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ฟาใหม หัวใจพอเพียง (New Life No Hell) 
นําเร่ือง 
ซากใบโพธ์ิแหง ปลิวตามแรงลม นําสายตาไปยังชายชราผูหน่ึง กําลังบันทึกเลาเรื่องราวชีวิต ของ

ตนเอง เหตุการณ 2 เหตุการณ ตอไปน้ี ถูกตัดสลับไปมา … 
(1) มือปน 2 คน โชกุน กับ ปด กําลังวิ่ง ไลลาเอาชีวิต ดํารง 
(2) ใหญ ขับรถดวยความเร็วสูง มาถึงบาน เปดประตูเขาไปในหองทํางาน ชักลิ้นชักออกมา หยิบ

ปน … เสียงปนดัง ปง! ปง! ปง! หัวฟาด ลงบนพื้นโตะทํางาน แนน่ิงไป 

องค 1 
หมูบาน แสงสุข เปนชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง มีผูคนหลายวัย หลายอาชีพ ท้ังเกษตรกรรม 

คาขาย รับจาง รับราชการ มีท้ัง เด็ก คนแก คนพิการ คนปวย นักเลง นักเลนพนัน และหัวขโมย แต
โดยท่ัวไป แตละคนแตละครอบครัว มีฐานะทางเศรษฐกิจและรายได ไมแตกตางกันมากนัก ในอดีต มีพื้นท่ี
เพาะปลูก ประมาณคร่ึงหน่ึง ของเน้ือท่ีท้ังหมด แตปจจุบัน พื้นท่ีเกษตรกรรม มีจํานวนลดลง เพราะถูกขาย 
หรือแปรเปนพ้ืนท่ีทําโรงงาน สิ่งปลูกสราง 

ชาวตําบลแสงสุขรุนพอแม รักสันโดษ สามัคคี รักในหลวง ตางพอใจท่ีจะชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง
แตกตางจาก สมาชิกชุมชนในรุนลูก ท่ีเร่ิมมีความคิดเห็นและวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองมากข้ึนเรื่อยๆ 

ในตําบลน้ี มีบุคคลสําคัญ ท่ีมีบทบาท ในการกําหนดชะตา และเรื่องราว ใหหมูบานแสงสุข 
กลายเปนเรื่องท่ีไดรับการเลาขาน และเปนบทเรียนท่ีนาเรียนรู และ จดจํา 

ใหญ เปนลูกชายคนเดียว ของพอและแม ท่ีเปนคนพื้นเพน้ี เรียนจบรัฐศาสตร มีเพ่ือนรุนพ่ี ชื่อ ทรง
วิทย เปนนักศึกษาสถาบันเดียวกัน ทรงวิทย เรียนบริหาร เปนนักศึกษารุนพ่ี ท่ีใหญ เคารพนับถือ มากกวา
ใครๆ 

หลังเรียนจบ ทรงวิทย ไปทําธุรกิจสวนตัว ใหญ กลับบานท่ีตําบลแสงสุข พบรักและแตงงานกับ ครู
วิภา ชวงแรก ใหญอยากพัฒนาหมูบานของตัวเอง ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ตอมาแปรรูปท่ีสวนและนา 
เปนรีสอรท ธุรกิจเริ่มแรกไปไดดี ไมนานกาวสูตําแหนง นายก อบต.ตําบลแสงสุข ภายใตความชวยเหลือ
ของ เสี่ยบุญชัย ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนรอยราวระหวาง ใหญ กับ ครูวิภา 

ครูวิภา กับ ใหญ เปนเพื่อนกัน ตั้งแตเรียนมัธยม วิภา มีฐานะไมดีเทาใหญ แตพยายามเรียนจนจน
วุฒิครู จึงไดมาเปนครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีหมูบานแหงน้ี นับเปนครูสาว คนแรก ของหมูบาน เธอ
รักชุมชนแหงน้ี สอนใหชาวบานรูจัก และรักษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มาโดยตลอด 

ดํารง กับ สุณี สองสามีภรรยา อาชีพทํานา มีฐานะยากจนตามสูตร คือ ท้ังคูมีอบายมุขติดตัวกันละ
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นิดหนอย จนหน้ีสินลนพนตัว ถูกเสี่ยบุญชัย ยึดท่ีนาไป เพ่ือใชหน้ีเงินกู ใหญ และ วิภาสงสาร จึงใหพื้นท่ี
ทํานาและชวยดูแลสวนดวย โดยไมตองเสียคาเชา  

ดํารง กับ สุณี มีลูกดวยกัน 2 คน คือ คนโต เปนผูหญิง ชื่อ จอย คนเล็ก เปนชาย ชื่อ โจ จอย 
เปนเด็กรักดี เขาไปทํางานในเมือง เลี้ยงตัวเองไปดวย เรียนไปดวย จนจบ ปวส. ดานมัณฑนศิลป จอยไป
ทํางานใหกับ ทรงวิทย 

เสี่ย บุญชัย เปนนักการเมืองทองถิ่น มีอิทธิพลมากมาย เบื้องหลังทําธุรกิจใหกูเงินนอกระบบ เปน
เจาของบอนพนัน ใฝฝนชนะเลือกตั้ง ส.ส. มีลูกนอง คนสนิท ชื่อ โชกุน กับ ปด โชกุน เปน คนพูดนอย 
ดุดัน โหดเห้ียม ปด เปนคนสติไมเต็ม 

ใหญ มีโอกาสดีกวาคนอ่ืนในหมูบาน ตรงท่ี พอแม บุกเบิกเก็บ สะสมท่ีดิน เปน นา 200 ไร ใน
ตําบลแสงสุข และ สวนผลไม อีก 50 ไร ไวใหเขา เพ่ือไมตองการใหเขา ลําบากเมื่อโตข้ึน และพร่ําสอนลูก 
ใหตั้งใจเรียน เปนเจาคนนายคนใหได จะไดไมลําบาก 

หลังเรียนจบ ใหญ กลับบาน ทามกลางความยินดี ของเพื่อนบาน พี่ ปา นา อา และคนท่ีดีใจ
มากกวาคนอ่ืน คือ ครูวิภา 

ชาวบาน ยอมรับวา ใหญ เปนเลือดแทของหมูบาน จึงไดรับเลือก ใหเปนผูใหญบาน ในฐานะ ท่ีเรียน
มาสูงกวาคนอ่ืน และจบรัฐศาสตรมาแลวดวย 

ดํารง กับ สุณี เปนครอบครัวท่ีพอกับแมเคยใหการเกื้อกูล เหมือนญาติสนิท และบอกกับใหญวา 
ควรเลี้ยงและดูแลเขา ใหญจึงใหท่ีทํานา คาเชาไดบาง ไมไดบาง ก็ไมเปนไร ดํารงกับสุณี ก็เหมือนกับ
ชาวนาท่ัวไป ตางใชเคมีเกษตรอยางไมรูจักระมัดระวัง จนทําใหท้ังสองเจ็บปวย 

สวนผลไม นานาชนิด ท่ีพอปลูกไว 50 ไร ใหญ ก็ปรับปรุง จนมีผลผลิตเพ่ิม ใหญ เหน็ดเหน่ือย กับ
การขุดดิน ใสปุย เข็นรถ ในสวนผลไมของเขา ทามกลางสายตา ชื่นชม ยินดี ของ ครูวิภา  ท่ีแอบชอบ 
ใหญ ตั้งแตแรก 

วันหน่ึง ใหญ มองดูนาขาวอยางชื่นชม ครูวิภา นําขาวกลางวันมาสง ตอนพักเท่ียง (นาอยูติดกับ
โรงเรียน) ท้ังคู สารภาพรัก ใหญนอนหนุนตักวิภา และขอแตงงานกับครูวิภา ท้ังคูสัญญากันวา จะรวมกัน
พัฒนาหมูบานแหงน้ี สรางความผิดหวังใหแก ครูนวล ซึ่งแอบรักใหญ โดยท่ีใหญไมรูตัว 

ดํารง กับ สุณี แอบช่ืนชม ใหญ กับครูวิภา อยูมุมหน่ึง ของนาขาว  
ใหญ แตงงาน กับครูวิภา  
5 ป ผานไป 

องค 2 
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วิถีชีวิตของ สุณี กับ ดํารง ยังคงเปรอะเปอนไปดวยอบายมุข และละครนํ้าเนา วิภา สอนหนังสือ 
ปลูกฝง ใหนักเรียนรักในหลวง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย ขยัน ประหยัด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีครูนวล ชวยอยูหางๆ ระหวางเดินทางกลับบาน ก็มักจะแวะพูดคุย ทักทาย ชาวบาน ใหรูจักใช
สมุนไพร พึ่งตนเอง ชาวบาน รักครูวิภา เหมือนนางฟา บนสวรรค 

ครูวิภา กลับมาบาน ทักทาย ยุย ลูกสาว และอํ้า ลูกชาย โดยมี แววมยุรา คอยเปนพ่ีเลี้ยงให 
ใหญ ปรึกษากับ วิภา เพ่ือสรางหนทางร่ํารวย แตวิภา กลับรูสึกเฉยๆ เพราะรูสึกวา ทุกวัน ก็อยูดีมี

สุขแลว ใหญ กูเงินจากธนาคาร ซื้อท่ีทํารีสอรท โดยเอาท่ีนา คร่ึงหน่ึง ไปจํานองไวกับธนาคาร เพ่ือเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู ทําไปไดเพียงครึ่งเดียวของโครงการ เงินหมด เพราะตกแตงเพ่ิมเติมนอกแผน 
จึงปรึกษากับวิภา วาจะขอกูเงินนอกระบบ จากเสี่ยบุญชัย แตวิภาไมเห็นดวย 

เสี่ยบุญชัย อยากลงเลนการเมือง ระดับชาติ จึงหวังพ่ึง กํานันใหญ ใหเปนหัวคะแนน โดยแลกกับ
ผลประโยชนเงินกูตอเติมธุรกิจรีสอรท  

ธุรกิจรีสอรท สรางรอยราวใหแกครอบครัว ซึ่งวิภา ไมคอยเห็นดวย จึงหันไปสนใจเลี้ยงลูกกับภาระ
งานสอนมากกวา เปดโอกาสให ครูนวล เขามาพัวพันกับใหญ คราวน้ี ครูนวล อาสาชวยงานของใหญอยู
เคียงขาง และมีสัมพันธรักกันลับๆ 

เสี่ยบุญชัย ไดรับเลือก เปนผูแทน ขณะท่ีธุรกิจรีสอรท ของใหญประสบผลสําเร็จ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาตําบล ใหญ ไดรับเลือกใหเปน นายกองคการบริหารสวนตําบล ภายใตการสนับสนุนของ เสี่ย
บุญชัย ใหญ เริ่มทําตัวเปนนาย คบกับนักธุรกิจใหญ ดูหม่ิน คนจน เท่ียวเตร ด่ืม ติดผูหญิง มีเงินใช
ฟุมเฟอย อุดมการณ นักพัฒนา ตอนเรียนจบใหมๆ หายไปสิ้น เริ่มไมสนใจ ลูกเมีย ด้ือร้ัน ยะโส แมแต ครู
นวล ใหญก็เริ่มทําตัวเหินหาง 

ใหญ โทรศัพท ถึง ทรงวิทย คุยทักทาย เรื่องภาวะของธุรกิจ  
ทรงวิทย เจาของ ธุรกิจ OTOP ซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก จําหนาย ผลิตภัณฑจากไมแปรรูป ทุกชนิด 

เคร่ืองประดับ ตกแตง ท้ังภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ซึ่งตองใชฝมือ และการออกแบบ 
ทรงวิทย เปนเพื่อนสนิทกับใหญ แตมีแนวคิดสวนทางกัน  ทรงวิทย เปนคนรอบคอบ ซื่อสัตย ให

ความสําคัญกับ ศักยภาพของคน เปนสําคัญ เงินสด ตองมีสํารองเพียงพอ ตองซ่ือสัตย ไมเอาเปรียบ 
ลูกคา ใหญ ใหความสําคัญกับเงิน มากกวาอยางอ่ืน ใชเงินซ้ือทุกอยาง แมกระท่ัง ความรัก ความซื่อสัตย 
ความศรัทธาจากคนรอบขาง  

จอย ทําหนาท่ีเปน creative ใหกับบริษัทของทรงวิทย  จอย เปนคนมีความคิดสรางสรรค 
ขยัน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีอารมณขันเสมอ พนักงานทุกคนรักและเอ็นดู เปนพนักงานมือหน่ึงของทรงวิทย 

ใหญ มองเห็นหนทางม่ังค่ัง ทําคอนโดมีเนียม และเปนผูอยูเบื้องหลังรับเหมางานสราง
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สาธารณูปโภค โดยอาศัยตําแหนงการเมือง และการสนับสนุนจาก เสี่ยบุญชัย  
ท่ีรานอาหารริมบึง ใหญ กับเพ่ือนๆ โอลัน กับ สกล และ ทรงวิทย สนทนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจ 

ทรงวิทย พูดเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แตใหญฟงไมเขาใจ หาวา ทรงวิทยเพ้ียนไป ใหญ ขอใหทรง
วิทยรวมทุนดวย ทรงวิทยปฏิเสธ กลับเตือนวา อยาเพิ่งลงทุนอะไรในตอนน้ี โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย 
เพราะมันเสี่ยงมากกวา แนวโนมเศรษฐกิจ ตอไปจะไมดี 

ดํารง ไปกูเงินเสี่ยบุญชัยเพ่ือใชหน้ีพนันบาง ใชเปนคายาของสุณีบาง เงินท่ีลูกสงมาให ก็เสียไปกับ
การพนัน และอบายมุข เสี่ยบุญชัย จึงใชให โชกุน กับ ปด มาทวงหน้ี ดํารง กลุมใจ จึงไปน่ังกินเหลากับ
เพ่ือน มีคนแนะนําใหขายยาบา ไดเงินงายและเร็วกวา ดํารง รับเปนสายสงยาบา ซึ่งพัวพันกับคนของเสี่ย
บุญชัย  

ใหญ ตัดสินใจ ทําธุรกิจคอนโดมิเนียมตอ โดยไมฟงคําคัดคานของครูวิภา โดยใชท่ีนาท้ังหมด 200 
ไร ไปคํ้าประกันวงเงินกู ครูนวล กลับมามีความสัมพันธกับใหญอีกรอบ โดยรับเปนผูดูแลจัดการธุรกิจให 

ครูวิภา ชวน ดํารง กับ สุณี ใหยายมาอยูใกลๆ กัน จะไดชวยดูแลสวนผลไม ใหดวย แทนการทํานา 
นับเปนเรื่องดี สําหรับ สุณี เพราะยิ่งไดไกลชิด กับครูวิภา สุณี ก็ซึมซับ ความรู แนวคิด ท่ีครูวิภา คอย
อบรม สั่งสอน แวว ก็พลอยดีใจไปดวย ท่ีไดสมาชิก เพ่ือนบาน ที่รูใจมาเพิ่มสีสันใหชีวิต สุณี เรียนรู การ
เปลี่ยนวิถีชีวิต จากการเขารับการอบรมเรียนรู หลักสูตรวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดความเช่ือของ
สุณี เปลี่ยนไป แตดํารงยังเหมือนเดิม 

ทรงวิทย และ ริน มาเยี่ยมใหญ ท่ีบาน จอย ก็มาดวย จอย เตือนแมกับพอ เรื่องการกินอยู พรอม
กับสงเงินจํานวนหน่ึงใหแมเก็บไว จอย บอกใหพอเลิกด่ืมเหลา แมเลิกเลนหวย สุณี ซาบซึ้งนํ้าใจของลูก 
และดีใจ ท่ีมีลูกกตัญู และเปนคนดี 

ทรงวิทย มาดูลูทางหาวัตถุดิบปอนโรงงาน และเห็นวาชาวบานแถวน้ี มีฝมือหลายคน ก็ขอรองใหครู
วิภา ชวยหาแรงงานที่มีฝมือไวใหดวย ตองการคนดี คนขยัน ไมมีอบายมุข กอนกลับ ทรงวิทยไดรวม
กิจกรรม ทําบุญขวัญขาวกับชาวบาน ซึ่งถือเปนประเพณีสําคัญของหมูบาน มีการแสดงผลงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกันเองของชาวชุมชน ครูวิภา เปนผูนํากิจกรรม กํานันใหญ มาเปนประธานพิธี
ให เสี่ยบุญชัย ก็มาดวย ทุกคนรวมสนุกกัน รองเพลง “ขาวนาบุญ” อยางมีความสุข 

สถานการณบานเมือง เดินมาถึงชวงวิกฤต มีชุมนุมประทวง คนตกงาน ธนาคารลม สงผลกระทบ
ตอธุรกิจทองเท่ียวเปนอยางมาก ลูกคาหลายคน ยกเลิก การจองหองพัก ทําให ธุรกิจของใหญ ประสบ
ภาวะขาดทุนติดตอกันมาหลายเดือน งานรับเหมาก็ผลิดพลาด เกิดงานท้ิงงาน 

ใหญ กับทรงวิทย ก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน ทรงวิทยแนะใหญวา ถาไมไหว ก็ใหขายกิจการไป
เสีย หาเงินไปใชหน้ีดีกวา สวนวิภาก็แนะนําแบบเดียวกัน และกลับไปสูจุดเริ่มตน ก็ยังไมสายเกินไป 

เสี่ยบุญชัย แพเลือกตั้ง ถือวาเปนความลมเหลวของใหญดวย ในฐานะหัวคะแนนคนสําคัญ เสี่ยบุญ
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ชัย ปฏิเสธไมใหความชวยเหลือใดๆ 
ทรงวิทย ก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน ยอดขายตก supplier งดใหเครดิต ท่ีเคยใหระยะยาว ก็

เรงรัดเปนเงินสดแทน ทรงวิทย ขาดแคลนเงินสด จนไมมีเงินเดือนจายพนักงาน ทรงวิทยแกปญหา โดย 
ชลอจายเงินเดือนไวกอน นําเงินสดสวนหน่ึง ไปซ้ือวัตถุดิบ ทําใหพนักงานสวนใหญ ไมพอใจ บางคนพากัน
ลาออกไป แตยังโชคดี ท่ีบรรดาพนักงาน ท่ีลาออกไปน้ัน เปนแรงงานไรฝมือ 

ทรงวิทย ใหความสําคัญกับปจจัยการดําเนินธุรกิจ OTOP ของเขาวา สิ่งสําคัญ คือ (1) เงินสด 
ตองมีไวหมุนเวียนใหเพียงพอ  (2) พนักงาน ตองมีคุณภาพ และมีศักยภาพ เพราะ พนักงานท่ีดี จะชวย
ลดตนทุนให  (3) ลูกคา คือ หัวใจสําคัญของความอยูรอด อยาเอาเปรียบเขา ตองซ่ือตรง ตองสงมอบ
สินคาท่ีมีคุณภาพ ตามท่ีตกลงกัน ตองรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ 

ทรงวิทย และ ใหญโทรศัพทคุยกัน แลกเปลี่ยน ปรับทุกขซึ่งกันและกัน แตใหญ ก็ไมเห็นดวยกับ
แนวคิดและวิธีการท่ีทรงวิทยทําอยูดี 

หลังจากไดเรียนรูวิถีชีวิตใหม สุขภาพของสุณี ดีวันดีคืน ดวยวิถี สุขภาพ 8 อ.  กิจกรรม 5ส. 
สมุนไพรพึ่งตนเอง นวดแผนไทย นํ้าหมักชีวภาพ นํ้ายาเอนกประสงค ปุยอินทรีย จากการทําบัญชี
ครัวเรือน สุณี มองเห็นจุดบกพรองของการดําเนินชีวิต และเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม แตดํารงไมสนใจ 

ท้ังหมดน้ี เปนเพราะครูวิภา เปนผูนําความคิดใหชาวบาน หันมาสนใจแนวทางการพึ่งพาตนเอง 
รูเทาทันสิ่งย่ัวยุตางๆ ท่ีถาโถมเขามาผานสื่อทุกชนิด ทําใหวิถีชีวิตของชนบทเปลี่ยนไป กลายเปนรูรั่วของ
ชีวิตไปโดยไมรูตัว 

ขาว คําเตือนจากนักวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ เรื่อง ภาวะวิกฤติในยุคฟองสบู หลีกเลี่ยงการลงทุน ให
รักษาเงินสดไว ลดตนทุน ดวยการเพิ่มศักยภาพของคน และ ลดสิ่งท่ีไมจําเปนลง เจาของธุรกิจ ตองลงมา
ทําเอง ท้ังหมดน้ี ใหญไมสนใจ ไมเช่ือ ครูนวลเอง ก็ไมกลาเตือนใหญ ใหญ ตัดสินใจแกวิกฤติแบบสวนทาง 
สรางเครดิตใหแกตัวเอง ดวยการเอาท่ีดินท่ีมีอยู (สวน 50 ไร) เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูธนาคาร เพ่ือ
พยุงฐานะทางการเงินตอไป สิ่งท่ี วิภา รับไมไดมากท่ีสุด คือ ใหญ จะเอาบานไปค้ําประกันเงินกูดวย 

สภาพครอบครัวของใหญ ไมดีเลย วิภา ถึงกับ ขับไลใหญออกจากบาน ใหญจึงหลบไปอาศัยนอน
กับ กิ๊ฟ ซึ่งเปนเมียลับๆ อีกคนหน่ึง  

ครูวิภา จึงตองทําใจใหเขมแข็งเขาไว นํ้าตาท่ีไหลอาบแกม ก็ไมใหใครเห็น ในเม่ือผัวไมรักดี ก็ปลอย
มันไป ยังดี ท่ีมีบาน มีท่ีดินผืนสุดทาย ท้ิงไวใหเปนสมบัติของลูก และเพราะความศรัทธาของชาวบาน และ
ภารกิจในการเปนผูนําความคิด ยังมีอยูเต็มหัวใจ ทําใหวิภามีกําลังใจขึ้นมาอีกคร้ัง สมกับเปนนางฟาของ
ประชาชนจริงๆ 

แตตอนน้ี วิภา หอบลูก 2 คน หลบไปอยูบานของพอกับแม ท่ีตางอําเภอกอน โดยไมบอกใคร 
ปลอยใหแววกับสุณี ดูแลบานไปพลางกอน ครูนวล เริ่มมีความหวัง ในตัวใหญ ขึ้นมาอีกคร้ัง 
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ทรงวิทย ประชุม พนักงานในบริษัททุกคน ใหโอกาส ใหทางเลือก ใครพรอมท่ีจะอยูรับสภาพ ใครไม
พรอม ไมยอมรับ ก็ตัดสินใจเองไดเลย วาจะอยูหรือจะไป  

ถาใครจะอยูตอ ตองปรับปรุงสมรรถภาพของตนเอง ลด ละ เลิก สิ่งท่ีไมจําเปนลง ใหไดกอน เพ่ือลด
ภาระรายจายสวนตัวลง ใหสมดุลกับ เงินเดือนท่ีขาดแคลน และใหชวยกันประหยัด ทรัพยากรรายจายของ
บริษัท เชน ลดคานํ้า คาไฟฟาลง เพ่ือวาบริษัทจะไดมีเงินเหลือสวนหน่ึง จายเปนเงินเดือนให ความขยัน 
สติ ปญญาคิด ความเอาใจใสตองานในหนาท่ี จะชวยรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ จะทําให
รักษายอดขายได เม่ือขายได ก็มีเงิน ทุกคนก็อยูไดมีความสุข 

ทรงวิทย ไดแจงไปยัง supplier ท้ังหลายวา ขอผอนผันจายชากวากําหนด ถาไมได 
จําเปนตองเปลี่ยน supplier รายใหม คงไมทําใหผิดเงื่อนไข เพราะในภาวะอยางน้ี ทุกคนตองพยุง
ฐานะของตัวเองใหอยูรอด แต ทรงวิทย ไมโกงแนนอน แตตอนน้ียังไมมีเงินสดจายใหจริงๆ 

ผลปรากฏวา ทําให พนักงาน ไรฝมือ ลาออกไปคอนบริษัท ทรงวิทย ประชุม คนวงในของ บริษัท 
วา (1) จะคัดเลือก พนักงานช้ันดีไว สวนหน่ึง โดยเพ่ิมเงินเดือนใหดวย (จอย อยูในลําดับท่ี 1 ของกลุม
น้ี) เพราะตองการรักษา คุณภาพฝมือ เพราะผลิตภัณฑของบริษัท เปนสินคาประเภท ตองใชความคิด
สรางสรรค และความประณีต ซึ่งหากรับพนักงานใหมเขามา ตองสอนงานกันใหม สูจางคนเกาฝมือดี ไว
สอนพนักงานใหม ท่ีไรฝมือ ดีกวา  (2) เปลี่ยน Supplier โดยมี ครูวิภา ชวยสนับสนุน  (3) หา
ตลาดตางประเทศ ไวดวย 

ทรงวิทย เลือกวิถีชีวิตพอเพียง โดยการทําตัวอยางใหพนักงานดู ไปเปนวิทยากร ใหแกศูนย
ฝกอบรมหลายๆ แหง ทําให รูจักแรงงานหนาใหม ท่ีมีฝมือเพ่ิมขึ้น และเปนชองทางหน่ึง ในการคัดคนมี
คุณภาพ เขามาทํางานในบริษัท อีกทางหนึ่งดวย ทรงวิทย มองเห็นลูทางใหม ในการสรางผลิตภัณฑท่ี
เกี่ยวกับอาหารธรรมชาติ ทางวิทยประกาศวา พนักงานคนใหมทุกคน ตอง ไมมีอบายมุข โดยเฉพาะเหลา 
กับ บุหรี่ การพนัน ใครยังติดอยู จะไมรับ แมวาจะมีฝมือ หรือเกงแคไหนก็ตาม 

สุณี  กับ สมาชิก ประสบความสําเร็จ ตามวิถีทางเศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเขมแข็ง และรวมกัน
วางแผน ยกระดับอาชีพของสมาชิก สูโครงขายอาชีพ “วิสาหกิจชุมชน” โดยมี ทรงวิทย เปนตลาดให 

ใหญ มีปากเสียงกับ กิ๊ฟ และ ถูกกิ๊ฟขับไลออกจากคอนโด ใหญเสียหนามาก และโกรธ ผิดหวังกับ
ชีวิต จึงขับรถไปหา ครูนวล ครูนวล ยังมีเย่ือใยกับใหญ แตปญหาตางๆ ก็มารุมเรา ใหญกลุมใจหนักย่ิงข้ึน 
ใหญคิดไมตก จึงขับรถออกไป โดยไมฟงคําคัดคานของครูนวล 

ใหญขับรถไปตามชนบท ขับไปเรื่อยๆ เห็นผูคน ชาวบานเขามีความสุขกัน มีรอยย้ิม ท้ังๆ ท่ี คน
พวกน้ี ไมมีเงินทองมากมายอยางท่ีใหญเคยมี ใหญขับรถมาถึงท่ีนาของตนเอง ทําใหเขานึกถึง ท่ีดิน บาน 
ภรรยา ลูก ท่ีกําลังจะสูญเสียไป ความรูสึกรักเสียดายในสิ่งท่ีบรรพบุรุษ สรางไวให มันกําลังจะถูกเขา
ทําลาย สรางอารมณสะเทือนใจ  
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ใหญสับสนกับความคิดของตัวเอง เม่ือนึกยอนภาพอดีต ไปตามบทเพลง “ชีวิตใหม ไรสารพิษ” 

องค 3 
เพลงจบลง … 
ภวังคความคิดกลับคืนมา เม่ือเสียงโทรศัพทดังขึ้น เปนเสียงเรียกของแวว ใหรีบกลับบาน ครูวิภา 

และเด็กๆ ไมรูหายไปไหน มีหมายเรียกจากทนายดวย ใหญจึง รีบขับรถ กลับไปอยางรวดเร็ว ถึงบาน 
กลายเปนบานท่ีวางเปลา เปดประตู เขาไปในหองทํางาน มีแตขาวของรกรุงรัง ไรระเบียบ รูปถายขางฝา
ผนัง ก็ดูเศราๆ 

ครูวิภาไมอยู งานบานจึงตกเปนภาระของสุณี ท่ีตองจัดเก็บขาวของ ปดกวดและกลับไปดูภาระกิจใน
สวน สุณี กลับบาน เขานอนแตหัวคํ่า ฝนตกหนัก สุนัข เหาไมหยุด ดํารง ยังไมกลับบาน ลูกชายบอกวา 
พอไปทําธุระท่ีบานเสี่ยบุญชัย สุณี มีลางสังหรณกลัววา ดํารงคงเจอเหตุราย จึงรีบลุกขึ้นจากท่ีนอน บอก
ใหลูกชาย นอนเฝาบาน สวนตนจะไปตามพอ สุณีควาไฟฉายลงจากบานไป ทามกลางสายฝน 

คืนน้ี ดํารง เปนสายสงยาบา เม่ือไปถึงท่ีนัดหมาย สงของแลว ปรากฏวา เปนของปลอม ตํารวจมา 
ดํารง วิ่งหนีเอาตัวรอด คนรายสองคนชักปน ออกวิ่งไลตาม 

ใหญ ขับรถ จอดหนาบาน วิ่งขึ้นไปบนหองทํางาน 
ใหญ ยืนอยูกลางหอง รูสึกสับสน ทามกลางบรรยากาศเศราๆ ภาพในอดีต ผุดข้ึนมาในสมอง เมีย

ขับไล เสี่ยบุญชัยตัดหางปลอย ลูกนองวางยา ลูกคาปฏิเสธ ทรงวิทยเตือน กิ๊ฟ สงสายตายเยยหยัน เพ่ือน
ตอวา ทนายสงหมายศาลมาให 

ภาพเหลาน้ี สลับไปมา ขณะลากลิ้นชักออกมา หยิบปนพกสั้น ถือไวในมือ สังเกตเห็นเงาภาพบน
ผนัง คอยๆ ยกปนข้ึน 

สุณี วิ่งฝาสายฝนออกไปตามเสียง ท่ีมีคนวิ่งขับไลกัน ดํารง กําลังวิ่งหนี ไปสะดุดเศษไม และเหยียบ
ตะปู มือปนยกปนข้ึน เล็งไปท่ีดํารง สุณี ตกใจมาก ทําอะไรไมถูก 

เงาภาพท่ีผนังหอง มองเห็น ใหญ จอปนท่ีขมับ … เหงื่อผุดไหลเต็มใบหนา สายตาแดงก่ํา เหมือน
จะรองไห มือสั่น ขณะเหน่ียวไกปน 

เสียงปนดังข้ึน ปง!  ปง!  ปง!  3 นัด ทามกลางความมืด 
เลือดกระเซ็นไปถูก รูปถายของใหญ ไหลเย้ิม 
สุณี ตกใจกลัว สุดขีด 
เลือดไหลยอย บริเวณศีรษะของดํารง ทามกลางสายฝน 
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ภาพบนโตะทํางาน รางของใหญลมคว่ําลงมา แนน่ิงไป มองเห็นสภาพศพของใหญ ดวยบรรยากาศ
อันเศรา นาสะพรึงกลัว และวังเวง 

เสียงกรีดรอง ของ สุณี โหยหวน ไดยินไปท้ังหมูบาน 
สุณี สะดุง ตกใจตื่น ขึ้นมากลางดึก เหงื่อไหลทวมตัว ลูกชายยังนอนหลับสนิท 
มองเห็นมือของใหญ ท่ีกําลังจดบันทึกประจําวัน ชัดเจนข้ึน แตเม่ือมองจากดานหลัง เขาแสดงความ

ไมพอใจในสิ่งท่ีเขาบันทึก…  
เขาจึงขยํากระดาษท่ีบันทึกน้ัน พรอมกับฉีกสมุดเลมน้ัน แลวโยนลงตะกราไป จากน้ัน ลุกเดินออกไป

เปดประตู แลวเดินออกจากหองไป 
รอบๆ ระเบียงบาน มองเห็นเคร่ืองเฟอรนิเจอร ท่ีทําจากวัสดุรีไซเคิล เคร่ืองมือนวดแผนไทย กาชง

สมุนไพรไทย ภาพกวางออกไป เห็นบรรยากาศบริเวณบานรมร่ืนดวยสวนไมประดับ สลับกับพืชสมุนไพร 
ผักปลอดสารพิษ มองเห็นปายบอกรถใชนํ้ามันไบโอดีเซล ภาพน้ันไกลออกไป เห็นผูคนเดินไปมาอยางมี
ความสุข สมณะเดินบิณฑบาต  

ท่ีระเบียงบาน ชายคนน้ีก็คือ ใหญ ดวยวัย 60 ปเศษ หันมาย้ิมอยางมีความสุข เด็กหนุมวัย 15 ป 
(อํ้า) วิ่งมากอดพอ สักครู เขาท้ังสองจึงเบนสายตามองไปท่ี พระบรมฉายาทิสลักษณ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ท่ีมีขอความ “พออยูพอกิน”  

เสียงเรียกของภรรยา (ครูวิภา) เรียกใหสองพอลูกไปกินขาวดวยกัน กอนท่ีสองพอลูกจะผละไป เขา
ท้ังสองยกมือไหว พระบรมฉายาทิสลักษณ 

ครูวิภา ในปจจุบัน กับ นองอาย ซึ่งเปนลูกสาวคนโต กําลัง จัดเตรียมอาหารใหพอ และนองชาย  
สุณี  รีบไปรับ ดํารง ท่ีเรือนจํา วันน้ี เปนวันท่ีดํารงพนโทษจําคุก คดียาบา 
ท่ีหนาประตูเรือนจํา ดํารง ถูกตัดสินจําคุก คดียาบา 20 ป แตเปนนักโทษช้ันดี จึงไดรับอภัยโทษ 

เหลือ 7 ป 
ทรงวิทย ไดกลายเปนสัญลักษณหน่ึง ของ การดําเนินธุรกิจ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เขา อุทิศ

ตนเอง ใหเปนปราชญชุมชน อบรม สั่งสอน แนะนํา ใหความรู แกผูสนใจ ประพฤติเปนตัวอยางท่ีดี 
“ตัวอยางท่ีดี มีคากวาคําสอน” 

จบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

การตอบสนองปจจัยความตองการพื้นฐาน (ปจจัยสี่ สวัสดิภาพพื้นฐานในการดํารงชีวิตท่ีสงบสุข) 
เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองแสวงหา ใหมีกิน มีใช อยางพอเพียง สวนปจจัยความตองการสวนเกิน 
(ความพึงพอใจท่ีเกิดจากกิเลส ตัณหา ความทะเยอทะยานอยาก ในรูปแบบอบายมุขตางๆ) เปน
สิ่งท่ีควรลด ละ เลิก 
ภาพยนตร ฟาใหม หัวใจพอเพียง ใหขอคิด ท่ีเปนอมตธรรม ขอท่ีวา “ทําดียอมไดดี ทําช่ัวยอมได
ชั่ว และ ทําดีจากภายใน จะสงผลดี ตอตนเอง และคนรอบขาง”- 

แนวภาพยนตร (genre) 

ชีวิต (drama) 

เรื่องยอ (synopsis)  

ครูวิภา สุณี และ ทรงวิทย ผูมีความเขาใจในปรัชญาความพอเพียง และ การพึ่งพาตนเอง จึง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดปจจัยความตองการสวนเกินลง และตอเติมความสมบูรณของชีวิต ดวย
การเรียนรูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสัมมาอาชีพ ซึ่งตรงกันขามกับ ใหญ ดํารง และ 
เสี่ยบุญชัย ท่ีปฏิเสธแนวทางเหลาน้ัน ซึ่งพวกเขาก็พบกับความหายนะในท่ีสุด 
บันทึกเร่ืองราว เลาถึงวิถีชีวิต ของคน 3 ครอบครัว ในตําบลแสงสุข ท่ีมีความคิด ความเชื่อ 
แตกตางกัน สุดทายของชีวิต ก็ไดรับผลกรรม ตามวิถีทางท่ีตนเองเลือก  
เริ่มบันทึก 
“ทุกคนก็เปนมนุษย มีกิเลส ท่ีอยากได อยากมี อยากเปน แต… เราก็มีสิทธ์ิ ท่ีจะฝนเห็นสังคมท่ี
ดีกวา” 
ใหญ กับ ครูวิภา สองสามีภรรยา เริ่มขัดแยงทางความคิด เม่ือชีวิตคูดําเนินมาถึงจุดอ่ิมตัว ใหญ 
ทะเยอทะยาน ใฝฝนอยากไดตําแหนง หนาตาทางสังคม และปรารถนาชีวิตเสพสุขกับความร่ํารวย 
แตวิภา ตองการอยูอยางพอเพียง ทรงวิทย เปนเพื่อนรุนพ่ี ท่ีใหญเคารพนับถือมาก เขาทําธุรกิจ 
OTOP อยางชาญฉลาด มีภรรยา ชื่อ ริน  ครอบครัวของ ดํารง กับ สุณี ชาวบานสองผัวเมีย ท่ี
ผูกชีวิตความจน แบบซํ้าซาก ไวกับ อบายมุข และ พิษจากเคมีเกษตร 
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วิภา นอกจากจะเปนครูของเด็กๆ แลว ยังเปนครูของชาวบาน ในหมูบานแสงสุข อีกดวย จน
ชาวบานใหความรัก และเคารพเธอ เสมือนเปนนางฟาของประชาชน ซึ่งไดกลายมาเปนพลังใจ ให
ครูวิภา อยูตอสูกับปญหาครอบครัวตอไป เปนท่ีพึ่งของลูกๆ และเปนรมโพธ์ิใหแกชาวบาน ซึ่ง
ตรงกันขามกับ ใหญ ผูเปนสามี ซึ่งจบรัฐศาสตรบัณฑิต และไดรับเลือกเปนนายก อบต.แสงสุข แต
กลับไปเอาดีในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย (รีสอรท และ คอนโดมิเนียม) โดยอาศัยฐานอํานาจ
ของ เสี่ยบุญชัย ซึ่งเปนนักการเมืองผูมีอิทธิพล ใหญ ไมละความพยายาม ท่ีจะไปใหถึงความใฝฝน 
อํานาจ บารมี เงิน และ ผูหญิง แมจะแลกดวยความสุขในครอบครัวก็ตาม 
ทรงวิทย เปนคนรอบคอบ มีเหตุผล ประมาณตน ในการประกอบธุรกิจ ภายใตปจจัยสําคัญ 3 ขอ 
คือ เงินสดตองมีใหพอ พนักงานตองมีคุณภาพ และ ความซื่อสัตยตอลูกคา ตองรักษาไวใหดี 
สุณี จะทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว มากกวาท่ีจะเปน ดํารง ถาพี่รง หรือ ดํารง ไมของแวะกับ 
เหลา และการพนัน จนเปนเหตุ ใหตองสูญเสียท่ีดินทํากิน ก็คงไมปลอยให เสี่ยบุญชัย ยึดท่ีนา
แทนเงินท่ี ดํารง กูไป เพ่ือเปนคายารักษาเมีย และ ใชหน้ีพนัน 
เม่ือภาวะเศรษฐกิจแบบฟองสบู เริ่มออกฤทธ์ิ สงผลใหวิถีชีวิตของ สามครอบครัวเปลี่ยนไป มัน
ทําลายระบบการหมุนเวียนของเงิน และการบริโภคของคน อยางบาคลั่ง กลายเปนทาสระบบใหม 
ท่ีโหดรายกวาเดิม จะมีใครบางท่ีเช่ือและศรัทธา แนวทางวิถีเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตัวเองและ
เพ่ือนบาน ซึ่งเปนหนทางเดียวเทาน้ัน ท่ีจะพาชีวิตใหอยูรอด และมีความสุข ทามกลางพายุ
เศรษฐกิจทุนนิยมท่ีเรารอน 
สุณี เช่ือ… แต ดํารง ไมเขาใจ… จึงถูกลอลวงใหไปรวมคายาบา สุณี มีคุณภาพชีวิตดีวันดีคืน 
แต ดํารง กลับมีชีวิตท่ีย่ําแย พาอนาคตไปสูหวงนรก จนถูกไลลาเอาชีวิต 
วิภา นําความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาสูชาวบานตลอดเวลา แตนาเสียดายท่ี ใหญ คิดสวนทาง 
ด้ือรั้น สมคบกับนักการเมืองช่ัว จนเอาตัวไมรอด สุดทายธุรกิจลมละลาย และตองจบชีวิต ดวย
กระสุนปนของตัวเอง. 
บรรทัดสุดทายของบันทึก 
หากปลอยใหเรื่องราวท้ังหมดจบลง แบบน้ี ก็จะมีแตความสูญเสีย และความตาย ดังน้ัน เรื่องราว
ท่ีบันทึกมาท้ังหมด จึงถูกโยนท้ิงลงตะกราขยะไป… ไมมีใครตาย ไมมีใครไดรับความสูญเสีย  
ทรงวิทย กลายเปนบุคคลท่ี ไมยอมอยูในกฎเกณฑของกิเลสมนุษย เขาเชื่อม่ันในวิธีคิด วิถีทาง 
เขาฉลาดท่ีจะเลือก “ปรับกลยุทธ เพ่ิมคุณภาพ รักษามาตรฐาน” ใหแกธุรกิจของเขา ซึ่งตอง
อาศัย ความขยัน ซื่อสัตย พึ่งตนเอง รูพอเพียง ท่ีเขาทุมเทใหแกสังคม จนสังคม รับรูวา เขาคือ 
ปราชญของธุรกิจภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง- 
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เพลงประกอบภาพยนตร 
(1) 

เพลง ชีวิตใหม ไรสารพิษ  
คํารอง–ทํานอง: สูดิน ชาวหินฟา 

มอง ออกไป ทามกลาง สายฝน โปรยปราย 
ไป ใหไกล ใหลืม ถิ่นท่ี อาทร 
ดูขาว ในนา แลวเอน กายหนุน ตักนอน 
เสียง เธอรําพัน เสียง คําออนวอน ไมจางหาย 
เอาแรง แลกเงิน เปนหน ทางเดิน ชีวา 
ลืมทอง ทุงนา มุงสู เมืองศรี วิไล 
เม่ือ มีเงินตรา เสพหา ความสุข ร่ํา–ไป 
เสนทาง ทุกขแสน ยาวไกล อบายมุข ทุกขพา หลง … ทาง 
**อยากเอยวาจา พอ ขอ โทษ 
เมียรัก อยาโกรธ ท่ีคิด นอก ใจ 
ขอ สัญญา ขอ อภัย 
ขอเปน คนใหม จนช่ัว ชี ว ี
บุญ ยังมี ชี้หน ทางเดิน ถูกตรง 
อยาง ม่ันคง จนพน มานหมอก โลกีย 
มุงสู เสนทาง อยูอยาง พอ ดี 
เพ่ิม สีสันต ชีวี สู … วิถี … บุญ … นิยม  (ดนตรี) **- 
 

(2) 

เพลง ขาวนาบุญ  
คํารอง – ทํานอง: สูดิน ชาวหินฟา 

(สรอย) ขอบคุณ ๆ ๆ   
ไดกินขาวบุญ มาจากนาบุญ ท่ีใสปุยบุญ 
กสิกรเปนผูมีคุณ ผลบุญน้ันก็มีค้ํา กสิกรรมมีผลเจริญ 
พวกเรามาฝกลดละ  เปนคนใจพระกลาหาญอดทน 
เหลาบุหรี่พาใหเสียคน (ซ้ํา)  ศักด์ิศรีปปน ทุรนทุราย 
อยากรวย ก็ไปซื้อหวยเบอร  หลงละเมอ หวังลาภกอนใหญ 
สองมือ ขยันทําไป (ซ้ํา)  ทําไดเทาไหร จายใหนายทุน  (สรอย) 
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พึ่งตนใหไดพอดี  เกษตรอินทรีย ปลดหน้ีใหเปนไท 
สารเคมี ก็ไมตองใช (ซ้ํา)  ใหอันตราย ตอชีวิตดีๆ  
สุขภาพเราก็แข็งแรง  มาชวยฮอมแฮง คลุกปุยอินทรีย 
ทําไดเทาไหร  แจกจายกันไปซี (ซ้ํา)  ไดใชปุยฟรี ปุยดี ปุยบุญ (สรอย) 
อยากจน แตไมยากจน  น่ีคือคนจนผูยิ่งใหญ 
เปนคนจน แตรวยนํ้าใจ (ซ้ํา)  ทํากินพอใช แจกจายเจือจาน 
ชุมชนเราก็เข็มแข็ง  มารวมลงแรงสรางสมอุดมการณ 
อบรมกสิกรรมไรสาร (ซ้ํา)  ใหยั่งยืนนาน สถาบันบุญนิยม  (สรอย) 
 

(3) 
เพลง พอหลวงไทย 
คํารอง – ทํานอง: สูดิน ชาวหินฟา 

พระภูมิพล ลนเกลาของชนชาวไทย 
นําพาชีวิตเราให พนภัย ท่ีไมตองเสี่ยง 
เศรษฐกิจวันน้ี มุงสูวิถีพอเพียง  
แบงปนนํ้าใจหลอเลี้ยง ชุมชนของคนศรัทธา 
กราบบาทพอหลวง แนบทรวง ซาบซึ้งตรึงใจ  
สํานึกในน้ําพระทัย พระคุณเปยมลนพรรณนา 
ทรงวางแนวคิด ใหมีชีวิตพ่ึงพา 
สรางสุขภาวะนานา อุดมสมดุลยท่ัวกัน 
*กินอยู รูพอ สืบตอเจตนา  
เลี้ยงชีวิตมีคุณคา ศรัทธา ปญญา สรางสรรค 
รูซึ้งเหตุผล เปนคน พากเพียร เรียนอาน  
ซื่อสัตย ขยัน ยืนยัน กลาหาญ จริงใจ 
ขาขอเทิดทูน ตอบแทนบุญคุณพอหลวง  
ลดละ เลิกราย ท้ังปวง รักษาศีลเปนธงชัย 
พัฒนาชีวิต ไรพิษสรางภูมิคุมภัย 
พึ่งตนเปนคนรุนใหม มุงสรางทุนทางสังคม. 
(ดนตรี) 
ซ้ํา *  


	บทโครงสร้างเรื่อง (Plot Outline)ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง (New Life No Hell)โดยดิน หิน ฟ้า
	ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง (New Life No Hell)
	ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง (Title information)

