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 วิทยานิพนธ์น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส ในด้าน
องค์ประกอบของเร่ือง การสร้างอารมณ์ขนั และแนวคิดของเร่ือง ผลการวิจยัดา้นโครงเร่ืองและดา้นแก่นเร่ือง
พบวา่พระองคท์รงรักษาโครงเร่ืองและแก่นเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไว ้แต่ทรงปรับเปล่ียน
รายละเอียดบางประการเพื่อให้เขา้กบับริบทของสังคมไทย ดา้นจ านวนตวัละครพบว่าพระองคท์รงปรับเปล่ียน
จ านวนตวัละครดว้ย 3 กลวธีิ ไดแ้ก่ การรักษาจ านวนตวัละคร การเพิ่มจ านวนตวัละคร และการตดัจ านวนตวัละคร 
ดา้นกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบ 6 กลวิธี ได้แก่ การตั้ งช่ือซ ้ ากับช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส การตั้งช่ือใหม่ การตั้งช่ือโดยยึดเคา้เสียงเดิมของช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส         
การตั้งช่ือโดยการแปล  การตั้งช่ือท่ีบ่งบอกอาชีพ ยศ หรือต าแหน่งของตวัละคร และการตั้งช่ือจากลกัษณะและ
พฤติกรรมของตวัละคร ดา้นบทบาทของตวัละครพบว่าพระองค์ทรงรักษาบทบาทของตวัละครตามบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส ดา้นฉากและสถานท่ีพบวา่พระองคท์รงสร้างสรรคด์ว้ย 3 กลวิธี ไดแ้ก่ การตดั การ
ก าหนดข้ึนใหม่ และการปรับเปล่ียน ดา้นการวิเคราะห์การสร้างอารมณ์ขนัพบว่าพระองค์ทรงใช้กลวิธีการ
สร้างสรรคด์า้นอารมณ์ขนั 6 กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร ตวัละครพดูตรงขา้มกบัความจริง การใชฉ้ากบงัตา 
การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร การเยาะเยย้เสียดสี และการใชท่้าทางท่ีขบขนั
ของตวัละคร โดยพบว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ดว้ยการขยายความบทสนทนาท่ีทรงตอ้งการสร้างอารมณ์ขนั
เพื่อให้เขา้กบัความเขา้ใจของคนไทยและความสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมไทย  ซ่ึงส่งผลให้บทสนทนาตอน
นั้น ๆ ก่อให้เกิดอารมณ์ขนัมากกว่าในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  และดา้นแนวคิดปรากฏ 6 แนวคิด 
ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ี แนวคิดเร่ืองเร่ืองคุณธรรมและความประพฤติ แนวคิดเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ 
แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นสุภาพบุรุษ แนวคิดเร่ืองการเลือกคู่ครอง และแนวคิดเร่ืองการแสวงหาความรู้  
  ผลการวิจยัการสร้างสรรคบ์ทละครดงักล่าวท าใหเ้ห็นพระอจัฉริยภาพอนัสูงยิง่ของพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  วา่ทรงเป็นผูมี้ความรู้และเช่ียวชาญทั้งภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศส และการละคร จึงทรงสามารถ
สร้างสรรคบ์ทละครใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมไทย  โดยค านึงถึงการส่ือความท่ีจะท าใหค้นไทยเกิดความเขา้ใจใน
เน้ือหาและเขา้ถึงศิลปะของการละครพูด  ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ท่ีพระองค์ทรงน ามาเผยแพร่ให้
ประชาชนชาวไทยไดรู้้จกั  นอกจากน้ียงัทรงใชล้ะครเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ส่ิงท่ีพระองค ์
ทรงมีพระราชประสงคจ์ะใหป้ระชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจเร่ืองต่าง ๆ บางประการ  ตลอดจนทรงใชเ้ป็นเคร่ืองมือ  
ในการอบรมสั่งสอนประชาชนดว้ย 
ภาควิชาภาษาไทย                                                                                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 The objectives of this thesis is to analyze the structure, humor creation and the 
concepts evident in comedies written and adapted by His Majesty King Rama VI from French 
comedy plays. The analysis of the structure reveals that His Majesty King Rama VI preserved 
the original main plot and theme of the plays but adjusted some details to fit Thai social 
context. As for the number of characters in the plays, His Majesty King Rama VI adjusted it by 
using 3 methods: keeping the original number of characters, increasing the number of 
characters and decreasing the number of characters. In naming the characters, His Majesty 
implemented 6 strategies: using the original name, coming up with an entirely new name, 
formulating names similar in pronunciation to the source material, naming the character by 
translating its original name, using names that denote occupation, nobiliary rank or position 
and naming the characters by their major trait or characteristics. His Majesty also retained the 
characteristics and traits of each character from the original plays. As for scenic design and 
setting, His Majesty used 3 strategies: deleting, creating new design and setting, and 
adjusting. The analysis of the plays’ humor reveals that His Majesty used 6 strategies: 
language used in the play, irony, breaking the fourth wall, the amplification and exaggeration 
of a character’s trait, satire and comedic action of the characters. His Majesty created 
humor’s dialogue by explanation to fit Thai social context which is humoral more than French 
Comedy plays. Finally, there are 6 major concepts tangible in the plays, namely the concept 
of social roles, virtue and behavior, occupations, gentlemanly, choosing a spouse and 
education and etiquette. 
 This thesis revealed the highest creativity of His Majesty King Rama VI was an 
expertise in Thai, French and Drama. His majesty also adjusted some dramatic details to fit 
Thai social context by interpretation. At that time, His majesty promoted Drama, a new 
performance, to Thai. Moreover, His majesty used drama as a strategic to promote something 
and educate Thai people.    
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เ ล่ม น้ีได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์บทละครพูดของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ขอกราบแทบฝ่าพระบาทดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นลน้พน้ 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็นผลงานวิจยัท่ีจะส าเร็จไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บค าปรึกษาและความกรุณา
จากรองศาสตราจารยก์ัญญรัตน์  เวชชศาสตร์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ขอขอบพระคุณ
อาจารยเ์ป็นอย่างสูงท่ีสละเวลาอนัมีค่า  คอยให้ค  าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้  ตลอดจนตรวจแก้
วิทยานิพนธ์ดว้ยความเอาใจใส่  และท่ีส าคญัคือก าลงัใจท่ีอาจารยไ์ดม้อบให้นั้น  เป็นแรงผลกัดนั
ส าคญัท่ีท าใหมุ่้งมัน่ตั้งใจท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีไดส้ าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณิต วิงวอน  ผูท้รงคุณวุฒิ  และอาจารย ์ดร.สุมาลี 
ล้ิมประเสริฐ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 

 ขอกราบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยว์ีรฉัตร  วรรณดี  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ท่ีไดส้ัง่สอนวิชาความรู้และมอบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา  
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่  ก าลงัใจ  ค  าสั่งสอน  และความรักท่ีท่านมอบ
ใหน้ั้นมีค่ามากเกินกวา่จะทดแทนได ้
 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ฉลิมเกียรติ  มินา  และอาจารย ์Michel  Rochat ท่ีให้
ความกรุณาตรวจสอบและแกไ้ขการแปลบทละครภาษาฝร่ังเศสใหมี้ความสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณอาจารยช์ลธิชา  หอมฟุ้ ง  และอาจารยจ์ตุพร  บุญประเสริฐ  ท่ีให้ค  าแนะน า
และใหค้วามช่วยเหลือเสมอมา 
 ขอบคุณน ้าหล่อเล้ียงหวัใจใหชุ่้มช่ืนจากมิตรไมตรีของทุกท่านท่ีไดรู้้จกั 
 ขอบคุณโชคชะตาท่ีน าพาอุปสรรคเขา้มาให้เขา้ใจความหมายของการใชชี้วิตท่ีแทจ้ริง 
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