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บทโครงราง วีดิทัศนเพลงคาราโอเกะ (Outline Story) 
เพลง “มนตรัก ประชาธิปไตย” (My Democracy) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. 

แนวคิดของเรื่อง : เบื้องหลังของความสําเร็จ ความลมเหลว ความสุข ความทุกขยาก ความรัก และ 
ความสูญเสีย ในสังคมมนุษย ลวนมีท่ีมา จากความปรารถนา และ กิเลสมนุษย เพ่ือใหสังคมอยูรอดได และอยู
อยางมีความสุข ประชาชน จึงจําเปนตองมอบ “อํานาจ” (ซึ่งน่ันหมายถึง การยอมสูญเสีย “อิสรภาพ” สวน
หน่ึง ของตนไป) ใหแกคนผูหน่ึง หรือ คนกลุมหน่ึง เปนใชอํานาจน้ัน เพ่ือ ควบคุม กิเลส และ ตอบสนอง ความ
ปรารถนาตางๆ ดังน้ัน ผูใด หรือ กลุมคณะใด ไดรับมอบ “สิทธ์ิ” ใหเปนผูใช “อํานาจ” ของประชาชน จะตอง
เปนผูท่ีมี ความเห็นแกตัวนอย (ลดกิเลส) จึงจะเห็นแกผูอ่ืน (ประชาชน) และมุงตอบสนอง ความปรารถนา ของ
ประชาชน เปนหลัก สวนประชาชน ก็จะเปนผูเลี้ยงดูบุคคลผูน้ัน กลุมน้ัน และเคารพบูชา ดุจ “พอ” ของ
ประชาชน  

เริ่มเรื่อง (In–tro) 
ภาพรวมกิจกรรม เหตุการณ สถานท่ี บุคคล ท้ังในมุมความสุข และ ความทุกข ผสานกับเสียงจังหวะการ

เตนของหัวใจ เม่ือเสียงเงียบหายไป ภาพท้ังหมด ตางทยอยปลิวลอยหายออกไปไกล ในจอภาพ เฟด ภาพซอน 
ภาพเงาดํา กลุมคน พรอมกับเสียงปลุกเรา ใหมีกําลังใจ เกิดประกายแสงสีขาว เฟดซอนทับ กลุมคน จนเห็นพื้น
ขาวท้ังจอภาพ 

เหตุการณ เกิดขึ้นในชุมชนบานแสงสุข ซึ่งเปนชุมชนท่ีอยูรอยตะเข็บ ระหวางเมือง กับ ชนบท ผูคนใน
ชุมชน ตางไมแนใจระหวาง การยอมรับกระแสวัฒนธรรมคนเมือง กับ การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งท่ีพวก
เขาไมรูตัวเลยวา มีสิ่งหน่ึงท่ีกําลังครอบงําความคิด ของพวกเขาอยู สิ่งน้ันก็คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีทําให
พวกเขา เริ่มมีความแปลกแยก แตกตาง มากยิ่งขึ้น 

แมวาทุกคน จะถูกวางตําแหนงในสังคม ไมเหมือนกัน (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได) แตทุกคน ก็มี
เสรีภาพ ในการพูด และแสดงความคิดเห็น ผานเวทีสภาของพวกเขา ซึ่งเรียกวา “สภากาแฟ” โดยอาศัย ราน
กาแฟของ นายบุญชู ลูกครึ่งจีนไทย เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร พูดคุยกัน 

รานกาแฟ ของ บุญชู อยูติดกับ หาง 7-11 เลยหัวมุมถนนไปนิดเดียว รานกาแฟของ บุญชู จึงกลายเปน
สถานท่ีนัดพบ ของคนทุกอาชีพ ทุกฐานะ 

ในรานกาแฟ ตอนเชา /ตัวละคร : บุญชู (เจาของราน)  มะยม (สาวนักขายตรง)  พอคําผาย (ปราชญ
ชาวบาน)  สมภพ (นักขาว)  นางสุณี (ชาวสวน)  เพียงใจ (ลูกสาวบุญชู)  พงษพัฒน (ลูกชายครูเพ็ญพร)  
แบงค (ลูกชายจอมเกเร ของ กํานันมัด) กับ อารท (เพ่ือนของ แบงค)  ดํารง กับ นาหมาน (ขี้เหลาประจําซอย) 
หนูนา (หลานสาวของบุญชู อายุ 5 ขวบ) กับ เด็กชายแตม (หลานชายของบุญชู อายุ 5 ขวบ) 

ประเด็นท่ีสรางความสับสน ในสภากาแฟของพวกเขา คือ การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ พฤติกรรม การซื้อ
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สิทธ์ิ ขายเสียง ของนักการเมือง กับ ประชาชน บางกลุม ซึ่งไดกลายเปนปญหา ขอขัดแยงทางความคิด 
ระหวาง ใช /ไมใช ชอบธรรม /ไมชอบธรรม เพราะมันไดกลายเปน “ปญหาโลกแตก” เพราะ พฤติกรรม เหลาน้ี 
มันกําลังเปน “วัฒนธรรมทับซอน” ท่ีเกิดขึ้น และนับวัน จะแกไขยาก หรือวาจะปลอยใหมันกลายพันธ 
กลายเปน “ความถูกในความคิด” อยางน้ันหรือ 

ดํารง กับ นาหมาน (สมาน) น่ังด่ืมเหลา อยูมุมหน่ึงของราน คอยพูดขัดคอ (แซว) คนอ่ืนๆ สวนพอใหญคํา
ผาย กับ สมภพ น่ังท่ีมาน่ังขางๆ กําลังสนทนากับ บุญชู ซึ่งกําลังชงกาแฟ  เพียงใจ กําลังจัดขาวของในราน 

สุณี มาขอซื้อยาแกปวด และน้ําปลา บุญชู เรียก เพียงใจ ใหมาขายของ แตยังไมทันท่ี เพียงใจ จะ
ออกมา แบงค กับ อารท ขี่รถจักรยานยนต มารบกวน พอดี มะยม เดินเขามาสมทบ ขอคุยดวย จึงดานักเลงรถ
มอเตอรไซตเตลิดไป สมภพ เห็นเขา จึงพูดแซว หาวา มะยม จะมาจีบ บุญชู นาหมาน พูดสอดขัดคอ สมภพ หา
วาเปนคนขี้อิจฉา  

ระหวางรอ สุณี ก็บน เรื่องโรคภัย ความจน ขณะท่ี หนุมหนามนคนรูปหลอ หนุย หรือ พงษพัฒน พรอม
เปสะพายหลัง กําลังเดินผานหนาราน เพ่ือไปเรียนตอท่ีกรุงเทพฯ  ทุกคนหยุดมอง เพียงใจ รีบเดินออกมาทัก 
พงษพัฒน โดยไมสนใจวาจะมีใครมอง และปลอยให สุณี คอยซื้อของเกอ 

กอนกลับ พอใหญคําผาย จึงถือโอกาส เดินไปหา พงษพัฒน ขณะท่ี หนูนา กับ เด็กชายแตม หลานของ 
บุญชู (ลูกของนางพอใจ พ่ีสาว เพียงใจ) ในชุดนักเรียนอนุบาล เพ่ิงกลับจากโรงเรียน เดินเขาไปหา ตา บอกวา 
วันน้ี ท่ีโรงเรียน มีเลือกตั้งหัวหนานักเรียน ทําใหบรรยากาศการสนทนา ถูกหักเห ไปใหความสําคัญกับคําวา 
“เลือกตั้ง” 

ทุกคนมองไปที่เด็กท้ังคู พรอมพูดอุทานพรอมกันวา "เลือกตั้ง" 
เสียงประกาศเชิญชวน จากรถขยายเสียงของเจาหนาท่ี ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ในวันพรุงน้ี 

ตามมาดวย ขบวนแหกลองยาว ถือปายเชิญชวน ใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือขบวนแหผานหนารานกาแฟ ทํา
ใหทุกคน หยุดภาระกิจของตัวเองลง เด็กนอยสองคน เดินจูงมือ ผูใหญ เขาไปสมทบกับขบวนแห ทุกคนตางราย
รํา และรวมสนุกไปดวยกัน  

เขาเพลง (Musical Karaoke) 
ขึ้นชื่อเพลง “มนตรัก ประชาธิปไตย” คํารอง – ทํานอง – ดนตรี – นักรอง 
(ขบวนกลองยาว รายรําไป ตามถนน มีชาวบาน มาสมทบมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ จนจบเพลง.) 
ชวนกันไป ชวนกันไปเลือกตั้ง  

เลือกคนดี เขาไปนั่งเปนตัวแทน 
ชาวบานอยางเรา ยิ่งจนขนแคน (รองหมู ซ้ํา) 
แตวาผูแทน ยิ่งรวยเงินตรา 

ดูดีดี ดูใหดีกอนเลือก 
ผูแทนเปลือกเปลือก มีอยูเต็มสภา 
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ความหลอความรวย ชวยกันโฆษณา (รองหมู ซ้ํา) 
ใหคนเชื่อวา สมราคาผูนํา 

*โลกาถึงคราวินาศ การเมืองขี้ขลาดโคนท้ิงคุณธรรม 
คนดีตองกลาชี้นํา ตองกลาตอกย้ําเปนตัวอยางท่ีดี 
การเมืองตองเสียสละ ยืนยันสัจจะกลาทํางานฟรี 
ซื่อสัตยจริงใจพาที กินอยูพอดีไมเปนหน้ีสังคม 
ถึงคราตองยุงการเมือง คนดาหาเรื่องยอมเปนอีแรงโสมม 
ขอประกาศการเมืองบุญนิยม (ซ้ํา)  
สิ่งดีตองขมสิ่งชั่วรายพายไป ไป ไป ไป ไป ไป 

ตัดสินใจ ตัดสินใจใหแน 
ผูแทนท่ีแทมีคุณสมบัติอยางไร 
ไมตองหาเสียง ใหสูญเงินเปลาดาย (รองหมู ซ้ํา) 
เลือกเขาเขาไป ประเทศไทยไชโย 
เลือกเขาเขาไป ประเทศไทยไชโย ไชโย ไชโย  ไชโย ไชโย ไชโย 
(เสียงหมูชน รอง ไชโย จากเบา ไป หนัก) 

ทายเพลง (Out–tro) 
พงษพัฒน กับ เพียงใจ สงยิ้มใหแกกันและกันอยางหวานชื่น ระหวางชวยกันซอมสะพานขามคลองของ

หมูบาน รวมกับชาวบานคนอ่ืนๆ เม่ือมองออกไปกวางๆ เห็นปายหาเสียงของ พงษพัฒน อยูเบื้องหลัง มันถูก
จัดวาง และออกแบบไมเหมือนใคร แตดูนาสนใจ และ นาเช่ือถือ เพราะเผยใหเห็นบรรยากาศภาพ กิจกรรม
การมีสวนรวมของคนในชุมชน แสดงถึงความสําคัญ ความเสียสละ ความสามัคคี เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
ระหวาง คนหน่ึงคน กับคนอีกหลายๆ คน และสัมผัสไดถึงความอบอุน จริงใจ  

พรอมดวย ขอความสะดุดใจ ท่ีอานแลว ทําใหระลึกถึงคน คนหน่ึง ท่ีชาวบานรูจัก และตางจดจําคําพูดนั้น
ได จนขึ้นใจ เพราะมันเปนคําพูดท่ีบงบอกวา มันคือตัวตนท่ีแทจริงของ พงษพัฒน ผูซึ่งใหความสําคัญกับการมี
สวนรวม ของคนทุกคนในชุมชน  

อีกมุมหน่ึงของสะพาน มะยม สงยิ้มหวาน ใหกับ บุญชู และเขินอาย ระหวางชวยกัน จัดเก็บขาวของท่ี
นํามาบริการชาวบาน ท่ีมาชวยกันซอมสะพาน. 

หนูนา กับ เด็กชายแตม ยิ้มหัวเราะรา ขณะชวยกันถือปาย ขอความ “พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาตน 
เอ้ือมวลชน … มนตรักประชาธิปไตย” 

จบ. 
(มอบผลงานชิ้นน้ี เพ่ือสดุดี วีระชนประชาธิปไตย ผูหาญกลา ทุกคน) 
 




