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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร เร่ือง “พระพุทธเจา ที่ฉันรูจัก” (Lord Buddha in My Visual) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร.08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 
วัน เดือน ป:  9 พฤษภาคม 2554 

แนวคิดของเรื่อง (theme) : ปจจุบัน อิทธิพลของความคิด ความเชื่อ ท่ีหลากหลาย ดานวัตถุนิยม 
และดานไสยศาสตร ทําให พลังศรัทธาในคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา ออนพลังไปอยางเห็นไดชัด สงผลให 
ความคิดท่ีเปนมิจฉาทิฐิ เกิดขึ้นมากมายในหมูชาวพุทธ ทุกระดับชนชั้น ท้ังบรรพชิตและฆราวาส 

ศีล คือ ฐานรากสําคัญ ท่ีจะชวยพยุงใหพระพุทธศาสนา อยูรอดไดอยางยั่งยืน [1] 
ศีลที่พระพุทธเจาบัญญัติ กับ ศีลที่พระสงฆนํามาปฏิบัติ และ ศีลที่ชาวพุทธทั่วไปเขาใจ มีความ

แตกตางกัน และยิ่งแตกตาง คลาดเคลื่อน ท้ังในดานความหมาย และ วัตรปฏิบัติ กันมากขึ้น เม่ือกาลเวลา
ลวงไป ทําใหหลักการและแกนแทของพุทธ คลาดเคลื่อนไปดวย เปนเหตุใหมีผูแอบอางวาเปนชาวพุทธ (พุทธ
ปนเปอนมิจฉาทิฐิ) แปรเจตนาของหลักการและแกนแทของพุทธ ไปแสวงประโยชน ท้ังโดยเจตนาและไม
เจตนา 

ถาไมมีผูใด “เขาถึง” ในเนื้อหาสาระ ตัวตน ของพุทธศาสนา ก็จะไมมีผูใด “เห็น” แกนแทของพุทธ 
และ ในท่ีสุด ก็จะไมมีผูใด “ศรัทธา” เชื่อถือในพระสัมมาสัมพุทธเจา จนเกิดเรื่องนาเศราใจที่ ประวัติ
พระพุทธเจา ก็เปนเพียง นิยาย ท่ีเลาสืบตอกันมาเรื่องหนึ่ง เทาน้ันเอง. 

และเม่ือกาลเวลาผานไปอีกยุคหน่ึง หลักการและแกนแทของพุทธ ก็จะไมเหลืออะไรเลย กลับจะถูก
หยิบยกขึ้นมาเปนเพียง “ขอสันนิษฐาน” ขอหนึ่งเทาน้ัน.  

แนวภาพยนตร (genre) : สารคดีชีวิต–ประวัติศาสตร ผานเรื่องราวและเหตุการณจําลอง แตอางอิง
ฉากและสถานที่จริง โดยใหตัวละครในเรื่อง เปนผูแสดงแอคชั่น เหตุการณ (ดําเนินเรื่อง) เพ่ือเชื่อมโยงสู
หลักการและคําสอนที่เปนแกนแทของพระพุทธเจา 

ประโยคหลัก (the premise) เกิดอะไรขึ้น เม่ือศีลท่ีพระพุทธเจาบัญญัติ ถูกตีความไปตางๆ นานา 
จนเวลาผานไปอีกยุคหน่ึง จะมีสิ่งใด หรือ ผูใด มาตัดสินวา น่ีใช น่ีไมใช ศีลของพระพุทธเจา เพราะตางฝาย

                                     
1  ท่ีจริงแลว ศีล คือเนื้อแท หรือ ตัวตนท่ีแทจริงของ วิถีพุทธ คือ “รู ตื่น เบิกบาน” (1) รูจริงในหลักปฏิบัติ (ศีล) คือ ศีลของ

พระพุทธเจา– 
พระอาริยสงฆ (จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล) ศีลของชาวพุทธ (ศีลหา ศีลแปด ศีลสิบ) และ ศีลของพระสงฆ–สมมุติสงฆ (วินัยสงฆ  
227 ขอ) (2) ตื่นจาก การครอบงําของ มิจฉาทิฐิ เห็น สัมมาทิฐิ  (3) จิตเบิกบาน จากธัมปฏิบัติ ท่ีเปนสาระแทของชีวิต รูจักใช
ชีวิตทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) 
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ตางก็อางวา เปนพุทธดวยกัน. 
เร่ืองยอ (synopsis):  
นพพร เปนเด็ก ท่ีเจริญเติบโตมากับ สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม เขาตองเผชิญกับ อุปสรรค ซึ่งตอง

ใชความอดทน ท้ังเรื่องความรัก ความริษยา และมิจฉาทิฐิ แตเขาก็สามารถพานาวาชีวิต ผานพนไปได ดวย
ความชวยเหลือ และวิธีอบรมสั่งสอนของ พระอาจารยใหญ ซึ่งมีศักดิ์เปนลุง โดยปลอยใหเขา คนหาคําตอบ 
จากปริศนาชาติกําเนิดของตน ดวยตนเอง 

เขาเรียนรูชีวิต การประคับประคอง จากปญหา อุปสรรค ผานคําสอนท้ังท่ีมาจาก พระอาจารยใหญ 
แรงบีบค้ันทางสังคม และ การศึกษาเรียนรูหัวขอธรรมดวยตนเอง 

ในท่ีสุด เขาก็เอาชนะมันได และเลือกเสนทางชีวิต ท่ีจะมีอิสรภาพจากความรักโลกีย และคนพบท่ีสุด
แหงธัมมะ ดวยตนเอง เม่ือถึงวัยและวุฒิอันควร เขาไดรับเลือกเปน พระอาจารยหน่ึง แทนพระอาจารยรูป
กอน ท่ีมรณภาพไป ดวยเหตุอันนาอับอาย ท่ีไมควรจดจํา. 

 

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot structure) 
นําเร่ือง (4 นาที) 

นพพร เด็กชายหนาตาดี อายุราวสิบขวบ เปนเด็กพเนจร ท่ีพระอาจารยใหญ (พระทศพล) ใหท่ีพักพิง 
แมเขาจะเปนเด็กท่ีชอบเก็บตัว ไมยุงกับใคร และไมคอยเชื่อม่ันในตนเอง แตเขาก็เปนเด็กขี้สงสัย แตสิ่งหน่ึงท่ี
ทําให พระอาจารยใหญเอ็นดูเขาเปนพิเศษ คือ เขาเปนเด็กขยัน ซื่อสัตย จนพระอาจารยใหญ อนุญาตใหเขา
ไปนั่งเรียน รวมกับเด็กนักเรียนคนอื่นๆ แตเขาก็มักจะถูกเพื่อนๆ ลอวาเปนเด็กจรจัด ไมมีพอแม และถูกกลั่น
แกลง พวกเด็กๆ มักหัวเราะเยาะเขา ในอาการเปนๆ ซื่อปนเซอ แตเขาก็อดทน ไมไปโตเถียงกับเด็กพวกนั้น 
เพราะพระอาจารยใหญ สั่งไววาใหอดทน แลวทุกอยางจะดีเอง  

นพพร เชื่อในคําสั่งสอนของพระอาจารยใหญ วาใหเขาอดทน ตั้งใจอาน เรียน เขียน คิดพิจารณาดวย
ปญญา ตามที่เปนจริง อยาเอาความรูสึก เปนตัวตัดสิน ทําใหเขามีความกาวหนาในการศึกษาเลาเรียน จน
พระอาจารยใหญมองเห็น และแอบชื่นชม 

หลายปผานไป พวกเด็กๆ จบไปหลายรุน แต นพพร ยังอยู เหตุผลหน่ึงก็คือ เพราะเขาไมมีท่ีไป เขา
ไดรับมอบหมายภาระกิจ อยูภายใตการดูแลของ พระอาจารยรอง ซึ่งเปน ผูบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม 

สิ่งหน่ึงท่ี นพพร สงสัยมาตลอด ตั้งแตมาอยูท่ีน่ี คือ เขามีชาติกําเนิดอยางไร ถามพระอาจารยใหญ
หลายครั้ง ทานก็ไมตอบ ทําใหนพพร เกิดความรูสึกวา ถาเขาพบพระพุทธเจาจริงๆ ทานคงจะบอกได เพราะ
ไมมีสิ่งใดที่พระพุทธองคจะไมรู 
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องก 1  เริ่มเรื่อง (รวมเวลา 20 นาที) 
ตอนที่ 1  สํานักศึกษาและปฏิบัติธรรม  (6 นาที) 

สํานักศึกษาและปฏิบัติธรรม แหงน้ี สรางข้ึนโดย พระทศพล (ใหญ) หรือ ชาวบานท่ัวไปมักเรียกขาน
ฉายาของทานวา พระอาจารยใหญ อดีตทานเคยเปนคหบดีผูม่ังค่ัง แตทานกลับมาสนใจเรื่องชีวิตคืออะไร 
เกิดมาทําไม ชีวิตหลังตาย จะเปนอยางไร ทําไมผูคนในประเทศนี้จึงยากจน มีทุกขไมรูหยุดหยอน และทาน
พบวา ธัมมะ คือหนทางที่จะตอบขอสงสัยของทาน  

สมัยท่ีเปนฆราวาส ทานไมมีครอบครัว ดวยแรงศรัทธา ทานจึงอําลาจากวงการธุรกิจ และเอาทรัพย
สมบัติท่ีมีอยู มาซื้อท่ีดิน และสรางสถานที่ปฏิบัติธรรม ตอมา มีผูเลื่อมใสในคําสอนของทาน ทานจึงบวชเปน
พระภิกษุ และไมยุงกับพระวัดไหน เพราะกลัวเขาจะหาวาบา และถูกรังแก ท่ีทานอยูไดอยางปกติสุข เพราะ
ทานถือศีลเครง ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เทากับเปนเกราะปองกันตน มิใหพระอื่นๆ มายุงกับ
ทาน 

จากวัตรปฏิบัติท่ีเครงครัด ทําใหมีผูเลื่อมใสทานมากขึ้นๆ ตางก็สงบุตรหลาน มาใหพระอาจารยใหญ 
สอนธัมมะ จนกระทั่งไดประมาณ 10 คน ทานจึงตั้งเปนสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของทาน 
แมจะมีพระวัดอื่น กลาวทวงในสิ่งท่ีทานทํา แตทานก็ยกเหตุผลในสิ่งท่ีทานทําวา ทานปฏิบัติตามคําสอนของ
พุทธดํารัสทุกประการ ทานไมไดสราง ไมไดทําเพื่อแขงขันกับใคร และไมไปขัดแยงกับผลประโยชนของใคร 
ทานทําตามท่ีญาติโยมศรัทธา 

ตอมา มีพระธุดงครูปหน่ึง ฉายาพระวีระ จาริกผานมา มีโอกาสรวมสนทนาธรรม กับพระอาจารยใหญ 
เกิดความเลื่อมใส และยินดีท่ีจะอยูรวมปฏิบัติธรรมท่ีน่ี พระอาจารยใหญ เห็นวา เปนพระท่ีมีหลักการดี 
สามารถชวยงานทานได ทานจึงรับไว ใหเปนพระอาจารย คอยสอนพวกเด็กๆ พวกนักเรียน มักจะเรียกทาน
วา อาจารยหน่ึง ตอมา ทาน  

ผานไปหลายป พระอาจารยใหญ เจาสํานัก มักไมคอยยุงกับกิจการของสํานักเทาไรนัก ทานมักจะเก็บ
ตัวเงียบอยูในกุฏิทายสํานัก และเห็นวา พระอาจารยหน่ึง เปนพระท่ีดูเครงครัด และเอาจริง ในเรื่องกฏกติกา 
และเรื่องพิธีการ ทานจึงมอบภาระการบริหารสํานัก ใหแก พระอาจารยหน่ึง เปนผูดูแลการเรียนของนักเรียน 
และ พระลูกวัดอีกสองรูป  

ทุกครั้งท่ีนักเรียนทําผิด กอนจะถูกลงโทษ พระอาจารยหน่ึงจะใหทองกฏกติกากอนทุกครั้ง  (1) หามมี
เรื่องชูสาวในระหวางเปนนักเรียนท่ีน่ี  (2) หามดูทีวี และ เลนอินเทอรเน็ตคนเดียว  (3) หามฆา หรือ ทรมาน
สัตว  (4) หาม พูดใสรายผูอ่ืนดวยคําท่ีไมจริง  พระอาจารยหน่ึง ไดกําชับไววา นักเรียนท่ีอยูประจํา ตองอยู
ทําเวลาใหครบ หน่ึงสัปดาห จึงจะกลับบานไดหน่ึงวัน 

ตอนที่ 2  นพพร กับ ชาติกําเนิดของตน (10 นาที) 
ตลอดเวลาที่อยูท่ีน่ี นพพร มีโอกาสพบปะ กับนักเรียนหลายรุน ท่ีจบไปแลว แตเขาก็ยังอยูท่ีน่ี เพราะ

เปนคําสั่ง ของพระอาจารยใหญ เขาถูกนักเรียนท่ีเกเร กลั่นแกลงหลายครั้ง และทุกครั้ง เขาก็จะถูก พระ



Script Writing – Story Outline :  เร่ือง พระพุทธเจาท่ีฉันรูจัก (Lord Buddha in My Visual) 

  
 

4

อาจารยหน่ึง ดุดาตักเตือนอยูเสมอ เขาไดแตกล้ํากลืนฝนทน นึกถึงคําสอนของพระอาจารยใหญอยู
ตลอดเวลา 

เวลาผานไป จนกระทั่ง นพพร อายุได 17 ป เขาไดรับใช พระอาจารยหน่ึงมาเปนเวลานาน จนชินชา 
กับการกระทําของพระอาจารยหน่ึง 

วันหน่ึง ในหองเรียน พระอาจารยหน่ึง กําลังเลาเรื่องพุทธประวัติ ระหวางพัก มีนักเรียนใหมสองคน 
โตเถียงกันวา พระพุทธเจาไมไดเกิดท่ีอินเดีย แตเกิดท่ีประเทศไทย การโตเถียงดําเนินไป และเรื่องพุทธประวัติ 
เขาท้ังฟง ท้ังอานมาหลายรอบแลว จนทําให นพพรรูสึกเบื่อ และเผลอหลับไป ครูหน่ึง เขารองอุทานตกใจตื่น
กลัว จนตกเกาอ้ี ทําใหนักเรียนคนอื่นๆ หันมามอง และหัวเราะ เสียงหัวเราะของนักเรียน ทําให พระ
อาจารยหน่ึงเดินเขามาถาม นพพร ก็ตอบไปตามประสาซื่อวา ฝนเห็นโจรคุลีมาล วิ่งไล จะฆาพระพุทธเจา 
แตจอมโจรเห็นตนเองเสียกอน จึงถูกโจรองคุลีมาล กลับมาวิ่งไลตนเองแทน ยิ่งทําให นักเรียนพากันหัวเราะ
ดวยความขบขันยิ่งขึ้น และลอเขาวา ถาเขาหลับนานกวาน้ี คงฝนเห็น พอกับแม วิ่งหนีโจรดวยอีกคน ทําให
นพพร รูสึกไมพอใจ แตก็เก็บไวในใจ แทนท่ีเขาจะไดรับความเห็นใจ กลับถูกพระอาจารยหน่ึงตําหนิ ท่ีนอน
หลับในหองเรียน เปนตัวอยางท่ีไมดีแกนักเรียนคนอื่นๆ 

ขณะนั้น พระอาจารยใหญ เดินผานมา เพ่ือมาดูวา นพพร มีความเปนอยูอยางไร หลังจากท่ีนักเรียน
ออกจากหองไปกันหมดแลว พระอาจารยใหญ ก็เดินเขาไปหา นพพร เขาน่ังหนาเศราเชนเคย และบอกวาฝน
กลางวัน จนคนอ่ืนเห็นเปนเรื่องตลก เขาถาม พระอาจารยใหญ ถึงชาติกําเนิดของเขา พระอาจารยใหญไม
ตอบ กลับยกอุทาหรณ ท่ีนักเรียนใหมสองคนคุยกันเรื่องประวัติพระพุทธเจา ชีวิตคนเราสั้นนัก ท่ีจริง
เหตุการณในสมัยพุทธกาล เพ่ิงผานไปไมนานน่ีเอง แตมนุษยผูโงเขลา ไมมีเหตุผล ถูกมิจฉาทิฐิเขาครอบงํา 
ยอมมีความเห็นผิดเปนชอบ เหมือนเห็นกงจักร เปนดอกบัว ฉันใด เรื่องราวของพระพุทธเจา ก็จะถูกคนผูโง
เขลา แตงเติมไปตางๆ นานา ตามทิฐิของตน 

พระอาจารยใหญ ยกพระดํารัสของพระพุทธเจา ทรงสอนเรื่อง ชีวิตคืออะไร เกิดมาทําไม อะไรที่สงผล
ใหชีวิตดําเนินไป และจะไปสิ้นสุดท่ีใด ทานสอนเรื่องวัฏฏะสงสาร จน นพพร รูสึกคลายใจไปบาง เรื่องชาติ
กําเนิดของตน พระอาจารยใหญ จึงใหกําลังใจ นพพร ใหอยูท่ีน่ีตอไป จงอดทน อยาหวั่นไหวกับแรงยั่วยุ 
อยาเสียสมาธิ จงเรงศึกษา อานใหมาก พิจารณาตามเหตุผล ท่ีเปนจริง ดวยการศึกษาเรียนรูดวยวิธี โยนิโส
มนสิการ และ ปรโตโฆสะ ไปพรอมๆ กัน ไมมุงวิธีใดวิธีหน่ึง อยางท่ีคนท่ัวโลกเขาศึกษากัน แตจงเชื่อในสิ่งท่ี
ตนเห็น ตามที่เปนจริง 

จุดหักเห … 
เม่ือเห็นวา นพพร คลายความกังวลไดแลว พระอาจารยใหญ ก็จากไปยังกุฏิของทาน แต นพพร 

สังเกตเห็นวา พระอาจารยเริ่มไมสบาย เพราะมีอาการไอ และเดินซัดโซเซ 
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องก 2 ดําเนินเรื่อง–กลางเรื่อง (รวมเวลา 50 นาที) 
ตอนที่ 3  ศาสนา กับ ความรัก  (7 นาที) 

นพพร เดินทาง ไปพบ คุณสมชาย เพื่อบอกอาการอาพาธ ของพระอาจารยใหญ  
คุณสมชาย เปนแพทยผูใจบุญ และไดปวารณาตัวท่ีจะเปนแพทยประจําตัวให พระอาจารยใหญ  

ขณะท่ี นพพร เลาอาการอาพาธของพระอาจารยใหญ ใหหมอสมชายฟง หวาน บุตรสาวของ หมอสมชาย ก็
เขามาขัดจังหวะพอดี  

หวาน เปนเด็กสาว หนาตาดี มีความเปนกุลสตรี เรียบรอย ออนหวาน แตก็ไมสามารถซอนอารมณ
แรกรักของวัยรุนสาวไวได การพบกันครั้งแรกระหวาง นพพร กับ นํ้าหวาน หมอสมชาย รูดีวาเกิดอะไรขึ้น 
ระหวางหนุมสาวคูน้ี  

ระหวางรอหมอเตรียมเครื่องมือ เพ่ือเดินทางไปตรวจอาการอาพาธ ของพระอาจารยใหญ นพพร มี
โอกาสใกลชิดตามลําพังกับ หวาน ท้ังสองสนทนาถูกคอกันดี แต นพพร เจียมตัวเสมอในฐานะของตน สวน 
หวาน คอนขางจะมีใจให 

นพพร กับ หวาน แอบติดตอกันทางจดหมาย และทางโทรศัพท หวาน จะคุยถึงโลกที่สวยงาม แฟชั่น 
และ เทคโนโลยี นพพร ไดแตฟง เพราะสิ่งท่ีนํ้าหวานพูด เขามีโอกาสนอยมาก ท่ีจะไดสัมผัสมัน และเห็นมัน
จริงๆ นอกจากรับรูจาก ทีวีของสวนกลางท่ีจัดไวให สวนการใชคอมพิวเตอร ก็ถูกจํากัดไมใหใชเพ่ือเรื่อง
สวนตัว ซึ่งตางจาก นักเรียนคนอื่นๆ ท่ีจะรูเรื่องเหลาน้ีเม่ือตอนกลับไปบาน แตเม่ือฟง หวาน เลาหลายๆ 
ครั้ง นพพร ก็เผลอคลอยตามไปบาง 

การแอบพบกันระหวาง นพพร กับ นํ้าหวาน ถูกพระอาจารยหน่ึงจับได เขาจึงถูกลงโทษ ใหไปนั่งเฝา
หอระฆัง ท่ีกลางปาชา คอยตีระฆังบอกเวลาทุกระยะ 1 ชั่วโมง ตลอดคืน แมนพพร จะกลัวผี แตก็ทําใหเขา 
มีความกลาเพิ่มขึ้น ไมกลัวในสิ่งท่ีไรเหตุผล และ ชวยบรรเทาเยียวยา พิษสงของความรักลงได เขาตัดสินใจ 
เลิกติดตอกับ หวาน 

ตอนที่ 4  นักเรียนใหม  (5 นาที) 
วันน้ี มีนักเรียนใหม เขามา 5 คน ทําใหหองเรียนดูคับแคบ และดูโยกเยกสั่นคลอน มันเปนอาคาร

เรียนท่ีทําจากไมและถูกใชงานมานาน นักเรียนท่ีเขาใหม สองคน ชื่อ โอต กับ แบงค โอต เปนลูกชายหัวแกว
หัวแหวน ของนักการเมืองทองถิ่น แบงค ก็เชนกัน เห็นครั้งแรก ก็รูวา วัยรุนสองคนนี้ ไมธรรมดา มีทาทางยี
ยวน กวนโทสะไมนอย นัยวา ถูกพอสงมาใหพระอาจารยหน่ึง ดัดสันดาน ในชวงปดเทอม  

เน่ืองจาก โอต กับ แบงค เปนลูกนักการเมือง ท่ีมักคุนกับ พระอาจารยหน่ึงเปนพิเศษ พระอาจารย
หน่ึง จึงมักเอาใจ โดยใหสิทธิพิเศษบางเรื่อง และอนุญาตไป–กลับได สัปดาหละสองวัน เพราะเห็นวามาเปน
นักเรียนเพียงชั่วคราว  

นพพร แอบสังเกตกิริยา ของพระอาจารยหน่ึง ในการสนทนา กับ สีกา ท่ีอางวาเปนนาสาวของ โอด  
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โอต กับ แบงค เริ่มเกะกะระราน นพพร พระอาจารยหน่ึงแทนที่จะหามปราม กับทําเปนมองไมเห็น 
เม่ือเห็นวานพพร ไมโตตอบ โอต กับ แบงค ก็แกลง นพพร หนักขึ้นและทําซึ่งหนา  

มีอยูครั้งหน่ึง นพพร อดทนไมไหว จึงโตตอบไปบาง กลายเปนเรื่องราวใหญโต พระอาจารยหน่ึง จึง
ตําหนินพพร และวากลาวตางๆ นานา หาวาไมใหเกียรติ เด็กสองคนนี่ ซึ่งนักเรียนคนอื่นๆ ก็เริ่มเห็น พิษสง
ของนักเรียนใหมสองคนนี่เชนกัน แตก็ทําอะไรไมได เพราะพระอาจารยหน่ึงใหทาย  

สิ่งท่ีทําให นพพร ทนไมได คือ คําสบประมาท จากพระอาจารยหน่ึง ท่ีเอาชาติกําเนิดของตน ไป
เปรียบเทียบกับ โอต ซึ่งมีพอเปนนักการเมือง นพพร รูสึกเสียใจมาก หลังเลิกเรียน เขาจึงเขาไปแอบนั่งรอง
ให อยูท่ีหนากุฏิของพระอาจารยใหญ ตัดพอดวยความนอยเนื้อต่ําใจ ถึงความเปนมาในชาติกําเนิดของตน 
แตพระอาจารยใหญ ก็ไมไดออกมาปลอบใจแตอยางใด ทานไดแคครุนคิดในใจ  

พระอาจารยใหญ นึกถึง ชีวิตวัยหนุม กอนมาบวช ไดสนทนากับ ชายผูหน่ึงภรรยาไดท้ิงเขาไป ฝาก
ลูกชายไวใหเขาเลี้ยงหนึ่งคน และเขาก็มีโรคประจําตัวไมรูวาจะมีชีวิตอยูไดยาวนานเทาไร หวงสําคัญท่ีเขาไม
อาจทิ้งไปไดก็คือ ลูกชายของเขา ทําใหพระอาจารยใหญ หวนระลึกถึง พระดํารัสของพระพุทธองค เรื่อง ชาติ 
ชรา มรณะ ขันธ 5 และ มองเห็นโทษทุกข ของการมีชีวิตครองเรือนอยางฆราวาส  

ตอนที่ 5  “สตางค” กับ “สตรี” ของตองหามสําหรับพระ  (15 นาที) 
วันทําบุญใหญซึ่งถือเปนวันสําคัญก็มาถึง พระอาจารยใหญ พระลูกวัด และ ญาติโยมผูใหญ มา

ประชุมกัน นพพร ก็อยูในท่ีประชุมดวย คอยปรนนิบัติพระอาจารยใหญอยูขางๆ พระอาจารยใหญเปรยวา มี
ความประสงค จะสรางหองเรียนใหม แทนหองเรียนเกาท่ีชํารุด และอีกประการหนึ่ง มีนักเรียนใหมเพ่ิมขึ้น 
พระรูปหน่ึง เสนอใหมีการเรี่ยไร หรือไมก็จัดงานวัด หรือจัดตั้งกองผาปา เหมือนท่ีวัดอื่นๆ เขาทํากัน แตพระ
อาจารยใหญ ยังไมรับคํา และใหทุกคนไปชวยกันคิดหาวิธีท่ีเหมาะกวาน้ี ในการรวมทุนสรางอาคารศาลาเรียน
หลังใหม แตอยาใหชาวบานเดือดรอน หรือรูสึกวา น่ีคือการซื้อบุญ 

หลังเลิกประชุม พระอาจารยหน่ึง ไดเขาไปคุยกับ พระอาจารยใหญ บอกวา ทานรูจักมักคุนกับ
นักการเมืองทองถิ่นสองคน ซึ่งทานสามารถจะบอกบุญ ขอสนับสนุนงบประมาณจากนักการเมืองใหได แต
พระอาจารยใหญ ก็ยังไมตกลงอยูดี ทําใหพระอาจารยหน่ึงรูสึกเสียหนา นพพร แอบสังเกตเห็น ความรูสึกไม
พอใจ ของพระอาจารยหน่ึง 

วันตอมา หมอสมชาย กับ หวาน ลูกสาว นําเงิน มาถวายใหพระอาจารยใหญ สมทบทุนสรางอาคาร
ศาลาเรียน พระอาจารยใหญ เห็นวาเปนเจตนากุศล จึงรับไว และสงให พระอาจารยหน่ึงเก็บเขาบัญชีไว ซึ่ง
สังเกตเห็นไดวา พระอาจารยหน่ึงมองเงินกอนใหญ ดวยสายตาแปลกๆ 

หวาน ตอวา นพพร ทําไมไมติดตอไป หวานสารภาพรัก นพพร ทําใหนพพร รูสึกหวั่นไหว ขึ้นมาอีก
ครั้ง หวาน บอก นพพร วาปหนา หวาน ก็จะไปเรียนตอท่ี ออสเตรเลียแลว ยิ่งทําให นพพร เปนกังวล
เพ่ิมขึ้น 

คํ่าวันหน่ึง ทีวี ออกประกาศขาว เชิญชวนประชาชน ไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน 
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ในวันทําบุญใหญ พระอาจารยหน่ึงขึ้นเทศน ใหญาติโยม ไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตามหนาท่ีท่ีดีของชาว
พุทธ โดยทายท่ีสุด ทานไดเอยชื่อนักการเมืองสองคน ซึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งน้ีดวย และบอกวา ศาลา
เรียนหลังใหม นักการเมืองทานหน่ึง ไดใหทุนสนับสนุนมากอนหนึ่งแลว ถาผานการเลือกตั้ง เราคงไดศาลา
เรียนหลังใหม 

หลังเทศนจบ นาสาวของ โอต มารับตัวโอตกลับบาน เพราะใกลเปดเทอมแลว ทําให นพพร รูสึกโล
งอก ตอไปคงไมมีตัวปวนมาสรางความวุนวายใหอีกแลว แตเขาก็แอบสังเกตเห็นกิริยาของพระอาจารยหน่ึง 
ท่ีมีตอนาสาวของโอต แตเขาก็ยังไมแนใจวา มันคืออะไรกันแน การสังเกตของ นพพร ทําใหพระอาจารยรูสึก
ไมพอใจ กอนไป โอต กับ แบงค สั่งลา นพพร ดวยลีลายั่วยวนกวนโทสะยิ่ง  

หลังจาก โอต แบงค และนาสาวไปแลว พระอาจารยหน่ึง ก็เดินเขาไปตักเตือน นพพร ท่ีแสดงกิริยา 
มารยาทสอดรูสอดเห็นมากเกินไป 

วันตอมา นพพร มีโอกาส มาทําความสะอาด ท่ีกุฏิของ พระอาจารยใหญ เขาจึงถามปญหา เรื่องพระ
อาจารยหน่ึงรับเงินจากนักการเมือง มันเหมาะสมแลวหรือ ท้ังๆ ท่ีกอนหนาน้ัน พระอาจารยใหญปฏิเสธ 
พระอาจารยใหญ จึงยกพุทธดํารัส เรื่องวัตรปฏิบัติของสงฆ ตอการเมือง ควรไมควรแคไหน เพ่ือตอบโจทย
วา พระไมควรยุงกับการเมืองจริงหรือ และ ขอหาม เรื่อง เงิน กับ สตรี เปนวัตถุอนามาส สําหรับบรรพชิต 

นพพร แยงวา พระจําเปนตองใชเงิน จะทําอยางไร พระอาจารยใหญ กลับกําชับย้ําวา เงิน กับ สตรี 
เปรียบเหมือน เสือสองตัว ท่ีนักบวชตองระวัง มิฉะน้ัน มันจะสรางความเดือดรอนใหแกตัวเอง และสราง
ความมัวหมองใหศาสนาดวย แต นพพร ก็ยังไมเขาใจอยูดี เพราะถาไมมีเงิน ศาลาเรียนหลังใหม ก็ไมมีวันจะ
ไดสราง 

ตอนที่ 6  ศีลของพระพุทธเจา  (15 นาที) 
จุดหักเห… 
วันน้ี พระอาจารยใหญ และ พระอาจารยหน่ึง พรอมดวยพระลูกวัดรูปหน่ึง ไปกิจนิมนตสําคัญ ท่ี

ตางจังหวัด เปนเวลาสองวัน จึงมอบหมายให พระลูกวัด และ นพพร ดูแลสถานปฏิบัติธรรม และนักเรียนท่ี
เหลืออยู (บางสวนอนุญาตใหกลับบานได)  

มีพระธุดงค สามรูป จาริกผานมา และมาขอจําวัดท่ีน่ี หลวงพี่นันท ซึ่งเปนพระลูกวัด กับ นพพร 
ปรึกษากัน ตกลง อนุญาตใหพระธุดงค จําวัดได  

คืนน้ัน หลวงพี่นันท กับ นพพร ไดเขาไปสนทนา กับ พระธุดงค ท้ังสามรูป หลังจากสอบทวนเรื่อง
อายุพรรษากันแลว หลวงพี่นันท ก็ถามไถถึงท่ีมาท่ีไป ทานหน่ึง แนะนําวา ภันเตของทานผูน้ี เปนพระธุดงค 
มีมนตขลังแกกลา ดูดวง ตอชะตา แกกรรมก็ได อีกรูปหน่ึง เกงทางทําคุณไสย ใบหวยแมน สวนทานเอง 
น่ังทางใน ดูดวงชะตาไดบาง แตไมเกง กําลังศึกษาอยู และกลาวชวน ถาหลวงพ่ีนันท สนใจ ก็มาเรียน
ดวยกันได และบอกวา พรุงน้ีอาจจะมีญาติโยมตามมา ก็ขออนุญาต ใชสถานท่ีทําพิธีกรรม จะไดหรือไม นพ
พร สะกิดหลวงพี่นันท ใหปฏิเสธ แตหลวงพี่นันท ก็รับปากไปแลว นพพร จึงพูดอะไรมากไมได 



Script Writing – Story Outline :  เร่ือง พระพุทธเจาท่ีฉันรูจัก (Lord Buddha in My Visual) 

  
 

8

วันรุงขึ้น มีญาติโยม จากแดนไกล ตางแหกันมา 1 คันรถ และทยอยกันมาเรื่อยๆ ราว 100 คน บาง
ก็มาขอหวย บางก็มาตอดวงชะตา แกกรรม บางก็มาขอทําคุณไสย สักยันตร ขอตระกรุด ท่ีหนักหนอย ก็ขอ
ปลัดขิกดวย 

เหตุการณ ครั้งน้ี ทําใหนพพร ไมสบายใจ แตบรรดานักเรียน กลับตื่นเตนไปตามๆ กัน เพราะไมเคย
เห็นพิธีกรรมแปลกๆ มากอน สวนหลวงพ่ีนันท ก็รูสึกหนาไมคอยดีเชนกัน  

วันรุงขึ้น พระอาจารยใหญ และพระอาจารยหน่ึง พรอมดวยหลวงพี่สุทโธ กลับมาจากกิจนิมนต รูสึก
ประหลาดใจ ท่ีอาณาบริเวณของวัดเปลี่ยนไป เหมือนกับวาเพิ่งผานการทําพิธีกรรมอยางหนึ่ง จึงเรียกประชุม
ทุกคนในสถานปฏิบัติธรรม  

พระอาจารยใหญ ไดยกพุทธดํารัส เรื่อง จุลศีล มัชฌิมศีล และ มหาศีล ซึ่งเปนศีลของพระพุทธเจา 
มาสาธยายใหทุกคนฟง และชี้โทษวา การแปรเจตนาของศีลของพระพุทธเจาใหบิดเบือนไป น้ันเปนความเลวราย 
พอๆ กับการปกปดมิใหคนรูวามีศีลหมวดนี้อยูในพุทธศาสนา และเทากับเปนการทําลายพระพุทธศาสนาอยาง
รายแรง  

ผลการประชุม พระอาจารยใหญตัดสินวา การรับอนุญาตใหพระท่ีอ่ืนมาจําวัด ไมผิด แตอนุญาติใหมา
ทําเรื่องนอกรีตของศาสนา ถือเปนความผิด หลวงพี่นันท ไดรับโทษ ใหไปนั่งยาม หนาตูพระไตรปฏก เปน
เวลา 7 วัน สวน นพพร ถูกลงโทษ ใหไปทําความสะอาดหอสมุด และ และเฝาหอสมุด เปนเวลา สามคืน 

ตอนที่ 7  โทษทุกข ของ ส.สตรี กับ ส.สตางค  (8 นาที) 
นพพร ทําความสะอาด หอสมุดเสร็จแลว เปนเวลาพลบคํ่าพอดี ระหวางท่ีน่ังอานพระคัมภีรอยูน้ัน เขา

สังเกตเห็น มีเงาประหลาด สอดสองมาจากมุมหน่ึงของหอสมุด เขาจึงยองเดินไปสืบดู วามันคืออะไร เปนผี
หรือเปลา แตพอเขาไปใกล ก็แนใจวา ไมใช เขาไปใกลอีก เขารูสึกประหลาดใจ เม่ือเสียงท่ีไดยินน้ัน เหมือน
เสียงของ พระอาจารยหน่ึง กําลังคุยกับสีกาผูหน่ึง แตไมรูวาคุยกันเรื่องอะไร ตอมา ก็มีผูชายอีกสองคน 
ตามมาสมทบดวย ดูเหมือนวา พวกเขาเริ่มมีปากเสียงกัน กอนท่ีพวกเขาจะแยกยายกันไป นพพร สังเกตเห็น 
และจําไดวา ผูหญิงผูน้ัน ก็คือ นาสาวของ โอต น่ันเอง พวกเขามาทําอะไรกันในยามวิกาล เชนน้ี 

วันรุงขึ้น เปนวันเลือกตั้งผูแทน ขาวทีวีและวิทยุแพรไปท่ัว ตางเชิญชวนใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
เวลาปดหีบเลือกตั้ง และผลการนับคะแนน ปรากฏวา นักการเมือง ท่ีพระอาจารยหน่ึงกลาวถึง สอบ

ตก 
จุดสูงสุดของเรื่อง … 
ตกค่ํา ฝนตกลงมาอยางหนัก ทําให นพพร นึกถึงคําพูดของคนโบราณวา “ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไร

มาพบกัน” กอนเขานอน เขาไดยิน เสียงปนดังขึ้น หน่ึงนัด พรอมเสียงหมาเหา และเสียงผูคนวิ่งเอะเอะ นพ
พรแอบแงมบานหนาตางดูเหตุการณ เริ่มมีคนวิ่งกันมามากขึ้น นพพร จึงวิ่งฝาสายฝนออกไปดูบาง วาขางนอก
เกิดอะไรขึ้น 

ภาพท่ีเห็นเบื้องหนา พระอาจารยหน่ึงนอนคว่ําหนา มรณภาพ เพราะถูกยิงท่ีดานหลังตรงหัวใจพอดี 
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สักครู ก็มีรถตํารวจมา  
นพพร จึงเดินกลับเขาท่ีพัก ปลอยใหเปนหนาท่ีของตํารวจ เขาน่ังคิดทวนพิจารณา ภาพเกาๆ ท่ีเขา

สังเกตเห็นอากัปกิริยาของ พระอาจารยหน่ึง สลับกับ คําสอนของพระอาจารยใหญ เรื่อง สตรี กับ สตางค 
ซึ่งเปนวัตถุอนามาส ของบรรพชิต และ พระไมควรเขาไปยุงกับ การเมือง 

รุงเชา นพพร เขาไปหาพระอาจารยใหญ พบรอยเวร มาแจงขาว การสอบสวน ทราบวา เงินในบัญชี
ของสถานปฏิบัติธรรมก็หายไปดวย พบหลักฐานสมุดบัญชี ในกุฏิของพระอาจารยหน่ึง รอยเวร กลาวกับ 
พระอาจารยใหญวา การมรณภาพของพระอาจารยหน่ึง อาจมาจากสาเหตุสองประการ คือ ผลประโยชนทาง
การเมืองขัดกัน และ เรื่องชูสาว ทําใหพระอาจารยใหญ ถึงกับตกใจ คิดไมถึงวาจะมีเรื่องอัปยศมัวหมองน้ี
เกิดขึ้น แตสักครู ทานก็ทําใจไดเปนปกติ เหมือนไดรับคําตอบอะไรบางอยาง 

องก 3 สรุปทายเรื่อง (รวมเวลา 15 นาที) 
ตอนที่ 8  บวช นพพร (15 นาที) 

พระอาจารยใหญ ทวนอายุของ นพพร ไดอายุบวชพระพอดี จึงอนุญาตให นพพร บวชเปนพระ กอน
บวช ในวันน้ัน หวาน ก็ยังรอคําตอบ จากนาคนพพรอยู เม่ือรูวานพพร บวช หวานก็รูสึกเศราใจ แตอีกใจหนึ่ง 
ก็ไมแนใจตัวเองเหมือนกัน เพราะไมนาน หวานก็จะไปเรียนตอตางประเทศแลว โอกาสจะไดพบกัน ยิ่งยากเขาไป
ทุกที 

ในท่ีสุด นพพร ก็ไดบวชเปนพระ สมความตั้งใจ 
ผานไป สามเดือน พระนพพร รูสึกดีขึ้น มีดวงหนาสดใส มีจริยาวัตร ยืน เดิน น่ังนอน บิณฑบาต ดูนา

เลื่อมใส และสงางามยิ่งนัก โดยเฉพาะ เม่ือเดินผานหนาอาคารศาลาเรียนหลังใหม ผานลําแสงของพระอาทิตย
ยามรุงอรุณ ดูนาศรัทธายิ่งนัก 

วันหน่ึง พระอาจารยใหญ เรียกประชุมลูกวัด ท้ังหมด เพ่ือสรรหาตําแหนง พระอาจารยรูปใหม แทนพระ
อาจารยหน่ึง ซึ่งมรภาพไป เพ่ือใหเปนพระพี่เลี้ยงนักเรียนดวย และเปนพระอาจารยผูสอนธรรมดวย  

การทดสอบ ภูมิปญญา และภูมิธรรม ไดเริ่มขึ้น พระอาจารยใหญ ใหประเด็นขอวิสัชชนาวา ท่ีสุดของ
พระพุทธศาสนา คืออะไร และ อะไร คือจุดตายของศาสนาพุทธ พระรูปอ่ืนตางตอบกันไปหลายทิศทาง แตก็ไม
ทําให พระอาจารยใหญพอใจ 

พระนพพร ตอบวา ความเปนไตรลักษณ คือ ท่ีสุดของพุทธศาสนา เปรียบเหมือนแกน สวน ศีล คือเนื้อ
แทของพุทธศาสนา พิธีกรรมตางๆ ตลอดจน วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี แมจะเปนกะพี้ของศาสนา แตก็ทําให
ศาสนา มีชีวิตอยูไดยาวนาน สวน สังขาร ท่ีหอมลอมดวย สัมมาทิฐิ คือ อุปกรณในการสืบทอด 
พระพุทธศาสนา ในโลกของมนุษย ใหดําเนินตอไป จุดตายของศาสนา คือ การทุศีลของนักบวชในศาสนา และ 
การแปรเจตนาแหงศีลของพระพุทธเจาใหผิดเพี้ยนไป  

คําตอบ ของพระนพพร ทําให ทุกคนนิ่งอ้ึงไป ไรคําโตแยงใดๆ  
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ท่ีประชุมเงียบไปชั่วครู กอนท่ีพระอาจารยใหญ จะประกาศวา พระนพพร คือ พระอาจารยหน่ึง ของ
สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม รูปตอไป. 

ระหวางน้ัน หวาน ไดเดินทางมาถึงท่ีสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม เม่ือเห็นวา พระเลิกประชุมกันแลว เธอ
จึงเขาไปกราบนมัสการ พระนพพร และทําทาจะรองไห พระนพพร น่ังสงบน่ิง แมชั่วขณะแตในความรูสึกของ 
หวาน เหมือนนานเปนชั่วโมง พระนพพร บอกกับ หวาน วาทานยินดีดวย ท่ีหวานจะไปเรียนตอท่ีเมืองนอก 
ทราบวา จะเดินทางวันน้ี ใชหรือไม ดวยคําพูดสั้นๆ ทําให หวาน รองไหออกมา พระนพพร จึงเตือนสติ หวาน 
วาทานเองไดตัดสินใจเลือกเสนทางน้ีแลว  

หวาน มองพระดวยสายตา กึ่งออนวอน กึ่งถามวา หวานจะเดินทางเดี๋ยวนี้แลว จะให หวาน รออยูอีก
ฟากฟาหน่ึงก็ได ขอใหพระสนใจความรูสึกของหวานบาง จะใหหวานยินดีดวย กับแนวทางชีวิตท่ีพระเลือกอยาง
น้ันหรือ ตอนนี้ หวาน รูสึกสับสนเหลือเกิน 

พระนพพร หวั่นไหว ขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง แตทานก็ตั้งสติไวได และอยูในอาการ สงบน่ิง สํารวม จนกระทั่ง 
หวาน กราบลาพระไป ดวยหัวใจอาวรณยิ่ง  

น่ันแหละ ทําใหพระอาจารยใหญ หายใจโลงอก ท่ีเห็นทุกอยางจบลงดวยดี ทําใหภาพความทรงจําเกาๆ 
กลับคืนมาอีกวาระหนึ่ง หวังวา คราวน้ีจะเปนครั้งสุดทาย 

ภาพการสนทนา กับชายผูหน่ึง ท่ีฝาก ลูกชาย ใหทานอุปการะเลี้ยงดู พระอาจารยใหญ ไดรําพึงกัน
ตนเองวา ขอให ทศพร ผูเปนนองชาย จงมีสุคติเถิด เพราะบัดนี้ พระนพพร ลูกของ ทศพร ไดบรรลุในสิ่งท่ี
ประเสริฐท่ีสุด ท่ีมนุษยพึงมี พึงเปน พึงได. 

จบบริบูรณ. 
หมายเหตุ จุดสูงสุดของเรื่อง หากเห็นวา การฆาพระ มันดูรุนแรงไป อาจเปลี่ยน ใหพระอาจารยหน่ึง 

หายหนาไป เพราะกลัวอิทธิพล ของนักการเมือง ก็ได หรือ จะใหลาสิกขาตามสีกาไปพรอมกับเงินในบัญชี ก็
ได แตการสังหารพระ จะทําใหดูวา ถาเปนเชนน้ันจริง ก็เปนดัชนีชี้วา ถึงยุคท่ีตกต่ําท่ีสุดของพุทธศาสนาแลว 
ซึ่งมันอาจจะเกิดจริงในเร็ววันน้ี จะไดเปนอุทาหรณ แกชาวพุทธในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม เรื่องท้ังหมด
ลวนสมมุติขึ้นท้ังสิ้น. 




