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เก้าแผน่ดิน (2012) 
ประกายไฟการละคร 

ภรณ์ทพิย ์มัน่คง เขยีนบทและก ากบั 
สยาม ธรีวุฒ ิคน้ควา้ขอ้มลูและชว่ยเขยีนบท 

 
แสดงครัง้แรกบนเวทยี่อยของแดงสยาม ฉลอง 80 ปีประชาธปิไตย ทีห่น้ากองสลาก 24 มถุินายน 2012 
แสดงครัง้ทีส่องบนเวทใีหญ่ทีง่านฉลองวนัชาตปิระชาชน ทีห่มดุคณะราษฎร 23 มถุินายน 2013 
เนื้อหาต่อไปนี้ สนามราษฎรไดถ้อดจากเทปการแสดงครัง้แรก https://www.youtube.com/watch?v=PQwP3mb7iZ8 โดยนอกจากบทพดูแลว้ยงั
บนัทกึ timestamps และปฏกิริยิาจากผูช้มไวใ้นวงเลบ็ดว้ย 

 
ภรณ์ทิพย ์มัน่คง 
สวสัดคี่ะ ขอโทษทีม่าชา้ไปหน่อยนะคะ เพราะว่าสญัญากนัไวว้่าสองทุ่มเนาะ แต่ว่าพีน้่องรอไดใ้ช่มัย้คะ 
ส าหรบัวนัน้ีนะคะ เรื่องเกา้แผ่นดนิ เป็นละครเรื่องสดุทา้ยแลว้ของประกายไฟการละคร หลงัจากนี้เรากจ็ะไม่ไดเ้ล่น

ละครกนัแลว้ 
เน่ืองจากในงานหกตุลาทีผ่่านมา เราไดร้ะดมเพื่อนพอ้งพีน้่องทีไ่ปช่วยงานท าละครยอ้นรอยหกตุลาขึน้มานะคะที่

สนามฟุตบอลมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เราเลยสญัญาเพื่อนเคา้ไวว้่าเราจะเลีย้งขอบคุณ แต่เผอญิเราไม่มเีงนิ เรากเ็ลยจะ
ขอรบับรจิาคพ่อแม่พีน้่องใหไ้ปจดัเลีย้งขอบคุณเพื่อนๆของเรานะคะ แลว้กพ็่อแม่พีน้่องคนไหนสะดวกมาร่วมงานในครัง้นัน้ 
กจ็ะมจีดัวงเสวนาพรอ้มกบัการเลีย้งขอบคุณ พรอ้มแถลงว่าท าไมเราจงึเลกิแสดงละคร 

ถา้เป็นก าหนดการอย่างไร เรากจ็ะประกาศทางเฟซบุ๊กประกายไฟ fan ฮาฟฟฟ 
ถา้ชอบละครของเรากบ็รจิาคไดน้ะคะ แต่วา่ถา้ไม่ชอบกไ็ม่ตอ้งบรจิาคนะคะ 
วนัน้ีละครเรื่องเกา้แผ่นดนินะคะ เราค่อนขา้งจะเตม็ทีก่บัมนัมาก ตอ้งอธบิายก่อนว่าเป็นละครตดัแปะ ใชเ้ทคนิคละคร

ตดัแปะ (pastiche) พีน้่องอาจจะตอ้งสลบัฉากไวกว่าเรานิดนึง และตคีวามกนัเอาเองว่าใครเป็นใครนะคะ 
พีน้่องพรอ้มรยึงัคะ พบกบัละครเรื่องเกา้แผ่นดนิไดเ้ลยค่ะ 

* * * 
เปิดฉาก 
[2:18] 

พ่ี มานี่เรว็ขวญัขา้ว 
สองพีน้่องวิง่ไปทางซา้ยของเวท ี
พ่ี วนัน้ีนะ พีม่นีิทานจะเล่าใหฟั้งดว้ยแหละ 
น้อง เรื่องอะไรเหรอครบั 
พ่ี [หนัไปพดูกบัผูช้ม] นิทานเรื่องนี้นะคะ มชีื่อเรื่องว่า เกา้แผ่นดนิ 
 

ฉาก 1 
[2:40] 

แม่ช้อย แม่พลอย แม่พลอย แมพ่ลอยออกมาเทอะ แม่พลอย 
แม่พลอย ชัน้ละเป็นห่วงแทบแย่ ไดข้า่วว่ามกีบฏ 

https://www.youtube.com/watch?v=PQwP3mb7iZ8
https://www.facebook.com/216432851723066/
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แม่ช้อย ใช่แลว้แม่พลอย ในวงัเคา้ปิดไม่ใหอ้อกมาเสยีสองวนั ชัน้นะกลวัแทบแย่เลย 
แม่พลอย แลว้เรื่องมนัเป็นมายงัไงรแึม่ชอ้ย 
แม่ช้อย อ๊าว นี่แม่พลอยไม่รูเ้รื่องเลยรนึี่ 
แม่พลอย ไม่รูเ้รื่องเลย 
แม่ช้อย กพ็วกคณะราษฎร เคา้จบัเจา้ไปขงัไว ้แลว้กเ็ปลีย่นแปลงการปกครอง 
แม่พลอย คณะราษฎรน่ีมนัใครกนั พวกเดยีวกบันติริาษฎรร์เึปล่า (เสยีงเฮ) 
แม่ช้อย นิตริาษฎร…์ 
แม่พลอย พวกนี้เน่ียะ ไม่รูจ้กักลวับาปกลวักรรมกนัเอาซะเลย แลว้ตกลงไอค้ณะราษฎรทีส่องนี่มนัเป็นใครกนั 
แม่ช้อย คณะราษฎรเฉยๆ 
แม่พลอย อ๋อ เฉยๆ 
แม่ช้อย เหน็เคา้บอกว่ามทีัง้ทหาร นกัเรยีนนอก แลว้กร็าษฎรอย่างเราๆนี่แหละ แลว้เคา้จะเอา ไอ่ คอนซติิว๊ชัน่ มาปกครอง

บา้นเมอืงดว้ยน้า 
แม่พลอย ค-ค-ค-คอนสติิว๊ชัน่ ค-คอนสติิว๊ชัน่มนัคอือะไรกนัแมช่อ้ย แลว้พวกเจา้ล่ะ จะเอาเจา้ไปไวท้ีไ่หน จะฆา่เจา้ทิง้เสยี

ใหห้มดเลยรยึงัไง 
แม่ช้อย อื้ม่ ชัน้กไ็ม่ค่อยเขา้ใจไอ่คอนสติิว๊ชัน่หรอกนะ ว่ามนัเป็นฝรัง่มงัค่ามาจากไหนรเึปล่า 
ออ๊ด แหมคุณแมข่อรบั เดีย๋วพอพีอ่ัน้กลบัมา คุณแม่กล็องถามเอาเองเถดิครบั 
แม่พลอย อ๋อ นี่ยงัไม่เลกิใสค่วามพีเ่คา้อกีใช่มัย้ 
ออ๊ด กระผมไม่ไดใ้สค่วามนะขอรบั คุณแม่กล็องถามเอาเองเถดิครบั 
อัน้เดนิเขา้ฉาก ยกมอืไหว ้
อัน้ สวสัดคีรบัคุณชอ้ย สวสัดคีรบัคุณแม ่มอีะไรใหผ้มทานบา้งมัย้ครบั ไม่ไดก้นิอะไรอิม่ทอ้งมาหลายวนั 
แม่พลอย อัน้ จรงิรเึปล่าทีเ่คา้ลอืกนัว่าอัน้เป็นกบฏ 
อัน้ คุณแม่อย่าเรยีกอย่างนัน้เลยครบั มนัเป็นค าแสลงห ูถา้คุณแมจ่ะเรยีก กข็อใหคุ้ณแม่เรยีกการครัง้นี้ว่า การเปลีย่นแปลง

การปกครองเถดิครบั 
แม่พลอย & แม่ช้อย ยาวจงั 
อัน้ งัน้เรยีกปฏวิตักิไ็ดข้อรบั 
ออ๊ด พวกหวัรุนแรง ไม่รูจ้กัส านกึบุญคุณของหลวงเคา้ 
อัน้ ตาอ๊อด! ทุกวนัน้ีฉนัไม่เหน็วา่หลวงท่านจะท าอะไรเลย (ผูช้มเฮ) ดแีต่รดีเอาภาษคีนจนไปบ ารุงบ าเรอเจา้ (เฮ) ดแีต่

จดัการรื่นเรงิตามความเชื่อของตนเองทีง่มงายอย่างไรส้าระ (เฮ) ทัง้งานวนัเกดิ (เฮ) งานศพ (เฮ) แลว้กท็ีเ่พิง่ผ่าน
มาไม่นานเน้ียะ (เฮ) งานอะไรอะ่ อ๋องานฉลองพระนคร 

แม่ช้อย เอา้ ค่อยๆคุยกนันะพ่อนะ เออ พ่ออัน้ ฉนัอยากจะถามพ่อซกัหน่อยว่า ไอค้อนสตติิว๊ชัน่เนี่ย มนัเป็นฝรัง่มงัค่ามา
จากไหนร ึ

อัน้ ไม่ใช่ฝรัง่มงัค่ามาจากเมอืงนอกเมอืงนาทีไ่หนหรอกขอรบั แต่เป็นกฎหมาย กฎหมายสงูสดุ ทีไ่มว่่าเจา้ หรอืไพร ่กต็อ้ง
ท าตามเหมอืนๆกนั 

แม่พลอย เอาเจา้มาไวใ้ตก้ฎหมาย ระวงัเถอะ! พวกเคา้จะยอม 
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อัน้ ถงึไมย่อมกต็อ้งรบกนัแลว้ขอรบัคุณแม ่(เฮใหญ่) ระบอบเก่ากบัระบอบใหม ่จะตอ้งรบกนัไปอกีนาน จนกว่าระบอบใด
ระบอบหนึ่งจะชนะ และผมกข็อยนืยนัว่า ในชวีติเรา บางทลีกูเราดว้ย จะตอ้งรบกนัไปอกี และแย่งชงิกนัไปอกีนาน 
ระหว่างระบอบเก่ากบัระบอบใหม่นี้ 

แม่พลอย ตาอัน้… 
ออ๊ด เหน็มัย้ล่ะขอรบัคุณแม ่ว่าไม่ทนัไรเนี่ยะ ลายกอ็อกเสยีแลว้ ในหวัของพีอ่ ัน้เนี่ย คงไมม่คีวามจงรกัภกัดแีมแ้ต่น้อย 

[กา้วเขา้หาอัน้ ชี้หน้า] ระวงัไวเ้ถอะเหามนัจะกนิหวัเอา! 
อัน้ ถา้ความจงรกัภกัดฉีนัจะมเีหลอือยู่ กค็งจะมเีหลอืแต่ความจงรกัภกัดทีีม่ใีหต่้อเหล่ามวลมหาราษฎรเท่านัน้แหละตาอ๊อด 

(เฮ เสยีงตนีตบ หวัใจตบ) 
แม่พลอย ยอมรบัแลว้ใช่มัย้ว่าตวัเป็นกบฏ?! [รอ้งไห ้อ๊อดโอบไหล่ปลอบ] 
อัน้ หากคุณแม่จะเชื่ออย่างนัน้ ผมกจ็นใจ แต่เราทนกบัสงัคมทีเ่หลวแหลกนี้มานานเท่าไหร่แลว้ครบัคุณแม่ (เฮ) สงัคมทีม่ี

แต่การกดขี ่สงัคมทีค่นรวยเหยยีบหวัคนจน คนนึงใชจ้่ายอย่างสรุุ่ยสรุ่าย (เฮ) กนิอยู่อย่างสขุสบาย (เฮ) แต่
ในขณะทีค่นอกีนบัแสนนบัลา้น ตอ้งอยู่อย่างอดอยากยากจนแรน้แคน้ (เฮ) ถงึเวลาแลว้ขอรบัทีเ่ราจะตอ้งลุกขึน้มา
ปลดปล่อยและเปลีย่นแปลงสงัคมนี้ ใหม้สีทิธเิสรภีาพเท่าเทยีมกนั (เฮ) 

แม่ช้อย แลว้ท าไมไม่รอซกัหน่อยล่ะพ่ออัน้ รอใหห้ลวงท่านน่ะพรอ้มก่อน เดีย๋วท่านกค็งจะใหเ้องนัน่แหละ หลวงท่านกเ็รยีน
จบเมอืงนอกเมอืงนามาเหมื๊อนกนั ราษฎรบา้นเราเนี่ยกไ็มม่กีารศกึษาเลย— 

ออ๊ด ยงัโง่อยู!่ 
อัน้ เจา้กโ็ง่ดว้ย! (เฮ) 
ออ๊ด ชงิสกุก่อนห่าม! 
อัน้ เราตอ้งการความกา้วหน้า! 
แม่พลอย ระวงัเอาเถอะ! ไปแยง่ชงิเอาอ านาจของเคา้มา ซกัวนันึง เคา้จะมาแยง่เอาอ านาจของเคา้คนื 
อัน้ หากมเีจา้ฟ้าเจา้แผ่นดนิองคใ์ด อาจหาญมาแย่งชงิเอาอ านาจคนืจากราษฎร เหน็ทคีงตอ้งรบกนัเสยีแลว้ละครบั (เฮ) 

เพราะราษฎรชาวสยามยุคนี้ เขาไม่ไดโ้ง ่เขาไม่ไดก้นิหญา้กนิฟางแทนขา้ว (เฮ) ทีจ่ะไดใ้หใ้ครมาสนตะพายได้
ง่ายๆเหมอืนแต่ก่อน 

แม่พลอย [เสยีงสัน่ หน้าเหยเก] ชัน้เลีย้งลกูทุกคนมา ชัน้พร ่าสอนลกูของชัน้ทุกคนเสมอ เรื่องความจงรกัภกัด ีไม่นึกเลย ว่า
วนัน้ี ชัน้จะมลีกู เป็นกบฏ! อัน้ อัน้รูม้ ัย้ ว่าอัน้ใชเ้ทา้ของอัน้ เหยยีบย ่า และท าลาย ทุกสิง่ทุกอย่าง ทีแ่ม่เชื่อถอืมา
ทัง้ชวีติ! (เฮ) ชัน้รบัไม่ไดคุ้ณชอ้ยชัน้รบัไม่ได ้ออกไปซะอัน้ ออกไปเสยีใหพ้น้หน้าแม ่

อัน้ ก่อนทีผ่มจะออกไป ผมอยากจะบอกไวก้่อนว่า สิง่ทีก่ระผมและพวกของกระผมไดท้ าลงไป มนัไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ต่อ
ตวักระผม หรอืผลประโยชน์ต่อพวกพอ้งกระผม แต่มนัจะคอืผลประโยชน์ของมวลมหาราษฎรในอนาคตกาลสบืไป 
(เฮ) 

แม่พลอย พอ!พอ!พอ! ชัน้ไม่อยากฟังอะไรทัง้นัน้ ออกไปซะอัน้ ออกไปเสยีใหพ้น้หน้าแม ่
แม่ช้อย ใจเยน็ๆ ใจเยน็ๆนะแม ่
อัน้ งัน้ ผมขอตวัออกไปกนิขา้วขา้งนอกครบั! (ตบมอื) 
อัน้เดนิออกไป 

[11:10] 
แม่พลอยสะอื้น 
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แม่ช้อย แม่พลอย โลกมนักห็มนุเวยีนเปลีย่นไปทู๊กวนั เปลีย่นไปหลายยุคหลายสมยั เรากอ็ยู่กนัมานานพอทีจ่ะเหน็ว่าเจา้ที่
ดกีม็ ีเจา้ทีไ่ม่ดกีม็ ีมนัไมม่มีาตรฐานอะไรมาวดัเลย้ เราตอ้งปรบัตวันะแม่นะ นาฬกิาหมุ๊นเดนิทุกวนั 

แม่พลอย ถา้แมจ่ะพดูกบัชัน้เรื่องนี้ แม่กลบัไปซะดกีว่า ชัน้ยนืยนั ว่าอย่างไรเสยีชัน้กร็บัไม่ได ้[หนัไปหาตาอ๊อด] ตาอ๊อด 
ออ๊ด ครบั 
แม่พลอย ไปสง่คุณชอ้ยท ี
ออ๊ด เชญิขอรบัแมช่อ้ย 
ออ๊ด เสยีดายนะครบัทีคุ่ณแมช่อ้ยเนี่ย อยู่ในรัว้ในวงัมาเสยีนาน ไม่น่ามคีวามคดิแบบนี้เลย [กอดอก] 
แม่ช้อย พ่ออ๊อด กเ็พราะว่าชัน้อยู่ในรัว้ในวงัมานานน่ะส ิชัน้ถงึไดเ้หน็อะไรต่อมอิะไรทีพ่่อไม่เคยเหน็ เฮ่อะ! (เฮ) 
 

ฉาก 2 
[12:50] 

ศาลเจา้แม่ตุม้ตุย้เขา้ฉาก มผีา้สผีกูคอผกูสะโพก ท าท่าทางลบัๆล่อๆ กนิของเซ่นจากพื้นเวท ีกนิเสรจ็แลว้กลบัไปยนืนิง่เป็น
ท่อนไมอ้ยูท่างซา้ยของเวท ีสองแขนชขูึ้น ฝ่ามอืประกบกนัเหนือหวั 

เมีย โอ๋ยตายแลว้พ่อ พ่อมงึดซู ิพชืผลการเกษตร นาเราแลง้หมดแลว้พ่อมงึ ท ายงัไงดลีะเน่ีย โอย๋ ตายๆ เจ๊ง เจ๊งกะบ๊ง เจ๊ง 
ผวั แลง้หมดแลว้ ท ายงัไงดีๆ  
เมีย ท าไงดล่ีะ 
ผวัเมยีหนัไปเหน็ศาลเจา้แม่ตุม้ตุย้ ชี้นิ้วไป 
ผวั & เมีย ...ศาล! 
ผวั ตอ้งไปขอ 
ผวัเมยีนัง่พบัเพยีบหน้าศาลเจา้แม่ตุม้ตุย้ พนมมอื 
เมีย โอ สาธุละค่ะ เจา้พ่อเจา้ขา ศาลทีเ่คารพ ลกูชา้ง ลกูมา้ ตวัเลก็ๆ น้อยๆ เน่ียะ ขอใหท้่านไดโ้ปรดประทานฝนลงมาจาก

ฟากฟ้าใหชุ้ม่ฉ ่าทัว่แผ่นดนิทเีถดินะเจา้คะ สาธุ ถา้ใหน้ะเจา้คะ ลกูจะถวายหวัเป็ด หวัไก ่กลว้ยน ้าวา้ สม้ ชุดใหญ่
เลย 

ศาลเจ้าแม่ตุ้มตุ้ย โอมมะลกึกกึกึย๋มะกกึกกึกึย๋...เพีย้ง [เสกคาถาไปทางผวัเมยี] 
เมีย โอ ้พ่อมงึ อศัจรรยใ์จจรงิๆ ฝน [กระโดดโลดเตน้] 
ผวั ฝนตกแลว้ ฝนมาแลว้ 
เมีย โอโ้ห ท่านศาล ช่างศกัดิส์ทิธิอ์ะไรเยีย่งน้ี พ่อมงึดสู ิ
เมยีผวัมองพื้นดว้ยความตืน่ตระหนก 
เมีย เดีย๋ว เดีย๋ว น ้า! น ้าท่วมแลว้พ่อมงึท ายงัไงด.ี.. พนัขากางเกงขึน้! พนัขากางเกงขึน้พ่อมงึ เดีย๋วปลงิเกาะ 
ผวัเมยีพบัขากางเกงขึ้น 
เมีย ท ายงัไงด.ี.. 
เมีย & ผวั ขอท่านศาล! 
ศาลเจ้าแม่ตุ้มตุ้ย มาขอกอูกีและ (ผูช้มหวัเราะ) 
ผวั ศาลเจา้ครา้บ ขอฝนใหน้้อยลงกว่านี้ หรอืไม่ตกเลยกไ็ดน้ะครา้บ 
เมีย ถา้ใหน้ะ ลกูชา้งจะใหไ้อแพด็ ไอโฟน ไอพอ็ด เตม็ทีไ่ปเลย จะเอาแบบไหน 
เมีย & ผวั จดัให ้
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ศาลเจ้าแม่ตุ้มตุ้ย กจูะไดม้แีชต อ่ะ กใูหก้แ็ลว้กนั [ร่ายร า] โอมมะลกึกกึกึย๋มะกกึกกึกึย๋เพีย้ง [เสกคาถาไปทางผวัเมยี] 
ผวัเมยีมองไปดา้นบนทางขวาเวท ีตะลงึลาน 
เมีย โอ ้หยุดตกในบดัดลเลยพ่อ ท่านศาลช่างศกัดิส์ทิธิอ์ะไรเยีย่งน้ี 
ผวั ดูๆ ตน้หญา้เรา สวยมาก 
เมีย ไม่ไดแ้ลว้พ่อมงึ ตอ้งเอาไอแพดไอโฟนไอพอ็ดไปถวายท่านซะหน่อยละ 
เมีย ...แต่เดีย๋ว มนัแหง้เกนิน่ีนะพ่อ! โอย้ ท ายงัไงละทเีน้ียะ แหง้เกนิ เจ๊งลกูเดยีว เราตอ้งขออะไรทีม่นัยิง่ใหญ่กว่านี้ 
ผวั ได ้
เมีย งัน้เรา... 
ผวัเมยีไปศาล 
เมีย ศาลเจา้คะ ลกูชา้งลกูมา้มาขอใหท้่านแกร้ฐัธรรมนูญไปเลย (เฮ) 
ศาลเจา้แม่ตุม้ตุย้ผงะ เอี้ยวตวัไปดา้นซา้ย 
ศาลเจ้าแม่ตุ้มตุ้ย กไูมใ่หม้งึ 
ผวั อ่าว 
เมีย อะเอิม่… งัน้เอาไงดล่ีะพ่อ 
ผวั งัน้ขอใหแ้กม้าตรา 112 ส าเรจ็ดว้ยเถดิ (เฮ) 
ศาลเจา้แม่ตุม้ตุย้ผงะ เอี้ยวตวัไปดา้นขวา 
ศาลเจ้าแม่ตุ้มตุ้ย กกูไ็มใ่หม้งึ 
ผวั อ่าว 
เมีย อะเอิม่... งัน้ไม่ได ้งัน้ [นึกออก] ขอแกตุ้ลาการศาลรฐัธรรมนูญมนัไปเลย เป็นยงัไงพ่อ (เฮ) 
ศาลเจ้าแม่ตุ้มตุ้ย พวกมงึนี่น่าร าคาญจรงิๆ กไูมใ่หม้งึ กไูมใ่ห ้มงึเขา้ใจมา้ย 
เมีย เฮย้! ขนาดเน้ีย ยงัไมใ่หอ้กี เอาอย่างเงีย้ะ มนัตอ้งจดัการแลว้ พ่อมงึ จดัการมนัเลย โค่นศาล! 
ผวั เอาหวัไก่กคูนืมา! 
ผวักระโดดถบีศาลเจา้แม่ตุม้ตุย้ลงไปกองพื้น 
 

ฉาก 3 
[16:30] 

แม่พลอยเขา้ฉาก ไอ เดนิหลงังุม้ไปนัง่เกา้อี้พลาสตกิ 
แม่พลอย อัน้ เอาน ้าใหแ้ม่หน่อยลกู 
ตาอัน้เขา้มานัง่พบัเพยีบอยู่ขา้งแม่พลอยทีน่ัง่เกา้อี้ ยืน่ขวดน ้าให ้
หลวง [หอบหายใจ] แม่พลอย! 
แม่พลอย หลวง! 
หลวง เกดิเรื่องใหญ่แลว้ แผ่นดนิสยามเกดิเรื่องใหญ่แลว้ 
แม่พลอย มนัเรื่องอะไร 
หลวง ในหลวงสวรรคต (ผูช้มเฮใหญ่ยาวนาน) 
แม่พลอย คุณหลวงเอาอะไรมาพดู ท่านยงัหนุ่มยงัแน่น จะสะหวนันะคตไดอ้ย่างไรกนั 
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หลวง เมื่อเชา้นี้ ก่อนมาทีน่ี่ ขา้ไปนัง่กนิกาแฟอยูใ่นพระนคร ขา้มาถงึนี่ ไดเ้หน็คนพร ่าพดูกนัว่า ในหลวงทรงสวรรคตแลว้ 
แม่พลอย โถ กแ็ค่ขา่วลอืในรา้นกาแฟ 
หลวง ขา่วลอืหรอกเหรอ 
แม่พลอย ขา่วลอืกล็อืกนัไปทัว่ ทัง้ว่าเจา้นายท่านป่วย ทัง้ว่าทา่นมสีนมมากมาย ว่ากนัไปต่างๆนานา พวกนี้เน่ียชอบลอืกนั

แต่เรื่องอปัมงคล มนัอาจจะยงัไม่แน่ชดักไ็ดน้ะคุณหลวง 
แมช่อ้ยเขา้ฉาก สะอกึสะอื้น 
แม่ช้อย แม่พลอย…แม่พลอย 
แม่พลอย [สะอื้นตาม] แมช่อ้ย 
แม่ช้อย ปวดหลงัมากเลยแก่มาก โอย๊ 
แม่พลอย แม่ชอ้ย นี่เรื่องจรงิหรอืแมช่อ้ย 
แม่ช้อย [ฟายน ้าตา] ชัน้กอ็ยากใหม้นัเป็นแคข่า่วลอืเหมอืนกนั 
แม่ช้อย แม่พลอย เสดจ็ท่านบรรทมอยูแ่ท้ๆ  ในหอ้งบรรทมกม็คีนเฝ้ามากมาย กย็งัไมแ่คลว้ โถ เหน็เคา้บอกว่า มหาดเลก็ที่

เฝ้าอยู่ในวนันัน้ เป็นผูล้งมอื แลว้กม็นีกัการเมอืงหนุนหลงั เจบ็ใจจรงิๆ ไอเ้จา้ชติ! เจา้บุศย!์  
แม่พลอย แน่ชดัแลว้หรอื— 
หลวง เรื่ีองจรงิหรอืน่ี 
แม่พลอย —ว่าใครเป็นคนท าเรือ่งอปัรยีน์ัน่ 
แม่ช้อย ยงัหรอกจะ้ (ผูช้มตบมอื) หลวงท่านกค็งตอ้งสบืเสาะไปเรื่อยๆ 
แม่พลอย น่าเศรา้จรงิๆ 
แม่ช้อย ชัน้ตอ้งขอกลบัวงัก่อนนะ มากส็ง่ขา่วใหไ้ดท้ราบกนัเทา่นัน้เอง 
แม่พลอย [สะอื้น] ไปดมีาดนีะแม่ชอ้ย 
แมช้่อย ดแูลสขุภาพดว้ยนะ 
อัน้ คุณแม่ขอรบั ผมขอตวัไปสง่คุณชอ้ยขอรบั [หนัไปทางแม่ชอ้ย] ตามผมมา 
ตาอัน้พาแม่ชอ้ยออกไป 
หลวง ชัน้กข็อไปแจง้ขา่วนี้กบัเพื่อนๆคุณหลวงก่อนนะ ตอ้งใหรู้แ้น่ชดัว่าใคร 
แม่พลอย [สะอื้น] เดนิดีๆ นะคุณหลวง อย่าใหไ้มเ้ทา้พนัขา (ผูช้มโห่รอ้ง) 
หลวงออกไป 
แม่พลอย [พดูคนเดยีว เสยีงสัน่] ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย ยงัหนุ่มยงัแน่น สวยงามออกปานนัน้ ไม่น่าเลย ทัง้ๆทีส่มเป็นพระ

เจา้อยู่หวั มคีนรกัทัง้แผ่นดนิ บรรทมอยู่ถงึบนพระทีน่ัง่ แวดลอ้มไปดว้ยขา้ราชบรพิาร ปิดแลว้ ความตายกย็งัจู่
โจมเขา้ไปจนถงึ ไม่น่าเลย แต่ไม่เป็นไรหรอก ป่านน้ี ดวงวญิญาณของพระองคท์่าน กค็งเสดจ็ไปยนืเป็นยามเฝ้า
สะพานพระรามแปดแลว้ล่ะ (ผูช้มเฮใหญ่) 

เดก็วิง่เขา้มากลางเวท ี
เดก็ ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง! 
ทุกคนหลงัเวที ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง! ปรดีฆีา่ในหลวง!!! 
 

ฉาก 4 
[21:35] 
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อแีพงเขา้ฉาก สบืเทา้ไปมาอยู่ทางซา้ยเหมอืนรอใคร ไม่ชา้อนีวลกเ็ขา้ฉากมาทางขวา ประจนัหน้ากบัอแีพง แลว้กางแขน
ขวางไวไ้มใ่หผ้่านทาง 

อีแพง โอย๊ อนีี่ หลบไป กจูะไปหาคุณไปดเูมยีหลวง 
อีนวล หอื ปากตนีะ กตูบ [เงื้อฝ่ามอืขึ้น] 
อแีพงเงื้อฝ่ามอืขึ้นพรอ้มตบเช่นกนั 
คณุหญิงอบเชย หยุดนะ อนีวล มานี่ 
อนีวลเดนิหลบไปขอบเวท ีคุณหญงิอบเชยเขา้มาแทน 
คณุหญิงอบเชย อไีพรไ่มม่สีกุล มงึหน้าดา้นนะเน่ียมาถงึเรอืนกเูน่ีย 
อแีพงกลอกตาท าไม่รูไ้ม่ชี้ 
คณุหญิงอบเชย [คุยกบัอนีวล] ยงัดา้นอยู ่
อีแพง กแ็หม ถา้มนัไม่มผีูด้ตีนีแดงทีไ่หนไปตดัน ้าตดัไฟเรอืนหลงัเลก็ของอแีพงกบัคุณหลวงอ่ะ อแีพงเน่ียะกไ็ม่ตอ้งบาก

หน้าสวยๆมาทีน่ี่หรอกเจา้ค๊า 
คณุหญิงอบเชย อแีพง อไีพร่ไม่มสีกุล คงอย่างมงึน่ะ อยู่อย่างไพร่กด็แีลว้ มงึนี่นะ เป็นไพร ่การงานกไ็ม่ท า ดเีท่าไหรแ่ลว้

ทีก่เูน่ียจะไม่เฉดหวัมงึกบัแมม่งึออกไปเป็นกะหรีอ่ยู่ขา้งถนน 
อีแพง มงึด่าแม่กเูหรอ 
คณุหญิงอบเชย กดู่าทัง้โคตรมงึเลยแหละ 
อีแพง เออ กมูนัไพร่... แหม คุณหญงิอบเชยเจา้ขา อแีพงเน่ียะจะท าอะไรคุณหญงิไดเ้จา้ค่ะ คุณหนูชื่นกลิน่เจา้ขา คุณหนู

ชื่นกลิน่ 
อแีพงท าท่าจะฝ่าเขา้ไป คุณหญงิอบเชยปรีเ่ขา้ไปขวางอแีพง กางแขนยกึๆยกัๆ แลว้ชี้หน้า 
คณุหญิงอบเชย หยุดนะอแีพง หยุด หยุดเดีย๋วนี้ 
อีแพง คุณหนูชื่นกลิน่เจา้ขา ออกมาหน่อยสเิจา้คะ มาดสูคิะว่าคณุหลวง สามขีองเราสองคน มคีวามสขุมากแคไ่หนเมื่ออยู่

กบัแพง 
คุณหนูชืน่กลิน่ยนืรอ้งไหง้อแงอยู่ดา้นหลงั เดนิเขา้มา 
คณุหญิงอบเชย [หนัไปปลอบคณุหนูชืน่กลิน่ ลบูหวั] โอ๋ๆ เงยีบก่อนนะลกู อิบ๊! อิบ๊! อิบ๊! (ผูช้มหวัเราะ) อย่าไปสนใจมนั [ชี้

หน้าอแีพง] เดีย๋วแมจ่ะทวงผวัหนูมาใหเ้องลกู อิบ๊!อิบ๊!อิบ๊!อิบ๊! 
คณุหนูช่ืนกล่ิน [สะอื้น] ผวัหนู! 
คณุหญิงอบเชย [หนัไปพดูกบัอแีพง] อแีพง มงึนี่นะ สัง่สอนยงัไงกไ็มจ่ า ผวัใครกผ็วัมนัส ิวนัๆมงึกไ็ม่ท าอะไร ไปเป็นสก๊อย

แวน้ไปแวน้มา แย่งผวัชาวบา้น มหีวัคดิบา้งมัย้อแีพง 
อีแพง [พ่นลมเยย้ (scoffs)] คุณหญงิเจา้ขา ระดบัอแีพงเน่ียเจา้คะ ไม่ตอ้งมหีวัคดิหรอกเจา้ค่ะ ไพร่อย่างอแีพรยงัคดิไดเ้ลย

เจา้ค่ะ ตอนทีป่รดีถีูกท ารฐัประหาร คุณหนูน่ะ 
คุณหนูชืน่กลิน่รอ้งไหด้งัขึ้นมาอกี 
อีแพง (ต่อ) คุณหนูชื่นกลิน่น่ะออกมาหน้าชื่นตาบานเลย ถา้อแีพงปล่อยคุณหลวงออกไปท างาน กต็อ้งถูกรฐัประหารกบัเคา้

แน่ๆ ดสูคิะ ไพร่ยงัคดิไดเ้ลยค่ะ ผูด้เีน่ียะ คดิไม่เป็น! 
คณุหญิงอบเชย อแีพง มงึนี่นะ วนัๆมงึเอาคุณหลวงไปนอนกกอยู่ในเรอืน เสยีงานเสยีการ ท าใหเ้สยีความกา้วหน้า มงึคดิ

บา้งมัย้ ฮะมงึมสีมองคดิบา้งมัย้อแีพง 
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อีแพง คุณหญงิเจา้คะ มหีมูัย้เจา้คะ อแีพงกเ็พิง่บอกไป วา่ถา้เกดิแพงใหคุ้ณหลวงไปนะเจา้คะ คณุหลวงกจ็ะถูกท า
รฐัประหารน่ะ หู๊ย...ท าไมผูด้มีนัโง่จงัวะ! 

คณุหญิงอบเชย ด่าอกีแลว้ 
อีแพง เอาอย่างงีน้ะคะคุณหญงิเจา้ขา วดักนันะเจา้คะ คุณหญงิเนี่ยะ จะใหน้ ้าใหไ้ฟเรอืนหลงัเลก็ของอแีพงกบัคุณหลวงมัย้

คะ ไม่อย่างนัน้ อแีพงจะอพัขึน้เฟซบุ๊กใหห้มดเลย เรื่องของเราสามคน อพัโหลดแชรใ์หท้ัว่ทัง้โซเชยีลเน็ตเวริค์เลย
เจา้คะ แพงน่ะเป็นบ่าวเป็นไพรเ่จา้ค่ะ ไม่อายหรอก แต่หน้าบางๆอย่างคุณหนูชื่นกลิน่เนี่ย จะทนไดห้รอืเจา้คะ 

คณุหนูช่ืนกล่ิน แกสทิีโ่ง่ จอมพล ป. ต่างหากทีท่ ารฐัประหาร ไม่ใช่ปรดี ีควาย! 
อีนวล ปากดนีะมงึ คุณหญงิเคา้อุตสา่หใ์หข้า้วใหน้ ้า มงึ... [ปรีเ่ขา้ไป เงื้อฝ่ามอืขึ้น] 
อีแพง [เงื้อฝ่ามอืขึ้นโต]้ เอาสี ้เอาสี ้กกูม็มีอืมตีนีเหมอืนกนั เอาสี ้
อีแพง กจูะบอกพวกมงึไวน้ะ อคีุณหญงิกะอลีกูของมนัเน่ียตอ้งส านึกบุญคุณของก ูของแม่ก ูถา้กกูบัแม่กไูม่ท างานหลงัขด

หลงัแขง็น่ะ หน้าบางๆ อย่างพวกมนัน่ะจะท าอะไรเป๊น! [หนัไปตะคอกใสอ่นีวล] มงึกเ็หมอืนกนัอนีวล อไีพร่ใน
เรอืนเบีย้ อทีาสไลไ่ม่ไป เคา้เลกิทาสกนัตัง้นานแลว้ มงึยงัอยู่อยูด่า้ย! กจูะบอกอะไรพวกมงึใหน้ะ คนอย่างพวกมงึ-
มงึ-มงึ [ชี้หน้าเรยีงตวั] เน่ียนะ ต่อใหต้ายไปแลว้ เอาศพไปฝังใตต้น้ไมต้น้ไหน ตน้ไมน้ัน่กไ็ม่เจรญิเตบิโตหรอก มี
แต่เหีย่ว-เหีย่ว-แลว้กเ็หีย่ว! 

คณุหญิงอบเชย อแีพง นี่มงึด่ากทูัง้เรื่องเลยนะเนี่ย 
 

ฉาก 5 
[27:00] 

 
เดก็ ผคีอมมวินิสต ์
คนชคูอ้นผูพ้พิากษาเขา้ฉาก เดนิออ้มเกา้อี้ทีต่ ัง้กลางเวท ีวางคอ้นลงไปใสเ่กา้อี้ แลว้เริม่ออกท่าทางร่ายร าเหมอืนถูกผเีขา้ 
สองคนเขา้ฉากมายื้อแยง่เกา้อี้ (ผูช้มเฮขึน้) จนคนหนึง่ชงิเกา้อี้ไดส้ าเรจ็ ชขูึ้นเหนือหวัอวดผูช้มเหมอืนโล่รางวลั แลว้ออกไป 
 
สหายเก่า กองทพัปลดแอก ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิเพราะเมื่อสามสบิสีส่บิปีก่อน สหายร่วมรบของเรา ถูกศกัดนิา

ทกัษณิ ฆา่ตายในป่า! 
เดก็ อนัน้ี ผคีอมมวินิสตย์ิง่กว่าอกี เฮอืะฮะฮะฮ่า 
สหายเก่า เดก็เวร 
 

ฉาก 6 
[28:25] 

แขกหญงิหนึง่และแขกหญงิสองเขา้ฉาก ยกมอืไหวก้นัและกนั มผีา้แพรคลุมไหล่ ท่านพ่อถอืไมเ้ทา้แต่งชุดราชปะแตนยนือยู่
ทางฝัง่ขวาของเวท ีสาย สมีา ใสเ่สื้อยดืกางเกงยนี นัง่เกา้อี้อยู่ขอบซา้ยเวทถีดัจากแขกหญงิทัง้สอง 

ท่านพ่อ คนหลายๆคนในทีน่ี้อาจสงสยัว่า งานเลีย้งสงัสรรคค์รัง้นี้ จดัขึน้เนื่องในโอกาสอะไร จรงิๆกไ็มใ่ชโ่อกาสพเิศษอะไร
นกัรอ้ก กจ็ดัขึน้ในหมูญ่าต ิแลว้กเ็พื่อนๆฝงูๆทีคุ่น้เคยกนัเหมอืนญาต ิแต่กม็อียู่อกีบุคคลนึง เป็นคนแปลกหน้า 
จรงิๆชัน้กไ็ม่อยากจะใหเ้กยีรตไิอ่คนคนน้ีนกัรอ้ก แต่กเ็อาเทอะ ฉนัขอแนะน าใหรู้จ้กักบั นายสาย นามสกุลสมีา 
เป็นลกูชาวนา 
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แขกหญิงหน่ึง [เอาพดัขนนกป้องปากซุบซบิกบัคนขา้งๆ] วา้ย เหมน็กลิน่สาบ 
แขกหญิงสอง มน่ิาล่ะเจา้คะ ผวิพรรณกไ็ม่ดมูคีวามเป็นผูด้เีลยอ่ะ 
แขกหญิงหน่ึง กรา้นดว้ย 
ท่านพ่อ เขาเขา้มาในบา้นหลงันี้ เพราะรูจ้กักบัยยัเลก็ เขาเขา้มาดว้ยจุดประสงคอ์ะไร เขาเขา้มาดว้ยความตอ้งการอะไร แต่

ชัน้อยากจะบอกใหรู้ด้ว้ยนะ ถา้แกอยากจะเขา้มาในบา้นหลงันี้เพือ่หวงัจะจบัยยัเลก็ แลว้กจ็ะไดเ้ป็นลกูเขยบา้นน้ี 
ฝันไปเถอะ! จรงิอยู่ยุคสมยันี้เป็นยุคสมยัแห่งเสรภีาพ ไอ่คนมนัผุดมาจากป่าจากดงไหน กเ็ป็นใหญ่เป็นโตกบัเคา้
ได ้[กา้วไปทางซา้ยหนึง่กา้ว น าดว้ยไมเ้ทา้] ไอค้วามคดิแบบนี้ รงัแต่จะท าใหค้นเลวลงมากกว่าดขีึน้ ไม่รูจ้กัตกัน ้า
ใสก่ะโหลกชะโงกดเูงา [กา้วไปทางซา้ยอกีหนึง่กา้ว] ไม่รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดนิต ่า [กา้วไปทางซา้ยอกีหนึง่กา้ว] ไม่รูจ้กั
เจยีมกะลาหวั [กา้วไปทางซา้ยอกีหนึง่กา้ว คราวนี้เกอืบถงึตวัสาย สมีา] และฉนัขอบอกใหรู้ไ้วน้ะว่า ไอค้วามเป็น
ผูด้ ีมนัมาจากสายเลอืด กากย็่อมเป็นกา หงสก์ย็่อมเป็นหงส ์ตลอดไป [กา้วกลบัไปดา้นขวาเวท]ี 

แขกชาย ผมคดิว่า— [ผดิควิ] 
ท่านพ่อ เดีย๋วๆๆ มงึ จะรบีอะไรนกัหนา เสรภีาพจะมอียู่ทีไ่หนกช็่าง แต่ไม่ใช่ทีบ่า้นหลงันี้ ไม่ใช่ ณ ทีแ่ห่งนี้ ยยัเลก็เป็นลกู

สาวท่านเจา้คุณ ไม่ใช่ผูห้ญงิไพร่ผูห้ญงิขา้งถนนทีไ่หนทีแ่กจะคดิจบัเอาไดง้่ายๆ บา้นหลงันี้อาจเปิดตอ้นรบัคนทุก
คน แต่เวน้ไวแ้คบ่างคนเท่านัน้ 

แขกชาย ผมคดิว่า ควรจะเชญิสภุาพบุรุษท่านนี้ออกจากบา้นไดแ้ลว้นะครบั 
สาย สีมา มใีครตอ้งการจะพดูอะไรอกีมัย้ครบั ถา้ไมม่ ีผมจะไดเ้ตรยีมตวักลบั แต่ก่อนจะกลบั ผมขอพดูอะไรในทีน่ี้ซกั

เลก็น้อย นิดเดยีวเท่านัน้ ผมรูว้า่ถงึคนอย่างผมพดูไป พวกท่านทัง้หลายกค็งไม่อยากฟัง แต่วนันี้! ไม่ว่าท่านจะ
อยากฟังหรอืไม ่ท่านกย็งัตอ้งฟังอยู่ด ี
     ผมรูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดร้บัเชญิมาเป็นแขกในบา้นหลงันี ้เป็นกาเพยีงตวัเดยีวในฝงูหงส ์มนัไดถู้กเชญิมาดว้ย
ความมุ่งหมายบางอย่าง จงึไมใ่ช่ความผดิของเจา้กาตวันี้เลย ทีไ่ม่ไดม้คีวามเจยีมตวั เขา้มาปะปนอยู่ในฝงูหงส ์
เพราะมนัไดถู้กรบัเชญิมา 
     ผมมคีวามภมูใิจสงูสดุทีไ่ดเ้กดิเป็นลกูชาวนา เพราะถา้นบัจ านวนกนัแลว้เนี่ย ขนุนางอย่างพวกท่านนัน้มี
จ านวนน้อยกว่าชาวนา พ่อของผมจงึอยู่ฝ่ายขา้งมาก ผมจงึไมม่คีวามน้อยอกน้อยใจเลยในโชคชะตา ทีไ่ม่ไดเ้กดิ
ในชนชัน้สงู เพราะนัน่เป็นเงื่อนไขทีค่นเราไดส้รา้งขึน้มาเอง มนัหาไดค้งทนถาวรไม ่รอวนัแต่จะเสือ่มสลายผุพงัไป
ตามกาลเวลา (ผูช้มเฮ) 
     ผมไม่ไดเ้ป็นผูรุ้กรานท่าน ทีอ่ยู่บนปราสาทงาชา้งทีส่งูสง่ แต่เมื่อท่านเลอืกทีจ่ะรุกรานผม ดว้ยการถ่มน ้าลาย
ลงมายงัพืน้ดนิ ผมกจ็ าเป็นตอ้งเชด็มนัเสยี เพราะมนัเป็นสิง่ปฏกิลู! (ผูช้มเฮ) 
     ท่านเขา้ใจผดิทีค่ดิว่าผมจะลอกคราบมาเป็นผูด้ ีโลกของผมกบัโลกของท่านมนัห่างออกไปทกุท ี[สบืเทา้เขา้หา
ท่านพ่อสองสามกา้ว] ผมเป็นปีศาจทีก่าลเวลาไดส้รา้งขึน้มาหลอกหลอนคนทีอ่ยู่ในโลกเก่า ความคดิเก่า ใหเ้กดิ
ความละเมอหวาดกลวั [สบืเทา้เขา้ไปจนประจนัหน้าท่านพ่อ] และไม่มอีะไรทีจ่ะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่าน้ีได ้
เท่ากบัไมม่อีะไรหยุดยัง้ความรุดหน้าของกาลเวลาทีจ่ะสรา้งปีศาจเหล่าน้ีใหม้ากขึน้ทุกท ี 
     ท่านคดิจะท าลายปีศาจตวันี้ในคนืวนัน้ีต่อหน้าสมาคมชัน้สงูเช่นน้ี แต่ไมม่ทีางจะเป็นไปได ้เพราะเคา้จะอยูย่ง
คงพระกนัยิง่กว่าอคลิสิหรอืซกีฟรดิ พวกเคา้อยู่ในเกราะก าบงัของกาลเวลา ท่านอาจจะเหนี่ยวรัง้อะไรไวไ้ดบ้างสิง่
บางอย่างชัว่ครัง้ชัว่คราวเท่านัน้ แต่ท่านไม่สามารถรกัษาทุกสิง่ทุกอย่างไวไ้ดต้ลอดไป โลกของผมกบัโลกของท่าน 
มนัอยู่คนละโลกกนั โลกของผม เป็นโลกของสามญัชนคนธรรมดา 

สาย สมีา ผลุนผลนัออกไป 
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รชันี สาย เดีย๋วก่อน! 
 

ฉาก 7 
[35:00] 

แมจ่งูมอืเดก็มายนือยูท่างซา้ยของเวท ี
แม่ เราตอ้งการรฐับาลแหง่ชาต!ิ 
เดก็ เราตอ้งการรฐับาลแห่งชาต!ิ 
แม่ เราตอ้งการนายกพระราชทาน! (ผูช้มเอะอะโวยวายขึน้) 
เดก็ เราตอ้งการ…นายก นายกพระราชทาน 
แม่ [ตบหวัเดก็พลางยิ้ม] พดูใหม้นัเตม็เสยีงหน่อย เอาใหม ่เราตอ้งการนายกพระราชทาน! 
เดก็ เราตอ้งการนายกพระราชทาน! 
แม่ มาตรา 7! [ชแูขนขึ้นเหวีย่ง] 
เดก็ มาตรา 7! [ชแูขนขึ้นเหวีย่ง] 
แม่ มาตรา 7! 
เดก็ มาตรา 7! 
แม่ มาตรา 7! 
เดก็ มาตรา 7! 
(ผูช้ม เป็นจงัหวะสอดรบักนั ไมเ่อา!) 
แม่ มาตรา 7! 
เดก็ มาตรา 7! 
(ผูช้ม ไม่เอา!) 
แม่ มาตรา 7! 
เดก็ มาตรา 7! 
(ผูช้ม ไม่เอา!) 
 
แม่ เฮ่ย รถถงัลกู ทหารเคา้ออกมาแลว้ลกู ป่ะ เอาดอกไมไ้ปใหพ้ี่ๆ เคา้กนั 
แม่ ถ่ายรปูๆๆ ถ่ายรปูก่อน เยีย่มๆ ไหวพ้ีเ่คา้ซะลกู ไหวพ้ีเ่คา้ซะ ไหวง้ามๆ เผื่อจะไดเ้ป็นนายกฯ (ฮา) 
คณะรฐัประหาร แถลงการณ์ของคปค.ฉบบัทีห่นึ่ง - แถลงการณ์ ของคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ฉบบัที ่๑ เรื่องประกาศยดึอ านาจ 
     ดว้ยเป็นทีป่รากฏความแน่ชดัว่า การบรหิารราชการแผ่นดนิโดยรฐับาลรกัษาการปัจจุบนั ไดก้่อใหเ้กดิปัญหา
ความขดัแยง้ แบ่งฝ่าย สลายความรูร้กัสามคัคขีองคนในชาต ิอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ในประวตัศิาสตรช์าติ
ไทย ต่างฝ่ายต่างมุ่งหวงัเอาชนะดว้ยวธิกีารหลากหลายรปูแบบ และมแีนวโน้มนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ 
โดยประชาชนสว่นใหญ่เคลอืบแคลงสงสยัการบรหิารราชการแผน่ดนิ อนัสอ่ไปในทางทจุรติประพฤตมิชิอบอย่าง
กวา้งขวาง หน่วยงาน องคก์รอสิระ ถูกครอบง าทางการเมอืง ไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิว้
ในรฐัธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัร ท าใหก้ารด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงเกดิปัญหาและอุปสรรคหลายประการ 
ตลอดจนหมิน่เหมต่่อการหมิน่พระบรมเดชานุภาพแห่งองคพ์ระมหากษตัรยิ ์ผูท้รงเป็นทีเ่คารพเทดิทนูของปวงชน
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ชาวไทยอยู่บ่อยครัง้ แมห้ลายภาคสว่นสงัคม จะไดพ้ยายามประนีประนอมคลีค่ลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่อง
แลว้ แต่ยงัไม่สามารถทีจ่ะท าใหส้ถานการณ์ความขดัแยง้ยุตลิงได้ ดงันัน้ คณะปฏริปูการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุ ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้ญัชาการเหล่าทพั และผูบ้ญัชาการ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งยดึอ านาจการปกครองแผ่นดนิ ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยคณะ
ปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมุข ขอยนืยนัว่า ไมม่เีจตนาทีจ่ะ
เขา้มาเป็นผูบ้รหิารราชการแผ่นดนิเสยีเอง แต่จะไดค้นือ านาจการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขกลบัคนืสูป่วงชนชาวไทยโดยเรว็ทีส่ดุ ทัง้นี้เพื่อธ ารงรกัษาไว ้ซึง่ความสงบสขุ และ
ความมัน่คงของชาต ิรวมทัง้เทดิทนูไว ้ซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิอ์นัเป็นทีเ่คารพยิง่ของปวงชนชาวไทยทุกคน 
     ประกาศ ณ วนัที ่๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๓.๕๐ น. 
     ลงชื่อ พลเอกสนธ ิบุญยรตักลนิ (ผูช้มเฮ) 
     หวัหน้าคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
     โปรดฟังอกีครัง้หนึ่ง ในยทูบู 

 
ฉาก 8 
[40:10] 

จา้วผวิปากท านองขึ้นตน้เพลงพระราชนิพนธ ์“ใกลรุ้่ง” ถอืมงกุฎเขา้มาดว้ย 
จ้าว เฮอ้… ไดค้นืมาและ งามจรงิๆ หามใีดเทยีบ อ๊อย ช่างงดงาม เลอเลศิ บรสิทุธิผ์ุดผ่อง มนัตอ้งเป็นของขา้ตลอดไป ไม่

ใช่เลดีก้ากา้ 
ลงิสามตวัเขา้มาจะแย่งมงกุฎ 
จ้าว เฮย้ ยงัไง นี่มนัของรกัของขา้ ? อย่ามายุ่งเชยีวนา น่ีมนัเปรยีบเหมอืนตวัแทนของความบรสิทุธิผ์ุดผ่องของขา้ เจา้อย่า

มายุ่ง เฮย้! เฮย้! เฮย้! ? เจา้เอาอนัน้ีไปก่อนกไ็ด ้เจา้ขอเพชรขา้เถอะ เอาไปก่อนกไ็ด ้ขา้ขอเพชร โอ ้โอ ้เพชรของ
ขา้ เพชรของขา้ เฮย้ ของเก๊นี่หว่า เฮย้ เอาของกไูปแลว้เวย้ เฮย้ ไอน้้อง เดีย๋วขา้จะเลีย้งกลว้ย ไปเรยีกพวกเพื่อน
มาไป คนละอนัๆๆๆ เอา้กนิๆๆ กนิกนัอร่อยๆ ไปแบ่งกนักนินะคนละเลก็คนละน้อยผลประโยชน์นิดๆหน่อยๆ
ช่วยกนักนิเนาะ (เฮ) อร่อยกนัเนาะ เออ้ [ลงิตายดว้ยกลว้ยอาบยาพษิ] เจา้พวกลงิโง ่คดิจะหลอกขา้เรอะ ขา้ไม่ใช้
ขา้วเหนยีวมะมว่งกด็เีท่าไหร่แลว้ (เฮ) จ าไว ้ทีน่ี่ บา้นของขา้ ลงิอย่างพวกเอง็น่ะไมช่นะหรอก ลงิหลอกเจา้ หลอก
ไปหลอกมาโดนเจา้หลอกตายแลว้ตายอกี ฮ่าๆๆๆ ลงิหลอกเจา้ทัง้หลาย ขา้ชนะอกีแลว้! 

 
ปิดฉาก 
[44:15] 

น้อง ท าไมมแีคแ่ปดแผ่นดนิล่ะครบั 
พ่ี กแ็ผ่นดนิทีเ่กา้อ่ะ มนัยงัไม่จบไงจ๊ะ 
น้อง ท าไมอ่ะครบั 
พ่ี กแ็ผ่นดนิทีเ่กา้อ่ะ ยงัตอ้งสูก้นัอกีเยอะ [หนัไปพดูกบัผูช้ม] ใชม่ัย้คะพีน้่อง? (ผูช้ม ใช!่) ใช่มัย้คะพีน้่อง? (ผูช้ม ใช!่) 
 
 

ป๋าจอมตับ๊ เป็นยงัไงล่ะ เคา้ใหส้ง่บทสง่ครปิต ์ไม่ไดเ้ล่นเวทใีหญ่เลยใชม่่า! 


