เก้าแผ่นดิน (2012)
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 แรก https://www.youtube.com/watch?v=PQwP3mb7iZ8 โดยนอกจากบทพูดแล้วยัง
บันทึก timestamps และปฏิกริ ยิ าจากผูช้ มไว้ในวงเล็บด้วย

ภรณ์ทิพย์ มันคง
่
สวัสดีค่ะ ขอโทษทีม่ าช้าไปหน่อยนะคะ เพราะว่าสัญญากันไว้ว่าสองทุ่มเนาะ แต่ว่าพีน่ ้องรอได้ใช่มยั ้ คะ
สาหรับวันนี้นะคะ เรื่องเก้าแผ่นดิน เป็ นละครเรื่องสุดท้ายแล้วของประกายไฟการละคร หลังจากนี้เราก็จะไม่ได้เล่น
ละครกันแล้ว
เนื่องจากในงานหกตุลาทีผ่ ่านมา เราได้ระดมเพื่อนพ้องพีน่ ้องทีไ่ ปช่วยงานทาละครย้อนรอยหกตุลาขึน้ มานะคะที่
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราเลยสัญญาเพื่อนเค้าไว้ว่าเราจะเลีย้ งขอบคุณ แต่เผอิญเราไม่มเี งิน เราก็เลยจะ
ขอรับบริจาคพ่อแม่พน่ี ้องให้ไปจัดเลีย้ งขอบคุณเพื่อนๆของเรานะคะ แล้วก็พ่อแม่พน่ี ้องคนไหนสะดวกมาร่วมงานในครัง้ นัน้
ก็จะมีจดั วงเสวนาพร้อมกับการเลีย้ งขอบคุณ พร้อมแถลงว่าทาไมเราจึงเลิกแสดงละคร
ถ้าเป็ นกาหนดการอย่างไร เราก็จะประกาศทางเฟซบุ๊กประกายไฟ fan ฮาฟฟฟ
ถ้าชอบละครของเราก็บริจาคได้นะคะ แต่วา่ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ตอ้ งบริจาคนะคะ
วันนี้ละครเรื่องเก้าแผ่นดินนะคะ เราค่อนข้างจะเต็มทีก่ บั มันมาก ต้องอธิบายก่อนว่าเป็ นละครตัดแปะ ใช้เทคนิคละคร
ตัดแปะ (pastiche) พีน่ ้องอาจจะต้องสลับฉากไวกว่าเรานิดนึง และตีความกันเอาเองว่าใครเป็ นใครนะคะ
พีน่ ้องพร้อมรึยงั คะ พบกับละครเรื่องเก้าแผ่นดินได้เลยค่ะ
***
เปิ ดฉาก
[2:18]
พี่ มานี่เร็วขวัญข้าว
สองพีน่ ้องวิง่ ไปทางซ้ายของเวที
พี่ วันนี้นะ พีม่ นี ิทานจะเล่าให้ฟังด้วยแหละ
น้ อง เรื่องอะไรเหรอครับ
พี่ [หันไปพูดกับผูช้ ม] นิทานเรื่องนี้นะคะ มีช่อื เรื่องว่า เก้าแผ่นดิน
ฉาก 1
[2:40]
แม่ช้อย แม่พลอย แม่พลอย แม่พลอยออกมาเทอะ แม่พลอย
แม่พลอย ชัน้ ละเป็ นห่วงแทบแย่ ได้ขา่ วว่ามีกบฏ
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แม่ช้อย ใช่แล้วแม่พลอย ในวังเค้าปิ ดไม่ให้ออกมาเสียสองวัน ชัน้ นะกลัวแทบแย่เลย
แม่พลอย แล้วเรื่องมันเป็ นมายังไงรึแม่ชอ้ ย
แม่ช้อย อ๊าว นี่แม่พลอยไม่รเู้ รื่องเลยรึน่ี
แม่พลอย ไม่รเู้ รื่องเลย
แม่ช้อย ก็พวกคณะราษฎร เค้าจับเจ้าไปขังไว้ แล้วก็เปลีย่ นแปลงการปกครอง
แม่พลอย คณะราษฎรนี่มนั ใครกัน พวกเดียวกับนิตริ าษฎร์รเึ ปล่า (เสียงเฮ)
แม่ช้อย นิตริ าษฎร์…
แม่พลอย พวกนี้เนี่ยะ ไม่รจู้ กั กลัวบาปกลัวกรรมกันเอาซะเลย แล้วตกลงไอ้คณะราษฎรทีส่ องนี่มนั เป็ นใครกัน
แม่ช้อย คณะราษฎรเฉยๆ
แม่พลอย อ๋อ เฉยๆ
แม่ช้อย เห็นเค้าบอกว่ามีทงั ้ ทหาร นักเรียนนอก แล้วก็ราษฎรอย่างเราๆนี่แหละ แล้วเค้าจะเอา ไอ่ คอนซิตว๊ิ ชัน่ มาปกครอง
บ้านเมืองด้วยน้า
แม่พลอย ค-ค-ค-คอนสิตว๊ิ ชัน่ ค-คอนสิตว๊ิ ชันมั
่ นคืออะไรกันแม่ชอ้ ย แล้วพวกเจ้าล่ะ จะเอาเจ้าไปไว้ทไ่ี หน จะฆ่าเจ้าทิง้ เสีย
ให้หมดเลยรึยงั ไง
แม่ช้อย อืม้ ่ ชัน้ ก็ไม่ค่อยเข้าใจไอ่คอนสิตว๊ิ ชันหรอกนะ
่
ว่ามันเป็ นฝรังมั
่ งค่ามาจากไหนรึเปล่า
อ๊อด แหมคุณแม่ขอรับ เดีย๋ วพอพีอ่ นั ้ กลับมา คุณแม่กล็ องถามเอาเองเถิดครับ
แม่พลอย อ๋อ นี่ยงั ไม่เลิกใส่ความพีเ่ ค้าอีกใช่มยั ้
อ๊อด กระผมไม่ได้ใส่ความนะขอรับ คุณแม่กล็ องถามเอาเองเถิดครับ
อัน้ เดินเข้าฉาก ยกมือไหว้
อัน้ สวัสดีครับคุณช้อย สวัสดีครับคุณแม่ มีอะไรให้ผมทานบ้างมัย้ ครับ ไม่ได้กนิ อะไรอิม่ ท้องมาหลายวัน
แม่พลอย อัน้ จริงรึเปล่าทีเ่ ค้าลือกันว่าอัน้ เป็ นกบฏ
อัน้ คุณแม่อย่าเรียกอย่างนัน้ เลยครับ มันเป็ นคาแสลงหู ถ้าคุณแม่จะเรียก ก็ขอให้คุณแม่เรียกการครัง้ นี้ว่า การเปลีย่ นแปลง
การปกครองเถิดครับ
แม่พลอย & แม่ช้อย ยาวจัง
อัน้ งัน้ เรียกปฏิวตั กิ ไ็ ด้ขอรับ
อ๊อด พวกหัวรุนแรง ไม่รจู้ กั สานึกบุญคุณของหลวงเค้า
อัน้ ตาอ๊อด! ทุกวันนี้ฉนั ไม่เห็นว่าหลวงท่านจะทาอะไรเลย (ผูช้ มเฮ) ดีแต่รดี เอาภาษีคนจนไปบารุงบาเรอเจ้า (เฮ) ดีแต่
จัดการรื่นเริงตามความเชื่อของตนเองทีง่ มงายอย่างไร้สาระ (เฮ) ทัง้ งานวันเกิด (เฮ) งานศพ (เฮ) แล้วก็ทเ่ี พิง่ ผ่าน
มาไม่นานเนี้ยะ (เฮ) งานอะไรอ่ะ อ๋องานฉลองพระนคร
แม่ช้อย เอ้า ค่อยๆคุยกันนะพ่อนะ เออ พ่ออัน้ ฉันอยากจะถามพ่อซักหน่อยว่า ไอ้คอนสติตว๊ิ ชันเนี
่ ่ย มันเป็ นฝรังมั
่ งค่ามา
จากไหนรึ
อัน้ ไม่ใช่ฝรังมั
่ งค่ามาจากเมืองนอกเมืองนาทีไ่ หนหรอกขอรับ แต่เป็ นกฎหมาย กฎหมายสูงสุด ทีไ่ ม่ว่าเจ้า หรือไพร่ ก็ตอ้ ง
ทาตามเหมือนๆกัน
แม่พลอย เอาเจ้ามาไว้ใต้กฎหมาย ระวังเถอะ! พวกเค้าจะยอม
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อัน้ ถึงไม่ยอมก็ตอ้ งรบกันแล้วขอรับคุณแม่ (เฮใหญ่) ระบอบเก่ากับระบอบใหม่ จะต้องรบกันไปอีกนาน จนกว่าระบอบใด
ระบอบหนึ่งจะชนะ และผมก็ขอยืนยันว่า ในชีวติ เรา บางทีลกู เราด้วย จะต้องรบกันไปอีก และแย่งชิงกันไปอีกนาน
ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่น้ี
แม่พลอย ตาอัน้ …
อ๊อด เห็นมัย้ ล่ะขอรับคุณแม่ ว่าไม่ทนั ไรเนี่ยะ ลายก็ออกเสียแล้ว ในหัวของพีอ่ นั ้ เนี่ย คงไม่มคี วามจงรักภักดีแม้แต่น้อย
[ก้าวเข้าหาอัน้ ชี้หน้า] ระวังไว้เถอะเหามันจะกินหัวเอา!
อัน้ ถ้าความจงรักภักดีฉนั จะมีเหลืออยู่ ก็คงจะมีเหลือแต่ความจงรักภักดีทม่ี ใี ห้ต่อเหล่ามวลมหาราษฎรเท่านัน้ แหละตาอ๊อด
(เฮ เสียงตีนตบ หัวใจตบ)
แม่พลอย ยอมรับแล้วใช่มยั ้ ว่าตัวเป็ นกบฏ?! [ร้องไห้ อ๊อดโอบไหล่ปลอบ]
อัน้ หากคุณแม่จะเชื่ออย่างนัน้ ผมก็จนใจ แต่เราทนกับสังคมทีเ่ หลวแหลกนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่ (เฮ) สังคมทีม่ ี
แต่การกดขี่ สังคมทีค่ นรวยเหยียบหัวคนจน คนนึงใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย (เฮ) กินอยู่อย่างสุขสบาย (เฮ) แต่
ในขณะทีค่ นอีกนับแสนนับล้าน ต้องอยู่อย่างอดอยากยากจนแร้นแค้น (เฮ) ถึงเวลาแล้วขอรับทีเ่ ราจะต้องลุกขึน้ มา
ปลดปล่อยและเปลีย่ นแปลงสังคมนี้ ให้มสี ทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน (เฮ)
แม่ช้อย แล้วทาไมไม่รอซักหน่อยล่ะพ่ออัน้ รอให้หลวงท่านน่ะพร้อมก่อน เดีย๋ วท่านก็คงจะให้เองนันแหละ
่
หลวงท่านก็เรียน
จบเมืองนอกเมืองนามาเหมื๊อนกัน ราษฎรบ้านเราเนี่ยก็ไม่มกี ารศึกษาเลย—
อ๊อด ยังโง่อยู!่
อัน้ เจ้าก็โง่ดว้ ย! (เฮ)
อ๊อด ชิงสุกก่อนห่าม!
อัน้ เราต้องการความก้าวหน้า!
แม่พลอย ระวังเอาเถอะ! ไปแย่งชิงเอาอานาจของเค้ามา ซักวันนึง เค้าจะมาแย่งเอาอานาจของเค้าคืน
อัน้ หากมีเจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดินองค์ใด อาจหาญมาแย่งชิงเอาอานาจคืนจากราษฎร เห็นทีคงต้องรบกันเสียแล้วละครับ (เฮ)
เพราะราษฎรชาวสยามยุคนี้ เขาไม่ได้โง่ เขาไม่ได้กนิ หญ้ากินฟางแทนข้าว (เฮ) ทีจ่ ะได้ให้ใครมาสนตะพายได้
ง่ายๆเหมือนแต่ก่อน
แม่พลอย [เสียงสัน่ หน้าเหยเก] ชัน้ เลีย้ งลูกทุกคนมา ชัน้ พร่าสอนลูกของชัน้ ทุกคนเสมอ เรื่องความจงรักภักดี ไม่นึกเลย ว่า
วันนี้ ชัน้ จะมีลกู เป็ นกบฏ! อัน้ อัน้ รูม้ ยั ้ ว่าอัน้ ใช้เท้าของอัน้ เหยียบย่า และทาลาย ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีแ่ ม่เชื่อถือมา
ทัง้ ชีวติ ! (เฮ) ชัน้ รับไม่ได้คุณช้อยชัน้ รับไม่ได้ ออกไปซะอัน้ ออกไปเสียให้พน้ หน้าแม่
อัน้ ก่อนทีผ่ มจะออกไป ผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่า สิง่ ทีก่ ระผมและพวกของกระผมได้ทาลงไป มันไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ต่อ
ตัวกระผม หรือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องกระผม แต่มนั จะคือผลประโยชน์ของมวลมหาราษฎรในอนาคตกาลสืบไป
(เฮ)
แม่พลอย พอ!พอ!พอ! ชัน้ ไม่อยากฟั งอะไรทัง้ นัน้ ออกไปซะอัน้ ออกไปเสียให้พน้ หน้าแม่
แม่ช้อย ใจเย็นๆ ใจเย็นๆนะแม่
อัน้ งัน้ ผมขอตัวออกไปกินข้าวข้างนอกครับ! (ตบมือ)
อัน้ เดินออกไป
[11:10]
แม่พลอยสะอื้น
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แม่ช้อย แม่พลอย โลกมันก็หมุนเวียนเปลีย่ นไปทู๊กวัน เปลีย่ นไปหลายยุคหลายสมัย เราก็อยู่กนั มานานพอทีจ่ ะเห็นว่าเจ้าที่
ดีกม็ ี เจ้าทีไ่ ม่ดกี ม็ ี มันไม่มมี าตรฐานอะไรมาวัดเล้ย เราต้องปรับตัวนะแม่นะ นาฬิกาหมุ๊นเดินทุกวัน
แม่พลอย ถ้าแม่จะพูดกับชัน้ เรื่องนี้ แม่กลับไปซะดีกว่า ชัน้ ยืนยัน ว่าอย่างไรเสียชัน้ ก็รบั ไม่ได้ [หันไปหาตาอ๊อด] ตาอ๊อด
อ๊อด ครับ
แม่พลอย ไปส่งคุณช้อยที
อ๊อด เชิญขอรับแม่ชอ้ ย
อ๊อด เสียดายนะครับทีค่ ุณแม่ชอ้ ยเนี่ย อยู่ในรัว้ ในวังมาเสียนาน ไม่น่ามีความคิดแบบนี้เลย [กอดอก]
แม่ช้อย พ่ออ๊อด ก็เพราะว่าชัน้ อยู่ในรัว้ ในวังมานานน่ะสิ ชัน้ ถึงได้เห็นอะไรต่อมิอะไรทีพ่ ่อไม่เคยเห็น เฮ่อะ! (เฮ)
ฉาก 2
[12:50]
ศาลเจ้าแม่ตุม้ ตุย้ เข้าฉาก มีผา้ สีผกู คอผูกสะโพก ทาท่าทางลับๆล่อๆ กินของเซ่นจากพื้นเวที กินเสร็จแล้วกลับไปยืนนิง่ เป็ น
ท่อนไม้อยูท่ างซ้ายของเวที สองแขนชูข้นึ ฝ่ ามือประกบกันเหนือหัว
เมีย โอ๋ยตายแล้วพ่อ พ่อมึงดูซิ พืชผลการเกษตร นาเราแล้งหมดแล้วพ่อมึง ทายังไงดีละเนี่ย โอ๋ย ตายๆ เจ๊ง เจ๊งกะบ๊ง เจ๊ง
ผัว แล้งหมดแล้ว ทายังไงดีๆ
เมีย ทาไงดีล่ะ
ผัวเมียหันไปเห็นศาลเจ้าแม่ตมุ้ ตุย้ ชี้น้วิ ไป
ผัว & เมีย ...ศาล!
ผัว ต้องไปขอ
ผัวเมียนังพั
่ บเพียบหน้าศาลเจ้าแม่ตมุ้ ตุย้ พนมมือ
เมีย โอ สาธุละค่ะ เจ้าพ่อเจ้าขา ศาลทีเ่ คารพ ลูกช้าง ลูกม้า ตัวเล็กๆ น้อยๆ เนี่ยะ ขอให้ท่านได้โปรดประทานฝนลงมาจาก
ฟากฟ้ าให้ชมุ่ ฉ่ าทัวแผ่
่ นดินทีเถิดนะเจ้าคะ สาธุ ถ้าให้นะเจ้าคะ ลูกจะถวายหัวเป็ ด หัวไก่ กล้วยน้าว้า ส้ม ชุดใหญ่
เลย
ศาลเจ้าแม่ต้มุ ตุ้ย โอมมะลึกกึกกึย๋ มะกึกกึกกึย๋ ...เพีย้ ง [เสกคาถาไปทางผัวเมีย]
เมีย โอ้ พ่อมึง อัศจรรย์ใจจริงๆ ฝน [กระโดดโลดเต้น]
ผัว ฝนตกแล้ว ฝนมาแล้ว
เมีย โอ้โห ท่านศาล ช่างศักดิสิ์ ทธิอะไรเยี
ย่ งนี้ พ่อมึงดูสิ
์
เมียผัวมองพื้นด้วยความตืน่ ตระหนก
เมีย เดีย๋ ว เดีย๋ ว น้า! น้าท่วมแล้วพ่อมึงทายังไงดี... พันขากางเกงขึน้ ! พันขากางเกงขึน้ พ่อมึง เดีย๋ วปลิงเกาะ
ผัวเมียพับขากางเกงขึ้น
เมีย ทายังไงดี...
เมีย & ผัว ขอท่านศาล!
ศาลเจ้าแม่ต้มุ ตุ้ย มาขอกูอกี และ (ผูช้ มหัวเราะ)
ผัว ศาลเจ้าคร้าบ ขอฝนให้น้อยลงกว่านี้ หรือไม่ตกเลยก็ได้นะคร้าบ
เมีย ถ้าให้นะ ลูกช้างจะให้ไอแพ็ด ไอโฟน ไอพ็อด เต็มทีไ่ ปเลย จะเอาแบบไหน
เมีย & ผัว จัดให้
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ศาลเจ้าแม่ต้มุ ตุ้ย กูจะได้มแี ชต อ่ะ กูให้กแ็ ล้วกัน [ร่ายรา] โอมมะลึกกึกกึย๋ มะกึกกึกกึย๋ เพีย้ ง [เสกคาถาไปทางผัวเมีย]
ผัวเมียมองไปด้านบนทางขวาเวที ตะลึงลาน
เมีย โอ้ หยุดตกในบัดดลเลยพ่อ ท่านศาลช่างศักดิสิ์ ทธิอะไรเยี
ย่ งนี้
์
ผัว ดูๆต้นหญ้าเรา สวยมาก
เมีย ไม่ได้แล้วพ่อมึง ต้องเอาไอแพดไอโฟนไอพ็อดไปถวายท่านซะหน่อยละ
เมีย ...แต่เดีย๋ ว มันแห้งเกินนี่นะพ่อ! โอ้ย ทายังไงละทีเนี้ยะ แห้งเกิน เจ๊งลูกเดียว เราต้องขออะไรทีม่ นั ยิง่ ใหญ่กว่านี้
ผัว ได้
เมีย งัน้ เรา...
ผัวเมียไปศาล
เมีย ศาลเจ้าคะ ลูกช้างลูกม้ามาขอให้ท่านแก้รฐั ธรรมนูญไปเลย (เฮ)
ศาลเจ้าแม่ตุม้ ตุย้ ผงะ เอี้ยวตัวไปด้านซ้าย
ศาลเจ้าแม่ต้มุ ตุ้ย กูไม่ให้มงึ
ผัว อ่าว
เมีย อะเอิม่ … งัน้ เอาไงดีล่ะพ่อ
ผัว งัน้ ขอให้แก้มาตรา 112 สาเร็จด้วยเถิด (เฮ)
ศาลเจ้าแม่ตุม้ ตุย้ ผงะ เอี้ยวตัวไปด้านขวา
ศาลเจ้าแม่ต้มุ ตุ้ย กูกไ็ ม่ให้มงึ
ผัว อ่าว
เมีย อะเอิม่ ... งัน้ ไม่ได้ งัน้ [นึกออก] ขอแก้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันไปเลย เป็ นยังไงพ่อ (เฮ)
ศาลเจ้าแม่ต้มุ ตุ้ย พวกมึงนี่น่าราคาญจริงๆ กูไม่ให้มงึ กูไม่ให้ มึงเข้าใจม้าย
เมีย เฮ้ย! ขนาดเนี้ย ยังไม่ให้อกี เอาอย่างเงีย้ ะ มันต้องจัดการแล้ว พ่อมึง จัดการมันเลย โค่นศาล!
ผัว เอาหัวไก่กคู นื มา!
ผัวกระโดดถีบศาลเจ้าแม่ตมุ้ ตุย้ ลงไปกองพื้น
ฉาก 3
[16:30]
แม่พลอยเข้าฉาก ไอ เดินหลังงุม้ ไปนังเก้
่ าอี้พลาสติก
แม่พลอย อัน้ เอาน้าให้แม่หน่อยลูก
ตาอัน้ เข้ามานังพั
่ บเพียบอยู่ขา้ งแม่พลอยทีน่ งเก้
ั ่ าอี้ ยืน่ ขวดน้ าให้
หลวง [หอบหายใจ] แม่พลอย!
แม่พลอย หลวง!
หลวง เกิดเรื่องใหญ่แล้ว แผ่นดินสยามเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
แม่พลอย มันเรื่องอะไร
หลวง ในหลวงสวรรคต (ผูช้ มเฮใหญ่ยาวนาน)
แม่พลอย คุณหลวงเอาอะไรมาพูด ท่านยังหนุ่มยังแน่น จะสะหวันนะคตได้อย่างไรกัน
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หลวง เมื่อเช้านี้ ก่อนมาทีน่ ่ี ข้าไปนังกิ
่ นกาแฟอยูใ่ นพระนคร ข้ามาถึงนี่ ได้เห็นคนพร่าพูดกันว่า ในหลวงทรงสวรรคตแล้ว
แม่พลอย โถ ก็แค่ขา่ วลือในร้านกาแฟ
หลวง ข่าวลือหรอกเหรอ
แม่พลอย ข่าวลือก็ลอื กันไปทัว่ ทัง้ ว่าเจ้านายท่านป่ วย ทัง้ ว่าท่านมีสนมมากมาย ว่ากันไปต่างๆนานา พวกนี้เนี่ยชอบลือกัน
แต่เรื่องอัปมงคล มันอาจจะยังไม่แน่ชดั ก็ได้นะคุณหลวง
แม่ชอ้ ยเข้าฉาก สะอึกสะอื้น
แม่ช้อย แม่พลอย…แม่พลอย
แม่พลอย [สะอื้นตาม] แม่ชอ้ ย
แม่ช้อย ปวดหลังมากเลยแก่มาก โอ๊ย
แม่พลอย แม่ชอ้ ย นี่เรื่องจริงหรือแม่ชอ้ ย
แม่ช้อย [ฟายน้ าตา] ชัน้ ก็อยากให้มนั เป็ นแค่ขา่ วลือเหมือนกัน
แม่ช้อย แม่พลอย เสด็จท่านบรรทมอยูแ่ ท้ๆ ในห้องบรรทมก็มคี นเฝ้ ามากมาย ก็ยงั ไม่แคล้ว โถ เห็นเค้าบอกว่า มหาดเล็กที่
เฝ้ าอยู่ในวันนัน้ เป็ นผูล้ งมือ แล้วก็มนี กั การเมืองหนุนหลัง เจ็บใจจริงๆ ไอ้เจ้าชิต! เจ้าบุศย์!
แม่พลอย แน่ชดั แล้วหรือ—
หลวง เรืีองจริ
่ งหรือนี่
แม่พลอย —ว่าใครเป็ นคนทาเรือ่ งอัปรียน์ นั ่
แม่ช้อย ยังหรอกจ้ะ (ผูช้ มตบมือ) หลวงท่านก็คงต้องสืบเสาะไปเรื่อยๆ
แม่พลอย น่าเศร้าจริงๆ
แม่ช้อย ชัน้ ต้องขอกลับวังก่อนนะ มาก็สง่ ข่าวให้ได้ทราบกันเท่านัน้ เอง
แม่พลอย [สะอื้น] ไปดีมาดีนะแม่ชอ้ ย
แม่ช้อย ดูแลสุขภาพด้วยนะ
อัน้ คุณแม่ขอรับ ผมขอตัวไปส่งคุณช้อยขอรับ [หันไปทางแม่ชอ้ ย] ตามผมมา
ตาอัน้ พาแม่ชอ้ ยออกไป
หลวง ชัน้ ก็ขอไปแจ้งข่าวนี้กบั เพื่อนๆคุณหลวงก่อนนะ ต้องให้รแู้ น่ชดั ว่าใคร
แม่พลอย [สะอื้น] เดินดีๆนะคุณหลวง อย่าให้ไม้เท้าพันขา (ผูช้ มโห่รอ้ ง)
หลวงออกไป
แม่พลอย [พูดคนเดียว เสียงสัน]่ ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย ยังหนุ่มยังแน่น สวยงามออกปานนัน้ ไม่น่าเลย ทัง้ ๆทีส่ มเป็ นพระ
เจ้าอยู่หวั มีคนรักทัง้ แผ่นดิน บรรทมอยู่ถงึ บนพระทีน่ งั ่ แวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพาร ปิ ดแล้ว ความตายก็ยงั จู่
โจมเข้าไปจนถึง ไม่น่าเลย แต่ไม่เป็ นไรหรอก ป่ านนี้ ดวงวิญญาณของพระองค์ท่าน ก็คงเสด็จไปยืนเป็ นยามเฝ้ า
สะพานพระรามแปดแล้วล่ะ (ผูช้ มเฮใหญ่)
เด็กวิง่ เข้ามากลางเวที
เด็ก ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง!
ทุกคนหลังเวที ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง! ปรีดฆี า่ ในหลวง!!!
ฉาก 4
[21:35]
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อีแพงเข้าฉาก สืบเท้าไปมาอยู่ทางซ้ายเหมือนรอใคร ไม่ชา้ อีนวลก็เข้าฉากมาทางขวา ประจันหน้ากับอีแพง แล้วกางแขน
ขวางไว้ไม่ให้ผ่านทาง
อีแพง โอ๊ย อีน่ี หลบไป กูจะไปหาคุณไปดูเมียหลวง
อีนวล หือ ปากตีนะ กูตบ [เงื้อฝ่ ามือขึ้น]
อีแพงเงื้อฝ่ ามือขึ้นพร้อมตบเช่นกัน
คุณหญิ งอบเชย หยุดนะ อีนวล มานี่
อีนวลเดินหลบไปขอบเวที คุณหญิงอบเชยเข้ามาแทน
คุณหญิ งอบเชย อีไพร่ไม่มสี กุล มึงหน้าด้านนะเนี่ยมาถึงเรือนกูเนี่ย
อีแพงกลอกตาทาไม่รไู้ ม่ช้ ี
คุณหญิ งอบเชย [คุยกับอีนวล] ยังด้านอยู่
อีแพง ก็แหม ถ้ามันไม่มผี ดู้ ตี นี แดงทีไ่ หนไปตัดน้าตัดไฟเรือนหลังเล็กของอีแพงกับคุณหลวงอ่ะ อีแพงเนี่ยะก็ไม่ตอ้ งบาก
หน้าสวยๆมาทีน่ ่หี รอกเจ้าค๊า
คุณหญิ งอบเชย อีแพง อีไพร่ไม่มสี กุล คงอย่างมึงน่ะ อยู่อย่างไพร่กด็ แี ล้ว มึงนี่นะ เป็ นไพร่ การงานก็ไม่ทา ดีเท่าไหร่แล้ว
ทีก่ เู นี่ยจะไม่เฉดหัวมึงกับแม่มงึ ออกไปเป็ นกะหรีอ่ ยู่ขา้ งถนน
อีแพง มึงด่าแม่กเู หรอ
คุณหญิ งอบเชย กูด่าทัง้ โคตรมึงเลยแหละ
อีแพง เออ กูมนั ไพร่... แหม คุณหญิงอบเชยเจ้าขา อีแพงเนี่ยะจะทาอะไรคุณหญิงได้เจ้าค่ะ คุณหนูช่นื กลิน่ เจ้าขา คุณหนู
ชื่นกลิน่
อีแพงทาท่าจะฝ่ าเข้าไป คุณหญิงอบเชยปรีเ่ ข้าไปขวางอีแพง กางแขนยึกๆยักๆ แล้วชี้หน้า
คุณหญิ งอบเชย หยุดนะอีแพง หยุด หยุดเดีย๋ วนี้
อีแพง คุณหนูช่นื กลิน่ เจ้าขา ออกมาหน่อยสิเจ้าคะ มาดูสคิ ะว่าคุณหลวง สามีของเราสองคน มีความสุขมากแค่ไหนเมื่ออยู่
กับแพง
คุณหนูชนื ่ กลิน่ ยืนร้องไห้งอแงอยู่ดา้ นหลัง เดินเข้ามา
คุณหญิ งอบเชย [หันไปปลอบคุณหนูชนื ่ กลิน่ ลูบหัว] โอ๋ๆ เงียบก่อนนะลูก อิบ๊ ! อิบ๊ ! อิบ๊ ! (ผูช้ มหัวเราะ) อย่าไปสนใจมัน [ชี้
หน้าอีแพง] เดีย๋ วแม่จะทวงผัวหนูมาให้เองลูก อิบ๊ !อิบ๊ !อิบ๊ !อิบ๊ !
คุณหนูชื่นกลิ่ น [สะอื้น] ผัวหนู!
คุณหญิ งอบเชย [หันไปพูดกับอีแพง] อีแพง มึงนี่นะ สังสอนยั
่
งไงก็ไม่จา ผัวใครก็ผวั มันสิ วันๆมึงก็ไม่ทาอะไร ไปเป็ นสก๊อย
แว้นไปแว้นมา แย่งผัวชาวบ้าน มีหวั คิดบ้างมัย้ อีแพง
อีแพง [พ่นลมเย้ย (scoffs)] คุณหญิงเจ้าขา ระดับอีแพงเนี่ยเจ้าคะ ไม่ตอ้ งมีหวั คิดหรอกเจ้าค่ะ ไพร่อย่างอีแพรยังคิดได้เลย
เจ้าค่ะ ตอนทีป่ รีดถี ูกทารัฐประหาร คุณหนูน่ะ
คุณหนูชนื ่ กลิน่ ร้องไห้ดงั ขึ้นมาอีก
อีแพง (ต่อ) คุณหนูช่นื กลิน่ น่ะออกมาหน้าชื่นตาบานเลย ถ้าอีแพงปล่อยคุณหลวงออกไปทางาน ก็ตอ้ งถูกรัฐประหารกับเค้า
แน่ๆ ดูสคิ ะ ไพร่ยงั คิดได้เลยค่ะ ผูด้ เี นี่ยะ คิดไม่เป็ น!
คุณหญิ งอบเชย อีแพง มึงนี่นะ วันๆมึงเอาคุณหลวงไปนอนกกอยู่ในเรือน เสียงานเสียการ ทาให้เสียความก้าวหน้า มึงคิด
บ้างมัย้ ฮะมึงมีสมองคิดบ้างมัย้ อีแพง
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อีแพง คุณหญิงเจ้าคะ มีหมู ยั ้ เจ้าคะ อีแพงก็เพิง่ บอกไป ว่าถ้าเกิดแพงให้คุณหลวงไปนะเจ้าคะ คุณหลวงก็จะถูกทา
รัฐประหารน่ะ หู๊ย...ทาไมผูด้ มี นั โง่จงั วะ!
คุณหญิ งอบเชย ด่าอีกแล้ว
อีแพง เอาอย่างงีน้ ะคะคุณหญิงเจ้าขา วัดกันนะเจ้าคะ คุณหญิงเนี่ยะ จะให้น้าให้ไฟเรือนหลังเล็กของอีแพงกับคุณหลวงมัย้
คะ ไม่อย่างนัน้ อีแพงจะอัพขึน้ เฟซบุ๊กให้หมดเลย เรื่องของเราสามคน อัพโหลดแชร์ให้ทวทั
ั ่ ง้ โซเชียลเน็ตเวิรค์ เลย
เจ้าคะ แพงน่ะเป็ นบ่าวเป็ นไพร่เจ้าค่ะ ไม่อายหรอก แต่หน้าบางๆอย่างคุณหนูช่นื กลิน่ เนี่ย จะทนได้หรือเจ้าคะ
คุณหนูชื่นกลิ่ น แกสิทโ่ี ง่ จอมพล ป. ต่างหากทีท่ ารัฐประหาร ไม่ใช่ปรีดี ควาย!
อีนวล ปากดีนะมึง คุณหญิงเค้าอุตส่าห์ให้ขา้ วให้น้า มึง... [ปรีเ่ ข้าไป เงื้อฝ่ ามือขึ้น]
อีแพง [เงื้อฝ่ ามือขึ้นโต้] เอาสี้ เอาสี้ กูกม็ มี อื มีตนี เหมือนกัน เอาสี้
อีแพง กูจะบอกพวกมึงไว้นะ อีคุณหญิงกะอีลกู ของมันเนี่ยต้องสานึกบุญคุณของกู ของแม่กู ถ้ากูกบั แม่กไู ม่ทางานหลังขด
หลังแข็งน่ะ หน้าบางๆ อย่างพวกมันน่ะจะทาอะไรเป๊ น! [หันไปตะคอกใส่อนี วล] มึงก็เหมือนกันอีนวล อีไพร่ใน
เรือนเบีย้ อีทาสไล่ไม่ไป เค้าเลิกทาสกันตัง้ นานแล้ว มึงยังอยู่อยูด่ า้ ย! กูจะบอกอะไรพวกมึงให้นะ คนอย่างพวกมึงมึง-มึง [ชี้หน้าเรียงตัว] เนี่ยนะ ต่อให้ตายไปแล้ว เอาศพไปฝั งใต้ตน้ ไม้ตน้ ไหน ต้นไม้นนก็
ั ่ ไม่เจริญเติบโตหรอก มี
แต่เหีย่ ว-เหีย่ ว-แล้วก็เหีย่ ว!
คุณหญิ งอบเชย อีแพง นี่มงึ ด่ากูทงั ้ เรื่องเลยนะเนี่ย
ฉาก 5
[27:00]
เด็ก ผีคอมมิวนิสต์
คนชูคอ้ นผูพ้ พิ ากษาเข้าฉาก เดินอ้อมเก้าอี้ทตี ่ งั ้ กลางเวที วางค้อนลงไปใส่เก้าอี้ แล้วเริม่ ออกท่าทางร่ายราเหมือนถูกผีเข้า
สองคนเข้าฉากมายื้อแย่งเก้าอี้ (ผูช้ มเฮขึน้ ) จนคนหนึง่ ชิงเก้าอี้ได้สาเร็จ ชูข้นึ เหนือหัวอวดผูช้ มเหมือนโล่รางวัล แล้วออกไป
สหายเก่า กองทัพปลดแอก ปกป้ องสถาบันหลักของชาติ เพราะเมื่อสามสิบสีส่ บิ ปี ก่อน สหายร่วมรบของเรา ถูกศักดินา
ทักษิณ ฆ่าตายในป่ า!
เด็ก อันนี้ ผีคอมมิวนิสต์ยงิ่ กว่าอีก เฮือะฮะฮะฮ่า
สหายเก่า เด็กเวร
ฉาก 6
[28:25]
แขกหญิงหนึง่ และแขกหญิงสองเข้าฉาก ยกมือไหว้กนั และกัน มีผา้ แพรคลุมไหล่ ท่านพ่อถือไม้เท้าแต่งชุดราชปะแตนยืนอยู่
ทางฝั ง่ ขวาของเวที สาย สีมา ใส่เสื้อยืดกางเกงยีน นังเก้
่ าอี้อยู่ขอบซ้ายเวทีถดั จากแขกหญิงทัง้ สอง
ท่านพ่อ คนหลายๆคนในทีน่ ้อี าจสงสัยว่า งานเลีย้ งสังสรรค์ครัง้ นี้ จัดขึน้ เนื่องในโอกาสอะไร จริงๆก็ไม่ใช่โอกาสพิเศษอะไร
นักร้อก ก็จดั ขึน้ ในหมูญ
่ าติ แล้วก็เพื่อนๆฝูงๆทีค่ นุ้ เคยกันเหมือนญาติ แต่กม็ อี ยู่อกี บุคคลนึง เป็ นคนแปลกหน้า
จริงๆชัน้ ก็ไม่อยากจะให้เกียรติไอ่คนคนนี้นกั ร้อก แต่กเ็ อาเทอะ ฉันขอแนะนาให้รจู้ กั กับ นายสาย นามสกุลสีมา
เป็ นลูกชาวนา
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แขกหญิ งหนึ่ ง [เอาพัดขนนกป้ องปากซุบซิบกับคนข้างๆ] ว้าย เหม็นกลิน่ สาบ
แขกหญิ งสอง มิน่าล่ะเจ้าคะ ผิวพรรณก็ไม่ดมู คี วามเป็ นผูด้ เี ลยอ่ะ
แขกหญิ งหนึ่ ง กร้านด้วย
ท่านพ่อ เขาเข้ามาในบ้านหลังนี้ เพราะรูจ้ กั กับยัยเล็ก เขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไร เขาเข้ามาด้วยความต้องการอะไร แต่
ชัน้ อยากจะบอกให้รดู้ ว้ ยนะ ถ้าแกอยากจะเข้ามาในบ้านหลังนี้เพือ่ หวังจะจับยัยเล็ก แล้วก็จะได้เป็ นลูกเขยบ้านนี้
ฝั นไปเถอะ! จริงอยู่ยุคสมัยนี้เป็ นยุคสมัยแห่งเสรีภาพ ไอ่คนมันผุดมาจากป่ าจากดงไหน ก็เป็ นใหญ่เป็ นโตกับเค้า
ได้ [ก้าวไปทางซ้ายหนึง่ ก้าว นาด้วยไม้เท้า] ไอ้ความคิดแบบนี้ รังแต่จะทาให้คนเลวลงมากกว่าดีขน้ึ ไม่รจู้ กั ตักน้า
ใส่กะโหลกชะโงกดูเงา [ก้าวไปทางซ้ายอีกหนึง่ ก้าว] ไม่รจู้ กั ฟ้ าสูงแผ่นดินต่า [ก้าวไปทางซ้ายอีกหนึง่ ก้าว] ไม่รจู้ กั
เจียมกะลาหัว [ก้าวไปทางซ้ายอีกหนึง่ ก้าว คราวนี้เกือบถึงตัวสาย สีมา] และฉันขอบอกให้รไู้ ว้นะว่า ไอ้ความเป็ น
ผูด้ ี มันมาจากสายเลือด กาก็ย่อมเป็ นกา หงส์กย็ ่อมเป็ นหงส์ ตลอดไป [ก้าวกลับไปด้านขวาเวที]
แขกชาย ผมคิดว่า— [ผิดคิว]
ท่านพ่อ เดีย๋ วๆๆ มึง จะรีบอะไรนักหนา เสรีภาพจะมีอยู่ทไ่ี หนก็ช่าง แต่ไม่ใช่ทบ่ี า้ นหลังนี้ ไม่ใช่ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ยัยเล็กเป็ นลูก
สาวท่านเจ้าคุณ ไม่ใช่ผหู้ ญิงไพร่ผหู้ ญิงข้างถนนทีไ่ หนทีแ่ กจะคิดจับเอาได้ง่ายๆ บ้านหลังนี้อาจเปิ ดต้อนรับคนทุก
คน แต่เว้นไว้แค่บางคนเท่านัน้
แขกชาย ผมคิดว่า ควรจะเชิญสุภาพบุรุษท่านนี้ออกจากบ้านได้แล้วนะครับ
สาย สีมา มีใครต้องการจะพูดอะไรอีกมัย้ ครับ ถ้าไม่มี ผมจะได้เตรียมตัวกลับ แต่ก่อนจะกลับ ผมขอพูดอะไรในทีน่ ้ซี กั
เล็กน้อย นิดเดียวเท่านัน้ ผมรูว้ า่ ถึงคนอย่างผมพูดไป พวกท่านทัง้ หลายก็คงไม่อยากฟั ง แต่วนั นี้! ไม่ว่าท่านจะ
อยากฟั งหรือไม่ ท่านก็ยงั ต้องฟั งอยู่ดี
ผมรูส้ กึ เป็ นเกียรติทไ่ี ด้รบั เชิญมาเป็ นแขกในบ้านหลังนี้ เป็ นกาเพียงตัวเดียวในฝูงหงส์ มันได้ถูกเชิญมาด้วย
ความมุ่งหมายบางอย่าง จึงไม่ใช่ความผิดของเจ้ากาตัวนี้เลย ทีไ่ ม่ได้มคี วามเจียมตัว เข้ามาปะปนอยู่ในฝูงหงส์
เพราะมันได้ถูกรับเชิญมา
ผมมีความภูมใิ จสูงสุดทีไ่ ด้เกิดเป็ นลูกชาวนา เพราะถ้านับจานวนกันแล้วเนี่ย ขุนนางอย่างพวกท่านนัน้ มี
จานวนน้อยกว่าชาวนา พ่อของผมจึงอยู่ฝ่ายข้างมาก ผมจึงไม่มคี วามน้อยอกน้อยใจเลยในโชคชะตา ทีไ่ ม่ได้เกิด
ในชนชัน้ สูง เพราะนันเป็
่ นเงื่อนไขทีค่ นเราได้สร้างขึน้ มาเอง มันหาได้คงทนถาวรไม่ รอวันแต่จะเสือ่ มสลายผุพงั ไป
ตามกาลเวลา (ผูช้ มเฮ)
ผมไม่ได้เป็ นผูร้ ุกรานท่าน ทีอ่ ยู่บนปราสาทงาช้างทีส่ งู ส่ง แต่เมื่อท่านเลือกทีจ่ ะรุกรานผม ด้วยการถ่มน้าลาย
ลงมายังพืน้ ดิน ผมก็จาเป็ นต้องเช็ดมันเสีย เพราะมันเป็ นสิง่ ปฏิกลู ! (ผูช้ มเฮ)
ท่านเข้าใจผิดทีค่ ดิ ว่าผมจะลอกคราบมาเป็ นผูด้ ี โลกของผมกับโลกของท่านมันห่างออกไปทุกที [สืบเท้าเข้าหา
ท่านพ่อสองสามก้าว] ผมเป็ นปี ศาจทีก่ าลเวลาได้สร้างขึน้ มาหลอกหลอนคนทีอ่ ยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า ให้เกิด
ความละเมอหวาดกลัว [สืบเท้าเข้าไปจนประจันหน้าท่านพ่อ] และไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้
เท่ากับไม่มอี ะไรหยุดยัง้ ความรุดหน้าของกาลเวลาทีจ่ ะสร้างปี ศาจเหล่านี้ให้มากขึน้ ทุกที
ท่านคิดจะทาลายปี ศาจตัวนี้ในคืนวันนี้ต่อหน้าสมาคมชัน้ สูงเช่นนี้ แต่ไม่มที างจะเป็ นไปได้ เพราะเค้าจะอยูย่ ง
คงพระกันยิง่ กว่าอคิลสิ หรือซีกฟริด พวกเค้าอยู่ในเกราะกาบังของกาลเวลา ท่านอาจจะเหนี่ยวรัง้ อะไรไว้ได้บางสิง่
บางอย่างชัวครั
่ ง้ ชัวคราวเท่
่
านัน้ แต่ท่านไม่สามารถรักษาทุกสิง่ ทุกอย่างไว้ได้ตลอดไป โลกของผมกับโลกของท่าน
มันอยู่คนละโลกกัน โลกของผม เป็ นโลกของสามัญชนคนธรรมดา
สาย สีมา ผลุนผลันออกไป
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รัชนี สาย เดีย๋ วก่อน!
ฉาก 7
[35:00]
แม่จงู มือเด็กมายืนอยูท่ างซ้ายของเวที
แม่ เราต้องการรัฐบาลแห่งชาติ!
เด็ก เราต้องการรัฐบาลแห่งชาติ!
แม่ เราต้องการนายกพระราชทาน! (ผูช้ มเอะอะโวยวายขึน้ )
เด็ก เราต้องการ…นายก นายกพระราชทาน
แม่ [ตบหัวเด็กพลางยิ้ม] พูดให้มนั เต็มเสียงหน่อย เอาใหม่ เราต้องการนายกพระราชทาน!
เด็ก เราต้องการนายกพระราชทาน!
แม่ มาตรา 7! [ชูแขนขึ้นเหวีย่ ง]
เด็ก มาตรา 7! [ชูแขนขึ้นเหวีย่ ง]
แม่ มาตรา 7!
เด็ก มาตรา 7!
แม่ มาตรา 7!
เด็ก มาตรา 7!
(ผูช้ ม เป็ นจังหวะสอดรับกัน ไม่เอา!)
แม่ มาตรา 7!
เด็ก มาตรา 7!
(ผูช้ ม ไม่เอา!)
แม่ มาตรา 7!
เด็ก มาตรา 7!
(ผูช้ ม ไม่เอา!)
แม่ เฮ่ย รถถังลูก ทหารเค้าออกมาแล้วลูก ป่ ะ เอาดอกไม้ไปให้พๆ่ี เค้ากัน
แม่ ถ่ายรูปๆๆ ถ่ายรูปก่อน เยีย่ มๆ ไหว้พเ่ี ค้าซะลูก ไหว้พเ่ี ค้าซะ ไหว้งามๆ เผื่อจะได้เป็ นนายกฯ (ฮา)
คณะรัฐประหาร แถลงการณ์ของคปค.ฉบับทีห่ นึ่ง - แถลงการณ์ ของคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ฉบับที่ ๑ เรื่องประกาศยึดอานาจ
ด้วยเป็ นทีป่ รากฏความแน่ชดั ว่า การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปั จจุบนั ได้ก่อให้เกิดปั ญหา
ความขัดแย้ง แบ่งฝ่ าย สลายความรูร้ กั สามัคคีของคนในชาติ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในประวัตศิ าสตร์ชาติ
ไทย ต่างฝ่ ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธกี ารหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
โดยประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดิน อันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมชิ อบอย่าง
กว้างขวาง หน่วยงาน องค์กรอิสระ ถูกครอบงาทางการเมือง ไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร ทาให้การดาเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปั ญหาและอุปสรรคหลายประการ
ตลอดจนหมิน่ เหม่ต่อการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผูท้ รงเป็ นทีเ่ คารพเทิดทูนของปวงชน
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ชาวไทยอยู่บ่อยครัง้ แม้หลายภาคส่วนสังคม จะได้พยายามประนีประนอมคลีค่ ลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่อง
แล้ว แต่ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุตลิ งได้ ดังนัน้ คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นพระประมุข ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพ และผูบ้ ญ
ั ชาการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงมีความจาเป็ นต้องยึดอานาจการปกครองแผ่นดิน ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป โดยคณะ
ปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นพระประมุข ขอยืนยันว่า ไม่มเี จตนาทีจ่ ะ
เข้ามาเป็ นผูบ้ ริหารราชการแผ่นดินเสียเอง แต่จะได้คนื อานาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขกลับคืนสูป่ วงชนชาวไทยโดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นี้เพื่อธารงรักษาไว้ ซึง่ ความสงบสุข และ
ความมันคงของชาติ
่
รวมทัง้ เทิดทูนไว้ ซึง่ สถาบันพระมหากษัตริยอ์ นั เป็ นทีเ่ คารพยิง่ ของปวงชนชาวไทยทุกคน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๓.๕๐ น.
ลงชื่อ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน (ผูช้ มเฮ)
หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
โปรดฟั งอีกครัง้ หนึ่ง ในยูทบู
ฉาก 8
[40:10]
จ้าวผิวปากทานองขึ้นต้นเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” ถือมงกุฎเข้ามาด้วย
จ้าว เฮ้อ… ได้คนื มาและ งามจริงๆ หามีใดเทียบ อ๊อย ช่างงดงาม เลอเลิศ บริสทุ ธิผุ์ ดผ่อง มันต้องเป็ นของข้าตลอดไป ไม่
ใช่เลดีก้ าก้า
ลิงสามตัวเข้ามาจะแย่งมงกุฎ
จ้าว เฮ้ย ยังไง นี่มนั ของรักของข้า ? อย่ามายุ่งเชียวนา นี่มนั เปรียบเหมือนตัวแทนของความบริสทุ ธิผุ์ ดผ่องของข้า เจ้าอย่า
มายุ่ง เฮ้ย! เฮ้ย! เฮ้ย! ? เจ้าเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้ เจ้าขอเพชรข้าเถอะ เอาไปก่อนก็ได้ ข้าขอเพชร โอ้ โอ้ เพชรของ
ข้า เพชรของข้า เฮ้ย ของเก๊น่หี ว่า เฮ้ย เอาของกูไปแล้วเว้ย เฮ้ย ไอ้น้อง เดีย๋ วข้าจะเลีย้ งกล้วย ไปเรียกพวกเพื่อน
มาไป คนละอันๆๆๆ เอ้ากินๆๆ กินกันอร่อยๆ ไปแบ่งกันกินนะคนละเล็กคนละน้อยผลประโยชน์นิดๆหน่อยๆ
ช่วยกันกินเนาะ (เฮ) อร่อยกันเนาะ เอ้อ [ลิงตายด้วยกล้วยอาบยาพิษ] เจ้าพวกลิงโง่ คิดจะหลอกข้าเรอะ ข้าไม่ใช้
ข้าวเหนียวมะม่วงก็ดเี ท่าไหร่แล้ว (เฮ) จาไว้ ทีน่ ่ี บ้านของข้า ลิงอย่างพวกเอ็งน่ะไม่ชนะหรอก ลิงหลอกเจ้า หลอก
ไปหลอกมาโดนเจ้าหลอกตายแล้วตายอีก ฮ่าๆๆๆ ลิงหลอกเจ้าทัง้ หลาย ข้าชนะอีกแล้ว!
ปิ ดฉาก
[44:15]
น้ อง ทาไมมีแค่แปดแผ่นดินล่ะครับ
พี่ ก็แผ่นดินทีเ่ ก้าอ่ะ มันยังไม่จบไงจ๊ะ
น้ อง ทาไมอ่ะครับ
พี่ ก็แผ่นดินทีเ่ ก้าอ่ะ ยังต้องสูก้ นั อีกเยอะ [หันไปพูดกับผูช้ ม] ใช่มยั ้ คะพีน่ ้อง? (ผูช้ ม ใช่!) ใช่มยั ้ คะพีน่ ้อง? (ผูช้ ม ใช่!)

ป๋าจอมตับ๊ เป็ นยังไงล่ะ เค้าให้สง่ บทส่งคริปต์ ไม่ได้เล่นเวทีใหญ่เลยใช่ม่า!
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