
Run no:- 1685, 28 May 2014 

Hare:- Weedeater and No Meat 

Location:- Tanon Tok 

Scribe:-  

ตอ้นรับการวิงหลังประกาศ รัฐประหาร ( Martial Law ) hare and co-hare จัดวิงแบบใหม ่ไมม่กีารวาง
กระดาษ หรอืสญัญลักษณ์ ใดๆทั6งสิ6น hare แจกแผนทีพรอ้มดนิสอ และ ถงุพลาสตคิ คนละใบ ในแผนที
มรีายละเอยีด ทั6งหมด 11 ขอ้ แตล่ะขอ้ ระบเุป็นคําสังเพือใหค้นวิงหา สญัญลักษณ์ ใหเ้จอ และออกวิง
หาจดุตอ่ไป 

The first Wednesday run after the Martial Law has been announced, the Hare & Co-hare 
(Weed eater / No-meat) decided to create a new type of run for the Harriettes day with no 
trails, no paper, no mark at all for the runners, all they received was a map, pencil, and a 
plastic bag (to cover paper incase rain or sweat). 

The map consisted of the following clues: ตัวอยา่งเชน่ : 

1. เสาในซอย Concrete Post on the soi 

2. ใตข้ั 6นของเสา Under the concrete shelf 

3. ในสวน บนกําแพงตดิแมนํ่6า In the park ,on the wall next to the river 

4. บนเสาซา้ยมอืของซอย On concrete post on left side of Soi 

5. ซอย 105 Soi 105 

6. บนกําแพงฝังตรงขา้ม On the wall at the crossroad 

7. ใตส้ะพาน BRT เจรญิราษฎ ์Under the BRT Charoenrat bridge 

8. ใกลเ้รอื Near the Boat 

9. บนซเีมนตเ์หนอืสะพาน On a concrete just over the bridge 

10. บันไดไม ้Wooden steps 

11. บนเสาใกลส้ะพาน คลอง On the concrete post near the klong bridge 

กอ่นวิงมกีารแบง่กลุม่ @3-4 คน จดุสตารท์เริมจาก หนา้ คอดโดของผูจั้ด จดุแรกออกวิงไปที ถนน 
มไหสวรรค ์ตามแผนทีระบ ุเพือหาสญัญลักษณ์ บนเสา ตามขอ้ 1 เสาในซอย แตล่ะกลุม่เริมกระจัด
กระจายแบง่เป็น นักวิงตัวยงออกวิงดว้ยความรวดเร็ว และสาวๆ Sexy harriettes นักเดนิ ไมม่กีารเรยีก 
On..Call ใหรู้ว้า่อยูท่ีไหน หรอืสง่เสยีงใดๆทั6งสิ6น แมแ้ตค่นทีว ิงถงึจดุแรกกอ่น ไมม่กีารบอกขา่ววา่
สญัญลักษณ์ นั6นคอือะไร ชา่งเขา้กับสถาณการณ์ทีเป็นแบบ รัฐประหาร ( Coup Deta’) จรงิๆ ปิดห ูปิดตา 
ปิดปาก และทําตามที hare สัง .........! 

Before the run, the group had been divided into groups of 3-4 people. The starting point was 
in front of the Supalai Casa Riva, where we started our run at the Mahaisawan Rd, the group 
followed the map to find out what the first exciting clue was about. The fastest runners 
ditched the group and ran straight ahead. Whereby, the high-heel harriette’s walkers were 
walking slow but sexy. No one called “On..Call“, no sign, no signal no one told anyone what 
& where the direction were, we were divided, just like the current trend going on in 
Thailand, the “Coupe Deta”. Therefore, close your mouths, ideas and LISTEN TO THE HARE! 

การคน้หาแผนทีว ิงเป็นไปอยา่งสนุกสนานกระจัดกระจาย ไมม่กีารเช็ค ไมม่ ีกระดาษหรอก FT จดุทียาก
ตอ่การคน้หาอกีจดุหนีงคอื ขอ้ 7 ใตส้ะพาน BRT สถาน ีเจรญิราษฎ ์( Under the BRT Charoenrat 
bridge ) เนืองจากเป็นสถานรีถ ประจําทางดว่นพเิศษ คลอ่มอยูบ่นถนน 8 เลน พรอ้มเกราะกลางถนน 
และมหีลายเสามาก ไมรู่ว้า่อยูเ่สาลกูไหน ฝังไหน ซา้ยของถนน หรอื ขวาของถนนอกีฝังหนึง คณุ หมิะ-
Snowy เสยีเวลาบน่อยูน่านวา่ เขาใชเ้วลาอยูน่านในการหา สญัญลักษณ์ บนเสาไมรู่ว้า่ ฝังไหนของเสา 
ความมมดึเริมมาเยอืน มองไมเ่ห็นอา่นไมอ่อก หาไมเ่จอ 



The searching run had been spread out ,no paper , no check no false-trail . The most 
difficult area were no. 7 “ under BRT Charoenrat bridge . The road has been divided into 8 
lanes with the middle barrier divided ..it took Snowy more than 10 mts. to find out where the 
sign was …We were rushed out in the night & hard to read w/o any light …. 

เริมCircle โดยการ down down ตอ้นรับการเปลียนแปลง การจัดวิง ของ Hare ใหส้อดคลอ้งกับ 
รัฐประหาร ตามดว้ย Double down down กับแผนทีทีสบัสน และ down down สดุทา้ย สําหรับ hare & 
co-hare ใน ความคดิสรา้งสรรเปิดเผย อักษรยอ่ในการหาสญัญลักษณ์ 10 ขอ้ คําวา่ “ Short Change “ 
……honor to GM …..Down Down …. 

“ Parnic Curfew “ Boo-ba-lupe ถกูเรยีกออกมาใน circle เพราะ Panic curfew …หลังการประกาศ 
curfew ระหวา่งเวลา 22:00 pm - 05:00 am ตัดสนิใจถงึ สนามบนิ เวลา 04:30 am เครืองออก เจ็ด
โมงเชา้ กลัวตกเครืองบนิ 

“ Latest arrived “ ..down down Snowy หมิะ เขา้วนิคนสดุทา้ย 

ปากหมา ยกให ้Boo-ba-lupe ในขอ้หา พดูจาลอ่แหลม กับ RA – Sizzler 

Boo-ba-lupe for being inrespective to RA 

Tilt of the week “ Nomeat “ 

The circle started around 19:00 pm by calling hare & co-hare for down ..down .. to create 
the new run w/o any paper , FT or being called for On..Call. We called it “The Revolution 
run”, followed with Boo-ba-lupe as a Panic Curfew …on the day that coupe deta’ has been 
announced with curfew . He decided to go to the airport at 04:30 am ….another down down 
for boo-ba-lupe being inrespective for RA 

Last but not least Tilt of the week is No Meat … 

Social Drink had carried on for 5 mts. after we had finished the circle with special drink 
provided from GM …”Poison Drink” ….On..ON.. 

Thank you to HHH Piss – P Kim to carry all refreshment up to the roof-top .. 

จบดว้ย Social drink 5 นาท ีพรอ้มเครืองดืม “ Poinson Drink” จาก GM 

สจัจธรรม ของความคดิทีแตกตา่ง ไอเดยีใหม ่หรอื ไอเดยีเกา่ ความเคยชนิในระบบเกา่ หรอืเรยีนรูใ้น
ระบบใหม ่ทกุคนตอ้งรูจั้กการเคารพ สทิธ ิในความแตกตา่ง ไมว่า่ความแตกตา่งอะไรจะเกดิขึ6น การเรยีนรู ้
เกดิขึ6นไดเ้สมอ      

    

 


