เก้าแผ่นดิน (2013)
ประกายไฟการละคร
ภรณ์ทพิ ย์ มันคง
่ เขียนบทและกากับ
สยาม ธีรวุฒ ิ ค้นคว้าข้อมูลและช่วยเขียนบท
แสดงครัง้ แรกบนเวทีย่อยของแดงสยาม ฉลอง 80 ปี ประชาธิปไตย ทีห่ น้ากองสลาก 24 มิถุนายน 2012
แสดงครัง้ ทีส่ องบนเวทีใหญ่ทง่ี านฉลองวันชาติประชาชน ทีห่ มุดคณะราษฎร 23 มิถุนายน 2013
เนื้อหาต่อไปนี้ สนามราษฎรได้ถอดจากเทปการแสดงครัง้ ทีส่ อง https://www.youtube.com/watch?v=DVEu5xgiNhc (เริมนาที
่้
ท่ี 43 ของวิดโี อ)
โดยนอกจากบทพูดแล้วยังบันทึก timestamps และปฏิกริ ยิ าจากผูช้ มไว้ในวงเล็บด้วย

ฉาก 1
เสียงดนตรีเพลง “เจ้าพ่อเซีย่ งไฮ้” ดังกระหึม่ เตีย่ สวมชุดแบบชาวบ้านคนจีนเดินช้าๆมาจากทางขวา จนเสียงร้องขึ้น
“หลงปั ง้ ... หลง--” แล้วก็ดบั ลง
เตี่ย จะเปิ กเพงทามาย อ๊ะๆ อาหมวย มานิมานิ ลีบๆหน่อย โอ๊ มัวแต่โอ้เอ้อยู่นงแหละ
ั่
โอ้เห็งตัง้ แต่ขง้ึ ลงเลือยขึง้ บกเลย
ลีบๆหน่อย
หมวยเดินตามเข้ามา
หมวย โอ๊ะ อาเตีย่ หาว อัวะเพิ
๊ ง่ มาถึงสยาม อัวะก็
๊ อยากจะเทีย่ วบ้าง เตีย่ จะพาอัวะมาขั
๊
งอย่างเดียวเหลอ แล้วแพ็งด้าเตีย่
เตีย่ จะเอามาทาไมอ่ะ ฮะ
เตี่ย อ้อ อัวะเอามาเผื
๊
่อว่าทางการสยามจะอยากเลีย้ งแพ็งล่าไว้ตวั นึง อัวะก็
๊ เลยเอาเผื่อมาน่ะ อ่ะ ทีเ่ ตีย่ พาลือ้ มาเนี่ยะ เตีย่ ก็
อยากจะให้ลอ้ื ล่ายลี อยู่กบั เตีย่ เนี่ยะ มังลาบากแท้ๆ นะ อยู่ทน่ี ่แี หละ ไว้ลวยเมื่อไหล่แล้วเตีย่ จะกับมาลับ อ่ะ
ตามเตีย่ มา
ทัง้ สองเดินออกไปทางซ้าย
เสียงดนตรีลา้ นนาดังขึ้น มีสะล้อ กลอง เจ้านางคาหอมกับคาเหี้ยนเยื้องย่างเข้ามา
เสียงดนตรีแขกดังขึ้นแทน อับดุลกับจินนีเ่ ข้าฉากมาเต้นระบายักไหล่ยกึ ๆ โบกไม้โบกมือ
อับดุล โอ่โหเฮว... นี่หรือคือเมืองสยามนะจ๊ะนายจ๋า โอ้ ช่างงามอะไรเช่นนี้นะ แหมๆๆ [ชี้ไปทางผูช้ ม] มากันเยอะเชียวนะ
จ๊ะนายจ๋า (ผูช้ มโห่รอ้ ง) [โบกมือเรียก] มาๆๆ ฉันมีผา้ มาขายนะจ๊ะนายจ๋า จินนี่เอาผ้ามาโชว์เร้ว
จิ นนี่ ได้ครับนายจ๋า
อับดุล เจอลูกค้าแล้ว จินนี่ตามมา
จิ นนี่ โอ้ ไหนๆ
อับดุลนาจินนีไ่ ปหาเจ้านางคาหอมกับคาเหี้ยน
อับดุล นายจ๋า ฉันมีผา้ มาขายนะจ๊ะ ช่างงามเหลือเกินนะจ๊ะนายจ๋า สนใจซักผืนไหมจ๊ะนาย
เตี่ย แบบนี้บา้ งเลาก็มนี ะ เม้ดอินไชน่าด้วย
เจ้านางคาหอม เสียงดัง. ไม่มคี วามเกรงอกเกรงใจเลย. มีแต่แขกมีแต่เจ๊ก. (ผูช้ มปรบมือโห่รอ้ ง)
อับดุลกับจินนีเ่ ก็บผ้าลุกหนีไป
เจ้านางคาหอม (ต่อ) คนต่างด้าวทัง้ นัน้ !
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เตี่ย เฮ่ย อัวะไม่
๊ ใช่ต่างเล่านะเว่ย บังพบุหลุกอัวเนี
๊ ่ย ก็เป็ งคงสยามทีอ่ พยพไปอยู่เมืองจีง แถวๆเทือกเอาอังไลอ่ะ
หมวย เฮ่อ อังไตไม่ใช่เอ๋อเตีย่
เตี่ย เออๆ อังนันแหละ
่
เนี่ยะ คงตังเล่
่ าจริงๆเนี่ยะ เค้าเลียกพวกเนี้ยะ พวกแขกนี่แหละ เค้าว่าเจอแขกกะเจองูเนี่ยะ ให้ตหี วั
แขกก่อง
จิ นนี่ โอ้ๆๆๆๆ ไม่จ๊ะนายจ๋าๆ ให้รไู้ ปเลยว่า คนแขกอย่างพวกเราเนี่ยเป็ นใหญ่เป็ นโตมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา [อับดุลโพสท่า
ร่ายราตามคาพูดจินนี]่ ตัง้ แต๊สมัยพระยาเฉกอะหมัด แห่งเมืองกรุงศรีหรือกรุงนี้กไ็ ม่ทราบ ไปถามอาจารย์สจุ ติ ต์
วงษ์เทศ (ผูช้ มปรบมือ) เรื่องภาษาก็ได้ท่านพระยาโกษาปานคอยเจรจากัน ก็เพราะอย่างงี้ คนสยามจะไปอะไร
สือ่ สารอะไรกับเขาได้ ก็คนสยามน่ะโง่ภาษาอังกิด๊ ถ้าไม่ใช่คนแขกอย่างจ๊าน คนสยามก็คงไม่เจริญตัง้ แต่สมัยนา
ร้าย..นาราย
จินนีเ่ ดินจากไปพร้อมร่ายรา (ผูช้ มโห่รอ้ ง)
คาเหี้ยน แอบอ้างทัง้ นัน้ แหละ ชาวสยามน่ะเป็ นเลิศในโลก พวกเราน่ะมีภาษาใช้เป็ นของตัวเอง พวกเราน่ะเลิศเลอทีส่ ดุ แล้ว
ละ
อับดุล แหม นายจ๋า อีลฮี ดั ช่า! (ผูช้ มหัวเราะ) [เอื้อมมือไปจะลูบผ้าไหมคาเหี้ยนจากไหล่หลังลงไปถึงบัน้ ท้าย คาเหี้ยนแอ่น
ตัวหนีมอื อย่างรังเกียจ] นี่ตอ้ งเป็ นแฟชันยุ
่ คใหม่ของชาวสยามใช่มยั ้ จ๊ะนายจ๋า นี่ๆๆนาย ผ้าอย่างนี้ [เอื้อมมือไปอีก
คาเหี้ยนแอ่นตัวหนีอกี ] ชัน้ ก็มี จินนี่ เอาผ้ามาเร้ว
จิ นนี่ มาแล้วจ้ะนายจ๋า
อับดุล ขายแม่ไม่ได้ ขายลูกก็ได้ สนใจมัย้ จ๊ะนายจ๋า—
เจ้านางคาหอม อะหยังกันเนี่ย มันยุ่งไปหม๊ดเลยเนี่ย อะหยังปะล่าปะเหลือฮะ
อับดุล อีลฮี ดั ช่า! พวกลาวนี่หว่า
จิ นนี่ โอ้โอโอ่ๆ ลาวๆๆๆ
อับดุลกับจินนีป่ ั ดตูดหนีไป
หมวย ไอ้พวกลาวขีค้ งั ่
คาเหี้ยน อ้าว อีหมวย พูดอย่างนี้กส็ วยน่ะสิ มาว่าใครเป็ นลาวขีค้ รัง่
เจ้านางคาหอม อี... อี—
คาเหี้ยน อีแป้ งมันตีนแดง อีไส้เดือนพันคอ อีเจ๊กกาบฏ อีเพลีย้ ลงหัว อี...โอ๊ย...อีเจ๊ก!
เตี่ย ลือ้ ด่ามังไปเลยว่า อีตอื โป๊ ยก่าย อีหมูตอน [คาเหี้ยนร้อง] อีอว้ ง อีเลือสาเภาบรรทุกไม่ไหวอ่ะ
หมวยกับคาเหี้ยนชี้หน้าด่ากันไปมา แล้วก็มเี สียงหล่อแทรกขึ้น
ชายชุดราชปะแตน เอะอะเสียงดังอะไรกัน (ผูช้ มโห่รอ้ ง)
ชายชุดราชปะแตนเดินแทรกเข้ามา
ชายชุดราชปะแตน ไม่รรู้ วึ ่าเนี่ยะ มันเขตรัว้ เขตวัง (ผูช้ มโห่รอ้ ง) มาส่งเสียงเอกหมะเหนกอยูแ่ ถวนี้
หมวยกับคาเหี้ยนกล่าวโทษกันเอ็ดอึง แล้วเสียงกลองก็ดงั รัวขึ้นๆ ตามด้วยระนาดเอกบรรเลง
ชายชุดราชปะแตน พอๆ ดูท่าทางเนี่ย มีแต่พวกต่างด้าว สงสัยคงจะต้องมาส่งลูกแน่ๆเลย
เจ้านางคาหอม ใช่สิ แล้วใครล่ะ ทีจ่ ะมารับลูกสาวเรา
เตี่ย ใช่ๆๆครับ แล้วนางสนม นางกานังในวังทีจ่ ะมารับลูกสาวอัวแบบเซะซี
๊
ๆ่ มีอ๊ะป่ าวอ่า
ชายชุดราชปะแตน ลามก! นี่มนั ในวัง ไม่ใช่อะโกโก้ (ผูช้ มโห่รอ้ ง) อ่ะ มาส่งลูกส่งเต้า ก็รบี ๆส่ง รีบๆล่าลากันได้แล้ว เสียเว
ล่าเวลา
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เจ้านางคาหอม อ่ะ ลูก ลูกจะเข้าไปอยู่ในฮัวในวั
่ ง
คาเหี้ยน เจ้า
เจ้านางคาหอม แม่เป็ นห่วงลูกนะ นี่แม่มาส่งลูก ขอหือ้ ลูกเป็ นคนขยัน ลูกบ่ตอ้ งขีค้ ่าน แม่เป็ นห่วงลูก ขอให้ลกู จา๋ ตีแ้ ม่ได้สงั ่
สอนลูก
คาเหี้ยน เจ้า
เจ้านางคาหอม แม่ห่วงลูก ขอหือ้ ลูกเข้าไปอยูใ่ นฮัวในวั
่ ง ลูกก็ทาหือ้ เปิ้ นได้ฮกั บ่ตอ้ งหือ้ เปิ้ นจังนะลูกนะ ลูกจะได้อยู่สบาย
ลูกจะได้มคี วามซุก อนาคตลูกไปไกนะ
คาเหี้ยน เจ้า! [สะอื้นฮัก] (ผูช้ มโห่รอ้ ง)
เตี่ย เตีย่ ก็ไปละนะ แค่น้แี หละ บับบาย
๊
ดูแลตัวเอ็งลีๆนะ
เตีย่ เดินจากไป หมวยโบกมือบ๊ายบาย
คาเหี้ยน แม่กด็ แู ลตัวเองให้ดนี ะเจ้า ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ ไม่มลี กู แล้ว แม่ตอ้ งดูแลตัวเองดีๆด้วยนะเจ้า
เจ้านางคาหอม แม่กลับก่อนนะเจ้า
คาเหี้ยน เจ้า ไปดีๆนะเจ้า
เจ้านางคาหอมเดินจากไป
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ เด็กๆๆๆ เอ้า [มองไปทางอับดุลกับจินนี]่ ว่าแต่นนน่
ั ่ ะ มาทาอะไรรึ โพกหัวมาเชียว
อับดุล อีลฮี ดั ช่า แหมนาย คิดว่าจะไม่ถามซะแล้ว แต่งตัวตัง้ นาน คืองีจ้ ะ้ นายจ๋า ชัน้ น่ะมาขายผ้า สนใจมัย้ จ๊ะนายจ๋า มีตงั ้
หลายผ้า จินนี่! ยกมา [จินนีย่ กผ้าเลือนมากลางเวที
่้
] สนใจผืนไหนดีมยั ้ จ๊ะนายจ๋า โอ้ชาวสีมว่ ง! [ยืน่ ผ้าสีม่วงแดงให้
ชายชุดราชปะเตน] (ผูช้ มปรบมือโห่รอ้ ง)
จิ นนี่ สีม่วงจ้ะนายจ๋า
ชายชุดราชปะแตน เอ๊ะ! ว่าแต่พ่อหนุ่มนันน่
่ ะ ได้มาจากไหน
อับดุล อ๋อ.. นี่น่ะชื่อจินนี่น่ะนายจ๋า ชัน้ เนี่ย [ถูตะเกียงเจ้าพายุในมือ] ถูมาจากตะเกียงเองเลยจ้ะนายจ๋า [จินนีร่ าอยู่ดา้ นหลัง
อับดุล] แอ๊ะ แอ๊ะ นายสนใจใช่มยั ้ ล่ะจ๊ะ? ชัน้ ขายให้ไม่แพงนะ
ชายชุดราชปะแตน ห๊ะ! แกใช้คาว่าขาย
อับดุล ขายจ้ะเขาขาย
ชายชุดราชปะเตน แกมาอยูแ่ ผ่นดินของเรา แผ่นดินของเรา แกยังใช้คาว่า..ขาย แกไม่รจู้ กั สานึกในบุญคุณของแผ่นดิน
ของเราบ้างเลยหรือ (ผูช้ มโห่รอ้ ง) เจ้านี่ช่างไร้สานึกจริงๆ! เอาผ้ามา! แล้วเอาเด็กไว้น่ี! แล้วเจ้ากลับไปได้แล้ว
อับดุล ห๊ะ! ชาวสยามนี่เค้าหน้าด้านอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะนายจ๋า อีลฮี ดั ช่า! (ผูช้ มโห่รอ้ ง)
อับดุลสะบัดหน้าวิง่ กึง่ ระบาออกไป
จินนีเ่ ข้าไปย่อตัวยืน่ ผ้าให้ชายชุดราชปะแตน
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ ว่าแต่เด็กๆอ่ะ ชื่ออะไรกันบ้าง
คาเหี้ยน กะเจ้า ลูกเจ้านางคาหอม มาจากเมืองเจียงกุ๋ม จือ้ กาเหีย้ น (ผูช้ มหัวเราะ) อย่าปึ้ งหัวเลาะไป๋ นามของกะเจ้านัน้ มี
ความหมายไปเลาะนัก คา แปว่า ทอง ส่วนเหีย้ น แปว่า สัน้ ลวมกัน แปว่า ทองสัน้ สัน้ (ผูช้ มหัวเราะ) แม่ของกะ
เจ้าปูมใจในการตัง้ จือ้ เป็ นนัก บอกว่าเป็ นเกียรติให้กบั ลูกน่อย ตัวน่อยๆน่าลักกะจุม๋ กะจิม๋
ชายชุดราชปะแตน ห๊ะ ชื่อคาเหีย้ น
คาเหี้ยน เจ้า
ชายชุดราชปะแตน คาเหีย้ น ช่างไร้อารยธรรมอะไรขนาดนี้ ชื่อลาวจริงๆเลย
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คาเหี้ยน มะ..ไม่ใช่กะเจ้า
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ ชื่อพลอยก็แล้วกัน
คาเหี้ยน พอยแปว่าอีหยังเจ้า
ชายชุดราชปะแตน พลอยมันก็อญ
ั มณีเหมือนกันนันแหละ
่
ชาวสยามเนี่ย ต้องดูหรูหรา ดูศวิ ไิ ล ดูมกี ารศึกษา ไม่ใช่คา
เหีย้ น!
คาเหี้ยน เจ้า จือ้ ปอยก่อได้เจ้า
ชายชุดราชปะแตน อะอีหมวย แล้วเอ็งอ่ะชื่ออะไร
หมวย อัวแซ่
๊ เชียง ชื่อชุนฉาย ลวมกันเป็ นเชียงชุนฉายฮ่ะ [ก้าวเข้าไป เอียงคอ] ท่านลองพูดตามสิฮะ เชียงชุนฉายฮ่ะ
ชายชุดราชปะแตน เชียง... เชียงชุน...
หมวย ชุนฉาย
ชายชุดราชปะแตน ชุน...
หมวย ฉาย
ชายชุดราชปะแตน เชียงชุน... ช้อย! [หมวยสะดุง้ ยืนตัวตรง] เอาเป็ นช้อยก็แล้วกัน
หมวย ช้อยก็ชอ้ ยฮ่ะช้อย
ชายชุดราชปะแตน เรียกง่ายๆ
ชายชุดราชปะแตน เอาล่ะ ว่าแต่พ่อหนุ่มนันน่
่ ะ ชื่ออะไร
จิ นนี่ นามัสเต๊ะ ข้านัน้ มีนามว่าจินนี่ จินนี่จ่ะจ๊ะ
ชายชุดราชปะแตน จินนี่!
จิ นนี่ อือ้
ชายชุดราชปะแตน เจ้ามาอยู่เมืองสยามเนี่ย ยังใช้ว่าชื่อจินนี่ มันใช้ไม่ได้ ต้องชื่อจันทรา
คาเหี้ยน & หมวย [พร้อมกัน] แหม... เพราะเชียะ!
จิ นนี่ ห๊ะ จันฑาล?!
ชายชุดราชปะแตน จันทรา
จิ นนี่ อ๊อ จันทรา นึกว่าจัณฑาล
ชายชุดราชปะแตน อ่ะๆ เข้ารัว้ เข้าวังกันได้แล้ว อย่าปล่อยให้เค้ารอนาน
หมวย คาเหี้ยน กับจินนี ่ เดินตามก้นกันไป
ชายชุดราชปะแตน แต่ว่า เดีย๋ ว เดินไม่ถูกต้อง [ชี้หน้าทัง้ สาม ทัง้ สามถอยหลังไปยืนทีเ่ ดิม] เรายังไม่ได้แนะนาตัวเลยว่า
เราเป็ นใคร ดูท่าทางพวกเจ้าเนี่ยะ คงจะไร้การศึกษาน่าดูเลย เจ้าก็ไม่ตอ้ งตกใจนะ ไม่ตอ้ งแปลกใจทีเ่ ห็นผูช้ ายมา
รับ ถ้าพวกเจ้าอยากเห็นนางในเนี่ยะ เราบอกได้คาเดียวว่าเสียใจ เพราะมันหมดยุคของนางในไปแล้ว เพราะเนี่ย
มันเป็ นยุคของนายใน (ผูช้ มโห่รอ้ ง) อ่ะ อ่ะ เดินเข้าวัง เดินอย่างงัน้ ไม่ได้ ไม่ถูก มาอยู่เมืองสยาม ต้องเดินแบบคน
สยาม รูจ้ กั มัย้ อีหมวย?
หมวย ฮึ
คาเหี้ยน ฮึ มันยะจะใดเจ้า ย่าง..คือคนสยาม
ชายชุดราชปะแตน อ่ะ ถ้าเดินไม่เป็ น เดีย๋ วเราจะสอน อ่ะ อย่างงีเ้ ค้าเรียกคุกเข่า (ผูช้ มโห่รอ้ ง) คุกเข่าอย่างงีน้ ะ ถ้าไปไม่
ค่อยเป็ น ก็ค่อยๆก้มลงย่างงีน้ ะ เค้าเรียกว่าคลาน ก็คลานอย่างงีน้ ะ แต่ถา้ ไปเจอเจ้านายในวังจะทาแบบนี้ไม่ได้
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ต้องทาอย่างงี้ [หมอบหน้าแทบพื้นพร้อมโด่งก้นขึ้นเล็กน้อย (Face down ass up)] แล้วก็ค่อยๆคลานไป เข้าใจรึ
ยัง?
คาเหี้ยน คือ้ ทาตัวไร้กระดูกสันหลังจังอ่ะเจ้า (ผูช้ มโห่รอ้ ง)
ชายชุดราชปะแตน นี่แหละ คือธาตุแท้ของพวกเรา (ผูช้ มโห่รอ้ ง) เราคือชาวสยามทีอ่ ่อนน้อมถ่อมตน เข้าใจรึเปล่า
หมวย เหมือนจาพวกไส้เดือนรึเปล่านะ?
ชายชุดราชปะแตน อ่ะๆ เข้าไปในวังกันได้แล้ว เสียเวล่าเวลา
หมวย อ่ะ อีอว้ น ไปทาก่อน
คาเหี้ยน เดีย๋ วจะทาให้ดู มันไม่ได้ยากอะไรหรอกการทาตัวไร้กระดูกสันหลังเนี่ย อย่างแรก คุกเข่า อย่างทีส่ อง เราก็ถ่ายมือ
ไปข้างหน้า จากนัน้ ก็เริม่ คลาน [หมุนตัวเป็ นวงไปข้างหน้า] มันไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอีหมวย (ผูช้ มโห่ฮา)
คาเหี้ยน “คลาน” จนออกจากเวที
หมวย เตีย่ อัวเคยสอนไว้
๊
ว่าเวลาคลานให้ทาอย่างนี้ [ยืน่ แขนตรง ย่อเข่ากระโดดไปข้างหน้า]
ชายชุดราชปะแตน ไม่ใช่ยยั หมวย อันนัน้ มันผีกองกอยทีบ่ า้ นเอ็งแล้ว
หมวย [คุกเข่า แล้วกระโดดไปข้างหน้าเหมือนกระต่าย] ถูกมัย้ ฮะ
หมวยออกไป
ชายชุดราชปะแตน ไปเถอะๆ แล้วพ่อหนุ่มล่ะเป็ นมัย้ จ๊ะ
จิ นนี่ มีภูเขามัย้ ? ต้องวิง่ รอบเขาถึงจะคลานได้
ชายชุดราชปะแตน อ่ะๆรีบไปพ่อหนุ่ม
จิ นนี่ เอางัน้ เลยเรอะ
จินนีก่ งึ ่ วิง่ กึง่ คลานออกไป
ชายชุดราชปะแตน ดูท่าทางแล้วเด็กพวกเนี้ยคงจะสอนยากสอนเย็น ทาให้เจ้านายท่านเนี่ยะปวดหัวไม่ใช่น้อย ต้องขอตัว
ไปสอนเด็กๆพวกนี้ก่อน เผื่อโตขึน้ จะได้มมี ารยาทดีๆแบบชาวสยามสยามนะ
ชายชุดราชปะแตนออกไป
ฉาก 2
แม่ช้อย แม่พลอย... แม่พลอยจ๊ะแม่พลอย แม่พลอยอยูม่ ยั ้ จ๊ะแม่พลอย
แม่พลอย อยู่ๆจ้ะแม่ชอ้ ย มาทาไมแต่เช้าเลยละเนี่ย
แม่ช้อย โอ้น่มี นั เช้าอะไร จะเทีย่ งละเนี่ย..เทีย่ งคืน เอ้ยไม่ใช่
แม่พลอยตบต้นแขนแม่ชอ้ ย
แม่พลอย แน่ะ เดีย๋ วนี้ชกั เล่นมุกนะ แต่ก่อนเล่นด้วยกันไม่ค่อยเล่นมุกเนาะ
แม่ช้อย โอ่ จ้ะ มุกมันมาเอง จ้ะ โอ๊ะพอดีว่าแม่ชอ้ ย โอ๊ะแม่ชอ้ ยชัน้ เองเนาะ
แม่พลอย คนละเรื่องแล้ว!
แม่ช้อย แม่พลอย.. เอ๊อ.. อ่ะเปลีย่ นโหมดๆ
แม่พลอย มาเป่ ายิง่ ฉุบกัน! นึง ส่อง ซ่า [ชีไ้ ปทางแม่ชอ้ ย] อ่ะเป็ นช้อยนะ
แม่ช้อย โอเค ช้อย พูดก่อนใช่มยั ้
แม่พลอย ใช่
หน้า 5 • จัดทาโดย สนามราษฎร sanamratsadon.org ปี 2021

แม่ช้อย อ้า พอดีว่า ทีห่ ลวงน่ะ เค้ามีงานเลีย้ งสังสรรค์
แม่พลอย อืม้
แม่ช้อย ชัน้ ก็เลยขอเสก(?)ท่านมาชวนแม่พลอยไปเทีย่ วเล่นในวังกัน
แม่พลอย เอ้อ..เหมือนไมค์ชนั ้ จะไม่ดงั ดังมัย้ คะ
แม่ช้อย ไม่ดงั
แม่พลอย เปลีย่ นไมค์ค่ะ
แม่ช้อย ฮึม่ ...ไม่ได้เปิ ด ก็ พอดีแม่จะชวนไปเลีย้ ่ งสังสรรค์ ชัน้ เองก็ไม่ค่อยถนัด ปกติทางานบ้านงานเรือน ทากับข้าวกับ
ปลา เย็บปั กถักร้อย หุงข้าวซักผ้าล้างจาน แต่ว่าถ้าเป็ นลูกสาวชัน้ น่ะ แม่ประไพน่ะ ก็ว่าไปอย่าง กะเปิ๊ บกะป๊ าบ
ประไพ คุณแม่ขา สวัสดีค่า!!
แม่พลอย เปลีย่ นชุดไวจัง
ประไพ เกือบใส่รองเท้าไม่ทนั ค่ะ!!
แม่พลอย เอ้า ว่ายังไงล่ะแม่ประไพ
ประไพ อ้าาว มาดมัวแซวช้อย
แม่ช้อย จ๊า
ประไพ บ่องชุ! [ไหว้]
แม่ช้อย ฮะ? อะไรนะ ชูๆ บองๆ
แม่พลอย อ๋อ อันนี้ชนั ้ จะอธิบายให้ฟัง ชัน้ ฉลาดอยู่นะ บองชูเนี่ยะมันคือการเอาปลาร้าบอง ใส่ผงชูรส ปลาร้าบองปกติเค้า
ไม่ใส่ผงชูรส
ประไพ โน้โนโนค่ะคุณแม่ขา เนิววว บ่องชู้ เป็ นภาษาฝรังเศส
่ เป็ นคาทักทายนะคะเหมือน เฮลเลิว้ วว ในภาษาอังกฤษหรือ
ว่าสวัสดี [ไหว้] ในภาษาไทยน่ะค่ะ ส่วนมาดมัวแซวเนี่ย แปลว่านางสาวนะคะ หรือใช้กบั พวกทีย่ งั เป็ นสาวยังไม่ได้
แต่งงาน หรือสาวทึนทึกแบบป้ าช้อยอ่ะค่ะ
แม่พลอย แล้วหนูประไพมีอะไรให้แม่...
ประไพ วันนี้ลกู จะให้คุณแม่ดชู ดุ น่ะค่ะ เป็ นไงสวยมัย้ คะวันนี้ ลูกจะไปออกงานกับคุณชาย(???)ค่ะ!!
แม่พลอย แล้วต้องเล่นมุกคาเฟ่ มยั ้
ประไพ ไม่ตอ้ งเล่นแล้วค่ะ ไม่ฮา
แม่พลอย เกือบจะเล่นมุกคาเฟ่ แล้วค่ะ กลัวไม่ฮา
ประไพ ค่ะ เป็ นไงคะสวยมัย้ คะ
แม่พลอย ก็ดอู ว้ นๆตันๆ ดีแล้วมัย้ คะ
ประไพ คุณแม่คะ ช่วยชมลูกบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะ
แม่พลอย ลูกจะไปถ่ายปฏิทนิ รึเปล่าล่ะ ถ้าอยากจะไปถ่ายปฏิทนิ ต้องลดหน่อย
ประไพ ถ่ายปฏิทนิ 72 ท่าพระนางใช่มยั ้ คะ
แม่พลอย ใกล้ละลูกเนาะ ระวังๆนะ อ่ะ ไหน ดูซิ เป็ นยังไงลูกสาวชัน้
แม่ช้อย อืม้ ก็ใช่ได้นะ
แม่พลอย สวยเหมือนชัน้ ตอนสาวๆเลย!
แม่ช้อย โอ๊ย ดีกว่าเยอะเลย
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แม่พลอย เอ่อะ
แม่พลอย เด็กน้อยยังไม่มาเลย แล้ว รูจ้ กั เดินยังไงอ่ะลูก ส้นมันเข็มขนาดนัน้ น่ะ
ประไพ อ๋อรองเท้าลูกสูง เดินได้ค่ะ มันไม่ได้ยากอะไรเรย ลูกก็เดินแบบนกกระยางน่ะค่ะ
ประไพ อุ๊ย คุณแม่คะ นันใครมาล้
่
มหน้าบ้านเรานะคะ ท่าทางจะเป็ นลม
แม่พลอย จะต้องมูฟแล้ว ไมค์ชนั ้ ก็ยงั ไม่ดงั
ไปดูกนั คะ
เป็ นยังไงเจ้าหนู เป็ นอะไรบ้าง
สงสัยจะเป็ นลม
เค้าเขียนว่าเด็กคนนี้น่ะ พ่อมันขีเ้ มา
ลุกๆๆ สงสัยจะเป็ นลม สงสัยว่าพ่อมันเอาเงินไปกินเหล้าแน่ ประไพเด็กมันเป็ นลม
น่าสงสาร ตัวแค่น้เี ป็ นลมเป็ นแล้ง สงสัยพ่อแม่ไม่ค่อยเลีย้ งดู ท่าจะยากจนแร้นแค้น ช่างน่าสงสารอะไรเยีย่ งนี้
ยาดมยาดมจ้ะยาดม
ประไพ ค่ะยาดมค่ะคุณป้ าช้อย
แม่พลอย เอ้อแม่หมายความว่า ให้ประไพไปเอายาดมในบ้านให้แม่หน่อย
ประไพ เกรงว่าจะไม่ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่าประไพใส่รองเท้าแล้ว แล้วก็รองเท้าประไพถอดยาก แล้วมันก็สวยมากด้วย [ยก
ขาข้างหนึ่งเหยียบตังโชว์
่ สน้ สูง] (ผูช้ มปรบมือ)
แม่พลอย เอ่อ เมื่อกีล้ กู บอกว่าสงสาร
ประไพ คุณแม่ใช้พอ่ี น้ สิคะ
แม่พลอย อ๋อ
ประไพ พีอ่ น้ ยังว่างอยู่ค่ะคุณแม่ มันไม่ทาอะไรเลย
แม่พลอย เอ้อๆๆ ใช้อน้ ก็ได้เนาะ
แม่พลอย อ้น อ้นลูก อ้น เอายาดมในบ้านมาให้แม่ดว้ ย
อ้น เสียงโหวกโหวกอะไรกันครับคุณแม่ หน้าบ้านเลย เกิดอะไรขึน้ ครับ โอ้สวัสดีครับคุณแม่ชอ้ ย ยาดมครับ
อ่ะดมๆ นี่อน้ เข้าไปในบ้านนะ เอาข้าวเอาน้า ทีก่ องสวัสดิการเค้าเหลือๆไว้น่ะ เอามาให้ไอ้หนูน่กี นิ หน่อย
อะไรกันครับคุณแม่ ไอ้เด็กนี่เป็ นใครก็ไม่รู้ ดูท่าทางเป็ นโรครึเปล่าก็ไม่รู้ ไม่แน่นะครับอาจจะเป็ นพวกขโมยขโจรก็ได้
พ่อมันอาจจะสกปรกแต่มนั ไม่สกปรกหน่า
แม่ช้อย ไม่ใช่หรอกจ้ะพ่ออ้น ถ้าเป็ นขโมยน่ะชัน้ คงตายไปแล้วแหละ
ประไพ ใช่พอ่ี น้ น่ะมองโลกในแง่รา้ ย เราเป็ นผูด้ เี ราไม่ควรมองแบบนี้นะคะพีอ่ น้ เด็กเค้าออกจะน่ารักน่าสงสาร
แม่พลอย ไปๆอ้น ไปเอาไป
อ้น ก็ได้ครับ
แม่พลอย อย่าให้แม่ตอ้ งพูดหลายรอบ
ประไพ เร็วๆเลย เด็กเค้าหิวน่ะรูเ้ รื่องมะ
มาหนูมา มากินข้าว
เดินไหวมัย้ หลูก
เอ้ากินๆ
ไม่มชี อ้ นก็มอื เลย
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กินซะ แล้วจะได้รบี ๆไป
ประไพ กินซะนะตัวเอง กินเยอะๆเลย
กินน้านะลูกแล้วค่อยกินข้าว เดีย๋ วติดคอ
เอาค่อยๆ ค่อยๆ
อ้น ผมว่าจะครับคุณแม่ ดูทรงแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่น่าไว้ใจอยู่ดี ขอชัน้ ค้นตัวน้องหน่อย ไหน ลุกขึน้ มาหน่อยซิ
ประไพ พีอ่ น้ ทาอะไรน้องเค้าน่ะ
อ้น ผมว่ามันต้องเป็ นขโมยแน่ๆครับคุณแม่
อ้น นี่ไงล่ะครับ นี่ไง ผมคิดไว้ไม่มผี ดิ เลย มา ชัน้ จะจับแกส่งโพลิส
ขวัญข้าว ถ้าไม่มเี งินแม่ตอ้ งตายแน่ๆ
ประไพ ว่าแล้วเชียว
อ้น ไม่ตอ้ งมาสร้างเรื่องว่าแม่ป่วยเลยนะ
แม่ช้อย โถ ตาหนูเอ๊ย เด็กตัวแค่น้ตี อ้ งมาเจอเรื่องแบบนี้นะ
แม่พลอย อ้น มาคุยกันดีๆ นะแม่ขอนะ
อ้น ผมจะจับเด็กคนนี้สง่ โพลิส
ขวัญข้าว ช่วยด้วยจ้ะๆ หนูไม่อยาก
ประไพ อุย้ ท่าทางจะซีเรียส ประไพไปก่อนนะคะคุณแม่ หวัดดีค่ะ
อัน้ มันชักจะ...ไปแล้วนะ เค้าก็คน เราก็คน ทาไมถึงได้ดถู ูกกันแบบนี้นะ ส่วนหลวงท่านก็ดแี ต่รดี นาทาเร้นเอาเงินภาษีของ
ราษฎรเอาไปจัดงานให้ชนชัน้ สูง ไม่เคยมาเหลียวแลชาวไร่ชาวนาคนยากจนเค้า แล้วว่าพวกเราล่ะก็ดแี ต่เอาอากร
ไปให้ชนชัน้ สูง
อ้น คิดการใหญ่ ก็เอาอุดมการณ์เลวๆมากรอกหูคุณแม่เลยนะ อย่าคิดว่าผมไม่รู้ ว่าพีค่ ดิ จะก่อการอันใดอยู่ ระวังไว้เถอะ ซัก
วันนึงอ่ะเหามันจะกินหัวเอา
แม่พลอย พอ หยุด เลิกทะเลาะกันซักทีได้มยั ้ เป็ นพีน่ ้องกันแท้ๆ กินข้าวก็หม้อเดียวกัน แผ่นดินทีย่ นื อยู่กแ็ ผ่นดินเดียวกัน
ทาไมชอบทะเลาะกัน ทาไมไม่รกั กัน ทูเก๊ตเต้อวีแคนน่ะ รูจ้ กั มัย้ (ปรบมือ)
อัน้ หากบ้านนี้เมืองนี้เป็ นแผ่นดินเดียวกันนัน้ ไซร้ เหตุใดจึงมีคนนึงร่ารวยสุขสบาย อีกคนอยู่อย่างยากจนแร้นแค้น ต้องขุด
เผือกขุดกลอยกิน แล้วอย่างนี้อ่ะ เมื่อไหร่แผ่นดินสยามจะมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ถ้าความอันใดทีผ่ มพูดไปมัน
อาจจะทาให้ระคายเคืองหูของคุณแม่ กระผมก็ขออนุญาต..ออกไปข้างนอกครับ
แม่ช้อย โถ่เอ๊ย เวรกรรมจริงๆเจ้าหนูเอ๊ย
อัน้ [เดินกลับเข้ามาสวนทันควัน] มันไม่ใช่เวรกรรมอะไรหรอกครับ แต่มนั คือการทีค่ นอีกกลุ่มหนึ่งกดขีค่ นอีกกลุ่มหนึ่งด้วย
อานาจบารมีและกฎหมายต่างหากครับ (ผูช้ มกรีดร้องยินดี)
แม่พลอย อ้น พาแม่เข้าบ้านที พีแ่ กมันชักหัวรุนแรงขึน้ ทุกวัน แม่ทนไม่ไหวแล้วลูก แม่ทนไม่ไหว
แม่ช้อย อ่าว อ่าว แล้วไอ้หนูน้ลี ่ะทายังไงดี อะมาๆๆ ไปกับชัน้
ขวัญข้าว ขอบคุณครับ
แม่ช้อย เอ้าไปๆ ไปกินข้าวกินปลา เอ้าเก็บไปกินด้วย ป่ ะๆๆ
ประกาศเสียงตามสาย เสียงทุม้ น่าเกรงขาม
ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑
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ราษฎรทัง้ หลาย
เมื่อกษัตริยอ์ งค์น้ไี ด้ครองราชย์สมบัตสิ บื ต่อจากพระเชษฐานัน้ ในชัน้ ต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริยอ์ งค์
ใหม่น้จี ะปกครองราษฎรให้รม่ เย็น แต่การณ์กห็ าได้เป็ นไปตามทีค่ ดิ หวังกันไม่ กษัตริยค์ งทรงอานาจอยู่เหนือกฎหมายเดิม
ทรงแต่งตัง้ ญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรูใ้ ห้ดารงตาแหน่งทีส่ าคัญๆ ไม่ทรงฟั งเสียงราษฎร ปล่อยให้ขา้ ราชการใช้
อานาจหน้าทีใ่ นทางทุจริต มีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซือ้ ของใช้ในราชการ หากาไรในการเปลีย่ นเงิน ผลาญเงิน
ของประเทศ ยกพวกเจ้าขึน้ ให้สทิ ธิพเิ ศษมากกว่าราษฎร กดขีข่ ม่ เหงราษฎร ปกครองโดยขาดหลักวิชา ปล่อยให้บา้ นเมือง
เป็ นไปตามยถากรรม ดังทีจ่ ะเห็นได้จากความตกต่าในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทามาหากินซึง่ พวกราษฎรได้รู้
กันอยู่โดยทัวไปแล้
่
ว รัฐบาลของกษัตริยเ์ หนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟ้ื นขึน้ ได้
การทีแ่ ก้ไขไม่ได้กเ็ พราะรัฐบาลของกษัตริยม์ ไิ ด้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามทีร่ ฐั บาลอื่นๆ ได้กระทากัน
รัฐบาลของกษัตริยไ์ ด้ถอื เอาราษฎรเป็ นทาส (ซึง่ เรียกว่าไพร่บา้ ง ข้าบ้าง) เป็ นสัตว์เดียรัจฉาน ไม่นึกว่าเป็ นมนุษย์ เหตุ
ฉะนัน้ แทนทีจ่ ะช่วยราษฎร กลับพากันทานาบนหลังราษฎร จะเห็นได้ว่า ภาษีอากรทีบ่ บี คัน้ เอาจากราษฎรนัน้ กษัตริยไ์ ด้
หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็ นจานวนหลายล้าน ส่วนราษฎรสิ กว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อย เลือดตาแทบกระเด็น ถึงคราวเสียเงิน
ราชการหรือภาษีใดๆ ถ้าไม่มเี งินรัฐบาลก็ยดึ ทรัพย์หรือใช้งานโยธา แต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็ นสุข ไม่มปี ระเทศใดใน
โลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้ นอกจากพระเจ้าซาร์และพระเจ้าไกเซอร์เยอรมัน ซึง่ ชนชาตินนั ้ ก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้ว
รัฐบาลของกษัตริยไ์ ด้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซ่อื ตรงต่อราษฎร มีเป็ นต้นว่าหลอกว่าจะบารุงการทามาหากิน
อย่างโน้นอย่างนี้ แต่ครัน้ คอยๆ ก็เหลวไป หาได้ทาจริงจังไม่ มิหนาซ้ากล่าวหมิน่ ประมาทราษฎรผูม้ บี ุญคุณเสียภาษีอากร
ให้พวกเจ้าได้กนิ ว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้ เพราะราษฎรโง่ คาพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ ถ้าราษฎรโง่ เจ้าก็
โง่เพราะเป็ นคนชาติเดียวกัน ทีร่ าษฎรรูไ้ ม่ถงึ เจ้านัน้ เป็ นเพราะขาดการศึกษาทีพ่ วกเจ้าปกปิ ดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่ เพราะ
เกรงว่าเมื่อราษฎรได้มกี ารศึกษา ก็จะรูค้ วามชัวร้
่ ายทีพ่ วกเจ้าทาไว้ และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทานาบนหลังคนอีกต่อไป
ราษฎรทัง้ หลายพึงรูเ้ ถิดว่า ประเทศเรานี้เป็ นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริยต์ ามทีเ่ ขาหลอกลวง บรรพบุรุษของ
ราษฎรเป็ นผูช้ ่วยกันกูใ้ ห้ประเทศเป็ นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึก พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิ บและกวาดทรัพย์สมบัตเิ ข้าไว้ตงั ้ หลาย
ร้อยล้าน เงินเหล่านี้เอามาจากไหน? ก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธที านาบนหลังคนนัน้ เอง บ้านเมืองกาลังอัตคัดฝืดเคือง
ชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิง้ นา เพราะทานาไม่ได้ผล รัฐบาลไม่บารุง รัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาด นักเรียนที่
เรียนสาเร็จแล้วและทหารทีป่ ลดกองหนุนแล้วก็ไม่มงี านทา จะต้องอดอยากไปตามยถากรรม เหล่านี้เป็ นผลของกษัตริย์
เหนือกฎหมาย บีบคัน้ ข้าราชการชัน้ ผูน้ ้อย นายสิบ และเสมียน เมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบีย้ บานาญ ความจริงควร
เอาเงินทีพ่ วกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบารุงบ้านเมืองให้คนมีงานทา จึงจะสมควรทีส่ นองคุณราษฎรซึง่ ได้เสียภาษีอากรให้
พวกเจ้าได้ร่ารวยมานาน แต่พวกเจ้าก็หาได้ทาอย่างใดไม่ คงสูบเลือดกันเรื่อยไป เงินเหลือเท่าไหร่กเ็ อาไปฝากต่างประเทศ
คอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรม ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก การเหล่านี้ย่อมชัวร้
่ าย
เหตุฉะนัน้ ราษฎร ข้าราชการ ทหาร และพลเรือน ทีร่ เู้ ท่าถึงการกระทาอันชัวร้
่ ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว จึงรวม
กาลังตัง้ เป็ นคณะราษฎรขึน้ และได้ยดึ อานาจของกษัตริยไ์ ว้ได้แล้ว คณะราษฎรเห็นว่าการทีจ่ ะแก้ความชัวร้
่ ายนี้ได้กโ็ ดยที่
จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา จะได้ชว่ ยกันปรึกษาหารือหลายๆ ความคิดดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผูเ้ ป็ นประมุขของ
ประเทศนัน้ คณะราษฎรไม่ประสงค์ทาการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนัน้ จึงได้อญ
ั เชิญให้กษัตริยอ์ งค์น้ดี ารงตาแหน่งกษัตริย์
ต่อไป แต่จะต้องอยูใ่ ต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทาอะไรโดยลาพังไม่ได้ นอกจากด้วยความเห็นชอบของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร คณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์น้ใี ห้กษัตริยท์ ราบแล้ว เวลานี้ยงั อยูใ่ นความรับตอบ ถ้ากษัต ริยต์ อบ
ปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกาหนดโดยเห็นแก่สว่ นตนว่าจะถูกลดอานาจลงมาก็จะได้ช่อื ว่าทรยศต่อชาติ และก็เป็ นการจาเป็ น
ทีป่ ระเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมุขของประเทศจะเป็ นบุคคลสามัญซึง่ สภา
ผูแ้ ทนราษฎรได้เลือกตัง้ ขึน้ อยูใ่ นตาแหน่งตามกาหนดเวลา ตามวิธนี ้รี าษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รบั ความบารุงอย่างดี
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ทีส่ ดุ ทุกๆ คนจะมีงานทา เพราะประเทศของเราเป็ นประเทศทีอ่ ดุ มอยู่แล้วตามสภาพ เมื่อเราได้ยดึ เงินทีพ่ วกเจ้ารวบรวมไว้
จากการทานาบนหลังคนตัง้ หลายร้อยล้านมาบารุงประเทศขึน้ แล้ว ประเทศจะต้องเฟื่ องฟูขน้ึ เป็ นแม่นมัน่ การปกครองซึง่
คณะราษฎรจะพึงกระทาก็คอื จาต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชา ไม่ทาไปเหมือนคนตาบอด เช่นรัฐบาลทีม่ กี ษัตริยเ์ หนือ
กฎหมายทามาแล้ว เป็ นหลักใหญ่ๆ ทีค่ ณะราษฎรวางไว้ มีอยูว่ า่
๑. จะต้องรักษาความเป็ นเอกราชทัง้ หลาย เช่นเอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของ
ประเทศไว้ให้มนคง
ั่
๒. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
๓. ต้องบารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทา จะ
วางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
๔. จะต้องให้ราษฎรมีสทิ ธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสทิ ธิยงิ่ กว่าราษฎรเช่นทีเ่ ป็ นอยู่ในเวลานี้)
๕. จะต้องให้ราษฎรได้มเี สรีภาพ มีความเป็ นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขดั ต่อหลัก ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น
๖. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มทีแ่ ก่ราษฎร
ราษฎรทัง้ หลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทากิจอันจะคงอยู่ชวดิ
ั ่ นฟ้ านี้ให้สาเร็จ คณะราษฎรขอให้ทุกคนที่
มิได้ร่วมมือเข้ายึดอานาจจากรัฐบาลกษัตริยเ์ หนือกฎหมายพึงตัง้ ตนอยู่ในความสงบและตัง้ หน้าทามาหากิน อย่าทาการใดๆ
อันเป็ นการขัดขวางต่อคณะราษฎร การทีร่ าษฎรช่วยคณะราษฎรนี้ เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎร บุตร
หลาน เหลน ของตนเอง ประเทศจะมีความเป็ นเอกราชอย่างพร้อมบริบรู ณ์ ราษฎรจะได้รบั ความปลอดภัย ทุกคนจะต้องมี
งานทาไม่ตอ้ งอดตาย ทุกคนจะมีสทิ ธิเสมอกัน และมีเสรีภาพพ้นจากการเป็ นไพร่ เป็ นข้า เป็ นทาสพวกเจ้า หมดสมัยทีเ่ จ้า
จะทานาบนหลังราษฎร สิง่ ทีท่ ุกคนพึงปรารถนาคือ ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึง่ เรียกเป็ นศัพท์ว่า “ศรีอาริยะ” นัน้
ก็จะพึงบังเกิดขึน้ แก่ราษฎรถ้วนหน้า
คณะราษฎร
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ฉาก 3
แม่ช้อย แม่พลอย แม่พลอย แม่พลอยจ๊ะแม่พลอยอยูม่ ยั ้ เนี่ย เกิดเรื่องใหญ่แล้ว
แม่พลอย อยู่น่จี ะ้ แม่ชอ้ ย มาแต่เช้าอีกละ
แม่ช้อย นี่ ไม่รเู้ รื่องบ้างรึไง ก็คณะราษฎรน่ะสิ เค้าจับเจ้าไปขังไว้ แล้วก็ประกาศเปลีย่ นแปลงการปกครอง
แม่พลอย คณะราษฎร พวกนี้น่ไี ม่กลัวบาปกลัวกรรมกันรึยงั ไง (เฮ) แล้วคณะราษฎรมันเป็ นใครกันล่ะแม่ชอ้ ย เป็ นพวก
เดียวกับนิตริ าษฎร์ใช่มยั ้ (ฮา)
แม่ช้อย ไม่ใช่หรอกจ้ะแม่พลอย
แม่พลอย อ่าวเรอะ
แม่ช้อย ชัน้ เองก็ไม่รู้ รูแ้ ต่ว่า มีพวกทหาร แล้วก็คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละ เห็นเค้าจะประกาศใช้ คอน คอน สะติตติ ว๊ิ ชัน่
ด้วยน้า
แม่พลอย ฮะ คอนสติตว๊ิ ติว๊ ชัน่
แม่ช้อย คอนสติตว๊ิ ชัน่
แม่พลอย มันเป็ นฝรังมั
่ งค่าทีไ่ หนน่ ะแม่ชอ้ ย
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แม่ช้อย ก็ มันไม่ใช่คนนะ เห็นคุณหลวงบอกว่ามันเป็ นกฎหมายของพวกฝรังมั
่ งค่านันแหละ
่
ใช้ในการปกครองบ้านเมือง
แม่พลอย กฎหมายของพวกฝรัง่ เอาคอนสิตว๊ิ ชันมาปกครองบ้
่
านเมือง แล้วพวกเจ้าล่ะ
แม่ช้อย เอ้อ
แม่พลอย จะเอาเจ้าไปไว้ทไ่ี หน
แม่ช้อย ก็ขงั ไง
แม่พลอย จะฆ่าเจ้าให้หมดเลยรึยงั ไง
อัน้ ในทีส่ ดุ ในทีส่ ดุ เราก็ทาสาเร็จแล้ว!!
แม่พลอย ไปดีอกดีใจอะไรมาน่ะตาอัน้
แม่ช้อย เออ ตาอัน้ เค้าปฏิวตั กิ นั พ่อมาดีใจอะไรกัน
อ้น ตาอัน้ เค้าจะแปลกใจได้ยงั ไงล่ะครับ ในเมื่อตัวเค้าเนี่ยเป็ นกบฏ
แม่พลอย อ้น รูต้ วั รึเปล่าว่าพูดอะไรออกมา จริงอย่างทีน่ ้องพูดรึเปล่า ตาอัน้
อัน้ ครับ แม่ เราทนอยู่ในสังคมทีเ่ หลวแหลกนี้ สังคมทีม่ แี ต่การกดขี่ สังคมทีค่ นรวยเหยียบหัวคนจนมานานเท่าไหร่แล้วครับ
คุณแม่ ถึงเวลาแล้วครับทีเ่ ราจะเปลีย่ นแปลงแผ่นดินนี้ ให้ทุกคนมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
แม่พลอย ชัน้ ไม่นึกเลย ไม่นึกเลยจริงๆ ว่าจะเลีย้ งลูกออกมาให้กบฏ ชัน้ ชัน้ กราบแผ่นดินไทยทุกวัน (โห่รอ้ ง) เพราะว่าชัน้
สานึกในบุญคุณของแผ่นดิน ทีใ่ ห้ทอ่ี ยู่ ให้ทอ่ี าศัย กินอยู่หลับนอนอย่างสุขสบายในเมืองศิวไิ ลอย่างนี้ ทาไม ทาไม
ถึงไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมอะไรเลย (โห่รอ้ ง)
อ้น พีเ่ ค้าไม่เกรงกลัวต่อบาปอะไรทัง้ นัน้ หรอกครับคุณแม่ ต่อไปเนี่ยะพวกเราคงจะต้องอยู่ใต้บงั เหียนของพวกไอ้เผด็จการ
พวกไพร่พวกนัน้
อัน้ หากบ้านนี้เป็ นเมืองฟ้ าเมืองสวรรค์จริงนัน้ ไซร้ เหตุใดจึงมีคนหนึ่งอยู่อย่างสุขสบาย แต่อกี คนหนึ่งอยู่อย่างยากจน
แร้นแค้น (ปรบมือเฮ) นับต่อแต่น้สี บื ไป คนทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้ บนผืนแผ่นดินสยาม จะมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียม
กัน
แม่ช้อย จริงสินะแม่พลอย หากเราไม่มคี นจนนะ พวกเราคงจะดีกว่านี้ไม่น้อย ...ทาให้เตีย่ ชัน้ น่ะมีรายได้เพิม่ ขึน้ แต่เราคง
ไม่ได้ไปงานรื่นเริง เราก็คงปรับตัวนะ เนี่ยอย่างงานวันเนี่ยะ
แม่พลอย ชัน้ รับไม่ได้ ชัน้ รับไม่ได้ ระวังเอาเถอะ ไปแย่งชิงเอาอานาจเค้ามา ซักวันหนึ่ง เค้าจะมาทวงเอาอานาจของเค้าคืน
เจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดินน่ะ เค้าไม่มวี นั ยอมมาอยู่ใต้การปกครองของคอนสิตว๊ิ ชันของพวกไพร่
่
หรอก! (เฮ) ระวังไว้ จะรบ
กันไม่รจู้ กั จบจักสิน้
อัน้ หากจะรบก็ตอ้ งรบสิครับคุณแม่ ขอให้รไู้ ว้เถิดว่า ไม่ว่าเจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดิน หรือเชือ้ พระวงศ์ หรือใครก็ตาม บังอาจมาแย่ง
ชิงเอาอานาจคือจากประชาชน เห็นทีคงต้องรบกันละขอรับ คุณแม่รมู้ ยั ้ ชาวสยามยุคนี้ เขาไม่ได้กนิ หญ้า ไม่ได้กนิ
แกลบ ไม่ได้กนิ ฟาง แทนข้าวเหมือนยามแต่ก่อน ทีจ่ ะให้ใครมาสนตะพายเอาง่ายๆ และขอให้คณ
ุ แม่โปรดรับรูเ้ ถิด
ครับว่า การทีพ่ วกกระผมได้กระทาลงไป ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมฝ่ ายเดียว แต่มนั คือประโยชน์ของราษฎร ของ
ประชาชนชาวสยามสืบไปนับแต่บดั นี้ถงึ อนาคตกาลข้างหน้า
แม่พลอย อัน้ อัน้ รูม้ ยั ้ ว่าอัน้ ทาลาย อัน้ เหยียบย่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีแ่ ม่เคารพนับถือ แล้วก็บชู ามาทัง้ ชีวติ ! (เฮ) ไม่คดิ เลย
ออกไป! ออกไปเสียให้พน้ หน้าแม่! [ทรุด]
แม่ช้อย เออแม่พลอยจ๊ะแม่พลอย เดีย๋ วชัน้ ต้องขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะ จะไปรูเ้ รื่องในวังซักหน่อย ชัน้ ไปแล้วนะจ๊ะแม่พลอยนะ
เออใจเย็นๆ ใจเย็นๆ
ดนตรีบรรเลงน้ าตาท่วมจอดังขึน้
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แม่พลอย อ้น อ้นรูม้ ยั ้ ตัง้ แต่แม่เกิด จนแม่โต แม่ สานึกในบุญคุณของแผ่นดินมาตลอด อ้น อ้นทาอะไรอ่ะลูก
อ้น ถ่างตาไว้ครับคุณแม่
แม่พลอย ถ่างตาทาไมลูก
อ้น ครูสอนการแสดงบอกว่า
แม่พลอย เดีย๋ ว ซาวด์น่ะเบาหน่อยได้มยั ้ อ่ะ มันไม่ได้ยนิ
อ้น ครูสอนการแสดงบอกว่า ถ้าอยากจะให้น้าตาไหล ให้ถ่างตารอไว้ครับ
แม่พลอย นี่ซาวด์ยงั ช่วยไม่ได้อกี เหรอ
อ้น ใกล้แล้วครับคุณแม่
แม่พลอย มารึยงั ลูก
อ้น ขอขวดข้างๆคุณแม่หน่อยครับ
แม่พลอย เอานี่ลกู
อ้น อะเห้อเห่อๆๆๆๆ
แม่พลอย ฮือๆๆๆ เพื่อเป็ นการไถ่โทษให้แผ่นดิน แม่ว่าเราสองคนมากราบอภัยโทษแผ่นดินกันดีกว่า
ทัง้ สองกราบมาทางผูช้ ม
แม่พลอย ป่ ะ ไปทาบุญ ไปสวดมนต์กนั ดีกว่า เผื่อว่าเค้าจะอภัยให้บาปกรรมทีไ่ อ้อนั ้ มันทา แม่เสียใจ...
ฉาก 4
ราวง
แปดนาฬิกา ได้เวลาชักธง
เราจะต้องยืนตรง เคารพธงของชาติไทย
เราสนับสนุน ป.พิบลู สงคราม
เราจะต้องทาตาม ตามผูน้ าของชาติไทย (ซ้าทัง้ ท่อน)
เชื่อผูน้ าของชาติ ประกาศทัง้ ชายและหญิง
สตรีเอาไว้ผมยาว ใส่หมวกรองเท้าให้ทนั สมัย
นุ่งถุงละกะตุง้ กะติง้ มันน่ารักจริงแม่ยอดหญิงชาวไทย (ซ้าทัง้ ท่อน)
สาวน้อยเอวกลม ไว้ผมดัดลอนดัดคลื่น
ใส่น้ามันหอมรื่น สวมแต่หมวกใบลาน
แต่งตัวทันสมัย สาวไทยแบบหลวงพิบลู
หิว้ กระเป๋ าจันทบูร แม่คุณล่ะจะไปไหนกัน
ฉันจะไปดูโขน ล่ะฉันจะไปดูหนัง
ฉันจะไปดูโขน ล่ะฉันจะไปดูหนัง
มาขึน้ รถรางมาไปด้วยกัน (ซ้าทัง้ ท่อน)
เดือนจ๋าเดือน โอ้เดือนละมาเดือนจากฟ้ า
อยากเห็นละไม่เห็นเธอมา หน่ายอุราให้สะท้อน
กินละกะต้องหยุดพัก ละมานังฝากรั
่
กกันเสียก่อน
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สาวงามแม่อย่าอาวรณ์ จะพาน้องจรเมื่อตอนเทีย่ งคืน (ซ้าทัง้ ท่อน)
ดึกเสียแล้วล่ะหนา ฉันขอลาไปก่อน
จาใจจะต้องจากจร อย่าอาวรณ์รา้ วร้อนฤทัย
หากแม้นว่ามีความนี้ โอกาสดีมาสนุกกันใหม่
ขอวอนองค์พระรัตนตรัย จงให้มคี วามสุขเอย (ซ้าทัง้ ท่อน)
ฉาก 5
[1:38:20]
เพลงวอลซ์ “นางฟ้ าจาแลง” ดังขึน้ “โฉมเอยโฉมงาม อร่ามแท้แลตะลึง ได้เจอครัง้ หนึง่ สเน่หซ์ ้งึ ตรึงใจ ครัง้ เดียวได้ชม สมัคร
ภิรมย์รกั ใคร่ พันผูกใจไม่รา้ งลา...” ระหว่างนัน้ แม่พลอยเข้าฉากมานังบนตั
่
ง่ พักศอกบนหมอนขิด ถอนใจเสียงดัง
แม่พลอย เหนื่อย ทาแต่งานบ้าน นี่นะ ถ้าเป็ นสมัยแต่ก่อน เหมือนตอนคุณพีย่ งั อยู่ ก็คงจะมีเมียน้อยๆของคุณพีเ่ นี่ยมา
ช่วยงานบ้าน แต่เดีย๋ วนี้ตอ้ งทาเอง มีลกู ชายกะเค้าคนนึง มันก็ดนั ไม่เอาไหน งานการก็ไม่ทา วันๆก็ออกไปมัว่
ผูห้ ญิง [ถอนใจ ส่ายหน้า] แล้วก็มลี กู สาว ลูกสาวก็ดนั ไปแต่งงานกับลูกเจ๊ก! แทนทีม่ คี ุณชายวังจุฑาเทพน่ะมาชอบ
พอ มัน้ ก็ไม่เอา บอกว่าถ้าแต่งงานกับเจ้ายุคนี้เนี่ยนะจะลาบาก! โอ๊ะ แล้วแต่งงานกับเจ้ามันไม่ดตี รงไหนล่ะ เอ้อ รู้
อย่างนี้นะคะ อิชนั ้ เนี่ย เอาขีเ้ ถ้ายัดปากมันตายไปตัง้ แต่เกิดแล้ว เดีย๋ วว่าจะนอนพักซักหน่อย ง่วงละ
แม่พลอยหลับไป เสียงสะล้อบรรเลงขึ้น เจ้านางคาหอมย่างเยื้องเข้าไปหาแม่พลอย
เจ้านางคาหอม คาเหีย้ น คาเหีย้ นของแม่ คาเหีย้ นของแม่อยู่ไหน
แม่พลอย [ทาเสียงอูอ้ ้เี หมือนคนละเมอ]
เจ้านางคาหอม ลุกขึน้ มาอูก้ บั แม่กาลอ
แม่พลอย แป๊ บหนึ่งนะแม่ ยะอะหยังก่อยะจ๊าๆ ยะเนิบๆ ลูกก่อนอนจ๊าๆ นอนเนิบๆ ก่อนนะแม่
เจ้านางคาหอม คาเหีย้ น แม่โมโหแล้วนะ [แม่พลอยสะดุง้ ตืน่ หันหาเจ้านางคาหอม] ลุกขึน้ มาอูก้ บั แม่บดั เดีย๋ วนี้
แม่พลอย [พนมมือหว่างอก] แม่ แม่! แม่ตายไปแล้วใจ้กา๋ ? แม่เป็ นผี? [ยกมือทีพ่ นมอยู่ปิดหน้า] อย่ามาหลอกมาหลอนลูก
เลย ลูกกลัวแล่ว! เดีย๋ วลูกจะทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แม่ แม่กต็ ายไปแล้ว ผีกอ็ ยู่สว่ นผี คนก็อยู่สว่ นคน เข้ากันบ่ได้
เหมือนแม่นากกับพีม่ ากไง
เจ้านางคาหอม ถึงแม่จะเป็ นผี แม่ตายไปแล่ว แม่กเ็ ป็ นแม่ของลูก แม่อยากจะฮูว้ ่าบัดเดีย๋ วนี้ คนใจ้ของลูกในวังเนี่ยมันไป
ไหนหม๊ด แล้วก็นางคาแก้วตีแ้ ม่สง่ มาหือ้ ทางานจ้วยลูกน่ะ ไปไหนเหีย?
แม่พลอย พูดไปแล้วก็โมโห ก็ผวั หนูน่ะสิแม่ มีคนใช้กค่ี นๆ มันก็ยะเอามาเป็ นเมียเหมิด! (ผูช้ มโห่รอ้ ง) ลูกก็เลยไล่มนั ออก
หม๊ดเลย
เจ้านางคาหอม ไล่มนั ออกไปยะหยัง
แม่พลอย โดยเฉพาะอีคาแก้ว เสียใจ ลูกไว้ใจ ลูกอยากจะฮักคอมันจักนั
๊ ก
เจ้านางคาหอม มีคนใจ้ แล้วผัวลูกก็ไปทาเมีย [แม่พลอยพยักหน้า] ลูกก็ไล่ออก [แม่พลอยพยักหน้า] ทางานคนเดียวจนอิด๊
จนอ่อน [แม่พลอยพยักหน้า] แล่วลูกมีคนใจ้ใหม่แถม [แม่พลอยพยักหน้า] ผัวลูกก็เอาคนใจ้ไปทาเมียแถมละลูก
อย่างเงีย้ หยะใด
แม่พลอย ลูกก็ไล่มนั ออกอีก!
เจ้านางคาหอม ก็น่ลี ่ะ ท่านคึกฤทธิเปิ
์ ้ นตึง๋ บอกว่าลูกง่าวจะใดล่ะ
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แม่พลอย [สะดุง้ ] ห๊ะ? (ปรบมือโห่รอ้ ง)
เจ้านางคาหอม ท่านคึกฤทธิด่์ าลูกว่าเป็ นคนง่าว เป็ นแม่หญิงง่าวๆ ตีน้ าพาแม่หญิงตังประเทศสยามตึ
๊
ง๊ ง่าวไปตวยอ่ะ
แม่พลอย [ยกมือยัง้ ] เดีย๋ ว
เจ้านางคาหอม เพราะว่าแม่พลอยเป็ นคนหูเบาแม่นเกาะ
แม่พลอย บ่ใจ้ แม่ ฟั งก่อน เดีย๋ วนี้เขาบ่หอ้ื เรียกว่าสยามแล้ว เขาเรียกว่า... [หันหน้าหาผูช้ ม] ไทย ไทยแลนด์!
เจ้านางคาหอม โอ๊ะจะได๋ก่อจ้าง ท่านคึกฤทธิก่์ อต้องบอกว่าลูกง่าวอยู่ดลี ะเนาะ เป๊ าะว่าเป็ นคนหูเบา เปิ่ นว่าหยังกะเจือ้
หม๊ด
แม่พลอย แม่บ่เข้าใจ๋ ผัวลูก เป็ นถึงคุณหลวง เป็ นถึงคุณหลวงระดับนัน้ จะยะผิดได้จะใด คนมียศมีศกั ดิ ์ ยะอะหยัง ก่อบ่มี
วันผิด (ปรบมือโห่รอ้ ง) แต่ว่าพวกคนใจ๊ๆมันเป็ นไพร่ ยะอะหยังมันก่อผิด๊ (โห่รอ้ ง)
เจ้านางคาหอม จะใด๋ก่อจ้าง ท่านคึกฤทธิ ์ ก็จะว่าลูกง่าวนันแหละ
่
แม่พลอย อ้าว ท่านคึกฤทธิมาว่
์ าลูกง่าวได้จะใด
เจ้านางคาหอม ก็อาจจะเป็ นเพราะว่าการเปลีย่ นขัว้ การเมือง ถึงได้ด่าลูกอย่างอี้ เพราะมันบ่ปกติ เมื่อก่อนเป็ นจะใดล่ะ แม่
พลอยดีหยังอั
่ น๊ แม่พลอยดีหยังอี
่ ๊ ฮักแผ่นดินฮักชาติบา้ นเมือง ปั ดโถ่เอ๊ย ตอแหลทัง้ นัน้ (โห่รอ้ งปรบมือ) บ่แปลก
เลยเจ้าตีบ้ า้ นเมืองเฮาประเทศสยามมันถึงได้จน มันถึงบ่ได้กา้ วหน้าเทียบเท่าประเทศชาติคนอืน่ เปิ้ น เพราะมันมี
แต่คนขีว้ ่อ คนตอแหล (ฮิว้ ) คนหันแก่ตวั (ฮิว้ )
แม่พลอย ท่านคึกฤทธิ ์ สร้างฉันขึน้ มา เพราะท่านหมายมันให้
่ ชนั ้ เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงไทยทีม่ คี วามรักชาติ แต่เดีย๋ วนี้
ท่านว่าชัน้ โง่ ถ้าอย่างนัน้ คนไทยก็โง่ดว้ ย (ปรบมือ) และท่านคึกฤทธิ ์ ก็โง่ดว้ ย (ปรบมือ) ลูกเสียใจ ลูกเสียใจ!
เจ้านางคาหอม จะใด๋ก่อจ้าง หือ้ ลูกเนี่ยไปเอาหมากเอาพลูมาทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลมาหือ้ แม่ก่อแล้วกัน
แม่พลอย แม่ จะไปเอาหมากเอาพลูมาได้จะใด ประเดีย๋ วนี้เนี่ยะหลวงเค้าห้ามกินหมากกินพลูแล่ว
เจ้านางคาหอม จะห้ามยะหยัง ของดีแต้ๆ
แม่พลอย ก้อนายกรัฐมนตรีเปิ้ นห้าม เปิ้ นบอกว่ามันสกปรก ขากถุยๆน่ะ
เจ้านางคาหอม เอาละ บ่เป็ นหยัง ขอหือ้ ลูกไปบอกเขาแล้วกั ๋น ถ้าบ่อย่างอัน้ นะ แม่จะมาหักคอหือ้ เขาตายเหมิดนะ [แม่
พลอยพนมมือกลัว ก้าวถอย] ไอ้พวกตอแหล ไอ้พวกขีว้ ่อ (ปรบมือโห่รอ้ ง) ไอ้พวกทัง้ หลายเนี่ย จาไว้เน่อ จาไว้นะ
แม่พลอย [ย่อตัวลงยกมือขึ้นจบหัว] จาแล่วๆ อย่ามาหลอกมาหลอนลูกเลย กลัวแล่ว กลัวแล้วแม่ (โห่รอ้ ง)
เจ้านางคาหอมออกไป แม่พลอยโวยวายเสียงดัง เอาหัวมุดอยู่กบั หมอนขิด “อย่ามาหลอกมาหลอนลูกเลย จะทาบุญให้ เอา
หมากเอาพลูไป...” ขณะทีแม่
่ ชอ้ ยเข้าฉากมาเห็นแม่พลอย
แม่ช้อย เอ้า แม่พลอย ตื่นๆ ละเมอเหรอเนี่ย ตื่นๆๆ โอ๋ย ฝั นร้ายจะกลายเป็ นดี...
แม่พลอย ฝั นร้าย เอ้า... แม่ชอ้ ยมาทาไมล่ะ มาทีไรก็มแี ต่เรื่อง
แม่ช้อย แม่พลอย...
แม่พลอย อะไรอีก
แม่ช้อย ก็เตีย่ ชัน้ น่ะซี่
แม่พลอย ตายแล้วเหรอ? (ผูช้ มหัวเราะ)
แม่ช้อย ยัง. เตีย่ ชัน้ น่ะแย่แล้ว กิจการของเตีย่ ชัน้ ก็แย่ไปหมดแล้วนะ หลวงเค้ารณรงค์ไม่ให้เค้าซือ้ ของพวกเจ๊ก ชัน้ น่ะ
สงสารเตีย่ จริงๆ ฮื่อ ทายังไงดี แล้วเค้าหาว่าเตีย่ ชัน้ นะมาไถ่เงินพวกคนสย... เอ้ย คนไทย เอาไปเมืองจีน
แม่พลอย ก็จริงนะ
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แม่ช้อย อ่าว นี่แม่พอย ชัน้ อุตส่าห์มาหาแม่เพราะชัน้ มาปรึกษาเรื่องนี้ ชัน้ จะทายังไงดีอ่ะแม่พลอย
แม่พลอย แม่ชอ้ ย ชัน้ จะช่วยอะไรแม่ได้ล่ะ วันๆเนี่ยะชัน้ ก็ตอ้ งกินแต่ผดั ไทยเส้นจันท์ผดั ไทยเส้นจันท์ผดั ไทยเส้นจันท์ (ผูช้ ม
หัวเราะ) หมูท่านก็ไม่ให้กนิ บอกว่าเป็ นของเจ๊กนาเข้า และอีกอย่าง แม่ไม่เห็นเหรอ รูปจอมพล ป. น่ะ ติดอยู่เต็ม
บ้านเต็มเมืองไปหมดแล่ว
แม่ช้อย เอ้อ ใช่
แม่พลอย เนี่ย เสานู่นก็มี เสานัน้ ก็มี สุดสะพานลอยนันก็
่ มี (โห่รอ้ ง) สะพานลอยนี้กม็ ี (โห่รอ้ งเสียงสูง) แล้ว ได้ยนิ มัย้ ๆ ใน
วิทยุเนี่ย เวลาเปิ ดวิทยุทไี ร ก็มแี ต่เสียงจอมพลป.ๆๆ (หัวเราะปรบมือ)
แม่ช้อย ใช่ ใช่
แม่พลอย เอ้า นี่ [ลุกขึ้น ทาท่ากระซิบ] มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง พ่อเพิม่ เพิง่ เล่าให้ฟังมา อย่าไปบอกใครนะ เหยียบๆๆ
แม่ช้อย เออเหยียบเลย
แม่พลอย นายกรัฐมนตรีน่ะ ท่านน่ะ [นิง่ ไป]
แม่ช้อย เอ้าเล่าสิ กาลังฟั งอยู่น่ี
แม่พลอย ก็ท่านน่ะ ทาการยึดทรัพย์ ยึดทรัพย์ของพระปกเกล้า [ยกมือจบหัว] กับพระนางเจ้าราไพพรรณี เพราะอะไรรูม้ ยั ้
แม่ช้อย เพราะอะไร
แม่พลอย เพราะว่าสองพระองค์น่ะ ดันไปงุบงิบๆ เงินในสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ เอามาใช้สว่ นตัว (ผูช้ ม
ปรบมือโห่รอ้ ง)
แม่ช้อย ไอ้หยา
แม่พลอย ของพวกท่านแท้ๆ ทาไมท่านจะใช้ไม่ได้ แล้วนี่นะ ยังร้ายกาจนะ ร้ายกาจถึงขนาดทีว่ า่ งดจ่ายเบีย้ รายปี ให้ใน
หลวงกับพระราชินีแล้วก็เจ้าอีกตัง้ ยีส่ บิ สองพระองค์เชียวนา (โห่รอ้ ง)
แม่ช้อย ไอ้ย่า! อกอีแป้ นจะแตก
แม่พลอย แล้วอย่างเนี้ยะ [ชี้กลับไปกลับมาระหว่างตัวเองกับแม่ชอ้ ย] เราจะไปสูเ้ ค้ารึ
แม่ช้อย แล้วเตีย่ ชัน้ ล่ะแม่พลอย เตีย่ ชัน้ จะไม่ตอ้ งระเห็จออกไปนอกประเทศรึ
แม่พลอย เป็ นญาติกบั ทักษิณก็ตอ้ งไปนันล่
่ ะ (โห่รอ้ งและหัวเราะ)
แม่ช้อย เกีย่ วมัย้ เนี่ย?
แม่พลอย แต่ชนั ้ ว่า ถ้าเตีย่ แม่ชอ้ ยเนี่ยไม่ได้มอี ะไรมากมาย มันก็คงไม่ได้รา้ ยแรงอะไรหรอกน้า เออ ก็ยงั ทามาค้าขายกันได้
อยู่ แต่ว่า มันก็คงจะได้เงินน้อยลง
แม่ช้อย เฮ่อ...
แม่พลอย ชัน้ ว่านะ ไอ้ชนั ้ มันเป็ นคนฉลาด มีความคิด ชัน้ ก็เลยคิดว่า แม่ชอ้ ยควรจะออกจากวัง กลับไปช่วยเตีย่ ทามา
ค้าขาย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านไม่ค่อยให้หมอบให้คลาน อย่างเราๆเนี่ย ไม่หมอบไม่คลาน แล้วจะไปทางานอะไร
ล่ะ (โห่รอ้ งปรบมือ)
แม่ช้อย จริงด้วย
แม่พลอย แล้วเนี่ย พอแม่ชอ้ ยไปช่วยเตีย่ ขายของ แม่ชอ้ ยก็จะได้สบายขึน้ เข่าก็จะไม่ดา้ นน้า
แม่ช้อย นี่กด็ า้ นไปหมดแล้วเนี่ย
แม่พลอย แต่ อีกเรื่องนึง แม่ชอ้ ย อย่าให้ใครเค้ารูน้ ะ ว่าแม่ชอ้ ยน่ะ เป็ นลูกเจ๊ก!
แม่ช้อย อุวะ! ตัวเองลาวจะตาย (หัวเราะ) แม่พลอยทาไมว่าชัน้ อย่างนี้
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แม่พลอย ก็มนั จริง ชัน้ ฟั งวิทยุบอกมาน่ะ ชัน้ ซึมซับทุกวันๆ ชัน้ พูดได้เลยเนี่ย (ปรบมือ) ชัน้ ว่าแม่กลับไปก่อนนา พอดีชนั ้
นอนไม่เต็มตื่น ฝั นไม่ดซี ะก่อน ชัน้ จะนอน
แม่ช้อย ฮือ... ไอ้หยา... อุตส่าห์มาหา ไปก็ได้ ชิ
แม่ชอ้ ยออกไป
1:52
ประไพเข้ามา
แม่พลอย เดีย๋ วพีๆ่ เค้าก็จะกลับมาแล้วนะ แล้วผัวเจ๊กลูกก็จะกลับมาแล้วนี่
ประไพ ช่วงนี้เจ๊กเค้ารวยน่ะค่ะ เจ๊กเค้าจะครองแผ่นดิน ลูกก็เลยต้องเอาผัวเจ๊กนะคะ
แม่พลอย ระวังนะ แม่ชอ้ ยเพิง่ มาปรึกษาแม่ ว่าเค้าไม่ให้เจ๊กขายของแล้ว เปลีย่ นยุคละนะ ลูกก็น่าจะเปลีย่ นผัวได้แล้วนะ
ประไพ แม่ระวังมิจฉาชีพนะคะอีแก่น่ะ
คาเอื้อง น้องคาเหีย้ น น้องกาเหีย้ นจาพีบ่ ่ได้ก๊ะ
แม่พลอย แกเป็ นใคร
คาเอื้อง พีก่ าเอือ้ ง พีก่ าเอือ้ งไงน้องกาเหีย้ น
แม่พลอย จาไม่ได้ มาทาไม ชัน้ ว่าเราไม่รจู้ กั กันนะ จาคนผิดรึเปล่า
คาเอื้อง เสียใจ ปี้ เสียใจเหลือเกิน
แม่พลอย พูดภาษาไทย แบบนี้ฟังไม่รเู้ รื่อง
คาเอื้อง ตอนทีน่ ้องเด็กๆ น้องไปโรงเรียนโดนเพื่อนล้อว่า อีทองสัน้ น้องก็จะวิง่ เข้ามาหาพี่ พีก่ จ็ ะช่วยน้องเสมอ วันนี้พม่ี า
หาน้อง ก็ไม่ได้หวังว่าน้องจะช่วยอะไรหรอกนะ ตัง้ แต่แม่ตายไป ผัวพีก่ ต็ ายไปในสงคราม
แม่พลอย สมน้าหน้า
คาเอื้อง พีก่ แ็ ก่แล้ว
แม่พลอย จริง
คาเอื้อง ก็เลยมาหวังพึง่ ใบบุญของน้อง
แม่พลอย ชัน้ ว่าเราไม่ได้เป็ นอะไรกันนะ ชัน้ ก็ไม่คดิ ว่าจะต้องช่วยอะไร
คาเอื้อง ลืมกาพืดแล้วก๊ะ
แม่พลอย บ่ได้ลมื แต่บ่อยากจา ชัน้ จะจาแค่ว่าชัน้ เป็ นคนไทย ไม่มญ
ี าติพน่ี ้องเป็ นลาวอย่างพวกแก
คาเอื้อง แต่พค่ี าเหีย้ น ก่อนแม่ตาย แม่ได้สงเสี
ั ่ ยไว้ว่า
แม่พลอย ไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้เป็ นอะไรกัน
คาเอื้อง อยู่ดว้ ยไม่ได้เหรอ
แม่พลอย ไม่ได้
คาเอื้อง ขอเงินก็ได้
คาเอื้อง อยากให้ใส่กล่องด้วย
ฟาดถุงเงินใส่พ้นื
แม่พลอย ในกล่องน่ะ เค้าเอาไว้จดั งาน เอาอันนี้ไป แล้วก็ไม่ตอ้ งมาให้ชนั ้ เห็นหน้าอีก เราไม่ได้เป็ นอะไรกัน
ประไพ คุณแม่คะ ตกลงพวกเราเป็ นใครกันแน่คะ
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แม่พลอย เราเป็ นคนไทยลูก แม่ไปทากับข้าวนะ
ดนตรีไทยบรรเลง
ประไพ ป้ าคะ รีบๆเก็บด้วยนะ ผัวเจ๊กหนูจะมา มาเอาอีป้าไปส่งตลาด ล้างเสนียด มาทาความสะอาดหน้าบ้านด้วยเสนียด
จัญไรทัง้ นัน้ เลย ลาว!
คาเอื้อง ถ้าการเป็ นคนไทยทาให้ตอ้ งดูถูกเหยียดหยามคนอื่นขนาดนี้ พีก่ ไ็ ม่อยากเป็ น
ประไพ นี่แก นี่ลกู แกใช่มยั ้ เลีย้ งลูกประสาอะไรให้เป็ นโจร
ขวัญข้าว...
1:59
ขวัญข้าว ไอ้ขโ้ี กง โกงได้แม้แต่กระทังพี
่ น่ ้องของตัวเอง ไอ้ขโ้ี กง
คาเอื้อง แม่รวู้ ่าเอ็งโกรธแม่ แต่มนั จน(?)น่ะลูก เค้าบอกว่าเอ็งเป็ นขโมย แม่กต็ อ้ งตีเอ็ง เอ็งเข้าใจแม่มยั ้ ลูก
เสียงปื นและระเบิดปรมาณู แม่ลกู วิง่ หลบระเบิดไปทัวเวที
่
ฉาก 6
โกโบริกบั อังศุมาลินเข้าฉาก โกโบรินอนเจ็บอยู่หน้าเวที อังศุมาลินตามหาท่ามกลางเสียงปื นและระเบิด จนเจอ
ประไพ นี่ยงั มาอาลัยอาวรณ์ผวั ยุ่นอยู่อกี เหรอ อัง ญีป่ ่ นุ แพ้สงครามแล้ว แล้วจอมพล ป. ก็คงจะต้องเป็ นผูแ้ พ้สงคราม
เดีย๋ วนี้ตอ้ งมีผวั ฝรัง่ เป็ นเสรีนิยม
อังศุมาลิ น เราคิดได้ อยากมีลกู หัวทองๆ
ประไพ มีผวั ยุ่นน่ะ มันไม่แซ่บหรอก มาหาผัวฝรังกั
่ บเรา
2:03
ขวัญข้าว ปรีดฆี า่ ในหลวง
โกโบริ เฮอะ ปรีดฆี า่ ในหลวง
อ้น ห๊ะ ปรีดฆี า่ ในหลวง
ฉาก 7
แม่พลอย แม่ชอ้ ยหาย โดนอุม้ รึเปล่า พร้อมแล้วทาไมไม่ขน้ึ ล่ะแม่ แก่แล้วเหรอ
แม่ช้อย แม่พลอย แม่พลอย!
แม่พลอย จริงๆแม่ตอ้ งออกฝั ง่ โน้นนะ ตรงนี้มนั บ้านชัน้
แม่ช้อย อ้าว ทาไมมันย้ายมาตรงนี้ล่ะ
แม่พลอย รูแ้ ละ ก้าวทางฝั ง่ นี้ไม่ได้ล่ะสิ ถึงต้องขึน้ ตรงนัน้
แม่ช้อย โอย ไขข้อมันไม่ค่อยจะดี
แม่พลอย ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก
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แม่ช้อย เอ้อ หลังก็ไม่ค่อยจะดี แต่คราวนี้เรื่องใหญ่มาก ใหญ่มากๆ
แม่พลอย ขนาดนัน้ เชียว
แม่ช้อย ใช่
แม่พลอย เรื่องอะไร
แม่ช้อย ฮือ... แม่พลอย ในหลวง..ในหลวง..ในหลวงสวรรคตแล้ว (เฮ้! ปรบมือ)
แม่พลอย ไม่จริง แม่ไปเอาอะไรมาพูดทีไ่ หน ข่าวลือรึเปล่า
แม่ช้อย จริงจ้ะแม่พลอย จริงๆ ทีแรกชัน้ ก็นึกว่าข่าวลือ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ ท่านสิน้ แล้วจริงๆ (ปรบมือ) ฮือ
อ้น ถ้าหากว่าในหลวงจะอายุสนั ้ เพราะโรคภัยไข้เจ็บ มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติหรอกครับ แต่มนั เป็ นเพราะมีใครบางคน
เนี่ย วางแผนคิดร้าย เพื่อทีจ่ ะมอบความตายให้กบั พระองค์
แม่พลอย ใครกันล่ะอ้น
อ้น ฮึ! หลวงประดิษฐ์ไงขอรับ แกคงจะวางแผนเตรียมการมาอย่างเนิ้นนาน
่
แม่ช้อย พ่ออ้น แล้วเค้าบอกว่า หลวเจ้าชิต เจ้าบุศย์ เจ้าเฉลียว มันสมคบคิดกัน แต่หลักฐานมันก็ยงั ไม่กระจ่าง จะไป
กล่าวหาหลวงประดิษฐ์อย่างนัน้ มันไม่เข้าเรื่อง
อ้น แม่ชอ้ ยครับ แม่ชอ้ ยมองโลกสวยเกินไปแล้วนะครับ
แม่ช้อย พ่ออ้น อย่างน้อยๆ ชัน้ ก็เป็ นรุ่นเดียวกันกับแม่ของเธอ ชัน้ อยู่ในรัว้ ในวังมานาน ชัน้ รูว้ ่าอะไรจริง อะไรเท็จ อะไร
ต้องพิจารณา แม่พลอย ขอตัวกลับแล้วนะ มาแจ้งข่าว มีงานต้องทาอีกมาก แล้วลงทางไหนล่ะแม่
แม่พลอย ชัน้ ว่าแม่ลงทางนี้กไ็ ด้ เดีย๋ วไปส่ง
แม่ช้อย ดูแลตัวเองด้วยนะ
แม่พลอย จ้ะๆ
อ้น คุณแม่ครับ เดีย๋ วผมขอเอาข่าวไปฝากทีท่ ่าน้าก่อนนะครับ
แม่พลอย อ้น มาช่วยแม่ก่อน
อ้น แม่ไหวนะครับ
แม่พลอย ไม่น่าเลย ยังหนุ่มยังแน่น สวยงามออกปานนัน้ ไม่น่าอายุสนั ้ เลยจริงๆ ใคร ใครมันทาเรื่องอุบาทว์ชาติชวั ่ แม่ว่า
เรา ต้องกราบขอพรให้พระองค์ไปสูส่ วรรค์ กราบกันอีกนะลูก บ้านเราเอะอะอะไรก็กราบ
ทัง้ สองกราบ
แม่พลอย อัน้ ไปบอกข่าวทีท่ ่าน้า เดีย๋ วแม่จะเตรียมชุดเตรียมเสือ้ ผ้า แม่แก่แล้ว ก็ยงั ต้องทาเองทุกที
ฉาก 8
ละครใบ้ หน้ากาก V for Vendetta จาลองฉากสังหารหมู่ 6 ตุลา 2519
ฉาก 9
เฮ้ย ทาอะไรน่ะไอ้หนู
...
อยากฟั งนิทานมัย้ ไอ้หนู
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เด็กคนนึงเคยบอกพวกเราไว้ว่าเค้าจะไม่ทอดทิง้ เรา ถ้าเราไม่ทอดทิง้ เค้า (ปรบมือ) จริงๆ ยายก็อยากจะเล่านิทานให้เค้าฟั ง
แต่เค้าคงไม่ฟังหรอก เล่าให้เอ็งฟั งแล้วกันนะ
กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาองค์หนึ่ง พระราชาองค์น้ที รงโปรดการฟั งเรื่องตลก เหล่าบัณฑิตจึงต้องสรรหาเรื่องตลก
มาเล่าให้พระราชาฟั ง พระราชาทรงมีสนมมากมาย แต่ทพ่ี ระองค์โปรดปรานนัน้ มีเพียงนางเดียว เพียงแต่ว่า นาง
นัน้ กลับมีใจรักกับบัณฑิตหนุ่ม
กระซิบกันมาเป็ นต่อๆ จากบัณฑิตคนซ้ายมาคนกลาง คนกลางมาคนขวา คนขวามาคนทีปรนนิ
่
บตั พิ ระราชา แล้วก็ถงึ หู
พระราชา
ข้าโกรธจนตัวสัน่ ข้าจะให้เจ้าเลือก ว่าจะอยู่กบั ข้า พร้อมด้วยทรัพย์สนิ เงินทองมากมาย พร้อมด้วยเหล่าบริวารทหาร คิดที่
จะทาอะไรก็สาเร็จ พร้อมด้วยทรัพย์สนิ มากมายขนาดนี้เนี่ย เจ้าจะเลือกใคร
เราเลือกบัณฑิตหนุ่ม
ฮะ! นางเลือกบัณฑิตหนุ่ม
ฮะ! นางเลือกบัณฑิตหนุ่ม
ทาไม!? ทาไมเจ้าถึงไม่เลือกข้า?
ก็เพราะนางไม่ได้รกั พระราชา
ฮะ! นางไม่ได้รกั พระราชา
ทหาร! ตามไปตัดหัวมัน
สองคนนัน้ ตายแล้ว สองคนนัน้ ตายแล้ว สองคนนัน้ ตายแล้ว
สองคนนัน้ ตาย เค้าไม่ได้รกั พระราชา
สองคนนัน้ ตายแล้ว คนทีไ่ ม่รกั พระราชา ก็เป็ นคนเลวทัง้ นัน้ แหละ
แต่เค้ากล้าพูด
กล้าพูดว่าไม่รกั พระราชา!?
แต่เค้ากล้าพูด
สองคนนัน้ สมควรตาย การไม่รกั นามาซึง่ ความตาย
ทาไม?!
เพราะเรารักพระราชา
เราเบื่อการสรรหาเรื่องตลก
ไอ้เราเป็ นบัณฑิต หน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตอย่างเรา คือการสรรหาเรื่องตลกมาเล่าให้พระราชาฟั ง
สองคนนัน้ ตายแล้ว เพราะเค้ากล้าพูด กล้าพูดว่าไม่รกั พระราชา
แต่หน้าทีข่ องเรา คือการสรรหาเรื่องตลก สรรหาเรื่องตลก สรรหาเรื่องตลก
ใช่!! สรรหาเรื่องตลก
ใช่!! สรรหาเรื่องตลก
ทัง้ สามหัวเราะจนเสียสติ แล้วค่อยๆกลายเป็ นสะอื้น
-จบ-
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