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เก้าแผน่ดิน (2013) 
ประกายไฟการละคร 

ภรณ์ทพิย ์มัน่คง เขยีนบทและก ากบั 
สยาม ธรีวุฒ ิคน้ควา้ขอ้มลูและชว่ยเขยีนบท 

 
แสดงครัง้แรกบนเวทยี่อยของแดงสยาม ฉลอง 80 ปีประชาธปิไตย ทีห่น้ากองสลาก 24 มถุินายน 2012 
แสดงครัง้ทีส่องบนเวทใีหญ่ทีง่านฉลองวนัชาตปิระชาชน ทีห่มดุคณะราษฎร 23 มถุินายน 2013 
เนื้อหาต่อไปนี้ สนามราษฎรไดถ้อดจากเทปการแสดงครัง้ทีส่อง https://www.youtube.com/watch?v=DVEu5xgiNhc (เริ่ม้นาททีี ่43 ของวดิโีอ) 
โดยนอกจากบทพดูแลว้ยงับนัทกึ timestamps และปฏกิริยิาจากผูช้มไวใ้นวงเลบ็ดว้ย 
 

ฉาก 1 
 
เสยีงดนตรเีพลง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ดงักระหึม่ เตีย่สวมชุดแบบชาวบา้นคนจนีเดนิชา้ๆมาจากทางขวา จนเสยีงรอ้งขึ้น 

“หลงปัง้... หลง--” แลว้กด็บัลง 
เต่ีย จะเปิกเพงท ามาย อ๊ะๆ อาหมวย มานิมานิ ลบีๆหน่อย โอ๊ มวัแต่โอเ้ออ้ยู่นัง่แหละ โอเ้หง็ตัง้แต่ขึง้ลงเลอืยขึง้บกเลย 

ลบีๆหน่อย 
หมวยเดนิตามเขา้มา 
หมวย โอ๊ะ อาเตีย่หาว อัว๊ะเพิง่มาถงึสยาม อัว๊ะกอ็ยากจะเทีย่วบา้ง เตีย่จะพาอัว๊ะมาขงัอย่างเดยีวเหลอ แลว้แพง็ดา้เตีย่ 

เตีย่จะเอามาท าไมอ่ะ ฮะ 
เต่ีย ออ้ อัว๊ะเอามาเผื่อว่าทางการสยามจะอยากเลีย้งแพง็ล่าไวต้วันึง อัว๊ะกเ็ลยเอาเผื่อมาน่ะ อะ่ ทีเ่ตีย่พาลือ้มาเน่ียะ เตีย่ก็

อยากจะใหล้ือ้ล่ายล ีอยู่กบัเตีย่เนี่ยะ มงัล าบากแท้ๆ  นะ อยู่ทีน่ี่แหละ ไวล้วยเมื่อไหลแ่ลว้เตีย่จะกบัมาลบั อ่ะ
ตามเตีย่มา 

ทัง้สองเดนิออกไปทางซา้ย 
เสยีงดนตรลีา้นนาดงัขึ้น มสีะลอ้ กลอง เจา้นางค าหอมกบัค าเหี้ยนเยื้องย่างเขา้มา 
เสยีงดนตรแีขกดงัขึ้นแทน อบัดลุกบัจนินีเ่ขา้ฉากมาเตน้ระบ ายกัไหล่ยกึๆ โบกไมโ้บกมอื 
อบัดลุ โอโ่หเฮว... น่ีหรอืคอืเมอืงสยามนะจ๊ะนายจ๋า โอ ้ช่างงามอะไรเช่นน้ีนะ แหมๆๆ [ชี้ไปทางผูช้ม] มากนัเยอะเชยีวนะ

จ๊ะนายจ๋า (ผูช้มโห่รอ้ง) [โบกมอืเรยีก] มาๆๆ ฉนัมผีา้มาขายนะจ๊ะนายจ๋า จนิน่ีเอาผา้มาโชวเ์รว้ 
จินน่ี ไดค้รบันายจ๋า 
อบัดลุ เจอลกูคา้แลว้ จนิน่ีตามมา 
จินน่ี โอ ้ไหนๆ 
อบัดุลน าจนินีไ่ปหาเจา้นางค าหอมกบัค าเหี้ยน 
อบัดลุ นายจ๋า ฉนัมผีา้มาขายนะจ๊ะ ช่างงามเหลอืเกนินะจ๊ะนายจ๋า สนใจซกัผนืไหมจ๊ะนาย 
เต่ีย แบบนี้บา้งเลากม็นีะ เมด้อนิไชน่าดว้ย 
เจ้านางค าหอม เสยีงดงั. ไมม่คีวามเกรงอกเกรงใจเลย. มแีต่แขกมแีต่เจ๊ก. (ผูช้มปรบมอืโห่รอ้ง) 
อบัดุลกบัจนินีเ่กบ็ผา้ลุกหนีไป 
เจ้านางค าหอม (ต่อ) คนต่างดา้วทัง้นัน้! 

https://www.youtube.com/watch?v=DVEu5xgiNhc
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เต่ีย เฮ่ย อัว๊ะไม่ใช่ต่างเล่านะเว่ย บงัพบุหลุกอัว๊เนี่ย กเ็ป็งคงสยามทีอ่พยพไปอยู่เมอืงจงี แถวๆเทอืกเอาองัไลอ่ะ 
หมวย เฮ่อ องัไตไมใ่ช่เอ๋อเตีย่ 
เต่ีย เออๆ องันัน่แหละ เน่ียะ คงตัง่เล่าจรงิๆเนี่ยะ เคา้เลยีกพวกเน้ียะ พวกแขกนี่แหละ เคา้ว่าเจอแขกกะเจองเูน่ียะ ใหต้หีวั

แขกก่อง 
จินน่ี โอ้ๆ ๆๆๆ ไมจ่๊ะนายจ๋าๆ ใหรู้ไ้ปเลยว่า คนแขกอย่างพวกเราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตมาตัง้แต่สมยัอยธุยา [อบัดุลโพสท่า

ร่ายร าตามค าพดูจนินี]่ ตัง้แต๊สมยัพระยาเฉกอะหมดั แหง่เมอืงกรุงศรหีรอืกรุงนี้กไ็ม่ทราบ ไปถามอาจารยส์จุติต ์
วงษ์เทศ (ผูช้มปรบมอื) เรื่องภาษากไ็ดท้่านพระยาโกษาปานคอยเจรจากนั กเ็พราะอย่างงี ้คนสยามจะไปอะไร
สือ่สารอะไรกบัเขาได ้กค็นสยามน่ะโงภ่าษาองักิด๊ ถา้ไมใ่ช่คนแขกอย่างจ๊าน คนสยามกค็งไม่เจรญิตัง้แต่สมยันา
รา้ย..นาราย 

จนินีเ่ดนิจากไปพรอ้มร่ายร า (ผูช้มโห่รอ้ง) 
ค าเห้ียน แอบอา้งทัง้นัน้แหละ ชาวสยามน่ะเป็นเลศิในโลก พวกเราน่ะมภีาษาใชเ้ป็นของตวัเอง พวกเราน่ะเลศิเลอทีส่ดุแลว้

ละ 
อบัดลุ แหม นายจ๋า อลีฮีดัช่า! (ผูช้มหวัเราะ) [เอื้อมมอืไปจะลบูผา้ไหมค าเหี้ยนจากไหล่หลงัลงไปถงึบัน้ทา้ย ค าเหี้ยนแอ่น

ตวัหนมีอือย่างรงัเกยีจ] นี่ตอ้งเป็นแฟชัน่ยุคใหมข่องชาวสยามใชม่ัย้จ๊ะนายจ๋า นี่ๆๆนาย ผา้อยา่งนี้ [เอื้อมมอืไปอกี 
ค าเหี้ยนแอ่นตวัหนีอกี] ชัน้กม็ ีจนิน่ี เอาผา้มาเรว้ 

จินน่ี มาแลว้จะ้นายจ๋า 
อบัดลุ ขายแม่ไม่ได ้ขายลกูกไ็ด ้สนใจมัย้จ๊ะนายจ๋า— 
เจ้านางค าหอม อะหยงักนัเนี่ย มนัยุ่งไปหม๊ดเลยเน่ีย อะหยงัปะล ่าปะเหลอืฮะ 
อบัดลุ อลีฮีดัช่า! พวกลาวนี่หว่า 
จินน่ี โอโ้อโอ่ๆ ลาวๆๆๆ 
อบัดุลกบัจนินีปั่ดตูดหนไีป 
หมวย ไอพ้วกลาวขีค้ ัง่ 
ค าเห้ียน อา้ว อหีมวย พดูอย่างนี้กส็วยน่ะส ิมาว่าใครเป็นลาวขีค้รัง่ 
เจ้านางค าหอม อ.ี.. อ—ี 
ค าเห้ียน อแีป้งมนัตนีแดง อไีสเ้ดอืนพนัคอ อเีจ๊กกาบฏ อเีพลีย้ลงหวั อ.ี..โอ๊ย...อเีจ๊ก! 
เต่ีย ลือ้ด่ามงัไปเลยว่า อตีอืโป๊ยก่าย อหีมตูอน [ค าเหี้ยนรอ้ง] ออีว้ง อเีลอืส าเภาบรรทุกไม่ไหวอะ่ 
หมวยกบัค าเหี้ยนชี้หน้าด่ากนัไปมา แลว้กม็เีสยีงหล่อแทรกขึ้น 
ชายชุดราชปะแตน เอะอะเสยีงดงัอะไรกนั (ผูช้มโห่รอ้ง) 
ชายชุดราชปะแตนเดนิแทรกเขา้มา 
ชายชุดราชปะแตน ไม่รูร้วึ่าเนี่ยะ มนัเขตรัว้เขตวงั (ผูช้มโห่รอ้ง) มาสง่เสยีงเอกหมะเหนกอยูแ่ถวนี้ 
หมวยกบัค าเหี้ยนกล่าวโทษกนัเอด็องึ แลว้เสยีงกลองกด็งัรวัขึ้นๆ ตามดว้ยระนาดเอกบรรเลง 
ชายชุดราชปะแตน พอๆ ดทู่าทางเน่ีย มแีต่พวกต่างดา้ว สงสยัคงจะตอ้งมาสง่ลกูแน่ๆเลย 
เจ้านางค าหอม ใช่ส ิแลว้ใครล่ะ ทีจ่ะมารบัลกูสาวเรา 
เต่ีย ใช่ๆๆครบั แลว้นางสนม นางก านงัในวงัทีจ่ะมารบัลกูสาวอัว๊แบบเซะซี่ๆ  มอี๊ะป่าวอ่า 
ชายชุดราชปะแตน ลามก! นี่มนัในวงั ไม่ใช่อะโกโก ้(ผูช้มโห่รอ้ง) อ่ะ มาสง่ลกูสง่เตา้ กร็บีๆสง่ รบีๆล ่าลากนัไดแ้ลว้ เสยีเว

ล ่าเวลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81_(%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94)
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เจ้านางค าหอม อ่ะ ลกู ลกูจะเขา้ไปอยู่ในฮัว่ในวงั 
ค าเห้ียน เจา้ 
เจ้านางค าหอม แม่เป็นห่วงลกูนะ น่ีแมม่าสง่ลกู ขอหือ้ลกูเป็นคนขยนั ลกูบ่ตอ้งขีค้่าน แม่เป็นห่วงลกู ขอใหล้กูจ า๋ตีแ้ม่ไดส้ัง่

สอนลกู 
ค าเห้ียน เจา้ 
เจ้านางค าหอม แมห่่วงลกู ขอหือ้ลกูเขา้ไปอยูใ่นฮัว่ในวงั ลกูกท็ าหือ้เป้ินไดฮ้กั บ่ตอ้งหือ้เป้ินจงันะลกูนะ ลกูจะไดอ้ยู่สบาย 

ลกูจะไดม้คีวามซุก อนาคตลกูไปไกนะ 
ค าเห้ียน เจา้! [สะอื้นฮกั] (ผูช้มโห่รอ้ง) 
เต่ีย เตีย่กไ็ปละนะ แค่นี้แหละ บับ๊บาย ดแูลตวัเอง็ลีๆ นะ 
เตีย่เดนิจากไป หมวยโบกมอืบ๊ายบาย 
ค าเห้ียน แม่กด็แูลตวัเองใหด้นีะเจา้ ดแูลสขุภาพตวัเองดีๆ  ไม่มลีกูแลว้ แมต่อ้งดแูลตวัเองดีๆ ดว้ยนะเจา้ 
เจ้านางค าหอม แม่กลบัก่อนนะเจา้ 
ค าเห้ียน เจา้ ไปดีๆ นะเจา้ 
เจา้นางค าหอมเดนิจากไป 
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ เดก็ๆๆๆ เอา้ [มองไปทางอบัดุลกบัจนินี]่ ว่าแต่นัน่น่ะ มาท าอะไรร ึโพกหวัมาเชยีว 
อบัดลุ อลีฮีดัช่า แหมนาย คดิวา่จะไมถ่ามซะแลว้ แต่งตวัตัง้นาน คอืงีจ้ะ้นายจ๋า ชัน้น่ะมาขายผา้ สนใจมัย้จ๊ะนายจ๋า มตีัง้

หลายผา้ จนิน่ี! ยกมา [จนินีย่กผา้เลื ่อ้นมากลางเวท]ี สนใจผนืไหนดมีัย้จ๊ะนายจ๋า โอช้าวสมีว่ง! [ยืน่ผา้สมี่วงแดงให้
ชายชุดราชปะเตน] (ผูช้มปรบมอืโห่รอ้ง) 

จินน่ี สมี่วงจะ้นายจ๋า 
ชายชุดราชปะแตน เอ๊ะ! ว่าแต่พ่อหนุ่มนัน่น่ะ ไดม้าจากไหน 
อบัดลุ อ๋อ.. นี่น่ะชื่อจนิน่ีน่ะนายจ๋า ชัน้เนี่ย [ถูตะเกยีงเจา้พายุในมอื] ถูมาจากตะเกยีงเองเลยจะ้นายจ๋า [จนินีร่ าอยู่ดา้นหลงั

อบัดุล] แอ๊ะ แอ๊ะ นายสนใจใช่มัย้ล่ะจ๊ะ? ชัน้ขายใหไ้ม่แพงนะ 
ชายชุดราชปะแตน ห๊ะ! แกใชค้ าว่าขาย 
อบัดลุ ขายจะ้เขาขาย 
ชายชุดราชปะเตน แกมาอยูแ่ผ่นดนิของเรา แผ่นดนิของเรา แกยงัใชค้ าว่า..ขาย แกไม่รูจ้กัส านึกในบุญคุณของแผ่นดนิ

ของเราบา้งเลยหรอื (ผูช้มโห่รอ้ง) เจา้นี่ช่างไรส้ านึกจรงิๆ! เอาผา้มา! แลว้เอาเดก็ไวน้ี่! แลว้เจา้กลบัไปไดแ้ลว้ 
อบัดลุ ห๊ะ! ชาวสยามนี่เคา้หน้าดา้นอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะนายจ๋า อลีฮีดัช่า! (ผูช้มโห่รอ้ง) 
อบัดุลสะบดัหน้าวิง่กึง่ระบ าออกไป 
จนินีเ่ขา้ไปย่อตวัยืน่ผา้ใหช้ายชดุราชปะแตน 
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ ว่าแต่เดก็ๆอ่ะ ชื่ออะไรกนับา้ง 
ค าเห้ียน กะเจา้ ลกูเจา้นางค าหอม มาจากเมอืงเจยีงกุ๋ม จือ้ ก าเหีย้น (ผูช้มหวัเราะ) อย่าป้ึงหวัเลาะไป๋ นามของกะเจา้นัน้มี

ความหมายไปเลาะนกั ค า แปวา่ ทอง สว่นเหีย้น แปว่า สัน้ ลวมกนั แปว่า ทองสัน้สัน้ (ผูช้มหวัเราะ) แม่ของกะ
เจา้ปมูใจในการตัง้จือ้เป็นนกั บอกว่าเป็นเกยีรตใิห้กบัลกูน่อย ตวัน่อยๆน่าลกักะจุม๋กะจิม๋ 

ชายชุดราชปะแตน หะ๊ ชื่อค าเหีย้น 
ค าเห้ียน เจา้ 
ชายชุดราชปะแตน ค าเหีย้น ชา่งไรอ้ารยธรรมอะไรขนาดนี้ ชื่อลาวจรงิๆเลย 
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ค าเห้ียน มะ..ไมใ่ช่กะเจา้ 
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ ชื่อพลอยกแ็ลว้กนั 
ค าเห้ียน พอยแปว่าอหียงัเจา้ 
ชายชุดราชปะแตน พลอยมนักอ็ญัมณีเหมอืนกนันัน่แหละ ชาวสยามเน่ีย ตอ้งดหูรหูรา ดศูวิไิล ดมูกีารศกึษา ไม่ใช่ค า

เหีย้น! 
ค าเห้ียน เจา้ จือ้ปอยก่อไดเ้จา้ 
ชายชุดราชปะแตน อะอหีมวย แลว้เอง็อ่ะชื่ออะไร 
หมวย อัว๊แซ่เชยีง ชื่อชุนฉาย ลวมกนัเป็นเชยีงชุนฉายฮ่ะ [กา้วเขา้ไป เอยีงคอ] ท่านลองพดูตามสฮิะ เชยีงชุนฉายฮ่ะ 
ชายชุดราชปะแตน เชยีง... เชยีงชุน...  
หมวย ชุนฉาย 
ชายชุดราชปะแตน ชุน...  
หมวย ฉาย 
ชายชุดราชปะแตน เชยีงชุน... ชอ้ย! [หมวยสะดุง้ ยนืตวัตรง] เอาเป็นชอ้ยกแ็ลว้กนั 
หมวย ชอ้ยกช็อ้ยฮ่ะชอ้ย 
ชายชุดราชปะแตน เรยีกง่ายๆ 
ชายชุดราชปะแตน เอาล่ะ ว่าแต่พ่อหนุ่มนัน่น่ะ ชื่ออะไร 
จินน่ี นามสัเต๊ะ ขา้นัน้มนีามว่าจนิน่ี จนิน่ีจ่ะจ๊ะ 
ชายชุดราชปะแตน จนิน่ี! 
จินน่ี อือ้ 
ชายชุดราชปะแตน เจา้มาอยู่เมอืงสยามเน่ีย ยงัใชว้่าชื่อจนิน่ี มนัใชไ้มไ่ด ้ตอ้งชื่อจนัทรา 
ค าเห้ียน & หมวย [พรอ้มกนั] แหม... เพราะเชยีะ! 
จินน่ี ห๊ะ จนัฑาล?! 
ชายชุดราชปะแตน จนัทรา 
จินน่ี อ๊อ จนัทรา นึกว่าจณัฑาล 
ชายชุดราชปะแตน อ่ะๆ เขา้รัว้เขา้วงักนัไดแ้ลว้ อย่าปล่อยใหเ้คา้รอนาน 
หมวย ค าเหี้ยน กบัจนินี ่เดนิตามกน้กนัไป 
ชายชุดราชปะแตน แต่ว่า เดีย๋ว เดนิไม่ถูกตอ้ง [ชี้หน้าทัง้สาม ทัง้สามถอยหลงัไปยนืทีเ่ดมิ] เรายงัไมไ่ดแ้นะน าตวัเลยว่า

เราเป็นใคร ดทู่าทางพวกเจา้เน่ียะ คงจะไรก้ารศกึษาน่าดเูลย เจา้กไ็มต่อ้งตกใจนะ ไมต่อ้งแปลกใจทีเ่หน็ผูช้ายมา
รบั ถา้พวกเจา้อยากเหน็นางในเนี่ยะ เราบอกไดค้ าเดยีวว่าเสยีใจ เพราะมนัหมดยุคของนางในไปแลว้ เพราะเน่ีย
มนัเป็นยุคของนายใน (ผูช้มโห่รอ้ง) อ่ะ อ่ะ เดนิเขา้วงั เดนิอย่างงัน้ไม่ได ้ไม่ถูก มาอยู่เมอืงสยาม ตอ้งเดนิแบบคน
สยาม รูจ้กัมัย้ อหีมวย? 

หมวย ฮ ึ
ค าเห้ียน ฮ ึมนัยะจะใดเจา้ ย่าง..คอืคนสยาม 
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ ถา้เดนิไม่เป็น เดีย๋วเราจะสอน อ่ะ อย่างงีเ้คา้เรยีกคุกเขา่ (ผูช้มโห่รอ้ง) คุกเขา่อย่างงีน้ะ ถา้ไปไม่

ค่อยเป็น กค็่อยๆกม้ลงย่างงีน้ะ เคา้เรยีกว่าคลาน กค็ลานอย่างงีน้ะ แต่ถา้ไปเจอเจา้นายในวงัจะท าแบบนี้ไม่ได ้
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ตอ้งท าอย่างงี ้[หมอบหน้าแทบพื้นพรอ้มโดง่กน้ขึ้นเลก็น้อย (Face down ass up)] แลว้กค็่อยๆคลานไป เขา้ใจรึ
ยงั? 

ค าเห้ียน คือ้ท าตวัไรก้ระดกูสนัหลงัจงัอ่ะเจา้ (ผูช้มโห่รอ้ง) 
ชายชุดราชปะแตน นี่แหละ คอืธาตุแทข้องพวกเรา (ผูช้มโห่รอ้ง) เราคอืชาวสยามทีอ่่อนน้อมถ่อมตน เขา้ใจรเึปล่า 
หมวย เหมอืนจ าพวกไสเ้ดอืนรเึปล่านะ? 
ชายชุดราชปะแตน อ่ะๆ เขา้ไปในวงักนัไดแ้ลว้ เสยีเวล ่าเวลา 
หมวย อ่ะ ออีว้น ไปท าก่อน 
ค าเห้ียน เดีย๋วจะท าใหด้ ูมนัไมไ่ดย้ากอะไรหรอกการท าตวัไรก้ระดกูสนัหลงัเนี่ย อย่างแรก คุกเขา่ อย่างทีส่อง เรากถ่็ายมอื

ไปขา้งหน้า จากนัน้กเ็ริม่คลาน [หมุนตวัเป็นวงไปขา้งหน้า] มนัไม่เหน็จะยากตรงไหนเลยอหีมวย (ผูช้มโหฮ่า) 
ค าเหี้ยน “คลาน” จนออกจากเวท ี
หมวย เตีย่อัว๊เคยสอนไวว้่าเวลาคลานใหท้ าอย่างนี้ [ยืน่แขนตรง ย่อเขา่กระโดดไปขา้งหน้า] 
ชายชุดราชปะแตน ไม่ใช่ยยัหมวย อนันัน้มนัผกีองกอยทีบ่า้นเอง็แลว้ 
หมวย [คุกเขา่ แลว้กระโดดไปขา้งหน้าเหมอืนกระต่าย] ถูกมัย้ฮะ 
หมวยออกไป 
ชายชุดราชปะแตน ไปเถอะๆ แลว้พ่อหนุ่มล่ะเป็นมัย้จ๊ะ 
จินน่ี มภีูเขามัย้? ตอ้งวิง่รอบเขาถงึจะคลานได ้
ชายชุดราชปะแตน อ่ะๆรบีไปพ่อหนุ่ม 
จินน่ี เอางัน้เลยเรอะ 
จนินีก่ึง่วิง่กึง่คลานออกไป 
ชายชุดราชปะแตน ดทู่าทางแลว้เดก็พวกเนี้ยคงจะสอนยากสอนเยน็ ท าใหเ้จา้นายท่านเน่ียะปวดหวัไมใ่ช่น้อย ตอ้งขอตวั

ไปสอนเดก็ๆพวกนี้ก่อน เผื่อโตขึน้จะไดม้มีารยาทดีๆ แบบชาวสยามสยามนะ 
ชายชุดราชปะแตนออกไป 
 

ฉาก 2 
 
แม่ช้อย แม่พลอย... แม่พลอยจะ๊แม่พลอย แมพ่ลอยอยูม่ ัย้จ๊ะแมพ่ลอย 
แม่พลอย อยู่ๆจะ้แม่ชอ้ย มาท าไมแต่เชา้เลยละเนี่ย 
แม่ช้อย โอน้ี่มนัเชา้อะไร จะเทีย่งละเน่ีย..เทีย่งคนื เอย้ไมใ่ช่ 
แม่พลอยตบตน้แขนแมช่อ้ย 
แม่พลอย แน่ะ เดีย๋วนี้ชกัเล่นมกุนะ แต่ก่อนเล่นดว้ยกนัไม่ค่อยเล่นมุกเนาะ 
แม่ช้อย โอ่ จะ้ มุกมนัมาเอง จะ้ โอ๊ะพอดวี่าแมช่อ้ย โอ๊ะแม่ชอ้ยชัน้เองเนาะ 
แม่พลอย คนละเรื่องแลว้! 
แม่ช้อย แม่พลอย.. เอ๊อ.. อ่ะเปลีย่นโหมดๆ 
แม่พลอย มาเป่ายิง่ฉุบกนั! นึง สอ่ง ซ ่า [ชีไ้ปทางแมช่อ้ย] อ่ะเป็นชอ้ยนะ 
แม่ช้อย โอเค ชอ้ย พดูก่อนใชม่ัย้ 
แม่พลอย ใช ่
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แม่ช้อย อา้ พอดวี่า ทีห่ลวงน่ะ เคา้มงีานเลีย้งสงัสรรค ์
แม่พลอย อืม้ 
แม่ช้อย ชัน้กเ็ลยขอเสก(?)ท่านมาชวนแม่พลอยไปเทีย่วเล่นในวงักนั 
แม่พลอย เออ้..เหมอืนไมคช์ัน้จะไม่ดงั ดงัมัย้คะ 
แม่ช้อย ไม่ดงั 
แม่พลอย เปลีย่นไมคค์่ะ 
แม่ช้อย ฮึม่...ไม่ไดเ้ปิด ก ็พอดแีมจ่ะชวนไปเลี้ย่งสงัสรรค ์ชัน้เองกไ็ม่ค่อยถนดั ปกตทิ างานบา้นงานเรอืน ท ากบัขา้วกบั

ปลา เยบ็ปักถกัรอ้ย หุงขา้วซกัผา้ลา้งจาน แต่ว่าถา้เป็นลกูสาวชัน้น่ะ แม่ประไพน่ะ กว็่าไปอย่าง กะเป๊ิบกะป๊าบ 
ประไพ คุณแม่ขา สวสัดคี่า!! 
แม่พลอย เปลีย่นชุดไวจงั 
ประไพ เกอืบใสร่องเทา้ไม่ทนัคะ่!! 
แม่พลอย เอา้ ว่ายงัไงล่ะแม่ประไพ 
ประไพ อา้าว มาดมวัแซวชอ้ย 
แม่ช้อย จ๊า 
ประไพ บ่องช!ุ [ไหว]้ 
แม่ช้อย ฮะ? อะไรนะ ชูๆ  บองๆ 
แม่พลอย อ๋อ อนัน้ีชัน้จะอธบิายใหฟั้ง ชัน้ฉลาดอยู่นะ บองชเูน่ียะมนัคอืการเอาปลารา้บอง ใสผ่งชรูส ปลารา้บองปกตเิคา้

ไม่ใสผ่งชรูส 
ประไพ โน้โนโนค่ะคุณแมข่า เนิววว บ่องชู ้เป็นภาษาฝรัง่เศส เป็นค าทกัทายนะคะเหมอืน เฮลเลิว้วว ในภาษาองักฤษหรอื

ว่าสวสัด ี[ไหว]้ ในภาษาไทยน่ะค่ะ สว่นมาดมวัแซวเนี่ย แปลว่านางสาวนะคะ หรอืใชก้บัพวกทีย่งัเป็นสาวยงัไม่ได้
แต่งงาน หรอืสาวทนึทกึแบบป้าชอ้ยอ่ะค่ะ 

แม่พลอย แลว้หนูประไพมอีะไรใหแ้ม่... 
ประไพ วนัน้ีลกูจะใหคุ้ณแม่ดชูดุน่ะค่ะ เป็นไงสวยมัย้คะวนัน้ี ลกูจะไปออกงานกบัคุณชาย(???)ค่ะ!! 
แม่พลอย แลว้ตอ้งเล่นมุกคาเฟ่มัย้ 
ประไพ ไม่ตอ้งเล่นแลว้ค่ะ ไมฮ่า 
แม่พลอย เกอืบจะเล่นมุกคาเฟ่แลว้ค่ะ กลวัไม่ฮา 
ประไพ ค่ะ เป็นไงคะสวยมัย้คะ 
แม่พลอย กด็อูว้นๆตนัๆ ดแีลว้มัย้คะ 
ประไพ คุณแม่คะ ช่วยชมลกูบา้งอะไรบา้งกไ็ดน้ะคะ 
แม่พลอย ลกูจะไปถ่ายปฏทินิรเึปล่าล่ะ ถา้อยากจะไปถ่ายปฏทินิตอ้งลดหน่อย 
ประไพ ถ่ายปฏทินิ 72 ท่าพระนางใชม่ัย้คะ 
แม่พลอย ใกลล้ะลกูเนาะ ระวงัๆนะ อ่ะ ไหน ดซู ิเป็นยงัไงลกูสาวชัน้ 
แม่ช้อย อืม้ กใ็ชไ่ดน้ะ 
แม่พลอย สวยเหมอืนชัน้ตอนสาวๆเลย! 
แม่ช้อย โอย๊ ดกีว่าเยอะเลย 
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แม่พลอย เอ่อะ 
แม่พลอย เดก็น้อยยงัไมม่าเลย แลว้ รูจ้กัเดนิยงัไงอ่ะลกู สน้มนัเขม็ขนาดนัน้น่ะ 
ประไพ อ๋อรองเทา้ลกูสงู เดนิไดค้่ะ มนัไม่ไดย้ากอะไรเรย ลกูกเ็ดนิแบบนกกระยางน่ะค่ะ 
ประไพ อุ๊ย คุณแม่คะ นัน่ใครมาลม้หน้าบา้นเรานะคะ ท่าทางจะเป็นลม 
แม่พลอย จะตอ้งมฟูแลว้ ไมคช์ัน้กย็งัไม่ดงั 
ไปดกูนัคะ 
เป็นยงัไงเจา้หนู เป็นอะไรบา้ง 
สงสยัจะเป็นลม  
เคา้เขยีนว่าเดก็คนน้ีน่ะ พ่อมนัขีเ้มา 
ลุกๆๆ สงสยัจะเป็นลม สงสยัว่าพ่อมนัเอาเงนิไปกนิเหลา้แน่ ประไพเดก็มนัเป็นลม  
น่าสงสาร ตวัแค่นี้เป็นลมเป็นแลง้ สงสยัพ่อแม่ไม่ค่อยเลีย้งด ูท่าจะยากจนแรน้แคน้ ช่างน่าสงสารอะไรเยีย่งนี้ 
ยาดมยาดมจะ้ยาดม 
ประไพ ค่ะยาดมค่ะคุณป้าชอ้ย 
แม่พลอย เออ้แม่หมายความว่า ใหป้ระไพไปเอายาดมในบา้นใหแ้ม่หน่อย 
ประไพ เกรงว่าจะไม่ไดค้่ะคุณแม่เพราะว่าประไพใสร่องเทา้แลว้ แลว้กร็องเทา้ประไพถอดยาก แลว้มนักส็วยมากดว้ย [ยก

ขาขา้งหนึ่งเหยยีบตัง่โชวส์น้สงู] (ผูช้มปรบมอื) 
แม่พลอย เอ่อ เมื่อกีล้กูบอกว่าสงสาร 
ประไพ คุณแม่ใชพ้ีอ่น้สคิะ 
แม่พลอย อ๋อ 
ประไพ พีอ่น้ยงัว่างอยู่ค่ะคุณแม ่มนัไมท่ าอะไรเลย 
แม่พลอย เออ้ๆๆ ใชอ้น้กไ็ดเ้นาะ 
แม่พลอย อน้ อน้ลกู อน้ เอายาดมในบา้นมาใหแ้ม่ดว้ย 
อ้น เสยีงโหวกโหวกอะไรกนัครบัคุณแม่ หน้าบา้นเลย เกดิอะไรขึน้ครบั โอส้วสัดคีรบัคุณแมช่อ้ย ยาดมครบั 
อ่ะดมๆ นี่อน้เขา้ไปในบา้นนะ เอาขา้วเอาน ้า ทีก่องสวสัดกิารเคา้เหลอืๆไวน่้ะ เอามาใหไ้อห้นูนี่กนิหน่อย 
อะไรกนัครบัคุณแม่ ไอเ้ดก็นี่เป็นใครกไ็ม่รู ้ดทู่าทางเป็นโรครเึปล่ากไ็ม่รู ้ไมแ่น่นะครบัอาจจะเป็นพวกขโมยขโจรกไ็ด้ 
พ่อมนัอาจจะสกปรกแต่มนัไม่สกปรกหน่า 
แม่ช้อย ไม่ใช่หรอกจะ้พ่ออน้ ถา้เป็นขโมยน่ะชัน้คงตายไปแลว้แหละ 
ประไพ ใช่พีอ่น้น่ะมองโลกในแงร่า้ย เราเป็นผูด้เีราไม่ควรมองแบบนี้นะคะพีอ่น้ เดก็เคา้ออกจะน่ารกัน่าสงสาร 
แม่พลอย ไปๆอน้ ไปเอาไป 
อ้น กไ็ดค้รบั 
แม่พลอย อย่าใหแ้มต่อ้งพดูหลายรอบ 
ประไพ เรว็ๆเลย เดก็เคา้หวิน่ะรูเ้รื่องมะ 
มาหนูมา มากนิขา้ว 
เดนิไหวมัย้หลกู 
เอา้กนิๆ 
ไม่มชีอ้นกม็อืเลย 
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กนิซะ แลว้จะไดร้บีๆไป 
ประไพ กนิซะนะตวัเอง กนิเยอะๆเลย 
กนิน ้านะลกูแลว้ค่อยกนิขา้ว เดีย๋วตดิคอ 
เอาค่อยๆ ค่อยๆ 
อ้น ผมว่าจะครบัคุณแม่ ดทูรงแลว้เน่ียยงัไงกไ็ม่น่าไวใ้จอยู่ด ีขอชัน้คน้ตวัน้องหน่อย ไหน ลุกขึน้มาหน่อยซ ิ
ประไพ พีอ่น้ท าอะไรน้องเคา้น่ะ 
อ้น ผมว่ามนัตอ้งเป็นขโมยแน่ๆครบัคุณแม่ 
อ้น นี่ไงล่ะครบั นี่ไง ผมคดิไวไ้มม่ผีดิเลย มา ชัน้จะจบัแกสง่โพลสิ 
ขวญัข้าว ถา้ไม่มเีงนิแมต่อ้งตายแน่ๆ 
ประไพ ว่าแลว้เชยีว  
อ้น ไม่ตอ้งมาสรา้งเรื่องว่าแม่ป่วยเลยนะ 
แม่ช้อย โถ ตาหนูเอ๊ย เดก็ตวัแค่นี้ตอ้งมาเจอเรื่องแบบนี้นะ 
แม่พลอย อน้ มาคยุกนัดีๆ  นะแม่ขอนะ 
อ้น ผมจะจบัเดก็คนน้ีสง่โพลสิ 
ขวญัข้าว ช่วยดว้ยจะ้ๆ หนูไม่อยาก 
ประไพ อุย้ ท่าทางจะซเีรยีส ประไพไปก่อนนะคะคุณแม่ หวดัดคี่ะ 
อัน้ มนัชกัจะ...ไปแลว้นะ เคา้กค็น เรากค็น ท าไมถงึไดด้ถููกกนัแบบนี้นะ สว่นหลวงท่านกด็แีต่รดีนาทาเรน้เอาเงนิภาษขีอง

ราษฎรเอาไปจดังานใหช้นชัน้สงู ไม่เคยมาเหลยีวแลชาวไรช่าวนาคนยากจนเคา้ แลว้ว่าพวกเราล่ะกด็แีต่เอาอากร
ไปใหช้นชัน้สงู 

อ้น คดิการใหญ่ กเ็อาอุดมการณ์เลวๆมากรอกหคูุณแม่เลยนะ อย่าคดิว่าผมไม่รู ้ว่าพีค่ดิจะก่อการอนัใดอยู่ ระวงัไวเ้ถอะ ซกั
วนันึงอ่ะเหามนัจะกนิหวัเอา 

แม่พลอย พอ หยุด เลกิทะเลาะกนัซกัทไีดม้ัย้ เป็นพีน้่องกนัแท้ๆ  กนิขา้วกห็มอ้เดยีวกนั แผ่นดนิทีย่นือยู่กแ็ผ่นดนิเดยีวกนั 
ท าไมชอบทะเลาะกนั ท าไมไม่รกักนั ทเูก๊ตเตอ้วแีคนน่ะ รูจ้กัมัย้ (ปรบมอื) 

อัน้ หากบา้นน้ีเมอืงนี้เป็นแผ่นดนิเดยีวกนันัน้ไซร ้เหตุใดจงึมคีนนึงร ่ารวยสขุสบาย อกีคนอยู่อย่างยากจนแรน้แคน้ ตอ้งขดุ
เผอืกขดุกลอยกนิ แลว้อย่างนี้อ่ะ เมื่อไหรแ่ผ่นดนิสยามจะมสีทิธเิสรภีาพเท่าเทยีมกนั ถา้ความอนัใดทีผ่มพดูไปมนั
อาจจะท าใหร้ะคายเคอืงหขูองคณุแม่ กระผมกข็ออนุญาต..ออกไปขา้งนอกครบั 

แม่ช้อย โถ่เอ๊ย เวรกรรมจรงิๆเจา้หนูเอ๊ย 
อัน้ [เดนิกลบัเขา้มาสวนทนัควนั] มนัไมใ่ช่เวรกรรมอะไรหรอกครบั แต่มนัคอืการทีค่นอกีกลุ่มหนึ่งกดขีค่นอกีกลุ่มหนึ่งดว้ย

อ านาจบารมแีละกฎหมายต่างหากครบั (ผูช้มกรดีรอ้งยนิด)ี 
แม่พลอย อน้ พาแม่เขา้บา้นท ีพีแ่กมนัชกัหวัรุนแรงขึน้ทุกวนั แม่ทนไม่ไหวแลว้ลกู แม่ทนไม่ไหว 
แม่ช้อย อ่าว อ่าว แลว้ไอห้นูนี้ล่ะท ายงัไงด ีอะมาๆๆ ไปกบัชัน้ 
ขวญัข้าว ขอบคุณครบั 
แม่ช้อย เอา้ไปๆ ไปกนิขา้วกนิปลา เอา้เกบ็ไปกนิดว้ย ป่ะๆๆ 
 
ประกาศเสยีงตามสาย เสยีงทุม้น่าเกรงขาม 
ประกาศคณะราษฎร ฉบบัที ่๑ 
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ราษฎรทัง้หลาย 
เมื่อกษตัรยิอ์งคน์ี้ไดค้รองราชยส์มบตัสิบืต่อจากพระเชษฐานัน้ ในชัน้ตน้ราษฎรบางคนไดห้วงักนัว่ากษตัรยิอ์งค์

ใหม่นี้จะปกครองราษฎรใหร้ม่เยน็ แต่การณ์กห็าไดเ้ป็นไปตามทีค่ดิหวงักนัไม่ กษตัรยิค์งทรงอ านาจอยู่เหนือกฎหมายเดมิ 
ทรงแต่งตัง้ญาตวิงศแ์ละคนสอพลอไรคุ้ณความรูใ้หด้ ารงต าแหน่งทีส่ าคญัๆ ไม่ทรงฟังเสยีงราษฎร ปล่อยใหข้า้ราชการใช้
อ านาจหน้าทีใ่นทางทุจรติ มกีารรบัสนิบนในการก่อสรา้งและการซือ้ของใชใ้นราชการ หาก าไรในการเปลีย่นเงนิ ผลาญเงนิ
ของประเทศ ยกพวกเจา้ขึน้ใหส้ทิธพิเิศษมากกว่าราษฎร กดขีข่ม่เหงราษฎร ปกครองโดยขาดหลกัวชิา ปล่อยใหบ้า้นเมอืง
เป็นไปตามยถากรรม ดงัทีจ่ะเหน็ไดจ้ากความตกต ่าในทางเศรษฐกจิและความฝืดเคอืงในการท ามาหากนิซึง่พวกราษฎรไดรู้้
กนัอยู่โดยทัว่ไปแลว้ รฐับาลของกษตัรยิเ์หนือกฎหมายมสิามารถแกไ้ขใหฟ้ื้นขึน้ได ้

การทีแ่กไ้ขไม่ไดก้เ็พราะรฐับาลของกษตัรยิม์ไิดป้กครองประเทศเพื่อราษฎรตามทีร่ฐับาลอื่นๆ ไดก้ระท ากนั 
รฐับาลของกษตัรยิไ์ดถ้อืเอาราษฎรเป็นทาส (ซึง่เรยีกว่าไพร่บา้ง ขา้บา้ง) เป็นสตัวเ์ดยีรจัฉาน ไมน่ึกว่าเป็นมนุษย ์เหตุ
ฉะนัน้ แทนทีจ่ะช่วยราษฎร กลบัพากนัท านาบนหลงัราษฎร จะเหน็ไดว้่า ภาษอีากรทีบ่บีคัน้เอาจากราษฎรนัน้ กษตัรยิไ์ด้
หกัเอาไวใ้ชปี้หนึ่งเป็นจ านวนหลายลา้น สว่นราษฎรส ิกว่าจะหาไดแ้มแ้ต่เลก็น้อย เลอืดตาแทบกระเดน็ ถงึคราวเสยีเงนิ
ราชการหรอืภาษใีดๆ ถา้ไมม่เีงนิรฐับาลกย็ดึทรพัยห์รอืใชง้านโยธา แต่พวกเจา้กลบันอนกนิกนัเป็นสขุ ไม่มปีระเทศใดใน
โลกจะใหเ้งนิเจา้มากเช่นน้ี นอกจากพระเจา้ซารแ์ละพระเจา้ไกเซอรเ์ยอรมนั ซึง่ชนชาตนิัน้กไ็ดโ้ค่นราชบลัลงักล์งเสยีแลว้ 

รฐับาลของกษตัรยิไ์ดป้กครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎร มเีป็นตน้ว่าหลอกว่าจะบ ารุงการท ามาหากนิ
อย่างโน้นอย่างนี้ แต่ครัน้คอยๆ กเ็หลวไป หาไดท้ าจรงิจงัไม่ มหิน าซ ้ากล่าวหมิน่ประมาทราษฎรผูม้บีุญคุณเสยีภาษอีากร
ใหพ้วกเจา้ไดก้นิ ว่าราษฎรยงัมเีสยีงทางการเมอืงไมไ่ด ้เพราะราษฎรโง่ ค าพดูของรฐับาลเช่นนี้ใชไ้ม่ได ้ถา้ราษฎรโง่ เจา้ก็
โง่เพราะเป็นคนชาตเิดยีวกนั ทีร่าษฎรรูไ้ม่ถงึเจา้นัน้เป็นเพราะขาดการศกึษาทีพ่วกเจา้ปกปิดไวไ้ม่ใหเ้รยีนเตม็ที ่เพราะ
เกรงว่าเมื่อราษฎรไดม้กีารศกึษา กจ็ะรูค้วามชัว่รา้ยทีพ่วกเจา้ท าไว ้และคงจะไม่ยอมใหเ้จา้ท านาบนหลงัคนอกีต่อไป 

ราษฎรทัง้หลายพงึรูเ้ถดิว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร ไมใ่ชข่องกษตัรยิต์ามทีเ่ขาหลอกลวง บรรพบุรุษของ
ราษฎรเป็นผูช้่วยกนักูใ้หป้ระเทศเป็นอสิรภาพพน้มอืจากขา้ศกึ พวกเจา้มแีต่ชุบมอืเปิบและกวาดทรพัยส์มบตัเิขา้ไวต้ัง้หลาย
รอ้ยลา้น เงนิเหล่านี้เอามาจากไหน? กเ็อามาจากราษฎรเพราะวธิที านาบนหลงัคนนัน้เอง บา้นเมอืงก าลงัอตัคดัฝืดเคอืง 
ชาวนาและพ่อแมท่หารตอ้งทิง้นา เพราะท านาไม่ไดผ้ล รฐับาลไม่บ ารุง รฐับาลไล่คนงานออกอยา่งเกลื่อนกลาด นกัเรยีนที่
เรยีนส าเรจ็แลว้และทหารทีป่ลดกองหนุนแลว้กไ็มม่งีานท า จะตอ้งอดอยากไปตามยถากรรม เหล่านี้เป็นผลของกษตัรยิ์
เหนือกฎหมาย บบีคัน้ขา้ราชการชัน้ผูน้้อย นายสบิ และเสมยีน เมื่อใหอ้อกจากงานแลว้กไ็มใ่หเ้บีย้บ านาญ ความจรงิควร
เอาเงนิทีพ่วกเจา้กวาดรวบรวมไวม้าจดับ ารุงบา้นเมอืงใหค้นมงีานท า จงึจะสมควรทีส่นองคุณราษฎรซึง่ไดเ้สยีภาษอีากรให้
พวกเจา้ไดร้ ่ารวยมานาน แต่พวกเจา้กห็าไดท้ าอย่างใดไม่ คงสบูเลอืดกนัเรื่อยไป เงนิเหลอืเท่าไหร่กเ็อาไปฝากต่างประเทศ 
คอยเตรยีมหนีเมื่อบา้นเมอืงทรุดโทรม ปล่อยใหร้าษฎรอดอยาก การเหล่าน้ีย่อมชัว่รา้ย 

เหตุฉะนัน้ ราษฎร ขา้ราชการ ทหาร และพลเรอืน ทีรู่เ้ท่าถงึการกระท าอนัชัว่รา้ยของรฐับาลดงักล่าวแลว้ จงึรวม
ก าลงัตัง้เป็นคณะราษฎรขึน้ และไดย้ดึอ านาจของกษตัรยิไ์วไ้ดแ้ลว้ คณะราษฎรเหน็ว่าการทีจ่ะแกค้วามชัว่รา้ยนี้ไดก้โ็ดยที่
จะตอ้งจดัการปกครองโดยมสีภา จะไดช้ว่ยกนัปรกึษาหารอืหลายๆ ความคดิดกีว่าความคดิเดยีว สว่นผูเ้ป็นประมขุของ
ประเทศนัน้ คณะราษฎรไม่ประสงคท์ าการแยง่ชงิราชสมบตั ิฉะนัน้ จงึไดอ้ญัเชญิใหก้ษตัรยิอ์งคน์ี้ด ารงต าแหน่งกษตัรยิ์
ต่อไป แต่จะตอ้งอยูใ่ตก้ฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดนิ จะท าอะไรโดยล าพงัไม่ได ้นอกจากดว้ยความเหน็ชอบของ
สภาผูแ้ทนราษฎร คณะราษฎรไดแ้จง้ความประสงคน์ี้ใหก้ษตัรยิท์ราบแลว้ เวลานี้ยงัอยูใ่นความรบัตอบ ถา้กษตัรยิต์อบ
ปฏเิสธหรอืไมต่อบภายในก าหนดโดยเหน็แก่สว่นตนว่าจะถูกลดอ านาจลงมากจ็ะไดช้ื่อว่าทรยศต่อชาต ิและกเ็ป็นการจ าเป็น
ทีป่ระเทศจะตอ้งมกีารปกครองแบบอย่างประชาธปิไตย กล่าวคอื ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามญัซึง่สภา
ผูแ้ทนราษฎรไดเ้ลอืกตัง้ขึน้ อยูใ่นต าแหน่งตามก าหนดเวลา ตามวธินีี้ราษฎรพงึหวงัเถดิว่าราษฎรจะไดร้บัความบ ารงุอย่างดี
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ทีส่ดุ ทุกๆ คนจะมงีานท า เพราะประเทศของเราเป็นประเทศทีอ่ดุมอยู่แลว้ตามสภาพ เมื่อเราไดย้ดึเงนิทีพ่วกเจา้รวบรวมไว้
จากการท านาบนหลงัคนตัง้หลายรอ้ยลา้นมาบ ารุงประเทศขึน้แลว้ ประเทศจะตอ้งเฟ่ืองฟูขึน้เป็นแม่นมัน่ การปกครองซึง่
คณะราษฎรจะพงึกระท ากค็อื จ าตอ้งวางโครงการอาศยัหลกัวชิา ไม่ท าไปเหมอืนคนตาบอด เชน่รฐับาลทีม่กีษตัรยิเ์หนือ
กฎหมายท ามาแลว้ เป็นหลกัใหญ่ๆ ทีค่ณะราษฎรวางไว ้มอียูว่า่ 

๑. จะตอ้งรกัษาความเป็นเอกราชทัง้หลาย เช่นเอกราชในทางการเมอืง ในทางศาล ในทางเศรษฐกจิ ฯลฯ ของ
ประเทศไวใ้หม้ัน่คง 

๒. จะตอ้งรกัษาความปลอดภยัภายในประเทศ ใหก้ารประทษุรา้ยต่อกนัลดน้อยลงใหม้าก 
๓. ตอ้งบ ารุงความสขุสมบรูณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกจิ โดยรฐับาลใหมจ่ะจดัหางานใหร้าษฎรทุกคนท า จะ

วางโครงการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิไม่ปล่อยใหร้าษฎรอดอยาก 
๔. จะตอ้งใหร้าษฎรมสีทิธเิสมอภาคกนั (ไม่ใช่พวกเจา้มสีทิธยิิง่กว่าราษฎรเช่นทีเ่ป็นอยู่ในเวลานี้) 
๕. จะตอ้งใหร้าษฎรไดม้เีสรภีาพ มคีวามเป็นอสิระ เมื่อเสรภีาพนี้ไม่ขดัต่อหลกั ๔ ประการดงักล่าวขา้งตน้ 
๖. จะตอ้งใหก้ารศกึษาอย่างเตม็ทีแ่ก่ราษฎร 
ราษฎรทัง้หลายจงพรอ้มใจกนัชว่ยคณะราษฎรใหท้ ากจิอนัจะคงอยู่ชัว่ดนิฟ้านี้ใหส้ าเรจ็ คณะราษฎรขอใหทุ้กคนที่

มไิดร้่วมมอืเขา้ยดึอ านาจจากรฐับาลกษตัรยิเ์หนือกฎหมายพงึตัง้ตนอยู่ในความสงบและตัง้หน้าท ามาหากนิ อย่าท าการใดๆ 
อนัเป็นการขดัขวางต่อคณะราษฎร การทีร่าษฎรชว่ยคณะราษฎรนี้ เท่ากบัราษฎรชว่ยประเทศและช่วยตวัราษฎร บุตร 
หลาน เหลน ของตนเอง ประเทศจะมคีวามเป็นเอกราชอย่างพรอ้มบรบิรูณ์ ราษฎรจะไดร้บัความปลอดภยั ทุกคนจะตอ้งมี
งานท าไมต่อ้งอดตาย ทุกคนจะมสีทิธเิสมอกนั และมเีสรภีาพพน้จากการเป็นไพร่ เป็นขา้ เป็นทาสพวกเจา้ หมดสมยัทีเ่จา้
จะท านาบนหลงัราษฎร สิง่ทีทุ่กคนพงึปรารถนาคอื ความสขุความเจรญิอย่างประเสรฐิซึง่เรยีกเป็นศพัทว์่า “ศรอีารยิะ” นัน้ 
กจ็ะพงึบงัเกดิขึน้แก่ราษฎรถว้นหน้า 

คณะราษฎร 
๒๔ มถุินายน ๒๔๗๕ 

 
ฉาก 3 

 
แม่ช้อย แม่พลอย แม่พลอย แมพ่ลอยจ๊ะแม่พลอยอยูม่ ัย้เนี่ย เกดิเรื่องใหญ่แลว้ 
แม่พลอย อยู่นี่จะ้แม่ชอ้ย มาแต่เชา้อกีละ 
แม่ช้อย นี่ ไม่รูเ้รื่องบา้งรไึง กค็ณะราษฎรน่ะส ิเคา้จบัเจา้ไปขงัไว ้แลว้กป็ระกาศเปลีย่นแปลงการปกครอง 
แม่พลอย คณะราษฎร พวกนี้นี่ไม่กลวับาปกลวักรรมกนัรยึงัไง (เฮ) แลว้คณะราษฎรมนัเป็นใครกนัล่ะแม่ชอ้ย เป็นพวก

เดยีวกบันิตริาษฎรใ์ช่มัย้ (ฮา) 
แม่ช้อย ไม่ใช่หรอกจะ้แม่พลอย 
แม่พลอย อ่าวเรอะ 
แม่ช้อย ชัน้เองกไ็ม่รู ้รูแ้ต่ว่า มพีวกทหาร แลว้กค็นธรรมดาอยา่งเราน่ีแหละ เหน็เคา้จะประกาศใช ้คอน คอน สะตติติิว๊ชัน่

ดว้ยน้า 
แม่พลอย ฮะ คอนสตติิว๊ติว๊ชัน่ 
แม่ช้อย คอนสตติิว๊ชัน่ 
แม่พลอย มนัเป็นฝรัง่มงัค่าทีไ่หนน่ะแมช่อ้ย 
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แม่ช้อย ก ็มนัไมใ่ช่คนนะ เหน็คุณหลวงบอกว่ามนัเป็นกฎหมายของพวกฝรัง่มงัค่านัน่แหละ ใชใ้นการปกครองบา้นเมอืง 
แม่พลอย กฎหมายของพวกฝรัง่ เอาคอนสติิว๊ชัน่มาปกครองบา้นเมอืง แลว้พวกเจา้ล่ะ 
แม่ช้อย เออ้ 
แม่พลอย จะเอาเจา้ไปไวท้ีไ่หน 
แม่ช้อย กข็งัไง 
แม่พลอย จะฆา่เจา้ใหห้มดเลยรยึงัไง 
อัน้ ในทีส่ดุ ในทีส่ดุเรากท็ าส าเรจ็แลว้!! 
แม่พลอย ไปดอีกดใีจอะไรมาน่ะตาอัน้ 
แม่ช้อย เออ ตาอัน้ เคา้ปฏวิตักินั พ่อมาดใีจอะไรกนั 
อ้น ตาอัน้เคา้จะแปลกใจไดย้งัไงล่ะครบั ในเมื่อตวัเคา้เน่ียเป็นกบฏ 
แม่พลอย อน้ รูต้วัรเึปล่าวา่พดูอะไรออกมา จรงิอย่างทีน้่องพดูรเึปล่า ตาอัน้ 
อัน้ ครบั แม ่เราทนอยู่ในสงัคมทีเ่หลวแหลกนี้ สงัคมทีม่แีต่การกดขี ่สงัคมทีค่นรวยเหยยีบหวัคนจนมานานเท่าไหร่แลว้ครบั

คุณแม่ ถงึเวลาแลว้ครบัทีเ่ราจะเปลีย่นแปลงแผ่นดนิน้ี ใหทุ้กคนมสีทิธเิสรภีาพเท่าเทยีมกนั 
แม่พลอย ชัน้ไม่นึกเลย ไม่นึกเลยจรงิๆ ว่าจะเลีย้งลกูออกมาใหก้บฏ ชัน้ ชัน้กราบแผ่นดนิไทยทุกวนั (โห่รอ้ง) เพราะว่าชัน้

ส านึกในบุญคุณของแผ่นดนิ ทีใ่หท้ีอ่ยู่ ใหท้ีอ่าศยั กนิอยู่หลบันอนอย่างสขุสบายในเมอืงศวิไิลอยา่งนี้ ท าไม ท าไม
ถงึไม่เกรงกลวัต่อบาปกรรมอะไรเลย (โห่รอ้ง) 

อ้น พีเ่คา้ไม่เกรงกลวัต่อบาปอะไรทัง้นัน้หรอกครบัคุณแม่ ต่อไปเน่ียะพวกเราคงจะตอ้งอยู่ใตบ้งัเหยีนของพวกไอเ้ผดจ็การ
พวกไพร่พวกนัน้ 

อัน้ หากบา้นน้ีเป็นเมอืงฟ้าเมอืงสวรรคจ์รงินัน้ไซร ้เหตุใดจงึมคีนหนึ่งอยู่อย่างสขุสบาย แต่อกีคนหนึ่งอยู่อย่างยากจน
แรน้แคน้ (ปรบมอืเฮ) นบัต่อแต่นี้สบืไป คนทุกคนบนผนืแผ่นดนิน้ี บนผนืแผ่นดนิสยาม จะมสีทิธเิสรภีาพเท่าเทยีม
กนั 

แม่ช้อย จรงิสนิะแมพ่ลอย หากเราไม่มคีนจนนะ พวกเราคงจะดกีว่านี้ไม่น้อย ...ท าใหเ้ตีย่ชัน้น่ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ แต่เราคง
ไม่ไดไ้ปงานรื่นเรงิ เรากค็งปรบัตวันะ เนี่ยอย่างงานวนัเนี่ยะ 

แม่พลอย ชัน้รบัไม่ได ้ชัน้รบัไมไ่ด ้ระวงัเอาเถอะ ไปแย่งชงิเอาอ านาจเคา้มา ซกัวนัหนึ่ง เคา้จะมาทวงเอาอ านาจของเคา้คนื 
เจา้ฟ้าเจา้แผ่นดนิน่ะ เคา้ไมม่วีนัยอมมาอยู่ใตก้ารปกครองของคอนสติิว๊ชัน่ของพวกไพร่หรอก! (เฮ) ระวงัไว ้จะรบ
กนัไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ 

อัน้ หากจะรบกต็อ้งรบสคิรบัคุณแม่ ขอใหรู้ไ้วเ้ถดิว่า ไมว่่าเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดนิ หรอืเชือ้พระวงศ ์หรอืใครกต็าม บงัอาจมาแย่ง
ชงิเอาอ านาจคอืจากประชาชน เหน็ทคีงตอ้งรบกนัละขอรบั คุณแม่รูม้ ัย้ ชาวสยามยุคนี้ เขาไม่ไดก้นิหญา้ ไม่ไดก้นิ
แกลบ ไม่ไดก้นิฟาง แทนขา้วเหมอืนยามแต่ก่อน ทีจ่ะใหใ้ครมาสนตะพายเอาง่ายๆ และขอใหค้ณุแม่โปรดรบัรูเ้ถดิ
ครบัว่า การทีพ่วกกระผมไดก้ระท าลงไป ไมใ่ช่เพื่อประโยชน์ของผมฝ่ายเดยีว แต่มนัคอืประโยชน์ของราษฎร ของ
ประชาชนชาวสยามสบืไปนบัแต่บดัน้ีถงึอนาคตกาลขา้งหน้า 

แม่พลอย อัน้ อัน้รูม้ ัย้ ว่าอัน้ท าลาย อัน้เหยยีบย ่า ทุกสิง่ทุกอย่าง ทีแ่ม่เคารพนบัถอื แลว้กบ็ชูามาทัง้ชวีติ! (เฮ) ไม่คดิเลย 
ออกไป! ออกไปเสยีใหพ้น้หน้าแม!่ [ทรุด] 

แม่ช้อย เออแม่พลอยจ๊ะแมพ่ลอย เดีย๋วชัน้ตอ้งขอตวักลบัก่อนนะจ๊ะ จะไปรูเ้รื่องในวงัซกัหน่อย ชัน้ไปแลว้นะจ๊ะแม่พลอยนะ 
เออใจเยน็ๆ ใจเยน็ๆ 

ดนตรบีรรเลงน ้าตาท่วมจอดงัขึน้ 
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แม่พลอย อน้ อน้รูม้ ัย้ ตัง้แต่แมเ่กดิ จนแมโ่ต แม ่ส านึกในบุญคณุของแผ่นดนิมาตลอด อน้ อน้ท าอะไรอ่ะลกู 
อ้น ถ่างตาไวค้รบัคุณแม ่
แม่พลอย ถ่างตาท าไมลกู 
อ้น ครสูอนการแสดงบอกว่า 
แม่พลอย เดีย๋ว ซาวดน่์ะเบาหน่อยไดม้ัย้อ่ะ มนัไม่ไดย้นิ 
อ้น ครสูอนการแสดงบอกว่า ถา้อยากจะใหน้ ้าตาไหล ใหถ่้างตารอไวค้รบั 
แม่พลอย นี่ซาวดย์งัชว่ยไม่ไดอ้กีเหรอ 
อ้น ใกลแ้ลว้ครบัคุณแม ่
แม่พลอย มารยึงัลกู 
อ้น ขอขวดขา้งๆคุณแมห่น่อยครบั 
แม่พลอย เอานี่ลกู 
อ้น อะเหอ้เห่อๆๆๆๆ 
แม่พลอย ฮอืๆๆๆ เพื่อเป็นการไถ่โทษใหแ้ผ่นดนิ แม่ว่าเราสองคนมากราบอภยัโทษแผ่นดนิกนัดกีว่า 
ทัง้สองกราบมาทางผูช้ม 
แม่พลอย ป่ะ ไปท าบุญ ไปสวดมนตก์นัดกีว่า เผื่อว่าเคา้จะอภยัใหบ้าปกรรมทีไ่ออ้ัน้มนัท า แม่เสยีใจ... 
 

ฉาก 4 
 
ร าวง 

แปดนาฬกิา ไดเ้วลาชกัธง 
เราจะตอ้งยนืตรง เคารพธงของชาตไิทย 
เราสนบัสนุน ป.พบิลูสงคราม 
เราจะตอ้งท าตาม ตามผูน้ าของชาตไิทย (ซ ้าทัง้ท่อน) 

เชื่อผูน้ าของชาต ิประกาศทัง้ชายและหญงิ 
สตรเีอาไวผ้มยาว ใสห่มวกรองเทา้ใหท้นัสมยั 
นุ่งถุงละกะตุง้กะติง้ มนัน่ารกัจรงิแมย่อดหญงิชาวไทย (ซ ้าทัง้ทอ่น) 

สาวน้อยเอวกลม ไวผ้มดดัลอนดดัคลื่น 
ใสน่ ้ามนัหอมรื่น สวมแต่หมวกใบลาน 
แต่งตวัทนัสมยั สาวไทยแบบหลวงพบิลู 
หิว้กระเป๋าจนัทบรู แม่คุณล่ะจะไปไหนกนั 
ฉนัจะไปดโูขน ล่ะฉนัจะไปดหูนงั  
ฉนัจะไปดโูขน ล่ะฉนัจะไปดหูนงั 
มาขึน้รถรางมาไปดว้ยกนั (ซ ้าทัง้ท่อน) 

เดอืนจ๋าเดอืน โอเ้ดอืนละมาเดอืนจากฟ้า 
อยากเหน็ละไม่เหน็เธอมา หน่ายอุราใหส้ะทอ้น 
กนิละกะตอ้งหยุดพกั ละมานัง่ฝากรกักนัเสยีก่อน 
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สาวงามแม่อย่าอาวรณ์ จะพาน้องจรเมื่อตอนเทีย่งคนื (ซ ้าทัง้ท่อน) 
ดกึเสยีแลว้ล่ะหนา ฉนัขอลาไปก่อน 

จ าใจจะตอ้งจากจร อยา่อาวรณ์รา้วรอ้นฤทยั 
หากแมน้ว่ามคีวามนี้ โอกาสดมีาสนุกกนัใหม่ 
ขอวอนองคพ์ระรตันตรยั จงใหม้คีวามสขุเอย (ซ ้าทัง้ท่อน) 
 

ฉาก 5 
[1:38:20] 

 
เพลงวอลซ ์“นางฟ้าจ าแลง” ดงัขึน้ “โฉมเอยโฉมงาม อร่ามแทแ้ลตะลงึ ไดเ้จอครัง้หนึง่ สเน่หซ์ึ้งตรงึใจ ครัง้เดยีวไดช้ม สมคัร
ภริมยร์กัใคร่ พนัผกูใจไม่รา้งลา...” ระหว่างนัน้แมพ่ลอยเขา้ฉากมานัง่บนตัง่ พกัศอกบนหมอนขดิ ถอนใจเสยีงดงั 
แม่พลอย เหนื่อย ท าแต่งานบา้น นี่นะ ถา้เป็นสมยัแต่ก่อน เหมอืนตอนคุณพีย่งัอยู่ กค็งจะมเีมยีน้อยๆของคุณพีเ่น่ียมา

ช่วยงานบา้น แต่เดีย๋วนี้ตอ้งท าเอง มลีกูชายกะเคา้คนนึง มนักด็นัไม่เอาไหน งานการกไ็มท่ า วนัๆกอ็อกไปมัว่
ผูห้ญงิ [ถอนใจ สา่ยหน้า] แลว้กม็ลีกูสาว ลกูสาวกด็นัไปแต่งงานกบัลกูเจ๊ก! แทนทีม่คีุณชายวงัจฑุาเทพน่ะมาชอบ
พอ มัน้กไ็ม่เอา บอกว่าถา้แต่งงานกบัเจา้ยุคนี้เน่ียนะจะล าบาก! โอ๊ะ แลว้แต่งงานกบัเจา้มนัไม่ดตีรงไหนล่ะ เออ้ รู้
อย่างนี้นะคะ อชิัน้เน่ีย เอาขีเ้ถา้ยดัปากมนัตายไปตัง้แต่เกดิแลว้ เดีย๋วว่าจะนอนพกัซกัหน่อย ง่วงละ 

แม่พลอยหลบัไป เสยีงสะลอ้บรรเลงขึ้น เจา้นางค าหอมย่างเยื้องเขา้ไปหาแม่พลอย 
เจ้านางค าหอม ค าเหีย้น ค าเหีย้นของแม่ ค าเหีย้นของแม่อยู่ไหน 
แม่พลอย [ท าเสยีงอูอ้ี้เหมอืนคนละเมอ] 
เจ้านางค าหอม ลุกขึน้มาอูก้บัแม่ก าลอ 
แม่พลอย แป๊บหนึ่งนะแม ่ยะอะหยงัก่อยะจ๊าๆ ยะเนิบๆ ลกูก่อนอนจ๊าๆ นอนเนิบๆ ก่อนนะแม ่
เจ้านางค าหอม ค าเหีย้น แม่โมโหแลว้นะ [แม่พลอยสะดุง้ตืน่หนัหาเจา้นางค าหอม] ลุกขึน้มาอูก้บัแมบ่ดัเดีย๋วนี้ 
แม่พลอย [พนมมอืหว่างอก] แม่ แม!่ แม่ตายไปแลว้ใจก้า๋? แมเ่ป็นผ?ี [ยกมอืทีพ่นมอยู่ปิดหน้า] อย่ามาหลอกมาหลอนลกู

เลย ลกูกลวัแล่ว! เดีย๋วลกูจะท าบุญอุทศิสว่นกุศลใหแ้ม่ แม่กต็ายไปแลว้ ผกีอ็ยู่สว่นผ ีคนกอ็ยู่สว่นคน เขา้กนับ่ได ้
เหมอืนแม่นากกบัพีม่ากไง 

เจ้านางค าหอม ถงึแม่จะเป็นผ ีแม่ตายไปแล่ว แม่กเ็ป็นแม่ของลกู แม่อยากจะฮูว้่าบดัเดีย๋วนี้ คนใจข้องลกูในวงัเน่ียมนัไป
ไหนหม๊ด แลว้กน็างค าแกว้ตีแ้มส่ง่มาหือ้ท างานจว้ยลกูน่ะ ไปไหนเหยี? 

แม่พลอย พดูไปแลว้กโ็มโห กผ็วัหนูน่ะสแิม่ มคีนใชก้ีค่นๆ มนักย็ะเอามาเป็นเมยีเหมดิ! (ผูช้มโห่รอ้ง) ลกูกเ็ลยไล่มนัออก
หม๊ดเลย  

เจ้านางค าหอม ไล่มนัออกไปยะหยงั 
แม่พลอย โดยเฉพาะอคี าแกว้ เสยีใจ ลกูไวใ้จ ลกูอยากจะฮกัคอมนัจัก๊นกั 
เจ้านางค าหอม มคีนใจ ้แลว้ผวัลกูกไ็ปท าเมยี [แม่พลอยพยกัหน้า] ลกูกไ็ล่ออก [แมพ่ลอยพยกัหน้า] ท างานคนเดยีวจนอิด๊

จนอ่อน [แมพ่ลอยพยกัหน้า] แล่วลกูมคีนใจใ้หม่แถม [แม่พลอยพยกัหน้า] ผวัลกูกเ็อาคนใจไ้ปท าเมยีแถมละลกู 
อย่างเงีย้ หยะใด 

แม่พลอย ลกูกไ็ล่มนัออกอกี! 
เจ้านางค าหอม กน่ี็ล่ะ ท่านคกึฤทธิเ์ป้ินตึง๋บอกว่าลกูง่าวจะใดล่ะ 
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แม่พลอย [สะดุง้] ห๊ะ? (ปรบมอืโห่รอ้ง) 
เจ้านางค าหอม ท่านคกึฤทธิด่์าลกูว่าเป็นคนง่าว เป็นแม่หญงิง่าวๆ ตีน้ าพาแมห่ญงิตัง๊ประเทศสยามตึง๊ง่าวไปตวยอ่ะ  
แม่พลอย [ยกมอืยัง้] เดีย๋ว 
เจ้านางค าหอม เพราะว่าแมพ่ลอยเป็นคนหเูบาแม่นเกาะ 
แม่พลอย บใ่จ ้แม่ ฟังก่อน เดีย๋วนี้เขาบ่หือ้เรยีกว่าสยามแลว้ เขาเรยีกว่า... [หนัหน้าหาผูช้ม] ไทย ไทยแลนด!์ 
เจ้านางค าหอม โอ๊ะจะได๋ก่อจา้ง ท่านคกึฤทธิก่์อตอ้งบอกว่าลกูง่าวอยู่ดลีะเนาะ เป๊าะว่าเป็นคนหเูบา เป่ินว่าหยงักะเจือ้

หม๊ด 
แม่พลอย แม่บ่เขา้ใจ๋ ผวัลกู เป็นถงึคุณหลวง เป็นถงึคุณหลวงระดบันัน้ จะยะผดิไดจ้ะใด คนมยีศมศีกัดิ ์ยะอะหยงั ก่อบ่มี

วนัผดิ (ปรบมอืโห่รอ้ง) แต่ว่าพวกคนใจ๊ๆมนัเป็นไพร่ ยะอะหยงัมนัก่อผิด๊ (โห่รอ้ง) 
เจ้านางค าหอม จะใดก๋่อจา้ง ทา่นคกึฤทธิ ์กจ็ะว่าลกูง่าวนัน่แหละ 
แม่พลอย อา้ว ท่านคกึฤทธิม์าวา่ลกูง่าวไดจ้ะใด 
เจ้านางค าหอม กอ็าจจะเป็นเพราะว่าการเปลีย่นขัว้การเมอืง ถงึไดด้่าลกูอย่างอี ้เพราะมนับป่กต ิเมื่อก่อนเป็นจะใดล่ะ แม่

พลอยดหียัง่อัน๊ แมพ่ลอยดหียัง่อี๊ ฮกัแผ่นดนิฮกัชาตบิา้นเมอืง ปัดโถ่เอ๊ย ตอแหลทัง้นัน้ (โห่รอ้งปรบมอื) บแ่ปลก
เลยเจา้ตีบ้า้นเมอืงเฮาประเทศสยามมนัถงึไดจ้น มนัถงึบ่ไดก้า้วหน้าเทยีบเท่าประเทศชาตคินอืน่เป้ิน เพราะมนัมี
แต่คนขีว้่อ คนตอแหล (ฮิว้) คนหนัแก่ตวั (ฮิว้) 

แม่พลอย ท่านคกึฤทธิ ์สรา้งฉนัขึน้มา เพราะท่านหมายมัน่ใหช้ัน้เป็นตวัแทนของผูห้ญงิไทยทีม่คีวามรกัชาต ิแต่เดีย๋วนี้ 
ท่านว่าชัน้โง่ ถา้อย่างนัน้ คนไทยกโ็ง่ดว้ย (ปรบมอื) และท่านคกึฤทธิ ์กโ็ง่ดว้ย (ปรบมอื) ลกูเสยีใจ ลกูเสยีใจ! 

เจ้านางค าหอม จะใด๋ก่อจา้ง หือ้ลกูเน่ียไปเอาหมากเอาพลมูาท าบุญอุทศิสว่นกุศลมาหือ้แม่ก่อแลว้กนั 
แม่พลอย แม่ จะไปเอาหมากเอาพลมูาไดจ้ะใด ประเดีย๋วนี้เน่ียะหลวงเคา้หา้มกนิหมากกนิพลแูล่ว 
เจ้านางค าหอม จะหา้มยะหยงั ของดแีต้ๆ  
แม่พลอย กอ้นายกรฐัมนตรเีป้ินหา้ม เป้ินบอกว่ามนัสกปรก ขากถุยๆน่ะ 
เจ้านางค าหอม เอาละ บ่เป็นหยงั ขอหือ้ลกูไปบอกเขาแลว้กัน๋ ถา้บ่อย่างอัน้นะ แมจ่ะมาหกัคอหือ้เขาตายเหมดินะ [แม่

พลอยพนมมอืกลวั กา้วถอย] ไอพ้วกตอแหล ไอพ้วกขีว้่อ (ปรบมอืโห่รอ้ง) ไอพ้วกทัง้หลายเนี่ย จ าไวเ้น่อ จ าไวน้ะ 
แม่พลอย [ย่อตวัลงยกมอืขึ้นจบหวั] จ าแล่วๆ อย่ามาหลอกมาหลอนลกูเลย กลวัแล่ว กลวัแลว้แม่ (โห่รอ้ง) 
เจา้นางค าหอมออกไป แม่พลอยโวยวายเสยีงดงั เอาหวัมุดอยู่กบัหมอนขดิ “อย่ามาหลอกมาหลอนลกูเลย จะท าบุญให ้เอา
หมากเอาพลไูป...” ขณะทีแ่มช่อ้ยเขา้ฉากมาเหน็แม่พลอย 
แม่ช้อย เอา้ แม่พลอย ตื่นๆ ละเมอเหรอเน่ีย ตื่นๆๆ โอ๋ย ฝันรา้ยจะกลายเป็นด.ี.. 
แม่พลอย ฝันรา้ย เอา้... แมช่อ้ยมาท าไมล่ะ มาทไีรกม็แีต่เรื่อง 
แม่ช้อย แม่พลอย... 
แม่พลอย อะไรอกี 
แม่ช้อย กเ็ตีย่ชัน้น่ะซี ่
แม่พลอย ตายแลว้เหรอ? (ผูช้มหวัเราะ) 
แม่ช้อย ยงั. เตีย่ชัน้น่ะแยแ่ลว้ กจิการของเตีย่ชัน้กแ็ย่ไปหมดแลว้นะ หลวงเคา้รณรงคไ์ม่ใหเ้คา้ซือ้ของพวกเจ๊ก ชัน้น่ะ

สงสารเตีย่จรงิๆ ฮื่อ ท ายงัไงด ีแลว้เคา้หาว่าเตีย่ชัน้นะมาไถ่เงนิพวกคนสย... เอย้ คนไทย เอาไปเมอืงจนี 
แม่พลอย กจ็รงินะ 
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แม่ช้อย อ่าว นี่แม่พอย ชัน้อุตสา่หม์าหาแม่เพราะชัน้มาปรกึษาเรื่องนี้ ชัน้จะท ายงัไงดอี่ะแม่พลอย 
แม่พลอย แม่ชอ้ย ชัน้จะช่วยอะไรแม่ไดล่้ะ วนัๆเนี่ยะชัน้กต็อ้งกนิแต่ผดัไทยเสน้จนัทผ์ดัไทยเสน้จนัทผ์ดัไทยเสน้จนัท์ (ผูช้ม

หวัเราะ) หมทู่านกไ็ม่ใหก้นิ บอกว่าเป็นของเจ๊กน าเขา้ และอกีอย่าง แม่ไม่เหน็เหรอ รปูจอมพล ป. น่ะ ตดิอยู่เตม็
บา้นเตม็เมอืงไปหมดแลว่  

แม่ช้อย เออ้ ใช ่
แม่พลอย เน่ีย เสานู่นกม็ ีเสานัน้กม็ ีสดุสะพานลอยนัน่กม็ ี(โหร่อ้ง) สะพานลอยนี้กม็ ี(โห่รอ้งเสยีงสงู) แลว้ ไดย้นิมัย้ๆ ใน

วทิยุเน่ีย เวลาเปิดวทิยทุไีร กม็แีต่เสยีงจอมพลป.ๆๆ (หวัเราะปรบมอื) 
แม่ช้อย ใช่ ใช ่
แม่พลอย เอา้ นี่ [ลุกขึ้น ท าท่ากระซบิ] มเีรื่องจะเล่าใหฟั้ง พ่อเพิม่เพิง่เล่าใหฟั้งมา อย่าไปบอกใครนะ เหยยีบๆๆ 
แม่ช้อย เออเหยยีบเลย 
แม่พลอย นายกรฐัมนตรน่ีะ ท่านน่ะ [นิง่ไป] 
แม่ช้อย เอา้เล่าส ิก าลงัฟังอยู่นี่ 
แม่พลอย กท็่านน่ะ ท าการยดึทรพัย ์ยดึทรพัยข์องพระปกเกลา้ [ยกมอืจบหวั] กบัพระนางเจา้ร าไพพรรณี เพราะอะไรรูม้ ัย้ 
แม่ช้อย เพราะอะไร 
แม่พลอย เพราะว่าสองพระองคน่์ะ ดนัไปงุบงบิๆ เงนิในส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์เอามาใชส้ว่นตวั (ผูช้ม

ปรบมอืโห่รอ้ง) 
แม่ช้อย ไอห้ยา 
แม่พลอย ของพวกท่านแท้ๆ  ท าไมท่านจะใชไ้ม่ได ้แลว้นี่นะ ยงัรา้ยกาจนะ รา้ยกาจถงึขนาดทีว่า่งดจ่ายเบีย้รายปีใหใ้น

หลวงกบัพระราชนิีแลว้กเ็จา้อกีตัง้ยีส่บิสองพระองคเ์ชยีวนา (โห่รอ้ง) 
แม่ช้อย ไอย้่า! อกอแีป้นจะแตก 
แม่พลอย แลว้อย่างเน้ียะ [ชี้กลบัไปกลบัมาระหว่างตวัเองกบัแม่ชอ้ย] เราจะไปสูเ้คา้ร ึ
แม่ช้อย แลว้เตีย่ชัน้ล่ะแมพ่ลอย เตีย่ชัน้จะไม่ตอ้งระเหจ็ออกไปนอกประเทศร ึ
แม่พลอย เป็นญาตกิบัทกัษณิกต็อ้งไปนัน่ล่ะ (โห่รอ้งและหวัเราะ) 
แม่ช้อย เกีย่วมัย้เนี่ย? 
แม่พลอย แต่ชัน้ว่า ถา้เตีย่แม่ชอ้ยเนี่ยไม่ไดม้อีะไรมากมาย มนักค็งไม่ไดร้า้ยแรงอะไรหรอกน้า เออ กย็งัท ามาคา้ขายกนัได้

อยู่ แต่ว่า มนักค็งจะไดเ้งนิน้อยลง 
แม่ช้อย เฮ่อ... 
แม่พลอย ชัน้ว่านะ ไอช้ัน้มนัเป็นคนฉลาด มคีวามคดิ ชัน้กเ็ลยคดิว่า แม่ชอ้ยควรจะออกจากวงั กลบัไปช่วยเตีย่ท ามา

คา้ขาย เพราะว่าตอนนี้เน่ียท่านไม่ค่อยใหห้มอบใหค้ลาน อย่างเราๆเนี่ย ไมห่มอบไม่คลาน แลว้จะไปท างานอะไร
ล่ะ (โห่รอ้งปรบมอื)  

แม่ช้อย จรงิดว้ย 
แม่พลอย แลว้เนี่ย พอแม่ชอ้ยไปช่วยเตีย่ขายของ แม่ชอ้ยกจ็ะไดส้บายขึน้ เขา่กจ็ะไม่ดา้นน้า 
แม่ช้อย นี่กด็า้นไปหมดแลว้เนี่ย 
แม่พลอย แต่ อกีเรื่องนึง แมช่อ้ย อย่าใหใ้ครเคา้รูน้ะ ว่าแม่ชอ้ยน่ะ เป็นลกูเจ๊ก! 
แม่ช้อย อุวะ! ตวัเองลาวจะตาย (หวัเราะ) แมพ่ลอยท าไมว่าชัน้อย่างนี้ 
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แม่พลอย กม็นัจรงิ ชัน้ฟังวทิยุบอกมาน่ะ ชัน้ซมึซบัทุกวนัๆ ชัน้พดูไดเ้ลยเน่ีย (ปรบมอื) ชัน้ว่าแม่กลบัไปก่อนนา พอดชีัน้
นอนไม่เตม็ตื่น ฝันไม่ดซีะก่อน ชัน้จะนอน 

แม่ช้อย  ฮอื... ไอห้ยา... อุตสา่หม์าหา ไปกไ็ด ้ช ิ
แมช่อ้ยออกไป 
1:52 
ประไพเขา้มา 
แม่พลอย เดีย๋วพี่ๆ เคา้กจ็ะกลบัมาแลว้นะ แลว้ผวัเจ๊กลกูกจ็ะกลบัมาแลว้นี่ 
ประไพ ชว่งนี้เจ๊กเคา้รวยน่ะค่ะ เจ๊กเคา้จะครองแผ่นดนิ ลกูกเ็ลยตอ้งเอาผวัเจ๊กนะคะ 
แม่พลอย ระวงันะ แม่ชอ้ยเพิง่มาปรกึษาแม่ ว่าเคา้ไมใ่หเ้จ๊กขายของแลว้ เปลีย่นยุคละนะ ลกูกน่็าจะเปลีย่นผวัไดแ้ลว้นะ 
ประไพ แม่ระวงัมจิฉาชพีนะคะอแีก่น่ะ 
 
ค าเอ้ือง น้องค าเหีย้น น้องก าเหีย้นจ าพีบ่่ไดก้๊ะ 
แม่พลอย แกเป็นใคร 
ค าเอ้ือง พีก่ าเอือ้ง พีก่ าเอือ้งไงน้องก าเหีย้น 
แม่พลอย จ าไม่ได ้มาท าไม ชัน้ว่าเราไม่รูจ้กักนันะ จ าคนผดิรเึปล่า 
ค าเอ้ือง เสยีใจ ป้ีเสยีใจเหลอืเกนิ 
แม่พลอย พดูภาษาไทย แบบนี้ฟังไม่รูเ้รื่อง 
ค าเอ้ือง ตอนทีน้่องเดก็ๆ น้องไปโรงเรยีนโดนเพื่อนลอ้ว่า อทีองสัน้ น้องกจ็ะวิง่เขา้มาหาพี ่พีก่จ็ะช่วยน้องเสมอ วนัน้ีพีม่า

หาน้อง กไ็ม่ไดห้วงัว่าน้องจะช่วยอะไรหรอกนะ ตัง้แต่แม่ตายไป ผวัพีก่ต็ายไปในสงคราม 
แม่พลอย สมน ้าหน้า 
ค าเอ้ือง พีก่แ็กแ่ลว้ 
แม่พลอย จรงิ 
ค าเอ้ือง กเ็ลยมาหวงัพึง่ใบบุญของน้อง 
แม่พลอย ชัน้ว่าเราไม่ไดเ้ป็นอะไรกนันะ ชัน้กไ็ม่คดิว่าจะตอ้งช่วยอะไร 
ค าเอ้ือง ลมืก าพดืแลว้ก๊ะ 
แม่พลอย บ่ไดล้มื แต่บ่อยากจ า ชัน้จะจ าแคว่่าชัน้เป็นคนไทย ไม่มญีาตพิีน้่องเป็นลาวอย่างพวกแก 
ค าเอ้ือง แต่พีค่ าเหีย้น ก่อนแมต่าย แม่ไดส้ัง่เสยีไวว้่า  
แม่พลอย ไม่ได ้เพราะว่าเราไมไ่ดเ้ป็นอะไรกนั 
ค าเอ้ือง อยู่ดว้ยไมไ่ดเ้หรอ 
แม่พลอย ไม่ได ้
ค าเอ้ือง ขอเงนิกไ็ด ้
ค าเอ้ือง อยากใหใ้สก่ล่องดว้ย 
ฟาดถุงเงนิใสพ่ื้น 
แม่พลอย ในกล่องน่ะ เคา้เอาไวจ้ดังาน เอาอนัน้ีไป แลว้กไ็ม่ตอ้งมาใหช้ัน้เหน็หน้าอกี เราไม่ไดเ้ป็นอะไรกนั 
ประไพ คุณแม่คะ ตกลงพวกเราเป็นใครกนัแน่คะ 
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แม่พลอย เราเป็นคนไทยลกู แม่ไปท ากบัขา้วนะ 
ดนตรไีทยบรรเลง 
ประไพ ป้าคะ รบีๆเกบ็ดว้ยนะ ผวัเจ๊กหนูจะมา มาเอาอป้ีาไปสง่ตลาด ลา้งเสนียด มาท าความสะอาดหน้าบา้นดว้ยเสนียด

จญัไรทัง้นัน้เลย ลาว! 
ค าเอ้ือง ถา้การเป็นคนไทยท าใหต้อ้งดถููกเหยยีดหยามคนอื่นขนาดนี้ พีก่ไ็ม่อยากเป็น 
ประไพ นี่แก นี่ลกูแกใช่มัย้ เลีย้งลกูประสาอะไรใหเ้ป็นโจร 
ขวญัขา้ว... 
 
1:59 
ขวญัข้าว ไอข้ีโ้กง โกงไดแ้มแ้ต่กระทัง่พีน้่องของตวัเอง ไอข้ีโ้กง 
ค าเอ้ือง แม่รูว้่าเอง็โกรธแม่ แต่มนัจน(?)น่ะลกู เคา้บอกว่าเอง็เป็นขโมย แม่กต็อ้งตเีอง็ เอง็เขา้ใจแมม่ัย้ลกู 
เสยีงปืนและระเบดิปรมาณู แม่ลกูวิง่หลบระเบดิไปทัว่เวท ี
 

ฉาก 6 
 
โกโบรกิบัองัศมุาลนิเขา้ฉาก โกโบรนิอนเจบ็อยู่หน้าเวท ีองัศมุาลนิตามหาท่ามกลางเสยีงปืนและระเบดิ จนเจอ 
 
ประไพ นี่ยงัมาอาลยัอาวรณ์ผวัยุ่นอยู่อกีเหรอ องั ญีปุ่่ นแพส้งครามแลว้ แลว้จอมพล ป. กค็งจะตอ้งเป็นผูแ้พส้งคราม 

เดีย๋วนี้ตอ้งมผีวัฝรัง่ เป็นเสรนีิยม 
องัศมุาลิน เราคดิได ้อยากมลีกูหวัทองๆ 
ประไพ มผีวัยุ่นน่ะ มนัไม่แซ่บหรอก มาหาผวัฝรัง่กบัเรา 
2:03 
 
ขวญัข้าว ปรดีฆีา่ในหลวง 
โกโบริ เฮอะ ปรดีฆีา่ในหลวง 
อ้น ห๊ะ ปรดีฆีา่ในหลวง 
 

ฉาก 7 
 
แม่พลอย แมช่อ้ยหาย โดนอุม้รเึปล่า พรอ้มแลว้ท าไมไม่ขึน้ล่ะแม่ แกแ่ลว้เหรอ 
แม่ช้อย แม่พลอย แม่พลอย! 
แม่พลอย จรงิๆแม่ตอ้งออกฝัง่โน้นนะ ตรงนี้มนับา้นชัน้ 
แม่ช้อย อา้ว ท าไมมนัยา้ยมาตรงนี้ล่ะ 
แม่พลอย รูแ้ละ กา้วทางฝัง่นี้ไม่ไดล่้ะส ิถงึตอ้งขึน้ตรงนัน้ 
แม่ช้อย โอย ไขขอ้มนัไม่ค่อยจะด ี
แม่พลอย ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก 
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แม่ช้อย เออ้ หลงักไ็ม่ค่อยจะด ีแต่คราวนี้เรื่องใหญ่มาก ใหญ่มากๆ 
แม่พลอย ขนาดนัน้เชยีว 
แม่ช้อย ใช ่
แม่พลอย เรื่องอะไร 
แม่ช้อย ฮอื... แม่พลอย ในหลวง..ในหลวง..ในหลวงสวรรคตแลว้ (เฮ!้ ปรบมอื) 
แม่พลอย ไม่จรงิ แม่ไปเอาอะไรมาพดูทีไ่หน ขา่วลอืรเึปล่า 
แม่ช้อย จรงิจะ้แมพ่ลอย จรงิๆ ทแีรกชัน้กน็ึกว่าขา่วลอื แต่จรงิๆแลว้มนัไม่ใช่ ท่านสิน้แลว้จรงิๆ (ปรบมอื) ฮอื 
อ้น ถา้หากว่าในหลวงจะอายุสัน้เพราะโรคภยัไขเ้จบ็ มนักไ็มใ่ช่เรื่องผดิธรรมชาตหิรอกครบั แต่มนัเป็นเพราะมใีครบางคน

เน่ีย วางแผนคดิรา้ย เพื่อทีจ่ะมอบความตายใหก้บัพระองค ์
แม่พลอย ใครกนัล่ะอน้ 
อ้น ฮ!ึ หลวงประดษิฐไ์งขอรบั แกคงจะวางแผนเตรยีมการมาอยา่งเน้่ินนาน 
แม่ช้อย พ่ออน้ แลว้เคา้บอกว่า หลวเจา้ชติ เจา้บุศย ์เจา้เฉลยีว มนัสมคบคดิกนั แต่หลกัฐานมนักย็งัไม่กระจ่าง จะไป

กล่าวหาหลวงประดษิฐอ์ย่างนัน้ มนัไม่เขา้เรื่อง 
อ้น แมช่อ้ยครบั แมช่อ้ยมองโลกสวยเกนิไปแลว้นะครบั 
แม่ช้อย พ่ออน้ อย่างน้อยๆ ชัน้กเ็ป็นรุ่นเดยีวกนักบัแม่ของเธอ ชัน้อยู่ในรัว้ในวงัมานาน ชัน้รูว้่าอะไรจรงิ อะไรเทจ็ อะไร

ตอ้งพจิารณา แมพ่ลอย ขอตวักลบัแลว้นะ มาแจง้ขา่ว มงีานตอ้งท าอกีมาก แลว้ลงทางไหนล่ะแม่ 
แม่พลอย ชัน้ว่าแม่ลงทางนี้กไ็ด ้เดีย๋วไปสง่ 
แม่ช้อย ดแูลตวัเองดว้ยนะ 
แม่พลอย จะ้ๆ 
อ้น คุณแม่ครบั เดีย๋วผมขอเอาขา่วไปฝากทีท่่าน ้าก่อนนะครบั 
แม่พลอย อน้ มาช่วยแม่ก่อน 
อ้น แม่ไหวนะครบั 
แม่พลอย ไม่น่าเลย ยงัหนุ่มยงัแน่น สวยงามออกปานนัน้ ไม่น่าอายุสัน้เลยจรงิๆ ใคร ใครมนัท าเรื่องอุบาทวช์าตชิัว่ แม่ว่า 

เรา ตอ้งกราบขอพรใหพ้ระองคไ์ปสูส่วรรค ์กราบกนัอกีนะลกู บา้นเราเอะอะอะไรกก็ราบ 
ทัง้สองกราบ 
แม่พลอย อัน้ไปบอกขา่วทีท่่าน ้า เดีย๋วแม่จะเตรยีมชุดเตรยีมเสือ้ผา้ แมแ่ก่แลว้ กย็งัตอ้งท าเองทุกท ี
 

ฉาก 8 
 
ละครใบ ้หน้ากาก V for Vendetta จ าลองฉากสงัหารหมู่ 6 ตุลา 2519 
 

ฉาก 9 
 

เฮย้ ท าอะไรน่ะไอห้นู 
... 
อยากฟังนิทานมัย้ไอห้นู 
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เดก็คนนึงเคยบอกพวกเราไวว้่าเคา้จะไมท่อดทิง้เรา ถา้เราไม่ทอดทิง้เคา้ (ปรบมอื) จรงิๆ ยายกอ็ยากจะเล่านิทานใหเ้คา้ฟัง 
แต่เคา้คงไม่ฟังหรอก เล่าใหเ้อง็ฟังแลว้กนันะ 

กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มพีระราชาองคห์นึ่ง พระราชาองคน์ี้ทรงโปรดการฟังเรื่องตลก เหล่าบณัฑติจงึตอ้งสรรหาเรื่องตลก
มาเล่าใหพ้ระราชาฟัง พระราชาทรงมสีนมมากมาย แต่ทีพ่ระองคโ์ปรดปรานนัน้มเีพยีงนางเดยีว เพยีงแต่ว่า นาง
นัน้กลบัมใีจรกักบับณัฑติหนุ่ม 

กระซบิกนัมาเป็นต่อๆ จากบณัฑติคนซา้ยมาคนกลาง คนกลางมาคนขวา คนขวามาคนทีป่รนนิบตัพิระราชา แลว้ก็ถงึหู
พระราชา 

ขา้โกรธจนตวัสัน่ ขา้จะใหเ้จา้เลอืก ว่าจะอยู่กบัขา้ พรอ้มดว้ยทรพัยส์นิเงนิทองมากมาย พรอ้มดว้ยเหล่าบรวิารทหาร คดิที่
จะท าอะไรกส็ าเรจ็ พรอ้มดว้ยทรพัยส์นิมากมายขนาดนี้เน่ีย เจา้จะเลอืกใคร 

เราเลอืกบณัฑติหนุ่ม 
ฮะ! นางเลอืกบณัฑติหนุ่ม 
ฮะ! นางเลอืกบณัฑติหนุ่ม 
ท าไม!? ท าไมเจา้ถงึไม่เลอืกขา้? 
กเ็พราะนางไม่ไดร้กัพระราชา 
ฮะ! นางไม่ไดร้กัพระราชา 
ทหาร! ตามไปตดัหวัมนั 
สองคนนัน้ตายแลว้ สองคนนัน้ตายแลว้ สองคนนัน้ตายแลว้ 
สองคนนัน้ตาย เคา้ไมไ่ดร้กัพระราชา 
สองคนนัน้ตายแลว้ คนทีไ่ม่รกัพระราชา กเ็ป็นคนเลวทัง้นัน้แหละ 
แต่เคา้กลา้พดู 
กลา้พดูว่าไม่รกัพระราชา!? 
แต่เคา้กลา้พดู 
สองคนนัน้สมควรตาย การไม่รกัน ามาซึง่ความตาย 
ท าไม?! 
เพราะเรารกัพระราชา 
เราเบื่อการสรรหาเรื่องตลก 
ไอเ้ราเป็นบณัฑติ หน้าทีบ่ณัฑติอย่างเรา คอืการสรรหาเรื่องตลกมาเล่าใหพ้ระราชาฟัง 
สองคนนัน้ตายแลว้ เพราะเคา้กลา้พดู กลา้พดูว่าไม่รกัพระราชา 
แต่หน้าทีข่องเรา คอืการสรรหาเรื่องตลก สรรหาเรื่องตลก สรรหาเรื่องตลก 
ใช!่! สรรหาเรื่องตลก 
ใช!่! สรรหาเรื่องตลก 
ทัง้สามหวัเราะจนเสยีสต ิแลว้คอ่ยๆกลายเป็นสะอื้น 
 

-จบ- 


