตะเพิด จากเจานายจอมกวน ใหยกเลิก หรือไมก็เปลี่ยน
เรื่องทํา เพราะมันไป “โดน” ความรูสึกของผูใหญในบานเมืองหลายคน ถาใหเรื่องนี้เผยแพรออกไป เปนเรื่อง
ใหญแน [2]
เขารูสึกผิดหวัง และทอแท อยางที่ไมเคยรูสึกมากอน อีกทั้งไดรับแรงกดดันจากคนรัก ใหเขาเลือก
ทางเดินชีวิต แบบที่เธอหยิบยื่นให ซึ่งเปนเสนทางที่ฝนกับความรูสึกของตัวเอง ทั้งๆ ที่เขานั่นแหละ เคยเลือก
ทางเดินนั้นมาแลว
เขาทบทวนชีวิตของเขาใหม ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน วาเขาเปนใคร และ จะทําอะไรตอไป ความ
สับสน เขามาครอบงําเขาอีกครั้งหนึ่ง แตคราวนี้มันไมนานเหมือนทุกๆ ครั้ง เมื่อกรรมการที่ปรึกษาผูใหญ
ทานหนึ่ง เรียกเขาไปพบ และ ขอฟงเหตุผลจากเขา ที่เขาไดจัดทําเรื่องราวชีวิตเรื่องจริงเรื่องนี้ขึ้น
เขาทราบภายหลังวา คนรัก ของเขานั่นเอง ที่เปนผูนําเอาสารคดีของเขา ไปเสนอใหกรรมการที่
ปรึกษาผูใหญทานนั้นดู
เขากับคนรัก เกือบจะแยกทางเดินกัน เพราะมีความคิดเห็นแตกตางกัน แตเธอเขาใจในความรูสึกของ
เขา และเห็นวา เขาเปนคนดี ที่เธอไมอาจจะปฏิเสธได
ในที่สุด สารคดีของเขา ก็ไดรับการออกอากาศ ในชุด “เลาเรื่อง ผาน เลนซ”
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ภาคแรกของสารคดีชีวิต เปนเรื่องราวชีวิตของผูนําจิตวิญญาณทานหนึ่ง ที่อดีตเปน ดาราชื่อดัง ร่ํารวย แตพบกับสัจจะ
ชีวิต จึงหันหลังใหกับวงการมายา การปฏิเสธชีวิตมายา มันไมงายอยางที่คิด เขาไดตอสูอยางหนัก ระหวาง ความรูสึก
ของตนเอง กับผูคนในสังคม แตไมนานนัก เขาก็พบคําตอบดวยตนเอง เปนความรูสึก “สุข” ที่ไมเหมือนกับสุขของคน
ทั่วไป ครั้งแรก เขาคิดจะปลีกชีวิตอยูโดดเดี่ยว แตอีกใจหนึ่ง เขาก็อยากจะแบงปนความสุขนี้ ไปใหคนอื่นๆ ดวย ในที่สุด
เขาจึงตัดสินใจ เลือกวิถีทางที่ตนคิดวา ถูกตอง และเปนประโยชน เขากลับไปสอนคนอีกครั้งหนึ่ง ใหเห็น ใหไดรับ
ความสุข อยางที่เขาเปน
สิ่งที่เขาคิดเขาทํา ไดรับการตีพิมพเผยแพร จากผูคนที่นับถือเขา จากนั้น ก็มีผูคนหันมาเลื่อมใสศรัทธาเขา หันมาปฏิบัติ
ตามแนวทางของเขา มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดเขาไดสรางวัฒนธรรมชุมชน ขึ้นมาใหม ภายใตวิถีแหงความสุขความ
พอเพียง แตสิ่งที่เขาทํา กลับไปขัดกับผลประโยชน ของผูมีอิทธิพลเขาอยางจัง และ ถัดจากนี้ไป เปนภาคที่สอง ของ
เรื่องราว วาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา และชุมชนของเขา ซึ่งเรื่องราวทั้งหมด อยูระหวางการรวบรวม และจะนําเสนอใน
โอกาสตอไป.
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โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) ตอนที่ 1
ตอนที่ 1 เลาเรื่อง ผาน เลนซ
ผมเปนคนที่ตองทําทุกอยาง ตั้งแตเขียนบท ตากลอง ตัดตอ สวน บก.นั่งรอดูผลงาน อยางเดียว ผม
ตั้งชื่อรายการของตัวเองวา เลาเรื่องผานเลนซ เพื่อคนหา เรื่องราวอะไรก็ได ที่ บก.พอใจ

ตอนที่ 2
.

ตอนที่ 3 .– 12 …
.
จบบริบูรณ.
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