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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 
ลายมือช่ือนกัศึกษา  ........................................                                                                                ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ........................................ 
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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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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถ

ดา้นอกัษรศาสตร์และการละครพระองคห์น่ึง  พระราชนิพนธ์บทละครของพระองคมี์จ านวนกว่า 
140 เร่ือง และมีหลายประเภท  ทั้งบทละครร า  บทละครดึกด าบรรพ ์ บทละครร้อง  บทละครสังคีต  
และบทละครพูด  ทั้งน้ีพระราชนิพนธ์บทละครแต่ละเร่ืองนั้นทรงสร้างสรรคใ์ห้ไดอ้รรถรสและ
อารมณ์ท่ีแตกต่างกนั  ทั้งท่ีเป็นความรัก  ความโศกเศร้า  ความซาบซ้ึง  ความสนุกสนาน  และความ
ตลกขบขนั  และท่ีส าคญักคื็อพระองคท์รงแฝงขอ้คิดและคติสอนใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งน่าสนใจ  ทั้งน้ี
เพราะมีพระราชประสงคท่ี์จะใชบ้ทละครของพระองคเ์ป็นส่ือส าคญัในการอบรมสั่งสอนและใหแ้ง่
คิดแก่ประชาชน 

ความสนพระราชหฤทยัเก่ียวกบัการละครของพระองคป์รากฏตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว ์ 
กล่าวคือเม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ประเทศองักฤษ  เม่ือ พ.ศ. 
2436  ขณะนั้นทรงมีพระชนมายเุพียง 12 พรรษา  พระองคไ์ดเ้สดจ็ไปทอดพระเนตรละครหลายคร้ัง
และไดท้รงฝึกพระองคใ์นเร่ืองการละคร  โดยการทรงพระราชนิพนธ์บทละคร  ทรงหัดวิจารณ์
ละคร  ทรงเป็นผูจ้ดัการแสดง  และทรงแสดงละครดว้ยพระองคเ์อง  นอกจากพระองคจ์ะทรงมี
ประสบการณ์ในดา้นการละครจากประเทศองักฤษแลว้  พระองคย์งัไดเ้สด็จไปทอดพระเนตรละคร
ประเภทต่าง ๆ ณ ประเทศฝร่ังเศส  ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงดา้นศิลปะการละคร  นบัว่าเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ดา้นการละครของพระองคใ์ห้มากยิ่งข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้พระองคส์ามารถ 
น าความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการละครแบบตะวนัตก  มาใช้ในการทรงพระราชนิพนธ์ 
บทละครและการจดัแสดงละคร  อนัแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถดา้นการละครของพระองค ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นละครพูด  ดงัท่ีหม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล (2521: 3) ไดก้ล่าวถึงพระปรีชา
สามารถดา้นการละครของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไวว้า่ 
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 ละครพูดถือเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีโดดเด่น  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วัทรงพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ  กล่าวไดว้า่พระองคท์รงเป็นทั้งผูป้ระพนัธ์บทละคร  
ผูแ้สดง  และผูจ้ัดการแสดงละคร  พระองค์ทรงใช้กิจการละครเพื่อปลุกใจ  เพื่อสร้าง
ความรู้สึกในความเป็นไทย  เพื่อให้คนไทยเกิดความสามคัคี  เสียสละ  และทรงใชก้ารละคร
เพ่ือหาทุนบ ารุงกิจการกศุลต่าง ๆ  
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงส่งเสริมกิจการละครพูดให้เป็นท่ีรู้จกักนั
ในรัชสมยัของพระองค์  โดยทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดจ านวนมากและโปรดกลา้ฯ ให้น ามา
จดัแสดงในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ  จนท าให้กิจการละครพูดมีการพฒันาและเป็นท่ีนิยมอย่าง
กวา้งขวางต่อมาจนถึงสมยัหลงั  อนัท าใหพ้ระองคท์รงไดรั้บยกยอ่งเป็น “บิดาแห่งการละครพดู” 

บทละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวมีจ านวนมากกว่า
ร้อยเร่ือง  มีทั้งรูปแบบท่ีเป็นบทละครพดูร้อยแกว้  บทละครพดูค าฉนัท ์ บทละครพดูค ากลอน  และ 
บทละครพูดสลบัล า  บทละครพูดพระราชนิพนธ์รูปแบบดงักล่าวน้ีมีทั้งบทละครพระราชนิพนธ์
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงไดแ้ก่ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส 

บทละครพดูร้อยแกว้ท่ีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยมีจ านวนกว่ารูปแบบอ่ืน  ทั้งน้ี
หากพิจารณาดา้นท่ีมาของการทรงพระราชนิพนธ์จะเห็นว่ามีบทละครจ านวนหน่ึงท่ีทรงพระราช
นิพนธ์ข้ึนจากจินตนาการของพระองค์  และอีกจ านวนหน่ึงนั้ นทรงน าบทละครพูดภาษา 
ต่างประเทศ คือ บทละครพดูภาษาองักฤษและบทละครพดูภาษาฝร่ังเศส  มาทรงสร้างสรรคใ์หเ้ป็น
บทละครพดูภาษาไทย  โดยทรงใชว้ิธีการแปลและวิธีการแปลแบบดดัแปลง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงน าบทละครพูดภาษาฝร่ังเศสมาทรง
สร้างสรรคใ์หเ้ป็นบทละครพดูภาษาไทยจ าวน 10 เร่ือง  ดงัน้ี 

 1.  เกินต้องการ  ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ืองPouloiller 
 บทประพนัธ์ของ ทริสแตง   แบร์กนาร์ด (Tristan  Bernard) 

 2. หมอจ าเป็น ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ืองLe Médecin  
Malgré  Lui บทประพนัธ์ของ โมลแิยร์ (Moliere) 

 3. ล่ามดี ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ืองL’Anglais  Tel  Qu’on  
Le  Parle บทประพนัธ์ของ ทริสแตง   แบร์กนาร์ด (Tristan  Bernard) 

 4. คดีส าคัญ  ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ืองUn  Client  Serieux  
บทประพนัธ์ของ ชอร์จ  กแูตลน (Georges  Courteline) 
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 5. วิไลเลอืกคู่  ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ืองLes  Vivacités du 
Capitaine Tic บทประพนัธ์ของ อูแชน   ลาบิช (Eugène  Labiche) 

 6. ตบตา ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ืองLa  Poudre aux  Yeux  
บทประพนัธ์ของ อูแชน  ลาบิช (Eugène  Labiche) 

 7.  หลวงจ าเนียรเดินทาง  ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมเร่ือง 
Le Voyage  de  Monsieur  Perrichon บทประพนัธ์ของ อูแชน  ลาบิช (Eugène  Labiche) 

 8. ตั๊กแตน ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครเร่ืองLes  Sauterelles  บทประพนัธ์ของ  
เอมิล  ฟาเบรอ (Emile  Fabre) 

 9. เกียรติยศญี่ปุ่น ทรงสร้างสรรค์จากบทละครเร่ืองL’Honneur Japonais  
บทประพนัธ์ของ ปอล  บูรเดอ  อองแตลเมอ (Paul  Bourde  Anthelme) 
  10. ร.ต.ล.นนทรี ทรงสร้างสรรค์จากบทละครภาษาฝร่ังเศส (ไม่ปรากฏช่ือเร่ือง)  
บทประพนัธ์ของ เช.เออ. เปราร์ด (G.E. Piérard) 

บทละครภาษาไทยจ านวน 10 เร่ืองขา้งตน้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว
ทรงสร้างสรรคใ์หเ้ป็นบทละครพดูประเภทชวนหัว 7 เร่ือง ไดแ้ก่  เกินตอ้งการ  หมอจ าเป็น  ล่ามดี  
คดีส าคญั  วิไลเลือกคู่  ตบตา  และหลวงจ าเนียรเดินทาง  ส่วนบทละครพูดเร่ืองตัก๊แตน  เกียรติยศ
ญ่ีปุ่น  และ ร.ต.ล. นนทรี  มิใช่บทละครพดูประเภทชวนหวั 

การทรงพระราชนิพนธ์บทละคร 7 เร่ืองดงักล่าวเป็นบทละครพูดประเภทชวนหัวนั้น  
กล่าวได้ว่าทรงสร้างสรรค์บทละครพูดภาษาไทยโดยคงประเภทของบทละครภาษาฝร่ังเศสไว ้  
นัน่คือบทละครสุขนาฏกรรม 

บทละครสุขนาฏกรรม (Comedy)  เป็นบทละครท่ีมีเน้ือหาเบาสมอง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความสนุกสนาน  และความตลกขบขนัแก่ผูอ่้าน  เน้ือหาของเร่ืองปรากฏในรูปของการเสียดสี
ลอ้เลียน  เช่น  การลอ้เลียนบุคคลหรือขนบธรรมเนียมของสังคม  เป็นตน้  บทละครสุขนาฏกรรม
มองมนุษยแ์ละสังคมดว้ยสายตาท่ีเป็นจริง  และน าความลม้เหลวหรือความบกพร่องของมนุษยม์า
สร้างให้เกิดความขบขนั  ภาษาท่ีใชใ้นบทละครเป็นภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัของแต่ละสังคม   
ทั้งน้ีบทละครสุขนาฏกรรมแบ่งออกเป็น 6 ประเภท  ไดแ้ก่   
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 1. สุขนาฏกรรมท่ีอาศยัสถานการณ์ (Comedy of Situation) 
 2. สุขนาฏกรรมลอ้เลียนสังคม (Comedy of Manner) 
 3. สุขนาฏกรรมเชิงศีลธรรม (Comedy of Morals) 
 4. ละครก่ึงโศกนาฏกรรมก่ึงสุขนาฏกรรม (Tragic Comedy) 
 5. สุขนาฏกรรมโรแมนติก (Romantic Comedy) 
 6. สุขนาฏกรรมเสียดสี (Satire Comedy)   

(นนัทกา  พลอยแกว้, 2521: 23-31) 
   

จากการศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองต่าง ๆ ในเบ้ืองตน้  โดยการ
เปรียบเทียบกบับทละครตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศส  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรง
สร้างสรรคโ์ดยทรงใชว้ิธีการแปลแบบดดัแปลงใหเ้ป็นบทละครภาษาไทย  เห็นไดจ้ากองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นช่ือเร่ือง  ช่ือตวัละคร  เหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง  เน้ือเร่ือง  ฉากและสถานท่ี  ทั้ งน้ียงัคง
ลกัษณะส าคญัของบทละครสุขนาฏกรรมไว ้ นั่นคือการสร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
ให้แก่ผูอ่้านและผูช้ม  โดยการลอ้เลียนหรือเสียดสีเพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั  บทละครพูดชวนหัวของ
พระองคเ์ม่ือน าไปแสดงจึงประสบความส าเร็จดงัท่ีหนงัสือพิมพ ์“ดุสิตสมิต” ไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการแสดงละครพูดชวนหัวพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไวว้่า “ถา้ใครไปนั่งดูแลว้กลั้น
หวัเราะไดต้ลอด  กค็วรรีบไปหานายแพทยใ์หต้รวจดูทีเดียว” (ทิพยสุ์เนตร  อนมับุตร, 2521: 103) 

การศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวในเบ้ืองตน้ดงักล่าว  ท าให้มีประเด็นท่ี
น่าสนใจว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีกลวิธีการแปลแบบดดัแปลงบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสให้เป็นบทละครพูดภาษาไทยในบริบทของสังคมไทยอยา่งไรบา้ง  โดย
การเปรียบเทียบองคป์ระกอบของเร่ืองทุกดา้นอยา่งละเอียด  รวมทั้งวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์
ขนัของพระองค ์

นอกจากประเด็นองคป์ระกอบของเร่ืองและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัแลว้  บทละคร
สุขนาฏกรรมของต่างประเทศหรือบทละครประเภทชวนหวัยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัแนวคิด
ท่ีปรากฏในเร่ือง  เน่ืองจากบทละครประเภทน้ีแมจ้ะมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อสร้างความสนุกสนาน
หรือความขบขนั  แต่ผูป้ระพนัธ์ก็อาจแฝงนยับางประการ  เพื่อใหผู้อ่้านและผูช้มรับรู้หรือตระหนกั
ในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษยแ์ละขอ้คิดในการด าเนินชีวิตดว้ย  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าวิเคราะห์ว่า 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดในเร่ืองใดบา้ง  ทั้งน้ีกด็ว้ยเหตุผลท่ีวา่ 
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 ละครก็เหมือนงานศิลปะอย่างอ่ืน  คือตอ้งเกิดมาจากเคา้มูลของการสร้างสรรคซ่ึ์ง
ไดแ้ก่  ความรู้  ความคิด  และความสามารถส่วนตวัของศิลปินประกอบกบัทศันะวิธีท่ีเขามี
ความเห็นเก่ียวกบัชีวิต  ในบางส่วนของละครก็เกิดจากเน้ือหาในส่ิงแวดลอ้มของวิถีชีวิตคน
ในสังคมท่ีเป็นแดนเกิดของเร่ืองนั้น  และบางส่วนก็เกิดจากกลวิธีของศิลปินท่ีสร้างเร่ืองตาม
ภาวการณ์และรูปแบบของละครท่ีนิยมกนัในขณะนั้น  แมว้า่บทละครจะเป็นวรรณศิลป์ท่ีบอก
ให้เราเห็นความเป็นไปของชีวิตคนยุคต่าง ๆ  แต่ก็มิไดป้รากฏให้เห็นจากในเน้ือเร่ืองเพียง
อย่างเดียว  แต่เราตอ้งพิจารณาถึงความนึกคิด  ความปรารถนาในจิตใจ  และความมุ่งมัน่สู่
ความปรารถนานั้น   

(เด่นดวง  พุม่ศิริ, 2527: ค-ง) 
 

การศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสในประเด็นส าคญัขา้งตน้  จะท าให้เขา้ใจกลวิธีการทรงพระราชนิพนธ์
บทละคร  ตลอดจนคุณค่าของบทละครพระราชนิพนธ์  อนัท าให้เห็นถึงพระอจัฉริยภาพดา้นการ
ละครของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง   

ทิพย์สุ เนตร  นาคธน (2516)  ศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครพูด ร้อยแก้วใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  จ  านวน 21 เร่ือง  ซ่ึงทุกเร่ืองลว้นเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีเกิด
จากจินตนาการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงพระปรีชาสามารถในการทรงพระราชนิพนธ์บทละครให้สมจริง  มิใช่
เป็นบทเรียนหรือเร่ืองท่ีมีแต่ขอ้คิดเห็นและหลกัธรรม  พระปรีชาสามารถของพระองคใ์นการทรง
พระราชนิพนธ์บทละครให้สมจริง ไดแ้ก่ กรณีท่ีเป็นเร่ืองแนะน าหรือพระองคมี์พระราชประสงค์
ชกัชวนให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการร่วมใจกนัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  พระองคจ์ะทรงใชภ้าษาท่ี
เป็นโวหารอนัเป็นการโนม้นา้วใจให้เกิดการคลอ้ยตามเป็นส าคญั  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัวทรงก าหนดให้ตวัละครแสดงกิริยาอาการอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อช่วยในการด าเนินการ
สนทนา    ทั้งยงัทรงจดับทสนทนาในตอนทา้ยเร่ืองให้กระชบัและดูสมจริง    และพระองคท์รง
พิถีพิถนัให้ตวัละครเป็นเหมือนบุคคลในเหตุการณ์จริง  พระองคท์รงพระราชนิพนธ์ให้บรรยากาศ
ในบทละครสมจริง  โดยไม่ท าใหผู้ช้มรู้สึกวา่ก าลงัชมการแสดงละครอยู ่ พระองคท์รงเล่ียงดว้ยการ
ใชเ้สียงจากในโรงช่วยในกรณีท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการแสดงมาก  พระองคท์รงพิถีพิถนัในการตั้งช่ือ 
ตวัละครให้เขา้กับบทบาทในเร่ือง และทรงตั้ งช่ือสถานท่ีโดยทรงค านึงถึงการเป็นท่ีรู้จักหรือ
ความคุน้เคยของผูช้ม 
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นันทกา  พลอยแก้ว (2521) ศึกษาอิทธิพลของการละครตะวนัตกในบทละครพูด 
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยเก็บขอ้มูลบทละครพูดทั้งส้ิน 48 เร่ือง  
แบ่งเป็นบทละครตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 8 เร่ือง  บทละครตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศส 5 เร่ือง  บทละคร
แปล 2 เร่ือง  บทละครแปลง 13 เร่ือง  และบทละครท่ีทรงพระราชนิพนธ์ดว้ยพระองคเ์อง 20 เร่ือง  
ผลการศึกษาพบว่าบทละครพดูพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วันั้นทรง
ไดรั้บอิทธิพลของการละครองักฤษและฝร่ังเศสอย่างเด่นชดัในดา้นวิธีการต่าง ๆ ในการน าเสนอ
ละคร  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าแมพ้ระองค์จะทรงรับอิทธิพลด้านวิธีการต่าง ๆ มาจากละคร
ตะวนัตก  พระองคก์มิ็ไดท้รงน าวิธีการนั้นมาใชต้ามตน้ฉบบัโดยตรง  เพราะผูช้มชาวไทยซ่ึงยงัไม่มี
ประสบการณ์ดา้นละครพูดมาก่อนยอ่มไม่เขา้ใจ  ดงันั้นพระองคจึ์งทรงสร้างเกณฑใ์นการพระราช
นิพนธ์บทละครใหมี้ลกัษณะเป็นไทยโดยพิจารณาจากภูมิหลงัของการละครไทย 

ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ (2521)  ศึกษาอารมณ์ขันในวรรณกรรมร้อยแก้วของไทย  
ระหว่าง พ.ศ. 2453-2516 โดยมุ่งศึกษาจุดมุ่งหมายในการสร้างอารมณ์ขนั  เน้ือเร่ืองและโครงเร่ือง  
รูปแบบของวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทท่ีใช้อารมณ์ขัน  และกลวิธีในการสร้างอารมณ์ขัน   
ผลการศึกษาพบว่านกัเขียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใชอ้ารมณ์ขนัเป็นส่ือในการแสดงออก
อย่างมีศิลปะ  ด้วยกลวิธีต่าง ๆ โดยมุ่งความบนัเทิงเป็นส าคญั  และมีจุดมุ่งหมายในการช้ีแนะ
จุดบกพร่องของสังคมหรือพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  โครงเร่ืองและเน้ือหาของวรรณกรรม 
ร้อยแกว้ท่ีให้อารมณ์ขนัจะสัมพนัธ์กบัสังคมในยุคนั้น ๆ อย่างมาก  นกัเขียนสร้างวรรณกรรมร้อย
แกว้ประเภทข าขนัในรูปแบบต่าง ๆ กนัคือ  สร้างตวัละครให้มีบุคลิกพฤติกรรมน่าขนั  วางโครง
เร่ืองง่าย ๆ ท่ีผูอ่้านมกัจะคาดผิด  สร้างเน้ือเร่ืองจากสภาพสังคมและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  
น าวรรณคดีหรือรูปแบบทางฉนัทลกัษณ์มาเขียนในแนวข าขนั  น าเร่ืองของตนเองแทรกไวใ้นเร่ือง  
สร้างเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณ์ให้ไม่สัมพนัธ์กนั  ใชส้ัญลกัษณ์  ใชภู้มิหลงัทางสังคมประกอบเร่ือง  
จบเร่ืองแบบผิดความคาดหมาย  ก าหนดให้บุคคลในเร่ืองตีความประสบการณ์ผิด  สร้างความ
ขดัแยง้ในตวัเอง  ลวงให้คิด  และนักเขียนใชภ้าษาอย่างมีศิลปะในการเลือกค า  การตีความหมาย  
การบรรยาย  การพรรณนา  และส านวนโวหาร 

ธงชยั  หวานแกว้ (2522) ศึกษาการปลูกฝังความรักชาติท่ีปรากฏในบทละครพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ผลการศึกษาพบว่าพระองคท์รงมีแนวความคิด
ในการปลูกฝังความรักชาติในเร่ืองความส าคญัของสถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย์  
ตลอดจนเร่ืองหน้าท่ีของบุคคลต่าง ๆ ท่ีพึงปฏิบติั  โดยทรงใชอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทละคร 
ไดแ้ก่ เน้ือหา  แก่นเร่ือง  ตวัละคร  และบทสนทนา  ตลอดจนทรงแทรกขอ้คิดและคติเตือนใจต่าง ๆ  
เพื่อปลูกฝังความรักชาติใหก้บัผูดู้และผูอ่้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

สมถวิล  คมัมกสิกิจ (2529) ศึกษาการวิเคราะห์ลกัษณะโครงเร่ืองของบทละครพูด 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ผลการศึกษาพบว่าบทละครพดูพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทั้ง 23 เร่ือง  แมจ้ะมีโครงเร่ืองแบบออร์แกนนิค 
(Organic plot) แต่ก็มีลกัษณะบางประการท่ียงัมิใช่ออร์แกนนิคท่ีสมบูรณ์  กล่าวคือการน าเสนอ
เหตุการณ์บางตอนมิไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินเร่ือง  มีบทชวนขนัแทรกอยู่ในละครเกือบ 
ทุกเร่ือง  ทั้งๆ ท่ีละครเหล่านั้นเป็นเร่ืองเคร่งเครียด  หนกัแน่น  จริงจงั  ในละครบางเร่ืองมีเหตุการณ์
ท่ีไม่สมจริงปรากฏอยูด่ว้ย  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างใหเ้หตุการณ์หรือการ
กระท าของตวัละครเอกในโครงเร่ืองยอ่ยช่วยแกปั้ญหาใหต้วัละครเอกในโครงเร่ืองใหญ่  ในขณะท่ี
ตวัละครเอกในโครงเร่ืองใหญ่มิไดแ้กปั้ญหาใหต้นเองแต่อยา่งใด  องคป์ระกอบต่าง ๆ ในโครงเร่ือง
ของบทละครเหล่าน้ีพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปูพื้นไดอ้ยา่งแนบเนียนและ
กลมกลืนกับเน้ือเ ร่ือง  จุดเ ร่ิมเ ร่ืองและจุดกระทบเร่ืองเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินเร่ือง   
การเตรียมเร่ืองยงัมีลกัษณะท่ีไม่ชวนให้เกิดความกระหายใคร่รู้หรือท าให้เหตุการณ์ไม่สมจริง  
โดยทัว่ไปตวัละครฝ่ายตรงขา้มมกัท าใหเ้กิดความยุง่ยากเพื่อน าไปสู่จุดวกิฤติและจุดสูงสุด  จุดวิกฤติ
หรือจุดสูงสุดมกัไม่ท าให้ผูช้มหรือผูอ่้านต่ืนเตน้ใจจดใจจ่อท่ีจะดูผลของการตดัสินใจอย่างใจหาย 
ใจคว  ่าเท่าท่ีควร  การคล่ีคลายเร่ืองมกัท าให้เกิดความกระจ่างแจง้ในทุกประเด็น  โครงสร้างของ
โครงเร่ืองนั้น  ในตอนตน้เร่ืองจุดวิกฤติและจุดสูงสุดมกัอยู่ห่างกนัเกินไป  จุดวิกฤติและจุดสูงสุด
ใหญ่ปรากฏตอนทา้ยเร่ือง  บทละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทั้ง 23 เร่ือง   
มักเป็นเร่ืองเฉพาะกาล  ทรงพระราชนิพนธ์เพื่ออบรมจริยธรรมหรือช้ีแจงเร่ืองบางเร่ืองแก่
ประชาชน  จึงมกัขาดลกัษณะความเป็นสากล  พระองคท์รงเนน้การเสนอบทละครในดา้นแนวคิด
และคุณธรรมแก่ประชาชนมากกว่าจะทรงค านึงถึงการสร้างโครงเร่ืองให้กระชบัรัดกุม  เน้ือเร่ือง
เขม้ขน้และสมจริง  ซ่ึงจะท าใหผู้ช้มหรือผูอ่้านต่ืนเตน้เร้าใจไดต้ลอดเวลา 

กนัยรัตน์  สมิตะพินทุ (2529)  ศึกษาการพฒันาตวัละครในบทละครพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมุ่งหมายท่ีจะศึกษาสาเหตุท่ีท าให้บทบาท 
และบุคลิกตวัละครในบทละครพระราชนิพนธ์ส านวนท่ี 2  ส านวนท่ี 3 หรือส านวนท่ี 4 แตกต่าง 
ไปจากส านวนท่ี 1  เพื่อใหเ้ห็นพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ในการ
ท่ีทรงเปล่ียนแปลงและพฒันาตวัละครให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์บา้นเมือง  ค่านิยม  และความ
จ าเป็นต่าง ๆ ผลการศึกษาท าให้ได้ขอ้สังเกตว่าการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
พระราชนิพนธ์บทละครไวเ้ป็นส านวนท่ี 1  แลว้ทรงปรับปรุงแกไ้ขเป็นส านวนท่ี 2  ส านวนท่ี 3 
หรือส านวนท่ี 4 อีกนั้น  บทบาทและบุคลิกของตวัละครในส านวนใหม่แตกต่างไปจากส านวนแรก
ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนั  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว
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ทรงพฒันาตวัละครในพระราชนิพนธ์ส านวนท่ี 2  ส านวนท่ี 3  หรือส านวนท่ี 4  ดว้ยเหตุผลทาง
สงัคมและการเมือง  ทางวฒันธรรมประเพณี  และเง่ือนไขการแสดงนั้น  เป็นการช้ีใหเ้ห็นวา่สงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงมีผลกระทบอยา่งมากต่องานพระราชนิพนธ์ของพระองค ์ ในทางกลบักนัส่ิงท่ีส าคญั
มากก็คือพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีบทบาทในการกล่อมเกลาและชักจูงจิตใจของคนไทย 
ใหเ้ลือกรับแต่ส่ิงท่ีเหมาะสมในกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

ใกลรุ่้ง  อามระดิษ (2533) ศึกษาร้อยแกว้แนวขบขนัของไทยตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ถึง
รัชกาลท่ี 7  ผลการศึกษาพบวา่แก่นเร่ืองของร้อยแกว้แนวขบขนัมีความหลากหลาย สามารถจ าแนก
ไดถึ้ง 6 กลุ่ม มีโครงเร่ือง 2 ประเภท ตวัละครเอกมกัเป็นบุคคลท่ีมีขอ้บกพร่องและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
เสมอ  ตวัละครส่วนใหญ่เป็นตวัละครนอ้ยลกัษณะและไม่มีความเปล่ียนแปลง  การใชภ้าษาอาจ 
ก่อใหเ้กิดความขบขนัไดโ้ดยตรงหรือเป็นการปูพื้นอารมณ์สนุกสนาน  ใชก้ลวิธีการประพนัธ์หลาย
อยา่งเพื่อช่วยสร้างความขบขนั  แนวคิดท่ีปรากฏสะทอ้นให้เห็นความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7  อนัเป็นผลมาจากการรับอารยธรรมตะวนัตก  ทั้งในดา้นรูปธรรม
และนามธรรม 

สุรพล  บณัฑุเศรณี (2539) ศึกษาอารมณ์ขนัในนวนิยายชุด พล  นิกร  กิมหงวน  ของ  
ป.อินทรปาลิต  เพื่อจดักลุ่มและวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัลกัษณะต่าง ๆ ของนกัเขียนผูน้ี้  
ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัของ ป.อินทรปาลิต  สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 5 
ประเภท  ไดแ้ก่  อารมณ์ขนัท่ีเกิดจากบุคลิก  อากปักิริยา  พฤติการณ์  สถานการณ์  และค าพดู  ทั้งน้ี
ผูแ้ต่งมุ่งใชอ้ารมณ์ขนัดงักล่าวเพื่อประชด  เสียดสี  เยาะเยย้  และลอ้เล่นต่อค่านิยมของสังคมไทย  
อาทิ  ค่านิยมเก่ียวกับวรรณศิลป์  มนุษย ์ สถาบนั  และสังคม  ในช่วงตน้สงครามโลกคร้ังท่ี 2   
จนหมดสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ปวริส    มินา (2551)  ศึกษาพระอัจฉริยภาพด้านการดัดแปลงบทละครของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  กรณีศึกษาเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ผลการศึกษาพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงดดัแปลงบทละครพูดภาษาฝร่ังเศสเป็นบทละครพูด
ภาษาไทย  โดยพระองคท์รงรักษารูปแบบการสร้างสรรคด์า้นโครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  และกลวิธีการ
สร้างอารมณ์ขนัตามบทละครพดูตน้ฉบบัเร่ืองLe  Voyage  de  Monsieur  Perrichon  แต่พระองค์
ทรงแสดงพระอจัฉริยภาพดา้นการดดัแปลงบทละคร  โดยพระองคท์รงดดัแปลงดา้นจุดมุ่งหมาย
ของผูแ้ต่งดว้ยพระองคท์รงมุ่งเน้นให้ผูอ่้านและผูช้มละครพูดของพระองคเ์ห็นถึงขอ้บกพร่องใน
ลกัษณะนิสยัของคนทัว่ไป  แต่ในบทละครพดูตน้ฉบบัมุ่งเนน้ใหผู้อ่้านหรือผูช้มการแสดงละครเห็น
ถึงขอ้บกพร่องและหัวเราะเยาะลกัษณะนิสัย  รวมถึงมารยาทท่ีไม่ควรประพฤติของชนชั้นกลาง 
ในสงัคมฝร่ังเศส  ดา้นตวัละคร  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตั้งช่ือตวัละครโดยแฝง
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ลกัษณะนิสัยหรืออาชีพไวใ้นช่ือของตัวละครบางตวั  พระองค์ทรงตั้ งช่ือตัวละครด้วยวิธีการ 
ยึดเคา้เสียงเดิมจากช่ือตวัละครในบทละครตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศส  พระองคท์รงตั้งนามสกุลของ 
ตวัละครบางตวัใหต้รงหรือมีความหมายคลา้ยกบัความหมายของนามสกุลของตวัละครในบทละคร
ตน้ฉบบัและพระองคท์รงเปล่ียนแปลงลกัษณะนิสัยบางอย่างของตวัละครจากบทละครตน้ฉบบั
เพือ่ใหเ้ขา้กบับริบทของสงัคมไทย  ดา้นฉากและสถานท่ี พระองคท์รงเปล่ียนแปลงฉากและสถานท่ี
จากในยคุสมยัของฝร่ังเศสตามบทละครตน้ฉบบั  เป็นฉากและสถานท่ีตามยคุสมยัของไทย  เพื่อให้
เขา้กบับริบทของสังคมไทย  ดา้นภาษา  พระองคท์รงเน้นการใชภ้าษาท่ีใชพู้ดในชีวิตประจ าวนั 
ในสังคม  และทรงน าภาษิตส านวนไทยมาใชเ้พื่อแฝงความเป็นไทยและเพื่อให้เขา้กบับริบทของ
สังคมไทยไดอ้ย่างกลมกลืนเหมาะสม  การศึกษาดา้นคุณค่าท่ีสะทอ้นให้เห็นในพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง นั้นพบว่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองน้ีปรากฏคุณค่า
ด้านสังคม  ด้านการให้ข้อคิด  ด้านการท่องเท่ียว  ด้านอารมณ์ขัน ด้านการละคร และด้าน
วรรณกรรม  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นท่ีประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว 
ทรงแสดงพระอจัฉริยภาพดา้นการดดัแปลงบทละครพดูภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยอยา่งดีเลิศ   
และพระองค์ยงัทรงแฝงคุณค่าและข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสั่งสอนประชาชนผ่านพระราชนิพนธ์ 
บทละครพดูของพระองคด์ว้ย   

ชลธิชา  หอมฟุ้ ง (2554) ศึกษาการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของตวัละครในบทละครพูด
ร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ผลการศึกษาพบว่าความขดัแยง้ท่ี
ปรากฏในบทละครพูดร้อยแกว้มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ความ
ขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคม และความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเอง ซ่ึงพบวิธีการแกปั้ญหา 5 
วิธี ไดแ้ก่ วิธีแรกคือการสร้างเหตุการณ์ แบ่งเป็น สร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง สร้างเหตุการณ์เพื่อ
ท าให้ตกใจ สร้างเหตุการณ์เพื่อให้เขา้ใจผิด  และสร้างเหตุการณ์เพื่อเอาตวัรอด วิธีท่ี 2 คือ การ
เสียสละ วิธีท่ี 3 คือ การรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก วิธีท่ี 4 คือ การใชอ้ารมณ์ แบ่งเป็น การ
ใชอ้ารมณ์โกรธ และการใชอ้ารมณ์รัก และวิธีท่ี 5 คือ การใชปั้ญญา ในการวิเคราะห์การแกปั้ญหา
ของตวัละครโดยใช้อริยสัจส่ีพบว่าตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ีจะสามารถแก ้
ปัญหาไดต้รงกบัสาเหตุ  และดา้นการวิเคราะห์แนวคิดท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหา
ของตวัละครพบ 4 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี 
แนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหา และแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการท าวิทยานิพนธ์
เล่มน้ี  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงแสดงพระปรีชาสามารถดา้นการ
พระราชนิพนธ์บทละคร  ทั้งจากจินตนาการของพระองคเ์อง  และการสร้างสรรค์จากบทละคร
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ภาษาต่างประเทศ  โดยทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างสมจริงทั้ งด้านโครงเร่ืองและตัวละคร  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือดา้นตวัละครท่ีทรงพระราชนิพนธ์ใหเ้ห็นถึงปัญหาและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
อีกทั้งยงัทรงสร้างสรรคใ์ห้ตวัละครแสดงบทบาทและความคิดสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์บา้นเมือง  
ค่านิยม  และบริบททางสงัคมและวฒันธรรมในสมยันั้น  นอกจากน้ีในพระราชนิพนธ์บทละครของ
พระองคย์งัสะทอ้นคุณค่า  ขอ้คิด  และแนวคิดผ่านโครงเร่ืองและบทบาทของตวัละคร  อีกทั้งยงั
พบว่าอารมณ์ขนัในวรรณกรรมของไทยนั้นเป็นกลวิธีท่ีมุ่งสร้างความบนัเทิง  เกิดข้ึนไดด้ว้ยการ
สร้างอารมณ์ขนัท่ีหลากลายวิธีการ  และมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม  ช้ีแนะจุดบกพร่องของค่านิยมทางสังคม  และเป็นส่ือในการแสดงความเปล่ียนแปลงของ
สังคม 

เน่ืองจากการศึกษาการสร้างสรรคบ์ทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นยงัไม่มีผูใ้ดศึกษา  จะมีก็เพียงแต่การศึกษา
อิทธิพลของการละครตะวนัตกท่ีมีต่องานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั  การศึกษาบทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  
และการวิเคราะห์ลกัษณะโครงเร่ืองของบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัว  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสในด้าน
องคป์ระกอบของเร่ือง  การสร้างอารมณ์ขนัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
และแนวคิดท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส   

 
3. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

3.1 เพื่อเปรียบเทียบการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว ท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสใน
ดา้นองคป์ระกอบของเร่ือง ไดแ้ก่ โครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  ตวัละคร  ฉากและสถานท่ี  และกลวิธีการ
สร้างอารมณ์ขนั 

3.2 เพื่ อวิ เคราะห์แนวคิด ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว ท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
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4. สมมติฐานของการวจิัย 

4.1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละคร
พดูชวนหวัจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสโดยทรงปรับใหเ้ขา้กบับริบทของสงัคมไทย 

4.2 การสร้างอารมณ์ขนัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  มีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนัของ ริชาร์ด  บรินสล ี แชริแดน 

4.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดดา้นต่าง ๆ หลายประการ 
 
5. ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิจยัเฉพาะพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสจ านวน  
6 เร่ือง  โดยศึกษาเปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  เพื่อวิเคราะห์การสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  บทละคร
ดงักล่าว  ไดแ้ก่ 

 5.1 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น กบับทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré  Lui 

 5.2 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองล่ามดี กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais  Tel  Qu’on  Le  Parle 

 5.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหวัเร่ืองคดีส าคัญ กบับทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn  Client   Serieux 

 5.4 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองวิไลเลอืกคู่ กบับทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes  Vivacités  du  Capitaine  Tic 

 5.5 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองLa  Poudre  aux  Yeux  

 5.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง กบับทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon  

ผูว้ิจยัไม่น าพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองเกนิต้องการ  มาศึกษาเน่ืองจากไม่
สามารถหาต้นฉบับภาษาฝร่ังเศสเร่ืองPouloiller ได้  และไม่น าพระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 
ตั๊กแตน  เร่ืองเกียรติยศญี่ปุ่น  และเร่ืองร.ต.ล. นนทรี  ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว
ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครภาษาฝร่ังเศส  มาศึกษา  เพราะทั้ง 3 เร่ืองไม่ไดจ้ดัอยู่ในบทละครพูด
ประเภทชวนหัว  อน่ึงการศึกษาการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็น
การศึกษาเฉพาะประเดน็ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้   
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

บทละครพูดชวนหัว  หมายถึง  บทละครส าหรับเล่นละครเวทีท่ีมุ่งสร้างความตลก
ขบขนั  ความสุนกสนาน  และเสียงหัวเราะแก่ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละคร  บทละครประเภทน้ี
มักจะสอดแทรกมุขตลกอยู่ในบทละครเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความตลกขบขันผ่าน 
บทสนทนา  และลกัษณะท่าทางของตวัละคร  เป็นตน้    
 
7. วธีิด าเนินการวิจัย 

7.1 คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส   

7.2 คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงน ามาสร้างสรรคเ์ป็นบทละครพดูชวนหวั 

7.3 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและบทละคร   
7.4 ศึกษาทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนั 
7.5 ก าหนดโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
7.6 อ่านและท าความเขา้ใจบทละครทั้งหมดท่ีน ามาศึกษาอยา่งละเอียด   
7.7 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากหนงัสือและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.8 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  
7.9 น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาเรียบเรียงใหส้ัมพนัธ์กนัอยา่ง

เป็นระบบ 
7.10 สรุปผลการศึกษาคน้ควา้พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะและน าเสนอผลงานในรูปแบบ

ของวิทยานิพนธ ์
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8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 ท าให้ทราบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส 

8.2 ท าให้ทราบกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  และเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองดงักล่าว 

8.3 ท าให้ประจกัษ์ถึงพระอจัฉริยภาพดา้นสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

8.4 ท าให้ประจกัษถึ์งคุณค่าของพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูดชวนหัว  ทั้งดา้น
ศิลปะการประพันธ์และแนวคิด  ซ่ึงท าให้เกิดความประเทืองสติปัญญาแก่ผู ้อ่านและผู ้ชม 
อนัสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากแนวคิด  

8.5 เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการทั้งดา้นอกัษรศาสตร์และการละคร 
8.6 เป็นแนวทางในการศึกษาการสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครของพระบาท 

สมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัจากบทละครภาษาต่างประเทศเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวกบัการละครพูด 
 
การศึกษาเก่ียวกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วักบัการละครพดูนั้น  มีความ

เก่ียวโยงกบัพระราชประวติัของพระองค์  อนัเป็นภูมิหลงัท่ีจะท าให้เขา้ใจผลงานการละครของ
พระองคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  และเน่ืองจากผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองคน์ั้นไดมี้การน าไปเผยแพร่
และจดัแสดงดว้ย  ดงันั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งดี  ในบทน้ีผูว้ิจยัจึงจะกล่าวถึง
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการละครของพระองค์  โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วักบัการละครพดู  ผลงานดา้นการละครของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  และการเผยแพร่และการจดัแสดงละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ตามล าดบัดงัน้ี  
1. พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทีเ่กีย่วข้องกบัการละครพูด  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  รัชกาลท่ี 6  ทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์มี 
พระปรีชาสามารถดา้นการละครเป็นอยา่งยิง่  พระองคท์รงไดรั้บการถวายพระนามวา่ “บิดาแห่งการ
ละครพูด” ของไทย  โดยพระองค์ทรงน าการละครแบบตะวนัตกเขา้มาเผยแพร่ในสังคมไทย  
เพื่อใหค้นไทยไดรู้้จกัศิลปะการแสดงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในประเทศทางตะวนัตกสมยันั้น  จากนั้นมา
ศิลปะการแสดงประเภทละครพูดก็ไดรั้บความนิยมตราบถึงปัจจุบนั  ดงัจะเห็นไดว้่ามีการแสดง
ละครพูดหรือท่ีเรียกกว่า “ละครเวที” ให้ชมอยู่เสมอ  และมีกลุ่มคณะละครต่าง ๆ ไดใ้ชล้ะครเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารสู่สาธารณะ  และมีการเรียนการสอนทั้งในระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา  
รวมถึงมีการสอนในโรงเรียนสอนการแสดงต่าง ๆ ดว้ย 

ละครพูดเป็นศิลปะการละครประเภทหน่ึงท่ีใชศิ้ลปะการพูดเพื่อด าเนินเร่ือง  และใน
การแสดงละครพูดนั้นถือหลกัของความสมจริงและมีฉากตามทอ้งเร่ือง  ส่วนการด าเนินเร่ืองใช ้
บทสนทนาโตต้อบกนัระหวา่งตวัละครดว้ยการแสดงกิริยาท่าทางตามธรรมชาติ  โดยแบ่งการแสดง
ออกเป็นองก ์(ตอน) และเป็นฉาก  ในสมยัก่อนการแสดงประเภทน้ีมิไดด้นตรีประกอบ  ภายหลงัจึง
มีดนตรีประกอบเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกใหแ้ก่ผูช้ม (พาณี  สีสวย, 2529: 3) 

ละครพูดในประเทศไทยเร่ิมมีการน าวิธีการบางส่วนของการแสดงละครพูดมาใช ้  
ซ่ึงปรากฏให้เห็นในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ดงัมีหลกัฐานปรากฏใน
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พ.ศ. 2422  กล่าวคือหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงพระราชนิพนธ์เร่ือง
ลลิตินิทราชาคริตจบบริบูรณ์แลว้  พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มาคม "แมจิกลัโซไซ
เอตี" ซ่ึงมีสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุข เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์กรมพระยาภาณุพนัธุวงศ ์
วรเดช  เป็นนายกสมาคม  เป็นผูจ้ ัดการแสดงละครเร่ืองน้ีข้ึน  โดยพระองค์ทรงเป็นผูก้  าหนด 
ตวัละครเอง  ทั้ งน้ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้กรมหม่ืนทิวากรวงษ์ประวติั เป็นอาบูหะซัน  
พระองค์เจา้จิตรเจริญหรือสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ  เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็น 
ตวัละครนางนอซาตอล  ต่อมาในพ.ศ.2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการแสดงละครเร่ืองอเิหนาในงานเฉลิมพระราชมนเทียร พระท่ีนัง่จกัรี
มหาปราสาท  ละครท่ีแสดงในคร้ังน้ีเป็นละครร าแต่มีบทเจรจาท่ีทรงพระราชนิพนธ์เองบา้ง  โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร  และเจา้นายพระองค ์
อ่ืน ๆ แต่งถวายบ้าง ทั้งน้ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงบันทึก
เหตุการณ์ในคร้ังนั้นไวว้่า “ลครพูดท่ีเล่นนั้น  ผูมี้บรรดาศกัด์ิต่างพากนัซกัซ้อมและเล่นถวาย
ทอดพระเนตร  ตวัละครท่ีแสดงเป็นชายลว้น” (ทรงศกัด์ิ  ปรางคว์ฒันากลุ, 2527: 5-6)   

อน่ึงการละครพูดนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งสูงและไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย
ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  เน่ืองจากพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปะ 
การละครพูดตั้ งแต่สมัยท่ีเสด็จพระราชด าเนินไปศึกษายงัประเทศอังกฤษ  ซ่ึงในขณะนั้ นมี
พระชนมายุเพียง 12 พรรษา โดยทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ  
ต่อมาเม่ือพระองค์ไดเ้สด็จนิวติัพระนคร  พระองคจึ์งไดน้ าศิลปะละครพูดมาเผยแพร่ในประเทศ
ไทยและได้พระราชทานก าเนิดศิลปะการละครพูดข้ึนตั้ งแต่คร้ังด ารงต าแหน่งสมเด็จพระเจ้า 
ลูกยาเธอเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมาร  และเม่ือเสด็จข้ึนครองราชยก์็ทรงท านุบ ารุง
กิจการดา้นการละครพูดเพื่อเผยแพร่ให้พสกนิกรชาวไทยไดรู้้จกัอย่างกวา้งขวาง  โดยทรงเป็น 
ผูพ้ระราชนิพนธ์ละครพดูซ่ึงทรงจินตนาการสร้างสรรคข้ึ์นเอง  ทรงแปลและดดัแปลงละครพดูของ
องักฤษและฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย  และจดัแสดงดว้ย  ทั้งน้ีพระองคก์็ไดเ้ป็นผูแ้สดง  ผูก้  ากบัการ
แสดง  ทั้งยงัเป็นผูว้ิจารณ์ดว้ย   ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองคน์ั้นทรง
ผกูพนัอยูก่บัศิลปะการละครพดู 

1.1 พระราชประวตัิด้านการละครพูดในช่วงที่ทรงศึกษาทีป่ระเทศองักฤษ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เ จ้าอยู่หั วทรง เ ป็นพระราชโอรสของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวและสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง  ทรงเป็นพระราชโอรสพระองคท่ี์ 29 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว  พระองคพ์ระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2423 เวลา 8.55 นาที  พระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้ฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าพระองคน์อ้ยน้ีว่า 
“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เอกอัครมหาบุรุษบรมนราธิราช จุฬาลงกรณนาถ
ราชวโรรส มหาสมมตขัติยพิสุทธ์  บรมมกุฎสุริยสันตติวงษ์ อดิสัยพงษ์วโรภโตสุชาติ คุณสังกาศ
วมิลรัตน พฤฆชนมสวสัดิ ขัติยราชกมุารมุสิกนาม” (ธนาคารออมสิน, 2545ข: 13) 

 สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธนั้น  มีผูก้ล่าวขวญัถึงพระองคว์่าทรงมี
พระจริยาวตัรท่ีงดงามและทรงเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่  ในสมยัท่ีพระองคท์รงพระเยาวพ์ระองคท์รง
ไดรั้บการศึกษาจากครูหลายท่าน เช่น พระยาศรีสุนทรโวหาร พระยาอิศรพนัธ์ุโสภณ และหม่อมเจา้
ประภากร  ส่วนครูท่ีเป็นชาวต่างประเทศซ่ึงสอนภาษาอังกฤษถวายนั้ น ได้แก่ นายโรเบอร์ต  
มอแรนต์  ซ่ึงเป็นหลานของนายฟลอเรน  ไนติงเกล  เม่ือพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 10 พรรษา  
พระองคจึ์งไดเ้สด็จเขา้ศึกษาในโรงเรียนราชกุมาร  ซ่ึงอยูใ่นพระบรมมหาราชวงั (ธนาคารออมสิน, 
2545ข: 14-15) 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ชาติตะวนัตกเร่ิมท่ีจะเขา้มามี
บทบาทในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการคา้  การศาสนา  รวมถึงการเขา้มาเพื่อรุกรานและ
ครอบครองดินแดน  พระองคท์รงเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  จึงทรงพฒันากิจการบา้นเมือง
โดยมีพระบรมราโชบายท่ีจะส่งสมเด็จพระเจา้ลูกเธอและพระเจา้ลูกยาเธอไปทรงศึกษาวิชาการ 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ณ ทวีปยุโรป  เพื่อน าความรู้มาพฒันาและรักษาอธิปไตยของบา้นเมือง  ทั้งน้ี
พระองค์ทรงส่งสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  ไปทรงศึกษา ณ ประเทศองักฤษ 
(ธนาคารออมสิน, 2545ข: 15-16) 

 เม่ือถึงก าหนดท่ีสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธตอ้งเสด็จพระราช
ด าเนินออกจากประเทศสยาม  ไปทรงศึกษาวิชา ณ ประเทศองักฤษ  พระองคไ์ดเ้สด็จไปถวายบงัคม
ลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีพระราชวงับางปะอิน  และเม่ือพระองคแ์ละคณะท่ี
ตามเสด็จถึงยุโรปเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2436  และข้ึนจากเรือเดินสมุทรท่ีเมืองเนเปิลส์  
ประเทศอิตาลีแลว้  พระองคไ์ดเ้สด็จพระราชด าเนินไปประทบัอยูท่ี่กรุงปารีส  และเสด็จถึงประเทศ
องักฤษเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436  โดยพระองคป์ระทบัอยู่ท่ีพระต าหนักนอร์ธลอดจ ์ ใน
เมืองแอสค็อต  ในคราวนั้นรัฐบาลองักฤษไดใ้ห้นายเบซิล  ทอมสัน  มาเป็นผูจ้ดัการศึกษาถวาย
พระองค ์ ทั้งน้ีนายเบซิล  ทอมสนั  ไดถ้วายค าแนะน าใหพ้ระองคท์รงศึกษากบัครูโดยท่ีไม่ตอ้งเสดจ็
เขา้โรงเรียน  ซ่ึงครูท่ีนายทอมสันจดัหามาถวายพระอกัษรท่ีส าคญัคือนายฮาโรลด ์ เมยลัล ์ การเรียน
ในรูปแบบน้ีท าใหพ้ระองคส์ามารถศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  กอปรกบัพระองคท์รงมีพระสหายท่ีเป็น
ชาวองักฤษมาเยี่ยมเยียนและเล่นกีฬาดว้ยเป็นประจ า  จึงท าให้สามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรมขององักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี  และทรงสามารถเขา้สงัคมเพื่อสมาคมไดโ้ดยไม่มีปัญหา  
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 อยา่งไรก็ตามในระหว่างท่ีสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ  ประทบัอยู่
ท่ีเมืองแอสคอ็ตนั้น  มีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกมุาร ส้ินพระชนม ์ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึง
ไดท้รงสถาปนาสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ  ใหด้ ารงพระอิสริยยศสยามกฎุราชกุมาร
แทน  โดยมีพระราชพิธีสถาปนาท่ีกรุงเทพฯ  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2437  แลว้ไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พระยาเสมอใจราชเป็นหัวหนา้คณะขา้หลวงพิเศษอญัเชิญประกาศสถาปนา
พระฐานันดรศกัด์ิ  พร้อมดว้ยเคร่ืองราชอิสริยยศและราชอิสริยาภรณ์ไปถวาย ณ ประเทศองักฤษ  
ทั้งน้ีไดมี้การประชุมอ่านประกาศสถาปนาท่ีสถานอคัรราชทูตสยามเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2437  
ซ่ึงในโอกาสน้ีพระองค์ได้มีพระราชด ารัสอันเป็นพระราชวาทะอมตะว่า “ข้าพเจ้ากลับไปยัง
ประเทศสยามเมื่อใด  ข้าพเจ้าจะเป็นไทยให้ยิ่งกว่าวันที่ออกเดินทางมา” (ธนาคารออมสิน, 2545ข: 
16-17) 

 หลงัจากท่ีทรงไดรั้บการสถาปนาเป็นสยามมกุฎราชกุมาร  พระองคท์รงกลบัมา
ศึกษาท่ีเมืองแอสค็อตดงัเดิม  ซ่ึงในระหว่างน้ีเวลาศึกษาพระองคก์็ทรงศึกษาอย่างจริงจงั  เวลาท่ี
ก าหนดใหท้รงเล่นเพื่อบริหารพระวรกายกท็รงเล่นจริง  ทั้งน้ีการเล่นอยา่งหน่ึงท่ีพระองคท์รงโปรด
คือ “ดมับ ์ แครมโบ” หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ละครปริศนา” ซ่ึงเป็นเกมการทายค าสัมผสัท่ีเล่น 
ในห้องรับแขกส าหรับครอบครัวหรืองานเล้ียงสังสรรค์  โดยผูเ้ล่นจะทายค าศพัท์จากการแสดง
ท่าทางท่ีบอกใบ ้ คลา้ยกบัเกม Charades (การเล่นทายค าปริศนาท่ีมีเง่ือนไขให้ไวท่ี้พยางค)์ ทั้งน้ี
กติกาการเล่นจะแบ่งผูเ้ล่นออกเป็นสองฝ่ายโดยมีจ านวนเท่ากนัหรือไม่เท่ากนัก็ได ้  เกมน้ีจะไม่มี
การจ ากดัอาย ุ การเล่นเกมน้ีฝ่ายหน่ึงตอ้งออกไปจากหอ้ง  เพื่อใหอี้กฝ่ายหน่ึงเลือกค าศพัท ์ส่วนมาก
มกัจะเป็นค ากริยาหรือวลีท่ีเป็นท่ีรู้จกัท่ีสามารถแสดงท่าทางไดโ้ดยไม่ตอ้งพูด  ค  าศพัทท่ี์เลือกไว้
ควรมีชุดค าศพัท์อีกชุดหน่ึงท่ีมีเสียงสัมผสัคลอ้งจองกนัและสามารถแสดงท่าทางได ้ เม่ือฝ่ายท่ี
ออกไปกลับเขา้มาในห้อง  ฝ่ายผูต้ ั้ งปริศนาจะไม่บอกค าศพัท์ท่ีเลือกไว ้ เช่นเลือกค าว่า drive 
(ไดร์ฟ) แต่ฝ่ายผูต้ ั้งปริศนาจะบอกฝ่ายผูท้ายว่าค  าศพัทมี์เสียงเหมือนกบัค าว่า hive (ไฮฟว)์   จากนั้น
ฝ่ายผูท้ายจะออกไปนอกหอ้งอีกคร้ัง  และเลือกค าศพัท ์3 ค  าท่ีมีเสียงคลอ้งจองกบัค าวา่ hive (ไฮฟว)์ 
และพวกเขาสามารถแสดงท่าทางค าศพัทท์ั้ง 3 ค านั้น เช่น ค าว่า five (ไฟว)์, drive (ไดร์ฟ),  
dive (ไดวฟ์) เม่ือฝ่ายผูท้ายเขา้มาในหอ้งก็แสดงท่าทางค าศพัทท์ั้ง 3 ค า ในเวลาท่ีก าหนดทีละคร้ัง  
ถ้าค  าศัพท์ผิดอีกฝ่ายหน่ึงท าเสียงโห่และส่ายศีรษะ  แต่ถ้าทายค าศัพท์ถูก  อีกฝ่ายจะส่งเสียง
สนับสนุนว่าถูกตอ้งและปรบมือให้  ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายจะผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูต้ ั้ งปริศนาและเป็น
ผูท้ายต่อเน่ืองกนัไป 
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 ในระหว่างท่ีทรงศึกษาอยู่ท่ีเมืองแอสค็อตนั้น  พระองคไ์ดเ้สด็จพระราชด าเนิน
โดยรถไฟไปท่ีกรุงลอนดอนเพื่อทอดพระเนตรการแสดงละครพูดอยู่เสมอ  เพราะกรุงลอนดอน
ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองแอสค็อตและในกรุงลอนดอนนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละครเป็นจ านวนมาก  
ดว้ยเหตุน้ีพระอุปนิสัยโปรดละครพูดจึงเพิ่มพูนข้ึนตามล าดบั  ทั้งน้ีพระองคท์รงเร่ิมวิจารณ์ละคร
อยา่งง่าย ๆ ตั้งแต่พระชนมาย ุ13 พรรษา  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครตั้งแต่พระชนมาย ุ14 พรรษา  
ทรงเร่ิมจดัการแสดงละครตั้งแต่พระชนมาย ุ15 พรรษา  และทรงแสดงละครพดูเม่ือมีพระชนมายไุด ้ 
16 พรรษา (ธนาคารออมสิน, 2545ข: 22-23)  ละครท่ีทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองแรก ๆ ทรงพระราช
นิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ เช่น เร่ืองเดอะ คิงส์ คอมมานด์ (The  King’s  Command)  เร่ืองเอฟเวอลนี 
(Evelyn)  และเร่ืองอซิซาเบล (Isabel) เป็นตน้  โดยทรงใชพ้ระนามแฝงในการพระราชนิพนธ์หลาย
พระนาม เช่น ศรีอยธุยา รามจิตติ  พนัแหลม  และอศัวพาหุ ฯลฯ (บุศยารัตน์  คู่เทียม, 2550: 76) 

นอกจากน้ีหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหา
วชิราวธุ  สยามมกฎุราชกุมาร  เร่ิมสนใจในการละครพดูอยา่งจริงจงั  เกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สด็จ
พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรละครสังคีตเร่ืองเดอะ เกช่า (The Geisha)  ของแฮร่ี  กรีนแบงค ์
(Harry  Greenbank)  โดยมี ไลออเนล มองคต์นั (Lionel Monckton) เป็นผูป้ระพนัธ์ดนตรี  พระองค์
โปรดท านอง “แจ๊กส  เดอะ  บอย” (Jack’s the Boy)  แต่พระองคไ์ม่โปรดค าร้องจึงทรงพระราช
นิพนธ์เน้ือร้องใหม่และพระราชทานช่ือว่า “จอลลี่  แจ๊ค” (Jolly Jack)  นอกจากน้ียงัทรงพระราช
นิพนธ์แกไ้ขบทละครอีกหลายเร่ืองเสียใหม่ เช่น เร่ืองลอร์ด เวอร์มอนต์ วี.ซี. (Lord Vermont V. C.)  
ของเมลวิลล ์ วินเซนต ์(Melville  Vincent) และเวอร์นอน  เรเวน (Vernon  Raven) ซ่ึงเป็นละครพูด
ขนาดสั้นมี 2 ฉาก  ต่อมาทรงพิจารณาเห็นว่านางเอกในเร่ืองมีนิสัยไม่เหมาะสมและมีเล่ห์เหล่ียมจดั  
ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะเป็นนางเอก  จึงทรงพระราชนิพนธ์ใหม่เป็นส านวนท่ี 2 โดยทรงเพิ่มตวัละครข้ึน
ใหม่โดยมีลกัษณะนิสยัท่ีมีเล่ห์เหล่ียมจดัแทนลกัษณะนิสยัของนางเอกในส านวนตน้ฉบบั  และทรง
เพิ่มความยาวของบทละครเป็น 3 ฉาก  และได้พระราชทานช่ือใหม่เร่ืองว่า พล็อตเตอร์ส แอนด์   
วิคติม้ส (Plotters and Victims)  ต่อมาทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองน้ีเป็นส านวนท่ี 3 โดยทรง
เปล่ียนเวลาและสถานท่ีของฉาก  จากนั้นทรงพฒันาบทละครเร่ืองน้ีเป็นส านวนท่ี 4 โดยทรงสร้าง
สถานการณ์ในบทละครเพิ่มข้ึน  และทรงสร้างสรรคด์ว้ยวิธีการเพิ่มเป็น 4 ฉากในบทละคร โดยทรง
ใชช่ื้อตามเดิมคือ พลอ็ตเตอร์ส  แอนด์  วิคติม้ส (Plotters and Victims) (ธนาคารออมสิน, 2545ข:  
24-25)     

 นอกจากการฉายแววพระอจัฉริยภาพทางการประพนัธ์แลว้  สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช  เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมาร  ยงัไดท้รงแสดงพระปรีชาสามารถด้าน 
การแสดงละครพูด  โดยละครพูดเร่ืองแรกท่ีทรงแสดงคือเร่ืองมายด์ เฟรนด์ ยาร์เล่ด์ (My friend 
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Jarlet) ซ่ึงทรงแสดงร่วมกบัเจา้นายและนกัเรียนไทย  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2440  ท่ีเมือง 
เจนีวา  ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์(ธนาคารออมสิน, 2545ก: ปกใน)  ทั้งน้ีความสนพระราชหฤทยัใน
ศิลปะการละครพูดและการฝึกฝนพระองคเ์ก่ียวกบัศิลปะของละครพูดดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้นั้น  
นบัวา่เป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาพระองคใ์หมี้ประสบการณ์เก่ียวกบังานดา้นน้ี  ซ่ึงท าใหพ้ระองค์
ทรงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมากยิ่งข้ึน  อนัจะท าให้พระองค์สามารถเป็นผูม้า
ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะละครพดูใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในสงัคมไทยไดต่้อไป  

 อน่ึงการศึกษาวิชาการ ณ ประเทศองักฤษนั้น  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจา้ฟ้า
มหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบก 
แซนด์เฮิสต ์ จากนั้นทรงเสด็จเขา้ศึกษาวิชาประวติัศาสตร์  รัฐศาสตร์  และนิติศาสตร์  ท่ีวิทยาลยั 
ไครสตเ์ชิช  มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด  เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้จึงเสด็จไปประจ ากรมทหารราบ
เบาดรัมแห่งกองทพับกองักฤษอีกระยะหน่ึงจึงเสด็จนิวติักรุงเทพมหานคร (นันท์ทยา  ล าดวน, 
2531: 123) 

 ในขณะท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ  นอกจากพระองคจ์ะทรงมีประสบการณ์ในดา้นการละครจากประเทศ
องักฤษแลว้  พระองคย์งัไดเ้สด็จไปทอดพระเนตรละครประเภทต่าง ๆ ณ ประเทศฝร่ังเศส  และใน
ระหว่างการเสด็จนิวติัพระนคร  พระองคไ์ดท้รงแวะประทบั ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น  
ท าใหพ้ระองคไ์ดท้อดพระเนตรละครแบบมหาอุปรากรของประเทศดงักล่าวดว้ย  (ธนาคารออมสิน, 
2545ข: 32-33) 

 จากการศึกษาศิลปะการละครในระหว่างท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่ัวทรงศึกษา ณ ประเทศองักฤษ  การสั่งสมประสบการณ์ดา้นการละครผ่านการฝึกพระราช
นิพนธ์บทละคร  และการร่วมแสดงละคร  ท าใหพ้ระองคท์รงมีประสบการณ์ในดา้นการละครมาก
ยิ่งข้ึนและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พระองคส์ามารถน าความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการละคร
ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะละครแบบตะวนัตก  มาประยกุตแ์ละปรับปรุงให้การละครของไทย
พฒันาไปอีกกา้วหน่ึง  

 
1.2 พระราชประวตัิด้านการละครพูดในช่วงที่เสด็จนิวตัิพระนคร 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จ 

พระราชด าเนินถึงเกาะสีชงั  เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  พ.ศ. 2445  และเวลาเชา้วนัรุ่งข้ึนก็เขา้แม่น ้ า
เจ้าพระยา  รวมเวลาท่ีพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปต่างประเทศ 9 ปี 5 เดือน กับ 9 ว ัน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟสายปากน ้ าไปรับเสด็จยงั
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เรือพระท่ีนั่งมหาจกัรี  มีกระบวนแห่เชิญเสด็จเขา้สู่พระบรมหาราชวงัเพื่อเขา้เฝ้าสมเด็จพระบรม
ราชชนนี  แลว้จึงเสดจ็โดยกระบวนแห่ไปยงัพระราชวงัสราญรมย ์(ธนาคารออมสิน, 2545ข: 33) 

        เม่ือเสด็จพระราชด าเนินกลบัประเทศไทย  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกฎุราชกุมาร  ไดท้รงเร่ิมเผยแพร่ละครพดูใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสังคมไทยมากข้ึน  ทั้งน้ีทรงเร่ิมจากการ
จดัตั้งทวีปัญญาสโมสรข้ึนเม่ือพ.ศ.2447  และสร้างโรงละครเล็ก ๆ ข้ึนส าหรับการแสดงละคร
โดยเฉพาะเรียกว่า “โรงละครทวีปัญญา” ตั้ งอยู่ในสวนสราญรมย์  ริมถนนราชินีตรงมุมหลัง 
วดัราชประดิษฐ์  โดยทรงตั้งช่ือคณะละครว่า “คณะศรีอยุธยารม” ในปีเดียวกนันั้นเองพระองค ์
ไดท้รงร่วมแสดงละครพูดเน่ืองในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี เร่ือง
ปล่อยแก่ ซ่ึงเป็นบทละครพูดท่ีนายบวั  วิเศษกุล ประพนัธ์ถวายให้ทรงแกไ้ข โดยพระองคไ์ดท้รง
ร่วมแสดงเป็น หลวงเกียรติคุณครรชิต  นอกจากน้ีพระองค์ทรงตั้งสโมสรและคณะละครอ่ืน ๆ  
ข้ึนอีก เช่น ตั้งจิตรลดาสภาคารเป็นสโมสร เม่ือพ.ศ.2456 สโมสรสมคัรเล่น และสโมสรสามเหล่ียม 
เป็นตน้  คณะละครพูดท่ีเป็นท่ีนิยมในสมยันั้น  นอกจากจะมีคณะศรีอยธุยารมซ่ึงเป็นคณะละครท่ี
ทรงมีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่แลว้  ยงัมีคณะอ่ืน ๆ อีก เช่น คณะครูแห่งกระทรวงธรรมการ  คณะเสือป่า
กองเสนาหลวงรักษาพระองค์  และคณะนายทหารมหาดเลก็ เป็นตน้ (ทิพยสุ์เนตร อนมับุตร, 2521: 
101)   

 สโมสรและคณะละครท่ีทรงจดัตั้ งข้ึนน้ีนับเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมงาน
ละครใหมี้ความกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน  เพราะท าใหพ้ระองคแ์ละขา้ราชบริพารท่ีสนใจใน
ดา้นการแสดงไดฝึ้กฝนความสามารถทั้งทางดา้นทฤษฎีและการปฏิบติัดว้ย  อน่ึงการแสดงละครใน
ระยะแรกนั้นผูแ้สดงเป็นชายลว้น  ต่อมาใน พ.ศ.2463 พระองคไ์ดท้รงเปล่ียนให้มีการแสดงเป็น
แบบชายจริงหญิงแท้  ทั้ งน้ีพระราชนิพนธ์บทละครพูดภาษาไทยเร่ืองแรกท่ีทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้จดัแสดงแบบ “ชายจริงหญิงแท”้ คือเร่ืองเจ้าข้า, สารวัด (บุศยารัตน์  
คู่เทียม, 2550: 83)  ซ่ึงนบัวา่เป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวงการการแสดงละครของไทย 

 อน่ึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  มิได้
ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการละครอนัเป็นพระราชนิยมเท่านั้น  แต่พระองค์ยงัทรง
ปฏิบติัราชการแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวในดา้นอ่ืน ๆ บ่อยคร้ัง เช่น เสด็จ 
พระราชด าเนินตรวจราชการต่างจงัหวดั  ทรงเป็นประธานในงานพิธีต่างๆ อีกทั้งพระองคย์งัทรง 
เข้ารับราชการด ารงพระยศเป็นนายพลเอกราชองครักษ์จเรทัพบก  และทรงเป็นผูบ้ ังคับการ 
กรมทหารมหาดเลก็รักษาพระองค ์ และทรงเป็นประธานคณะผูรั้กษาพระนครเม่ือพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสทวีปยโุรปคร้ังท่ีสอง เป็นตน้  เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว สวรรคตเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2453  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

มหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร  ไดเ้สด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคท่ี์ 6 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรม
ราชาภิเษกเฉลิมพระราชมนเทียรตามโบราณราชประเพณีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2453 (นนัทท์ยา  
ล าดวน, 2531: 123) 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 
ได้ทรงให้การสนับสนุนกิจการละครพูดตั้ งแต่ยงัทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  พระองคท์รงเผยแพร่ละครพูดซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบ
ใหม่อยา่งมุ่งมัน่  เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสังคมไทย ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของพระองค ์ 
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการทุ่มเทพระวรกายและทรงเอาพระทยัใส่ของพระองคอ์ยา่งสูงยิง่  ทั้งในดา้น
กิจการดา้นการปกครองประเทศและการส่งเสริมศิลปะการแสดงของประเทศ 

 
1.3 พระราชประวตัิด้านการละครพูดในช่วงที่ทรงครองราชย์ 
 เม่ือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จข้ึน

เถลิงถวลัยราชสมบติั  โดยทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว  พระองคย์งัคง
เอาพระทยัใส่ต่อกิจการดา้นการละครพดูและทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะใหมี้การเผยแพร่ศิลปะการ
ละครพูดให้ประชาชนทุกชนชั้นไดรู้้จกั  ดงันั้นจึงทรงก่อตั้งโรงละคร ณ ท่ีประทบัของพระองค์
หลายแห่ง เช่น โรงละครหลวงในพระบรมมหาราชวัง  บริเวณสวนศิวาลัย  และโรงละคร  
ณ พระราชวงัพญาไท  ทั้งน้ีโรงละครสองแห่งดงักล่าวเป็นโรงละครส าหรับผูช้มท่ีเป็นพระบรม
วงศานุวงศแ์ละขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่  ทั้งยงัมีโรงละครซ่ึงท าดว้ยไมใ้กลบ้ริเวณท่ีตั้งพระท่ีนัง่สามคัคี
มุขมาตย ์ณ พระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงต่อมาโรงละครดงักล่าวไดร้ื้อโรงเพื่อ 
น าพื้นท่ีมาสร้างพระท่ีนั่งสามคัคีมุขมาตย ์ โดยเม่ือสร้างเสร็จแลว้ทรงน าพระท่ีนั่งดงักล่าวมาใช้
ส าหรับแสดงโขน  ละคร  และเป็นท่ีประชุมเสือป่าดว้ย  โรงละคร ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
จังหวดัเพชรบุรี  และโรงละครศาลาวรนาฏเวทีสถาน ณ พระราชวงับางปะอิน  นอกจากนั้ น
พระองคย์งัทรงก่อตั้งโรงละครบุษปะนาฏะศาลา  ตั้งอยูท่ี่ตลาดเก่า  ถนนเจริญกรุง  และทรงก่อตั้ง
โรงละครหลวงท่ีสวนมิสกวนั  ซ่ึงในสมยันั้นสามารถกล่าวไดว้่าเป็นโรงละครท่ีมีความหรูหราท่ีสุด
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เพื่อเป็นสถานท่ีชมละครส าหรับผูช้มท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป  (ทิพยสุ์
เนตร  อนัมบุตร, 2521: 102)  ในปัจจุบนัโรงละครหลวงสวนมิสกวนัไดถู้กร้ือและกลายเป็นท่ีตั้ง
ของกองบญัชาการกองทพัภาคท่ี 1   

 อน่ึงในช่วงเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสตาม 
หัวเมืองนั้ น  พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะศรีอยุธยารมแสดงละครพูดให้
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ขา้ราชการและประชาชนชมเสมอ  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้การแสดงละครพูดแพร่หลายไปในหัวเมือง
ต่าง ๆ พร้อมกบัการซอ้มรบเสือป่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากในทุกปีเสือป่าจะตอ้งมีการแสดงละครพูดเป็น
ประจ า  ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ข้าราชการตามหัวเมืองต่างหัดเล่นละครพูดส าหรับแสดงถวาย
ทอดพระเนตร  หรือแสดงในงานนักขตัฤกษข์องเมืองนั้น ๆ ดว้ย  (ทิพยสุ์เนตร  อนัมบุตร, 2521: 
102) 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชหฤทยัรักในศิลปะการละคร
พูดเป็นอย่างยิ่ง  พระองค์มีพระราชประสงค์ให้คนใกลพ้ระองค์ได้เรียนรู้ศิลปะละครพูดดังท่ี
พระองคส์นพระราชหฤทยั  อีกทั้งช่วงเวลานั้นการแสดงในรูปแบบชายจริงหญิงแทเ้ร่ิมแพร่หลาย  
ดงันั้นจึงทรงพระราชทานให้พระคู่หมั้นและเจา้นายฝ่ายในร่วมแสดงละครดว้ยบ่อยคร้ัง  ซ่ึงท าให้
เห็นไดว้่าพระคู่หมั้นและเจา้นายฝ่ายในมีความสนพระทยัและมีความสามารถดา้นการแสดง  และ
โดยเฉพาะพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลภาเทวี   ซ่ึงเป็นพระคู่หมั้นนั้ นได้ตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไปในท่ีต่าง ๆ ดว้ยทุกคร้ัง  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้พระองคไ์ด้
เรียนรู้ในเร่ืองของศิลปะการละครไปดว้ย (เวนิสา  เสนีวงศฯ์, 2539: 10) 

 นอกจากน้ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัยงัไดพ้ระราชทานพระวโรกาส
ให้พระวรกญัญาปทาน พระองคเ์จา้วลัภาเทวี  แสดงละครเร่ืองกลแตก ร่วมกบัพระองค ์ โดยแสดง
เม่ือวนัท่ี 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2463  ณ พระราชวงัพญาไท  โดยพระองคท์รงแสดงเป็น พระเทพ 
ราชเสวี และพระวรกญัญาปทาน พระองคเ์จา้วลัลภาเทวี  ทรงแสดงเป็น พิมพา (ธนาคารออมสิน, 
2545ข: 6) 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวได้ทรงถอนหมั้นพระวรกัญญา
ปทาน  พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี   และทรงรับหม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลเป็นพระคู่ครอง   
ทรงพระราชทานพระนามใหม่ให้แก่หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลว่า “ลักษมีลาวณั”  โดยมีพระ 
บรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมประกาศสถาปนาเล่ือนหม่อมเจา้หญิงลกัษมีลาวณัข้ึน
เป็นพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ลกัษมีลาวณั  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2464  หลงัจากนั้น 5 เดือน  
พระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเล่ือนจาก “พระองค์เจ้า” เป็น  
“พระเจา้วรวงศเ์ธอ” (เวนิสา  เสนียวงศฯ์, 2539: 18-19)   

 อน่ึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ  เ ป็นพระขนิษฐาของ  
พระวรกญัญาปทาน  พระองคเ์จา้วลัลภาเทวี  ทั้งสองพระองคเ์ป็นพระธิดาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้วรวรรณากร กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์ ซ่ึงเป็นเอกศิลปินดา้นละครร้อง  และไดรั้บ 
พระสมญัญานามว่า “บิดาแห่งการละครร้อง”  พระองค์ทรงก่อตั้ งโรงละครร้องข้ึนในบริเวณ
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ต าหนักท่ีประทบั  โดยทรงตั้ งช่ือว่า “โรงละครปรีดาลยั” ซ่ึงถือเป็นโรงละครร้องแห่งแรกใน
ประเทศไทย (เวนิสา  เสนียวงศฯ์, 2539: 17)      

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวณั  ทรงเช่ียวชาญด้านการประพนัธ์  
โคลงกลอนและการวาดรูป (เวนิสา  เสนียวงศฯ์, 2539: 11)  และดว้ยความช่ืนชอบและเช่ียวชาญ
ดา้นศิลปะ  จึงท าให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวตอ้งพระราชหฤทยัในพระเจา้วรวงศ์
เธอ พระองคเ์จา้ลกัษมีลาวณั เป็นอยา่งยิง่  และเม่ือไดมี้โอกาสตรัสชวนพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจา้ลกัษมีลาวณั  ไปแสดงละครในวงั  พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ลกัษมีลาวณั  ก็ได้แสดง 
พระอจัฉริยภาพดา้นการแสดงอย่างโดดเด่นเป็นท่ีสรรเสริญยกย่องทัว่ไปในหมู่ขา้ราชบริพารและ
ผูช้มการแสดง  ซ่ึงมีการกล่าวว่าทรงรอบรู้ศิลปะการแสดงอย่างลึกซ้ึงสมเป็นศิลปินโดยแทจ้ริง  
(เวนิสา  เสนียวงศฯ์, 2539: 14)      

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ  ได้สนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวดว้ยการแสดงละครในบทนางเอกหลายเร่ือง เช่น ในการ
แสดงละครพูดเร่ืองกุศโลบาย  พระราชนิพนธ์บทละครท่ีทรงแปลจากภาษาต่างประเทศเร่ือง เดอะ 
รอแยล แฟมิลี่ (The Royal Family) โดยแสดงเป็น เจ้าหญิงแอนเจล่า  และในเร่ืองวิวาหพระสมุท 
ทรงแสดงเป็น เจ้าหญิงอันโดรเมดา  ทั้งน้ีการแสดงของพระองคก์็เป็นท่ีประทบัใจแก่ผูท่ี้ไดรั้บชม
เป็นอยา่งยิง่ (เวนิสา  เสนีวงศฯ์, 2539: 14)  

 ด้วยเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาในต่างประเทศ  พระองคจึ์งทรงน าขอ้ดีต่าง ๆ มาปรับใชใ้ห้เขา้กบัประเทศไทย  โดยทรง
ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษา  ทรงยกฐานะโรงเรียนขา้ราชการ 
พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  นอกจากน้ี
พระองคย์งัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งโรงเรียนเพาะช่างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2456  เพื่อฝึกหดังานดา้น
การช่าง  หตัถกรรมและพาณิชยกรรม  อีกทั้งพระองคย์งัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศใช้
พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์  และทรงมีพระราชประสงคจ์ะให้คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษา
โดยทัว่กนั  พระองค์จึงทรงประกาศใช้พระราชบญัญติัประถมศึกษา  เพื่อเป็นการบงัคบัให้เด็ก 
ทุกคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์  เรียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียนจนอายคุรบ 14 ปีบริบูรณ์ (กญัญรัตน์  
เวชชศาสตร์, 2543: 9) 

 พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ จดัสร้างโรงเรียนมหาดเลก็ข้ึนเป็นโรงเรียนใน
พระองค ์โดยจดัด าเนินการตามแบบโรงเรียนกินนอน (Public School) ชั้นดีขององักฤษ  ซ่ึงมุ่งเนน้
การเรียนการสอนให้เด็กผู ้ชายให้เป็นสุภาพบุรุษและใช้ระบบให้นักเรียนปกครองตนเอง   
ซ่ึงโรงเรียนดงักล่าวในปัจจุบนัมีช่ือว่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั  โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
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เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานนามดงักล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (กญัญรัตน์  เวชชศาสตร์, 2543: 10) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พยายามพฒันาในดา้นการศึกษาแก่คนไทยเป็นอยา่งยิง่  สมดงัท่ีพระองคเ์คยมีพระราชด ารัสเม่ือคร้ัง
ด ารงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ณ ประเทศองักฤษ  ความว่า “ข้าพเจ้ากลับไปยังประเทศ
สยามเมื่อใด  ข้าพเจ้าจะเป็นไทยให้ยิง่กว่าวนัทีอ่อกเดินทางมา”  เพราะพระองคท์รงเห็นวา่การจะท า
ให้คนไทยไดรั้บรู้และตระหนักถึงความส าคญัของชาติไทยดงัท่ีพระองคท์รงรู้สึกนั้น  ตอ้งอาศยั
การศึกษาในการบ่มเพาะทศันคติเร่ืองความส าคญัของชาติไทย  ดังนั้นการตราพระราชบญัญติั
การศึกษา  การจดัตั้งสถาบนัการศึกษา  และการใชล้ะครเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความรู้ไปยงั
หัวเมืองต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้คนไทยมีความรู้  เขา้ใจ  และตระหนกัถึงความส าคญัของ
ความเป็นชาติมากยิง่ข้ึน   

 ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงคือในสมยันั้นเป็นยคุท่ีประเทศตะวนัตกหันมาสนใจ 
ในทรัพยากรของประเทศในทวีปต่าง ๆ จึงเร่ิมมีการล่าอาณานิคมเกิดข้ึน  โดยชาติต่าง ๆ เหล่าน้ี 
มกัอา้งเหตุผลในเร่ืองความลา้หลงัของชาติท่ีตอ้งตกอยู่ในอาณานิคม  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัทรงทราบและตระหนกัถึงปัญหาขอ้น้ีเป็นอยา่งดี  เพราะพระองคไ์ดรั้บรู้แนวคิดเร่ือง
น้ีจากการศึกษาในประเทศองักฤษท่ีผา่นมา  ดงันั้นพระองคจึ์งพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศ
ไทยรอดพน้จากการถูกล่าอาณานิคม  จึงน ามาสู่การเผยแพร่การศึกษาใหค้นไทยรู้จกัและท่ีส าคญัคือ
การน าการละครพดูซ่ึงเป็นศิลปะสมยัใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมในชาติตะวนัตกมาเผยแพร่ในชาติไทย  
ทั้งน้ีก่อนท่ีคนไทยจะไดรั้บรู้ศิลปะการแสดงละครพูด  คนไทยรู้จกัแต่เพียงศิลปะการแสดงละคร
พนัทาง  ละครดึกด าบรรพ ์ ละครร้อง  และละครร า   และจากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่าสาเหตุท่ี
พระองคท์รงน าศิลปะวิทยาการในทุกสาขาเขา้มาเผยแพร่ในสังคมไทยก็เพื่อให้สังคมไทยอ่านออก
เขียนได ้ ปรับตวัเขา้กบัศิลปะวิทยาการใหม่ ๆ  และเพื่อใหต่้างชาติเห็นวา่ประเทศไทยนั้นไม่ไดเ้ป็น
ชาติท่ีลา้หลงัแต่อยา่งใด   

 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวย ังทรงก่อตั้ ง กิจการ
หนงัสือพิมพเ์พื่อเผยแพร่ข่าวและกระตุน้วิถีประชาธิปไตย  ทรงตราพระราชบญัญติัคนท าหนงัสือ  
เพื่อกระตุน้ให้คนคิดเห็นต่าง  อนัเป็นส่วนหน่ึงของการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย  ทรงขยาย
ทางคมนาคมสู่หัวเมืองต่าง ๆ  และทรงสนบัสนุนให้เกิดเส้นทางรถไฟทั้งทางสายเหนือและสายใต ้ 
ทรงเปล่ียนจากการนบัเวลาจากโมงยามเป็นนาฬิกาเพื่อความเป็นสากล  ทรงตั้งค  าน าหนา้ช่ือ  และ
ทรงตั้ งนามสกุล ดังเห็นจากในพระราชนิพนธ์บทละครพูดของพระองค์ก็มีการเผยแพร่เร่ืองน้ี  
เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตวัได้เร็วข้ึน  นอกจากนั้นในพระราชนิพนธ์หลายเร่ืองยงัปรากฏ
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วฒันธรรมตะวนัตก อนัเป็นวฒันธรรมพื้นฐานท่ีคนไทยควรเรียนรู้เพื่อการกา้วสู่ความเป็นอารยะ  
และเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ 

 ฉะนั้นจึงเห็นไดว้่าการปรับเปล่ียนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรง
น ามาเผยแพร่ในสงัคมไทยนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหป้ระเทศไทยรอดพน้จากการตกเป็นเป้าของ 
การล่าอาณานิคม  และเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยใหบ้า้นเมืองเกิดการพฒันามากยิง่ข้ึน 

 ในส่วนของงานดา้นการประพนัธ์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
พระปรีชาสามารถด้านอกัษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้
มากกว่าหน่ึงพนัเร่ือง  ทั้งพระราชนิพนธ์วรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง  โดยปรากฏทั้งบทพระ
ราชนิพนธ์ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ผลงานพระราชนิพนธ์มีหลายประเภท ไดแ้ก่ โขน  บท
ละคร  นิทาน  บทชวนหัว  บทความ  สารคดี  ร้อยกรอง  เทศนา  และอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานด้านบทละคร  ซ่ึงพระองค์แสดงพระอัจฉริยภาพด้วยการพระราชนิพนธ์จากความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของพระองค์  รวมถึงทรงแปลและดัดแปลงจากวรรณกรรมภาษา 
ต่างประเทศทั้งภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส  ทั้งน้ีผลงานของพระองคท์ั้งหมดนั้นใหท้ั้งสาระและ
ความบนัเทิงแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งดียิ่งและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์สูง  ผลงานพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ ของ
พระองคน์ั้น  นอกจากจะทรงไดรั้บการยกย่องดา้นวรรณศิลป์  พระองคก์็ทรงไดรั้บการยกย่องว่า
ทรงเป็นกวีหรือนักประพนัธ์ท่ีใช้วรรณกรรมเป็นส่ือในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกในเร่ืองของความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ ใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของประชาชน
ดว้ย  ท่ีส าคญัก็คือนอกจากพระองคจ์ะทรงมีผลงานในดา้นการพระราชนิพนธ์บทละครประเภท 
ต่าง ๆ จ านวนมากดงักล่าวแลว้  ผลงานในดา้นการแสดงละครและจดัการแสดงละครของพระองค ์ 
ก็มีเป็นจ านวนมากเช่นกนั อาทิ นิทราชาคริต  มิตร์แท้  พระร่วง  ปล่อยแก่  เพื่อนตาย  หัวใจนักรบ  
มหาตมะ  หลวงจ าเนียรเดินทาง  กศุโลบาย  โพงพาง  งดการสมรส  และล่ามดี  เป็นตน้ 

 อน่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวยงัทรงเป็นนักปราชญใ์นดา้นภาษา
และหนังสือ  ทรงเป็นผูน้ าในการใชภ้าษาไทยให้กา้วหน้าและมีมาตรฐาน  และทรงส่งเสริมการ
แปลวรรณกรรมจากภาษาต่างประเทศ  ในขณะเดียวกนัก็ทรงส่งเสริมการแต่งหนงัสือไทยดว้ยทรง
โปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัวรรณคดีสโมสรข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2457  ทั้งน้ี 
งานส าคญัของวรรณคดีสโมสร คือ พิจารณายกย่องหนังสือไทยประเภทต่าง ๆ ท่ีแต่งดีเยี่ยม   
และพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองหัวใจนักรบ  ก็ไดรั้บการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็น
ยอดแห่งบทละครพูด นอกจากน้ีพระราชนิพนธ์เร่ืองพระนลค าหลวง ของพระองค์ก็ได้รับการ 
ยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกวีนิพนธ์ (นันท์ทยา ล าดวน, 2531: 126)  อีกทั้ ง 
พระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองมัทนะพาธา  ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นหนงัสือ
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แต่งดี  แสดงพระปรีชาสามารถอนัสูงดา้นการประพนัธ์บทละครพูดค าฉนัท์  ซ่ึงเป็นค าประพนัธ์ท่ี
แต่งเป็นบทละครไดโ้ดยยาก (กญัญรัตน์ เวชชศาสตร์, 2554: 469) 

     
 ตลอดรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  พระองคท์รงทุ่มเท 

พระวรกายเพื่อให้ประเทศไทยเจริญทดัเทียมอารยประเทศตะวนัตก  พระราชกรณียกิจท่ีเด่นท่ีสุด
ของพระองคคื์อการส่งเสริมกิจการดา้นการละครพดู  ซ่ึงจากการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระองค์
ทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะการละครเป็นอย่างยิ่ง  ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีพระองค์ทรงวิจารณ์ 
บทละคร  ทรงวิจารณ์บทบาทของตวัละคร  และวิจารณ์การแสดง  บางโอกาสก็ทรงร่วมแสดง  
รวมถึงทรงเป็นผูจ้ดัแสดงละครดว้ย  ท่ีส าคญัคือพระองคท์รงพยายามเผยแพร่ศิลปะการละครพูด
เพื่อใหค้นไทยทุกคนไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระในงานละครพดู 

 ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น 
ยคุทองของศิลปะการละครพดูอยา่งแทจ้ริง 

 
 

2. ผลงานด้านการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ความสนพระราชหฤทยัในดา้นการละครอย่างแทจ้ริงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยู่หัวนั้น  มีหลกัฐานปรากฏในผลงานดา้นการประพนัธ์บทละคร  การแสดง  และการ 
จดัแสดงละครจ านวนมาก  ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  ผูว้ิจยัได้รวบรวมผลงานท่ีปรากฏ 
การระบุถึงวนัและเวลาท่ีพระองคท์รงพระราชนิพนธ์  ทรงแสดง  และทรงจดัแสดงได ้ ดงัขอ้มูล 
ท่ีจะกล่าวในล าดบัต่อไป  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไม่ไดแ้สดงขอ้มูลการจดัแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ใน 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีจดัข้ึนโดยคณะละคร  กองทหารฝ่ายต่าง ๆ  หรือภาคส่วน
ต่าง ๆ (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2521: 36-115 ; นนัทท์ยา  ล าดวน, 2531: 38 ; กญัญรัตน์  
เวชชศาสตร์, 2533: 29-35 ; ธนาคารออมสิน, 2545ก: หนา้ปก-8 ; บุศยารัตน์  คู่เทียม, 2550: 76-83)        

2.1 บทละครทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ 
 พ.ศ. 2439  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง Line  and  Rudd   โดยทรงพระราช

นิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 
 พ.ศ. 2450  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง Traitor  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ี

ทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ   
 พ.ศ. 2451  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ความดีมีไชย 
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 พ.ศ. 2454  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง เพือ่นตาย  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ี
ทรงแปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพดูภาษาองักฤษเร่ือง My Friend Jarlet ของ อาร์โนลด์  โกลส
เวิร์ดที ้(Arnold  Golsworthy)  

 พ.ศ. 2456  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเร่ือง ตั้งจิตรคดิคลัง่ 
 พ.ศ. 2456  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง จัดการรับเสด็จ 
 พ.ศ. 2456  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง หัวใจนักรบ 
 พ.ศ. 2457  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง หมิ่นประมาทศาล   
 พ.ศ. 2457  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ต้อนรับลูก  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ี

ทรงแปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพดูภาษาองักฤษ 
 พ.ศ. 2458  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ผู้ร้ายแผลง   
 พ.ศ. 2458  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง บ่วงมาร   
 พ.ศ. 2458  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ือง โพงพาง  เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 

พ.ศ.2458       
 พ.ศ. 2458  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง เหลอืแก้  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2458       
 พ.ศ. 2459  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ร.ต.ล. นนทรี  ซ่ึงเป็นบทละคร

พดูท่ีทรงแปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพดูภาษาฝร่ังเศส  เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2459 
 พ.ศ. 2460  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง พระร่วง   
 พ.ศ. 2460  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง หมายน า้บ่อหน้า  
 พ.ศ. 2460  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง คดีส าคัญ  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ี

ทรงแปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพดูภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Un Client Serieux  ของ จอร์จ  กูแตลน 
(Georges  Courteline) เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2460  

 พ.ศ. 2460  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง วไิลเลอืกคู่  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ี
ทรงแปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพดูภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Les Vivacités du Capitaine Tic ของ  
อูแชน  ลาบิช (Eugène  Labiche)  เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2460 

 พ.ศ. 2460  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ตบตา  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ีทรง
แปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพูดภาษาฝร่ังเศสเร่ือง La Poudre aux Yeux ของ อูแชน  ลาบิช 
(Eugène  Labiche)  เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2460 
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 พ.ศ. 2461  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง หลวงจ าเนียรเดินทาง  ซ่ึงเป็น
บทละครพดูท่ีทรงแปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครพดูภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Le Voyage  de Monsieur  
Perrichon ของ อูแชน  ลาบิช (Eugène  Labiche)  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2461 

 พ.ศ. 2463  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเร่ือง ศกนุตลา 
 พ.ศ. 2463  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ขนมสมน า้ยา 
 พ.ศ. 2463  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง งดการสมรส 
 พ.ศ. 2463  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง หาโล่ห์  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ.

2463 
 พ.ศ. 2463  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง กลแตก  เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 

พ.ศ.2463 
 พ.ศ. 2464  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง กุศโลบาย  ซ่ึงเป็นบทละครพดูท่ี

ทรงแปลจากบทละครพูดภาษาองักฤษเร่ือง A Royal Family ของ โรเบิร์ต  มาร์แชล (Robert   
Marshell) 

 พ.ศ. 2464  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ตามใจท่าน  ซ่ึงเป็นบทละครพดู
ท่ีทรงแปลจากบทละครพดูภาษาองักฤษเร่ือง As You Like It ของ วิลเล่ียม  เช็คสเปียร์ (William  
Shakespeare) เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2464 

 พ.ศ. 2464  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ือง เสียสละ  ระหว่างวนัท่ี 28 
เมษายน ถึงวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2464 

 พ.ศ. 2465  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง เสือเถ้า  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
พ.ศ.2465 

 พ.ศ. 2465  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง โรมิโอจูเลยีต  ซ่ึงเป็นบทละคร
พูดท่ีทรงแปลจากบทละครพูดภาษาองักฤษเร่ือง Romeo and Juliet ของ วิลเล่ียม  เช็คสเปียร์ 
(William  Shakespeare)  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2465 

 พ.ศ. 2466  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง ฉวยอ านาจ 
 พ.ศ. 2466  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง มัทนะพาธา  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 

พ.ศ.2463 
 พ.ศ. 2467  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเร่ือง พระร่วง 
 พ.ศ. 2467  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเร่ือง ท้าวแสนปม 
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 พ.ศ. 2468  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูเร่ือง หนังเสือ  เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 
พ.ศ.2468 

ผลงานท่ีเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวนั้นมี
จ านวนมากกว่าท่ีผูว้ิจยัไดร้ะบุไวต้ามขอ้มูลขา้งตน้อีกมาก   ไม่ว่าจะเป็นบทละครร า  บทละครร้อง  
บทละครสังคีต  บทละครพดูภาษาไทย  บทละครพดูท่ีทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ  และบทละคร 
ท่ีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาต่างประเทศ  แต่ผูว้ิจยัไม่พบเอกสารท่ีระบุวนัและเวลาท่ีทรงพระราช
นิพนธ์บทละครเร่ืองอ่ืน ๆ ไว ้ อน่ึงพระราชนิพนธ์บทละครหลายเร่ืองเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีโดดเด่น
และมีช่ือเสียง เช่น ฟอกไม่ขาว  พระเกียรติรถ  ท้าวแสนปม  วิวาหพระสมุท  ตามใจท่าน  หนาม
ยอกเอาหนามบ่ง  เวนิสวานิช  ล่ามดี  เจ้าคุณเจ้าชู้  และมิตร์แท้  เป็นตน้    

 
2.2 ละครทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดง 
 พ.ศ. 2435  ทรงแสดง ตาโบล  วิวังต์ ในเร่ือง นิทราชาคริต พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยทรงรับบทเป็น พระนางโซบิเด   
 พ.ศ. 2436 หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  สันนิษฐานว่าทรงแสดง จับระบ า ในงาน

เฉลิมพระชนมายสุมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ   
 พ.ศ. 2439 ขณะท่ีมีพระชนมาย ุ16 พรรษา  พระองคท์รงแสดงละครเร่ือง  Line  

and  Rudd  ขณะประทบัท่ีแอสคอ็ต (Ascot) 
 พ.ศ. 2440 ทรงแสดงละครเร่ือง มิตร์แท้ (My Friend Jarlet) ของ อาร์โนลด์   

โกลสเวิร์ดตี้ (Arnold Golsworthy) และ อี.บี. นอร์แมน (E.B. Norman) ในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  ในโอกาสท่ีพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินท่ีทวีปยุโรป
คร้ังแรก  ณ เมืองเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2440  โดยทรงแสดง
เป็นตวัละครหญิงช่ือ มารี  เลอรูซ์ (Marie  Leroux) 

 พ.ศ. 2445 ทรงแสดงละครเร่ือง In Honour Bound ของ ซิดน่ีย์ ลูซ่ี กรุนดี ้
(Sydney  Lucy  Grundy)  โดยทรงแสดงเป็น ฟิลลิป  เกรแฮม (Philip  Graham)  ท่ีพระต าหนกั 
เวสบูร่ี คอร์ท (Westbury Court)  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม  พ.ศ.2445 

 พ.ศ. 2445  ทรงแสดงเร่ือง The King’s Command ของ คาร์ตนั เอช. เทอรริส
(Carlton  H. Terris)  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2445  โดยทรงแสดงเป็น ฟรองซัว ดั๊ก เดอ  
มอร์บิฮัน (François  Duc  de  Morbihan)  ท่ีพระต าหนกั เวสบูร่ี คอร์ท (Westbury Court) 
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 พ.ศ. 2449 ทรงแสดงละครเร่ือง ปล่อยแก่ โดยทรงแสดงเป็น หลวงเกียรติคุณฯ  
ซ่ึงนบัเป็นการทรงแสดงละครร่วมกบัขา้ราชบริพารเป็นคร้ังแรกในประเทศสยาม 

 พ.ศ. 2459 ทรงแสดงละครเร่ือง วิวาหพระสมุท  โดยทรงแสดงเป็น นายนาวาเอก  
เอด็เวอร์ด  ไลออน  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2459  

 พ.ศ. 2459 ทรงแสดงละครเร่ือง บ่วงมาร ท่ีสวนศิวาลยั  โดยทรงแสดงเป็น  
นายพลโทพระยาพไิชยรณฤทธ์ิ 

 พ.ศ. 2456 ทรงแสดงละครเร่ือง หัวใจนักรบ โดยทรงแสดงเป็น นายหมวดเอก 
หลวงมณรีาษฎร์บ ารุง 

 พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเร่ือง ต้อนรับลูก ณ สวนศิลาวยั โดยทรงแสดงเป็น  
นายอ า่  

 พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเร่ือง ล่ามดี โดยทรงแสดงเป็น ยอน  สมิท เน่ืองใน
โอกาสวนัข้ึนปีใหม่   

 พ.ศ. 2460 ทรงแสดง ดัมบ์ แครมโบ (ละครปริศนา) อยูใ่นผูแ้สดงฝ่าย ก. และทรง
แสดงเป็น หัวหน้าบ่อนการพนัน  เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน ถึงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2460  ณ ศาลา 
วรนาฏเวทีสถาน  พระราชวงับางปะอิน   

 พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเร่ือง พระร่วง (ค ากลอน) โดยทรงแสดงเป็นนายมั่น   
ปืนยาว   

 พ.ศ. 2460 ทรงแสดงละครเร่ือง หมายน ้าบ่อหน้า ณ สวนศิวาลยั เม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม พ.ศ.2460  โดยทรงแสดงเป็น หลวงประจงจัดอักษร  ในโอกาสพระราชทานเล้ียงสมาชิก
จิตรลดาสภาคาร 

 พ.ศ. 2461 ทรงแสดงละครเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  โดยทรงแสดงเป็น  
หลวงจ าเนียรวานิช   

 พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเร่ือง เนตรพระอศิวร  ณ ค่ายหลวงโพธาราม  เม่ือวนัท่ี 
16-20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2463 โดยทรงแสดงเป็น เยมส์  วิลสัน   

 พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเร่ือง กลแตก  ณ วงัพญาไท เม่ือวนัท่ี 24-27 ธันวาคม 
พ.ศ.2463 โดยทรงแสดงเป็น พระเทพราชเสว ี และพระวรกญัญาปทาน พระองคเ์จา้วลัลภาเทวีทรง
แสดงเป็น พมิพา  การแสดงคร้ังน้ีเป็นการแสดงเพื่อเกบ็เงินซ้ือเสือป่า 

 พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเร่ือง เจ้าข้า, สารวัด!  ณ พระราชวงัพญาไท  โดยทรง
แสดงเป็น ร.อ.บุญธรรม  ธรรมโยธิน  นายทหารประจ ากรมทหารบกราบท่ี 22    
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 พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเร่ือง หัวใจนักรบ โดยทรงแสดงเป็น นายหมวดเอก
หลวงมณรีาษฎร์บ ารุง   

 พ.ศ. 2463 ทรงแสดงละครเร่ือง โพงพาง ท่ีพระราชวงัพญาไท  เม่ือวนัท่ี 6-7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2463  โดยทรงแสดงเป็น นายพลเรือโทพระยาสมุทโยธิน  ซ่ึงในการแสดงคร้ังน้ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ม่อมเจา้หญิงวลัลภาเทวีและหม่อมเจา้หญิงลกัษมีลาวณั  แสดงเป็น
คุณหญงิสมุทโยธิน และ นางสาวสายหยุด   สมุททานนท์   

 พ.ศ. 2464 ทรงแสดงละครเร่ือง มิตร์แท้ ท่ีพระราชวงัสนามจันทร์ เม่ือวนัท่ี  
11  มีนาคม  พ.ศ.2464 โดยทรงแสดงเป็น เอมิล  ยาร์เลต์  การแสดงคร้ังน้ีเป็นการแสดงโดยมี 
พระราชประสงคเ์กบ็เงินบ ารุงวดัเสนหา  จงัหวดันครปฐม   

 พ.ศ. 2464 ทรงแสดงละคร กลแตก ท่ีพระราชวงัปางปะอิน เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 
พ.ศ.2464  โดยทรงแสดงเป็น หลวงสิทธ์ิศุภการ  การแสดงคร้ังน้ีเก็บเงินเพื่อบ ารุงเสือป่ารักษา
ดินแดนอยธุยา   

 พ.ศ. 2466 ทรงแสดงละครเร่ือง ผิดวินัย ณ ค่ายหลวงหาดเจา้ส าราญ  เม่ือวนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ.2466 โดยทรงแสดงเป็น มองซิเออร์  มาร์นิเยร์  

 พ.ศ. 2467 ทรงแสดงละครเร่ือง พระร่วง โดยทรงแสดงเป็น นายมั่น  ปืนยาว 
 พ.ศ. 2468 ทรงแสดงละครเร่ือง วิวาหพระสมุท  โดยทรงแสดงเป็น ท้าวมิดัส   

ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  เม่ือวนัท่ี 23 และวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2468 
 
2.3 ละครทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแสดง 
 พ.ศ. 2438 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง Miss  Honeybone ขณะประทบัท่ีแอสคอ็ต 

(Ascot) 
 พ.ศ. 2454 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง เพือ่นตาย ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 พ.ศ. 2456 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง หัวใจนักรบ 
 พ.ศ. 2457 ทรงจัดแสดงละครเร่ือง มหาตมะ  ในงานเล้ียงสมาชิกสโมสร

สามเหล่ียม 
 พ.ศ. 2458 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง หนามยอกเอาหนามบ่ง ในงานประจ าปีของ

จิตรลดาสภาคาร  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ.2458 โดยทรงแสดงเป็น สปีลมันน์ 
 พ.ศ. 2459 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง ววิาหพระสมุท   
 พ.ศ. 2459 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง บ่วงมาร ท่ีสวนศิวาลยั  เม่ือวนัท่ี 14-15 ตุลาคม 

พ.ศ.2459 
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 พ.ศ. 2449 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง เห็นแก่ลูก ถวายสมเด็จพระพนัปีหลวง 
ซ่ึงทอดพระเนตร ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์ เร่ืองน้ีทรงยอ่เร่ืองเป็นภาษาองักฤษ  พระราชทาน
ช่ือว่า “For  His  Child” เป็นบทละครชุดแรกท่ีมีแสดงในประเทศไทยท่ีมีเน้ือหาแสดงใหเ้ห็นถึง
ความรักอนัยิง่ใหญ่ของบิดาท่ีมีต่อบุตร  

 พ.ศ. 2452  ทรงจดัแสดงละครเร่ือง ปล่อยแก่  ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช   
ในวโรกาสเสดจ็ประพาสหวัเมืองปักษใ์ตค้ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม ร.ศ.128  

 พ.ศ. 2460 ทรงจัดแสดงละครเร่ือง หมายน ้าบ่อหน้า  ท่ีสวนศิวาลัย เม่ือวนัท่ี  
19 ธนัวาคม พ.ศ.2460  ในโอกาสพระราชทานเล้ียงสมาชิกจิตรลดาสภาคาร 

 พ.ศ. 2461 ทรงจดัแสดงละครพดูเร่ือง ล่ามดี  เพื่อเกบ็เงินปฏิสงัขรณ์พระปฐมเจดีย ์ 
ทั้งน้ีทรงจดัแสดงเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2461     

 พ.ศ. 2463 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง โพงพาง  ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  
 พ.ศ. 2463 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง งดการสมรส  ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  
 พ.ศ. 2463 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง เจ้าข้า, สารวัด! ท่ีพระราชวงัพญาไท  โดยเป็น

การแสดงละครพูดคร้ังแรกท่ีทรงโปรดให้จดัแสดงแบบ “ชายจริงหญิงแท้”  จดัแสดงเม่ือวนัท่ี  
6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2463 

 พ.ศ. 2463 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง เจ้าข้า, สารวัด! ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์   
 พ.ศ. 2463 ทรงจัดแสดงละครเร่ือง ขนมสมน ้ายา  ท่ีพระราชวงัสนามจันทร์  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2463 
 พ.ศ. 2464 ทรงจัดแสดงละครเร่ือง หาผัวให้เมีย  ท่ีพระราชวังสนามจันทร์  

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2464 
 พ.ศ. 2464 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง มิตร์แท้ ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์ เม่ือวนัท่ี  

11 มีนาคม พ.ศ.2464 
 พ.ศ. 2465 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง เสือเถ้า  ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  เม่ือวนัท่ี  

1 กรกฎาคม พ.ศ.2465 โดยมีพระราชประสงคเ์พื่อเกบ็เงินซ้ือปืนใหเ้สือป่า   
 พ.ศ. 2465 ทรงจดัแสดงละครเร่ือง เสือเถ้า  ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  เม่ือวนัท่ี  

9-11 ธนัวาคม พ.ศ.2465 โดยมีพระราชประสงคเ์พื่อเกบ็เงินบ ารุงโรงเรียนราชินี  จงัหวดันครปฐม 
  พ.ศ. 2467 ทรงจัดแสดงละครเร่ือง แก้แค้น  ณ พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร  

พระราชวงัดุสิต  เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2467 ซ่ึงเป็นงานฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา  ของ
สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระมาตุฉาเจา้  
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จากผลงานดา้นการพระราชนิพนธ์บทละครพูด  การแสดง  และการจดัแสดงละคร
ดงักล่าวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวขา้งตน้นั้น  นบัว่าเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีท าให้
เห็นว่าพระองคเ์ป็นผูมี้ความสนพระราชหฤทยัดา้นการละครเป็นอย่างยิ่ง  ทรงให้การสนับสนุน
กิจการละครอย่างต่อเน่ืองมาเป็นล าดับ  และทรงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะท าให้งานด้านละคร 
ในประเทศไทยเจริญกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน  ความมีพระราชหฤทยัท่ีรักและทรงมีประสบการณ์สูง
เก่ียวกบังานดา้นน้ีท าให้พระองคส์ามารถสร้างสรรคบ์ทละครพูดและเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้น
การละครพูดเป็นอย่างยิ่ง  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความมีพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทั้ งด้านการ
สร้างสรรคบ์ทพระราชนิพนธ์  การแสดง  และการจดัแสดงละครพูด  ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรง
ไดรั้บการยกย่องว่าทรงเป็นบิดาแห่งการละครพูด  อนัท าให้กล่าวไดว้่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอตทคัคะในด้านของศิลปะการละครอย่างแทจ้ริง  และในรัชสมยัของ
พระองค์นั้นถือไดว้่าเป็นยุคทองของละครพูด  ดงัปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจต่อละคร
ประเภทน้ีเป็นอย่างมาก  ทั้ งน้ีการแสดงละครในรัชสมัยของพระองค์นั้ นมิได้มุ่งเพียงความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น  แต่พระองคย์งัทรงเป็นนกัประพนัธ์พระองคแ์รกในประเทศไทยท่ีใช้
บทละครเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นเหตุการณ์บา้นเมือง  
ความคิด  วฒันธรรม  และเป็นส่ือท่ีช่วยอบรมจิตใจของประชาชนไปพร้อมกนัดว้ย  นอกจากน้ีการ
ท่ีทรงจัดให้มีการแสดงละครอยู่เสมอยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในกิจการกุศลด้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง  ดงันั้นละครในยุคของพระองคจึ์งมิไดเ้ป็นศิลปะการแสดงท่ีมุ่งเพียง
ความบนัเทิงเท่านั้น  แต่เป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนกิจการต่าง ๆ ของพระองคอี์กดว้ย 
 
 
3. การเผยแพร่และการจัดแสดงละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  นบัว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะ
การละครพูด  เพราะพระองคท์รงสนบัสนุนกิจการดา้นละครพดู  และอีกประการหน่ึงคือละครพูด
เป็นศิลปะการแสดงท่ีรูปแบบใหม่สังคมไทยสมยันั้น  ประชาชนจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
พระองคท์รงใชป้ระโยชน์จากการแสดงละครพูดหลายประการ เช่น เพื่อความบนัเทิง  เพื่ออบรม
จิตใจประชาชนให้รู้จกัรักชาติบา้นเมือง  และใช้การแสดงเพื่อบ ารุงการกุศลต่าง ๆ  ทั้งน้ีพระราช
นิพนธ์บทละครในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่  
บทละครพดูร้อยแกว้ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ดว้ยจินตนาการของพระองคเ์อง  บทละครพูดภาษาไทย 
ท่ีทรงแปลหรือดดัแปลงจากบทละครภาษาองักฤษ บทละครพูดภาษาไทยท่ีทรงแปลหรือดดัแปลง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 
 

จากบทละครภาษาฝร่ังเศส  บทละครพูดท่ีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ  บทละครท่ีทรง  
พระราชนิพนธ์เป็นภาษาฝร่ังเศส  บทละครพดูค าฉนัท ์ บทละครพูดค ากลอน  บทละครพดูสลบัล า  
บทละครสังคีต บทละครร้อง  บทละครร า โขน บทละครดึกด าบรรพ์  และบทละครเบิกโรง  
(ทิพยสุ์เนตร อนมับุตร, 2519: 36)  

บทละครประเภทต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว
ทรงแปลและดดัแปลงบทละครพูดภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทยรวม 10 เร่ือง ซ่ึงไดส้ะทอ้นให้เห็น
พระอจัฉริยภาพดา้นภาษาฝร่ังเศสและดา้นความเขา้ใจในการสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละคร
พูดจากภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยของพระองค ์ ทั้งน้ีผลงานพระราชนิพนธ์บทละครพูดท่ี
ทรงแปลและดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝร่ังเศสเป็นบทละครพูดภาษาไทย  ได้แก่เร่ือง 
เกินต้องการ  หมอจ าเป็น  ล่ามดี  คดีส าคัญ  วิไลเลือกคู่  ตบตา  หลวงจ าเนียรเดินทาง  ตั๊กแตน  
เกยีรติยศญีปุ่่น  และร.ต.ล.นนทรี   

อน่ึงนบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดู  
พระองคก์็ทรงพยายามท าให้คนในสังคมไทยในขณะนั้นไดรั้บรสแห่งศิลปะการละครรูปแบบใหม่
ดว้ยการท่ีทรงจดัแสดงละครพดูท่ีพระองคพ์ระราชนิพนธ์  เม่ือคนในสังคมไดรู้้จกัและเขา้ถึงศิลปะ
การละครพูดแลว้ก็เร่ิมมีการน าพระราชนิพนธ์บทละครพูดมาจดัแสดงตามโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงใน 
รัชสมยัของพระองคจ์นถึงปัจจุบนัก็ยงัคงปรากฏการน าพระราชนิพนธ์บทละครพดูของพระองคม์า
จดัแสดงอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นบทละครพูดท่ีทรงพระราชนิพนธ์ดว้ยจินตนาการของพระองคเ์อง  
และบทละครพดูภาษาไทยท่ีทรงแปลหรือแปลงจากบทละครภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส 

ในส่วนของบทละครพูดท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลและ
ดดัแปลงจากบทละครภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงมีจ านวน 10 เร่ืองดงักล่าวขา้งตน้แลว้นั้น  ส่วนใหญ่เป็น
พระราชนิพนธ์บทละครสุขนาฏกรรมหรือท่ีเรียกว่าบทละครพูดชวนหัว ไดแ้ก่เร่ือง เกินต้องการ  
หมอจ าเป็น  ล่ามดี  คดีส าคัญ  วิไลเลือกคู่  ตบตา  และหลวงจ าเนียรเดินทาง  ส่วนพระราชนิพนธ์
บทละครพูดเร่ืองตั๊กแตน  เกียรติยศญี่ปุ่น  และร.ต.ล. นนทรี  มิใช่บทละครพูดประเภทชวนหัว   
ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจึงน าเสนอเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการเผยแพร่และการจดัแสดงละครพูดชวนหัวท่ีทรง
แปลอยา่งดดัแปลงจากบทละครภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

3.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองเกนิต้องการ 
 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 11 กนัยายน ร.ศ.129 (พ.ศ.2454)  คณะละครสราญรมยจ์ดัแสดง

ละครพดูเร่ืองเกนิต้องการ  ท่ีโรงละครทวีปัญญาสโมสร ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์(หม่อมหลวง
ป่ิน  มาลากุล, 2521: 82) 
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3.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองหมอจ าเป็น 
 ในตน้ปี พ.ศ.2457 มีการแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ในงานเล้ียงสโมสรสามเหล่ียมเวรพระยาประสิทธ์ิศุภการ   
ซ่ึงหม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  สันนิษฐานว่าจะมิใช่การแสดงละครพูดเร่ืองน้ีเป็นคร้ังแรก  
(หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2518: 213)   

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2460  ทหารรักษาวงั กองพนั 3 จดัแสดงละครพดูเร่ือง
หมอจ าเป็น  ถวายทอดพระเนตรในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 
พระราชด าเนินเยีย่มโรงทหาร ณ สวนราชฤดี  จงัหวดันครศรีธรรมราช (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 
2518: 213)  

 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2469 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขอพระบรม 
ราชานุญาตจัดแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวเร่ือง 
หมอจ าเป็น (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2521: 81) 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จดัแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองหมอจ าเป็น   เน่ืองในวโรกาสเฉลิมฉลอง 
พระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (หม่อมหลวงป่ิน  
มาลากุล, 2526: 248) 

 
3.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองล่ามดี 
 เม่ือ พ.ศ.2460  จดัแสดงละครพูดเร่ืองล่ามดี เป็นคร้ังแรกท่ีสวนศิวาลยัเน่ืองใน 

วนัข้ึนปีใหม่  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงแสดงเป็น ยอน  สมิท (John  Smith)  
ท่ีพดูภาษาไทยไม่ได ้(หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2521: 83) 

 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2460  นกัเรียนโรงเรียนมหาดเลก็หลวงแสดงละครพูด
เร่ือง ล่ามดี ถวายทอดพระเนตรท่ีโรงเรียน (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2521: 83)   

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2460  มีการจดัแสดงละครพดูเร่ืองล่ามดี ท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
(หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2518: 225)     

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2460  มีการจดัแสดงละครพูดเร่ืองล่ามดี ท่ี จงัหวดั
นครศรีธรรมราช (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ, 2518: 225)    

 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2461  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงจดั
แสดงละครพดูเร่ืองล่ามดี เพื่อเกบ็เงินปฏิสงัขรณ์พระปฐมเจดีย ์(นนัทท์ยา ล าดวน, 2531: 38) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดังานวนัเทวาลยัร าฦก  รวมพลคนอกัษรฯ ข้ึน  เพื่อจดัหาทุนสมทบ
มูลนิธิมหาจกัรีสิรินธร  เพื่อคณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยมีการจดัแสดงละคร
พดูพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 เร่ืองล่ามดี (อกัษรจุฬาฯ ส่งล่ามดี สร้างฝันคนรักละคร, 2555) 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน-3 พฤษภาคม พ.ศ.2551  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  มูลนิธิมหาจกัรีสิรินธร
เพื่อคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จดัแสดงละครพูดเร่ืองล่ามดี  จากบทพระราชนิพนธ์แปล 
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  ก ากบัการแสดงโดย สดใส   พนัธุมโกมล  นพมาส  
แววหงส์  และดารกา  วงศศิ์ริ (คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เสนอเร่ืองล่ามดี, 2555)   

 เม่ือวนัท่ี 13-15 กนัยายน พ.ศ.2556 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัจดัแสดงละครพูด
พระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 เร่ืองล่ามดี  ณ โรงละครสดใส  พนัธุมโกมล  คณะอกัษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 
3.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองคดีส าคญั 
 เม่ือ พ.ศ.2460  สมาชิกเสือป่ากรมมา้หลวงรักษาพระองคจ์ดัแสดงละครพูดเร่ือง

คดีส าคญั  ท่ีค่ายหลวงบา้นโป่ง (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2518: 266)  
 
3.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองวไิลเลอืกคู่* 
 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2461  คณะเสือป่ากองเสนาหลวงรักษาพระองคจ์ดั

แสดงละครพดูเร่ืองวิไลเลอืกคู่  ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์เพื่อเก็บเงินปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย ์ โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงแสดงเป็นนายดิศ  ฉมังคิด (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 
2521: 86)  

 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2472 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขอพระบรม 
ราชานุญาติจดัแสดงละครพูดจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวเร่ือง 
วไิลเลอืกคู่ (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2518: 261) 

                                                 

 * พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์ช่ือเร่ืองวา่ “วไิลยเลือกคู่” แต่ต่อมามีการ
ปรับเปล่ียนการสะกดเป็น “วไิลเลือกคู่” 
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 เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2517  มหาวิทยาลยัศิลปากรจัดแสดงละครพูดเร่ือง 
วไิลเลอืกคู่ (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล, 2518: 261)   

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2550  คณะละครสมคัรเล่นทบัแกว้  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  จัดแสดงละครพูดเร่ืองวิไลเลือกคู่  เน่ืองในวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี  
พ.ศ.2550  ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  (มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550: 151) 

 เม่ือวนัท่ี 2-4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จดัแสดงละครพดูพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
เร่ืองวไิลเลอืกคู่  ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เชิญชมละครเวทีไอซีทีศิลปากรเร่ือง
วิไลเลือกคู่, 2555) 

 
3.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองตบตา 
 เม่ือ พ.ศ.2518  คณะนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตนครปฐม  จดัแสดง

ละครพดูเร่ืองตบตา  ท่ีโรงละครแห่งชาติมุขตะวนัออก (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ, 2521: 87)    
 เม่ือ พ.ศ.2519  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการละครพดูกบันกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากรร่วมกนัจดัแสดงละครพูดเร่ืองตบตา  ท่ีโรงละครแห่งชาติ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บเงิน
ตั้งกองทุนบูรณะพระต าหนกัทบัขวญั (พระต าหนกัทบัขวญั, 2555) 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  คณะละครสมคัรเล่นทบัแกว้  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  จดัแสดงละครพูดเร่ืองตบตา  เน่ืองในวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ ประจ าปี พ.ศ.2553   
ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์  (มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553: 147) 

 
3.7 พระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง 
 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2461  เสือป่ากรมพรานหลวงรักษาพระองคจ์ดัแสดง

ละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  
ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  โดยมีหลวงประสาทนนทวิท  แสดงเป็นหลวงจ าเนียรวานิช (หม่อมหลวง
ป่ิน  มาลากุล, 2518: 265) 

 เ ม่ือ  พ.ศ.2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เจ้าอยู่หัวทรงแสดงเ ป็น 
หลวงจ าเนียรวานิช ในการแสดงละครพดูเร่ือง หลวงจ าเนียรเดินทาง (ธนาคารออมสิน, 2545ข: 2) 
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 เม่ือวนัท่ี 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2463  มีการจดัแสดงละครพดูพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  เพื่อเก็บเงินซ้ือปืนให้กับ 
กองเสือป่า (นนัทท์ยา  ล าดวน, 2531: 38) 

 เม่ือวนัท่ี 29-31 มกราคม พ.ศ.2553  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัจดัแสดงละครพูด
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  เน่ืองในงาน
ละครประจ าปี  ณ โรงละครโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั (กิจกรรมละคร, 2555) 

 
อน่ึงนอกจากการจัดแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์บทละครพูดท่ีทรงแปลอย่าง

ดดัแปลงจากบทละครภาษาฝร่ังเศสดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ปัจจุบนัยงัมีการน าพระราชนิพนธ์ 
บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวมาจดัแสดงอย่างต่อเน่ือง  การเผยแพร่และ
การจัดแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ของพระองค์จึงมีมาตั้ งแต่ในรัชสมยัของพระองค์จนถึง
ปัจจุบนั  ซ่ึงท าใหเ้ห็นไดว้า่พระองคท์รงเป็นผูมี้ความสนพระราชหฤทยั  และสนบัสนุนงานในดา้น
น้ีมาเป็นล าดับอย่างแทจ้ริงและทรงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ และน าประสบการณ์ท่ีทรงเรียนรู้ 
ในขณะท่ีทรงศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศมาปรับประยุกต์ให้งานละครในประเทศไทยมีการ
พฒันาไปตามความเหมาะกบัยคุสมยั  โดยทรงเผยแพร่ใหท้ั้งคนใกลชิ้ดและคนในสังคมไดรั้บรู้และ
ต่ืนตวักบัศิลปะการละครพูดท่ีในสมยันั้นก าลงัไดรั้บความนิยมในชาติตะวนัตก  ทั้งน้ีพระองคไ์ด้
ทรงสอดแทรกความรู้ด้านวฒันธรรม  ด้านการปกครอง   รวมถึงข้อคิดในเร่ืองต่าง ๆ ไวใ้น 
บทละครพูดท่ีทรงสร้างสรรค์ข้ึนอย่างแยบคาย  ดงันั้นบทละครพูดชวนหัวของพระองค์จึงเป็น 
ส่ือในการอบรมสั่งสอนประชาชนดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลใหก้ารละครไทยเจริญกา้วหนา้ทดัเทียม
นานาอารยประเทศ  นอกจากน้ีการท่ีทรงน าละครพูดมาเผยแพร่ในประเทศไทยจนเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวางนั้น  ท าให้กล่าวได้ว่ากิจการละครพูดนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาบา้นเมืองให ้
กา้วไปสู่ความเป็นสากลและมีความเจริญทดัเทียมนานาอารยประเทศ  และการท่ีมีการสืบทอดและ
จดัแสดงละครพูดพระราชนิพนธ์ของพระองค์มาตราบถึงปัจจุบนัก็เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง 
พระอจัฉริยภาพอนัสูงส่งทั้งทางดา้นวรรณกรรมและดา้นการละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
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บทที่ 3 
 

วเิคราะห์องค์ประกอบของเร่ือง 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ืองจากพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรรมภาษาฝร่ังเศส
ในบทน้ี  เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรรมภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นตน้ฉบบั  
ซ่ึงผูว้ิจัยจะขอกล่าวถึงความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของเร่ือง  ซ่ึงได้แก่ โครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  
ตวัละคร ฉากและสถานท่ี  ก่อนท่ีจะวิเคราะห์และเปรียบเทียบในหวัขอ้ดงักล่าวตามลาํดบั  ดงัน้ี 

1. โครงเร่ือง (Plot) หมายถึงการผูกเคา้โครงเร่ืองหรือการสร้างเร่ืองคร่าว ๆ เป็น
แนวทางใหแ้ต่งเน้ือเร่ืองตามเคา้โครงนั้น  เจือ  สตะเวทิน  กล่าวถึงโครงเร่ืองว่า คือ “กลวิธีแห่งการ
สร้างนิยายใหส้นุก  โดยมีขอ้ขดัแยง้กนัระหว่างตวัละคร  และตอ้งจบลงดว้ยผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง”  
กระแสร์   มาลยาภรณ์  เขียนไวว้่า “โครงเร่ืองจะตอ้งมีความขดัแยง้กนัอยู ่ แลว้จึงไปถึงจุดสุดยอด” 
โครงเร่ืองในบทละครหรือเร่ืองเล่าได้แก่โครงสร้างของบทบาทหรือนาฏการ (actions) ซ่ึงจัด
ระเบียบไวใ้หบ้รรลุผลกระทบทางดา้นอารมณ์สะเทือนใจและดา้นศิลปะ  โครงเร่ืองมีอยูห่ลายแบบ   
บางโครงเร่ืองมีจุดประสงคจ์ะแสดงผลกระทบทางสุขนาฏกรรม  โรมานซ์  หรือลอ้เลียน  แต่ละ
ประเภทจะมีกระสวนของโครงเร่ืองอีกหลายรูปแบบ  อาจจะเป็นแบบสาํหรับบทละครหรือเร่ืองเล่า  
โดยเขียนเป็นร้อยกรองหรือร้อยแกว้กไ็ด ้ (สุดารัตน์  เสรีวตัน์, 2520: 10) ทั้งน้ีองคป์ระกอบสาํคญัท่ี
จะทาํให้ละครเวทีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดคือโครงเร่ือง  เพราะถา้โครงเร่ืองมีความน่าสนใจก็จะ
ช่วยใหผู้อ่้านและผูช้มเกิดอรรถรสมากยิง่ข้ึน   

อริสโตเติล  นกัปราชญช์าวกรีก  ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง Poetics ซ่ึงเป็นตาํราเก่ียวกบั 
การละครท่ีมีอิทธิพลต่อละครทุกยคุสมยั  โดยอริสโตเติลไดก้าํหนดองคป์ระกอบของบทละครไว ้ 
หลายประการ ทั้งน้ีในส่วนของโครงเร่ืองอริสโตเติลไดอ้ธิบายไวว้่า  (อา้งถึงใน เด่นดวง  พุ่มศิริ, 
2527: 35)  โครงเร่ือง (Plot) เป็นกระบวนการของบทละครท่ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแนวเน้ือเร่ืองเท่านั้น  
แต่เป็นระบบท่ีผูกพนักันอย่างมีเหตุผลต่อเน่ืองตั้ งแต่ต้นจนจบ  และด้วยเหตุท่ีโครงเร่ืองได ้
เรียบเรียงเหตุแห่งการกระทาํและอาการไวเ้ป็นลาํดบั  จึงทาํให้อารมณ์ของละครพฒันาข้ึนจนถึง
จุดสูงสุดของเร่ือง  ซ่ึงจะทาํใหผู้ช้มเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูท้าํละครไดช้ดัเจน  ขั้นตอนของการสร้าง
โครงเร่ืองท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (นนัทท์ยา  ลาํดวน,2531: 146-149)  
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 1. การเร่ิมเร่ือง คือ ช่วงเวลาท่ีผูแ้ต่งจบัเหตุการณ์ในชีวิตของตวัละครมาเป็นตอน
เร่ิมเร่ือง 

 2. การปูพื้น คือ จุดท่ีมีความสนใจท่ีผูแ้ต่งบอกใหผู้อ่้านทราบในตอนเร่ิมเร่ือง  เพื่อ
ชวนใหผู้อ่้านติดตามในขณะเดียวกนักใ็หข้อ้มูลเก่ียวกบัความหลงัของเร่ืองราวท่ีจาํเป็น 

 3. การเตรียมเร่ือง คือ การสร้างปมใหช้วนติดตามและทาํใหเ้ร่ืองดูตึงเครียด  ช่วย
เผยใหเ้ห็นลกัษณะนิสัยของตวัละครอนันาํไปสู่จุดวิกฤติและจุดสูงสุดของเร่ือง   

 4.การค้นพบ คือ การท่ีผูแ้ต่งแสดงให้ผูอ่้านเห็นถึงเบ้ืองหลังการกระทาํของ 
ตวัละคร  เหตุจูงใจ  และจุดมุ่งหมายของตวัละคร 

 5. จุดวิกฤติ คือ จุดท่ีตวัละครตอ้งตดัสินใจซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง   
 6. จุดสูงสุดของเร่ือง คือ  เป็นจุดท่ีลาํดบัอาการของละครพฒันามาสู่อาการสูงสุด  

เป็นความคบัขนัของอารมณ์และความตึงเครียดอย่างท่ีสุด  เป็นการส่งเสริมอารมณ์ให้ชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 

 7. การคล่ีคลายเร่ือง คือ  การเผยให้เห็นทางออกของปมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง  
ซ่ึงเป็นจุดท่ีพฒันามาจากจุดวิกฤติและจุดสุดยอดของเร่ือง 

 8. การจบเร่ือง คือ บทสรุปของเร่ืองท่ีแสดงผลของปัญหาใหญ่ท่ีคล่ีคลายลง  ซ่ึงทาํ
ใหค้วามซบัซอ้นต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนบทวางเอาไวค้ล่ีคลายดว้ย 

2. แก่นเร่ือง (Theme) คือ ทรรศนะหรือเจตนารมณ์ท่ีผูแ้ต่งตอ้งการจะเสนอต่อผูอ่้าน
โดยแฝงอยูใ่นเน้ือหาของเร่ือง  ดงันั้นแก่นเร่ืองจึงเป็นตวัคุมองคป์ระกอบทุกๆส่วนในเร่ือง  ไม่ว่า
จะเป็นโครงเร่ือง  ตวัละคร  ผูเ้ล่าเร่ือง  ความขดัแยง้ของเร่ือง  เหตุการณ์  สถานท่ี  ตลอดจนแนว
และลีลาการเขียน  เพื่อให้บรรลุจุดประสงคห์ลกัท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือ (ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชยั
ศิลป์วฒันา, 2542: 131)  ทั้งน้ีผูแ้ต่งจะสรุปแก่นเร่ืองไดก้็ต่อเม่ือไดอ่้านเร่ืองทั้งเร่ืองจบ  ไดว้ิเคราะห์
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีผูแ้ต่งใช ้ ตลอดจนไดตี้ความหมายโดยรวมของเร่ือง  โดยแก่นเร่ืองจะส่ือ
ความหมายมากกว่าหัวขอ้เร่ือง  และในขณะเดียวกนัก็ไม่ใช่การเล่าเร่ืองยอ่  ในการประเมินคุณค่า
ของแก่นเร่ืองนั้น  การจะพิจารณาว่าแก่นเร่ืองดีหรือไม่ตอ้งดูว่าถูกตอ้งสมจริงตามสภาพชีวิตและ
สังคมของมนุษย์หรือไม่  แก่นเร่ืองท่ีดีต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ  ต้องเสนอความจริงเก่ียวกับ
ธรรมชาติของชีวิตมนุษยไ์ด้อย่างลึกซ้ึงกวา้งขวาง  ส่งผลให้ผูอ่้านเกิดความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัชีวิตมากข้ึน 

3. ตัวละคร (Character) เพราะตวัละครเป็นผูด้าํเนินเร่ืองและเป็นผูก้ระทาํอาการ 
ต่าง ๆ ให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดท้ั้งหมด  ทั้งน้ีตวัละคร คือ ผูท่ี้ทาํให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง
และเป็นผูถู้กกระทาํท่ีตอ้งรับผลจากเหตุการณ์นั้น  การพิจารณาตวัละครควรพิจารณาจากเหตุการณ์
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ท่ีเกิดข้ึนและบทบาทของตวัละคร  ซ่ึงไดแ้ก่  พฤติกรรม  ความคิด  ปฏิกิริยาตอบโตข้องตวัละคร  
ตลอดจนสมัพนัธภาพกบัตวัละครอ่ืน ๆ 

ในการสร้างลกัษณะตวัละคร (Characterization) คือ การสร้างลกัษณะนิสัยและบุคลิก
ของตวัละคร  ผูแ้ต่งตอ้งสร้างตวัละครให้มีลกัษณะเหมือนจริงจึงจะสามารถทาํให้ผูอ่้านรู้สึกว่า 
ตวัละครนั้นมีตวัตน  มีชีวิตจิตใจ  การสร้างลกัษณะตวัละครทาํไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มดว้ย
วิธีการต่าง ๆ (ยวุพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา, 2542: 124-125) ดงัน้ี 

 1. ผูแ้ต่งบรรยายอุปนิสัยของตวัละครโดยตรง  โดยผูแ้ต่งบอกลกัษณะ  รูปร่าง  
หนา้ตา  ผิวพรรณ  ความสูง  นํ้ าหนกั  การศึกษา  อาชีพ  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  หรือ
รายละเอียดปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ เก่ียวกบัตวัละครใหผู้อ่้านรับรู้อยา่งแจ่มแจง้ 

 2. ผูแ้ต่งให้ตัวละครอ่ืน ๆ พูดถึงตัวละครอีกตัวหน่ึง  คาํพูด  คาํวิจารณ์ของ 
ตวัละครอ่ืนๆสามารถเปิดเผยใหผู้อ่้านรับรู้ลกัษณะนิสยัของตวัละครไดห้ลายแง่มุม 

 3. ผูแ้ต่งบอกนิสัยใจคอของตวัละครผ่านพฤติกรรม  คาํพูด  และทศันคติของ 
ตวัละครเอง  การกระทาํ  คาํพูด  และทศันคติของตวัละครสามารถสะทอ้นอุปนิสัยท่ีแทจ้ริงของ  
ตวัละครใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ 

 4. ผูแ้ต่งบอกอุปนิสัยของตวัละครผา่นความรู้สึกนึกคิดของตวัละครเองความรู้สึก
นึกคิดและความในใจอนัเป็นโลกส่วนตวัของตวัละครบอกถึงสภาพภายในจิตใจของตวัละครนั้น ๆ  
ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงความตอ้งการ  ความหวงั ความฝัน  หรือความกลวัของตวัละครและรู้จัก 
ตวัละครไดอ้ยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด 

 5. ผูแ้ต่งบอกอุปนิสัยของตวัละครจากสัมพนัธภาพของตวัละครนั้นกบัตวัละคร 
อ่ืน ๆ  ความสัมพนัธ์และปฏิกิริยาระหว่างตวัละครอ่ืน ๆ ในแต่ละเหตุการณ์หรือสถานการณ์
สะทอ้นใหเ้ห็นอารมณ์  นิสัย  ความคิด  ความฉลาด  ความมีไหวพริบ  ความสุขมุรอบคอบ  ความ
เอาตวัรอด  และการรู้จกัแกไ้ขสถานการณ์ของตวัละครไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ฉาก (Setting) เพราะฉากมีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ในเร่ือง  เน้ือเร่ือง  โครงเร่ือง  
และตวัละคร  ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้ผูอ่้านและผูช้มเขา้ใจในวิถีและการกระทาํของตวั
ละครมากยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานท่ีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง  ซ่ึงรวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยภาพรวมแลว้ฉากจะประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ (ยวุพาส์ (ประที
ปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา, 2542: 141)  ไดแ้ก่ 

 1. ภูมิประเทศ  สภาพทอ้งท่ี  ทิวทศัน์  การจดัแบ่งสถานท่ี เช่น ท่ีตั้งของประตู
หนา้ต่างในหอ้ง 

 2. อาชีพ  สถานภาพทางการงาน  และความเป็นอยูป่ระจาํวนัของตวัละคร 
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 3. เวลาหรือยคุสมยัท่ีเกิดเหตุการณ์ในเร่ือง เช่น ยคุทางประวติัศาสตร์  หรือฤดูกาล
ของปี 

 4. สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของตวัละคร  เช่น  สภาวะเง่ือนไขทางศาสนา  จิตใจ  
ศีลธรรม  สังคม  หรือสภาวะอารมณ์ 

การจะพิจารณาว่าฉากดีหรือไม่นั้น ตอ้งพิจารณาจากความถูกตอ้งชดัเจนตามท่ีผูแ้ต่ง
บรรยาย  ดงันั้นผูแ้ต่งจึงตอ้งใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี  ฉากของเหตุการณ์  และสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ของตวัละครให้มากพอท่ีจะทาํให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามว่าเหตุการณ์ในเร่ืองนั้น
เกิดข้ึนจริง  นอกจากน้ีฉากยงัตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแต่ละช่วงของเหตุการณ์  และ
ไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนกบัผูอ่้านอีกดว้ย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ืองจากพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรรมภาษาฝร่ังเศส
ในบทน้ี  ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบในดา้นโครงเร่ือง  ดา้นแก่นเร่ือง  ดา้นตวัละคร  และดา้น
ฉากและสถานท่ี   

อน่ึงในการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบทน้ี  ผูว้ิจยัจะนาํเสนอตวัอย่างบทสนทนาเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดว้ยการกาํหนดเป็นหมายเลข 
ดงัน้ี 

หมายเลข (1)    คอื  บทสนทนาทีป่รากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว   
หมายเลข (2)    คอื    บทสนทนาทีผู้่วจัิยได้แปล  
หมายเลข (3)    คอื    บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
1. โครงเร่ือง 

การวิเคราะห์หัวขอ้น้ี  ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงเร่ืองของพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นดว้ย
การใชต้ารางนาํเสนอเหตุการณ์สาํคญัในเร่ือง  ทั้งน้ีเหตุการณ์สาํคญัท่ีมีรายละเอียดต่างกนัจะแสดง
ไวด้ว้ยการขีดเสน้ใต ้  
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1.1 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวบทละครเร่ือง 
หมอจ าเป็นกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui   

 จากการเปรียบเทียบโครงเร่ืองของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัเร่ืองLe Médecin Malgré 
Lui ไว ้ โดยจะเห็นไดว้่าบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้เป็นเร่ืองราวของสามีกบัภรรยาคู่หน่ึงท่ีสามี
ชอบใชก้าํลงัทุบตีภรรยา  ภรรยาจึงคิดแกแ้คน้ดว้ยการทาํให้สามีตกอยู่ในสถานะของหมอจาํเป็น  
จนทาํใหเ้กิดเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีวุน่วายต่าง ๆ ตามมา  สุดทา้ยปัญหากค็ล่ีคลายลงดว้ยดี 

 โครงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้
เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับาง
เหตุการณ์  เพื่อให้เน้ือหาของพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวนั้นเขา้กบับริบทของสังคมไทย   
อันเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครของไทยเข้าใจเร่ืองราวได้ชัดเจน 
โดยสรุปเป็นตาราง ดงัน้ี  

 
ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     หมอจ าเป็นกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui    

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองหมอจ าเป็น เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Le  Médecin Malgré Lui 

1 สามีและภรรยาทะเลาะกนัจนสามีเผลอ
ทุบตีภรรยา 

สามีและภรรยาทะเลาะกันจนสามีเผลอ
ทุบตีภรรยา 

2 ภรรยาแค้นสามีจึงโกหกคนรับใช้ของ
เศรษฐีว่าสามีของตนเป็นหมอวิเศษ  แต่
ตอ้งทุบตีก่อนจึงจะยอมรับวา่เป็นหมอ 

ภรรยาแค้นสามีจึงโกหกคนรับใช้ของ
เศรษฐีว่าสามีของตนเป็นหมอวิเศษ  แต่
ตอ้งทุบตีก่อนจึงจะยอมรับวา่เป็นหมอ 

3 สามีถูกพาตัวมายงับา้นของเศรษฐีเพื่อ
รักษาอาการเป็นใบข้องลูกสาวเศรษฐี 

สามีถูกพาตัวมายงับ้านของเศรษฐีเพื่อ
รักษาอาการเป็นใบข้องลูกสาวเศรษฐี 

4 สามีสนุกกบัการเป็นหมอวิเศษจึงอธิบาย
อาการป่วยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้าง
ความน่าเช่ือถือ  และบอกให้ทานข้าว
คลุกกบัไข่เพื่อรักษาอาการใบเ้หมือนการ
ฝึกนกขนุทองใหพ้ดู 

สามีสนุกกบัการเป็นหมอวิเศษจึงอธิบาย
อาการป่วยเป็นภาษากรีก  ละติน  และ
ฮิบรู  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ  และบอก
ให้ทานขนมปังกบันํ้ าเพื่อรักษาอาการใบ้
เหมือนกบัการฝึกนกแกว้ใหพ้ดู 
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ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     หมอจ าเป็นกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui (ต่อ)     

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองหมอจ าเป็น เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Le  Médecin Malgré Lui 

5 คนรักของลูกสาวเศรษฐีแอบมาพบหมอ
วิเศษและบอกความจริงว่าลูกสาวเศรษฐี
แกลง้เป็นใบเ้พราะไม่อยากแต่งงานกบั
ชายคนอ่ืนท่ีถูกจดัหามาให ้

คนรักของลูกสาวเศรษฐีแอบมาพบหมอ
วิเศษและบอกความจริงว่าลูกสาวเศรษฐี
แกลง้เป็นใบเ้พราะไม่อยากแต่งงานกับ
ชายคนอ่ืนท่ีถูกจดัหามาให ้

6 หมอวิเศษช่วยเหลือคนรักของลูกสาว
เศรษฐีดว้ยการให้ปลอมตวัและบอกกบั
ทุกคนวา่เป็นผูช่้วยของเขา 

หมอวิเศษช่วยเหลือคนรักของลูกสาว
เศรษฐีด้วยการให้ปลอมตวัและบอกกับ
ทุกคนวา่เป็นผูช่้วยของเขา 

7 คนรักของลูกสาวเศรษฐีพาลูกสาวเศรษฐี
หนีไป 

คนรักของลูกสาวเศรษฐีพาลูกสาวเศรษฐี
หนีไป 

8 เศรษฐีจับหมอวิ เศษไว้เพื่อนําตัวส่ง
ตาํรวจ 

เศรษฐีจบัหมอวิเศษและจะส่งฟ้องศาล 

9 ภรรยาของหมอวิเศษสาํนึกผิดท่ีโกหกว่า
สามีตนเป็นหมอวิเศษ  เม่ือพบว่าสามีถูก
จับจึงอ้อนวอนให้เศรษฐียกโทษและ
ปล่อยตวั 

ภรรยาของหมอวิเศษสาํนึกผิดท่ีโกหกว่า
สามีตนเป็นหมอวิเศษ  เม่ือพบว่าสามีถูก
จับจึงอ้อนวอนให้เศรษฐีลดโทษจาก
แขวนคอเป็นเฆ่ียนตี 

10 คนรักของลูกสาวเศรษฐีได้พาลูกสาว
เศรษฐีกลบัมาท่ีบา้น  และบอกว่าตนเอง
ไดรั้บมรดกจากลุง 

คนรักของลูกสาวเศรษฐีได้พาลูกสาว
เศรษฐีกลบัมาท่ีบา้น  และบอกว่าตนเอง
ไดรั้บมรดกจากลุง 

11 เศรษฐียอมยกลูกสาวให้และปล่อยตัว
หมอวิเศษไป 

เศรษฐียอมยกลูกสาวให้และปล่อยตัว
หมอวิเศษไป 

 
 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์สําคญัขา้งตน้จะเห็นได้ว่าพระบาท 

สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไว ้ โดย
เห็นไดจ้ากการเร่ิมเร่ืองท่ีเป็นการทะเลาะกนัของสามีภรรยาคู่หน่ึง  โดยมีเหตุการณ์ท่ีภรรยาแคน้
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สามีจึงโกหกคนรับใชข้องเศรษฐีว่าสามีของตนเป็นหมอวิเศษเป็นการปูพื้นเร่ืองเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจ  เหตุการณ์การรักษาอาการป่วยดว้ยการไม่มีความรู้ในการวินิจฉยัโรคเป็นการเตรียมเร่ือง  
จากนั้นเหตุการณ์ท่ีคนรักของลูกสาวเศรษฐีแอบมาพบหมอวิเศษและบอกความจริงว่าลูกสาวเศรษฐี
แกลง้เป็นใบไ้ดก้ลายเป็นการคน้พบของเร่ือง  อนันาํมาสู่จุดวิกฤติของเร่ืองท่ีหมอวิเศษช่วยเหลือ 
คนรักของลูกสาวเศรษฐีด้วยการให้ปลอมตวัเป็นผูช่้วยของเขา  จากนั้นเหตุการณ์ท่ีคนรักของ 
ลูกสาวเศรษฐีพาลูกสาวเศรษฐีหนีไปและหมอวิเศษถูกจบัตวัเป็นจุดสูงสุดของเร่ือง   และเม่ือคนรัก
ของลูกสาวเศรษฐีไดพ้าลูกสาวเศรษฐีกลบัมาท่ีบา้น  และบอกว่าตนเองไดรั้บมรดกจากลุงนั้นเป็น
การคล่ีคลายเร่ือง  โดยมีจุดจบของเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีเศรษฐียอมยกลูกสาวให้และ ปล่อยตัว 
หมอวิเศษไป 

 อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาเหตุการณ์สาํคญัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดู
ชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น  พบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคญับางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญัในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui  โดยในเหตุการณ์ลาํดบัท่ี 4 ทรงเปล่ียน
ให้หมอวิเศษแสดงความสามารถเพื่อให้เศรษฐีเช่ือถือดว้ยการอธิบายอาการป่วยเป็นภาษาองักฤษ  
แต่ในบทละครตน้ฉบบันั้น  หมอวิเศษอธิบายอาการป่วยเป็นภาษากรีก  ภาษาละติน  และภาษาฮิบรู  
ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการปรับเปล่ียนเพื่อให้เขา้กบับริบทของสังคมไทย  เน่ืองจาก
ในสังคมไทยสมยันั้นเช่ือว่าผูท่ี้สามารถพูดภาษาองักฤษได้นั้นเป็นผูท่ี้มีความรู้  ส่วนในสังคม
ฝร่ังเศสก็ยกย่องผูท่ี้มีความสามารถดา้นภาษากรีก  ภาษาละติน  และภาษาฮิบรู  เพราะเป็นภาษา
โบราณท่ีนอ้ยคนนกัจะมีความรู้ดา้นน้ี 

 นอกจากน้ียงัพบว่าพระองค์ทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญั
เพื่อให้มีเน้ือหาเขา้กับบริบทของสังคมไทยอีกตอนหน่ึง คือ ตอนท่ีหมอวิเศษบอกกับเศรษฐีว่า
วิธีการรักษาอาการเป็นใบ ้ตอ้งรักษาดว้ยการใหกิ้นขา้วคลุกไข่  เหมือนกบัการฝึกนกขนุทองใหพู้ด
ท่ีตอ้งใหกิ้นขา้วคลุกกบัไข่  แต่เน้ือความในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  หมอวิเศษบอก
ให้เศรษฐีรักษาอาการเป็นใบข้องลูกสาวดว้ยการให้กินขนมปังกบันํ้ า  ซ่ึงเป็นอาหารสาํหรับฝึกให้
นกแกว้พดู  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
ตาสัง  ไม่ตอ้งกินยาอะไรหรอกครับ  ผมขอแนะนาํให้คนไขไ้ปนอนเสียในห้อง  
  แลว้คุณโปรดสั่งใหค้ลุกขา้วกะไข่  ใหรั้บประทานสักชามหน่ึงเท่านั้นก่อน
  กเ็ห็นจะพอ 
หม่ืนจาํเนียร เอะ๊ !  ทาํไมขา้วกะไข่ ? 
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ตาสัง  เพราะนัน่แหละเป็นยาดีกวา่อยา่งอ่ืน  ขา้วสุกเปล่า ๆ กไ็ม่ดี  ไข่เปล่ากไ็ม่ดี  
  แต่ถา้สองอยา่งน้ีคลุกกนัเขา้แลว้ละกท็าํใหพ้ดูดีนกั  ดูแต่นกขนุทองซิครับ  
  เขาให้กินแต่ขา้วกะไข่เท่านั้นแหละพดูไดอ้อกจอ้  ก็นกขุนทองน่ะเม่ือมนั
  อยู่ป่ามนัพูดไดห้รือ  เปล่าเลยเพราะมนัยงัไม่ไดกิ้นขา้วกะไข่  พอมาอยู่
  บา้นไดกิ้นขา้วกะไข่เขา้ไปกพ็ดูไดก้นัเท่านั้นเอง  จริงไหมล่ะครับ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 211) 
(2) 
สกานาแรล  ไม่ตอ้งกินอะไร  การรักษาอาการเป็นใบต้อ้งกินขนมปังกบันํ้าเหมือนท่ีฝึก
  ใหน้กแกว้พดู  คุณเคยเห็นนกแกว้พดูใช่ไหม 
(3)  
Sganarelle Parce qu’il y a dans le vin et le pain, mêlés ensemble, une vertu        
  sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu’on ne donne 
  autre chose aux perroquets, et qu’ils apprennent à parler en mangeant de 
  cela ? 

(Molière, 1999: 65) 

 
 การท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงปรับเปล่ียนเน้ือหาในส่วนน้ี  

เป็นเพราะในบริบททางสังคมไทยนั้นรับประทานขา้วเป็นหลกั  ซ่ึงนอกจากคนไทยจะรับประทาน
ขา้วแลว้  คนไทยส่วนใหญ่ก็มกัจะเล้ียงสัตวเ์ล้ียงดว้ยขา้วคลุกกบักบัขา้ว  แต่ในสังคมตะวนัตกนั้น
อาหารหลกัคือขนมปัง  การเล้ียงอาหารสัตวเ์ล้ียง  โดยเฉพาะนกก็มกัจะให้รับประทานเศษขนมปัง  
ทั้งน้ีนกแกว้เป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีลกัษณะพิเศษคือสามารถร้องและออกเสียงลอกเลียนเสียงมนุษยไ์ด ้  
การเล้ียงนกแก้วไม่ว่าจะด้วยขา้วหรือขนมปังก็ไม่ต่างกนั  เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีนกแกว้กินได ้  
แต่ไม่ไดมี้ส่วนให้นกแกว้พดูไดต้ามท่ีผูเ้ล้ียงตอ้งการ  เพราะแทจ้ริงแลว้ข้ึนอยูก่บัการฝึกของผูเ้ล้ียง  
การปรับเปล่ียนเน้ือหาในส่วนน้ีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  แสดงให้เห็นว่า
พระองคท์รงคาํนึงถึงความจริงในสังคมไทยและบริบทของสังคมไทยเป็นหลกั  เพื่อให้ผูอ่้านและ
ผูช้มเขา้ถึงอรรถรสของเร่ืองราวไดอ้ยา่งชดัเจนและลึกซ้ึง 

 เหตุการณ์อีกตอนหน่ึงท่ีพระองค์พระองคท์รงปรับเปล่ียนรายละเอียดในเร่ืองให้
แตกต่างจากรายละเอียดในเร่ืองท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยทรง
สร้างสรรคใ์หห้มอวิเศษแสดงลกัษณะนิสัยเจา้ชูโ้ดยการพยายามจะจบัมือแม่นมของบา้นเศรษฐี  ซ่ึง
เป็นภรรยาของคนรับใชใ้นบา้น  แต่เน้ือความในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นระบุไวว้่า
หมอวิเศษแสดงลกัษณะนิสัยเจา้ชูด้ว้ยการพยายามหาโอกาสเขา้ไปกอดและจุมพิตแม่นมของบา้น
เศรษฐี  ซ่ึงเป็นภรรยาของคนรับใชใ้นบา้น  ดงัเห็นไดจ้ากบทสนทนาดงัน้ี 
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(1) 
ตาสัง  (พดูทางคนดู) เขา้ทีจริงแฮะ (พดูดงั) ออ้แม่กล่ิน  แหมรูปกง็ามนามกเ็พราะ  
  หล่อนสบายดีอยูห่รอกหรือจ๊ะ  ถา้ไม่สบายละกบ็อกใหฉ้นัทราบเถอะ   
                  อย่าเกรงใจเลยทีเดียว  ฉันจะเต็มใจรักษาหล่อนเต็มสติกําลังทีเดียว  
                                 (จบัมือนางกล่ินมาลบูคลาํ) ฉนัคงจะมีความพอใจมากท่ีจะ......... 

   (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 195) 
(2) 
สกานาแรล แม่นมสบายดีนะ  อา้ ! เธอรูปร่างเยา้ยวนเหลือเกิน  ยาของฉันจะช่วยให้
  เธอดีข้ึน  ฉันสันนิษฐานว่านํ้ านมเธออาจมีปัญหา (เขาเดินไปท่ีประตูเพื่อ
  จะจบันม)  ฉันจะรักษาดว้ยความสามารถ  ดว้ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  ดว้ยระยะเวลา  ดว้ยใจบริการ  และ...   
ลกูาส์  ขออนุญาตท่านหมอ  คนน้ีคือภรรยาของผม 
สกานาแรล คนไหน  ผูห้ญิงคนน้ีหรือ ? 
ลกูาส์  ใช่ 
สกานาแรล (เขาหันไปเพื่อจะจูบ แต่ลูกาส์เขา้มาขวางทาง) อา้ ! อย่างน้ีน่ีเอง  ฉันไม่
  ทราบเร่ืองน้ี  ขอแสดงความยนิดีดว้ย  
(3)  
Sganarelle Peste ! le joli meuble que voilà. Ah ! Nourrice, charmante nourrice, ma 
  médecine est la très humble esclave de votre nourricerie, et je voudrais 
  bien être le petit poupon fortuné qui tétât le lait de vos bonnes grâces (Il 
  lui porte la main sur le sein). Tous mes remèdes, toute ma science, toute 
  ma capacité est à votre service, et… 
Lucas  Avec votte parmission, Monsieu le Médecin, laissez là ma femme, je 
  vous prie. 
Sganarelle Quoi, est-elle votre femme ? 
Lucas  Oui. 
Sganarelle Il fait semblant d’embrasser Lucas :et se tournant du côté de la nourrice, 
  il l’embrasse.  Ah ! vraiment, je ne savais pas cela, et je m’en réjouis 
  pour l’amour de l’un et de l’autre. 

   (Molière, 1999: 58) 

 
 จากบทสนทนาข้างต้นทาํให้เห็นได้ว่าการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนเน้ือหาในส่วนน้ี  เป็นเพราะในบริบททางวฒันธรรมไทยในสมยันั้นมองว่า
การแสดงท่าทางการกอดและจุมพิตระหว่างชายกบัหญิงท่ีไม่ไดเ้ป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  
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และเป็นการแสดงออกต่อหนา้บุคคลท่ีสามนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  ผูท่ี้ประพฤติในลกัษณะน้ีจะ
ถูกมองในแง่ลบ  ทั้งน้ีหากพระองคท์รงคงเน้ือหาในส่วนน้ีตามบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
อาจส่งผลใหเ้กิดการตีความพฤติกรรมของตวัละครผดิไปจากพระราชประสงคข์องพระองค ์ แต่การ
กอดกนัและจุมพิตในสังคมตะวนัตกนั้นถือเป็นการทกัทายอย่างหน่ึง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคม
ฝร่ังเศสท่ีมองวา่การกอดและจุมพิตนั้นเป็นเร่ืองปกติในสงัคม  ดงัเช่นธรรมเนียมการทกัทายของคน
ในสงัคมฝร่ังเศสท่ีจะกอดและจุมพิตแกม้ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา  

 ผูว้ิจยัยงัพบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองในลาํดบัท่ี 8 ดว้ยการให้เศรษฐีจบัหมอวิเศษไวเ้พื่อรอให้ตาํรวจมานาํ
ตวัไป  แต่ในบทละครตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศสนั้น  เศรษฐีจบัตวัหมอวิเศษไวเ้พื่อนาํตวัส่งฟ้องศาล  ซ่ึง
จะสงัเกตไดว้า่เป็นการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ขา้กบัความเป็นจริงในบริบทของสังคมไทยท่ีตาํรวจนั้นมี
หนา้ท่ีจบักุมผูก้ระทาํความผิด  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้พระราชนิพนธ์บทละครของพระองคน์ั้น
เกิดความสมจริงมากยิง่ข้ึน  

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นนั้ น  ไม่ได้ส่งผลให้ต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงเร่ืองหรือเหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
1.2 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีกับ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel  Qu’on Le Parle   
 จากการเปรียบเทียบโครงเร่ืองของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัเร่ืองL’Anglais Tel 
Qu’on Le Parle ไว ้ ทั้งน้ีจะสังเกตไดว้่าบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้เป็นเร่ืองราวของชายหนุ่มกบั
หญิงสาวท่ีถูกขดัขวางในเร่ืองความรัก  จึงพากนัหนีไปยงัต่างถ่ิน  บิดาของหญิงสาวจึงออกตามหา  
จึงทาํให้ไปพบกบัชายผูถู้กให้สมยอมเป็นล่ามโดยไม่มีความรู้เร่ืองภาษาองักฤษเลย  อนัทาํให้เกิด
เหตุการณ์วุ่นวายต่าง ๆ ตามมา  แต่เม่ือทุกฝ่ายส่ือสารกันได้เขา้ใจตรงกัน  จึงทาํให้เหตุการณ์
คล่ีคลายไปในทางท่ีดี  และบิดาของหญิงสาวกย็นิดียกหญิงสาวใหก้บัชายหนุ่มผูน้ั้น 

 โครงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้
เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับาง
ประการ  เพื่อให้เน้ือหาของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้นเขา้กบับริบทของสังคมไทย   
อันเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครของไทยเข้าใจเร่ืองราวได้ชัดเจน 
ซ่ึงขอสรุปเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

   ส
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ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี
     กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’Anglais Tel Qu’on Le Parle 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองล่ามดี เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle 

1 ชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หน่ึงหนีพ่อของ
ฝ่ายหญิงเพราะถูกกีดกันความรัก  และ
ไดม้าเขา้พกัท่ีโรงแรม 

ชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หน่ึงหนีพ่อของ
ฝ่ายหญิงเพราะถูกกีดกันความรัก  และ
ไดม้าเขา้พกัท่ีโรงแรม 

2 ล่ามประจาํโรงแรมติดธุระงานศพของ
นอ้งสาว  จึงใหเ้พื่อนมาทาํหนา้ท่ีล่าม 
 

ล่ามประจาํโรงแรมติดธุระงานเล้ียงฉลอง
ในวนัหยา่ของนอ้งสาว  จึงใหเ้พื่อนมาทาํ
หนา้ท่ีล่าม 

3 พอ่ของฝ่ายหญิงมาตามหาลูกสาวกบัล่าม
ท่ีโรงแรม  แต่ล่ามวิ่งหนีไปเพราะส่ือสาร
ไม่รู้เร่ือง 

พ่อของฝ่ายหญิงมาตามหาลูกสาวกบัล่าม
ท่ีโรงแรม  แต่ล่ามวิ่งหนีไปเพราะส่ือสาร
ไม่รู้เร่ือง 

4 เสมียนตามตาํรวจมาท่ีโรงแรมและตาม
ล่ามกลบัมา  โดยล่ามอา้งว่าท่ีวิ่งหนีไป
เพราะไดย้ินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เป็นภาษารัสเซีย 

เสมียนตามตาํรวจมาท่ีโรงแรมและตาม
ล่ามกลบัมา  โดยล่ามอา้งว่าท่ีวิ่งหนีไป
เพราะไดย้ินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เป็นภาษาสเปน 

5 ล่ามโกหกตาํรวจว่าพ่อของฝ่ายหญิงถูก
ขโมยสมุดพก  และมีรูปคนร้ายมาส่งให้
ต ํารวจ  แต่ความจริงแล้วคือรูปของ 
ชายหนุ่มและลูกสาวของเขา 

ล่ามโกหกตาํรวจว่าพ่อของฝ่ายหญิงถูก
ขโมยสมุดพก  และมีรูปคนร้ายมาส่งให้
ต ํารวจ  แต่ความจริงแล้วคือรูปของ 
ชายหนุ่มและลูกสาวของเขา 

6 ชายหนุ่มไดพ้บกบัล่ามหลงักลบัจากการ
ส่งโทรเลข  และยอมช่วยเหลือล่ามเพื่อ
พดูคุยกบัพอ่ของหญิงสาวท่ีเขาพาหนีมา 

ชายหนุ่มไดพ้บกบัล่ามหลงักลบัจากการ
ส่งโทรเลข  และยอมช่วยเหลือล่ามเพื่อ
พดูคุยกบัพอ่ของหญิงสาวท่ีเขาพาหนีมา 

7 ชายหนุ่มเห็นพ่อของหญิงสาวจึงวิ่งหนี
ไปแต่ถูกตาํรวจจบัตวัไวท้นั 

ชายหนุ่มเห็นพ่อของหญิงสาวจึงวิ่งหนี
ไปแต่ถูกตาํรวจจบัตวัไวท้นั 

8 หญิงสาวเขา้มาท่ีห้องโถงของโรงแรมจึง
ถูกจบัตวัไวด้ว้ย 

หญิงสาวเขา้มาท่ีห้องโถงของโรงแรมจึง
ถูกจบัตวัไวด้ว้ย 

   ส
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ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี
     กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’Anglais Tel Qu’on Le Parle (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองล่ามดี เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle 

9 ชายหนุ่ม  หญิงสาว  และพ่อของหญิง
สาว พยายามอธิบายความจริงให้ตาํรวจ
ฟัง  แต่ตาํรวจไม่เช่ือ 

ชายหนุ่ม  หญิงสาว  และพ่อของหญิง
สาว พยายามอธิบายความจริงให้ตาํรวจ
ฟัง  แต่ตาํรวจไม่เช่ือ 

10 นายจา้งของฝ่ายชายโทรศพัท์มาบอกว่า
ไดเ้ป็นหุ้นส่วนบริษทั  พ่อของฝ่ายหญิง
จึงพอใจและยกลูกสาวให ้

นายจา้งของฝ่ายชายโทรศพัท์มาบอกว่า
ไดเ้ป็นหุน้ส่วนธนาคาร  พ่อของฝ่ายหญิง
จึงพอใจและยกลูกสาวให ้

11 ล่ามบอกตาํรวจว่าเป็นธรรมเนียมของ
ชาวอังกฤษท่ีจะยกลูกสาวให้คนร้าย
ตาํรวจจึงกลบัไป   

ล่ามบอกตาํรวจวา่เป็นธรรมเนียมของชาว
องักฤษท่ีจะยกลูกสาวใหค้นร้ายตาํรวจจึง
กลบัไป  

 
 จากตารางแสดง การ เปรียบเ ทียบ เหตุการณ์สําคัญข้างต้นจะ เ ห็นได้ว่ า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสไว ้ โดยเห็นไดจ้ากการเร่ิมเร่ืองซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หน่ึงหนีพ่อของ
ฝ่ายหญิงและไดม้าเขา้พกัท่ีโรงแรม  โดยเหตุการณ์ท่ีล่ามประจาํโรงแรมติดธุระใหเ้พื่อนมาทาํหนา้ท่ี
ล่ามเป็นการปูพื้นเร่ือง เหตุการณ์ท่ีพ่อของฝ่ายหญิงมาตามหาลูกสาวกบัล่ามท่ีโรงแรม  แต่ล่ามวิ่ง
หนีไปเพราะส่ือสารไม่รู้เร่ืองเป็นการเตรียมเร่ือง  โดยมีเหตุการณ์ท่ีล่ามโกหกตาํรวจว่าพ่อของ 
ฝ่ายหญิงถูกขโมยสมุดพกและมีรูปคนร้ายมาส่งใหต้าํรวจ  แต่ความจริงแลว้คือรูปของชายหนุ่มและ
ลูกสาวของเขา  เป็นจุดวิกฤติของเร่ือง  ทั้งน้ีจุดสูงสุดของเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มและหญิงสาว
ถูกตาํรวจจบั  จากนั้นเหตุการณ์นายจา้งของฝ่ายชายโทรศพัทม์าบอกว่าไดเ้ป็นหุ้นส่วน  ทาํให้พ่อ
ของฝ่ายหญิงพอใจและยกลูกสาวให้เป็นจุดคล่ีคลายเร่ือง  และจุดจบของเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีล่าม
โกหกตาํรวจวา่การยกลูกสาวใหค้นร้ายเป็นธรรมเนียมของชาวองักฤษ  เพื่อใหต้าํรวจกลบัไป  

 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคญัท่ีปรากฏในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง ล่ามดี  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์หลกับางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle โดยทรงเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญั
ในลาํดับท่ี 2 ด้วยการให้ล่ามผูท้าํหน้าท่ีประจาํโรงแรมนั้นติดธุระงานศพของน้องสาว  แต่ใน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   51 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  ล่ามประจาํโรงแรมติดธุระเน่ืองจากครอบครัวพากนัไป
เล้ียงฉลองในโอกาสท่ีน้องสาวของเขาหย่า  ทั้งน้ีสาเหตุท่ีพระองคท์รงปรับเปล่ียนเหตุผลการติด
ธุระของล่ามประจาํโรงแรมอาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าการหย่าร้างเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนบ่อยในสังคม
ตะวนัตก  จนอาจกล่าวไดว้่าเป็นเร่ืองธรรมดา  ส่วนสังคมไทยมองว่าการหย่าร้างเป็นเร่ืองท่ีเศร้า
และน่าเสียใจ  ดงันั้นจึงทรงปรับเปล่ียนเหตุผลให้เป็นการติดธุระงานศพแทน  เพราะประเพณีงาน
ศพเป็นประเพณีท่ีคนไทยใหค้วามสาํคญั  โดยญาติพี่นอ้งของผูต้ายจะตอ้งมาร่วมพิธีเพื่อแสดงความ
อาลยัรัก 

 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัยงัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สาํคญัในลาํดบัท่ี 4 ดว้ยการระบุให้ล่ามแกต้วัว่าวิ่งหนีไปเพราะไดย้ินเสียงร้องเป็น
ภาษารัสเซีย  แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  ล่ามแกต้วัว่าไดย้ินเสียงคนร้องเป็น
ภาษาสเปนจึงวิ่งไปช่วย  ทั้งน้ีเป็นเพราะสังคมไทยจึงคุน้เคยกับชาวรัสเซียมากกว่าสเปน  ดงัมี
หลกัฐานการเจริญสัมพนัธไมตรีของไทยกบัรัสเซียตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว  โดยพระมหากษัตริย์ของรัสเซียเคยเสด็จพระราชดําเนินมาประทับยงัพระราชวัง 
บางปะอิน  และในการเสด็จประพาสทวีปยุโรปคร้ังแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว  พระองคท์รงเลือกเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัประเทศรัสเซียเป็นประเทศแรก  และทรง
ได้รับการตอ้นรับอย่างสมพระเกียรติ  นอกจากน้ีเม่ือถึงคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย ์ พระเจา้ซาร์แห่งประเทศรัสเซียก็ไดส่้งเจา้นายแทนพระองคม์าร่วม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  อนันํามาสู่ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศตราบถึง
ปัจจุบนั (สมาน  สุดโต, 2556) 

 เหตุการณ์อีกตอนหน่ึงท่ีทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์หลกัในลาํดบัท่ี 
10 คือทรงระบุใหฝ่้ายชายไดเ้ป็นหุน้ส่วนของบริษทั  แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น
ฝ่ายชายไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นผูถื้อหุน้ธนาคาร  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าพระองคท์รงคาํนึงถึงสภาพความ
เป็นจริงในสมยันั้นและความสมเหตุ สมผล  เพราะพระองคร์ะบุว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นมาจาก
ไทรบุรี  ซ่ึงในรัชสมยัของพระองคน์ั้นไทรบุรีเป็นพื้นท่ีในปกครองของประเทศองักฤษ  จากการท่ี
สยามสูญเสียดินแดนทางใต้สุดให้กับประเทศอังกฤษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  ซ่ึงส่งผลให้ชาวองักฤษไดม้าเปิดบริษทัจาํนวนมากเพื่อทาํการคา้ในพื้นท่ี
เมืองไทรบุรี  ดงันั้นการปรับเปล่ียนให้ฝ่ายชายไดถื้อหุ้นบริษทัจึงเป็นการปรับเปล่ียนท่ีสมเหตุ  
สมผลและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในสมยันั้น    
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 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวเร่ืองล่ามดีนั้น  ไม่ไดส่้งผลใหต่้อการเปล่ียนแปลง
โครงเร่ืองหรือเหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
1.3 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญกับ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux   
 จากการเปรียบเทียบโครงเร่ืองของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัเร่ืองUn Client Serieux 
ไว ้ ทั้งน้ีจะสังเกตไดว้่าบทละครทั้งสองเร่ืองเป็นเร่ืองราวของทนายผูห้น่ึงท่ีชอบอวดตวัว่ามีความรู้  
แต่ในความเป็นจริงแลว้  ไม่มีผูใ้ดคิดจะว่าจา้งให้เขาทาํคดี  แต่ต่อมาก็ไดม้าว่าความให้กบัชาย 
คนหน่ึงซ่ึงทนายพยายามใชว้าทศิลป์ให้ลูกความของตนจะไดช้นะคดี  แต่เม่ือเหตุการณ์พลิกผนั 
ทาํให้ทนายไดเ้ล่ือนเป็นอยัการ  เม่ือรับตาํแหน่งใหม่เขาจึงกลบัคาํพดูของตนเอง  แต่สุดทา้ยอธิบดี 
ผูพ้ิพากษากไ็ดต้ดัสินคดีความอยา่งเท่ียงธรรม 

 โครงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้
เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับาง
เหตุการณ์  เพื่อให้เน้ือหาของพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวนั้นเขา้กบับริบทของสังคมไทย   
อันเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครของไทยเข้าใจเร่ืองราวได้ชัดเจน   
ซ่ึงขอสรุปเป็นตารางดงัต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     คดีส าคญักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง  Un Client Serieux   

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองคดีส าคญั เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Un Client Serieux   

1 ทนายความและจ่าศาลร่วมกันหลอก
จําเลยในคดีทําร้ายร่างกายให้ว่าจ้าง
ทนายความ  

ทนายความและจ่าศาลร่วมกันหลอก
จํา เลยในคดีทํา ร้ายร่างกายให้ว่ าจ้าง
ทนายความ  

2 คดีทาํร้ายร่างกายไดรั้บการพิจารณาต่อ
จากคดีชิงทรัพย ์

คดีทาํร้ายร่างกายได้รับการพิจารณาต่อ
จากคดีฉอ้โกง 
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ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     คดีส าคญักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองคดีส าคญั เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Un Client Serieux   

3 ฝ่ายโจทกซ่ึ์งเป็นเจา้ของร้านกาแฟใหก้าร
ว่าจาํเลยเป็นลูกคา้ประจาํท่ีสั่งกาแฟเยน็
แก้วเดียว  แต่สร้างความเดือดร้อนจน
ลูกค้าไม่เข้าร้าน  และทําร้ายร่างกาย
โจทกห์ลงัทะเลาะกนั  

ฝ่ายโจทกซ่ึ์งเป็นเจา้ของร้านกาแฟให้การ
ว่าจาํเลยเป็นลูกคา้ประจาํท่ีสั่งกาแฟเย็น
แก้วเดียว แต่สร้างความเดือดร้อนจน
ลูกคา้ไม่เขา้ร้าน  และทาํร้ายร่างกายโจทก์
หลงัทะเลาะกนั 

4 ทนายความฝ่ายจาํเลยแกต่้างว่าจาํเลยเป็น
เจ้าหน้า ท่ีสําคัญของรัฐ   มี ชีวิต ท่ี น่า
สงสาร  เป็นหมา้ยและตอ้งเล้ียงดูลูกห้า
คน  ตั้งใจเขา้ร้านกาแฟเพื่อพกัผ่อนจาก
การทาํงาน  และสั่งเคร่ืองด่ืมถึงเจ็ดอยา่ง 
แต่ความจริงคือส่วนผสมของกาแฟเยน็
และท่ีทาํร้ายร่างกายเพราะถูกฝ่ายโจทก์
ผลกัออกจากร้านจึงตอ้งป้องกนัตวั 

ทนายความฝ่ายจาํเลยแกต่้างว่าจาํเลยเป็น
เจา้หนา้ท่ีสาํคญัของรัฐ  มีชีวิตท่ีน่าสงสาร  
เป็นหมา้ยและตอ้งเล้ียงดูลูกห้าคน  ตั้งใจ
เขา้ร้านกาแฟเพื่อพกัผ่อนจากการทาํงาน  
และสั่งเคร่ืองด่ืมถึงเจด็อยา่ง แต่ความจริง
คือส่วนผสมของกาแฟเยน็  และท่ีทาํร้าย
ร่างกายเพราะถูกฝ่ายโจทก์ผลกัออกจาก
ร้านจึงตอ้งป้องกนัตวั 

6 อั ย ก า ร ถู ก สั่ ง ย ้ า ย   เ น่ื อ ง จ า ก ถู ก
ทนายความสร้างเร่ืองโกหกว่าเป็นผูท่ี้
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  และในหนงัสือ
ราชการได้แต่งตั้ งให้ทนายความทํา
หนา้ท่ีอยัการแทน 

อยัการถูกสั่งยา้ย  เน่ืองจากถูกทนายความ
สร้างเร่ืองโกหกว่าเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ี
โดยมิชอบ  และในหนังสือราชกิจจาได้
แต่งตั้ งให้ทนายความทําหน้าท่ีอัยการ
แทน 

7 อัยการเดินออกจากห้องพิจารณาคดี
อธิบดีผูพ้ิพากษาจึงให้ทนายความปฏิบติั
หน้าท่ีอัยการทันทีทั้ ง ๆ ท่ีคดีความยงั
พิจารณาไม่เสร็จส้ิน 

อัยการเดินออกจากห้องพิจารณาคดี  
อธิบดีผูพ้ิพากษาจึงให้ทนายความปฏิบติั
หน้าท่ีอัยการทันทีทั้ ง ๆ ท่ีคดีความยัง
พิจารณาไม่เสร็จส้ิน 
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ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     คดีส าคญักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองคดีส าคญั เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Un Client Serieux   

8 อยัการคนใหม่กล่าวว่าทนายความฝ่าย
จาํเลยซ่ึงก็คือตนเองก่อนน้ีโกหกต่อศาล  
เพราะความจริงแลว้จาํเลยเป็นเพียงคน
เปิดไฟตามถนน  เป็นคนชอบเท่ียวเตร่  
และไม่ไดเ้ป็นหมา้ย 

อัยการคนใหม่กล่าวว่าทนายความฝ่าย
จาํเลยซ่ึงก็คือตนเองก่อนน้ีโกหกต่อศาล  
เพราะความจริงแล้วจาํเลยเป็นเพียงคน
เปิดไฟตามถนน  เป็นคนชอบเท่ียวเตร่  
และไม่ไดเ้ป็นหมา้ย 

9 ฝ่ายจาํเลยเรียกร้องค่าจา้งคืน  แต่อยัการ
ค น ใ ห ม่ บ อ ก ใ ห้ ไ ป เ รี ย ก คื น จ า ก
ทนายความ  เพราะตอนน้ีเขาเป็นอยัการ
แลว้  ไม่ใช่ทนายความของฝ่ายจาํเลย 

ฝ่ายจาํเลยเรียกร้องค่าจา้งคืน  แต่อยัการ
ค น ใ ห ม่ บ อ ก ใ ห้ ไ ป เ รี ย ก คื น จ า ก
ทนายความ  เพราะตอนน้ีเขาเป็นอยัการ
แลว้  ไม่ใช่ทนายความของฝ่ายจาํเลย 

10 อธิบดีผูพ้ิพากษาตัดสินให้จ ําเลยไม่มี
ความผิดเพราะเห็นว่าเป็นการป้องกนัตวั
จากการถูกฝ่ายโจทก์ผลกัออกจากร้าน  
ซ่ึงเป็นการใชอ้าํนาจเกินกว่าท่ีกฎหมาย
อนุญาต     

อธิบดีผูพ้ิพากษาตดัสินใหจ้าํเลยชดใชเ้งิน
ใหก้บัฝ่ายโจทก ์

 
 จากตารางแสดงการ เปรียบเ ทียบเหตุการณ์สําคัญข้างต้นจะ เ ห็นได้ว่ า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสไว ้ โดยเห็นไดจ้ากการเร่ิมเร่ืองซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีทนายความและจ่าศาลร่วมกนัหลอก
จาํเลยในคดีทาํร้ายร่างกายให้ว่าจา้งทนายความ  โดยมีเหตุการณ์ท่ีฝ่ายโจทก์ให้การว่าจาํเลยเป็น
ลูกคา้ประจาํท่ีสั่งกาแฟเย็นแก้วเดียว  แต่สร้างความเดือดร้อนจนลูกคา้ไม่เขา้ร้าน  และทาํร้าย
ร่างกายโจทกห์ลงัทะเลาะกนัเป็นการเตรียมเร่ือง  ทั้งน้ีการเหตุการณ์ท่ีทนายความฝ่ายจาํเลยแกต่้าง
ให้จาํเลยเป็นการคน้พบ  ส่วนจุดวิกฤติของเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีอยัการถูกสั่งยา้ยและมีการแต่งตั้ง
ทนายความเป็นอยัการแทนในระหว่างท่ีคดียงัไม่ไดรั้บการตดัสิน  เหตุการณ์ท่ีอยัการคนใหม่กล่าว
หกัลา้งส่ิงท่ีตนเองไดใ้หก้ารต่อศาลในฐานะทนายความของจาํเลยก่อนหนา้น้ีเป็นจุดสูงสุดของเร่ือง  
และการคล่ีคลายเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีจาํเลยเรียกร้องค่าจา้งทนายคืน  โดยการจบเร่ืองคือการตดัสิน
คดีของอธิบดีผูพ้ิพากษา  
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 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคญัท่ีปรากฏในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
ปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux โดยทรงเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์หลกัในลาํดบัท่ี 2 
ดว้ยการใหค้ดีน้ีไดรั้บการพิจารณาต่อจากคดีชิงทรัพย ์ ท่ีอา้ยเสือป๊ิบชิงทรัพยย์ายมี  แต่ในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  คดีน้ีไดรั้บการพิจารณาต่อจากคดีฉอ้โกง  ท่ีชอง-ปอล มาป๊ิบ หลอก
ขายต้นเครสซง (Cresson)โดยอ้างว่าเป็นต้นบุยส์ (Buis)  ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีพระองค์ทรงเปล่ียน
รายละเอียดส่วนน้ีอาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าคนไทยนั้นคุน้เคยกบัคดีชิงทรัพยม์ากกว่าการฉ้อโกง
ดว้ยการขายของ  

 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวยงัทรงเปล่ียนรายละเอียดของ
เหตุการณ์สาํคญัในลาํดบัท่ี 5  โดยทรงเปล่ียนใหน้กัการประจาํศาลนาํหนงัสือราชกิจจามาใหอ้ยัการ  
แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  จ่าศาลเป็นผูท่ี้นาํหนงัสือราชการมาให ้ ทั้งน้ีอาจทรง
เห็นว่าหนงัสือราชกิจจานั้นเป็นหนงัสือท่ีมาจากภายนอก  ดงันั้นจึงไม่สมเหตุสมผลท่ีจะให้จ่าศาล
ซ่ึงหนา้ท่ีประจาํการในศาลระหว่างการพิจารณาคดีออกไปขา้งนอกเพื่อนาํหนงัสือราชกิจจาเขา้มา  
การให้นกัการประจาํศาลซ่ึงประจาํการอยู่หนา้ห้องพิจารณาคดีนาํเขา้มา  จึงมีความเหมาะสมและ
เขา้กบัสภาพความเป็นจริงมากกวา่   

 นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนจบของ
เร่ืองดว้ยการใหอ้ธิบดีผูพ้ิพากษาตดัสินใหฝ่้ายจาํเลยไม่มีความผดิเพราะถูกฝ่ายโจทกท์าํร้ายร่างกาย  
ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย  การตดัสินดงักล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมและ
สมเหตุสมผล  แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  อธิบดีผูพ้ิพากษาตดัสินให้ฝ่ายจาํเลย
ชดใชเ้งินใหก้บัฝ่ายโจทก ์

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญนั้ น  ไม่ได้ส่งผลให้ต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงเร่ืองหรือเหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
1.4 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลอืกคู่กับ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic   
 จากการเปรียบเทียบโครงเร่ืองของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัเร่ืองLes Vivacités du 
Capitaine Tic ไว ้ กล่าวคือบทละครทั้งสองเร่ืองเป็นเร่ืองราวความรักของนายทหารหนุ่มกบั 
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หญิงสาวท่ีชอบพอกนั  แต่มีเหตุการณ์ท่ีทาํให้หญิงสาวจะตอ้งแต่งงานกบัชายอ่ืน  ชายหนุ่มและ
หญิงสาวจึงตัดสินใจบอกเร่ืองราวความรักท่ีมีต่อกันให้ผูใ้หญ่ทราบ  แต่ก็มีผูพ้ยายามสร้าง
เหตุการณ์เพื่อขดัขวางความรักของทั้งคู่  แต่สุดทา้ยหญิงสาวก็สร้างเง่ือนไขบางอยา่งท่ีช่วยเตือนสติ
ให้ชายหนุ่มไม่ให้แสดงพฤติกรรมท่ีจะทาํให้ตนตอ้งเป็นฝ่ายเสียหาย  ในท่ีสุดปัญหาต่าง ๆ ก็
คล่ีคลายและทาํใหน้ายทหารหนุ่มและหญิงสาวสมปรารถนา 

 โครงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้
เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับาง
เหตุการณ์  เพื่อให้เน้ือหาของพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวนั้นเขา้กบับริบทของสังคมไทย   
อันเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครของไทยเข้าใจเร่ืองราวได้ชัดเจน   
ซ่ึงขอสรุปเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

       
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไล 
     เลอืกคู่กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic   

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองวไิลเลอืกคู่ เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Les Vivacités du Capitaine Tic  

1 นายทหารผูห้น่ึงยา้ยกลบัมารับราชการ
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร   ห ลัง จ า ก ไ ป
ประจาํการท่ีมณฑลพายพั  โดยเขาได้
กลบัมาเยี่ยมป้าพร้อมกบัซ้ือเคร่ืองลงรัก
มาฝาก 

นายทหารผูห้น่ึงลาออกจากการเป็นทหาร
ประจําการท่ีประเทศจีน  และกลับมา
เยี่ยมป้าพร้อมกับซ้ือชุดนํ้ าชาทําจาก
กระเบ้ืองมาฝาก 

2 นายทหารและหลานสาวของป้าได้พบ
กนัและหลงรักกนั 

นายทหารและหลานสาวของป้าไดพ้บกนั
และหลงรักกนั 

3 ครูของหญิงสาวเป็นพ่อส่ือให้กบัชายคน
หน่ึงและได้พาชายหนุ่มมาท่ีบา้น  เพื่อ
แ น ะ นํ า ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ รู้ จัก แ ล ะ เ ห็ น
ความสามารถ 

ครูของหญิงสาวเป็นพ่อส่ือให้กบัชายคน
หน่ึงและได้พาชายหนุ่มมาท่ีบ้าน  เพื่อ
แ น ะ นํ า ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ รู้ จั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความสามารถ 

4 นายทหารและครูไม่ลงรอยกนั  เพราะครู
ชอบดูถูกอาชีพทหาร 

นายทหารและครูไม่ลงรอยกนั  เพราะครู
ชอบดูถูกอาชีพทหาร 
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ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบของเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง
    วิไลเลอืกคู่กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic  
    (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองวไิลเลอืกคู่ เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Les Vivacités du Capitaine Tic  

5 นายทหารกบัหญิงสาวสารภาพกบัป้าว่า
ทั้ งสองคนนั้ นรักกัน  ป้าจึงแจ้งยกเลิก
การแต่งงาน 

นายทหารกบัหญิงสาวสารภาพกบัป้าว่า
ทั้งสองคนนั้นรักกนั  ป้าจึงแจง้ยกเลิกการ
แต่งงาน 

6 ครูไม่พอใจท่ีถูกบอกเลิกการแต่งงาน
ของหญิงสาวกับชายหนุ่มนักวิชาการท่ี
ตนได้เป็นพ่อส่ือ  เพราะครูหวงัพึ่ งพา
ชายหนุ่มคนน้ีในอนาคต  ดังนั้ นจึงชิง
ป่าวประกาศในงานเล้ียงว่าหญิงสาวจะ
แต่งงานกบัชายหนุ่มนกัวิชาการ 

ครูไม่พอใจท่ีถูกบอกเลิกการแต่งงานของ
หญิงสาวกบัชายหนุ่มนกัวิชาการท่ีตนได้
เป็นพ่อส่ือ  เพราะครูหวงัพึ่งพาชายหนุ่ม
คนน้ีในอนาคต  ดงันั้นจึงชิงป่าวประกาศ
ในงานเล้ียงวา่หญิงสาวจะแต่งงานกบัชาย
หนุ่มนกัวิชาการ 

7 นายทหาร  หญิงสาว  และป้า  ไม่พอใจ
ครู   ด้ว ย คว า ม เ ป็ น ค นอ า ร ม ณ์ ร้ อ น  
นายทหารจึงทาํร้ายร่างกายครู 

นายทหาร  หญิงสาว  และป้า  ไม่พอใจ
ค รู   ด้ว ย ค ว า ม เ ป็ น ค น อ า ร ม ณ์ ร้ อ น  
นายทหารจึงทาํร้ายร่างกายครู 

8 ครูมาพบกบัหญิงสาวและป้า  และโกหก
หญิงสาวกบัป้าว่านายทหารเป็นคนเจา้ชู ้ 
โดยเขาได้สืบทราบว่านายทหารได้นํา
กล่องลาวเงินไปใหผู้ห้ญิงอ่ืน 

ครูมาพบกบัหญิงสาวและป้า  และโกหก
หญิงสาวกบัป้าว่านายทหารเป็นคนเจา้ชู ้ 
โดยบาดแผลท่ีมือของนายทหารนั้นเกิด
จากการต่อสูเ้พราะแยง่ผูห้ญิง 

9 หญิงสาวเช่ือตามท่ีครูบอก  จึงบอกเลิก
กบันายทหาร 

หญิงสาวเช่ือตามท่ีครูบอก  จึงบอกเลิก
กบันายทหาร 

10 ทหารรับใช้ของนายทหารเล่าความจริง
ใหฟั้งวา่กล่องลาวเงินนั้น  เป็นของฝากท่ี
นายทหารนาํไปมอบให้กบัแม่ของทหาร
รับใช้  เพื่อเป็นค่าทาํขวญัท่ีนายทหาร
อารมณ์ร้อนจนเตะทหารรับใช ้

ทหารรับใชข้องนายทหารเล่าความจริงให้
ฟังว่าบาดแผลท่ีเห็นนั้ นเกิดจากการนํา
ดาบมาเฉือนแขนตวัเอง  เพราะนายทหาร
ตอ้งการชดใช้ความผิดท่ีอารมณ์ร้อนจน
เตะทหารรับใช ้
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ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบของเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง
    วิไลเลอืกคู่กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic  
    (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองวไิลเลอืกคู่ เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Les Vivacités du Capitaine Tic  

11 ครูทราบวา่นายทหารเป็นคนอารมณ์ร้อน  
จึงพยายามพูดย ั่วยุ  เพื่อให้นายทหาร
แสดงอารมณ์โกรธต่อหน้าทุกคน  แต่
หญิงสาวได้ช่วยให้นายทหารสงบสติ
อารมณ์ดว้ยการสัน่กระด่ิงเตือน 

ครูทราบว่านายทหารเป็นคนอารมณ์ร้อน  
จึงพยายามพูดย ั่วยุ  เพื่อให้นายทหาร
แสดงอารมณ์โกรธต่อหน้าทุกคน  แต่
หญิงสาวได้ช่วยให้นายทหารสงบสติ
อารมณ์ดว้ยการสัน่กระด่ิงเตือน 

12 นายทหารและหญิงสาวไดไ้ล่ครูให้ออก
จากบา้น 

นายทหารและหญิงสาวไดไ้ล่ครูให้ออก
จากบา้น 

 
 จากตารางแสดงการ เปรียบเ ทียบเหตุการณ์สําคัญข้างต้นจะ เ ห็นได้ว่ า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสไว ้ โดยเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ท่ีนายทหารกลบัมาจากการปฏิบติัราชการและกลบัมาเยี่ยมป้า  
ซ่ึงเป็นการเร่ิมเร่ือง  การปูพื้นเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีนายทหารและหลานสาวของป้าไดพ้บกนัและหลง
รักกนั  จากนั้นการเตรียมเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีครูของหญิงสาวเป็นพ่อส่ือใหก้บัชายคนหน่ึง  โดยครู
คนน้ีกบันายทหารไม่ลงรอยกนั  การคน้พบคือเหตุการณ์ท่ีนายทหารกบัหญิงสาวสารภาพกบัป้าว่า
ทั้งสองคนนั้นรักกนั  ป้าจึงแจง้ยกเลิกการแต่งงาน  โดยมีจุดวิกฤติของเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีครูไม่
พอใจท่ีถูกบอกเลิกการแต่งงานของหญิงสาวกบัชายหนุ่มนกัวิชาการท่ีตนไดเ้ป็นพอ่ส่ือ  ดงันั้นจึงชิง
ป่าวประกาศในงานเล้ียงว่าหญิงสาวจะแต่งงานกบัชายหนุ่มนักวิชาการ  เหตุการณ์ท่ีครูมาพบกบั
หญิงสาวและป้า  และโกหกหญิงสาวกบัป้าว่านายทหารเป็นคนท่ีมีนิสัยเจา้ชู ้  จนทาํให้หญิงสาว 
บอกเลิกกบันายทหารเป็นจุดสูงสุดของเร่ือง  ทั้งน้ีเหตุการณ์ท่ีทหารรับใชข้องนายทหารเล่าความ
จริงให้หญิงสาวและป้าฟังเป็นการคล่ีคลายเร่ือง  และการจบเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีนายทหารและ  
หญิงสาวไดไ้ล่ครูใหอ้อกจากบา้น 

 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคญัท่ีปรากฏในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  จะพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
ปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic โดยทรงเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญั
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ในลาํดบัท่ี 1 ดว้ยการใหร้ะบุใหน้ายทหารกลบัมารับราชการท่ีกรุงเทพมหานคร  หลงัจากไปประจาํ
ท่ีมณฑลพายพัมากว่าสิบปี  แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  ผูแ้ต่งระบุให้นายทหาร
ลาออกจากราชการทหาร  โดยกลบัมาใชชี้วิตดว้ยเงินบาํเหน็จ  ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนในส่วนน้ีแสดง
ให้เห็นว่าพระองค์ทรงคาํนึงถึงทศันคติของคนในสังคมไทย  ท่ีให้ความสําคญักับผูท่ี้มีงานทาํ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานราชการ ซ่ึงมีงานทาํนั้นยงัเป็นคุณสมบติัสําคญัของการท่ีจะมีคู่ครอง 
เพราะจะทาํให้ผูท่ี้จะมาเป็นคู่ครองเกิดความมัน่ใจ  ดังนั้ นหากทรงระบุให้นายทหารออกจาก
ราชการทหารตามบทละครตน้ฉบบั  อาจทาํให้ผูอ่้านหรือผูช้มการแสดงละครซ่ึงเป็นชาวไทยรับ
ความคิดน้ีไดย้าก  นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงปรับเปล่ียนให้นายทหารนาํเคร่ืองลงรักมาฝากป้า  แต่
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสระบุวา่นายทหารซ้ือชุดนํ้าชาท่ีทาํจากกระเบ้ืองมาฝากป้า  ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่พระองคท์รงปรับเปล่ียนรายละเอียดส่วนน้ีไดเ้หมาะสมและเขา้กบัปูมหลงัของตวัละคร
ท่ีเพิ่งกลบัมาจากการรับราชการท่ีมณฑลพายพั  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทย  โดย
พื้นท่ีดงักล่าวนั้นมีช่ือเสียงดา้นศิลปหตัถกรรมเคร่ืองลงรัก 

 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัยงัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคญัลาํดบัท่ี 8 และ 10 โดยทรงปรับเปล่ียนให้ครูมาเล่าให้ฝ่ายหญิงสาวฟังว่า
นายทหารเป็นคนเจา้ชูแ้ละไดน้าํกล่องลาวเงินไปใหผู้ห้ญิงอ่ืน  แต่ทหารรับใชก้็มาอธิบายความจริง
ให้ฟังว่าผูห้ญิงคนนั้นคือแม่ของทหารรับใช ้ โดยกล่องลาวเงินนั้นเป็นของท่ีนายทหารมอบใหเ้พื่อ
ชดเชยความผดิท่ีอารมณ์ร้อนจนเตะทหารรับใช ้ แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสครูมาเล่า
ใหฝ่้ายหญิงสาวฟังวา่นายทหารเป็นคนเจา้ชู ้ โดยมีเร่ืองดวลดาบเพราะแยง่ผูห้ญิง  จนเกิดบาดแผลท่ี
ขอ้มือ  แต่ทหารรับใชก้็อธิบายความจริงว่าบาดแผลนั้นเกิดจากการนาํดาบมาเฉือนแขนตวัเอง  เพื่อ
ชดเชยความผดิท่ีนายทหารอารมณ์ร้อนจนเตะทหารรับใช ้ ดงัเห็นไดจ้ากบทสนทนาดงัน้ี 

 
(1) 
วิไล  กล่องนัน่คุณรัตน์เอาไปใหผู้ห้ญิงหรือ ? 
แบน  ขอรับ  คุณยงัไม่ทราบวา่ผูห้ญิงคนนั้นคือมารดาผมเอง 
วิไล  อะไรนะ ?  แม่แกหรือ ? 
แบน  ขอรับ  คุณท่านใจดีเหลือเกิน  ท่านทราบว่าแม่ผมป่วย ๆ ไข ้ๆ อยู่  ท่าน
  อุตส่าห์ไปเยี่ยมถึงบา้น  ให้กล่องเงินใบหน่ึง  และให้เงินอีก ๒๐๐ บาท  
  สําหรับค่าหมอและค่ายา  ผมเรียนท่านแลว้ว่ามากเกินไปแต่คุณท่านไม่
  ยอม  ท่านวา่ตอ้งทาํขวญัเพียงพอ 
วิไล  ทาํขวญัใคร ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบน  ทาํขวญัผมขอรับ  ทีแรกท่านจะใหเ้งินแก่ผมเอง  แต่ผมไม่รับประทาน  ผม
  ขอใหแ้ม่แทน  เพราะแก่แลว้ทาํมาหากินอะไรเองไม่ได ้ ผมยงัมีแรงรับใช้
  ท่านได ้
วิไล  ทาํขวญัเร่ืองอะไรกนั  
แบน  (ออกกระดาก) เพราะ---เอ้อ--- เพราะคุณท่านมีบางเวลาท่ีค่อนข้างจะ 
  ฉุนเฉียวข้ึนมาง่าย ๆ เม่ือวานซืนน้ีผมทาํอะไรอนัหน่ึงขดัใจท่าน - - - คุณ
  อย่าเขา้ใจว่าคุณรัตน์เป็นคนดุดนัอะไรนะขอรับ เพราะแทจ้ริงท่านใจดี
  ท่ีสุด - - - แต่ตีนท่านไวอยูส่ักนิดหน่ึง  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 229-230) 
(2) 
ลซีูล  เหวี่ยงอะไร... 
แบร์กนารด ์ ดว้ยเทา้ขวาของเขา... 
มาดาม เดอ กีย ์ (หวัเราะ) ฮ่า ! ฮ่า! ฮ่า !  
ลซีูล  (หวัเราะ) โถน่าสงสาร! 
แบร์กนาร์ด พวกคุณหัวเราะเยาะหรือ? ผมนะ เหมือนฟ้าร้อง! เลือดไหลออกหูเลย 
  ดูเหมือนว่าผมถูกหยามเกียรติต่อหน้าพวกทหาร แต่ผมต้องให้ความ      
  ยุติธรรมแก่ผูก้องของผมนะ เขารีบมาหาและบอกผมว่า “แบร์กนารด์... 
  เร่ืองน้ีตอ้งชดใชก้นัดว้ยดาบ มาน่ี !” 
ลซีูล  อ๋อ !... 
แบร์กนาร์ด ผู ้กองท่านเมตตาต่อผม ท่านใช้ดาบเฉือนแขนท่านเป็นรอยแผล           
  คุณตอ้งการดูไหม  
(3) 
Lucile  Un quoi ? 
Bernard  Avec sa jambe droite... 
Madame de Guy riant. Ah ! ah ! ah ! 
Lucile  riant.  Mon pauvre garçon ! 
Bernard  Vous riez ? Mais je ne riais pas, moi, nom d'un tonnerre ! le sang me 
  bourdonnait dans les oreilles... il me semblait qu'on venait de me      
  dégrader à la face du régiment; mais je dois rendre cette justice au    
  capitaine... il n'y a pas été par quatre chemins; il m'a dit: "Bernard, ça... 
  ça ne s'essuie qu'avec un coup de sabre, allons-y!" 
Lucile  Ah ! c'est bien! 
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Bernard  Et il a eu la bonté de me faire lui-même une toute petite coupure sur le 
  bras... Voulez-vous la voir ? 

 (Labiche, 1991: 763 - 764) 

 
 การปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญ ในส่วนน้ีอาจเป็นเพราะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเห็นว่าการแสดงการขอโทษในบริบททางสังคมไทย
นั้น  มกัจะเป็นการกล่าวขอโทษและมอบส่ิงของเพื่อแสดงการขอโทษ  แต่ในสังคมตะวนัตก  
โดยเฉพาะสงัคมของทหารตะวนัตกนั้นมกัจะขอโทษและชดใชค้วามผดิดว้ยการทาํร้ายร่างกายหรือ
สร้างรอยแผลบนร่างกายของตนเอง  เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจในการกระทาํความผิดของตน  การท่ี 
โอราซใช้ดาบมาเฉือนท่ีขอ้มือของตนเองเพื่อสร้างรอยแผลเตือนใจในความผิดของตนท่ีมีต่อ
ลูกนอ้ง  จึงเป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผล  และเขา้กบับริบททางความคิดของทหารชาวตะวนัตก  แต่ใน
ประเทศไทยนั้นมองว่าการทาํร้ายร่างกายตนเองเพื่อชดเชยความผิดเป็นเร่ืองท่ีรุนแรง  อีกทั้งคน
ส่วนใหญ่ในสังคมไทยนั้นนบัถือศาสนาพุทธ  ซ่ึงมีความเช่ือผา่นหลกัคาํสอนว่าการทาํร้ายร่างกาย
ตนเองนั้นเป็นบาปอยา่งหน่ึง  และการใหอ้ภยันั้นเป็นการทาํบุญอยา่งหน่ึง  สงัคมไทยจึงไม่นิยมการ
ใชค้วามรุนแรง  โดยเฉพาะการทาํร้ายร่างกายของตนเองไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  ซ่ึงพระองค์
ทรงเขา้ใจบริบททางสังคมไทยในเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี  จึงทรงปรับเปล่ียนให้นายทหารแสดงการ 
ขอโทษทหารรับใช้ของตนด้วยการมอบส่ิงของ นอกจากน้ีจะเห็นพระอัจฉริยภาพด้านการ
ปรับเปล่ียนเน้ือหา  โดยทรงสร้างความสมเหตุสมผลดว้ยการเพิ่มเน้ือหาให้แม่ของทหารรับใชน้ั้น
กาํลงัป่วย  ส่ิงของท่ีมอบเพื่อแสดงความขอโทษต่อพลทหารแบนนั้นจึงเป็นของสาํหรับเยีย่มอาการ
ป่วย  และกลายเป็นประเด็นท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดว่านายทหารแอบมีผูห้ญิงอ่ืนเหมือนประเด็น
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส   

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่นั้ น  ไม่ได้ส่งผลให้ต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงเร่ืองหรือเหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
1.5 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตากับ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  
 จากการเปรียบเทียบโครงเร่ืองของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัเร่ืองLa Poudre aux 
Yeux ไว ้ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าบทละครทั้งสองเร่ืองเป็นเร่ืองราวของครอบครัวสองครอบครัวท่ี
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พยายามปิดบงัฐานะท่ีแทจ้ริงของกนัและกนั  จึงพยายามสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหคิ้ดว่าต่างฝ่ายต่าง
เป็นผูมี้ฐานะดี  เพื่อใหลู้กของทั้งสองฝ่ายไดแ้ต่งงานกนั  แต่เม่ือความจริงเปิดเผยทั้งสองครอบครัวก็
ผดิใจกนั  แต่สุดทา้ยญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายชายไดเ้ขา้มาไกล่เกล่ีย  จึงทาํใหปั้ญหาต่าง ๆ คล่ีคลายไปได ้

 โครงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้
เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับาง
เหตุการณ์  เพื่อให้เน้ือหาของพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวนั้นเขา้กบับริบทของสังคมไทย   
อนัเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครของไทยเขา้ใจเร่ืองราวไดช้ัดเจน  ซ่ึง 
ขอสรุปเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทยีบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา
     กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง La Poudre aux Yeux  

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองตบตา เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
La Poudre aux Yeux  

1 ชายหนุ่มได้สารภาพต่อพ่อและแม่ของ
ฝ่ายหญิงว่าหลงรักหญิงสาวและตอ้งการ
แต่งงานดว้ย  โดยจะให้พ่อและแม่มาสู่
ขอภายหลงั  ซ่ึงพอ่และแม่ของฝ่ายหญิงก็
พอใจในชายหนุ่มเช่นกนั 

ชายหนุ่มได้สารภาพต่อพ่อและแม่ของ
ฝ่ายหญิงว่าหลงรักหญิงสาวและตอ้งการ
แต่งงานดว้ย  โดยจะใหพ่้อและแม่มาสู่ขอ
ภายหลัง  ซ่ึงพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงก็
พอใจในชายหนุ่มเช่นกนั 

2 หญิงสาวแอบบอกพ่อและแม่ว่าพ่อและ
แม่ของฝ่ายชายจะปลอมเป็นคนมาขอเช่า
ตึกและเป็นคนไข ้ เพื่อมาแอบดูตวั 

หญิงสาวแอบบอกพ่อและแม่ว่าพ่อและ
แม่ของฝ่ายชายจะปลอมเป็นคนมาขอเช่า
ตึกและเป็นคนไข ้ เพื่อมาแอบดูตวั 

3 พ่ อ แ ล ะ แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ห ญิ ง เ ข้ า ใ จ ว่ า
ครอบครัวฝ่ายชายมีฐานะท่ีรํ่ ารวย  และ
เกรงว่าครอบครัวของตนจะไม่สมฐานะ  
จึงตบตาพ่อและแม่ของฝ่ายชายดว้ยการ
สร้างเร่ืองโกหกหลอกลวงเร่ืองฐานะท่ี
มัง่คัง่   

พ่ อ แ ล ะ แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ห ญิ ง เ ข้ า ใ จ ว่ า
ครอบครัวฝ่ายชายมีฐานะท่ีรํ่ ารวย  และ
เกรงว่าครอบครัวของตนจะไม่สมฐานะ  
จึงตบตาพ่อและแม่ของฝ่ายชายดว้ยการ
สร้างเร่ืองโกหกหลอกลวงเร่ืองฐานะท่ี 
มัง่คัง่ 
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ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทยีบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา
     กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง La Poudre aux Yeux  (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองตบ เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
La Poudre aux Yeux ตา 

4 พ่อและแม่ของฝ่ายชายบอกความจริงว่า
มาสู่ขอ  โดยพอ่และแม่ของฝ่ายหญิงบอก
ใหร้อคาํตอบสกัระยะหน่ึง 

พ่อและแม่ของฝ่ายชายบอกความจริงว่า
มาสู่ขอ  โดยพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงบอก
ใหร้อคาํตอบสกัระยะหน่ึง 

5 พ่อและแม่ของฝ่ายชายไม่ทราบความจริง
จึงกังวลว่าครอบครัวของตนเองจะมี
ฐานะไม่คู่ควรกบัครอบครัวฝ่ายหญิง 

พ่อและแม่ของฝ่ายชายไม่ทราบความจริง
จึงกงัวลวา่ครอบครัวของตนเองจะมีฐานะ
ไม่คู่ควรกบัครอบครัวฝ่ายหญิง 

6 พ่อแม่ของฝ่ายหญิงมาท่ีบา้นฝ่ายชายโดย
แจ้ง ล่ว งหน้า   เ พื่ อมาตอบรับคําขอ
แต่งงานและพูดคุยเร่ืองสินสอด  พ่อและ
แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ช า ย จึ ง ต บ ต า ด้ ว ย ก า ร
หลอกลวงว่าเคร่ืองเรือนในบ้านนั้ นส่ง
ซ่อมท่ีห้างซิมสัน  ทาํให้ท่ีบา้นมีเคร่ือง
เรือนนอ้ยช้ิน 

พ่อแม่ของฝ่ายหญิงมาท่ีบา้นฝ่ายชายโดย
แ จ้ง ล่ ว ง ห น้ า   เ พื่ อ ม า ต อ บ รั บ คํา ข อ
แต่งงานและพูดคุยเรืองสินสอด  พ่อและ
แ ม่ ข อ ง ฝ่ า ย ช า ย จึ ง ต บ ต า ด้ ว ย ก า ร
หลอกลวงด้วยการดึงผา้คลุมชุดรับแขก
ออก  เพื่อแสดงให้เห็นว่าร่ํารวย  มีคนมา
หาอยูเ่สมอ 

7 พ่อและแม่ของฝ่ายชายเชิญครอบครัวฝ่าย
หญิงมารับประทานอาหารเย็นแบบเป็น
กนัเอง  โดยในระหว่างนั้นไดจ้า้งพ่อครัว
จากโรงแรมมาจดัอาหารเตรียมงานเล้ียง 

พ่อและแม่ของฝ่ายชายเชิญครอบครัวฝ่าย
หญิงมารับประทานอาหารเย็นแบบเป็น
กนัเอง  โดยในระหว่างนั้นไดจ้า้งพ่อครัว
จากโรงแรมมาจดัอาหารเตรียมงานเล้ียง 

8 ทั้งสองฝ่ายต่างแต่งตวัหรูหราเพื่อตบตา
เร่ืองฐานะ  และไดข่้มเร่ืองฐานะผ่านให้
เ งินแ ก่ ลูก เพื่ อ เ ป็นก องทุนสําห รับ คู่
แต่งงานใหม่  รวมถึงจาํนวนเงินท่ีเตรียม
ไว้สําห รับค่าใ ช้ จ่ าย ต่าง  ๆ   โดย ไ ม่
คาํนึงถึงฐานะท่ีแทจ้ริง  จนทั้ งสองฝ่าย
ทะเลาะกนั 

ทั้งสองฝ่ายต่างแต่งตวัหรูหราเพื่อตบตา
เร่ืองฐานะ  และไดข่้มเร่ืองฐานะผ่านให้
เ งิ น แ ก่ ลู ก เ พื่ อ เ ป็น ก อ ง ทุ น สํา ห รั บ คู่
แต่งงานใหม่  รวมถึงจาํนวนเงินท่ีเตรียม
ไ ว้สํ า ห รั บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง  ๆ   โ ด ย ไ ม่
คาํนึงถึงฐานะท่ีแท้จริง  จนทั้ งสองฝ่าย
ทะเลาะกนั 
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ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทยีบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา
     กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง La Poudre aux Yeux  (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ืองตบตา เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
La Poudre aux Yeux  

9 ผู ้เ ป็นอาของฝ่ายชาย ท่ีประพฤติตัว
เหมือนคนจนไดสื้บทราบว่าทั้งสองฝ่าย
ต่างตบตาเร่ืองฐานะกนัอยู ่ จึงให้ทั้งสอง
ฝ่ายพดูความจริงต่อกนั 

ผูเ้ป็นอาของฝ่ายชายท่ีประพฤติตวัเหมือน
คนจนไดสื้บทราบว่าทั้งสองฝ่ายต่างตบ
ตาเร่ืองฐานะกนัอยู่  จึงให้ทั้งสองฝ่ายพูด
ความจริงต่อกนั 

10 ทั้งสองครอบครัวต่างขอโทษกนัและพูด
พูดความจริง ต่อกัน  จากนั้ นจึงทาน
อาหารร่วมกัน  โดยอาของฝ่ายชายได้
มอบเงินจาํนวนหน่ึงให้กบัหลานท่ีกาํลงั
จะแต่งงาน 

ทั้งสองครอบครัวต่างขอโทษกนัและพูด
พูดความจริง ต่อกัน  จากนั้ น จึงทาน
อาหารร่วมกัน  โดยอาของฝ่ายชายได้
มอบเงินจาํนวนหน่ึงให้กบัหลานท่ีกาํลงั
จะแต่งงาน 

 
 จากตารางแสดงการ เปรียบเ ทียบเหตุการณ์สําคัญข้างต้นจะ เ ห็นได้ว่ า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสไว ้ โดยเห็นไดจ้ากการเร่ิมเร่ืองซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มไดส้ารภาพต่อพ่อและแม่ของ
ฝ่ายหญิงว่าหลงรักหญิงสาวและตอ้งการแต่งงานดว้ย  โดยมีเหตุการณ์ท่ีหญิงสาวแอบบอกพ่อและ
แม่ของตนว่าพ่อและแม่ของฝ่ายชายจะปลอมเป็นคนมาขอเช่าตึกและเป็นคนไข ้ เพื่อมาแอบดูตวั  
เป็นการปูพื้น  เหตุการณ์ท่ีพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงเขา้ใจว่าครอบครัวฝ่ายชายมีฐานะท่ีร่ํารวย  และ
เกรงว่าครอบครัวของตนจะไม่สมฐานะ  จึงสร้างเร่ืองโกหกหลอกลวงเร่ืองฐานะท่ีมัง่คัง่  เป็น
เหตุการณ์เตรียมเร่ือง  จากนั้นเหตุการณ์ท่ีพ่อและแม่ของฝ่ายชายไม่ทราบความจริงว่าถูกหลอก  จึง
กงัวลว่าครอบครัวของตนเองจะมีฐานะไม่คู่ควรกบัครอบครัวฝ่ายหญิงเป็นการคน้พบ  ทั้งน้ีจุด
วิกฤติของเร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงมาตอบรับคาํขอแต่งงานท่ีบา้นฝ่ายชายโดย
แจง้ล่วงหน้า  พ่อและแม่ของฝ่ายชายจึงตบตาเร่ืองฐานะครอบครัวเช่นกนั  จุดสูงสุดของเร่ืองคือ
เหตุการณ์ท่ีทั้งสองฝ่ายต่างข่มเร่ืองฐานะผ่านให้เงินแก่ลูกเพื่อเป็นกองทุนสําหรับคู่แต่งงานใหม่  
รวมถึงจาํนวนเงินท่ีเตรียมไวส้ําหรับค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  จนทั้งสองฝ่ายทะเลาะกนั  โดยการคล่ีคลาย
เร่ืองปรากฏในเหตุการณ์ท่ีผูเ้ป็นอาของฝ่ายชายไดสื้บทราบว่าทั้งสองฝ่ายต่างตบตาเร่ืองฐานะกนัอยู ่ 
จึงให้ทั้งสองฝ่ายพูดความจริงต่อกนั  และการจบเร่ืองปรากฏในเหตุการณ์ท่ีทั้งสองครอบครัวต่าง
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ขอโทษกนัและพูดพูดความจริงต่อกนั   โดยอาของฝ่ายชายไดม้อบเงินจาํนวนหน่ึงให้กบัหลานท่ี
กาํลงัจะแต่งงาน 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละคร
พดูชวนหวัเร่ืองตบตา  จะพบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคัญบางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง 
La Poudre aux Yeux โดยทรงเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์หลกัในลาํดบัท่ี 6 ดว้ยการให้ระบุ
ให้ครอบครัวของฝ่ายชายตบตาครอบครัวของฝ่ายหญิงดว้ยการบอกว่าเคร่ืองเรือนในบา้นนั้นส่ง
ซ่อมท่ีหา้งซิมสนั  แต่ความจริงแลว้ไม่มีการส่งซ่อมแต่อยา่งใด  ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนขา้งตน้เป็นการ
ปรับเปล่ียนท่ีเขา้กบัความเป็นจริงในสมยันั้น  เน่ืองจากหา้งซิมสันเป็นหา้งท่ีมีอยูจ่ริงและขายของท่ี
รับมาจากต่างประเทศ  ซ่ึงถือวา่เป็นของท่ีมีราคาแพงและมีความหรูหรา  การส่งเคร่ืองเรือนไปซ่อม
ท่ีห้างซิมสันจึงเป็นการแสดงความรํ่ ารวยและความหรูหรา  ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกัของการตบตา
เร่ืองฐานะของครอบครัว  แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสระบุให้มีการดึงผา้คลุมชุด
รับแขกออกเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นบา้นท่ีมีคนมาหาอยูเ่สมอ  ทั้งน้ีการมีคนมาหาอยูเ่สมอเป็นส่วน
หน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะร่ํารวย  เพราะตามธรรมเนียมทางตะวนัตกมกัจะใชผ้า้คลุมชุดรับแขก
ไวเ้พื่อกนัฝุ่ นละอองและไม่ใหเ้ก่าเร็ว   

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหวัเร่ืองตบตานั้น  ไม่ไดส่้งผลใหต่้อการเปล่ียนแปลง
โครงเร่ืองหรือเหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
1.6 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียร

เดินทางกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon  
 จากการเปรียบเทียบโครงเร่ืองของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัเร่ืองLe Voyage de 
Monsieur Perrichon ไว ้ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าบทละครทั้งสองเร่ืองเป็นเร่ืองราวของพ่อคา้คนหน่ึงท่ีมี
นิสัยหลงตน  พ่อคา้ผูน้ี้มีลูกสาวท่ีเป็นท่ีหมายปองของชายสองคน  ชายผูห้น่ึงช่วยเหลือพ่อคา้ใน
ภาวะคบัขนัดว้ยความจริงใจ  แต่ชายอีกคนหน่ึงช่วยเหลือเพื่อตอ้งการประจบประแจงและหวงั
ผลประโยชน์  สุดทา้ยพ่อคา้ก็ไดท้ราบเจตนาท่ีแทจ้ริงของชายหนุ่มทั้งสอง  จึงสามารถตดัสินใจได้
วา่ควรจะยกลูกสาวใหแ้ก่ผูใ้ด 

 โครงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้
เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับาง
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เหตุการณ์  เพื่อให้เน้ือหาของพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวนั้นเขา้กบับริบทของสังคมไทย   
อนัเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครของไทยเขา้ใจเร่ืองราวได้ชัดเจนซ่ึง 
ขอสรุปเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     หลวงจ าเนียรเดินทางกับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de       
     Monsieur Perrichon  

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
หลวงจ าเนียรเดินทาง 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Le Voyage de Monsieur Perrichon 

1 พ่อค้าตั้ งใจพาครอบครัวเดินทางโดย
รถไฟเพื่อไปเท่ียวนํ้าตก 

พ่อค้าตั้ งใจพาครอบครัวเดินทางโดย
รถไฟเพื่อไปเท่ียวภูเขานํ้าแขง็   

2 ชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกนั  และหลง
รักลูกสาวของพ่อคา้เหมือนกนั  จึงตกลง
กนัว่าจะเดินทางตามครอบครัวของพ่อคา้
ไปด้วย  เพื่อพิชิตใจของลูกสาวพ่อค้า  
โดยเป็นการแข่งขนัอยา่งมิตรภาพ 

ชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกนั  และหลง
รักลูกสาวของพ่อคา้เหมือนกนั  จึงตกลง
กนัว่าจะเดินทางตามครอบครัวของพ่อคา้
ไปด้วย  เพื่อพิชิตใจของลูกสาวพ่อค้า  
โดยเป็นการแข่งขนัอยา่งมิตรภาพ 

3 ชายหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนดีไดช่้วยชีวิต

พ่อคา้จากการตกจากหลงัมา้แลว้กล้ิงหล่น

ไปในหุบเขา  ซ่ึงครอบครัวของพ่อคา้ต่าง

รู้สึกขอบคุณในการช่วยเหลือคร้ังน้ี  แต่

พอ่คา้เป็นคนท่ีหลงตวัเองและไม่ชอบการ

เป็นหน้ีบุญคุณใคร  เพราะทาํให้เขาดอ้ย

ความสําคญัลง  จึงไม่พอใจท่ีได้รับการ

ช่วยเหลือ   

ชายหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนดีไดช่้วยชีวิต

พ่อคา้จากการตกจากหลงัมา้แลว้กล้ิงหล่น

ไปในหุบเขา  ซ่ึงครอบครัวของพ่อคา้ต่าง

รู้สึกขอบคุณในการช่วยเหลือคร้ังน้ี  แต่

พอ่คา้เป็นคนท่ีหลงตวัเองและไม่ชอบการ

เป็นหน้ีบุญคุณใคร  เพราะทาํให้เขาดอ้ย

ความสําคญัลง  จึงไม่พอใจท่ีได้รับการ

ช่วยเหลือ   
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ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     หลวงจ าเนียรเดินทางกับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de       
     Monsieur Perrichon (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
หลวงจ าเนียรเดินทาง 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Le Voyage de Monsieur Perrichon 

4 ชา ย ห นุ่ ม อีก คน ห น่ึ ง ซ่ึ ง เ ป็น คน ไ ม่ ดี

สังเกตเห็นนิสัยท่ีบกพร่องของพ่อคา้  จึง

แกล้งตกลงไปในซอกผาต้ืน ๆ เพื่อให้

พ่อคา้ช่วย  และคอยสรรเสริญความดีของ

พ่อคา้  ซ่ึงทาํให้พ่อคา้พอใจในชายหนุ่ม

คนน้ีเป็นอยา่งมาก 

ชา ย ห นุ่ ม อีก คน ห น่ึ ง ซ่ึ ง เ ป็น คน ไ ม่ ดี

สังเกตเห็นนิสัยท่ีบกพร่องของพ่อคา้  จึง

แกล้งตกลงไปในซอกผาต้ืน ๆ เพื่อให้

พ่อคา้ช่วย  และคอยสรรเสริญความดีของ

พ่อคา้  ซ่ึงทาํให้พ่อคา้พอใจในชายหนุ่ม

คนน้ีเป็นอยา่งมาก 

5 พ่อคา้เขียนขอ้ความลงในสมุดเยี่ยมท่ีพกั

โดยต่อว่านายทหารผูห้น่ึงท่ีเขียนตกัเตือน

พอ่คา้เร่ืองการสะกดคาํท่ีผดิ 

พ่อคา้เขียนขอ้ความลงในสมุดเยี่ยมท่ีพกั

โดยต่อว่านายทหารผูห้น่ึงท่ีเขียนตกัเตือน

พอ่คา้เร่ืองการสะกดคาํท่ีผดิ 

6 ลู ก ส า ว ข อ ง พ่ อ ค้า เ ลื อ ก แ ต่ ง ง า น กับ 

ชายหนุ่มท่ีช่วยชีวิตพ่อคา้  ซ่ึงสร้างความ

ไม่พอใจใหแ้ก่พอ่คา้ 

ลู ก ส า ว ข อ ง พ่ อ ค้า เ ลื อ ก แ ต่ ง ง า น กับ 

ชายหนุ่มท่ีช่วยชีวิตพ่อคา้  ซ่ึงสร้างความ

ไม่พอใจใหแ้ก่พอ่คา้ 

7 ชายหนุ่มท่ีเป็นคนดีได้ช่วยให้พ่อค้าไม่

ตอ้งถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีจากการลกัลอบ

นาํกริชเขา้มาโดยไม่เสียภาษีในระหว่าง

เดินทางกลบับา้น 

ชายหนุ่มท่ีเป็นคนดีได้ช่วยให้พ่อค้าไม่

ตอ้งถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีจากการลกัลอบ

นํา น า ฬิ ก า เ ข้า ม า โ ด ย ไ ม่ เ สี ย ภ า ษี ใ น

ระหวา่งเดินทางกลบับา้น 

8 นายทหารท่ีถูกพ่อคา้เขียนต่อว่าในสมุด

เยี่ยมท่ีพกั  ได้มาท้าดวลกระบ่ีหวายกับ

พอ่คา้เพื่อรักษาเกียรติยศ 

นายทหารท่ีถูกพ่อคา้เขียนต่อว่าในสมุด

เยี่ยมท่ีพกั  ไดม้าทา้ดวลดาบกบัพ่อคา้เพื่อ

รักษาเกียรติยศ 
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ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
     หลวงจ าเนียรเดินทางกับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de       
     Monsieur Perrichon (ต่อ) 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
หลวงจ าเนียรเดินทาง 

เหตุการณ์ส าคญัในเร่ือง 
Le Voyage de Monsieur Perrichon 

9 ชายหนุ่มท่ีเป็นคนดีได้ช่วยให้พ่อค้าไม่

ตอ้งไปดวลดาบกับนายทหาร  แต่พ่อคา้

กลบัไม่พอใจเพราะรู้สึกยิง่เป็นหน้ีบุญคุณ 

ชายหนุ่มท่ีเป็นคนดีได้ช่วยให้พ่อค้าไม่

ตอ้งไปดวลดาบกับนายทหาร  แต่พ่อคา้

กลบัไม่พอใจเพราะรู้สึกยิง่เป็นหน้ีบุญคุณ 

10 พ่อคา้แอบได้ยินชายหนุ่มท่ีเป็นคนไม่ดี  

แต่ตนเองนั้ นพึงพอใจในชายหนุ่มคนน้ี  

กํา ลัง ต่ อ ว่ า ลัก ษ ณ ะ นิ สั ย อัน เ ป็ น ข้อ 

บกพร่องของพ่อคา้  และได้ทราบความ

จริงว่าชายหนุ่มคนน้ีแกลง้ให้พ่อคา้ช่วย 

ชีวิต 

พ่อคา้แอบได้ยินชายหนุ่มท่ีเป็นคนไม่ดี  

แต่ตนเองนั้ นพึงพอใจในชายหนุ่มคนน้ี  

กํา ลัง ต่ อ ว่ า ลัก ษ ณ ะ นิ สั ย อัน เ ป็ น ข้อ 

บกพร่องของพ่อคา้  และได้ทราบความ

จริงว่าชายหนุ่มคนน้ีแกลง้ให้พ่อคา้ช่วย 

ชีวิต 

11 พอ่คา้ยกลูกสาวใหก้บัชายหนุ่มท่ีเป็นคนดี พอ่คา้ยกลูกสาวใหก้บัชายหนุ่มท่ีเป็นคนดี 

 
 จากตารางแสดงการ เปรียบเ ทียบเหตุการณ์สําคัญข้างต้นจะ เ ห็นได้ว่ า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสไว ้ โดยเห็นได้จากการเร่ิมเร่ืองซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีพ่อคา้ตั้งใจพาครอบครัวเดินทางไป
ท่องเท่ียวโดยรถไฟ  การปูพื้นคือเหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มสองคนซ่ึงเป็นเพื่อนกนัและหลงรักลูกสาว
ของพ่อคา้เช่นเดียวกนั  ตกลงกนัว่าจะเดินทางตามไปเพื่อพิชิตใจของลูกสาวของพ่อคา้  การเตรียม
เร่ืองคือเหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มซ่ึงเป็นคนดีไดช่้วยชีวิตพ่อคา้  แต่พ่อคา้เป็นคนท่ีหลงตวัเองและไม่
ชอบการเป็นหน้ีบุญคุณใคร  รู้สึกไม่พอใจท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ  ชายหนุ่มอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นคน 
ไม่ดีสังเกตเห็นนิสัยท่ีบกพร่องของพ่อคา้  จึงแกลง้ใหพ้่อคา้ช่วยชีวิตและคอยสรรเสริญความดีของ
พอ่คา้  ซ่ึงทาํใหพ้อ่คา้พอใจในชายหนุ่มคนน้ีเป็นอยา่งมาก  ทั้งน้ีเหตุการณ์ท่ีพอ่คา้ไม่พอใจท่ีลูกสาว
เลือกแต่งงานกบัชายหนุ่มท่ีช่วยชีวิตเขาไว ้ เหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มท่ีเป็นคนดีไดช่้วยให้พ่อคา้ไม่ตอ้ง
ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี  และเหตุการณ์ท่ีนายทหารท่ีถูกพ่อคา้เขียนต่อว่าในสมุดเยี่ยมท่ีพกั  ไดม้า 
ทา้ดวลกบัพอ่คา้เพื่อรักษาเกียรติยศ เป็นจุดวิกฤติของเร่ือง  โดยเหตุการณ์ท่ีชายหนุ่มซ่ึงเป็นคนดีได้
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ช่วยพ่อคา้อีกคร้ังดว้ยการทาํให้ไม่ตอ้งไปดวลดาบกบันายทหาร  ซ่ึงยิ่งส่งผลให้กลบัไม่พอใจมาก
ยิง่ข้ึน  เป็นจุดสูงสุดของเร่ือง  ทั้งน้ีการคล่ีคลายเร่ืองเกิดข้ึนในเหตุการณ์ท่ีพอ่คา้แอบไดย้นิชายหนุ่ม
ท่ีตนเองพึงพอใจกาํลงัต่อว่าลกัษณะนิสัยอนัเป็นขอ้บกพร่องตนเอง  และเหตุการณ์ท่ีพ่อคา้ยก 
ลูกสาวใหก้บัชายหนุ่มท่ีเป็นคนดีเป็นการจบเร่ือง 

 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สําคญัท่ีปรากฏในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  จะพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับางเหตุการณ์ให้แตกต่างจากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon โดยทรงเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคญัในลาํดบัท่ี 1 ดว้ยการให้ระบุให้ครอบครัวของพ่อคา้เดินทางไปเท่ียวนํ้ าตก   
แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสระบุว่าครอบครัวของพ่อคา้เดินทางไปเท่ียวภูเขานํ้ าแขง็  
ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนเป็นการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดก้ล่าวอธิบายโดยละเอียดในหวัขอ้การปรับเปล่ียนดา้นฉากและสถานท่ี 

 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัยงัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สําคญัในลาํดบัท่ี 7 โดยทรงปรับเปล่ียนให้พ่อคา้แอบนาํกริชเขา้มาในประเทศโดย
หลีกเล่ียงการเสียภาษี  หลงัจากการไปเท่ียวยงันํ้ าตกกะโรม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงตั้งอยูท่าง
ภาคใตข้องประเทศไทย  แต่เน้ือความในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  พ่อคา้ได้ซ้ือ
นาฬิกา จากการเดินทางไปเท่ียวภูเขานํ้ าแขง็ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ แต่นาฬิกานั้นถูกเจา้หนา้ท่ี
ศุลกากรยึดไวเ้พราะพ่อคา้พยายามจะหลบเล่ียงการเสียภาษี  ซ่ึงนาฬิกานั้นเป็นสินคา้ข้ึนช่ือของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ดงัเห็นไดจ้ากบทสนทนาดงัน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร ผมเถียงคอเป็นเอ็นทีเดียว  เลยวิวาทกนัใหญ่  ลงทา้ยผมดาลโทสะข้ึนมา  
  พลั้งปากว่าเจา้พนกังานภาษีว่า อา้ยอปัรีย ์เขาตอบว่าแลว้คงจะไดเ้ห็นกนั  
  ผมเสียใจมากท่ีไดไ้ปเกิดเหตุเช่นนั้นข้ึน  กริชท่ีผมจะเอามาฝากท่านขนุน่ะ
  งามดว้ยนะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 68-69) 
(2) 
นายเปริชอง ฉันเถียงกบัเขา  ฉันเรียกเขาว่า “เจา้หนา้ท่ีเก็บภาษีเกลือผูช้ัว่ร้าย” เขาตอบ
  กลบัว่าฉันรู้ดีว่าฉันพูดว่าอะไร  ฉันเสียใจมากกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน... 
  นาฬิกานั้นสวยงามนะ   
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(3) 
Perrichon  J'ai eu une scène atroce ! J'ai appelé le douanier "méchant gabelou". Il 
  m'a dit que j'entendrais parler de lui... Je regrette beaucoup cet incident... 
  Elle était charmante, ta montre. 

(Labiche, 1991: 691) 

  
 การปรับเปล่ียนเน้ือหาในส่วนน้ีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  

แสดงให้เห็นถึงพระอจัฉริยภาพดา้นการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเน้ือหาโดยทรงคาํนึงถึงบริบท
ของสภาพพื้นท่ีและสังคมไทยไวอ้ย่างชัดเจน  เพราะเม่ือพระองค์พระราชนิพนธ์ให้ตวัละคร
เดินทางไปยงัภาคใตข้องประเทศไทย  พระองคก์็ทรงปรับเปล่ียนให้ตวัละครซ้ือกริชแทนนาฬิกา
ดงัท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  เพราะทางภาคใตข้องประเทศไทยนั้นนิยมพก
กริชเป็นอาวุธในการป้องกนัตวั  อีกทั้งกริชยงัถือเป็นส่ิงของท่ีเสริมบารมีหรือบ่งบอกถึงฐานะ
ตนเอง  ผูใ้ดท่ีมีกริชท่ีมีลวดลายสวยงามจะแสดงถึงความมีฐานะท่ีดี  นอกจากน้ีกริชยงัถือเป็นอาวุธ
สาํหรับใชใ้นศิลปะการแสดงรํากริช  ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีช่ือเสียงมากในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้องไทย  ดงันั้นกริชจึงถือเป็นของฝากสาํคญัจากภาคใตข้องประเทศไทย  อนัแสดงใหเ้ห็น
วา่ตวัละครไดเ้ดินทางไปยงัพื้นท่ีนั้นจริงและช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือในตวัละครแก่ผูอ่้านมากยิง่ข้ึน 

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยงัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของ
เหตุการณ์สาํคญัในลาํดบัท่ี 8 โดยทรงปรับเปล่ียนให้นายทหารมาทา้พ่อคา้ดวลกระบ่ีหวาย  เพราะ
พ่อคา้ไดป้ระพฤติตนไม่เหมาะสมโดยการเขียนต่อว่านายทหารในสมุดเยี่ยมชม ณ ท่ีพกัของนํ้ าตก 
กะโรม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ทั้งน้ีเป็นการดวลท่ีส่งผลใหบ้าดเจบ็เลก็นอ้ยเท่านั้น  เพราะกระบ่ี
หวายไม่มีความคมและเป็นกระบ่ีท่ีใช้สําหรับแสดงศิลปะป้องกนัตวั  แต่เน้ือความในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  นายทหารทา้ดวลดาบกบัพ่อคา้  โดยการดวลคร้ังน้ีเป็นการดวล 
ถึงขั้นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต  เน่ืองจากนายทหารไดอ่้านขอ้ความท่ีพ่อคา้เขียนต่อว่าเขาในสมุด 
เยี่ยมชมท่ีพกั ณ หมู่บา้นมงตองแวร์  ทาํให้นายทหารซ่ึงประกอบอาชีพเป็นทหารนั้ นรู้สึกถูก 
หม่ินประมาทอย่างรุนแรง  และด้วยความเป็นทหารแลว้นั้ นเขายอมตายดีกว่าจะยอมถูกดูถูก   
ดงัเห็นไดจ้ากบทสนทนาดงัน้ี 
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(1) 
รุกราญ  เราไม่ตอ้งการเอาชีวติชีวงักนัดอกไม่ใช่หรือ  หากระบ่ีชนิดท่ีเขาใชตี้กระบ่ี
  กระบองไปคนละเล่มก็พอ  ตีกนัจนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องว่ายอมแพแ้ลว้ก็
  เป็นอนัเลิกกนั  เอาไหมขอรับ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 82) 
(2) 
ผูพ้นั  มีใหคุ้ณเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  อธิบายหรือจะไม่ยอม... 
นายเปริชอง ผมไม่ตอ้งการอธิบายใด ๆ  คุณคิดวา่จะทาํให้ผมอบัอายสินะ ? ผมมีความ
  กลา้หาญพอ ผมจะทาํใหคุ้ณเห็นความกลา้ของผม... 
ผูพ้นั  ท่ีไหน ? 
นายเปริชอง ท่ีงานนิทรรศการในปีหนา้กไ็ด ้
ผูพ้นั  โอ ้! ผมไม่รอถึงปีหน้าหรอก รวบรัดตดัตอนเลย คุณจะยอมถอนคาํพูด
  หรือไม่ยอม 
นายเปริชอง ไม่มีทาง ! 
ผูพ้นั  งั้นเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ! 
(3)  
Le Commandant De deux choses l'une: ou vous persistez... 
Perrichon  Je n'ai pas besoin de tous ces raisonnements. Vous croyez peut-être   
  m'intimider? Monsieur... j'ai fait mes preuves de courage, entendez- 
        vous ! et je vous les ferai voir... 
Le Commandant Où çà ? 
Perrichon  A l'Exposition... l'année prochaine... 
Le Commandant Oh ! Permettez !... Il me sera impossible d'attendre jusque-là... Pour   
  abréger, je vais au fait; retirez-vous, oui ou non ?... 
Perrichon  Rien du tout ! 
Le Commandant Prenez garde ! 

(Labiche, 1991: 698) 

  
 ทั้งน้ีการดวลดงักล่าวถือเป็นเร่ืองการต่อสู้อยา่งมีเกียรติ (l’affaire d’honneur) อนั

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของบรรดาวีรบุรุษในสงัคมตะวนัตกสมยัศตวรรษท่ี 19  การดวลกนันั้นมีมาก
ข้ึนและกลายเป็นเร่ืองธรรมดาสําหรับคนท่ีถูกสบประมาทและมีเร่ืองขดัแยง้กนั  โดยเฉพาะพวก
นักหนังสือพิมพห์รือนักการเมือง  ทั้งน้ีอาวุธท่ีนิยมใชด้วลกนัคือดาบและปืน  สําหรับทหารนั้น
นิยมดวลกนัดว้ยดาบมากกว่า  การดวลกนัถือเป็นการต่อสู้อยา่งยติุธรรมในสังคมตะวนัตกสมยันั้น
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และเป็นขอ้ตกลงแบบสุภาพบุรุษของทั้งสองฝ่าย  จึงไม่มีการดาํเนินคดีทางกฎหมายแต่อย่างใด 
(Labiche, 1991: CXLVI-CXLVII) 

 อน่ึงสาเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงปรับเปล่ียนรายละเอียด
ของเหตุการณ์สาํคญัส่วนน้ี  อาจเป็นเพราะทรงเห็นวา่หากการดวลถึงขั้นเสียชีวิตนั้นเป็นส่ิงท่ีขดักบั
บริบททางสังคมไทย  เพราะการดวลดาบนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีรุนแรง  อีกทั้งหากมีความขดัแยง้
เกิดข้ึน  คนไทยมกัจะดวลกนัดว้ยกาํป้ันมากกว่าการใชอ้าวุธดาบ  เพราะการดวลดาบนั้นเป็นการ
ดวลตามแบบของชาวตะวนัตก  ส่วนการดวลกนัของคนไทยนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาถึงขั้นเอา
ชีวิต  เพียงแต่มีจุดประสงคเ์พื่อสั่งสอน  การแข่งขนั  หรือวดัมาตรฐานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  นอกจาก
การดวลกนัจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้นยงัเป็นการกระทาํท่ีขดักบัคาํสอนของศาสนาพุทธ  ซ่ึงเป็นศาสนา
ประจาํชาติไทย  และถือเป็นการทาํบาปขั้นรุนแรง  ดงันั้นพระองคจึ์งทรงปรับเปล่ียนเน้ือหาโดย
ทรงเปล่ียนใหต้วัละครทา้ดวลกระบ่ีกระบองแทน  เพราะกระบ่ีกระบองเป็นศิลปะการต่อสู้และการ
ป้องกนัตวัท่ีเป็นท่ีรู้จกัในสังคมไทยมากกว่าการดวลดาบ  และการดวลกนัดว้ยกระบ่ีกระบองซ่ึงทาํ
มาจากไมน้ั้น  ทาํให้เกิดอนัตรายน้อยกว่าการดวลดาบซ่ึงทาํมาจากเหล็ก  และท่ีสําคญัก็คือการท่ี
พระองคป์รับเปล่ียนเน้ือหาส่วนน้ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงเร่ืองจากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสแต่อยา่งใด  เพราะในท่ีสุดการดวลกนัในคร้ังน้ีกไ็ม่ไดเ้กิดข้ึน 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับเปล่ียน
รายละเอียดของเน้ือหาอนัแสดงให้เห็นถึงการท่ีพระองค์ทรงคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรมและ
บริบทของสังคมไทยอีกตอนหน่ึง คือ การท่ีทรงเปล่ียนหน่วยเงินตราจากหน่วยเงิน ฟรังก์ (Francs) 
ซ่ึงเป็นหน่วยเงินของประเทศฝร่ังเศส  เป็นหน่วยเงิน บาท และทรงเปล่ียนหน่วยเงิน ซูร์ (Sous) ซ่ึง
เป็นหน่วยเงินท่ีมีมูลค่านอ้ยกวา่ ฟรังก์ เป็นหน่วยเงิน สลงึ ซ่ึงเป็นหน่วยเงินท่ีมีมูลค่านอ้ยกว่าหน่วย
เงิน บาท  เพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยในเร่ืองของค่าเงิน  ส่วนเน้ือหาในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  แสดงใหเ้ห็นถึงการใชห้น่วยเงินท่ีเรียกว่า ฟรังก์  และหน่วยเงิน ซูร์
ดงัเห็นไดจ้ากบทสนทนาดงัน้ี 

 
(1) 
ขนุทุรวาที ตกลงผมเป็นหน้ีคุณหลวงอยู ่๕๐๐ บาท  ต่างคนต่างจาํเอาไวน้ะ  คุณหลวง  
  ผมลาที(ป้อง) กว่าจะได้ ๕๐๐ บาท  ต้องอ้อนวอนเสียเจียนชักด้ิน !  
  คนพรรค์น้ีก็อุตส่าห์จะไป เท่ียวปักษ์ใตก้ับเขาด้วย (เดินดุ่มเขา้โรงไป 
  ทางขวา)  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 19) 
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หลวงจาํเนียร ไม่ลืม  ไม่ลืม  รอประเด๋ียวเถอะ (หนัไปพดูกบัภรรยาและบุตรี) จะควรให้
  สักเท่าไรดี  สลึงหน่ึงหรือสองสลึง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 22)  

(2) 
มาจอแร็ง  (ไม่พอใจ) ตกลง ! หกร้อยฟรังก์ท่ีผมเป็นหน้ี...ลาก่อน ! (ป้อง) แค่ 
  หกร้อยฟรังก์ ! ยงัจะไปเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์!...ออ้นตั้งนาน !... (เขา้ไป
     ทางขวา) 
นายเปริชอง อา้ ! ใช่... รอก่อน... (หนัไปถามภรรยาและลูกสาว) จะตอ้งใหเ้ท่าไร ?  สิบ
  ซูร์พอไหม ?... 

(3) 
Majorin  (sèchement). Allons ! c'est six cents francs que je te dois... Adieu ! (A 
  part.) Que d'histoires ! pour six cents francs !... et ça va en Suisse!... 
  Carrossier !... (Il disparaît par la droite.) 

(Labiche, 1991: 664) 
Perrichon  Ah ! oui... Attendez... (Se concertant avec sa femme et sa fille.) Qu'est-ce 
  qu'il faut lui donner à celui-là ? Dix sous ?... 

(Labiche, 1991: 666) 

 
 ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนรายละเอียดในเร่ืองหน่วยเงินตรานั้นเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงให้

เห็นถึงการคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรมและบริบทของสังคมไทย  ทั้ งน้ีเพราะพระองค์ทรงมี 
พระราชประสงคท่ี์จะใหค้นไทยสามารถเขา้ถึงอรรถรสของเร่ืองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีนัน่เอง   

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สําคญับาง
เหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง ท่ีปรากฏขา้งตน้นั้น  
ไม่ได้ส่งผลให้ต่อการเปล่ียนแปลงโครงเร่ืองหรือเหตุการณ์สําคัญของเร่ืองจากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบดา้นโครงเร่ืองของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคบ์ทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกบั 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบว่าพระองคไ์ม่ไดท้รงเปล่ียนแปลงโครงเร่ืองจาก 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นตน้ฉบบัแต่อยา่งใด  แต่ทรงแสดงพระอจัฉริยภาพดา้น
การสร้างสรรคบ์ทละครพดูเป็นภาษาไทยดว้ยการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์ในเร่ืองบาง
ประการ  เพื่อให้มีเน้ือหาท่ีเขา้กบับริบททางวฒันธรรมและสังคมไทย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพระองค์
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ทรงมุ่งใหห้วงัให้คนไทยเขา้ใจเร่ืองราวและรับอรรถรสจากการอ่านและการชมการแสดงละครพูด
เป็นสาํคญั   

ผูว้ิจยัพบว่าบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ทรง
นาํมาสร้างสรรคน์ั้น  เป็นบทละครท่ีพระองคท์รงพิจารณาแลว้ว่ามีโครงเร่ืองและความคิดหลกัท่ี
สามารถนาํมาสร้างสรรคแ์ละเขา้กบัความเขา้ใจของคนไทยได ้ โดยจะเห็นไดว้่าบทละครต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมีโครงเร่ืองลกัษณะ Organic Plot คือ มีโครงเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น  เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เร่ืองนั้นเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกนัและเป็นเหตุเป็นผล  ทุกฉากต่างช่วยพฒันาความคิดหลกัของเร่ือง  
ดังนั้ นจึงเป็นบทละครท่ีเขา้ใจง่ายเพราะดาํเนินเร่ืองตามลาํดับเวลา  การนํามาสร้างสรรค์เป็น 
บทละครพูดภาษาไทยจึงมีความเหมาะสม  เพราะคนไทยสมยันั้นเพิ่งได้รู้จักศิลปะการแสดง
ประเภทละครพดู   

อน่ึงการท่ีบทละครเหล่าน้ีเป็นบทละครประเภท Comedy of Manners ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิด
อารมณ์ขนัในขอ้บกพร่องของลกัษณะนิสัย  พฤติกรรม  และมารยาทของคนในสังคม  เพียงแต่ใน
สังคมตะวนัตกนั้นมกัจะใชบ้ทละครประเภทน้ีเป็นส่ือในการแสดงอารมณ์ขนัอนัเกิดจากลกัษณะ
นิสัยท่ีข้อบกพร่องของชนชั้ นกลาง  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ดา้นการละครมาตั้งแต่สมยัท่ีเสดจ็พระราชดาํเนินไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษ  และทรง
สนพระราชหฤทยัในศิลปะการละครมากเป็นพิเศษทรงเขา้ใจจุดประสงคข์องบทละครประเภทน้ี
เป็นอย่างดี  จึงทรงสร้างสรรคด์ว้ยการขยายจุดประสงคข์องบทละครประเภทดงักล่าวให้กวา้งข้ึน  
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงเร่ืองจากบทละครตน้ฉบบั  แต่ทรงมุ่งเนน้
ให้เกิดอารมณ์ขนัในลกัษณะนิสัย  พฤติกรรม  และมารยาทของคนทัว่ไปในสังคม  เพื่อช้ีให้ผูอ่้าน
และผูช้มการแสดงละครซ่ึงเป็นชาวไทยเห็นผลเสียของขอ้บกพร่องและวิธีการแกไ้ข  อาจกล่าวอีก
แง่หน่ึงไดว้่านอกจากประชาชนจะไดรั้บความบนัเทิงผ่านการอ่านและชมละครพูดชวนหัวแลว้  
ประชาชนยงัไดข้อ้คิดอนัเป็นเคร่ืองอบรมจิตใจตนเองอีกดว้ย   

นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจะใชว้ิธีการสรุปหรือ
ตดับทสนทนาท่ีมีความยาวออก  และทรงนาํมาพระราชนิพนธ์ให้มีความสั้นและกระชบัข้ึน  แต่
ยงัคงเน้ือหาหลกัและความสาํคญัของบทสนทนาไว ้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าวิธีการน้ีสะทอ้นใหเ้ห็น
พระอจัฉริยภาพดา้นการสร้างสรรคบ์ทละครพดูชวนหวัจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสอีก
ประการหน่ึง  ทั้งน้ีการตดัและการสรุปบทสนทนาของตน้ฉบบัซ่ึงมีความยาวออกนั้น  อาจทรงเห็น
ว่าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะทาํให้คนไทยท่องจาํบทสนทนาร้อยแกว้ไดง่้ายข้ึน  เพราะบทละครพูดนั้น
เป็นร้อยแกว้ท่ีท่องจาํไดย้ากกว่าบทร้อยกรอง  ซ่ึงแตกต่างจากความถนัดของคนไทยท่ีมกัท่องจาํ 
ในรูปแบบร้อยกรองมาตั้งแต่อดีต  เพราะร้อยกรองนั้นมีทาํนองและคาํสัมผสัทาํให้ท่องจาํไดง่้าย
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กว่าบทร้อยแก้ว  ดังนั้ นการตดัและการสรุปบทสนทนาจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยให้สามารถจาํ 
บทร้อยแกว้ไดง่้ายข้ึน  

อน่ึงการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์สาํคญับางประการเพื่อให้เขา้กบับริบท
ทางวฒันธรรมและบริบททางสังคมไทยดงัท่ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายไวข้า้งตน้แลว้  พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัยงัทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดบางประการ อาทิ ตวัละคร  ฉากและสถานท่ี  ซ่ึง
ผูว้ิจยัจะอภิปรายในหวัขอ้ต่อไป   
 
 
2. แก่นเร่ือง 

เ ม่ือเปรียบเทียบแก่นเ ร่ืองท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบว่าพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัทุกเร่ืองนั้น
มีแก่นเร่ืองเดียวกนักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

2.1 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น 
กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui   

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui  ผูว้ิจยัพบว่ามีแก่นเร่ืองเดียวกนั คือ การลอ้เลียนหมอท่ีรักษา
โรคโดยไม่มีความรู้หรือไม่รู้จริง  เพื่อให้เห็นว่าอาชีพหมอหรือการเป็นแพทยเ์ป็นอาชีพท่ีเก่ียวกบั
ความเป็นความตายของมนุษย  ์  ผูท่ี้ประกอบอาชีพน้ีจึงควรท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและตอ้งม่ี
ความรับผดิชอบสูง  ฉะนั้นจึงไม่ควรท่ีผูใ้ดจะมาสวมรอยหรือหลอกลวงว่าตนเป็นหมอ  ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ  

 
2.2 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี 

กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle  
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle  ผูว้ิจยัพบวา่มีแก่นเร่ืองเดียวกนั คือ การลอ้เลียนล่ามท่ี
ไม่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่การตดัสินใจรับทาํงานเพราะเห็นแก่เงินโดยท่ีตนไม่มี
ความสามารถ  ขาดคุณสมบติัหรือความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ  ยอ่มทาํให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย
ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้นได ้   
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2.3 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ 

กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  
 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคญั  กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux ผูว้ิจยัพบว่ามีแก่นเร่ืองเดียวกนั คือ การลอ้เลียนผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
พิจารณาตดัสินคดีความ  เพื่อช้ีให้เห็นว่าการพิจารณาความต่าง ๆ ควรใชห้ลกัฐานและเหตุผลเป็น
สาํคญัมากกวา่จะเช่ือถือถอ้ยคาํท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหเ้กิดความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ  

 
2.4 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่ 

กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic   
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  กบับทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic ผูว้ิจยัพบว่ามีแก่นเร่ืองเดียวกนั คือ การลอ้เลียน
บุคคลท่ีมีอารมณ์โกรธ  ฉุนเฉียวง่าย  ซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีทาํใหต้อ้งประสบปัญหาชีวิต  ทั้งน้ีการแกไ้ข
จุดอ่อนนั้นคือการใชส้ติ 

 
2.5 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา 

กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux  Yeux   
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา  กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  ผูว้ิจยัพบว่ามีแก่นเร่ืองเดียวกนั คือ การลอ้เลียนบุคคลท่ี
หลอกลวงหรือปิดบงัอาํพรางความจริงเก่ียวกบัฐานะของตน  ซ่ึงไม่สามารถทาํไปไดต้ลอด  เพราะ
เม่ือความจริงเปิดเผยย่อมทําให้ต่างฝ่ายต่างเกิดความไม่เช่ือถือกัน  และเกิดผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัดว้ย 

   
2.6 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียร

เดินทางกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de  Monsieur Perrichon   
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง   กับบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon ผูว้ิจยัพบว่ามีแก่นเร่ือง
เดียวกนั คือ การลอ้เลียนบุคคลท่ีมีอคติหรือหลงตน  ซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีอาจทาํใหถู้กหลอกลวงจากผูท่ี้
หวงัประโยชน์  อนัทาํใหม้องขา้มบุคคลท่ีมีความจริงใจต่อกนัได ้
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จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแก่นเร่ืองท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั
ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทาํให้กล่าวไดว้่าพระองคท์รงรักษาแก่นเร่ืองของบทละคร
ตน้ฉบบัไว ้ เช่นเดียวกบัท่ีทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไวด้งัท่ีกล่าว
มาแล้ว  ทั้ งน้ีเป็นเพราะพระองค์ทรงพิจารณาก่อนท่ีจะสร้างสรรค์เป็นบทละครพูดชวนหัว
ภาษาไทยแลว้วา่เร่ืองใดมีลกัษณะของโครงเร่ืองและแก่นเร่ืองท่ีเป็นสากล  ซ่ึงคนไทยสามารถเขา้ถึง
และสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย   

นอกจากน้ียงัพบว่าบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัวทรงเลือกมาสร้างสรรคน์ั้น  เป็นบทละครท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดอารมณ์ขนัในขอ้บกพร่อง
ของลกัษณะนิสัย  พฤติกรรม  และมารยาทของคนในสังคม  โดยเฉพาะชนชั้นกลางในสังคม
ฝร่ังเศส  พระองคจึ์งทรงสร้างสรรคด์ว้ยการขยายจุดประสงคข์องบทละครประเภทดงักล่าวใหก้วา้ง
ข้ึน  โดยไม่จาํเพาะเจาะจงให้เกิดอารมณ์ขนัจากขอ้บกพร่องของคนชนชั้นกลางเหมือนบทละคร
ต้นฉบับ  แต่ทรงสร้างสรรค์ให้เป็นเร่ืองท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกับความคิด  ลักษณะนิสัย   และ
พฤติกรรม  อนัเป็นลกัษณะความประพฤติอนัพึงประสงคข์องคนทัว่ไปในสงัคม   
 
 
3. ตัวละคร 

ตวัละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสและในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํให้บทละครทุกเร่ืองลว้นดาํเนินไปอย่างสนุกสนานและ
สร้างอารมณ์ขนั  ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้นตวัละคร  ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้น
จาํนวนตัวละคร  กลวิธีการตั้ งช่ือตัวละคร  และบทบาทของตัวละคร  เพื่อแสดงให้เห็นการ
สร้างสรรคด์า้นตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีองคท์รงสร้างสรรคจ์ากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้นกลวิธีการตั้งช่ือตวัละคร  ผูว้ิจยักาํหนดให ้“ช่ือตวัละคร”
หมายถึง ช่ือบุคคล  ยศ  และตาํแหน่ง  โดยพบวา่ช่ือตวัละครบางช่ือสามารถจดัไวใ้นกลวิธีวิธีการตั้ง
ช่ือตวัละครมากกว่าหน่ึงกลวิธี  ทั้งน้ีในการจาํแนกกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครนั้นสามารถจาํแนกได ้ 
6 กลวิธี  ดงัน้ี 
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 1. การตั้งช่ือซ ้ากบัช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
  การตั้งช่ือซํ้ ากบัช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส คือ 

วิธีการตั้งช่ือตวัละครดว้ยการทบัศพัทช่ื์อตวัละครท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
 2. การตั้งช่ือใหม่ 
  การตั้งช่ือใหม่ คือ วิธีการตั้งช่ือตวัละครใหเ้ป็นภาษาไทยโดยไม่มีส่วนใด

เก่ียวขอ้งกบัช่ือตวัละคร  ช่ือยศ  ช่ือตาํแหน่งของตวัละคร  และเคา้เสียงของช่ือตวัละครในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทั้งน้ีสามารถแบ่งเป็น 2 กลวิธียอ่ย ไดแ้ก่  

   2.1 การตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
ปรากฏช่ือตวัละคร   

   2.2 การตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
ปรากฏช่ืออาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

 3. การตั้งช่ือโดยยึดเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส 

  การตั้งช่ือโดยยึดเคา้เสียงเดิมของช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส คือ วิธีการตั้งช่ือตวัละครให้มีลกัษณะของเสียงเหมือนหรือคลา้ยกบัเสียงของช่ือ 
ตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงการตั้ งช่ือวิธีการน้ีปรากฏทั้ งในช่ือและ
นามสกุลของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั  

 4. การตั้งช่ือโดยการแปล 
  การตั้งช่ือโดยการแปล คือ วิธีการตั้งช่ือตวัละครดว้ยการแปลความหมาย

จากช่ือตวัละคร  ช่ือยศ  หรือช่ือตาํแหน่งของตวัละครท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส 

 5. การตั้งช่ือที่บ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือต าแหน่งของตัวละคร 
  การตั้งช่ือท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่งของตวัละคร คือ วิธีการตั้งช่ือ

ตวัละครท่ีมีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่งของตวัละครปรากฏในช่ือตวัละคร  โดยในช่ือ 
ตัวละครของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสอาจมีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 
ท่ีปรากฏในช่ือตวัละครเช่นเดียวกนัหรืออาจจะไม่ปรากฏกไ็ด ้

 6. การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตัวละคร 
  การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตวัละคร คือ วิธีการตั้งช่ือให้มี

ความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะและพฤติกรรมของตวัละคร  โดยการตั้งช่ือวิธีการน้ีไม่ปรากฏในช่ือ 
ตวัละครของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
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ด้านบทบาทของตัวละคร  ผู ้วิจัยจะวิ เคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะตัวละครท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัโครงเร่ืองและแก่นเร่ืองเท่านั้น  โดยกาํหนดนิยามความหมายของคาํว่า “บทบาท
ของตวัละคร” ว่าหมายถึงการแสดงออกดว้ยคาํพูดและพฤติกรรมของตวัละคร  ทั้งน้ีบทบาทของ 
ตวัละครนั้นสามารถปรากฏให้เห็นทั้งจากคาํพูดและพฤติกรรมของตวัละครตวันั้นเอง (ทางตรง)  
และจากคาํพูดหรือพฤติกรรมของตวัละครตวัอ่ืน (ทางออ้ม)  ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอตวัอย่างบท
สนทนาประกอบการวิเคราะห์ดา้นบทบาทของตวัละคร ดว้ยการกาํหนดหมายเลข ดงัน้ี 

หมายเลข (1) คอื บทสนทนาทีป่รากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว   
หมายเลข (2) คอื บทสนทนาทีผู้่วจัิยได้แปล   
หมายเลข (3) คอื บทสนทนาทีป่รากฏในบทละครสุขนาฏกรรรมภาษาฝร่ังเศส 
อน่ึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้นตวัละคร  ผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตารางแสดง

การเปรียบเทียบตวัละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพ ระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยในตารางท่ีระบุว่า อธิบายตัวละคร นั้นเป็นขอ้มูลท่ีทาํให้ทราบว่า
ตวัละครนั้นเป็นใคร  ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้ปลสถานภาพของตวัละครตามท่ีผูแ้ต่งไดร้ะบุไวใ้นบทละครดว้ย   
ถา้ตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือตวัละคร  ผูว้ิจยัจะเขียนคาํอ่านเป็น
ภาษาไทยกาํกับไว ้ แต่ถา้ช่ือตวัละครมียศ  ตาํแหน่ง  หรืออาชีพ  ผูว้ิจยัจะแปลความหมายของ 
คาํ ๆ นั้นกาํกบัไว ้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะอภิปรายขอ้มูลดา้นจาํนวนตวัละคร  กลวิธีการตั้งช่ือตวัละคร  และ
บทบาทของตวัละคร  ตามลาํดบัดงัน้ี     

3.1 ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré  Lui 

 ตวัละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและ 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré  Lui  แสดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 7  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละคร       
     สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré Lui   

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
หมอจ าเป็น 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
หมอจ าเป็น 

ตัวละครเร่ือง   
Le  Médecin  
Malgré  Lui  

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Le  Médecin  
Malgré  Lui 

1 ตาสัง - Sganarelle 
(สกานาแรล) 

Mari  de  Martine 
สามีของมาร์ตีน 
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ตารางที่ 7  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละคร       
     สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré Lui (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
หมอจ าเป็น 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
หมอจ าเป็น 

ตัวละครเร่ือง   
Le  Médecin  
Malgré  Lui  

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Le  Médecin  
Malgré  Lui 

2 หมื่นจ าเนียร เศรษฐีอยา่งเก่า ๆ   
แต่ทาํท่าเป็นชั้นใหม่ 

Géronte  
(เชรอนต)์ 

Père  de  Lucinde 
พอ่ของลูแซนด ์

3 นายเหลีย่ม ชูรั้กของนางจินดา Léandre  
(เลออ็งร์) 

Amant de Lucinde 
ชูข้องลูแซนด ์

4 ยายมา เมียตาสัง Martine 
(มาร์ตีน) 

 

Femme  de  
Sganarelle 
ภรรยาของ 
สกานาแรล 

5 จินดา - Lucinde  
(ลูแซนด)์ 

Fille  de  Géronte 
ลูกสาวเชรอนต ์

6 อ้ายเหลอื บ่าวหม่ืนจาํเนียร 
 

Valère (วาแลร์) Domestique  de  
Gèronte 
คนรับใช ้

ของเชรอนต ์

7 อ้ายหลอ บ่าวหม่ืนจาํเนียร Lucas 
(ลูกาส์) 

Mari de Jacqueline
สามีของจ๊ากเกอลีน 

8 นางกลิน่ แม่นมลูก 
หม่ืนจาํเนียร   

เป็นเมียอา้ยหลอ 
 

Jacqueline 
(จ๊ากเกอลีน) 

Nourrice  chez  
Géronte,  et  femme  

de  Lucas 
แม่นมท่ีบา้นเชรอนต์
และเป็นภรรยาลูกาส์ 

9 ผู้ใหญ่บ้านหง - M. Robert 
(เมอซิเออร์ 
โรแบรต)์ 

Voisin de Sganarelle 
เพื่อนบา้นของ 

สกานาแรล 
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ตารางที่ 7  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละคร       
     สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré Lui (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
หมอจ าเป็น 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
หมอจ าเป็น 

ตัวละครเร่ือง   
Le  Médecin  
Malgré  Lui  

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Le  Médecin  
Malgré  Lui 

10 นายเป๋า ชาวบา้น Thibaut 
(ตีโบต)์ 

Père  de  Perrin 
พอ่ของแปแรง 

11 นายเปีย ลูกนายเป๋า 
 

Perrin 
(แปแรง) 

Fils  de  Thibaut,  
paysan 

ลูกชายของนาย 
ตีโบต,์ ชาวนา 

 
 จากตารางแสดงตัวละครขา้งต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยูห่วัทรงรักษาจาํนวนตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัใหเ้ท่ากบัจาํนวนตวัละคร
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยมีทั้งส้ิน 11 ตวัละคร   

 ด้านกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบว่าช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น  มีกลวิธีตั้งช่ือ 4 กลวิธี  ดงัน้ี 

  1.) การตั้ งช่ือใหม่  ช่ือท่ีจัดอยู่ในกลวิธีน้ี ได้แก่ หมื่นจ าเนียร  จินดา  
ผู้ใหญ่บ้านหง  และนายเป๋า  ทั้งน้ีทั้ง 4 ช่ือขา้งตน้จดัอยูใ่นกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครโดยในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือตวัละคร   

  2.) การตั้งช่ือโดยยดึเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   ตาสัง ซ่ึงจะสงัเกตไดว้า่เสียง /s/ จากช่ือ Sganarelle (สกานาแรล) 
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ส/ ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัว  
โดยเป็นเสียงเสียดแทรกเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก  

   นายเหลีย่ม ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /l/ จากช่ือ Léandre (เลออ็งร์) 
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ล/ ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัว  
โดยเป็นเสียงขา้งล้ินเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก   
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   ยายมา ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /m/ จากช่ือ Martine (มาร์ตีน) ท่ี

ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ม/  
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะต้นในพยางค์แรกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวั  โดยเป็นเสียงนาสิกเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานริมฝีปาก 

   อ้ายเหลอื ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /l/ จากช่ือ Valère (วาแลร์)ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ล/  
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะต้นในพยางค์แรกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด  
ชวนหวั  โดยเป็นเสียงขา้งล้ินเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 

   อ้ายหลอ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /l/ จากช่ือ Lucas (ลูกาส์) ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ล/ ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัว  
โดยเป็นเสียงขา้งล้ินเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 

   นางกลิน่ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /q/ จากช่ือ Jacqueline (จ๊ากเกอ
ลนี) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง 
/ก/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหวั  โดยเป็นเสียงกกัเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานเพดานอ่อน 

   นายเปีย ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /p/ จากช่ือ Perrin (แปแรง) ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางค์แรกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ป/  
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะต้นในพยางค์แรกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวั  โดยเป็นเสียงกกัเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานริมฝีปาก 

  3.) การตั้งช่ือที่บ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือต าแหน่งของตัวละคร  ช่ือท่ีจดัอยู่
ในกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   หมื่นจ าเนียร ซ่ึงจะสงัเกตไดว้า่ช่ือตวัละครมีคาํวา่ “หม่ืน” เป็นคาํ
ท่ีบ่งบอกยศของตวัละครปรากฏ  ทั้ งน้ี Géronte (เชรอนต์) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง    
    ผู้ใหญ่บ้านหง ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “ผูใ้หญ่บา้น” 
เป็นคาํท่ีบ่งบอกตาํแหน่งของตวัละคร  ทั้งน้ี M. Robert (เมอซิเออร์โรแบรต์) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครใน
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  ไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง   
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  4.) การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธี
น้ี คือ นายเหลี่ยม ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นช่ือตวัละครท่ีมีคาํแสดงความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสัยและ
พฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “เหล่ียม”  เพราะนายเหล่ียมเป็นตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรมอยา่งมี
เล่ห์เหล่ียม  โดยเขาไดใ้ชเ้ล่ห์เหล่ียมในการขอความร่วมมือจากตาสังและพาจินดาหนีออกจากบา้น
หม่ืนจาํเนียร  เพราะหม่ืนจาํเนียรไม่ยอมใหท้ั้งคู่แต่งงานกนั   

 3.1.1 บทบาทของตัวละคร  
  เม่ือพิจารณาตารางแสดงตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว

เร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe  Médecin  Malgré Lui ขา้งตน้  
ผูว้ิจยัพบตวัละครท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง จาํนวน 5 ตวัละคร ไดแ้ก่ ตาสังหรือ 
Sganarelle (สกานาแรล)  หม่ืนจาํเนียรหรือ Géronte (เชรอนต)์  นายเหล่ียมหรือ Léandre (เลออ็งร์)  
ยายมาหรือ Martine (มาร์ตีน)  และจินดาหรือ Lucinde (ลูแซนด)์  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของ
ตวัละคร  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครแต่ละตวัต่างแสดงบทบาท  พฤติกรรม  และลกัษณะนิสัยในลกัษณะ
เดียวกนั  ดงัน้ี 

  3.1.1.1 ตาสัง กบั Sganarelle (สกานาแรล) 
   ตวัละครทั้ งสองเป็นผูท่ี้ถูกภรรยาอุปโลกน์ให้เป็นหมอ  ทั้ งน้ี 

ตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
1) ใช้ค าพูดทีก่่อให้เกดิโทสะ 

   ตาสัง กบั Sganarell (สกานาแรล) เป็นตวัละครท่ีใชค้าํพูดไม่
เหมาะสมจนส่งผลใหเ้กิดการทะเลาะเบาะแวง้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการพดูจากวนโมโหจนเกิด
การทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยา  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ยายมา  เบ่ือนกัอา้ยคนอวดดีละก ็
ตาสัง  เบ่ือนกัอีผูห้ญิงปากจดั ๆ ละก ็
ยายมา  รู้ง้ีขา้กไ็ม่ปรารถนาเอาแกเป็นผวัหรอก 
ตาสัง  รู้ง้ีละกไ็ม่ปรารถนาเอาแกเป็นเมียเหมือนกนัแหละ 
ยายมา  ชะชะ ! คนอยา่งแกน่ะ  เป็นอยา่งเคราะห์ดีเหลือเกินทีเดียวท่ีไดค้นอยา่งขา้
  เป็นเมีย 
 



   84 

ตาสัง  เฮ้อแกไม่ตอ้งพูดอวดดีไปนักหรอก  เขารู้หรอกว่าแกน่ะอยากมีผวัจน 
  ตวัสั่น,  ท่ีมาไดเ้สียกบัขา้น่ะเป็นเคราะห์ดีของแกนา  ไม่ยงังั้นแกยงัอดแหง
  อยูน่ัน่เอง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 147) 
(2) 
มาร์ตีน  คนอวดเก่ง ! 
สกานาแรล นางผูห้ญิงโสมม ! 
มาร์ตีน  ช่างโชคร้ายตั้งแต่เวลาและวนัแรกท่ีฉนัยอมแต่งงานกบัแก ! 
สกานาแรล ช่างโชคร้ายท่ีฉนัหลงคารมยอมลงนามแต่งงานใหเ้จา้ทนายจอมลวง ! 
มาร์ตีน  จริงหรือท่ีแกโอดครวญอย่างนั้ น  คนอย่างแกน่ะยงัไม่มีเวลาใดท่ีจะ    
  ขอบคุณสวรรคท่ี์ประทานขา้มาเป็นเมีย ? 
สกานาแรล จริงท่ีแกให้เกียรติมาเป็นเมียฉันและฉันไดมี้โอกาสโออ้วดในคืนแรกของ
  การแต่งงาน  ใหต้ายสิ ! อยา่ใหฉ้นัพดูเลย  เด๋ียวฉนัจะพดูเร่ืองอ่ืนต่ออีก... 
(3) 
Martine  Peste du fou fieffé ! 
Sganarelle Peste de la carogne ! 
Martine  Que maudits soient l’heure et le jour où je m’avisai d’aller dire oui ! 
Sganarelle Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine ! 
Martine  C’est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire : devrais-tu être 
  un seul moment sans rendre grâces au Ciel de m’avoir pour ta femme, et 
  méritais-tu d’épouser une personne comme moi ? 
Sganarelle Il est vrai que tu me fis trop d’honneur, et que j’eus lieu de me louer la 
  première nuit de nos noces. Hé ! morbleu, ne me fais point parler là-
  dessus, je dirais de certaines choses… 

(Molière, 1999: 34) 

2) ใช้ก าลงัในการแก้ไขปัญหา 
ตาสัง กบั Sganarell (สกานาแรล) เป็นตวัละครท่ีใชก้าํลงัในการ

ตดัสินปัญหากบัภรรยา  ซ่ึงเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมและไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ  
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ยายมา  อา้ยข้ีเมา ! 
ตาสัง  เอ๋ !  อีน่ีกาํเริบใหญ่เสียแลว้ 
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ยายมา  อา้ยข้ีเกียจ  ! 
ตาสัง  ตายนะ !  ตายนะ !  (ยายมากลบัด่าใหญ่  ตาสังออกเคือง  ไปฉวยไมอ้อกมา
  ตียายมา) 
ยายมา  โอย !  โอย !  ช่วยดว้ย ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 152) 
(2) 
มาร์ตีน  ไอข้ี้เมา 
สกานาแรล ฉนัจะตีแก 
มาร์ตีน  เจา้คนทรยศ  คนเลว  จอมหลอกลวง  อนัธพาล  ขโมย...!  
สกานาแรล (หยบิไมพ้ลองตีมาร์ตีน) แกตอ้งการแบบน้ีใช่ไหม ?  
มาร์ตีน  โอย ! โอย ! โอย ! โอย ! 
(3)  
Martine  Sac à vin. 
Sganarelle Je vous rosserai. 
Martine  Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, belître, fripon, 
  maraud, voleur… ! 
Sganarelle (Il prend un bâton, et lui en donne). Ah ! vous en voulez donc ? 
Martine  Ah ! ah ! ah ! ah ! 

(Molière, 1999: 36) 

 
3) เกยีจคร้าน 
ตาสัง กบั Sganarell (สกานาแรล) เป็นตวัละครท่ีแสดงนิสัย 

เกียจคร้าน  ชอบด่ืมเหลา้มากกว่าทาํงานและดูแลครอบครัว  อีกทั้งยงัขายสมบติัในบา้นเพื่อนาํเงิน
ไปซ้ือเหลา้มาด่ืม  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1)  
ตาสัง  แกน่ีแหละตอแหลจริง ๆ เทียว 
ยายมา  ตอแหลยงัไง 
ตาสัง  แกวา่ขา้กินแต่ขา้ว 
ยายมา  กห็รือไม่จริงล่ะ 
ตาสัง  ไม่จริง  เหลา้ขา้กกิ็น 
ยายมา  แลว้สมบติัพสัถานอะไรท่ีเป็นของในบา้นมีอยูเ่ท่าไร  แกกเ็กบ็ขายเสียทีละ
  ส่ิงสองส่ิง  สาํหรับจะเอาเงินไปเล่นกะไปซ้ือเหลา้กิน  จนเรือนเตียนแลว้น่ี 
ตาสัง  เตียนกดี็ไปน่ะซิ  ไม่ตอ้งกวาดบ่อย ๆ  
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ยายมา  จนชั้นท่ีนอนหมอนมุง้กแ็ทบหมด 
ตาสัง  กย็ิง่ดี  นอนไม่สบายจะไดต่ื้นเชา้ ๆ  
ยายมา  อา้ยแกน่ะมนักดี็แต่เล่นกะกินเหลา้น่ะแหละ  ตั้งแต่เชา้ชัว่เยน็ 
ตาสัง  กดี็ซิ  ขา้สบายของขา้ยงังั้นน่ี 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 148-149) 
(2)  
มาร์ตีน  แกขายสมบติัฉนัทีละช้ิน ๆ ขายทุกส่ิงท่ีอยูใ่นบา้นหลงัน้ี 
สกานาแรล กเ็พื่อนาํไปซ้ือของกินไง 
มาร์ตีน  แกปอกลอกแมก้ระทัง่เตียงนอนของฉนั 
สกานาแรล แกจะไดต่ื้นแต่เชา้ 
มาร์ตีน  ไม่เหลือเคร่ืองเรือนอะไรในบา้นเลย 
สกานาแรล เราจะไดข้นของไดง่้ายไง 
มาร์ตีน  แกมนัดีแต่เล่นกบักินเหลา้ตั้งแต่เชา้ยนัเยน็ 
สกานาแรล มนัช่วยไม่ใหฉ้นัเบ่ือ 
(3)  
Martine  Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis. 
Sganarelle C’est vivre de ménage. 
Martine  Qui m’a ôté jusqu’au lit que j’avais. 
Sganarelle Tu t’en lèveras plus matin. 
Martine  Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. 
Sganarelle On en déménage plus aisément. 
Martine  Et qui, du matin jusqu’au soir, ne fait que jouer et que boire. 
Sganarelle C’est pour ne me point ennuyer. 

(Molière, 1999: 34-35) 

 
4) หลงตนเอง 

    ตาสัง กบั Sganarell (สกานาแรล) เป็นตวัละครท่ีชอบทาํอะไร
ตามใจตนเองและหลงตวัเองว่าเป็นคนสาํคญัและเป็นคนท่ีมีความสามารถ  เม่ือมีผูอ่ื้นมาช่ืนชมก็
มกัจะพดูเสริมเติมแต่งใหต้นเองมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี      
  

(1)  
อา้ยเหลือ  ท่านไม่ใช่หรือช่ือสัง ? 
ตาสัง  ขา้จะช่ือหรือไม่ใช่กช่็างขา้ประไร  แกจะทาํไม ? 
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อา้ยเหลือ  อยากจะแสดงความนบัถืออยา่งสูงเท่านั้น 
ตาสัง  อ๋อ ! ถา้ยงังั้นกเ็ชิญเถอะ  ฉนัแหละช่ือสัง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 168) 
(2)  
วาแลร์  ผมถามวา่ท่านไม่ไดช่ื้อสกานาแรลใช่ไหม? 
สกานาแรล (หันไปยงัวาแลร์และลูกาส์) ใช่และไม่ใช่  มนัข้ึนอยู่กับว่าคุณตอ้งการ
  อะไร 
วาแลร์  เราเพียงแต่ตอ้งการแสดงความนบัถือยา่งสูงเท่านั้น 
สกานาแรล ถา้เช่นนั้น  ฉนัน่ีแหละช่ือสกานาแรล 
(3)  
Valère  Je vous demande si ce n’est pas vous qui se nomme Sganarelle. 
Sganarelle se tournant vers Valère, puis vers Lucas. Oui et non, selon ce que vous 
  lui voulez. 
Valère  Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. 
Sganarelle En ce cas, c’est moi qui se nomme Sganarelle. 

(Molière, 1999: 35) 

5) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ตาสัง กบั Sganarell (สกานาแรล) เป็นตวัละครท่ีเห็นแก่

ผลประโยชน์ส่วนตน  จึงทาํให้ตดัสินใจตดัสินใจโกหกหลอกลวงว่าตนเองนั้นเป็นแพทยท่ี์มี
ความสามารถเพราะเห็นแก่ทรัพยสิ์นเงินทองท่ีจะไดรั้บจากการเป็นแพทย ์  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1)  
อา้ยเหลือ  คนไขท่ี้ผมมาเชิญคุณไปรักษาคราวน้ีเป็นโรคประหลาด  แต่ผมเช่ือวา่คุณ
  คงจะรักษาหายไดง่้าย ๆ ทีเดียว  ยงัไง ๆ คงจะไม่เป็นการเสียเวลาเปล่า  
  เพราะท่านหม่ืนจาํเนียรนายผมน่ะ  ท่านเป็นเศรษฐีท่านคงจะใหร้างวลัคุณ
  ถึงขนาดเป็นแน่ 
ตาสัง  ออ้ !  ถา้ฉันไปกะแกละก็ฉันคงจะไดรั้บผลประโยชน์จน เป็นท่ีพอใจของ
  ฉนัทีเดียวหรือ ? 
อา้ยเหลือ  เป็นแน่ทีเดียวครับ 
ตาสัง  ถา้ยงังั้นละก็ฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็นหมอ  แต่แรกฉันลืมไป  พึ่งนึกข้ึนมา
  ออกเม่ือแกพดูถึงวา่จะไดผ้ลประโยชน์นัน่แหละ  ถา้พดูกนัใหน่้าฟังยงัง้ีละ
  กอ็ยา่วา่แต่จะใหเ้ป็นหมอเลย  ใหเ้ป็นหมากเ็อา  กน่ี็แน่ะใครเจบ็ไปล่ะยะ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 179) 
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(2)  
วาแลร์  คุณจะพึงพอใจกบัเรา คุณจะไดเ้งินตามท่ีคุณตอ้งการถา้คุณไปกบัเรา 
สกานาแรล ฉนัจะไดรั้บเงินตามท่ีฉนัตอ้งการ ? 
วาแลร์  แน่นอนทีเดียวครับ 
สกานาแรล อา้ ! ถา้อยา่งนั้นฉันยอมรับว่าฉันเป็นหมอ  ฉันลืมไปว่าเป็นหมอ เพิ่งนึก
  ข้ึนมาได ้มีปัญหาอะไร ? ตอ้งไปท่ีไหน ? 
(3)  
Valère  Enfin, Monsieur, vous aurez contentement avec nous ; et vous gagnerez 
  ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous 
  mener. 
Sganarelle Je gagnerai ce que je voudrai ? 
Valère  Oui. 
 Sganarelle Ah ! je suis médecin, sans contredit : je l’avais oublié, mais je m’en 
  ressouviens. De quoi est-il question ? où faut-il se transporter ? 

(Molière, 1999: 50) 

 
6) เจ้าชู้ 

    ตาสัง กบั Sganarell (สกานาแรล) เป็นตวัละครท่ีมีนิสัยเจา้ชู ้ 
ดงัท่ีแสดงกิริยาท่าทางเจา้ชูก้บัแม่นมของลูกสาวเศรษฐี  แมจ้ะทราบดีว่าแม่นมคนน้ีเป็นภรรยาของ
คนรับใชใ้นบา้นของเศรษฐี  ทั้งน้ีตาสังแสดงกิริยาเจา้ชูด้ว้ยการจบัมือ  ส่วนSganarell (สกานาแรล)
แสดงกิริยาเจา้ชูด้ว้ยการทาํท่าจะกอด  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
 

(1)  
หม่ืนจาํเนียร  อ๋อ ! นัน่นางกล่ิน  แม่นมลกูคนเลก็ของฉนั (ออกไปกบัอา้ยเหลือทางขวา) 
ตาสัง  (พูดทางคนดู)  เขา้ทีจริงแฮะ  (พูดดงั)  ออ้แม่กล่ิน  แหมรูปก็งามนามก็
  เพราะ  หล่อนสบายดีอยูห่รอกหรือจ๊ะ  ถา้ไม่สบายละก็บอกให้ฉันทราบ
  เถอะ  อยา่เกรงใจเลยทีเดียว  ฉันจะเตม็ใจรักษาหล่อนเตม็สติกาํลงัทีเดียว  
  (จบัมือนางกล่ินมาลบูคลาํ) ฉนัคงจะมีความพอใจมากท่ีจะ............ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 195) 
(2)  
เชรอนต ์  แม่นมของลกูคนเลก็ของฉนั 
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สกานาแรล โอ ้! เธอเหมือนเคร่ืองเรือนท่ีสวยงาม  อา้ ! แม่นมท่ีมีเสน่ห์  วิชาหมอของ
  ฉันดูตํ่าตอ้ยกว่าศาสตร์การเป็นแม่นมของหล่อน  ฉันอยากเป็นเด็กนอ้ยท่ี
  ไดมี้โอกาสดูดนม (เขาจะจบัปทุมถนัของเธอ) ฉันเต็มใจรักษาหล่อนดว้ย
  ยา  ความรู้ ความสามารถทางการแพทยข์องฉนั  และ... 
ลกูาส์  ขอโทษครับ  คุณหมอ  ปล่อยเมียผมนะครับ 
สกานาแรล อะไรนะ น่ีเมียแกหรือ ? 
ลกูาส์  ใช่ 
สกานาแรล (แสร้งกอดลูกาส์และหนัไปหาแม่นมพร้อมกอดเธอ) อา้ ! ฉนัไม่ทราบมา
  ก่อน ฉนัขอแสดงความยนิดีท่ีเธอทั้งสองรักกนั 
(3)  
Géronte  C’est la nourrice d’un petit enfant que j’ai. 
Sganarelle Peste ! le joli meuble que voilà. Ah ! Nourrice, charmante nourrice, ma 
  médecine est la très humble esclave de votre nourricerie, et je voudrais 
  bien être le petit poupon fortuné qui tétât le lait de vos bonnes grâces (Il 
  lui porte la main sur le sein). Tous mes remèdes, toute ma science, toute 
  ma capacité est à votre service, et… 
Lucas  Avec votte parmission, Monsieu le Médecin, laissez là ma femme, je 
  vous prie. 
Sganarelle Quoi, est-elle votre femme ? 
Lucas  Oui. 
 Sganarelle (Il fait semblant d’embrasser Lucas : et se tournant du côté de la      
  nourrice, il l’embrasse.) Ah ! vraiment, je ne savais pas cela, et je m’en 
  réjouis pour l’amour de l’un et de l’autre. 

(Molière, 1999: 58) 
 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของตาสัง กับ Sganarelle 
(สกานาแรล) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั อนัมีผลทาํให้เกิดเหตุการณ์สาํคญัใน
เร่ืองซ่ึงเป็นจุดขดัแยง้ คือ ทาํใหภ้รรยาคิดแกแ้คน้จนทาํใหต้นตอ้งเป็นหมอจาํเป็น 

 
  3.1.1.2 หมื่นจ าเนียร กบั Géronte (เชรอนต์) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นเศรษฐีท่ีพยายามหาหมอท่ีมีความสามารถ
พิเศษมารักษาอาการเป็นใบข้องลูกสาว ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี  
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1) เช่ือคนง่าย 
   หมื่นจ าเนียร กบั Géronte (เชรอนต์) เป็นตวัละครท่ีเช่ือคนง่าย  

ดงัท่ีไดย้ินตาสัง หรือ สกานาแรล (Sganarelle) ซ่ึงถูกภรรยาอุปโลกน์ว่าเป็นหมอวินิจฉัยโรคดว้ย
ภาษาอ่ืน  ก็เช่ือว่าเป็นหมอท่ีมีความสามารถ  ทั้ งท่ีภาษาท่ีได้ยินเป็นเกิดจากการสร้างคาํท่ีไม่มี
ความหมาย  โดยตาสังพยายามพูดภาษาองักฤษ  ส่วนสกานาแรล (Sganarelle) พยายามพูดภาษา
กรีก  ละติน และฮิบรู  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี    

  
(1)  
ตาสัง  (พูดทางคนดู) น่ีแหละ  อา้ยการท่ีไดไ้ปอยู่ให้หมอฝร่ังจิกหัวใชเ้สียหกปี
  มนัมาแลเห็นประโยชน์กนัคราวน้ีเอง 
หม่ืนจาํเนียร เป็นยงัไงอีกล่ะหมอ ? 
ตาสัง  กพ็อลมร้ายท่ีผมกล่าวแลว้นั้นแหละ  ผา่นเขา้ไปทางซ้ายถูกตบัผา่นเขา้ไป
  ทางขวาถูกหัวใจ  ก็เก่ียวไปถึงปอดท่ีตามภาษาฝร่ังเรียกวา่ สติมเก, ก็ปอด
  นั้นมีเส้นประสาทโยงถึงมนัสมองท่ีเรียกตามภาษาฝร่ังเว่าโกเหดแล่นข้ึน
  ทางกระดูกสันหลงั  ท่ีฝร่ังเรียกว่าสมุ๊กบ๊อกนัน่แหละครับ, ถึงเลยเกิดเป็น
  พิษข้ึน  คุณฟังไวใ้หดี้นะครับ 
หม่ืนจาํเนียร จ๊ะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 208) 
(2)  
จ๊ากเกอลีน น่ีไงคนเก่งมาแลว้ !  
ลกูาส์  ดีจงั แต่ฉนัไม่ไดย้นิ  
สกานาแรล เจา้ลมร้ายท่ีผมกล่าวแลว้นั้น  มนัเขา้มาทางดา้นซ้าย  ผ่านตบั ไปทางดา้น
  ขวาถกูหวัใจ  ไปถึงปอดท่ีเรียกเป็นภาษาลาตินวา่ อาร์มยอ็ง โยงถึงสมองท่ี
  เรียกเป็นภาษากรีกวา่ นสัมุส  ผา่นเส้นเลือดท่ีเรียกเป็นภาษาฮิบบรูวา่ กบีูล 
  ไปทางห้องหัวใจ...  ลมร้ายน้ีจึงเป็นลมพิษ...  ฟังให้ดี  ผมขอบอกว่าเป็น
  ลมพิษ 
เชรอนต ์  ครับ 
(3)  
Jacqueline L’habile homme que velà ! 
Lucas  Oui, ça est si biau, que je n’y entends goutte. 
Sganarelle Or ces vapeurs dont je vous parle venant à passer du côté gauche, où est 
  le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon que nous 
  appelons en latin armyan, ayant communication avec le cerveau, que 
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  nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous 
  appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin  lesdites vapeurs, qui 
  remplissent les ventricules de l’omoplate ; et parce que lesdites         
  vapeurs… comprenez bien ce raisonnement je vous prie ;et parce que 
  lesdites vapeurs ont une certaine malignité… Écoutez bien ceci, je vous 
  conjure. 
Géronte  Oui. 

 (Molière, 1999: 64) 

 
2) รักและหวงัดีต่อลูก 

   หมื่นจ าเนียร กบั Géronte (เชรอนต์) เป็นตวัละครท่ีรักและหวงั
ดีต่อลูก  เม่ือทราบวา่ลูกเป็นใบก้พ็ยายามหาหมอท่ีมีความสามารถมารักษา  นอกจากน้ียงัพยายามหา
ชายหนุ่มท่ีมีฐานะมัน่คงมาใหลู้กสาวแต่งงานดว้ย  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1)  
หม่ืนจาํเนียร ไม่เป็นไร  อยา่พดูเร่ืองนั้นต่อไปเลย  เชิญนัง่ (นัง่ทั้งสองคน) เด๋ียวน้ีฉนัน่ะ
  มีลูกสาวอยูค่นหน่ึง  เจ็บเป็นโรคอะไรประหลาดมาก  อยากให้หมอรักษา
  สักหน่อย   

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 194) 
 

หม่ืนจาํเนียร เม่ือมนัเกิดมีอนัเป็นข้ึนอยา่งน้ีแลว้  ใครเขาจะมาพอใจเป็นผวั  คนท่ีไม่ใบ้
  มีถมไป  แลว้ก็อีกอยา่งหน่ึง  เม่ือก่อนท่ีแม่จินดาจะเจ็บน่ะ  ขา้ก็ไดจ้ดัการ
  จะให้หล่อนมีผวัอยูแ่ลว้  หล่อนพอใจหรือ  เปล่าทั้งเร่ือง  หล่อนไม่พอใจ
  เลยจนนิดเดียว 
กล่ิน  จริงเจา้ค่ะ  เธอไม่พอใจเพราะเธอไม่รักคุณห่อเลยจนนิดเดียว  รับประทาน
  โทษเถอะเจา้ค่ะ  ทาํไมคุณนายถึงไม่พอใจยกใหก้ะคุณเหล่ียมท่ีแลเห็นกนั
  อยูแ่ลว้  วา่คุณจินดามีความพอใจอยูม่าก  ถา้คุณเป็นเหล่ียมแลว้ละกท่ี็ไหน
  เลยคุณจินดาจะคดัคา้นในการท่ีคุณนายจะยกให้  แลว้ดิฉันเช่ือดว้ยว่าคุณ
  เหล่ียมจะรับรองได้ดีทั้ งคุณจินดาเป็นใบ้อยู่ยงัง้ีแหละ  ธรรมดาคนท่ีมี
  ความรักกนัจริงแลว้  ถึงจะเกิดมีอนัจะเป็นข้ึนยงัไงกค็งไม่หายรักกนั 
หม่ืนจาํเนียร นายเหล่ียมคนน้ีมนัไม่ใช่คนท่ีสมควรกะลูกสาวขา้  อะไรจนออกกรอบ  
  แทบจะตอ้งขอทานเขากินละ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 186-187) 
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(2)  
สกานาแรล ผมขอใหคุ้ณถูกตีบา้ง 
เชรอนต ์  ไม่เป็นไร  อยา่พูดถึงเร่ืองนั้นอีกเลย  คุณครับ  ผมมีลูกสาวหน่ึงคนท่ีเป็น
  โรคประหลาดมาก 
 
เชรอนต ์  หล่อนมีสภาพแบบน้ี  เป็นโรคแบบน้ี ใครจะมาแต่งงานกบัหล่อน  หล่อน
  จะไม่เห็นดว้ยกบัความตอ้งการของฉนัไดห้รือ ? 
จ๊ากเกอลีน ดิฉันคิดว่าหล่อนไม่เห็นด้วย  ท่านต้องการให้หล่อนแต่งงานกับคนท่ี 
  หล่อนไม่รัก  ทาํไมท่านไม่ยกเธอให้กบัเลออ็งร์ คนท่ีหล่อนรัก  ดิฉันเช่ือ
  วา่เขาจะยอมรับลกูสาวท่านทั้ง ๆ ท่ีเป็นใบอ้ยา่งน้ี  
เชรอนต ์  เจา้เลออ็งร์คนน้ีไม่เหมาะสม  เขาไม่มีทรัพยส์มบติัเหมือนอีกคนหน่ึง 
(3)  
Sganarelle Que j’ai eu l’honneur de vous donner. 
Géronte  Ne parlons plus de cela. Monsieur, j’ai une fille qui est tombée dans une 
  étrange maladie. 

(Molière, 1999: 57) 
 
Géronte  Est-elle en état maintenant qu’on s’en voulût charger, avec l’infirmité 
  qu’elle a ? Et lorsque j’ai été dans le dessein de la marier, ne s’est-elle 
  pas opposée à mes volontés ? 
Jacqueline Je le crois bian : vous li vouilliez bailler cun homme qu’alle n’aime  
  point. Que ne preniais-vous ce Monsieu Liandre, qui li touchait au   
  cœur ? Alle aurait été fort obéissante : et je m’en vas gager qu’il la   
  prendrait, li, comme alle est, si vous la li vouillais donner. 
Géronte  Ce Léandre n’est pas ce qu’il lui faut : il n’a pas du bien comme l’autre. 

(Molière, 1999: 54) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของหมื่นจ าเนียร กบั Géronte 

(เชรอนต์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของผูมี้ทรัพยสิ์นเงินทอง
เป็นพอ่ท่ีดีแต่ขาดวิจารณญาณ  ส่งผลใหถู้กหลอก  อนัเปิดโอกาสใหห้มอจาํเป็นไดแ้สดงบทบาท   
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  3.1.1.3 นายเหลีย่ม กบั Léandre (เลออ็งร์) 
 ตัวละครทั้ งสองเป็นคนรักของลูกสาวเศรษฐี  แต่ถูกเศรษฐี

ขดัขวางในความรักเพราะมีฐานะยากจน  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี  
1) มีความรักและความจริงใจ 
 นายเหลีย่ม กบั Léandre (เลอ็องร์) เป็นตวัละครท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่ามีความรักต่อลูกสาวเศรษฐีเป็นอย่างยิ่ง  แมว้่าการปลอมตวัมาเป็นผูช่้วยของหมอวิเศษเพื่อพา 
ลูกสาวของเศรษฐีหนีออกจากบา้นจะเป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง  แต่ก็แสดงให้ถึงความรักและ
ความจริงใจท่ีเขามี  ซ่ึงบทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1)  
หม่ืนจาํเนียร (ช้ีนายเหล่ียม) นัน่หมอเอาใครมาดว้ย 
ตาสัง  อ๋อ !  นัน่หรือครับเขาช่ือ – เออ้ – (หนัหนา้ไปพดูกบันายเหล่ียม)  ช่ือไหร่
  ล่ะ ? 
เหล่ียม  (ป้องตอบตาสัง) ช่ืออิบระฮิม 
ตาสัง  (พดูดงั) ช่ืออิบระฮิมครับ 
หม่ืนจาํเนียร เขาเป็นอะไร ? 
ตาสัง  (ป้องถามนายเหล่ียม) เป็นอะไรล่ะ? 
เหล่ียม  (ป้องตอบตาสัง) เป็นลกูศิษยแ์กยงัไงล่ะ 
หม่ืนจาํเนียร (พดูดงั) เป็นลกูศิษยผ์มยงัไงล่ะ 
หม่ืนจาํเนียร ออ้ ! น่ีจะใหม้าช่วยรักษายงังั้นหรือ ? 
ตาสัง  ยงังั้นซิครับ  อะบงัคนน้ีเขามีความรู้ในทางวิชาหมอดีพอใชแ้ลว้  แต่ยงัสู้
  ผมไม่ได ้ เพราะยงังั้นถึงไดย้อมมาเป็นลูกศิษยผ์มอยู่  สําหรับจะไดเ้อา
  ความรู้ไปใหม้ากข้ึนอีก  ผมจะใหล้องฝีมือรักษาลูกสาวคุณดู  ผมเช่ือวา่ลูก
  สาวคุณคงจะพอใจในยาของหมอแขกคนน้ีเป็นแน่ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 240-242) 
(2)  
เชรอนต ์  นัน่หมอเอาใครมาดว้ย ? 
สกานาแรล (ทาํมือแสดงใหเ้ห็นวา่คนนั้นเป็นคนขายยา) คือวา่...  
เชรอนต ์  อะไรนะ ? 
สกานาแรล เขาเป็น.... 
เชรอนต ์  อะไรนะ ? 
สกานาแรล เป็น.... 
เชรอนต ์  ฉนักาํลงัฟังอยู ่
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สกานาแรล เป็นคนท่ีจาํเป็นสาํหรับลกูสาวของคุณ 
(3)  
Géronte  Qui est cet homme-là que vous amenez ? 
Sganarelle faisant des signes avec la main que c’est un apothicaire. C’est… 
Géronte  Quoi ? 
Sganarelle Celui… 
Géronte  Eh ? 
 Sganarelle Qui… 
Géronte  Je vous entends. 
Sganarelle Votre fille en aura besoin. 

(Molière, 1999: 78) 

 
2) มีความเป็นสุภาพบุรุษ 
 นายเหลีย่ม กบั Léandre (เลอ็องร์) เป็นตวัละครท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษ  ดงัตอนท่ีพาลูกสาวของเศรษฐีกลบัมาท่ีบา้น  ซ่ึงเป็นเหตุการณ์แสดงให้
เห็นว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษ  เพราะเม่ือทาํผิดแลว้ก็รู้จกัสาํนึกกลา้ท่ีจะยอมรับในความผิดท่ีตนได้
ก่อข้ึน  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1)  
เหล่ียม  ผมพาแม่จินดามาคืนให้กะคุณพ่อ  เพราะตกลงกนัทั้งสองคนวา่ไม่ควรจะ
  ทาํใหคุ้ณพอ่ไดค้วามเดือดเน้ือร้อนใจ  จะเป็นกรรมต่อไปภายหนา้  ผมไม่
  คิดลกัพาลกูสาวอีกละขอรับ  ผมจะกราบเทา้ขอต่อคุณพอ่แต่โดยดี 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 258) 
(2)  
เลออ็งร์  ท่านครับ  ผมเลอ็องร์ครับ  ขอนาํลูแซนด์มาคืน  เราคิดจะหนีไปดว้ยกนั
  และไปแต่งงานกนั  แต่ไม่ควรให้เกิดเร่ืองเช่นน้ี ผมไม่คิดจะลกัพาลูกสาว
  ของท่านไปอีกละครับ  ผมขอเรียนใหท้ราบวา่  เม่ือสักครู่น้ีเองผมไดรั้บจดั
  หมายแจง้ข่าววา่คุณลุงของผมวา่ถึงแก่กรรม  และผมไดรั้บสมบติัทั้งหมด
  ของท่าน 
เชรอนต ์  ฉนักรู้็สึกวา่เธอเป็นคนดีจริง  ฉนัขอยกลกูสาวใหด้ว้ยความยนิดี 
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(3)  
Léandre  Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux, et remettre Lucinde 
  en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite nous deux, et 
  de nous aller marier ensemble ; mais cette entreprise a fait place à un 
  procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce 
  n’est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, 
  Monsieur, c’est que je viens tout à l’heure de recevoir des lettres par où 
  j’apprends que mon oncle est mort, et que je suis héritier de tous ses
  biens. 
Géronte  Monsieur, votre vertu m’est tout à fait considérable, et je vous donne ma 
  fille avec la plus grande joie du monde. 

(Molière, 1999: 85) 
 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายเหลี่ยม กบั Léandre 
(เลออ็งร์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของชายหนุ่มท่ีมีอุปสรรค
ในเร่ืองความรัก  แต่เม่ือชีวิตพลิกผนักลบัเป็นผูมี้ฐานะ  กท็าํใหอุ้ปสรรคหมดไป 

 
  3.1.1.4 ยายมา กบั Martine (มาร์ตีน) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นภรรยาท่ีแคน้สามีเพราะถูกทาํร้ายร่างกาย  จึง
อุปโลกน์ใหส้ามีของตนเป็นหมอวิเศษ  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี  

1) พูดจาไม่สุภาพ 
ยายมา กับ Martine (มาร์ตีน)เป็นตัวละครท่ีแสดงพฤติกรรม

พูดจาไม่สุภาพ  อนันาํมาสู่การทะเลาะเบาะแวง้กบัสามีของตนเอง  และไดก้ลายเป็นตน้เหตุของ
เร่ืองราวทั้งหมด  การแสดงบทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี 

 
 (1)  
ยายมา  เบ่ือนกัอา้ยคนอวดดีละก ็
ตาสัง  เบ่ือนกัอีผูห้ญิงปากจดั ๆ ละก ็
ยายมา  รู้ง้ีขา้กไ็ม่ปรารถนาเอาแกเป็นผวัหรอก 
ตาสัง  รู้ง้ีละกไ็ม่ปรารถนาเอาแกเป็นเมียเหมือนกนัแหละ 
ยายมา  ชะชะ ! คนอยา่งแกน่ะ  เป็นอยา่งเคราะห์ดีเหลือเกินทีเดียวท่ีไดค้นอยา่งขา้
  เป็นเมีย 
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ตาสัง  เฮ้อแกไม่ตอ้งพูดอวดดีไปนักหรอก  เขารู้หรอกว่าแกน่ะอยากมีผวัจน 
  ตวัสั่น,  ท่ีมาไดเ้สียกบัขา้น่ะเป็นเคราะห์ดีของแกนา  ไม่ยงังั้นแกยงัอดแหง
  อยูน่ัน่เอง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 147) 
(2)  
มาร์ตีน  ไอค้นอวดดี !  
สกานาแรล  นางผูห้ญิงปากร้ายสกปรก 
มาร์ตีน  ฉนัถกูสาปตั้งแต่เวลาและวนัท่ียอมแต่งงานกบัแก ! 
สกานาแรล ฉนักถ็กูสาปวนัท่ีทนายความใหฉ้นัเซ็นช่ือแต่งงาน  
มาร์ตีน  แกนะหรือท่ีมาบ่นเร่ืองแต่งงานน้ี แกไม่ตระหนกัหรือว่าสวรรคส่์งขา้ให้
  มาเป็นเมียแก แกไม่รู้เลยหรือวา่แกควรมีเมียอยา่งฉนั? 
สกานาแรล จริงอยู่แกให้เกียรติฉันมากเกินไปท่ีมาแต่งงานกบัฉัน  และฉันไดเ้สียกบั
  แกคืนแรกของการแต่งงาน  อยา่มาพดูเกินเร่ืองน้ีดีกวา่  ไม่อยา่งนั้นฉันจะ
  พดูอีกนะ... 
 (3)  
Martine  Peste du fou fieffé ! 
Sganarelle Peste de la carogne ! 
Martine  Que maudits soient l’heure et le jour où je m’avisai d’aller dire oui ! 
Sganarelle Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine ! 
Martine  C’est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire : devrais-tu être 
  un seul moment sans rendre grâces au Ciel de m’avoir pour ta femme, et 
  méritais-tu d’épouser une personne comme moi ? 
Sganarelle Il est vrai que tu me fis trop d’honneur, et que j’eus lieu de me louer la 
  première nuit de nos noces. Hé ! morbleu, ne me fais point parler là-
  dessus, je dirais de certaines choses… 

(Molière, 1999: 34) 

 
2) ผูกใจเจ็บ 
ยายมา กบั Martine (มาร์ตีน)เป็นตวัละครท่ีแสดงลกัษณะนิสัย

ผกูใจเจ็บ  ดงันั้นจึงอุปโลกน์ให้สามีของตนเองเป็นหมอวิเศษ  แต่สามีของเธอตอ้งโดนตอ้งทุบตี
ก่อนจึงจะยอมรับวา่เป็นหมอ  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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(1)  
ยายมา  เออ  ดีละมึงอา้ยสัง ! ตีกเูจบ็นกัวนัน้ีจะตอ้งหาทางแกแ้คน้ใหไ้ดเ้ทียว  เรารู้
  หรอกว่าผูห้ญิงน่ะท่ีจริงถา้จะลงโทษผูช้ายแลว้ก็ง่ายท่ีสุด  แต่คนอย่าง
  ตาสังน่ีจะลงโทษกนัทางใจคงไม่รู้สึก  ตอ้งให้แกเจ็บอะไรอยา่งหน่ึง  ถึง
  จะพอสมกะท่ีแกไดท้าํกะเราไวแ้ลว้ (เขา้ไปทางบา้น  แลว้เดินเขา้ออกเป็น
  ทีเหมือนทาํงานต่าง ๆ ในบา้น) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 159) 
 (2)  
มาร์ตีน  (พูดคนเดียว) ดีละ  ฉันจะไม่ลืมความรู้สึกน้ีเลย  ฉันจะหาวิธีให้แกถูก
  ลงโทษโดยถูกตีเหมือนกบัท่ีแกตีฉัน  ฉันรู้ดีว่าผูห้ญิงมีอะไรท่ีจะแกแ้คน้
  ผูช้ายไดเ้สมอ ๆ แต่ตอ้งให้แกเจ็บอะไรอยา่งหน่ึง  จึงจะสมกบัท่ีแกไดท้าํ
  ไวก้บัฉนั 
(3)  
Martine  seule. Va, quelque mine que je fasse, je n’oublie pas mon ressentiment ; 
  et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que 
  tu me donnes. Je sais bien qu’une femme a toujours dans les mains de 
  quoi se venger d’un mari : mais c’est une punition trop délicate  pour 
  mon pendard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir, et 
  ce n’est pas contentement pour l’injure que j’ai reçue. 

(Molière, 1999: 39) 

 
3) รู้จักส านึกผดิ 
ยายมา กับ Martine (มาร์ตีน)เป็นตัวละครท่ีแสดงให้เห็นว่า 

มีความละอายและรู้จักสํานึกผิด  โดยเฉพาะเร่ืองการอุปโลกน์ให้สามีของตนเป็นหมอวิเศษ   
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1)  
ยายมา  พทุโธ่ ๆ  นัน่จะเอาผวัฉนัไปเขา้ตะรางทาํไมกนั 
อา้ยหลอ  ทาํไมล่ะ  มาคบคิดกะผูร้้ายลกัพาลกูสาวคุณนายท่านน่ะซิ 
ผูใ้หญ่หง  แม่มา  ฉนัวา่แลว้วา่คงมีเหตุ  ดูมาหายอยูน่านนกั 
ตาสัง  กน่ี็แกน่ะเสือกมาดว้ยทาํไมล่ะ 
ยายมา  ฉันชวนแกมาเองแหละ  เห็นแกเป็นคนราชการ  เผื่อยงัไงจะไดจ้ัดการ
  ช่วยเหลือได ้ กน่ี็แกจะตอ้งติดสักก่ีปีล่ะ 
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ตาสัง  ฉนัจะไปรู้หรือ  ฉนัไม่ใช่ตระลาการน่ี 
ยายมา  โธ่ ๆ ไม่รู้เลยว่าจะเป็นถึงเพียงน้ี  ไม่ควรเลยท่ีฉันจะสัปดนไปบอกเขาว่า
  แกเป็นหมอ 
ตาสัง  ออ้ !  น่ีแกน่ะเองแหละหรือไปบอกเขาวา่กนัเป็นหมอ 
ยายมา  กย็งังั้นน่ะซิ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 254-255) 
(2)  
มาร์ตีน  โอ ้! พระเจา้ ! ฉนัหาท่ีพกัของเขาไม่เจอ  บอกข่าวเก่ียวกบัหมอท่ีฉนับอก
  ใหคุ้ณไปหาหน่อย 
ลกูาส์  น่ีแน่ะ  เขาจะถกูแขวนคออยูแ่ลว้ 
มาร์ตีน  อะไรนะ ? สามีฉันถูกแขวนคอ  พุทโธ่  เขาไปทาํอะไรมา จึงจะโดน 
  แขวนคอ ? 
ลกูาส์  เขาลกัพาตวัลูกสายเจา้นาย 
มาร์ตีน  อนิจจา ! พอ่สามีท่ีรัก  จริงหรือท่ีเขาจะแขวนคอแก ? 
สกานาแรล เห็นหรือยงั !  
มาร์ตีน  ฉนัจะปล่อยใหแ้กตายต่อหนา้คนอ่ืน ๆ ไดห้รือ ? 
(3)  
Martine  Ah ! mon Dieu ! que j’ai eu de peine à trouver ce logis ! Dites-moi un 
  peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. 
Lucas  Le velà, qui va être pendu. 
Martine  Quoi ? mon mari pendu ! Hélas ! et qu’a-t-il fait pour cela ? 
Lucas  Il a fait enlever la fille de notte maître. 
Martine  Hélas ! mon cher mari, est-il bien vrai qu’on te va pendre ? 
Sganarelle Tu vois. Ah ! 
Martine  Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens ? 

(Molière, 1999: 84) 

    
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของยายมา กับ Martine  

(มาร์ตีน) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของภรรยาท่ีแกเ้ผด็สามี  
อนัเป็นการสร้างปมปัญหาใหเ้กิดข้ึน 
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  3.1.1.5 จินดา กบั Lucinde (ลูแซนด์) 
 ตวัละครทั้งสองเป็นลูกสาวของเศรษฐีท่ีแกลง้เป็นใบเ้พื่อประชด

บิดาของตนเองท่ีไม่ยอมให้แต่งงานกบัชายท่ีตนเองรัก  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  
ไม่ชอบถูกบงัคบัจิตใจ  โดยเฉพาะเร่ืองการถูกคลุมถุงชน  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1)  
จินดา  เม่ือดิฉันพูดไดย้งัง้ีแลว้  ดิฉันจะตอ้งขอบอกคุณพ่อให้รู้ไวว้่า  ดิฉันจะไม่
  ยอมมีผวัอ่ืนนอกจากนายเหล่ียม  และในการท่ีคุณพ่อคิดจะยกให้นาย 
  ห่อน่ะ  อยา่คิดอีกต่อไปเลย 
หม่ืนจาํเนียร เอะ๊............. 
จินดา  ดิฉนัจะไม่ยอมเปล่ียนความคิดเลยทีเดียว 
หม่ืนจาํเนียร อะไรจะ................ 
จินดา  ถึงอธิบายเท่าไรดิฉนักไ็ม่ยอมเช่ือฟังเป็นอนัขาด 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 244) 
(2)  
ลแูซนด ์  ค่ะคุณพ่อ  ดิฉันพดูไดแ้ลว้  แต่เพื่อบอกคุณพ่อวา่ดิฉันจะไม่ยอมมีสามีอ่ืน
  นอกจากเลออ็งร์  และไม่มีประโยชน์ท่ีคุณพอ่จะยกดิฉนัใหก้บัโอราซ  
เลออ็งร์  แต่.... 
ลแูซนด ์  ไม่มีอะไรมาเปล่ียนความคิดของดิฉนัไดเ้ลย 
เลออ็งร์  อะไรนะ... ? 
ลแูซนด ์  คุณพอ่จะหาเหตุผลมาแยง้เท่าไรกไ็ม่มีทางค่ะ 
(3)  
Lucinde  Oui, mon père, j’ai recouvré la parole : mais je l’ai recouvrée pour vous 
  dire que je n’aurai jamais d’autre époux que Léandre, et que c’est     
  inutilement que vous voulez me donner Horace. 
Géronte  Mais… 
Lucinde  Rien n’est capable d’ébranler la résolution que j’ai prise. 
Géronte  Quoi… ? 
Lucinde  Vous m’opposerez en vain de belles raisons. 

(Molière, 1999: 58) 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของจินดา กับ  Lucinde  
(ลูแซนด์) พบวา่ต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของหญิงสาวท่ีต่อตา้นการ
คลุมถุงชน 
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  เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครสําคัญท่ีปรากฏใน 
พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe 
Médecin Malgré Lui  ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษา
บทบาทของตวัละครสาํคญัในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองหมอจ าเป็น  ให้เหมือนกบับทบาท
ของตวัละครสาํคญัท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  

 
3.2 ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel  Qu’on  Le Parle 
 ตัวละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ือง ล่ามดีและ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel  Qu’on  Le Parle  แสดงใหเ้ห็นดงัตาราง
ต่อไปน้ี  

 
ตารางที่  8  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละคร             
        สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel  Qu’on  Le Parle 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
ล่ามด ี

อธิบายตัวละครเร่ือง 
ล่ามด ี

ตัวละครเร่ือง   
L’Anglais Tel  

Qu’on  Le Parle 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
L’Anglais Tel  

Qu’on  Le Parle 

1 นายจอน ล่ามดี 
 

Eugène  
(อูแชน) 

Interprète  
ล่าม 

2 ยอน   สมิท คนองักฤษ 
 

Hogson  
(ฮอกซนั) 

Père de Betty 
พอ่ของเบต็ตี 

3 ริชาร์ด   ดิ๊กซัน ชายหนุ่มองักฤษ Julien   Cicandel 
(จูเลียง  ซิกองเดล) 

- 

4 เบ็ตตี   สมิท ลูกสาวของ 
ยอน  สมิท 

Betty  
(เบต็ตี) 

- 

5 จีนเก๊า บ๋อยท่ีโฮเตล็สงขลา Le garçon  
(บ๋อย) 

- 

6 นายสมบุญ เสมียนท่ีโฮเตล็
สงขลา 

La  Caissière 
(เสมียนผูห้ญิง) 

- 



   101 

ตารางที่  8  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละคร             
        สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel  Qu’on  Le Parle (ต่อ)   

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
ล่ามด ี

อธิบายตัวละครเร่ือง 
ล่ามด ี

ตัวละครเร่ือง   
L’Anglais Tel  

Qu’on  Le Parle 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
L’Anglais Tel  

Qu’on  Le Parle 

7 นายต ารวจภูธร - L’inspecteur 
(นายตาํรวจ) 

- 

8 พลต ารวจภูธร - L’agent  de  
police. 

(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ) 

Interprète  
ล่าม 

 
 จากตารางแสดงตัวละครขา้งต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยูห่วัทรงรักษาจาํนวนตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัใหเ้ท่ากบัจาํนวนตวัละคร
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยมีทั้งส้ิน 8 ตวัละคร  ทั้งน้ีพระองคท์รงสร้างสรรคใ์ห้
เสมียนในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี เป็นเพศชาย  ช่ือนายสมบุญ  แต่ใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle นั้น La Caissière 
(เสมียน) เป็นเพศหญิง  ซ่ึงเป็นการสร้างสรรคใ์ห้เขา้กบับริบทของสังคมไทยสมยันั้นท่ียงัไม่เปิด
โอกาสใหผู้ห้ญิงทาํงานนอกบา้นมากนกั   

 ด้านกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบว่าช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองล่ามดี  สามารถจดัอยูใ่นกลวิธีตั้งช่ือ 3 กลวิธี  ดงัน้ี 

  1.) การตั้งช่ือซ ้ากับช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี คือ เบ็ตตี 

  2.) การตั้งช่ือใหม่  ช่ือท่ีจัดอยู่ในกลวิธีน้ี ได้แก่ นายจอน  ยอน  สมิท   
ริชาร์ด  ดิ๊กซัน  จีนเก๊า  และนายสมบุญ  ทั้งน้ี นายจอน  ยอน  สมิท  ริชาร์ด  ดิ๊กซัน จดัอยูใ่นกลวิธี
การตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือตวัละคร ส่วนจีนเก๊าและนาย
สมบุญ  จดัอยู่ในกลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ืออาชีพ  
ยศ  หรือตาํแหน่ง 

  3.) การตั้งช่ือโดยการแปล  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ นายต ารวจภูธร
และพลต ารวจภูธร 
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 3.2.1 บทบาทของตัวละคร  
  เม่ือพิจารณาตารางแสดงตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองล่ามดี
และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบ 
ตวัละครท่ีมีความสัมพนัธ์กับโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง จาํนวน 3 ตวัละคร ได้แก่ นายจอนหรือ 
Eugène (อูแชน)  ยอน สมิท หรือ Hogson (ฮอกซัน) และริชาร์ด ด๊ิกซัน หรือ Julien Cicandel  
(จูเลียง ซิกองเดล)  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของตวัละคร  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครแต่ละตวัต่าง
แสดงบทบาท  พฤติกรรม  และลกัษณะนิสยัในลกัษณะเดียวกนั  ดงัน้ี 

  3.2.1.1 นายจอน กบั Eugène (อูแชน) 
   ตัวละครทั้ งสองเป็นล่ามท่ีเห็นแก่ค่าตอบแทนจึงตัดสินใจ 

ทาํหนา้ท่ีล่ามแทนเพื่อนท่ีติดธุระ  ทั้งท่ีตนเองไม่มีความรู้ภาษาองักฤษ  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดง
บทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) เห็นแก่ผลประโยชน์ 
   นายจอน กบั Eugène (อูแชน) เป็นตวัละครท่ีแสดงลกัษณะนิสัย

เห็นแก่ผลประโยชน์  โดยไม่คาํนึงถึงผลเสียหรือความเดือดร้อนท่ีผูอ่ื้นจะไดรั้บ  ดงัท่ีโกหกว่า
ตนเองเป็นล่ามท่ีมีความสามารถเพราะเห็นแก่เงินค่าตอบแทน  ดังปรากฏบทบาทดังกลาวใน 
บทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
 จอน  อัว๊ก็ไม่รู้ ! (ใส่หมวก) คงหมายความวา่ล่ามแน่ละ ! ฮือ !  อา้ยภาษา     
  องักฤษเราหรือมนักรู้็นอ้ยใจหายเทียว  ถึงภาษาฝร่ังเศสเยอรมนัอะไรมนัก็
  รู้ปาน ๆ กนัอีกนัน่แหละ อา้ยภาษาในโลกน้ีท่ีเราไม่รู้มนัมีมากกว่าท่ีเรารู้
  มากเทียว ! (หัวเราะ) ล่ามเก่งพิลึกละเรา ! เม่ือทิดบุญวานให้มาแทนตวั
  วนัน้ีเกือบจะไม่ตกลงแลว้ทีเดียว  แต่เสียออ้นวอนไม่ได ้ แลว้กก็ารท่ีจะหา
  งานอะไรท่ีไดค่้าจา้งถึงวนัละ ๓ บาทก็ยากอยู ่! ทิดบุญวา่บางวนัไม่มีชาว
  ต่างประเทศมาเลย  หวงัใจวา่วนัน้ีกจ็ะปัดตลอดจะไดร้อดตวัไปวนัหน่ึง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 131-132) 
(2) 
บ๋อย  ผมกไ็ม่รู้  ผมจะใหห้มวกไว ้(เขาใหห้มวกท่ีเขียนขา้งหนา้วา่ “ล่าม”)  
(บ๋อยออกไป) 
อแูชน  (อ่านช่ือหนา้หมวก) ล่ -า-ม !... (สวมหมวก) เอาล่ะ ! ฉนัหวงัวา่คงไม่มีชาว
  อังกฤษคนไหนเข้ามา  ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ เ ป็นแม้แ ต่คํา เ ดียว           
  ภาษาเยอรมนั... ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน... ภาษาถ่ินต่าง ๆ ก็พูดไม่เป็น 
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  แมว้า่มนัมีประโยชน์ต่อการเป็นล่าม... ฉันลงัเลใจนิดหน่อยท่ีรับเป็นล่าม
  ให้เขา  แต่ฉันไม่ไดมี้เงิน  ฉันขอทาํให้รอดตวัดีกวา่  หวงัวา่คงจะไม่มีชาว
  องักฤษมา  ไม่อยา่งนั้นการสนทนาคงไม่ออกรสแน่ ๆ  
(3) 
Le garçon Je ne peux pas dire. Je vais vous donner votre casquette. (Il lui apporte 
  une casquette avec l’inscription « Interpreter ».) 
(Exit le garçon.) 
Eugène  lisant l’inscription. In-ter-pre-ter !... (Il met la casquette sur sa tête.) 
  Voilà ! Je souhaite qu’il n’en vienne pas d’Anglais ! Je ne sais pas un 
  mot d’anglais, pas plus que d’allemand…d’italien, d’espagnol… de tous 
  ces dialects. C’est pourtant bien utile pour un interprête…. Ça m’avait un 
  peu fait hésiter pour accepter cette journée de remplacement. Mais  
  dame ! je ne roule pas sur l’or. Je prends ce qui se trouve. Seulement, je 
  désire vivement qu’il ne vienne pas d’Anglais, parce que notre          
  conversation manquerait d’animation. 

(Bernard, 2004: 96) 

 
2) ไม่มีความรับผดิชอบหน้าที่ 

   นายจอน กับ  Eugène ( อูแชน)  เ ป็นตัวละครท่ี ไม่ มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีล่ามท่ีตนเองปฏิบติั  เม่ือถึงสถานการณ์ท่ีตอ้งใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นเขากลบัวิ่ง
หนีไป  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
จอน  (ตกใจ) เยส !  เยส ! (หนัหมวกกลบัหลงั  เพื่อมิใหฝ้ร่ังเห็นตวัหนงัสือท่ี
  หนา้หมวก)  
สมิท  I  want  to  ask  the  manager  whether  a  young  fellow  and  a  girl  
  have  been  here. 
จอน  เยส !  เยส ! (ถอยหลงัไปจนถึงประตซูา้ยแลว้เลยหนีออกไป)  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 135) 
(2) 
ฮอกซนั  น่ีคือโรงแรมเดอ โกโลญ ? 
อแูชน  (หนัมา) ใช่ ! ใช่ !  
 (เขาหนัหมวกกลบัหลงั  เพื่อไม่ใหฮ้อกซนัเห็นช่ือวา่ “ล่าม”) 
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ฮอกซนั  ดีมาก  ผมตอ้งการถามเจ้าของคนน้ีว่าเธอรับผูห้ญิงสาวกบัชายหนุ่มพกั 
  ท่ีน่ีไหม 
อแูชน  ใช่ ! ใช่ ! 
(ถอยหลงัไปจนถึงประตดูา้นซา้ยแลว้หนีออกไป) 
(3) 
Hogson  Is it here hôtel de Cologne ? 
Eugène  se retournant. Yes ! Yes ! 
(Il retourne sa casquette sur sa tête de façon que l’inscription « Interpreter » ne soit pas vue 
de l’Anglais.) 
Hogson  Very well. I want to ask the landlady if she has not received a young 
  gentleman and a lady. 
Eugène  Yes ! Yes ! 
(Il recule jusqu’à la porte de gauche, premier plan, et disparaît.) 

(Bernard, 2004: 100) 
 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายจอน กับ Eugène  
(อูแชน) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ มีบทบาทของการเป็นล่ามท่ีหวงัแต่
ผลประโยชน์  โดยไม่คาํนึงวา่ตนเองมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะทาํหนา้ท่ีน้ีหรือไม่ 

 
  3.2.1.2 ยอน  สมิท กบั Hogson (ฮอกซัน) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นบิดาของหญิงสาวท่ีหนีตามชายหนุ่ม  และ
ไดม้าพกัอาศยัท่ีโรงแรม  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) มีอารมณ์รุนแรงและขีโ้มโห 
 ยอน  สมิท กับ Hogson (ฮอกซัน) เป็นตัวละครท่ีพูดจาด้วย

อารมณ์รุนแรงและข้ีโมโห   โดยมีสาเหตุมาจากการส่ือสารกบัคนท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการ
ส่ือสาร  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
สมิท  Take my bag, boy. 
บ๋อย  (ไม่เขา้ใจ) ฮอ้ ! ฮอ้ ! 
สมิท  (เสียงดงัข้ึน) Take my bag ! 
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บ๋อย  ออ้ ! ฮอ้ ! (ตั้งท่าจะเดินออกประตไูป) 
สมิท  (โกรธพดูเสียงดงั) Take my bag, damn you ! (ช้ีมือ) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 136-137) 
(2) 

 ฮอกซนั  (จะออกไปทางประตูขวา) ถือกระเป๋า 
 บ๋อย  (ไม่เขา้ใจ) ครับ !  
 ฮอกซนั  ถือกระเป๋า 
 บ๋อย  ตกลงครับ ! 

ฮอกซนั  (เร่ิมโกรธ) ถือกระเป๋า (เขาช้ีไปท่ีกระเป๋า  บ๋อยหยิบกระเป๋าดว้ยความ 
     โกรธ) เกิดอะไรข้ึนกับไอ้หมอน่ี ฉันไม่ชอบพูดถึงสองคร้ัง.. .   มา   
  ตามฉนัมา 
 (ทั้งคู่ออกไปทางซา้ย)  
(3)  
Hogson  au moment de sortir par la porte de droite, premier plan. Take my    
       luggage. 
Le garçon sans comprendre. Oui, monsieur. 
Hogson  Take my luggage. 
Le garçon Parfaitement ! 
Hogson  se montant. Take my luggage. (Il montre sa valise. Le garçon la prend 
  avec colère.) What is the matter with this fellow. I don’t like repeating 
  twice… Now then follow me. 
(Ils sortent par la droite.) 

(Bernard, 2004: 101-102) 

 
2) รักและหวงัดีต่อลูก 
 ยอน  สมิท กบั Hogson (ฮอกซัน) ท่ีเป็นตวัละครท่ีรักและหวงัดี

ต่อลูก  อยากให้ลูกแต่งงานกบัคนท่ีมีฐานะร่ํารวย  ดงันั้นเม่ือทราบว่าชายหนุ่มท่ีพาลูกสาวของเขา
หนีมานั้นไดรั้บการยอมรับเป็นหุน้ส่วนบริษทั  เขาจึงยอมยกลูกสาวให ้ ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
สมิท  (พดูกบันายตาํรวจ) Sir, I think it’s going to turn out all right after all ! 
  (พดูโทรศพัท)์ Hullo ! Speak a little louder, please ! -- That you Lawley ?  
  --- This is Smith  speaking --- Oh ! Really ? -- Certainly, I agree with 
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  you ! Fine young fellow, Dickson ! -- got his  head screwed on  
  the right way ? I should say so !  -- My dear Lawley, pleased is not the 
  world ! I  am highly delighted ! -- Thank you ; most considerate of you ! 
  -- Good-bye ! (วางเคร่ืองฟังแลว้หนัไปพดูกบัด๊ิกซนั) My dear Dick ! 
  Here is Betty’s hand, with my blessing ! (จบัมือลกูสาวใหด๊ิ้กซนั) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 156-157) 
 (2) 
ฮอกซนั  (ไปรับโทรศพัท ์พดูกบันายตาํรวจ) อา้ ! มนัเป็นส่ิงท่ีดี ! (นัง่ลง) ฮลัโหล ! 
  ฮลัโหล ! พดูดงั ๆ หน่อย ผมไม่ไดย้ิน... ฮลัโหล ! ตกลง !... ถา้คนสนใจ 
  จูเลียง  ผมกห็มดเร่ืองจะพดู... ผมกพ็อใจ... ขอบคุณมาก... ลาก่อน (ลุกข้ึน  
  พดูกบัจูเลียง) เพื่อนเอ๋ย ฉนัขอยกลกูสาวใหน้าย ! 
 (เบต็ตีหอมแกม้และกอดจูเลียง)     
 (3) 
Hogson  s’approchant du téléphone, à l’Inspecteur. Ah ! It is a good thing !   
  (S’asseyant.) Allo ! Allo ! Speak louder ; I can’t hear you… allo ! all 
  right !... if you interest Julian, I have nothing more to say… That’s   
  good…thank you… Good bye. (Se levant, à Julien.) My friend, I give 
  you my daughter ! 
(Betty l’embrasse et va dans les bras de Julien.) 

(Bernard, 2004: 119) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของยอน  สมิท กบั Hogson 

(ฮอกซัน) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ มีบทบาทของพ่อท่ีรักลูก  โดยจะยอม
ยกลูกใหแ้ก่ผูท่ี้มีฐานะดีเท่านั้น  อนัทาํใหเ้กิดปมปัญหาของเร่ือง 

 
  3.2.1.3 ริชาร์ด  ดิ๊กซัน กบั Julien  Cicandel (จูเลยีง  ซิกองเดล) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นชายหนุ่มท่ีพาหญิงสาวหนีมา  เน่ืองจากถูก
บิดาของฝ่ายหญิงสาวขดัขวางความรัก  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) ระมัดระวงัตัว 
 ริชาร์ด  ดิ๊กซัน กบั Julien  Cicandel (จูเลียง  ซิกองเดล) เป็น 

ตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรมระมดัระวงัวา่จะถูกจบัเพราะตนเองไดพ้าหญิงสาวหนีจากบิดามา  ดงันั้น
จึงบอกหญิงสาวใหพ้ดูภาษาทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ป็นท่ีสงัเกต  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
ด๊ิกซนั  เราพดูภาษาไทยกนัดีกวา่  จะไดไ้ม่แปลกกบัคนอ่ืน ๆ มากนกั 
เบต็ตี  ฉนัพดูไทยไดไ้ม่ดีเลย  ลืมเสียมาก ! 
ด๊ิกซนั  หล่อนพดูไดดี้พอทีเดียว ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 126) 
(2) 
จูเลียง  เราพดูภาษาฝร่ังเศสกนัดีกวา่  จะไดมี้คนสังเกตเรานอ้ยลง 
เบต็ตี  โอ ้! ฉนัพดูภาษาฝร่ังเศสไดไ้ม่ดี 
จูเลียง  ไม่หรอก  เธอพดูไดดี้มาก 
 (3) 
Julien  Habituez-vous à parler français. Nous nous ferons moins remarquer. 
Betty  Oh ! je sais si peu bien parler français. 
Julien  Mais non, vous savez très bien. 

(Bernard, 2004: 91) 

 
2) มีความรับผดิชอบ 
 ริชาร์ด  ดิ๊กซัน กบั Julien  Cicandel (จูเลียง  ซิกองเดล) เป็น 

ตวัละครท่ีมีความรับผดิชอบโดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการทาํงาน  แมว้า่เขาจะพาหญิงสาวหนีมา  แต่เขา
กย็งัคงไปทาํงาน  ติดต่อลูกคา้  และส่งโทรเลขกลบัไปยงับริษทั  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
เบต็ตี  แลว้เธอกจ็ะตอ้งท้ิงฉนัไวค้นเดียวบางเวลาสาํหรับไปทาํงาน 
ด๊ิกซนั  กค็งจะตอ้งทาํเช่นนั้นบา้งบางคร้ังบางคราว  เช่นเด๋ียวน้ีเองฉันก็ตอ้งไปส่ง
  โทรเลขถึงนายห้าง  แลว้จะตอ้งเลยไปหาผูท่ี้ทาํการคา้ขายติดต่อกนัใน
  เมืองน้ีดว้ย  แต่ฉันหวงัใจว่าคงจะไปไม่นานนัก  ฉันจะรีบกลบัโดยเร็ว
  ท่ีสุดท่ีจะมาได ้

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 129) 
 (2) 
เบต็ตี  ใช่  แต่เธอตอ้งท้ิงฉนัไวค้นเดียวเพื่อออกไปทาํงาน 
จูเลียง  บางเวลาผมตอ้งออกไปทาํงาน  แต่ไม่นาน  เราควรห่างกนับา้ง  ถา้เราอยู่
  ดว้ยกนัตลอด  อาจจะรําคาญกนั  ควรห่างกนับางคร้ัง  แลว้เราจะมาพบกนั
  โดยเร็ว 
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(3) 
Julien  De temps en temps, j’aurai une course ; ça ne sera pas long. Et puis il 
  vaut mieux se quitter de temps en temps ; si on était toujours ensemble 
  sans se quitter, on finirait par s’embêter. Il vaut mieux se quitter        
  quelques instants, et se retrouver ensuite. 
Betty  Oui, mais vous serez obligé me quitter pour les affaires. 

(Bernard, 2004: 93) 

 
3) มีน า้ใจ 
 ริชาร์ด  ดิ๊กซัน กบั Julien  Cicandel (จูเลียง  ซิกองเดล) เป็น 

ตวัละครท่ีมีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น  ดังท่ีเขารับปากว่าจะช่วยล่ามทาํหน้าท่ีแปลภาษาอังกฤษให ้  
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
จอน  อ๋อ !  ถา้อยากรู้เท่านั้นจะยากเยน็อะไร (ดูนาฬิกา) เวลาน้ี๕ โมงคร่ึง  แต่น่ี
  นายช่วยฉันหน่อยเถอะ  ฉันตอ้งพูดกบัคนองักฤษคนหน่ึงท่ีน่ี  แต่เขาพูด
  มาฉนัไม่ค่อยจะเขา้ใจ  เลยไม่รู้วา่เขาตอ้งการอะไร 
ด๊ิกซนั  เด๋ียวน้ีเขาอยูท่ี่ไหน 
จอน  ขอบใจนายท่ีช่วยฉนัเช่นน้ี 
ด๊ิกซนั  เขาอยูท่ี่ไหนเล่า 
จอน  ดูเหมือนจะอยู่ในห้องนั่งขา้งน้ีเอง  น่ีแน่นาย  หมวกฉัน  นายเอาใส่เขา้ก็
  ไดเ้ป็นล่ามกนัพกัหน่ึง (ด๊ิกซนัหัวเราะและรับหมวกไปใส่  จอนไปเรียกท่ี
  ประตูซา้ย) นาย !  นาย ! 
ด๊ิกซนั  เรียกเขาวา่  ‚Sir‛  ซิ 
จอน  เซ่อ !  เซ่อ !  (หันไปถามด๊ิกซัน)  คาํวา่ ‚ล่ามดี‛ จะใชเ้ป็นภาษาองักฤษ
  อยา่งไร  ? 
ด๊ิกซนั  Good  Interpreter. 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 149) 
(2) 
อแูชน  (มั่นใจ) เวลาน้ีห้าโมงคร่ึง...  คุณช่วยฉันหน่อยนะ  ฉันต้องพูดกับคน   
     องักฤษคนหน่ึงท่ีน่ี  เขาพูดภาษาอังกฤษท่ีฉันไม่เขา้ใจ  ฉันไม่รู้ว่าเขา  
  ตอ้งการอะไร  
จูเลียง  คนองักฤษนัน่อยูท่ี่ไหน ? 
อแูชน  เราจะพบเขา...  โอ ้! คุณช่างดีจงัท่ีช่วยผม  ผมจะตอบแทนภายหลงั... 



   109 

จูเลียง  ไปดูกนัซิวา่เขาอยูท่ี่ไหน  
อแูชน  เขาน่าจะอยู่ในห้องทาํงานเล็กน้ี ! น่ีหมวกของผม ! (เขาสวมหมวกให้ 
  จูเลียง) คุณเป็นล่ามแลว้ ! (ไปท่ีประตูดา้นซา้ย) คุณครับ ! คุณครับ ! 
จูเลียง  เรียกเขาวา่ “ท่าน” สิ ! 
อแูชน  ท่าน ! ท่าน ! (หนัไปหาจูเลียง) ผมอยากจะบอกเขาวา่ท่ีน่ีมีล่ามดี 
จูเลียง  ออกเสียงวา่ Good interpreter 
 (3) 
Eugène  se rassurant.Il est onze heures et demie…Ecoutez… Vous allez me  
  rendre un service. Il s’agit de parler à un Anglais qui est ici. Il parle un 
  anglais que je ne comprends pas. Je ne sais pas du tout ce qu’il veut. 
Julien  Où est-il cet Anglais ? 
Eugène  Nous allons le trouver… Oh ! vous êtes gentil de me rendre ce service.  
   A charge de revanche… 
Julien  Eh bien ! Allons-y. 
Eugène  Il doit être dans le petit bureau. Tenez ! Voilà ma casquette ! (Il la lui 
  met sur la tête.) Vous voilà passé interprête ! (S’approchant de la porte 
  de gauche.) Monsieur ! Monsieur ! 
Julien  Dis-lui : Seur ! 
Eugène  Seur ! Seur ! (Revenant à Julien.) Je voudrais lui dire qu’il y a ici un bon 
  interprête. 
Julien  Good interpreter ! 

(Bernard, 2004: 114) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของริชาร์ด  ดิ๊กซัน กบั Julien  

Cicandel (จูเลียง  ซิกองเดล) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของ
ชายหนุ่มซ่ึงแมมี้อุปสรรคในเร่ืองความรัก  แต่กมี็ความรับผดิชอบและไม่ไดล้ะเลยต่อหนา้ท่ีการงาน
ของตน 

  
  เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครสําคัญท่ีปรากฏใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี กับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง
L’anglais Tel Qu’on Le Parle ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
รักษาบทบาทของตวัละครสาํคญัในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองล่ามดี  ให้เหมือนกบับทบาท
ของตวัละครสาํคญัท่ีปรากฏในบทละครบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
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3.3 ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญและบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 

 ตัวละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญและ 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  แสดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 9  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญและบทละคร       
     สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
คดีส าคญั 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
คดีส าคญั 

ตัวละครเร่ือง   
Un Client Serieux 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Un Client Serieux 

1 นายเฉลยีว  
ฉลาดพดู 

เนติบณัฑิต 
 

Barbemolle 
(บาร์บเบอมอล) 

- 

2 นายกบู - Lagoupille  
(ลากปีูล) 

- 

3 จีนเก๊า - Alfred  
(อลัเฟรด) 

- 

4 พระโลละศาสตร์
ราชสภาบด ี

อธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
มณฑลโลเลบุรี 

Le  Président  
(อธิบดีผูพ้ิพากษา) 

- 

5 ขุนประเคนคดี อยัการศาล 
มณฑลโลเลบุรี 

Le  substitut 
(อยัการ) 

- 

6 ขุนกนินรแมน จ่าศาลมณฑลโลเล
บุรี 

L’huissier  
(จ่าศาล) 

- 

7 อ้ายเสือป๊ิบ - Jean-Paul 
Mapipe 

(ชอง ปอล  มาป๊ีบ) 

- 

8 หลวงอนิท์ปัญหา ผูพ้ิพากษาศาล 
มณฑลโลเลบุรี 

D’Échaussé  
(เดโชสเซ่) 

- 

9 หลวง
พรหมปฤษณา 

ผูพ้ิพากษาศาล 
มณฑลโลเลบุรี 

Foy de Vaulx 
(ฟอย  เดอ  โวค) 

- 
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ตารางที่ 9  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญและบทละคร       
     สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
คดีส าคญั 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
คดีส าคญั 

ตัวละครเร่ือง   
Un Client Serieux 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Un Client Serieux 

10 ต ารวจภูธร 2 คน - Les  deux 
municipaux 

(ตาํรวจเทศบาล  
2 นาย) 

- 

11 ตาทุ้ย นกัการศาล 
มณฑลโลเลบุรี 

-  

 
 จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ 

ปรากฏตวัละครจาํนวน 12 ตวั  แต่บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 
ปรากฏตวัละคร 11 ตวั โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเพิ่มตวัละคร “ตาทุ้ย” ซ่ึง
ทาํหน้าท่ีนักการศาลเขา้มา  ทั้งน้ีอาจทรงเห็นว่าการให้ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีนักการประจาํศาลไปคอยรับ
หนังสือราชกิจจานุเบกษาน่าจะเหมาะสมกว่าการให้ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีจ่าศาลไปรับ  ดังท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสซ่ึงให ้“L’huissier” (จ่าศาล) ไปคอยรับหนงัสือราชการท่ีสถานี
รถไฟ   นอกจากน้ีอาจทรงเห็นว่าถา้ใหจ่้าศาลไปรับหนงัสือราชกิจจานุเบกษาระหว่างการพิจารณา
คดีนั้น  เป็นส่ิงท่ีไม่เขา้กบัสภาพความเป็นจริง  เพราะจ่าศาลตอ้งทาํหนา้ท่ีของตนเองในระหว่างการ
พิจารณาคดี  และท่ีสาํคญัคือการเพิ่มตวัละคร “ตาทุ้ย” เขา้มานั้นเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยเสริมให้เกิด
ความขบขนัมากยิ่งข้ึนและส่งผลให้ความเป็นบทละครพูดชวนหัวโดดเด่นข้ึน  อน่ึงผูว้ิจัยนับ 
ตวัละคร “ต ารวจเทศบาล 2 นาย” เป็นตวัละครจาํนวน 2 ตวั  เพราะในบทละครทั้งสองฉบบัระบุ
อยา่งชดัเจนวา่มี 2 ตวั 

 ด้านกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบว่าช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองคดีส าคญั  สามารถจดัอยูใ่นกลวิธีตั้งช่ือ 5 กลวิธี  ดงัน้ี 

  1.) การตั้งช่ือใหม่  ช่ือท่ีจดัอยู่ในกลวิธีน้ี ได้แก่ นายเฉลียว  ฉลาดพูด   
จีนเก๊า  ขุนประเคนคดี  ขุนกินนรแมน  หลวงอินท์ปัญหา  หลวงพรหมปฤษณา และตาทุ้ย  ทั้งน้ี 
นายเฉลียว  ฉลาดพูด  จีนเก๊า  หลวงอินท์ปัญหา  หลวงพรหมปฤษณา   จดัอยู่ในกลวิธีการตั้งช่ือ 
ใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือตัวละคร ส่วนขุนประเคนคดีและ 
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ขุนกนินรแมน  จดัอยูใ่นกลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือ
อาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง  ทั้งน้ี “ตาทุ้ย” ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีเพิ่มเขา้มานั้น  ผูว้ิจยัจดัอยูใ่นกลวิธีการ 
ตั้งช่ือประเภทน้ี 

  2.) การตั้งช่ือโดยยดึเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   นายกูบ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /g/ จากช่ือ Lagoupille (ลากปีูล) 
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ก/ 
ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะต้นในพยางค์แรกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวั  โดยเป็นเสียงกกัเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานเพดานอ่อน 

   อ้ายเสือป๊ิบ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /p/ จากช่ือ Jean-Paul 
Mapipe (ชอง ปอล มาป๊ีบ) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์ส่ีนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะ
เป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ป/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็นเสียงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐาน 
ริมฝีปาก 

  3.) การตั้งช่ือโดยการแปล  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ ต ารวจภูธร 2 คน 
  4.) การตั้งช่ือที่บ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือต าแหน่งของตัวละคร  ช่ือท่ีจดัอยู่

ในกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  
   พระโลละศาสตร์ราชสภาบดี ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าช่ือตวัละครมี 

คาํว่า “ราชสภาบดี” เป็นคาํท่ีบ่งบอกตาํแหน่งของตวัละคร  ทั้งน้ี Le  Président (อธิบดีผูพ้ิพากษา) 
ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีมีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพหรือ
ตาํแหน่งปรากฏเช่นกนั 

   ขุนประเคนคดี และขุนกนินรแมน  ซ่ึงจะสงัเกตไดว้่าช่ือตวัละคร
มีคาํวา่ “ขนุ” เป็นคาํท่ีบ่งบอกยศของตวัละคร  ทั้งน้ี Le substitut (อยัการ) และ L’huissier (จ่าศาล)
ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีมีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพหรือ
ตาํแหน่งปรากฏเช่นกนั  

   อ้ายเสือป๊ิบ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “อา้ยเสือ”  ท่ี
หมายถึงผูท่ี้เป็นโจร” เป็นคาํท่ีบ่งบอกอาชีพของตวัละคร  ทั้งน้ี Jean-Paul  Mapipe (ชอง ปอล  
มาป๊ีบ) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํบ่งบอก
อาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 
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   หลวงอนิท์ปัญหา และหลวงพรหมปฤษณา ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าช่ือ
ตวัละครมีคาํว่า “หลวง” เป็นคาํท่ีบ่งบอกยศของตวัละคร  ทั้งน้ี D’Échaussé (เดโชสเซ่) และ Foy 
de Vaulx (ฟอย เดอ โวค) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ี
ไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง  

  5.) การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธี
น้ี คือ นายเฉลยีว  ฉลาดพูด ซ่ึงจะสงัเกตไดว้า่เป็นช่ือตวัละครท่ีมีคาํแสดงความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
นิสัยและพฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “เฉลียว” และคาํว่า “ฉลาดพูด” โดยนายเฉลียว ฉลาดพูด  
เป็นตวัละครท่ีประกอบอาชีพทนายความ  ใช้ความเฉลียวฉลาดเพื่อว่าความให้ฝ่ายจาํเลย  ซ่ึงเป็น
ลูกความของตนพน้จากความผดิ  แต่เม่ือเขาไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอยัการระหวา่งท่ีการพิจารณาคดียงั
ไม่ส้ินสุด  เขาก็ใชค้วามเฉลียวฉลาดว่าความใหฝ่้ายจาํเลยมีความผดิ  ทั้ง ๆ ท่ีเขาเพิ่งจะว่าความดว้ย
การสร้างเร่ืองโกหกเพื่อใหฝ่้ายจาํเลยพน้ผดิเม่ือสกัครู่หน่ึง 

3.3.1 บทบาทของตัวละคร  
  เม่ือพิจารณาตารางแสดงตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
คดีส าคัญและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบ 
ตวัละครท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง จาํนวน 3 ตวัละคร ไดแ้ก่ นายเฉลียว ฉลาดพดู
หรือ Barbemolle (บาร์บเบอมอล)  นายกูบ หรือ Lagoupille (ลากูปีล) และจีนเก๊า หรือ Alfred 
(อลัเฟรด)  ทั้ งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของตวัละคร  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครแต่ละตวัต่างแสดง
บทบาท  พฤติกรรม  และลกัษณะนิสยัในลกัษณะเดียวกนั  ดงัน้ี 

  3.3.1.1 นายเฉลยีว  ฉลาดพูด กบั Barbemolle (บาร์บเบอมอล) 
   ตัวละครทั้ งสองเป็นทนายความท่ีใช้วาทศิลป์พูดจาให้ผูอ่ื้น

เช่ือถือ  ไม่มีความซ่ือสัตย ์ แต่ไดเ้ป็นอยัการในตอนทา้ยเร่ือง ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาท 
ท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) ฉลาดแกมโกง 
   นายเฉลียว  ฉลาดพูด กับ Barbemolle (บาร์บเบอมอล) เป็น 

ตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสัยฉลาดแกมโกง  โดยเป็นทนายความท่ีไม่ค่อยมีคนมาจา้งใหว้่าความ  ดงันั้น
จึงให้จ่าศาลพูดจาโออ้วดความสามารถของตนให้จาํเลยท่ียงัไม่มีทนายความไดท้ราบ  เพื่อหวงัผล
ใหจ้า้งตนเป็นทนายความ  บทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
เฉลียว  (พดูป้องกบัขนุกินนร) ช่วยผมตามเคยนะ 
กินนร  (พดูป้องกบัเฉลียว) อยา่วิตก (เฉลียวไปนัง่เสียขา้งหน่ึงและแกลง้ทาํเป็นดู
  หนงัสือยุง่อยู ่ ขุนกินนรจึงพดูกบันายกบูต่อไป) เออ  น่ีแน่  นายกบู  แกมี
  ทนายความแลว้หรือ ? 
กบู  ยงัไม่มีขอรับ  ตอ้งมีดว้ยหรือขอรับ ? 
กินนร  ถา้ไม่มีทนายแกติดตะรางไม่รู้ดว้ยนะ 
(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 169-170) 
(2) 
ลากปีูล  ผมมาข้ึนศาล 
จ่าศาล  หอ้งพิจารณาคดีหอ้งไหน ? 
ลากปีูล  หอ้งท่ี 12 (ใหดู้หมายศาล) น่ีครับ 
จ่าศาล  ไหนดูหน่อย (อ่านสักครู่หน่ึง) 
จ่าศาล  (บาร์บเบอมอลกระทุง้สีขา้ง) ถูกตอ้ง  ไปทางนั้น หอ้งท่ี 12--  เออ้ !... คุณ
  มีทนายความหรือยงั ?  
ลากปีูล  ยงัไม่มี 
จ่าศาล  คุณตอ้งมีทนายความ 
(3) 
Lagoupille Je suis cité. 
L’huissier Quelle chambre ? 
Lagoupille Douzième. (Présentant sa citation.) V’la mon petit fafiot. 
L’huissier Voyons ça. Il lit. un temps. Enfin : 
L’huissier (auquel Barbemolle vient de lancer un discret coup de coude). Ça va 
  bien. Par là, là 12e. -- Ah !... Vous avez un avocat ? 
Lagoupille Non, j’en ai pas. 
L’huissier Il faut vous en procurer un. 

 (Courteline, 1990: 54) 
 

2) โกหกหลอกลวง 
   นายเฉลียว  ฉลาดพูด กับ Barbemolle (บาร์บเบอมอล) เป็น 

ตวัละครท่ีแสดงลกัษณะนิสัยโกหกหลอกลวง  ดงัท่ีไดโ้กหกในศาลว่าลูกความของเขาซ่ึงเป็นจาํเลย
ของคดีนั้นมีชีวิตท่ีน่าสงสาร  เพื่อใหอ้ธิบดีผูพ้ิพากษาเห็นใจ  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
เฉลียว  นายกบูจาํเลยผูน้ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีสาํคญัผูห้น่ึง 
กบู  (กระซิบดัง ๆ กับเฉลียว) เปล่านะครับ ! ผมเป็นคนจุดโคมตามถนน 
  เท่านั้น ! 
เฉลียว  (พดูกบักบู) อยา่อึงไปน่ะ !  (พดูกบัศาลต่อไป) จาํเลยเป็นผูมี้หนา้ท่ีอนัเป็น
  ประโยชน์แก่ประชาชนชาวเมืองโลเลบุรีน้ี  หาผูใ้ดเปรียบเสมอเหมือน 
  ไดย้าก  เปรียบเหมือนมคัคุเทศก์ผูน้าํทางให้ผูท่ี้สัญจรไปมา  เดินสู่เคหะ
  สถานได้โดยไม่หลงทาง  แต่เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมี   
  ความเห็นแก่ตวัมาก  เพราะฉะนั้นโมหจริตจึงมืดมนไปดว้ยความริษยา  
  ไม่รู้สึกคุณประโยชน์ของผูอ่ื้น  และบุคคลอยา่งเช่นจาํเลยน้ี  จึงมิไดมี้ผูแ้ล
  เห็นความดีความชอบ  ขอให้ศาลคาํนึงดูเถิดขอรับ  จาํเลยเป็นผูท่ี้สมควร
  ได้รับความกรุณาของโลกมมากกว่าท่ีจะตอ้งมาตกอยู่ในท่ีอบัอายเป็น
  จาํเลยในศาลเช่นน้ี  จาํเลยเป็นพ่อหมา้ย  มีบุตรน้อย ๆ อยู่ในผา้ออ้มถึง 
  หา้คน— 
กบู  (กระซิบ) เมียผมยงัอยูน่ะครับ  แลว้ลกูผมกมี็คนเดียวเท่านั้น 
เฉลียว  (กระซิบ) แกอย่าสอดสิน่า ! (พูดดงัต่อไป) ลูกน้อยในผา้ออ้มทั้งห้าคนน้ี  
  จาํเลยจาํเป็นตอ้งหาเล้ียงอยู่คนเดียว  ประหน่ึงว่าเป็นทั้งบิดามารดาของ
  ทารก  เหตุฉะน้ีจาํเลยจึงตอ้งทาํงานตั้งแต่รุ่งจนคํ่าทุก ๆ วนัมิไดข้าด— 
กบู  (กระซิบ) ผมทาํงานแต่คํ่าเวลาเดียวเท่านั้น  เพราะกลางวนักไ็ม่ตอ้ง— 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 196-197) 
 (2) 
บาร์บเบอมอล ผมขอเร่ิมเร่ืองโดยไม่กล่าวถึงเร่ืองเศร้าใจเพียงใดท่ีทําให้เราต้องมา    
       พิจารณาคดีน้ิ  นายลากปีูลเป็นพนกังานของรัฐ 
ลากปีูล  ผมน่ะหรือ ? ผมเป็นคนจุดโคมไฟตามทอ้งถนน ! 
จ่าศาล  เงียบ ๆ ! 
บาร์บเบอมอล จําเลยเป็นหน่ึงในผู ้บริหารท่ีทั่วยุโรปอิจฉา  ทํางานท่ีกระทรวงการ     
  ต่างประเทศ  มีตาํแหน่งสาํคญัไม่เพียงแต่เร่ืองความทุกขย์ากส่วนรวมและ
  ส่วนตวั  ทาํให้ตอ้งเป็นหมา้ยหลงัจากแต่งงานได ้15 เดือน  มีลูกน้อยอีก 
  5 คน จาํเลยมีภาระหนกัไม่เพียงแต่ตอ้งหาเล้ียงลูกนอ้ยท่ีหิวโหย  แต่ตอ้ง
  เป็นผูดู้แลอนาคตและมอบความรัก สั่งสอนอบรมและเตรียมงานให้กบั
  พวกเด็ก ๆ  น่ีคือชีวิตของชายคนน้ี  ตลอดปีไม่วา่จะเป็นเวลาเชา้  กลางวนั 
  หรือเยน็  เขากม้หนา้ทาํงานอาบเหง่ือต่างนํ้า  ไม่มีรางวลัใด ๆ จะเหมาะสม
  กบัเขาผูซ่ึ้งทาํงานหนัก  ไม่ไดมี้โอกาสไปเท่ียวดูละครท่ีทาํให้เขาผ่อน
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  คลายความเหน่ือยลา้จากการทาํงานได ้ เขาไดไ้ปท่ีร้านกาแฟช่ือ “เทา้ท่ี
  กา้วเดิน” อยา่งอ่อนนอ้มและสงบ  โดยไม่ไดไ้ปหาความสาํราญจากละคร 
 (3) 
Barbemoll J’aborderai donc immédiatement et sans autre préambule la discussion 
  des griefs qui nous amènent à cette barre. M. Lagoupille est employé de 
  l’État. 
Lagoupille Moi ? Je suis lampiste ! 
L’huissier Chut ! chut ! 
Barbemolle Il appartient à l’une de ces grandes administrations que l’Europe entière 
  nous envie : au ministère des Affaires étrangères ! où il doit  d’occuper 
  un poste de confiance non à de misérables intrigues, mais à ses mérites 
  personnels ! Ah ! c’est que resté veuf après quinze mois de mariage, 
  avec cinq enfants au berceau, il s’est imposé la mission, non seulement 
  de donner la becquée quotidienne à ces petites bouches affamées, mais 
  encore de prêcher d’exemple, à ces défenseurs de demain, l’amour du 
  bien, le culte du travail, la fidélité au devoir et aux institutions libérales 
  qui nous régissent !  Ce qu’est la vie de cet homme ? Demandez-le donc 
  à l’aurore ! Demandez-le au pesant soleil de midi ! Demandez-le au 
  crépuscule du soir, qui depuis tant d’années, chaque jour, voient perler la 
  sueur à ce front éternellement courbé sur la tâche !!! « Mais, direz-vous, 
  quel couronnement, à des journées si noblement remplies ? Sans doute, 
  ce chevalier du devoir, les yeux gorgés de volupté, puise dans les     
  obscénités du vaudeville et de l’opérette la détente qu’implore à grands 
  cris la lassitude de son cerveau ? Les glaces du pandemonium où règne 
  en souveraine Terpsichore (j’ai nommé le Moulin de la Galette), se  
  renvoient de reflets en reflets les chorégraphiques ébats de cet inlassable 
  travailleur  ? »  Point !,,,  Il se rend au café !!! A ce café du Pied qui       
   remue, si humble en sa tranquillité, qu’on le croirait échappé à un     
  dizain de l’auteur du Passant et de Severo Torelli.  

 (Courteline, 1990: 64) 
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3) กลบักลอก 
   นายเฉลียว  ฉลาดพูด กับ Barbemolle (บาร์บเบอมอล) เป็น 

ตวัละครท่ีกลบักลอกและไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  ดงัเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
อยัการในระหว่างท่ีการพิจารณาคดียงัไม่ส้ินสุด  เขาก็ตดัสินใจท้ิงหนา้ท่ีทนายความและทาํหนา้ท่ี
อยัการทนัที  โดยกลบัเป็นฝ่ายฟ้องร้องจาํเลยและกล่าวหาวา่ทนายความฝ่ายจาํเลยใหก้ารดว้ยถอ้ยคาํ
ท่ีหลอกลวง  ซ่ึงแทจ้ริงแลว้กคื็อบทบาทของตนเองก่อนหนา้น้ี  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
โลละ  แลว้กนั !  กข็นุประเคนท้ิงงานไปเสียกลาง ๆ คนัเช่นน้ี  ทาํอยา่งไรคดีน้ีจะ
  ไดพ้ิจารณาสาํเร็จกนัล่ะ ? 
เฉลียว  ผมขอประทานเรียนแก่ศาลว่า  ถึงแมอ้ยัการคนเก่าไดอ้อกไปเสียจากศาล
  แลว้  ผมผูไ้ดรั้บเกียรติยศเป็นอยัการใหม่กอ็ยูใ่นศาลน้ี 
โลละ  ถา้เช่นนั้นก็ดีแลว้  เชิญสิ !  ท่ีนั่งยงัอุ่น ๆ อยูที่เดียว  (นายฉลาดพูดคาํนับ  
  แลว้เดินจากท่ีนัง่ทนายจาํเลยไปยงัท่ีนัง่อยัการ) ท่านอยัการ  ท่านจะช้ีแจง
  อะไรบา้งกเ็ล่าไปเถิด 
เฉลียว  (ลุกข้ึนพูด) เม่ือไดฟั้งถอ้ยคาํแถลงอยา่งสามารถและประกอบดว้ยโวหาร
  อนัเป็นเปร่ืองปราดของทนายจาํเลยแลว้  ขา้พเจา้รู้สึกอยูดี่ทีเดียววา่จะเป็น
  การยากปานใดในการท่ี ขา้พเจ้าจะกล่าวคา้นถอ้ยคาํนั้น ๆ  ขา้พเจ้าขอ  
  ประทานกล่าวโดยอาการอย่างถ่อมตวัว่าขา้พเจา้เป็นผูท่ี้พึ่งเขา้รับหน้าท่ี
  อยัการใหม่ ๆ  ท่ีไหนจะสู้ท่านเนติบัณฑิตทนายจาํเลยผูท่ี้มีความชาํนิ  
  ชาํนาญในทางแกค้ดีต่าง ๆ นั้นได ้ แต่เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ี
  ผู ้รักษาพระอัยการแล้ว   ข้าพเจ้าก็จะต้องปฏิบัติราชการโดยเต็ม           
  ความสามารถปราศจากฉันทา  โทษา  ภยา  และโมหาคติ  อาศยัความ 
    ฉลาดในทางโวหาร  ซ่ึงขา้พเจ้าเองจะตอ้งยอมชมเชย  ทนายจาํเลยได้ 
               แถลงคดีแทนจําเลยโดยยกย่องคุณวิเศษของจําเลยเสียจนเกินขนาด   
  ถา้หากว่าจาํเลยเป็นบุคคลท่ีประเสริฐเลิศบุรุษจริงตามท่ีจาํเลยกล่าวนั้น
  แลว้  ก็ไม่ตอ้งสงสัยเลย  ว่าการท่ีตอ้งมาเป็นจาํเลยในศาลน้ีเป็นเคราะห์
  ร้ายอยา่งสาหัสของจาํเลย  แต่แทจ้ริงจาํเลยเป็นอยา่งเช่นท่ีทนายกล่าวนั้น
  หรือ ?  เปล่าเลย !  นายกูบจาํเลยผูน้ี้แทจ้ริงเป็นอะไร ?  แทจ้ริงเป็นเพียง
  คนจุดตะเกียงตามถนน  เป็นลกูจา้งของกรรมการสุขาภิบาลเมืองน้ี 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 207-208) 
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(2) 
บาร์บเบอมอล (แสดงท่าโอ่อ่า) ผมคิดวา่จะไม่ไดเ้ป็นอยัการท่ีดีถา้ไม่รีบทาํงานใน       
                 ตาํแหน่งอยัการโดยทนัที  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีก่อความเสียหายต่อรัฐ 
อธิบดีผูพ้ิพากษา (ประหลาดใจ) ถา้เป็นเช่นน้ี (ช้ีไปท่ีท่ีนัง่ของนายแซ็มโปล-เนปีเย) ท่ีนัง่ยงั
  อุ่น ๆ อยู ่
 (บาร์บเบอมอลยิม้และคาํนบั  มือถือผา้  เดินข้ึนไปนัง่)  
อธิบดีผูพ้ิพากษา คุณพร้อมจะวา่ความแลว้ใช่ไหม ? 
บาร์บเบอมอล พร้อมครับท่าน  
อธิบดีผูพ้ิพากษา ศาลจะพิจารณาคดีต่อ  อยัการเชิญกล่าว 
บาร์บเบอมอล (ยนืข้ึน) เม่ือไดฟั้งถอ้ยคาํแถลงอยา่งสามารถและ ประกอบดว้ยโวหารอนั
  เป็นเปร่ืองปราดของทนายจาํเลย  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ยากท่ีจะกล่าวคา้น  แต่ขอ
  กล่าวดว้ยตวัเองอยา่งจริงใจเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง  จากสาํนวนโวหารท่ีทนาย
  จาํเลยแก้ต่างให้นายลากูปีลโดยยกย่องคุณวิเศษของจาํเลยว่าเป็นคนดี 
  อศัวนิของครอบครัว พอ่ของลกู 5 คน  ผมขอกล่าวแยง้กบัส่ิงท่ีทนายจาํเลย
  ไดแ้ถลงโดยยกยอ่งคุณวิเศษของจาํเลยเสียจนเกินความจริง  จาํเลยเป็นคน
  ท่ีไม่สนใจดา้นคุณธรรม  จากภาพพจน์เลิศหรูท่ีทนายจาํเลยบรรยายมา  
  ขอ้เท็จจริงน่าสะอิดสะเอียนมากกว่า  เราสุขใจ  ยิ้มให้กบัคุณความดีของ
  เขา  แต่เม่ือแสงสีของดอกไมไ้ฟท่ีลวงตาจางหายไป  เราจะเห็นแสงสวา่งท่ี
  แทจ้ริง  นายลากูปีลท่ีแสนดี  แทจ้ริงไม่ใช่พนกังานของรัฐ  เป็นเพียงคน
  จุดตะเกียงตามถนน มีลูก 5 คน  เมาเหลา้เป็นประจาํท่ีร้านกาแฟช่ือ “เทา้ท่ี
  กา้วเดิน”  ด่ืมเคร่ืองด่ืม 7 อย่างต่อคืน รวมเป็น 49 อย่างต่อสัปดาห์ 210 
  อยา่งต่อเดือน 2555 อยา่งต่อปี และ 250,062 อยา่งต่อปี  ถา้เขาสาํนึกในส่ิง
  ท่ีน่าละอายน้ี (ผมน่าจะคาํเหมาะสมมากกวา่น้ี) เขาควรจะไปหลีกเล่ียงมนั  
  ผมขอบอกวา่น่าสงสาร  แต่เขาไดท้าํส่ิงเลวร้ายท่ีร้านกาแฟ “เทา้ท่ีกา้วเดิน” 
  ซ่ึงทนายจาํเลยไดก้ล่าวบรรยายเหตุการณ์อยา่งสวยหรู  แต่ผมขอกล่าวว่า
  เป็นการคดโกง (ช้ีไปท่ีลากูปีล) ผมจึงขอให้ศาลลงโทษจาํเลยให้เป็น  
    ตวัอยา่งแก่คนอ่ืน ๆ ท่ีชอบก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่สาธารณชน  
(คาํนบัแลว้นัง่) 
อธิบดีผูพ้ิพากษา (พดูกบัอลัเฟรด) คุณมีอะไรจะกล่าวไหม ? 
อลัเฟรด  ไม่มีครับ 
อธิบดีผูพ้ิพากษา (พดูกบัลากปีูล) แลว้นายล่ะ ? 
ลากปีูล  ผมขอเงิน 10 ฟรังกข์องผมคืน 
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(3) 
Barbemolle (avec la plus grande noblesse). Je croirais manquer à tous mes devoirs, 
  si je ne répondais, dès son premier appel, à la confiance qu’a daigné me 
  témoigner le gouvernement de la République.  
Le President (estomaqué). Puisque’il en est ainsi… (désignant le siège, resté libre, de 
  M. Saimpol-Népié)… la place est encore chaude.  
Barbemolle sourit, s’incline, après quoi, sa serviette sous le bras, il escalade les degrés de 
l’estrade des magistrats. 
Le President  Vous êtes prêt à requérir ? 
Barbemolle Je suis aux ordres du tribunal. 
Le President Dont acte. L’audience continue. Monsieur le substitut, vous avez la  
  parole. 
Barbemolle (debout). Après la plaidoirie si éloquente et si  persuasive  que vous  
  venez d’entendre, je ne saurais m’illusionner sur la difficulté de la tâche 
  qui m’incombe. Si loin de la main qu’il m’apparaisse, j’atteindrai     
   cependant, je l’espère, au but que je poursuis ici, avec l’aide du Dieu de 
  justice dont je suis l’indigne interprète ! « J’emprunte mon éloquence à 
  ma seule conviction », vous a déclaré le défenseur, j’emprunterai la  
  mienne, je le jure, à ma seule sincérité. J’arrive sans plus de préambule à 
  la discussion des faits. A l’aide d’habiletés oratoires – que je proclame et 
  réprouve à la  fois – mon honorable  contradicteur  vous  a tracé de    
  Lagoupille une silhouette quelque peu flatteuse, j’oserai dire quelque peu 
  flattée. Homme de bien ! chevalier du devoir ! père de cinq enfants en 
  bas âge ! Voici, je l’avoue, des titres peu communs à la clémence du juge 
  éclairé et intègre chargé de présider ces débats, quel homme  serait-il, en 
  effet, s’il tenait sa porte fermée à la vertu venant lui demander droit   
  d’asile, ses lettres de créance à la main ? Malheureusement, entre le 
  portrait et le modèle, il y a place pour une lamentable, pour une         
  écœurante vérité ! Nous avons ri, passons aux choses sérieuses. Les feux 
  d’artifice sont éteints,  faisons à présent de la lumière ! Je n’irai pas par 
  quatre chemins. Lagoupille, honnête Lagoupille, est ce qui s’appelle une 
  gouape dans les meilleures sociétés. Lampiste par profession (car il n’est 
  pas plus fonctionnaire qu’il n’est père de cinq enfants), lampiste, dis-je, 
  par profession, mais ivrogne par caractère, il est, mon Dieu, comme 
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  Grégoire : il passe tout son temps à boire. Et ce n’est pas lui qui me  
  donnera le démenti ? Avec ce tranquille cynisme propre aux alcooliques 
  invétérés, il vous l’a déclaré lui-même : au seul café du Pied qui remue 
  (ab uno disce omnes), depuis desannées, chaque soir, il absorbe sept 
  consommations ! Vous avez bien entendu ; sept consomations par  
  soirée ! Soit quarante-neuf par semaine ! deux cent dix par mois ! deux 
  mille cinq cent cinquante-cinq par an ; et deux mille cinq cent soixante-
  deux quand l’année est bissextile !  Encore si la conscience des          
  turpitudes dont il s’abreuve (je checherais vainement un terme plus   
  adéquat à la nature de mon sujet) lui criait de les aller cacher , comme on 
  cache une plaie fétide, en les ténèbres d’un bouge ! …  Je vous crierais, 
  moi : « Pitié ! car toute étincelle n’est pas morte ! Grâce ! car en cette 
  pudeur suprême, il nous est permis de saluer un espoir de rédemption !!! 
  Mais non ! Portant fièrement la honte d’être abject, c’est sous le regard 
  des honnêtes gens qu’il prétend étaler son vice, en ce café du Pied qui 
  remue, dont la défense, si éloquemment, tout à l’heure, évoquait la vision 
  charmante, j’oserai dire presque familiale ! Car il faut à la corruption 
  cette triste volupté : corrompre ! (désignant Lagoupille du doigt :) Il faut 
  le lit chaste de la vierge à l’opprobre de cette fille publique ! Il faut le 
  calice de la rose à la bave de cet escargot !  Bien mieux ! fleur de     
  débauché et de fainéantise, incarnation du pâle voyou, dont jadis le poète 
  des Iambes marqua la hideur au fer rouge, en un vers qui ne périra pas, 
  cet homme, méprisable, taré, essaie d’arracher par surprise, à l’ignorance 
  de la foule, un peu de cette considération dont est affamée l’infamie ! Tel 
  un porc qui aurait volé pour s’en revêtir la robe auguste du lion, il ne 
  craint pas de se faire passer pour fonctionnaire de l’État ! souillant ainsi, 
  ah ! songez-y, songez-y, je vous en conjure ! l’antique prestige de notre 
  administration nationale, et sapant d’une main meurtière les bases    
  mêmes de la société ! J’ai dit Le prévenu, spontanément, a reconnu les 
  faits qui lui sont reprochés. Je n’ai donc pas à en discuter l’évidence. Je 
  me bornerai à appeler sur lui les sévérités de la loi et à revendiquer de 
  votre esprit de justice un châtiment exemplaire, au nom des intérêts  
  immenses qui en dépendent. 
Il s’assied. 
Le President (à Alfred). Vous n’avez rien à ajouter ? 
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Alfred  Non, monsieur le président. 
Le President (à Lagoupille). Et vous ? 
Lagoupille Je reclame mes dix francs. 

(Courteline, 1990: 66-68) 
 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายเฉลียว  ฉลาดพูด กบั 
Barbemolle (บาร์บเบอมอล) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของ 
ผูมี้ปัญญาแต่ใชไ้ปในทางฉลาดแกมโกงตามสถานการณ์ท่ีจะทาํใหต้นไดรั้บประโยชน ์

 
  3.3.1.2 นายกบู กบั Lagoupille (ลากปีูล) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นจาํเลยท่ีถูกฟ้องร้องในขอ้หาทาํร้ายร่างกาย
เจา้ของร้านกาแฟ  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) เช่ือคนง่าย 
 นายกบู กบั Lagoupille (ลากูปีล) เป็นตวัละครท่ีเช่ือคนง่าย  ดงัท่ี

ถูกจ่าศาลหลอกให้ว่าจา้งทนายความ  เพราะทนายคนดงักล่าวเป็นคนท่ีมีความสามารถมาก  แต่
ความจริงแล้วทนายคนนั้ นเป็นคนท่ีไม่ค่อยมีใครจ้างให้ว่าความ บทบาทดังกล่าวปรากฏใน 
บทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
กินนร  (พดูป้องกบัเฉลียว) อยา่วิตก  (เฉลียวไปนัง่เสียขา้งหน่ึงและแกลง้ทาํเป็นดู
  หนงัสือยุง่อยู ่ ขุนกินนรจึงพดูกบันายกบูต่อไป) เออ  น่ีแน่  นายกบู  แกมี
  ทนายความแลว้หรือ ? 
กบู  ยงัไม่มีขอรับ  ตอ้งมีดว้ยหรือขอรับ ? 
กินนร  ถา้ไม่มีทนายแกติดตะรางไม่รู้ดว้ยนะ 
กบู  ตายโหง ! กท็นายน่ะเขาวา่จา้งกนัท่ีไหนล่ะขอรับ ? 
กินนร  เป็นเคราะห์ดีของแกแลว้  ไม่ตอ้งไปไหนไกล  เผอิญนายเฉลียว   ฉลาดพดู  
  เนติบณัฑิตผูมี้ช่ือเสียงอยูน่ี่แลว้ 
กบู  คนนั้นใช่ไหมขอรับ ? 
กินนร  นัน่แหละ – คุณฉลาดพดู  ผมขอนาํลูกความใหค้นหน่ึง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 169-170) 
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(2) 
จ่าศาล  คุณตอ้งมีทนายความ 
ลากปีูล  จริง ๆ หรือ ? 
จ่าศาล  จาํเป็นมาก 
ลากปีูล  แลว้มนัขายกนัท่ีไหน ?  
จ่าศาล  นายโชคดีมาก  น่ีคือนายบาร์บเบอมอล  เนติบญัฑิตผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงั 
ลากปีูล  (หนัไปทางบาร์บเบอมอล) คุณครับ... 
 (เขายืน่มือสกปรกมีคราบปลาเพื่อจบัมือ  นายบาร์เบอมอลถอนมือออกอยา่งระมดัระวงั)   
จ่าศาล  น่ีลกูความ  ทนายบาร์บเบอมอล ! 
 (3) 
L’huissier Il faut vous en procurer un. 
Lagoupille Vous croyez ? 
L’huissier C’est indispensable. 
Lagoupille Où qu’c’est que ça se vend ? 
L’huissier Ma foi, vous avez de la chance. Voici Me Barbemolle, une des lumières 
  du barreau. 
Lagoupille (à Barvemolle). M’sieu… 
Il lui tend une main où dort une crasse antique en petites anguilles  minuscules. Barbemolle, 
prudent, s’abstient. 
L’huissier Un client, maître Barbemolle ! 

(Courteline, 1990: 54) 

 
2) เอาแต่ใจตนเอง 
 นายกูบ กบั Lagoupille (ลากูปีล) เป็นตวัละครท่ีเอาแต่ใจตนเอง 

ดงัท่ีเขาแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมในร้านกาแฟ  ดว้ยการสัง่ใหเ้จา้ของร้านเอาหนงัสือพิมพม์าใหอ่้าน  
เอาไพม่าเล่น  และเอากระดานหมากรุกเพื่อมารองนัง่  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
เก๊า  จาํเลยเปงคงเจ็มทีมาก  ทาํความเดือดลอ้งแก่กิผมมากทีเลียว  พอเขา้ไปถึง
  อีกล็อ้งติโกงเอด็ติโล “บ๋อย ! บ๋อย ! กาแฟ !” 
เฉลียว  กเ็รียกกาแฟไม่เห็นมีผดิอะไรเลย ! 
เก๊า  พอเอากาแฟไปให ้ อีกร้็องติโกงอีก “บ๋อย ! บ๋อย ! นางสือพิมพ”์ 
เฉลียว  เขากอ็ยากรู้ข่าวคราวประจาํวนับา้งน่ะสิ 
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เก๊า  พอเอานางสือพิมพ์ไปให้เล้ียว  อีก็ล้องติโกงอีก “บ๋อย ! บ๋อย ! กิลาน 
  หมากลุก !” 
โลละ  อะไร ?  เล่นหมากรุกคนเดียวไดห้รือ ? 
เก๊า  เล่งท่ีไหนขอลบั  อีเอาลองนัง่ตางหาก 
 (2) 
อลัเฟรด  ท่านครับ  เจา้คนไม่มีเงินคนน้ีด่ืมเคร่ืองด่ืมหลายอย่าง  ผมขอสาบานว่า
  เป็นจริงครับ  มนัเป็นคนก่อความเดือดร้อน  เร่ืองเกิดข้ีนเม่ือมนัเขา้มาใน
  ร้านและสั่งวา่ “บ๋อย กาแฟแกว้นึง !” 
ลากปีูล  แน่นอนกาแฟ !  ฉันไปร้านกาแฟก็ตอ้งด่ืมกาแฟ ไม่ใช่ไปร้านซักผา้น่ี 
  (ยกัไหล่) 
บาร์บเบอมอล แน่นอน ! 
อลัเฟรด  แต่พอเอากาแฟไปให ้ เขากร้็องตะโกนวา่ “บ๋อย ขอหนงัสือพิมพ ์!...” 
ลากปีูล  ทาํไม ? ฉนักมี็สิทธ์ิอ่านหนงัสือพิมพ ์
บาร์เบอมอล กถ็กูตอ้ง 
อลัเฟรด  พอเอาหนงัสือพิมพไ์ปให ้ เขาไดทุ้กอยา่งแลว้ !  แต่เขาสั่งต่อวา่ “บ๋อย เอา
  ไพม่า !” 
อธิบดีผูพ้ิพากษา เอามาทาํไม ? 
อลัเฟรด  เพื่อเล่นชนะคนอ่ืน 
ลากปีูล  กม็นัเป็นความสนุกของฉนัไม่ใช่หรือ ?  มนัเป็นสิทธ์ิของฉนัท่ีจะเส่ียงโชค
  บา้ง 
บาร์บเบอมอล จริง ! 
อลัเฟรด  พอนาํไพม่าให ้! “บ๋อยขอหมากรุก !” 
อธิบดีผูพ้ิพากษา เล่นหมากรุกคนเดียวไดห้รือ ? 
ลากปีูล  ไม่  เพ่ือรองนัง่ต่างหาก 
 (3) 
Alfred  Figurez-vous, messieurs, dis-je, que cette espèce de sans-le-sou qui n’a 
  jamais pris plus d’une consommation - je jure que c’est la vérité ! -, est 
  ‘d’une exigence révoltante. Il arrive et, tout de suite, voilà la comédie qui 
  commence : « Garçon ! un café !» 
Lagoupille Un café ! Naturellement, un café. Si je vais au café, c’est pour prendre 
  un café. Ce n’est pas pour prendre un lavement. (Il hausse les épaules.). 
Barbemolle C’est évident ! 
Alfred  On lui apporte son café ! « Garçon, les journaux !...» 
Lagoupille Et après ? J’ai le droit de lire les journaux, peut-être. 
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Barbemolle Ça crêve les yeux. 
Alfred  On lui apporte les journaux ; tous, notez bien ; il les lui faut tous, à ce 
  monsieur ! Une fois qu’il a les journaux : « Garçon, les cartes ! » 
Le President Pour quoi faire ? 
Alfred  Pour se faire des réussites. 
Lagoupille Si ça m’amuse, moi ? C’est mon droit de me tirer la bonne aventure. 
Barbemolle Parbleu ! 
Alfred  On lui apporte les cartes ! « Garçon, le jacquet ! »  
Le President Le jacquet ! Pour jouer tout seul ? 
Lagoupille Non, pour m’asseoir dessus. 

(Courteline, 1990: 59-60) 
 

3) ใช้ก าลงัตัดสินปัญหา 
 นายกูบ กบั Lagoupille (ลากูปีล) เป็นตวัละครท่ีใชก้าํลงัในการ

ตดัสินปัญหา  ดงัท่ีไดท้าํร้ายร่างกายเจา้ของร้านกาแฟเพราะไม่พอใจท่ีถูกลากออกจากร้าน  ทั้งท่ี
ตนเองนั้ นสร้างความรําคาญและความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของร้านและและลูกค้าคนอ่ืน  ดัง 
บทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
กบู  ผมไม่ไดท้าํร้ายร่างกายจีนเก๊าเลยขอรับ  เป็นแต่ให้กินหมดัหน่อยหน่ึง
  เท่านั้น 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 194) 
(2) 
อธิบดีผูพ้ิพากษา คุณยอมรับไหมวา่ไดท้าํร้ายโจทก ์? 
ลากปีูล  ไม่ครับ  ผมแค่ต่อยเขาหมดัหน่ึง  แค่นั้นเอง 
อธิบดีผูพ้ิพากษา ดว้ยสาเหตุอะไร ?  
ลากปีูล  เขาจบัแขนและลากผมออกไป  ผมจึงต่อยเขา 
(3) 
Le President Vous reconnaissez avoir frappé le plaignant ? 
Lagoupille Non m’sieu. Je lui ai mis un marron, voilà tout. 
Le President A propos de quoi ? 
Lagoupille Il m’avait pris par le bras pour me faire sortir de force, alors je lui ai 
  mis un marron. 

(Courteline, 1990: 63) 
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   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายกูบ กบั Lagoupille 
(ลากูปีล) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของผูก่้อเร่ือง  อนัทาํให้
เกิดปัญหาเป็นคดีความในฐานะท่ีตนเป็นจาํเลย 

 
  3.3.1.3 จีนเก๊า กบั Alfred (อลัเฟรด) 

 ตัวละครทั้ งสองเป็นเจ้าของร้านกาแฟท่ียื่นฟ้องต่อศาลว่าถูก 
ทาํร้ายร่างกาย  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั คือ การใชก้าํลงัตดัสินปัญหา  ดงัท่ีเขา 
ไม่พอใจฝ่ายจาํเลยท่ีสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาและลูกคา้คนอ่ืน  จึงพยายามใชก้าํลงัขบัไล่ให้
ออกไปจากร้าน  บทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
โลละ  อือ ! ศาลอยากถามจาํเลยวา่  จาํเลยไดท้าํร้ายร่างกายจีนเก๊าจริงหรือ ? 
กบู   ผมไม่ไดท้าํร้ายร่างกายจีนเก๊าเลยขอรับ  เป็นแต่ให้กินหมดัหน่อยหน่ึง
  เท่านั้น 
โลละ  เพราะเหตุใด ? 
กบู  เพราะจีนเก๊าผลกัผมเพื่อขบัไล่ออกจากโรงกุ๊กช๊อป  ผมจึงตอ้งป้องกนั 
โลละ  จีนเก๊า  แกไม่ไดบ้อกแก่ศาลเลย  ว่าแกไดพ้ยายามใช้กาํลงัขบัไล่จาํเลย
  เช่นนั้น 
เก๊า  กเ็ม่ือกิผมบอกใหอี้ไปเล้ียว  อีไม่ยอมไปจะทาํยงัไลล่ะขอลบั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 194) 
(2) 
อธิบดีผูพ้ิพากษา คุณยอมรับไหมวา่ไดท้าํร้ายโจทก ์? 
ลากปีูล  ไม่ครับ  ผมแค่ต่อยเขาหมดัหน่ึง  แค่นั้นเอง 
อธิบดีผูพ้ิพากษา ดว้ยสาเหตุอะไร ? 
ลากปีูล  เขาจบัแขนและลากผมออกไป  ผมจึงต่อยเขา 
 (3) 
Le President Vous reconnaissez avoir frappé le plaignant ? 
Lagoupille Non m’sieu. Je lui ai mis un marron, voilà tout. 
Le President A propos de quoi ? 
Lagoupille Il m’avait pris par le bras pour me faire sortir de force, alors je lui ai 
  mis un marron. 

(Courteline, 1990: 63) 
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    จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของจีนเก๊า  กับ  Alfred 
(อลัเฟรด) พบวา่ต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของผูท่ี้เร่ิมใชก้าํลงัทาํร้าย
ร่างกายผูอ่ื้น อันทาํให้เกิดการตอบโต้  แต่กลับเป็นฝ่ายโจทก์ฟ้องร้องทาํให้ต้องสู้คดีในศาล   
อนัเป็นปมปัญหาของเร่ือง 

 
  เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครสําคัญท่ีปรากฏใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง 
Un Client Serieux ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาบทบาท
ของตัวละครสําคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองคดีส าคัญ  ให้เหมือนกับบทบาทของ 
ตวัละครสาํคญัท่ีปรากฏในบทละครบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
3.4 ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic 
 ตวัละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic  แสดงใหเ้ห็นดงัตาราง
ต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 10  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละคร       
       สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
วไิลเลอืกคู่ 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
วไิลเลอืกคู่ 

ตัวละครเร่ือง   
Les Vivacités du 

Capitaine Tic 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Les Vivacités du 

Capitaine Tic 

1 นายร้อยเอกรัตน์   
ติกะเสน 

- Horace   Tic  
(โอราซ   ต๊ิก) 

 

Capitaine  de  
cavalerie 

นายร้อยเอกทหารมา้ 

2 นายดิศ   ฉมังคิด - 
 

Désambois 
(เดซอมบวัส์) 

- 
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ตารางที่ 10  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละคร       
       สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
วไิลเลอืกคู่ 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
วไิลเลอืกคู่ 

ตัวละครเร่ือง   
Les Vivacités du 

Capitaine Tic 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Les Vivacités du 

Capitaine Tic 

3 คุณหญงิเขียว   
ประดิษฐราชการ 

- Madame  de   
Guy - Robert 
(มาดาม  เดอ   

กีย ์- โรแบรต)์ 

- 

4 วไิล หลานสาวของ
คุณหญิงเขียว   

ประดิษฐราชการ 

Lucile  
(ลูซีล) 

Sa  nièce 
หลานสาว 

5 นายติง่    
ชาญค านวณ 

- Célestin   Magis 
(เซแลสแตง็ มาจ๊ิส) 

- 

6 พลทหารแบน คนใชข้อง 
นายร้อยเอกรัตน์  

ติกะเสน 

Bernard  
(แบร์กนารด)์ 

Domestique  du 
Capitaine 

คนรับใชข้อง 
นายร้อยเอก 

7 นายจอน คนใชข้อง 
คุณหญิงเขียว   

ประดิษฐราชการ 

Baptiste  
(บัป๊ต๊ีส) 

Domestique  de  
Madame  de   
Guy - Robert 
คนรับใชข้อง 

มาดามกีย-์โรแบรต ์

8 นายพนั อ าพนัทอง แขกรับเชิญผูห้น่ึง Un  invité (แขก) - 

9 แม่พลอย - - - 

 
 จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่ 

ปรากฏตวัละครจาํนวน 9 ตวั  แต่บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes  Vivacités  du  
Capitaine  Tic ปรากฏตวัละคร 8 ตวั โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเพิ่มตวัละคร 
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“แม่พลอย” ซ่ึงเป็นแขกท่ีมาร่วมงานเล้ียงท่ีบา้นของคุณหญิงเขียว   ประดิษฐราชการ  เขา้มา  ทั้งน้ี
การเพิ่ม “แม่พลอย” มีส่วนสาํคญัท่ีช่วยใหเ้ร่ืองราวสมจริงมากข้ึน  เพราะเป็นตวัละครสาํคญัท่ีช่วย
สนบัสนุนใหน้ายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  รู้ความจริงว่าถูกนายดิศ  ฉมงัคิด หกัหลงัดว้ยการประกาศ
กบัแขกในงานเล้ียงว่าหญิงสาวจะแต่งงานกบันายต่ิง  ชาญคาํนวณ  นอกจากน้ีการเพิ่ม “แม่พลอย” 
เข้ามาและแสดงการสนทนากับนายพัน  อําพันทอง  เ ร่ืองการแต่งงานของวิไลกับนายต่ิง   
ชาญคาํนวณ  ยงัมีส่วนช่วยให้ผูอ่้านเห็นภาพของงานเล้ียงท่ีมีคนมาร่วมไดช้ัดเจนยิ่งข้ึน  และท่ี
สาํคญัคือช่วยเพิ่มให้อรรถรสบทละครพูดชวนหัวโดดเด่นข้ึน  แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองนั้น  ผูแ้ต่งไดใ้หแ้ขกของงานเพียงคนเดียวมาเล่าความจริงใหพ้ระเอกฟัง  

 ด้านกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบว่าช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองวไิลเลอืกคู่  สามารถจดัอยูใ่นกลวิธีตั้งช่ือ 4 กลวิธี  ดงัน้ี 

  1.) การตั้งช่ือใหม่  ช่ือท่ีจดัอยู่ในกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ คุณหญิงเขียว  ประดิษฐ
ราชการ  วิไล  นายจอน  นายพัน  อ าพันทอง  และแม่พลอย  ทั้งน้ี คุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  
วไิล  และนายจอน  จดัอยูใ่นกลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏ
ช่ือตวัละคร ส่วนนายพัน  อ าพันทอง  จดัอยู่ในกลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ืออาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง  ทั้งน้ี “แม่พลอย” ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีเพิ่มเขา้มานั้น  
ผูว้ิจยัจดัอยูใ่นกลวิธีการตั้งช่ือประเภทน้ี 

  2.) การตั้งช่ือโดยยดึเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /r/ จากช่ือ 
Horace  Tic (โอราซ  ต๊ิก) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะ
เป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ร/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็นเสียงท่ีเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก  นอกจากน้ี
เสียง /t/ จากช่ือ Horace  Tic (โอราซ  ต๊ิก) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของ
นามสกุลนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ต/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ใน
พยางค์แรกของนามสกุลตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็นเสียงกัก
เหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 

   นายดิศ  ฉมังคิด ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /d/ จากช่ือ Désambois 
(เดซอมบวัส์) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางค์แรกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียง
เดียวกบัเสียง /ด/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์
บทละครพดูชวนหวั  โดยเป็นเสียงกกัเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 
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   นายติ่ง  ชาญค านวณ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /t/ จากช่ือ Célestin  
Magis (เซแลสแต็ง มาจ๊ิส) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางค์สามนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะ
เป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ต/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็นเสียงกักเหมือนกันและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกันคือฐาน 
ปุ่มเหงือก 

   พลทหารแบน ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /b/ จากช่ือ Bernard 
(แบร์กนารด์) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางค์แรกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียง
เดียวกบัเสียง /บ/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์
บทละครพดูชวนหวั  โดยเป็นเสียงกกัเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานริมฝีปาก 

  3.) การตั้งช่ือที่บ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือต าแหน่งของตัวละคร  ช่ือท่ีจดัอยู่
ในกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าช่ือตวัละครมีคาํว่า 
“ร้อยเอก” เป็นคาํท่ีบ่งบอกอาชีพของตวัละคร  ทั้งน้ี Horace  Tic (โอราซ  ต๊ิก) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละคร
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

   พลทหารแบน ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “พลทหาร” 
เป็นคาํท่ีบ่งบอกอาชีพของตวัละคร  ทั้งน้ี Bernard (แบร์กนารด์) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

  4.) การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธี
น้ี ไดแ้ก่ 

    นายดิศ  ฉมังคิด ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นช่ือตวัละครท่ีมีคาํแสดง
ความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “ฉมงัคิด” ซ่ึงหมายถึงการคิด
อย่างชาญฉลาด  โดยนายดิศ   ฉมงัคิด  เป็นตวัละครท่ีแสดงความคิดอย่างชาญฉลาด  แต่เป็น
ความคิดท่ีเป็นไปในทางร้าย คือ การใส่ร้ายป้ายสีผูอ่ื้นเป็นส่วนใหญ่  เพื่อให้ตนเองหรือฝ่ายของ
ตนเองไดรั้บประโยชน์   

    นายติ่ง  ชาญค านวณ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นช่ือตวัละครท่ีมี 
คาํแสดงความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครคือคาํวา่ “ชาญคาํนวณ” โดยนาย
ต่ิง  ชาญคาํนวณ  เป็นตวัละครท่ีมีความสามารถดา้นการคาํนวณ  แต่การคาํนวณของเขานั้นเป็นไป
ลกัษณะท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การคาํนวณจาํนวนแม่หมา้ยท่ีเดินขา้มสะพาน  เป็นตน้  
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3.4.1 บทบาทของตัวละคร  
  เม่ือพิจารณาตารางแสดงตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
วิไลเลอืกคู่และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic ขา้งตน้  
ผูว้ิจยัพบตวัละครท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง จาํนวน 4 ตวัละคร ไดแ้ก่ นายร้อย
เอกรัตน์  ติกะเสน หรือ Horace  Tic (โอราซ  ต๊ิก)  นายดิศ  ฉมงัคิด หรือ Désambois (เดซอมบวัส์)  
คุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ หรือ Madame de Guy-Robert (มาดาม เดอ กีย-์โรแบรต)์  และวิไล 
หรือ Lucile (ลูซีล)  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของตวัละคร  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครแต่ละตวัต่าง
แสดงบทบาท  พฤติกรรม  และลกัษณะนิสยัในลกัษณะเดียวกนั  ดงัน้ี 

  3.4.1.1 นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน กบั Horace  Tic (โอราซ  ติ๊ก) 
   ตวัละครทั้งสองเป็นนายทหารท่ีอารมณ์ร้อนและตกหลุมรักหญิง

สาวซ่ึงเป็นหลานของป้าตนเอง  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
1) กตัญํู 

   นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน กบั Horace  Tic (โอราซ  ติ๊ก)เป็น 
ตวัละครท่ีมีความกตญัํูต่อผูมี้พระคุณ  ดงัท่ีไดดู้แลพลหารคนหน่ึงในฐานะทหารรับใช ้  เน่ืองจาก
พลทหารคนน้ีเคยช่วยชีวิตเขาไว ้ บทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี 

     
(1) 
คุณหญิงเขียว แต่พอ่รัตน์ไดมี้บาดเจบ็ดว้ยไม่ใช่หรือ ? 
รัตน ์  นิดหน่อยขอรับ เผอิญเป็นเคราะห์ดีแบนเขาไปช่วยผมทนั หาไม่ก็จะไดมี้
  ช่ือผมในราชกิจจาแผนกข่าวตาย 
คุณหญิงเขียว แบนอะไร ? 
รัตน ์  พลทหารแบน  คนใช้ของผม  ผมได้พาเอามาน่ีด้วย  ผมรู้สึกว่าเขามี    
  บุญคุณแก่ผมมาก เพราะได้ช่วยชีวิตผม ผมรู้สึกว่าเป็นเสมือนสหาย    
  มากกวา่คนใช ้
คุณหญิงเขียว กค็วรแลว้ ! เป็นคนดีมาก 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 172-173) 
 (2) 
มาดาม เดอ กีย ์ หลานไดรั้บบาดเจบ็ดว้ยไม่ใช่หรือ ? 
ลซีูล  คุณพระช่วย ! 
โอราซ  ผมไม่รู้สึกเสียใจในเร่ืองน้ีครับ คนท่ีมาช่วยผมทนั เป็นคนเก่งสุดยอด อา้ ! 
  ถา้ไม่มีเจา้แบร์กนารดค์นน้ีผมคงมีช่ือในแผนกข่าวคนตายในหนงัสือพิมพ ์
  เลอ โมนิเตอร์ 
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มาดาม เดอ กีย ์ แบร์กนารดค์นไหน ? 
โอราซ  ทหารรับใชข้องผมท่ีผมนาํมาท่ีน่ีดว้ยครับ  เขาช่วยผมออกมาจากกลางดง
  ปืนกล  คุณป้าครับผมขอรับรองเลยวา่เขาเป็นเพื่อนแทแ้น่นอน ! 
มาดาม เดอ กีย ์ ป้าเช่ือวา่เขาเป็นคนดี  เขาจะทานอะไรม้ือเชา้น้ีดี  ช็อกโกแลตไหม ? 
โอราซ  ไม่ครับ  เขาชอบอาหารหนกั ๆ มากกวา่ ! 
 (3) 
Madame de Guy  Tu as été blessé ? 
Lucile  Ah ! mon Dieu ! 
Horace  Je ne le regrette pas ! Celui qui m'a appliqué ça...  était un artiste !... Ah ! 
  sans mon pauvre Bernard, j'étais dans le Moniteur... côté des absents ! 
Madame de Guy Bernard ? 
Horace  Mon soldat... que j'ai ramené... Il m'a tiré de là au milieu d'une          
  mitraillade !... Tante, je vous le recommande, c'est un ami ! 
Madame de Guy Je crois bien! ce brave garçon !... Qu'est-ce qu'il  prend le matin?... Du 
  chocolat ? 
Horace  Non... il préfère une nourriture... plus accentuée ! 

(Labiche, 1991: 727-728) 
 

2) เจ้าชู้แต่เม่ือพบรักแท้กก็ลบัใจเป็นผู้ทีมี่ความรักอย่างแท้จริง 
   นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน กบั Horace  Tic (โอราซ  ติ๊ก) เป็น 

ตวัละครท่ีมีความเจา้ชู ้ ดงัท่ีไดเ้ล่าถึงการไดรั้บการปฐมพยาบาลจากผูห้ญิงท่ีสวยและน่ารัก  แต่เม่ือ
เขาได้พบกับหลานสาวของป้าและตกหลุมรัก  เขาก็รักและมีความจริงใจเป็นอย่างมาก  เม่ือ 
หญิงสาวเขา้ใจผดิวา่เขายงัมีนิสยัเจา้ชูอ้ยู ่ เขาจึงร้องไหเ้สียใจ  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

     
(1) 
วิไล  กบ็าดแผลของคุณพี่น่ะเป็นอยา่งไรบา้ง 
รัตน ์  อ๋อ ! ไม่เป็นไร ฉันไดรั้บความพยาบาลอยา่งดีมาก เผอิญมีผูห้ญิงคนหน่ึง
  ใจดีช่วยพยาบาล – สวยพอใชแ้ม่คนนั้น เพราะฉะนั้น - - - 
คุณหญิงเขียว (กระแอม) ฮะแอม ! ฮะแอม ! 
รัตน ์  (พดูกบัคนดู) ตดัอีก ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 173) 
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แบน  คุณขอรับ ผมขอรับประทานโทษเถอะ แต่ผมอดปากบอนไม่ได ้เม่ือกาํลงั
  เก็บของลงหีบ  ผมเห็นคุณรัตน์ท่านหยิบรูป ๆ หน่ึงข้ึนมองดู แลว้ก็นํ้ าตา
  คลอหน่วยเทียวขอรับ 
วิไล  ดูรูปใคร  แบน ? 
แบน  รูปคุณแหละขอรับ 
วิไล  (เสียงอ่อน) ออ้ ! 
แบน  ผมอยู่กบัคุณรัตน์มาหลายปีแลว้ พึ่งเห็นไม่สบายจริง ๆ จนถึงนํ้ าตาคลอ
  วนัน้ีเท่านั้น 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 230) 
(2) 
ลซีูล  (แจ่มใส)  บาดแผลของคุณพี่เป็นอยา่งไรบา้ง 
โอราซ  โอ ้! ไม่เป็นไร ! พี่มีพยาบาลรักษาอย่างดี... สาวสวยน่ารัก... ลอง        
  จินตนาการดู...  
มาดาม เดอ กีย ์ (กระแอมเตือน) ฮืม ! ฮืม !  
โอราซ  โอ ้ใช่แลว้ ! (พดูกบัคนดู) อยา่งน้ีตอ้งตดัออก ! 
 
แบร์กนารด ์ พวกคุณหัวเราะหรือ ?  แต่ผมไม่หัวเราะดว้ย  ให้ตาย เถอะ !  เลือดไหล
  นองหน้าผม... ดูเหมือนว่ามีคนมาดูถูกเราท่ีหน้าค่ายทหาร  แต่ผมตอ้ง
  รักษาความยุติธรรมให้กบัผูก้อง  ซ่ึงผูก้องบอกกบัผม “แบร์กนารด์, ส่ิงน้ี
  ตอ้งลา้งกนัดว้ยดาบ” 
ลซีูล  จริงรึ ! 
แบร์กนารด ์ และท่านผูก้องกมี็ความกรุณามาทาํแขนใหผ้ม  คุณอยากดูไหม ? 
มาดาม เดอ กีย ์ ไม่สาํคญั 
ลซีูล  เราเช่ือนาย, แบร์กนารดผ์ูน่้าสงสาร… 
แบร์กนารด ์ อ้า !  คุณผู ้หญิงครับ  คุณมีเสียงท่ีไพเราะมาก...  คุณต้องการจะไป      
  ปลอบใจผูก้องท่ีน่าสงสารไหม ? 
ลซีูล  เขาเศร้าหรือ ? 
แบร์กนารด ์ โอ ้! ผมจะบอกคุณให.้..  เม่ือสักครู่ขณะท่ีเขาพบัเส้ือเช้ิตสองตวันั้น  เขาใช้
  กาํป้ันดนัเส้ือเขา้ไปในกระเป๋า...  ผมมองเห็นนํ้ าตาเขาไหลลงมาท่ีหนวด
  ของเขา 
ลซีูล  (ป้องปาก) โอราซ  ผูน่้าสงสาร ! 
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(3) 
Lucile  vivement. Et votre blessure, mon cousin ?  
Horace  Oh ! c'est fini ! j'ai été si bien soigné... par une femme... une femme 
  délicieuse !... Figurez-vous...  
Madame de Guy toussant pour l'avertir. Hum ! hum ! 
Horace  Ah ! oui ! (A part.) Coupure ! 

(Labiche, 1991: 728) 
 
Bernard  Vous riez ? Mais je ne riais pas, moi, nom d'un tonnerre ! le sang me 
  bourdonnait dans les oreilles... il me semblait qu'on venait de me      
  dégrader à la face du régiment; mais je dois rendre cette justice au    
  capitaine... il n'y a pas été par quatre chemins; il m'a dit: "Bernard, ça... 
  ça ne s'essuie qu'avec un coup de sabre, allons-y !" 
Lucile  Ah ! c'est bien ! 
Bernard  Et il a eu la bonté de me faire lui-même une toute petite coupure sur le 
  bras... Voulez-vous la voir ? 
Madame de Guy Non, c'est inutile. 
Lucile  Nous vous croyons, mon bon, mon brave Bernard... 
Bernard  Ah ! mam'zelle, vous qui avez une si jolie petite voix... vous devriez le 
  consoler, ce pauvre homme ! 
Lucile  Il a du chagrin ? 
Bernard  Oh ! je vous en réponds... Tout à l'heure pendant qu'il pliait ses deux 
  chemises... à coups de poing... dans sa valise... j'ai surpris une grosse 
  larme... qui s'est sauvée tout de suite dans sa moustache. 
Lucile  à part. Mon pauvre Horace ! 

(Labiche, 1991: 763-764) 

 
3) ชอบพูดจาประชดประชัน 

   นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน กบั Horace  Tic (โอราซ  ติ๊ก)เป็น 
ตวัละครท่ีชอบพูดจาประชดประชัน  ดังท่ีเขาโตค้ารมกับครูของหญิงสาวด้วยการเปรียบเทียบ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูว่าเป็นเหมือนสีท่ีทาแค่ชั้นเดียว  ซ่ึงไม่มีการตกผลึกทางความรู้และ
ความคิด  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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(1) 
รัตน ์  ผมขออธิบายให้ฟัง ท่ีผมเปรียบกบัสีนั้นคือ สีท่ีจะให้ติดอยูแ่น่นหนาและ
  ทัว่ถึงจริง ๆ ตอ้งทาสามชั้น เม่ือทาแลว้นานกว่าจะแห้งสนิท แต่เม่ือแห้ง
  แลว้กท็นนกัเทียว วิชาความรู้กเ็หมือนกนั เพราะถา้จะใหรู้้จริงจงัตอ้งเรียน
  ลึกซ้ึงและกินเวลานาน 
ดิศ  ขอ้นั้นผมกท็ราบแลว้ 
รัตน ์  แต่ในโลกน้ีมีคนอยู่จาํพวกหน่ึงซ่ึงฉลาดแต่ปาก คือเป็นนกัพูดท่ีทาํกิริยา
  เป็นนักปราชญ์  พูดจาติดศัพท์และอวดความรู้แผลง ๆ สําหรับตบตา 
  คนโง่ ๆ ! 
ดิศ  เอะ๊ ! น่ีคุณพดูอยา่งไร  ตั้งใจจะวา่กระทบผมหรือ ? 
รัตน ์  หามิได ้ผมพดูถึงพวกนกัปราชญเ์ก๊ต่างหาก คนจาํพวกน้ีถา้ลองพิจารณาดู
  เขา้จริง ๆ จัง ๆ จะเห็นได้ว่าเหมือนเรือนท่ีทาสีไวช้ั้นเดียวเท่านั้น วิชา 
     ความรู้มีอยูเ่ท่าข้ีเลบ็ ไม่ลึกซ้ึงอะไร 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 204) 
(2) 
เดซอมบวัส์ คุณเรียกวา่พอ่คนดีของผมหรือ ? 
โอราซ  กใ็ช่...  พอ่คนดีของคุณผูท่ี้อุทิศทั้งชีวติดูแลแค่การเกิดตวัเพล้ีย ! 
เดซอมบวัส์ คุณครับ  ผมไม่ชอบเร่ืองเหลวไหลนะ  ถา้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ 
โอราซ  คุณเรียกเร่ืองอยา่งน้ีวา่วิทยาศาสตร์หรือ ผมขออนุญาตบอกคุณวา่คุณไม่รู้
  เร่ืองวิทยาศาสตร์เลย 
เดซอมบวัส์ (ท่าทางเยย้หยนั) จริง ๆ ดว้ย  
โอราซ  ไม่รู้เลยจริง ๆ  วิทยาศาสตร์ก็เหมือนกบัการทาสีนํ้ ามนั   ผมขออนุญาต
  เปรียบเทียบดงัน้ี...  
เดซอมบวัส์ (แสดงท่าคดัคา้น) ถา้เปรียบเทียบไดก้เ็ชิญ  
โอราซ  จะใหสี้ติดอยูแ่น่นหนาจริง ๆ ตอ้งทาสามชั้น  ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะแห้ง
  สนิทและทนทานมาก  แต่ในโลกน้ีมีพวกคนท่ีชอบโออ้วด  ท่าทางเอาจริง
  เอาจงั  พดูจาดว้ยคาํศพัทห์รู  และอวดอา้งความรู้เพื่อหลอกลวงคนโง่  
เดซอมบวัส์ (โกรธ)  คุณ...  
โอราซ  ผมไม่ไดพ้ดูถึงคุณ คุณลองถกูสีทาคร้ังเดียวเหมือนความรู้ของพวกปราชญ์
  เก๊เหล่าน้ีสิ...  ความรู้ก็จะติดเล็บออกมา  มันไม่ใช่สีทาแต่เป็นนํ้ ามัน 
  ชกัเงาเท่านั้น   
เดซอมบวัส์ (พดูประชด) ขอทราบวา่คุณเองทาสีก่ีชั้น ?  
โอราซ  ผมหรือ ?  ผมไม่ไดอ้วดตวัว่าเป็นนกัปราชญ์เลย  แต่บางทีผมอาจจะมี 
  ความรู้ท่ีคนอ่ืนไม่รู้ 
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(3) 
Désambois Qu'appelez-vous mon bonhomme ? 
Horace  Eh bien... le petit !... Un monsieur qui consacre son existence à surveiller 
  la reproduction des charançons ! 
Désambois Monsieur, je goûte peu les plaisanteries quand elles s'adressent à la  
  science. 
Horace  Vous appelez ça la science, vous ?... Mon  cher  monsieur Désambois                  
  laissez-moi vous dire que vous ne vous y connaissez pas. 
Désambois avec ironie. Vraiment ! 
Horace  Pas le moins du monde... La science, voyez-vous, c'est comme la      
  peinture à l'huile, permettez-moi cette comparaison... 
Désambois révolté. S'il est possible !... 
Horace  Pour que cela tienne, pour que cela soit solide... il faut  trois couches!... 
  c'est long à sécher, mais cela dure. Eh bien, nous avons de par le monde 
  une bande de petits poseurs, sérieux; graves, avec de grands mots dans la 
  bouche... ça étonne les imbéciles ! 
Désambois furieux. Monsieur... 
Horace  Ce n'est pas pour vous que je dis cela! Mais frottez-les, ces petits       
  messieurs... ils n'ont qu'une couche... leur science s'écaille sous l'ongle, 
  ce n'est pas de la peinture, c'est du vernis. 
Désambois ironiquement. Et peut-on vous demander, sans indiscrétion, combien 
  vous avez reçu de couches... puisque couche il y a ?... 
Horace  Oh ! moi, je ne me donne pas pour un savant... Cependant, je pourrais... 
  par hasard... savoir des choses que d'autres ne savent pas. 

(Labiche, 1991: 745-746) 

 
4) อารมณ์ร้อน 

   นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน กบั Horace  Tic (โอราซ  ติ๊ก)เป็น 
ตวัละครอารมณ์ร้อน  ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นบ่อยคร้ัง  ดงัเช่นตอนท่ีเขาต่อว่าทหารรับใชท่ี้ช่ืนชมครูและ
นกัวิชาการท่ีครูท่ีครูตอ้งการใหแ้ต่งงานหญิงสาว  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

    
(1) 
รัตน ์  (พดูในโรง) อา้ยเดียรัจฉาน ! อา้ยเดนมนุษย ์! 
แบน  (พดูในโรง) พทุโธ่ คุณขอรับ กคุ็ณบอกผมวา่ - - -  
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รัตน ์  (ในโรง) อา้ยระยาํ ! ยงัจะต่อลอ้ต่อเถียงอีก ! น่ีแน่ะ ! 
แบน  (ในโรง) โอย ! 
 (รัตน์ออกมาทางประตขูวา ท่าทางไม่สบาย) 
รัตน ์  ตายจริง ! ตีนไวไปนิดหน่ึง - - - ไปเตะอา้ยแบนเขา้ ! ไม่พอท่ีเลย ! แต่
  กาํลงัฉุน มดัพูด รี ๆ ขวาง ๆ ตีนก็ลดัไปโดยไม่ทนัรู้ตวั ! ชัว่จริง ๆ เราน่ี 
  ไม่ควรจะไปทาํมนัเลย เสียแรงมนัรักเราเป็นหนกัหนา 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 190-191) 
(2) 
แบร์กนารด ์ (เขา้มา) ผูก้องมีอะไรครับ 
โอราซ  แกคิดวา่เจา้คนท่ีเพิ่งออกไปเป็นอยา่งไร ? 
แบร์กนารด ์ นายเดซอมบวัส์หรือครับ ?  ดีมากครับ !  
มาดาม เดอ กีย ์ ไม่ใช่เขา  อีกคนหน่ึง...  คนท่ีหนุ่มกวา่น่ะเป็นยงัไง ? 
แบร์กนารด ์ อีกคนหรือครับ ?  โอ ้!  ดีมากครับ !  ดีมากครับ ! 
มาดาม เดอ กีย ์ (แสดงท่าทีวา่ชนะ)  ไง !...หลานเห็นหรือยงั !... 
โอราซ  (พดูเบา ๆ กบัแบร์นารด)์ ไอส้ัตว ์! ไอทุ้เรศ !  
(ลซีูลเดินไปหาป้า) 
แบร์กนารด ์ แต่ผูก้องสั่งผมไวเ้ม่ือเชา้น้ีวา่ใหบ้อกวา่ทุกอยา่งดีหมด 
โอราซ  ไอค้นแสนเลว !  แกจะตอ้งชอใชแ้น่ มาน่ี  มาแต่งตวัใหฉ้นั ! 
(โอราซยนือยูท่างขวา) 
แบร์กนารด ์ (พดูกบัคนดู) ผูก้องคงเครียด 
(แบร์กนารดเ์ดินเขา้โรงตามโอราซไป) 
(3) 
Bernard  s'approchant. Capitaine ?... 
Horace  Comment trouves-tu ce monsieur qui sort d'ici ?... 
Bernard  M. Désambois ?... Oh ! charmant ! 
Madame de Guy Non, l'autre... le plus jeune ?... 
Bernard  L'autre ?... Oh ! charmant ! charmant ! 
Madame de Guy triomphant. Là !... tu vois !... 
Horace  bas à Bernard. Animal ! brute !... 
Lucile va à sa tante. 
Bernard  bas. Mais vous m'avez dit ce matin de trouver tout charmant. 
Horace  Triple bête ! tu vas me le payer. Allons, viens m'habiller ! 
Il reste à droite. 
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Bernard  à part. Le capitaine a ses nerfs. 
Il entre à la suite d'Horace. 

(Labiche, 1991: 736) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน 

กบั Horace  Tic (โอราซ  ติ๊ก) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นตวัละครท่ีมี
บทบาทเป็นคนดีแต่มีขอ้บกพร่องซ่ึงเป็นจุดอ่อนสําคญั  คือการเป็นคนอารมณ์ร้อนและโมโหง่าย  
ซ่ึงส่งผลใหค้นรักเขา้ใจผดิและเกือบจะไม่เลือกเป็นคู่ครอง    

 
  3.4.1.2 นายดิศ  ฉมังคดิ กบั Désambois (เดซอมบัวส์) 

 ตัวละครทั้ งสองเป็นครูของหญิงสาวท่ีมาทาบทามหญิงสาว
ให้กับนักวิชาการท่ีตนเองคุน้เคย  เพื่อหวงผลประโยชน์จากการแต่งงานของทั้งสองคน  ทั้งน้ี 
ตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) โอ้อวด 
 นายดิศ  ฉมังคิด กบั Désambois (เดซอมบัวส์) เป็นตวัละครท่ี

ชอบโออ้วดในเร่ืองความสําคญัและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์  เพราะเขาเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติ  ดังท่ีเขาช่ืนชมและโอ้อวดความสามารถของนักวิชาการ  บทบาทดังกล่าวปรากฏใน 
บทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ต่ิง  สถิติพยากรณ์เป็นวทิยาศาสตร์อยา่งใหม่และแน่นอน เป็นส่ิงท่ีทาํใหข้องท่ี
  มืดอยู่สว่างแจ่มแจง้ และของท่ีไม่มีใครเคยรู้ก็อาจจะรู้ได ้เป็นตน้ว่า เม่ือ
  เร็ว ๆ น้ี ไดส้ามารถแสวงจนไดค้วามแน่นอนว่าในระหว่าง ๑๒ เดือนท่ี
  ล่วงมาแลว้น้ี ไดมี้หญิงหมา้ยเดินขา้ม สะพานเหล็กบน คือ สะพานดาํรง
  สถิต  เป็นจาํนวนก่ีคน 
รัตน ์  ออ้ ! 
ดิศ  เก่งพิลึก ! จาํนวนเท่าไรล่ะ ? 
ต่ิง  หม่ืนสามพนัส่ีร้อยเกา้สิบแปดคน - - -  กบัไม่แน่อยูอี่กคนหน่ึง 
ดิศ  (ควกัสมุดพกออกมา) ขอจดไวห้น่อย หม่ืนสามพนัส่ีร้อยเกา้สิบแปดคน  
  - - - เก่งเหลือเกิน ! 
รัตน ์  อยา่ลืมท่ีไม่แน่อีกคนหน่ึง ! 
ดิศ  ขอบใจ ! ผมเกือบจะลืมเสียแลว้ 
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(2) 
มาจ๊ิส  สถิติเป็นวิทยาศาสตร์สมยัใหม่  และแน่นอนวา่ทาํใหรู้้ในส่ิงท่ีมืดมน  จาก
  การคน้ควา้อย่างหนักทาํให้เรารู้แทจ้ริงว่ามีจาํนวนหญิงหมา้ยก่ีคนท่ีเดิน
  ผา่นสะพานปง-เนิร์ฟ  ในช่วงปี ค.ศ.1860 
โอราซ  (ลุกข้ึนยนื) โอโ้ห ! 
เดซอมบวัส์ เก่งมาก ! ก่ีคน ?... 
มาจ๊ิส  หม่ืนสามพนัส่ีร้อยเกา้สิบแปดคน...  ไม่แน่ใจคนหน่ึง 
เดซอมบวัส์  หยิบสมุดมาจด) ขออนุญาต (จด) หม่ืนสามพนัส่ีร้อยเกา้สิบแปดคน  คุณ
  เก่งมาก 
โอราซ  (พดูกบัเดซอมบวัส์) อยา่ลืมวา่ไม่แน่ใจอีกหน่ึงคน 
เดซอมบวัส์ โอ ้!  ขอบคุณ !  ผมเกือบลืมไปแลว้ 
(3) 
Magis  La statistique, madame, est une science moderne et positive. Elle met en 
  lumière les faits les plus obscurs. Ainsi, dernièrement, grâce à des     
  recherches laborieuses, nous sommes arrivés à connaître le nombre exact 
  des veuves qui ont passé sur le Pont-Neuf pendant le cours de l'année 
  1860. 
Horace  se levant. Ah bah ! 
Désambois C'est prodigieux ! Et combien ?... 
Magis  Treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit... et une douteuse. 
Désambois tirant vivement son carnet. Permettez... (Ecrivant.) Treize mille quatre 
  cent quatre-vingt-dix-huit... Il est étonnant ! 
Horace  à Désambois.  N'oubliez pas la douteuse ! 
Désambois Oh ! Merci ! j'allais l'oublier. 

(Labiche, 1991: 733-734) 

 
2) พูดจาไม่เหมาะสม 
 นายดิศ  ฉมังคิด กบั Désambois (เดซอมบัวส์) เป็นตวัละครท่ี

พดูจาไม่เหมาะสม  โดยเฉพาะการพูดกบันายทหารหนุ่มดว้ยการดูถูกผูป้ระกอบอาชีพทหารว่าเป็น
อาชีพท่ีนาํคนรุ่นหนุ่มเขา้ไปทาํเร่ืองท่ีไม่เกิดประโยชน์  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
ดิศ  ผมจะขอพดูอะไรตรง ๆ สักอยา่งหน่ึง จริงอยูผ่มกไ็ม่รังเกียจทหาร - - - ผม
  ยอมวา่มีอยูก่ไ็ม่ขดัขวางอะไรในส่วนตวัผม - - -  
รัตน ์  (พดูแกมประชด) คุณมีความกรุณาต่อทหารมาก ! 
ดิศ  หามิได ้ผมยอมรับว่า ทหารเป็นของท่ียงัตอ้งมีอยูส่ําหรับเป็นของสง่าใน
  บา้นเมือง เช่นใชใ้นการแห่นาํตามเสดจ็เป็นตน้  เพราะคนเรายงัรู้สึกฝังอยู่
  ในใจเป็นมรดกติดมาแต่โบราณ  วา่เป็นพระมหากษตัริยต์อ้งมีคนถืออาวุธ
  ประดบัพระเกียรติยศ แต่ถา้จะพิจารณาดูโดยฐานนกัปราชญ์แลว้ ก็น่าจะ
  ตอ้งรู้สึกวา่ดูมีประโยชน์นอ้ยเตม็ทีในการท่ีรวบรวมชายฉกรรจ์เหล่าน้ีได้
  จดัแบ่งเป็นกอง ๆ เรียกวา่ กองร้อย กองพนั กรม และกองพล 
รัตน ์  (พดูกบัคนดู) กวนโทโสจริง ๆ อีตาครูน่ี 
ดิศ  การท่ีจดัแบ่งเช่นนั้นก็เป็นการสะดวกดีสาํหรับการควบคุม แต่นกัปราชญ์
  และผูมี้หลักฐานย่อมจะตั้ งปัญหาอยู่ว่า การท่ีเสียเวลาวางระเบียบการ 
      เหล่าน้ี และเสียเงินแผ่นดินปีละหลายล้าน สําหรับเล้ียงคนท่ีไม่ทํา      
  ประโยชน์ใหบ้งัเกิดแก่ชาติบา้นเมืองเลยเช่นน้ี เป็นประโยชน์อยา่งไร 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 178-179) 
(2) 
เดซอมบวัส์ ผมยอมรับว่าต้องมีทหารตั้ งแต่ยุคแรกเร่ิมและยุคเปล่ียนแปลง...  แต่   
  ในทางทฤษฎีแลว้...  ผมคิดวา่ทาํไมตอ้งมีการนาํคนหนุ่ม...  มีความรู้ 
  ความสามารถไปเป็นทหารในกองร้อย กองพนัหรือกองพล... 
โอราซ  (พดูกบัคนดู) โอ ้!  เขากวนโมโหฉนั ! 
เดซอมบวัส์ แต่ผมขอย ํ้าวา่  นกัคิด  นกัปรัชญาท่ีเคร่งครัดต่างกงัวลกบัการมีกองทพัท่ี
  ไม่ไดก่้อประโยชน์ 
(3) 
Désambois Je l'accepte comme une tradition des époques primitives et                
  transformatrices... Mais, au point de vue spéculatif, quelques bons    
  esprits... je suis du nombre... se sont  demandé pourquoi ces grandes 
  agglomérations de célibataires, ingénieusement classées, j'en conviens, 
  sous les noms de régiments, de bataillons, de compagnies... 
Horace  à part. Oh ! il m'agace ! 
Désambois Mais, je le répète, le penseur, le philosophe sérieux se demandent avec 
  angoisse à quoi servent ces phalanges  improductives. 

(Labiche, 1991: 730) 
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3) ท าส่ิงใดโดยหวงัผลตอบแทน 
 นายดิศ  ฉมังคิด กบั Désambois (เดซอมบัวส์) เป็นตวัละครท่ีท่ี

ทาํประโยชน์ใหผู้อ่ื้นเพื่อหวงัผลตอบแทน  ดงัท่ีพยายามทาํวหน้กัวิชาการและหญิงสาวแต่งงงานกนั  
เพื่อหวงัความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทนาศาสตร์และหวงัในทรัพยส์มบติัของหญิงสาว  
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ดิศ  ดูไม่น่าจะมีเวลาท่ีจะทนัเกิดรักใคร่แม่วิไลไดเ้ลย ดูรักข้ึนมารวดเร็วนัก ! 
  เพราะฉะนั้นผูท่ี้ไม่รู้จกัคุณกอ็าจจะคิดเห็นไปไดว้า่ - - - 
รัตน ์  วา่กระไร ? 
ดิศ  วา่คุณไม่ไดรั้กตวัแม่วไิล เป็นแต่รักของอ่ืนท่ีจะติดตวัหล่อนไป 
รัตน ์  หมายความวา่กระไร ? ผมยงัไม่เขา้ใจ 
ดิศ  แม่วไิลจะมีสินสอดติดตวัไปหลายพนัชัง่ 
รัตน ์  (สะกดใจพดู) กย็ิง่ดี ! ท่ีจริงผมไม่ไดท้ราบเลย 
ดิศ  ออ้ ! คุณไม่ไดท้ราบเลยหรือวา่แม่วไิลไดรั้บมรดกของยา่ ? 
รัตน ์  ผมบอกแลว้วา่ผมไม่ไดท้ราบ 
ดิศ  (พดูแสดงกิริยาไม่เช่ือ) ขอรับ คุณบอกผมเช่นนั้น แต่วา่ - - - 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 215) 
(2) 
เดซอมบวัส์ ก็เหมือนกนั...  ความรักท่ีเกิดข้ึนอย่างทนัทีทันใดของคุณนั้นเหลือเช่ือ   
  คนท่ีคิดไม่ดีกบัคุณอาจเช่ือวา่... 
โอราซ  เช่ือวา่อะไร ? 
เดซอมบวัส์ เช่ือวา่คุณไม่ไดรั้กลซีูล  แต่คุณรักส่ิงของของหล่อน 
โอราซ  (ไม่เขา้ใจ) ส่ิงของอะไร ? 
เดซอมบวัส์ นางสาวลซีูลมีมรดกถึงส่ีแสนหา้หม่ืนฟรังก ์
โอราซ  อา้ !... ดีจงั !  แต่ผมไม่รู้มาก่อนเลย 
เดซอมบวัส์ โอ ้!  คุณไม่รู้มาก่อนหรือ ? 
โอราซ  กผ็มบอกคุณแลว้... 
เดซอมบวัส์ (ท่าทางไม่เช่ือ) คุณบอกผมหรือ ! 
(3) 
Désambois C'est égal... cet amour qui vous prend tout à coup... c'est bien            
  extraordinaire! et de méchantes gens pourraient croire... 
Horace  Quoi ? 
Désambois Que ce n'est pas la demoiselle, mais l'établissement qui vous plaît. 
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Horace  ne comprenant pas. L'établissement... quel établissement ? 
Désambois Mademoiselle Lucile a quatre cent cinquante mille francs de dot. 
Horace  Ah !... Ma foi, tant mieux ! mais je ne le savais pas. 
Désambois Oh ! vous ne le saviez pas ? 
Horace  Quand je vous le dis... 
Désambois incrédule. Vous me le dites ! 

(Labiche, 1991: 754) 

4) โกหกหลอกลวง 
 นายดิศ  ฉมังคิด กบั Désambois (เดซอมบัวส์) เป็นตวัละครท่ี

แสดงพฤติกรรมโกหกหลอกลวง  ดังท่ีเขาใส่ร้ายนายทหารว่ายงัมีมีนิสัยเจ้าชู้อยู่  เพื่อหวงัให้
นายทหารกบัหญิงสาวเลิกกนั  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
คุณหญิงเขียว ดิฉันไม่เห็นกิริยาอาการของพ่อรัตน์แปลกไปอยา่งไรเลย - - -  ซ่ือ สุจริต 
  ใจดีเหมือนแต่ก่อน ถา้จะมีท่ีเสียอยูนิ่ดหน่ึงกท่ี็อยูข่า้งจะฉุนง่ายไปหน่อย 
ดิศ  ขอ้นั้นส่วนผมยงัไม่ไดเ้คยสังเกตเห็นเลยแต่ผมเสียใจหน่อยท่ีไดท้ราบข่าว
  วา่ค่อนขา้งจะเป็นเจา้ชูอ้ยูส่ัก 
วิไล  เอะ๊ ! อะไรกพ็ึ่งจะมาถึงกรุงเทพฯ - - -  
ดิศ  ในวนัรุ่งข้ึนนั้นเอง นายรัตน์ไดไ้ปหาผูห้ญิงคนหน่ึง 
วิไล  ไม่จริงละ ! 
ดิศ  ฉนัไม่ชอบคนท่ีพดูปด 
คุณหญิงเขียว คุณมีหลกัฐานอยา่งไร ? ไดข้่าวจากใคร 
ดิศ  จากนายจอนคนใช้ของคุณหญิงเอง นายจอนได้เห็นนายร้อยเอกรัตน์   
  ออกไปจากบา้นน้ีพร้อมกบัคนใชข้องเขา เห็นซุบซิบกบัคนใช ้และเห็นคน
  ใชถื้อกล่องลาวเงินไปดว้ยกล่องหน่ึง กล่องชนิดนั้นไม่ใช่ของสําหรับให้
  ผูช้ายใช่หรือขอรับ 
วิไล  ทาํไมคุณครูจึงคิดวา่จะเอาไปใหผู้ห้ญิงสาว ? 
ดิศ  นายรัตน์มีญาติพี่นอ้งผูห้ญิงนอกจากคุณหญิงกบัหล่อนอีกหรือ ? 
คุณหญิงเขียว ไม่มี 
ดิศ  ก็นัน่น่ะสิขอรับ อีกประการหน่ึง ถา้จะไปหาใคร ๆ โดยเปิดเผยทาํไมไม่
  บอกใหผู้ห้ญิงทราบ ทาํไมตอ้งแอบไป ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 220-221) 
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(2) 
มาดาม เดอ กีย ์ คุณไดร้ายละเอียดเร่ืองน้ีมาจากไหน ? 
เดซอมบวัส์ จากบัป๊ต๊ิส  คนใชข้องคุณ...  ซ่ึงคุณอาจจะถามเขาก็ได ้ เขาเห็นหลานชาย
  ของคุณกบัคนรับใชเ้ดินออกไป...  เจา้คนรับใชท่ี้มีท่าทางตลกน้ีถืออาวุธ
  ไปดว้ย... 
มาดาม เดอ กีย ์ การดวลกนั !  ช่างทุกขย์ากจริง ๆ ! 
ลซีูล  คุณรู้ไหมวา่สาเหตุของการดวลคืออะไร ? 
เดซอมบวัส์ (อยา่งมัน่ใจ) ก.็..เร่ืองผูห้ญิง... 
ลซีูล  อะ๊ ! 
มาดาม เดอ กีย ์ ไหนลองบอกซิ...  อยา่ชกัชา้ !... 
เดซอมบวัส์ แน่นอนกเ็ป็นเร่ืองของหญิงงาม 
(3) 
Madame de Guy Mais de qui tenez-vous ces détails ? 
Désambois De Baptiste; vous pouvez l'interroger... Il a vu sortir le capitaine        
  accompagné de son domestique... qui, entre parenthèses, m'a l'air d'un 
  assez mauvais drôle... c'est lui qui portait les armes... 
Madame de Guy Un duel ! Le malheureux ! 
Lucile  Et savez-vous quelle était la cause de cette rencontre ? 
Désambois souriant. Mais... elle est facile à deviner... 
Lucile  Ah ! 
Madame de Guy Eh bien, dites-nous-la... pas de réticences ! 
Désambois Il s'agissait sans doute de quelque Aspasie. 

(Labiche, 1991: 757) 

 
5) ฉลาดแกมโกง 
 นายดิศ  ฉมังคิด กบั Désambois (เดซอมบัวส์) เป็นตวัละครท่ี

แสดงพฤติกรรมฉลาดแกมโกง  ดงัท่ีเขา้ไปตีสนิทกบัทหารรับใชเ้พื่อสอบถามขอ้มูลของนายทหาร  
เพื่อนาํมาใส่ร้ายป้ายสี  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ดิศ  เออ แกอยูก่บัคุณรัตน์มานานแลว้ไม่ใช่หรือ ? 
แบน  สิบปีไดแ้ลว้ขอรับ 
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ดิศ  ออ้ อยา่งนั้นเทียวหรือ ? (ควกัธนบตัรออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้แบน) 
  น่ีแนะ ฉนัเห็นหนา้แกเขา้กอ็อกชอบ เพราะฉะนั้นเอาเงินไปใชบ้า้งสัก ๒๐ 
  บาทเถอะ แลว้กฉ็นัอยากจะถามอะไรแกสักสองสามคาํ  
แบน  (พดูกบัคนดู) ไม่ไดก้าร ดูอยา่งไร ๆ เสียแลว้ ตอ้งระวงัตวั ! 
ดิศ  ฉันชอบนายแกมาก เขาเป็นคนสนุก เฮฮา แต่บางทีจะเป็นคนฉุนเฉียวสัก
  หน่อยกระมงั 
แบน  นายผมหรือขอรับ ? ใจเยน็ราวกบัพระ ! 
ดิศ  ฉันนึกแลว้ทีเดียว ! ขอ้ท่ีฉันชอบในส่วนตวันายของแกน่ะคือรูปร่างของ
  เขา ดูมีสง่า ดูเป็นคนเก๋อยูน่ะ 
แบน  ในขอ้นั้นเห็นจะไม่แพใ้ครละขอรับ 
ดิศ  เห็นจะมีผูห้ญิงติดแยะละสิ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 210-211) 
(2) 
เดซอมบวัส์ แกอยูรั่บใชผู้ก้องต๊ิกมานานรึยงั ? 
แบร์กนารด ์ สิบปีแลว้ครับ 
เดซอมบวัส์ อา้ ! ก็เหมาะสม (ดึงธนบตัรออกมา) น่ีแน่ะ  นาํเงินไปหน่ึงร้อยฟรังกแ์ลว้
  คาํถามฉนั 
แบร์กนารด ์ (หยบิธนบตัรแลว้พดูกบัคนดู) ไม่ไดก้าร  ตอ้งระวงัตวั ! 
เดซอมบวัส์ ฉนัชอบผูก้องมาก...  เขาร่าเริง...  จริงใจ...  แต่เขาอารมณ์ฉุนเฉียวใช่ไหม ? 
แบร์กนารด ์ เขาหรือ ?  เขาเป็นคนมีความอดทนและมีความอ่อนหวานมาก 
เดซอมบวัส์ อ้า !  ฉันนึกแล้วทีเดียว...  ฉันชอบท่าทาง...   ความสง่างาม...  ของ      
  นายทหารท่ีแทจ้ริงคนน้ี...  
แบร์กนารด ์ โอ ้!  ถา้เช่นนั้นเขาไม่รองใคร 
เดซอมบวัส์ เขาน่าจะมีผูห้ญิงมาติดพนัมากใช่ไหม ? 
แบร์กนารด ์ ผูห้ญิงน่ะหรอ ? 
เดซอมบวัส์ ใช่  ไหนลองเล่าใหฟั้งหน่อย...  ฉนัชอบฟังเร่ืองสนุก 
แบร์กนาร์ด เป็นเร่ืองท่ีเป็นความลบัทัว่ไป  ผูก้องนั้นก็คือผูห้ญิงสาว  เราจะเรียกเขาวา่
  นอ้งสาวอูซูส์  
เดซอมบวัส์ (พูดกบัคนดู) โอ ้!ไม่มีค่าอะไรเลย (พูดเสียงดงั) ขอบใจมากเพื่อน  เอา
  ธนบตัรน้ีไปจ่ายเงินใหฉ้นัแลว้กนั 
แบร์กนารด ์ อะไรนะ ? 
เดซอมบวัส์ กใ็หเ้งินไปจ่ายค่านกัดนตรีไง 
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(3) 
Désambois Y a-t-il longtemps que vous êtes au service du capitaine Tic ? 
Bernard  Voilà bientôt dix ans. 
Désambois Ah ! cela fait votre éloge. (Tirant de sa poche un billet de banque.)   
  Tenez, prenez ce billet de cent francs, et répondez à mes questions. 
Bernard  à part, prenant le billet : Tiens, méfions-nous ! 
Désambois J'aime beaucoup le capitaine... Il est gai, franc... un peu vif peut-être... un 
  peu querelleur, hein ? 
Bernard  Lui ? Pour la patience et la douceur, il rendrait des points à un mouton. 
Désambois Ah ! c'est bien ce que je pensais... Ce qui me plaît en lui, c'est sa       
  tournure... sa distinction... c'est vraiment un joli cavalier. 
Bernard  Oh ! pour ça, il ne craint personne. 
Désambois Il a dû laisser bien des victimes derrière lui. 
Bernard  Des victimes... d'amour ? 
Désambois Oui, contez-moi ça; je suis un bon homme... j'aime à rire. 
Bernard  Pour la décence et les moeurs, le capitaine est une demoiselle... Au  
  régiment, on l'appellait soeur Ursule.  
Désambois à part, en passant à gauche. Oh ! il ne veut rien dire. (Haut.) Je vous 
  remercie, mon ami... Ayez l'obligeance d'aller me changer le billet de 
  cent francs que je vous ai donné. 
Bernard  Hein ? 
Désambois C'est pour payer les musiciens. 

(Labiche, 1991: 750) 
 

6) ยัว่ยุให้ผู้อืน่เกดิโทสะ 
 นายดิศ  ฉมังคิด กบั Désambois (เดซอมบัวส์) เป็นตวัละครท่ี

แสดงพฤติกรรมยัว่ยุให้ผูอ่ื้นเกิดโทสะ  ดงัท่ีเขาทราบขอ้บกพร่องของนายทหารว่าเป็นคนอารมณ์
ร้อน  เขาจึงพยายามยัว่ยใุหน้ายทหารนเผยลกัษณะนิสัยท่ีไม่เหมาะสมเช่นน้ีออกมา  เพื่อใหผู้อ่ื้นไม่
พึงพอใจต่อนายทหารผูน้ี้  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ดิศ  ผมเป็นผูใ้หญ่ ผมกย็อ่มจะตอ้งคาํนึงถึงการบางอยา่ง 
รัตน ์  อะไรบา้ง ? 
ดิศ  เช่นความสุรุ่ยสุร่ายเป็นตน้ ทหารมกัจะไม่ใคร่มธัยสัถ ์
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รัตน ์  (ออกเคือง แต่สะกดใจ) ถา้คุณอยา่พูดถึงการทหารให้มากนกัจะดีกว่านะ
  ขอรับ 
ดิศ  (พูดกบัคนดู) ท่าจะเร่ิมฉุนละ ! (พูดกบัคุณหญิงเขียว) นอกจากน้ีอาจจะมี
  ความบกพร่องในทางการปกครองทรัพยส์มบติั หรือความเหลวไหลมกั
  มากในกาม มีเมียนอ้ย - - -  
รัตน ์  อุวะ ! 
ดิศ  (พดูกบัคนดู) จวนละ ! 
คุณหญิงเขียว อะไรคุณก ็- - -  
ดิศ  (พดูต่อ) สาํมะเลเทเมา เท่ียวกลางคืน ประพฤติชัว่ร้ายต่อภรรยา - - -  

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 237-238) 
(2) 
เดซอมบวัส์ ผมเป็นครู...  ผมตอ้งคาํนึงถึงบางอยา่ง...  ความโมโห... 
โอราซ  เช่นอะไรบา้ง ? 
เดซอมบวัส์ เช่น... ความสุรุ่ยสุร่าย... พวกทหารไม่ค่อยประหยดักนั 
โอราซ  (ขุ่นเคือง) อยา่กล่าวถึงทหารมากนกัดีกวา่... 
เดซอมบวัส์ (พดูกบัคนดู) เร่ิมจะโกรธแลว้ (พดูเสียงดงั) นอกจากน้ียงัมีความบกพร่อง
  ดา้นการจดัการทรัพยสิ์น  ความไม่ซ่ือสัตยข์องสามีอีก...  
โอราซ  โอ ้! 
(หกัปากกา) 
เดซอมบวัส์ (พดูกบัคนดู)  เร่ิมจะโกรธแลว้ ! 
มาดาม เดอ กีย ์ อะไรคุณก.็... 
เดซอมบวัส์ (พดูต่อ) ตอนกลางคืนเท่ียวฉลองอยา่งสาํมะเลเทเมานอกบา้น...  ประพฤติ
  ชัว่ร้ายต่อภรรยา...  
 (3) 
Désambois Comme tuteur... je dois prévoir certaines éventualités... fâcheuses... 
Horace  Lesquelles ? 
Désambois Par exemple... la prodigalité... MM. les militaires sont sujets à caution. 
Horace  piqué. Laissons les militaires, je vous prie... 
Désambois à part. Ca vient ! (Haut.) Il y a encore l'incapacité dans la gestion,    
  l'inconduite, l'infidélité du mari... 
Horace  Oh ! 
Il brise une plume. 
Désambois à part. Ca vient ! 
Madame de Guy Mais, monsieur... 
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Désambois continuant. Les nuits passées dans l'orgie... hors du domicile conjugal, 
  les mauvais traitements... 

 (Labiche, 1991: 750) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายดิศ  ฉมังคิด กับ 

Désambois (เดซอมบัวส์)  พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นตวัละครท่ีแสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม  อนัทาํใหต้วัละครอ่ืนเขา้ใจผดิกนัจนเป็นปมปัญหาของเร่ือง  

 
  3.4.1.3 คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กับ Madame de Guy-Robert 

(มาดาม เดอ กย์ี-โรแบรต์) 
 ตวัละครทั้งสองเป็นป้าของนายทหารละหญิงสาว  ท่ีคาดหวงัให้

หลานทั้งสองแต่งงานกนั  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
1) มีวิจารณญาณ 

   คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กบั Madame de Guy-Robert 
(มาดาม เดอ กย์ี-โรแบรต์)  เป็นตวัละครท่ีใชว้ิจารณญาในการเช่ือส่ิงท่ีไดย้นิหรือไดฟั้งมา  ดงัท่ีเม่ือ
ไดท้ราบจากครูว่านายทหารเป็นคนเจา้ชู้  เธอจึงสอบถามคนรับใช้เก่ียวกับพฤติกรรมเจา้ชู้ของ
นายทหารก่อน่ีจะตามท่ีครูบอกทนัที  บทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
คุณหญิงเขียว น่ีแน่ะจอน เจ้าก็ไดอ้ยู่กบัขา้มานานแลว้ และขา้ก็ไดเ้ล้ียงดูอย่างดีไม่ใช่
  หรือ ? 
จอน  ขอรับ 
คุณหญิงเขียว ถา้เช่นนั้นขา้จะถามอะไรขอใหต้อบจริง ๆ หน่อย เม่ือวานซืนน้ีเจา้ไดเ้ห็น
  คุณรัตน์ออกไปจากบา้นน้ีพร้อมกบัแบนหรือ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 221) 
(2) 
มาดาม เดอ กีย ์ ใช่  มาน่ี บัปต๊ิส แกรับใช้ชั้ นมานานแล้ว  เป็นคนซ่ือทํางานอุทิศตน 
  กบัฉนั... 
บปัต๊ิส  โอ ้! ครับคุณผูห้ญิง 
มาดาม เดอ กีย ์ ตอบมาตรง ๆ...  จริงไหมท่ีแกเห็นหลานชายของฉนัออกไปกบัคนรับใชท่ี้
  ถืออาวธุเม่ือวานซืนน้ี ?... 
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(3) 
Madame de Guy Oui. Approchez, Baptiste. Vous êtes depuis longtemps à mon service, je 
  vous crois dévoué... 
Baptiste  Oh ! madame. 
Madame de Guy Répondez-moi franchement... Est-il vrai que vous ayez vu avant-hier 
  sortit mon neveu  accompagné de son domestique qui portait des      
  armes?... 

(Labiche, 1991: 758) 

 
2) รักและห่วงใยหลาน 

   คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กบั Madame de Guy-Robert 
(มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์)  เป็นตวัละครท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความรักและความห่วงใยต่อนายทหาร
และหญิงสาว  ซ่ึงเป็นหลานของตนเอง  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
คุณหญิงเขียว ผูท่ี้จะเป็นสามีแม่วิไลนั้น ดิฉันไม่ตอ้งการอะไรยิ่งไปกว่าท่ีจะให้เล้ียง
  หล่อนไดเ้ป็นสุข - - - เป็นแน่ทีเดียว การท่ีหลานสาวดิฉันจะตอ้งไปเสีย
  จากดิฉันคงจะทาํให้ดิฉันหวา้เหว่มาก แต่ในเวลาน้ีพ่อรัตน์  หลานชายได้
  กลบัมาอยูด่ว้ยแลว้ กเ็ห็นจะพอค่อยยงัชัว่ 

   (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 171-172) 
(2) 
มาดาม เดอ กีย ์ ดิฉันขอเพียงอย่างเดียวคือให้ผูท่ี้จะมาเป็นสามีของลูซีลตอ้งทาํให้เธอมี
  ความสุข...  แน่นอนมนัโหดร้ายมากท่ีพรากเธอไปจากฉัน  แต่เน่ืองจาก 
  โอราซกลบัมาจากการเป็นทหารแลว้  ฉนัจะไม่ไดอ้ยูค่นเดียว 
(3) 
Madame de Guy Je ne demande au mari de Lucile que de la rendre heureuse... Sans doute, 
  il m'est cruel de me séparer d'elle; mais, puisque Horace ne retourne pas 
  à l'armée, je ne serai pas tout à fait seule.  

(Labiche, 1991: 730) 
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3) เกรงใจและค านึงถึงความรู้สึกของผู้อืน่ 
   คุณหญิงเขียว ประดิษฐราชการ กบั Madame de Guy-Robert 

(มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์)  เป็นตวัละครท่ีแสดงคาํนึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น  ดงัท่ีเธอไม่กลา้เขียน
จดหมายไปบอกครูเร่ืองยกเลิกการแต่งงานของนกัวิชาการกบัหญิงสาว  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
วิไล  ดิฉนัหนกัใจเร่ืองนายชาญคาํนวณนัน่แน่ะ ถา้ไดเ้ขียนจดหมายบอกใหรู้้ตวั
  ตามท่ีตกลงกนัไวก้จ็ะดี 
คุณหญิงเขียว ป้ากต็ั้งใจจะเขียน แต่หล่อนกรู้็อยูแ่ลว้วา่เป็นการยากปานใด 
วิไล  จริงค่ะ ! เราได้ลงมือเขียนแลว้ถึง ๖ ฉบับ แต่เขียนไม่ได้ตลอดเลยสัก 
  ฉบบัเดียว 
คุณหญิงเขียว ยากมาก ! ป้าไม่ใคร่ชอบใหค้นไดค้วามเดือดร้อนเลย 

   (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 196) 
 (2) 
มาดาม เดอ กีย ์ เรายงัไม่ไดล้งมือเขียนจดหมายเลย  
ลซีูล  แต่เราเขียนตั้ง 6 ฉบบัแลว้... 
มาดาม เดอ กีย ์ มนัเขียนยากมาก...  ป้าไม่ชอบทาํใหค้นเดือดร้อนเลย... 
(3) 
Madame de Guy Nous n'avons jamais pu parvenir à rédiger notre lettre. 
Lucile  Et pourtant nous en avons commencé six... 
Madame de Guy C'est très difficile... Moi, je n'aime pas à faire de la peine aux gens... 

(Labiche, 1991: 740) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของคุณหญิงเขียว ประดิษฐ

ราชการ กบั Madame de Guy-Robert (มาดาม เดอ กีย์-โรแบรต์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดง
บทบาทเดียวกนั คือ เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทสมกบัเป็นผูอ้าวุโสหรือผูใ้หญ่ท่ีมีวิจารณญาณ  ส่งผล
ใหไ้ดท้ราบความจริง  จึงทาํใหส้ามารถสามารถแกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้ของเร่ืองได ้

 
  3.4.1.4 วไิล กบั Licile (ลูซีล) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นหญิงสาวท่ีมาพกัอาศยักบัป้าและตกหลุมรัก
นายทหาร  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
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1) เช่ือคนง่าย 
   วิไล กับ Licile (ลูซีล) เป็นตวัละครท่ีเช่ือคนง่าย  ดงัเห็นไดจ้าก

การเช่ือในคาํโกหกของครูว่านายทหารเป็นคนเจ้าชู้  โดยรู้จักไม่ใช้วิจารณญาณก่อนท่ีจะเช่ือ   
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
วิไล  ดิฉนัไม่นึกเลยวา่พี่รัตน์จะตีสองหนา้ไดเ้ช่นน้ี ! 
ดิศ  ฉนัไม่เห็นอศัจรรยเ์ลย เป็นธรรมดาทหารไปถึงท่ีไหนไดเ้มียท่ีนัน่  เพราะ
  มีผูห้ญิงอยูม่ากท่ีหลงรักรูปนอกและเคร่ืองแต่งตวั ! 

   (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 222) 
(2) 
ลซีูล  คุณป้า  เป็นการเส่ือมเกียรติมากนะคะ ! ดวลกนัวนัเดียวกนัท่ีโอราซมา
  ขอดิฉนัแต่งงาน ! 
เดซอมบวัส์ ผมไม่แปลกใจเลย...  สถิติบอกเราวา่จากจาํนวนทหารท่ีแต่งงานแลว้หน่ึง
  หม่ืนหา้พนัคน... (สังเกตดูโอราซ) เออ ! คนน้ีดว้ย  
(3) 
Lucile  Eh bien, ma tante, c'est indigne! le jour même où il venait de vous     
  demander ma main ! 
Désambois Moi, ça ne m'étonne pas... la statistique nous apprend que, sur quinze 
  mille militaires mariés... (Apercevant Horace.) Hum ! le voici ! 

(Labiche, 1991: 758)  

 
2) เอาแต่ใจตนเอง 

   วิไล กบั Licile (ลูซีล) เป็นตวัละครท่ีแสดงลกัษณะนิสัยเอาแต่ใจ
ตนเอง  ดังท่ีเธอคะยั้นคะยอให้ผูเ้ป็นป้ารีบเขียนจดหมายเพื่อยกเลิกการแต่งงานของเธอกับ
นกัวิชาการ  โดยเธอเองกก็ระตือรือร้นท่ีจะช่วยคิดหาเหตุผลเพื่อการปฏิเสธ  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
วิไล  ควรจะรีบมีจดหมายไปบอกนายชาญคาํนวณ— 
รัตน ์  ท่ีตะพานเหลก็ 
คุณหญิงเขียว กแ็ต่วา่ - - - 
รัตน ์  เขียนเถอะขอรับ ! 
วิไล  เขียนเถอะค่ะ ! 
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คุณหญิงเขียว จะเขียนวา่กระไรล่ะ ! ออกจะยาก ๆ 
วิไล  บอกไปวา่ดิฉนัอายยุงันอ้ยเกินท่ีจะแต่งงาน - -  
รัตน ์  กบันายชาญคาํนวณ ! 
คุณหญิงเขียว ยากมากอยูน่ะหลาน ! 
วิไล  ดิฉันจะช่วย - - - ตอ้งแต่งให้เพราทีเดียว ! มาเถอะค่ะ ! (จูงป้าไปท่ีโต๊ะ
  เขียนหนงัสือ) คุณพี่มาช่วยดว้ยไม่ไดห้รือ ? 
รัตน ์  พี่มีธุระจะตอ้งรีบไปรายงานตวัตามระเบียบ จะตอ้งเลยไปธุระท่ีอ่ืนอีกดว้ย 
  ลาก่อนนะ (เขา้โรงทางขวา) 
วิไล  เร่ิมเขียนเถอะคุณป้า ! ดิฉันจะบอกให้ - - - แจง้ความมายงันายต่ิง ชาญ
  คาํนวณทราบ  - - - 

   (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 194-195) 
(2) 
ลซีูล  ควรรีบเขียนจดหมายไปบอกนายมาจ๊ิส... 
โอราซ  ท่ีสะพานปงต-์เนิร์ฟ ! 
มาดาม เดอ กีย ์ แต่วา่... 
โอราซ  โธ่ ! คุณป้าครับ !... 
ลซีูล  โธ่ ! คุณป้าขา !... 
แบร์กนารด ์ (ยนือยูด่า้นใน)  ผูก้องครับ  พร้อมแลว้ครับ !  
โอราซ  ดีมาก !  เตรียมตวันะ ! 
มาดาม เดอ กีย ์ เขียน ! บอกใหเ้ขียน ! จะเขียนวา่อะไรล่ะ ! ?... 
ลซีูล  คุณป้าบอกเขาไปวา่ดิฉนัยงัอายนุอ้ยเกินท่ีจะแต่งงาน... 
โอราซ  กบัเขา !... 
มาดาม เดอ กีย ์ ยากอยูน่ะหลาน !... 
ลซีูล  ดิฉนัจะช่วย... เราจะแต่งใหเ้พราะท่ีสุด...  
(3) 
Lucile  Il faut vite écrire à M. Magis. 
Horace  Sur le Pont-Neuf ! 
Madame de Guy Mais c'est que... 
Horace  Oh ! ma petite tante !... 
Lucile  Oh ! ma petite tante !... 
Bernard  qui est resté au fond.  Mon capitaine, c'est prêt ! 
Horace  C'est bien ! Un instant ! 
Madame de Guy Ecrire ! c'est bientôt dit !... Mais qu'est-ce que je vais lui dire ! ?... 
Lucile  Vous lui direz que je suis encore trop jeune pour me marier... 
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Horace  Avec lui !... 
Madame de Guy C'est très difficile !... 
Lucile  Je vais vous aider... Nous lui tournerons cela très gentiment... Vous   
  verrez ! 

(Labiche, 1991: 739-740) 

 
3) พูดจาประชดประชัน 

   วิไล กับ Licile (ลูซีล) เป็นตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรมพูดจา
ประชดประชนัดว้ยความไม่พอใจ  ดงัท่ีไดป้ระชดประชนันกัวิชาการว่ามีความรู้ในเร่ืองท่ีคนทัว่ไป
ไม่สนใจ  เพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่มีประโยชน์  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ต่ิง  เพล้ีย - - - ตวัสัตวท่ี์กินขา้ว ทาํให้ขา้วในนาเสีย ไดม้าก ๆ - - - นั่นแหละ 
  สมาคมของผมได้คาํนวณดูได้ความว่า ตัวเพล้ีย ๑๒ ตัว อาจท่ีจะเกิด 
  พืชพนัธ์ุไดถึ้งเจด็หม่ืนหา้พนัตวัในเจด็นาที 
รัตน ์  แม่เจา้โวย้ ! 
ต่ิง  ต่างว่าตวัหน่ึง กินขา้วปีละสามเมล็ด ก็แปลว่าทั้ งหมดนั้นรวมกนักินถึง
  สองแสนสองหม่ืนหา้พนัเมลด็ - - -  
ดิศ  น่าอศัจรรยเ์หลือเกิน ! (ควกัสมุดพก) ขอจดหน่อย - - -  สองแสนสอง
  หม่ืนหา้พนัเมลด็ - - - (จด) 
รัตน ์  กแ็ลว้ไดคิ้ดวธีิท่ีจะทาํลายตวัเพล้ียนัน่บา้งหรือเปล่า ? 
ต่ิง  หามิได ้! --- นัน่ไม่ใช่กิจของผม 
รัตน ์  อา้ว ! ถา้เช่นนั้นเสียเวลานัง่คาํนวณอยูท่าํไม ? 
ดิศ  (พูดกบัคนดู) ทหารไม่ตอ้งนึกอะไรนอกจากการทาํลายลา้งผลาญเท่านั้น 
  ไม่ไดท้าํลายคนกต็อ้งทาํลายสัตว ์! 
คุณหญิงเขียว (พดูเบา ๆ กบัวไิล) ท่ีจริงความรู้เขามากนะ 
วิไล  จริงเจา้คะ เขารู้อะไร ๆ ท่ีไม่เห็นมีใครรู้และไม่มีใครตอ้งการรู้ดว้ย 

   (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 185-186) 
(2) 
มาจ๊ิส  ใช่ครับคุณผูห้ญิง  เราดีใจท่ีไดค้น้พบว่าตวัเพล้ีย 12 ตวัท่ีอยู่ในเมล็ดขา้ว
  สาลี   มนัแพร่พนัธ์ุไดถึ้งเจด็แสนหา้หม่ืนตวัภายในเวลา 7 นาที 
โอราซ  โอโ้ฮ ! 
มาจ๊ิส  แต่ละตัวกินข้าวสาลี 3 เมล็ดต่อปี รวมเป็นสองแสนสองหม่ืนห้าพัน 
  เมลด็... 
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เดซอมบวัส์ (มึนงง) น่าอศัจรรยเ์หลือเกิน ! (หยิบสมุดออกมาจด) ขอจดหน่อย...  สอง
  แสนสองหม่ืนหา้พนัเมลด็... 
โอราซ  (พดูกบัมาจิส) แลว้คุณไดพ้บวธีิการทาํลายตวัเพล้ียของคุณไหม ?... 
มาจ๊ิส  โอ ้! ไม่...  นัน่ไม่ใช่เร่ืองของผม... 
โอราซ  อา้ว แลว้ยงัไง... 
เดซอมบวัส์ (พดูกบัคนดู) พวกทหารน่ีนึกแต่จะทาํลายลา้งเท่านั้น !  
มาดาม เดอ กีย ์ (พดูเบา ๆ กบัลซีูล) เขาเป็นคนมีความรู้มากนะ ! 
ลซีูล  (พดูเบา ๆ เช่นกนั) ใช่ค่ะ  เขารู้เร่ืองท่ีคนอ่ืนไม่รู้... 
(3) 
Magis  Eh bien, madame, nous avons été assez heureux pour constater que  
  douze charançons, établis dans un hectolitre de blé, produisent en sept 
  minutes soixante-quinze mille individus. 
Horace  Diavolo ! 
Magis  Dont chacun peut dévorer trois grains de blé par an, c'est-à-dire deux 
  cent vingt-cinq mille grains... 
Désambois transporté. C'est étourdissant ! (Tirant son carnet.)  Permettez... nous 
  disons: deux cent vingt-cinq mille grains... 
Horace  à Magis. Et avez-vous trouvé le moyen de les détruire, vos  
  charançons ?... 
Magis  Oh ! non... cela ne nous regarde pas... 
Horace  Eh bien, alors... 
Désambois à part. Ces militaires, ça ne pense qu'à détruire ! 
Madame de Guy à Lucile, bas. Il est vraiment fort instruit ! 
Lucile  de même. Oui, il sait des choses que personne ne sait... 

(Labiche, 1991: 734) 

 
    จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวิไล กับ Lucile (ลูซีล) 
พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของหญิงสาวท่ีอ่อนเยาว ์ จนส่งผล
ต่อการสร้างปัญหาใหเ้กิดจนเกือบตดัสินใจผดิพลาด 

 
  เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครสําคัญท่ีปรากฏใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองวไิลเลอืกคู่ กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes 
Vivacités du Capitaine Tic ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษา
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บทบาทของตวัละครสําคญัในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองวิไลเลือกคู่  ให้เหมือนกบับทบาท
ของตวัละครสาํคญัท่ีปรากฏในบทละครบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
3.5 ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 
 ตัวละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ืองตบตาและ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux แสดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที่  11  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละคร                
          สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
ตบตา 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
ตบตา 

ตัวละครเร่ือง   
La Poudre aux 

Yeux 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
La Poudre aux 

Yeux 

1 นางปลัง่ วมิะโลสถ ภรรยา 
หมอคาํ  วิมะโลสถ 

Blanche  
(บลอ็งช)์ 

Femme  de  
Malingear 
ภรรยาของ 
มาแลง็เชียร์ 

2 หมอค า  วิมะโลสถ แพทยท่ี์ไม่มีใคร
รักษา 

Malingear 
(มาแลง็เชียร์) 

- 

3 นางผ่อง    
รตินันทน์ 

ภรรยา 
นายรอด  รตินนัทน์ 

Constance
(กงสตอ็งซ์) 

Femme  de  Ratinois
ภรรยาของราตินวัส์ 

4 นายรอด    
รตินันทน์ 

พอ่คา้จนัอบั Ratinois  
(ราตินวัส์) 

- 

5 นายคง   สง่าสิน พอ่คา้ฟืน Robert  
(โรแบรต)์ 

- 

6 นายฤกษ์   
รตินันทน์ 

บุตร นายรอด   
รตินนัทน์ 

Frédéric  
(เฟรเดริก) 

- 
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ตารางที่  11  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละคร                
          สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
ตบตา 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
ตบตา 

ตัวละครเร่ือง   
La Poudre aux 

Yeux 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
La Poudre aux 

Yeux 

7 นางสาวมณ ี  
วมิะโลสถ 

ลูกสาวหมอคาํ    
วิมะโลสถ 

Emmeline 
(แอมเมอลีน) 

Fille  de  Malingear 
ลูกสาวของ 
มาแลง็เชียร์ 

8 นายซุ่นฮ้ัว 
เตียวกลุ 

หวัหนา้บ๋อย 
เซ็นตรัลโฮเตล็ 

Un  maître 
D’hôtel 

(หวัหนา้พนกังาน 
ของโรงแรม) 

- 

9 นางสาวเลก็ สาวใชข้อง 
นางปลัง่  วิมะโลสถ 

Alexandrine 
(อเลก็ซองดรีน) 

Femme de chamber  
de madame  
Malingear 

แม่บา้นของ 
มาแลง็เชียร์ 

10 นางสาวอยู่ สาวใชข้อง 
นางผอ่ง  รตินนัทน ์

Joséphine 
(โชเซฟีน) 

Femme de chamber 
de Madame Ratinois 
แม่บา้นของราตินวัส์ 

11 นายเฟ่ือง    
บุ๋นประเสริฐ 

คนเกบ็เงินของ 
หา้งซิมสัน 

Un  Tapissier 
(พอ่คา้เคร่ืองเรือน) 

- 

12 รัณชิต   สิงห์ แขกยาม Un  chasseur   
en livrée 

(คนรับใชท่ี้สวม
เคร่ืองแบบ) 

- 

13 นายทอง คนใช ้ Un  domestique 
(คนรับใช)้ 

- 
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ตารางที่  11  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละคร                
          สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
ตบตา 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
ตบตา 

ตัวละครเร่ือง   
La Poudre aux 

Yeux 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
La Poudre aux 

Yeux 

14 - - Sophie 
(โซฟี) 

Cuisinière  de  
Malingear 
แม่ครัวของ 
มาแลง็เชียร์ 

15 - - Un  petit  nègre 
(คนนิโกร) 

- 

  
 จากตารางขา้งตน้จะเห็นได้ว่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา 

ปรากฏตวัละครจาํนวน 13 ตวั  แต่บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  
ปรากฏตวัละคร 15 ตวั โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงตดัตวัละคร “Sophie” ซ่ึง
เป็นแม่ครัวประจาํครอบครัวของนายมาแลง็เชียร์  และทรงตดั“Un  petit  nègre” ซ่ึงเป็นคนนิโกร 
ออกไป  ทั้งน้ีสาเหตุท่ีพระองคท์รงตดัตวัละคร “Sophie” เป็นเพราะทรงเห็นว่าการให้ครอบครัว 
รตินันทน์สั่งอาหารจากโรงแรมมาเล้ียงตอ้นรับครอบครัววิมะโลสถ  น่าจะสมเหตุสมผลต่อการ 
ตบตามากกว่าการให้แม่ครัวประจาํบา้นประกอบอาหารเพื่อเล้ียงตอ้นรับ  นอกจากน้ีการทรงตดั 
“Un  petit  nègre” ซ่ึงเป็นคนนิโกรท่ีมาคอยตะโกนบอกเจา้ภาพว่าครอบครัวฝ่ายแขกท่ีมาเยอืน
มาถึงบา้นแลว้  อาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าการตะโกนบอกลกัษณะน้ีเป็นธรรมเนียมของชนชั้นสูง 
ในสังคมตะวันตก  แต่ในสังคมไทยนั้ นไม่มีการรับธรรมเนียมตะวันตกลักษณะน้ีเข้ามาใช ้  
และท่ีสาํคญัตวัละครทั้งสองตวัน้ีเป็นตวัละครรองท่ีไม่มีบทบาทต่อการดาํเนินเร่ืองมากนกั  เม่ือตดั 
ตวัละครเหล่าน้ีออกไปจะช่วยส่งผลใหก้ารดาํเนินเร่ืองกระชบัมากข้ึน 

 ด้านกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบว่าช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองตบตา  สามารถจดัอยูใ่นกลวิธีตั้งช่ือ 4 กลวิธี  ดงัน้ี 

  1.) การตั้งช่ือใหม่  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ นางปลัง่  วิมะโลสถ  หมอ
ค า  วิมะโลสถ  นายคง  สง่าสิน  นายซุ่นฮ้ัว  เตียวกุล  นางสาวอยู่  นายเฟ่ือง  บุ๋นประเสริฐ   
รัณชิต  สิงห์  และนายทอง  ทั้งน้ีนางปลั่ง  วิมะโลสถ  หมอค า  วิมะโลสถ  นายคง  สง่าสิน  และ
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นางสาวอยู่  จดัอยู่ในกลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือ 
ตวัละคร ส่วนนายซุ่นฮ้ัว  เตียวกุล  นายเฟ่ือง  บุ๋นประเสริฐ  รัณชิต  สิงห์  และนายทอง  จดัอยูใ่น
กลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ืออาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง   

  2.) การตั้งช่ือโดยยดึเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   นางผ่อง  รตินันทน์ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /a/ ท่ีมี /n/ เป็น
ตวัสะกด จากช่ือ Constance (กงสตอ็งซ์) ท่ีปรากฏเป็นท่ีปรากฏเป็นเสียงสระและเสียงตวัสะกดใน
พยางคท่ี์สามนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ร/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ใน
พยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั  โดยเป็นเสียงท่ีเกิดจากฐานกรณ์
เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก  นอกจากน้ีเสียง /t/ จากช่ือ Horace  Tic (โอราซ  ต๊ิก) ท่ีปรากฏเป็นเสียง
พยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของนามสกลุนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียงสระ (ออ) ท่ี
มีเสียงตวัสะกด /ง/ ในภาษาไทย  ท่ีปรากฏเป็นเสียงสระและเสียงตวัสะกดในพยางคท่ี์สองของช่ือ
ตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั   

   นายรอด  รตินันทน์ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /r/ จากช่ือ Ratinois 
(ราตินวัส์) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบั
เสียง /ร/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละคร
พดูชวนหวั  โดยเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 

   นายฤกษ์  รตินันทน์ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /r/ จากช่ือ Frédéric 
(เฟรเดริก) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคส์ามนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะออกเสียงคลา้ยกบั
เสียง /ฤ/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัว  ทั้งน้ีเสียง /ฤ/ กบัเสียง /ร/ ของภาษาไทยนั้นจะเป็นเสียงท่ีคลา้ยกนั  โดยเกิดจากฐาน
กรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 

   นางสาวมณี  วิมะโลสถ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /m/ จากช่ือ 
Emmeline (แอมเมอลีน) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะ
เป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ม/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็นเสียงนาสิกเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐาน 
ริมฝีปาก 

   นางสาวเล็ก ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /l/ จากช่ือ Alexandrine 
(อเลก็ซองดรีน) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียง
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เดียวกบัเสียง /ล/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์
บทละครพดูชวนหวั  โดยเป็นเสียงขา้งล้ินเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก 

  3.) การตั้งช่ือที่บ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือต าแหน่งของตัวละคร  ช่ือท่ีจดัอยู่
ในกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ หมอค า  วิมะโลสถ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “หมอ” ท่ีหมายถึงอาชีพ
แพทย ์ เป็นคาํท่ีบ่งบอกอาชีพของตวัละคร  ทั้งน้ี Malingear (มาแลง็เชียร์) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครใน
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

  4.) การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธี
น้ี ไดแ้ก่ นายคง  สง่าสิน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นช่ือตวัละครท่ีมีคาํแสดงความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสัย
และพฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “สง่าสิน” โดยนายคง  สง่าสิน  เป็นตวัละครท่ีมีทรัพยสิ์นเงิน
ทองแต่ปฏิบติัตนเหมือนคนท่ีไม่ค่อยมีทรัพยสิ์น  จนทุกคนเช่ือเช่นนั้น  และเขาไดใ้ห้ทรัพยสิ์นแก่
หลานท่ีกาํลงัจะแต่งงานเพื่อใชเ้ป็นทุนในการตั้งตน้ชีวิตคู่   

3.5.1 บทบาทของตัวละคร  
  เม่ือพิจารณาตารางแสดงตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
ตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบ 
ตวัละครท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง จาํนวน 5 ตวัละคร ไดแ้ก่ นางปลัง่  วิมะโลสถ 
หรือ Blanche (บล็องช์)  หมอคาํ  วิมะโลสถ หรือ Malingear (มาแล็งเชียร์)  นางผ่อง  รตินันทน์  
หรือ Constance (กงสตอ็งซ์)  นายรอด  รตินนัทน์ หรือ Ratinois (ราตินวัส์)  และนายคง  สง่าสิน 
หรือ Robert (โรแบรต)์  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของตวัละคร  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครแต่ละตวั
ต่างแสดงบทบาท  พฤติกรรม  และลกัษณะนิสยัในลกัษณะเดียวกนั  ดงัน้ี 

  3.5.1.1 นางปลัง่  วมิะโลสถ กบั Blanche (บลอ็งช์) 
   ตัวละครทั้ งสองเป็นมารดาของฝ่ายหญิงท่ีวางแผนตบตา

ครอบครัวฝ่ายชายเร่ืองฐานะทางการเงิน  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
1) ไม่ซ่ือสัตย์ 

   นางปลัง่  วิมะโลสถ กบั Blanche (บลอ็งช์) เป็นตวัละครท่ีมีนิสัย
ไม่ซ่ือสตัย ์ ดงัท่ีไดน้าํนาํใหส้ามีซ่ึงเป็นหมอ  พยายามรักษาอาการป่วยดว้ยการรักษาใหห้ายชา้หรือ
การวินิจฉยัท่ีผดิโรค  เพื่อใหไ้ดค่้ารักษาท่ีมากข้ึน  บทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี 
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(1) 
ปลัง่         ก็นั่นนะสิคะ คุณหลวงนครไดก้ลืนเข็มเขา้ไปเล่มหน่ึง ขอ้น้ีไม่มีขอ้
         สงสัยคุณไปรักษาอยู่ ๑๕ วนั...... นั่นก็เป็นการดีอยู่แลว้ แต่อยู่ดี ๆ  
         วนัหน่ึงคุณไพล่ไปบอกเขาซ่ือ ๆ ว่า “คุณหลวงขอรับ, ผมแลไม่เห็น
         เลยวา่คุณเป็นอะไรแน่” 
หมอคาํ         กฉ็นัแลไม่เห็นจริง ๆ จะใหฉ้นับอกวา่กระไรล่ะ ? 
ปลัง่         ถา้ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็ตอ้งบอกว่า “เป็นเพราะเส้นประสาท” จึงจะดู 
         เขา้ทีสมยัน้ีอะไร ๆ ก็ซัดเส้นประสาทไดท้ั้ งนั้น พุทโธ่ ถา้ดิฉันเป็น
         หมอละก.็..... 
หมอคาํ         หล่อนกเ็ห็นจะหากินไดดี้พอใจ ฉนัยอมเทียว (หวัเราะ) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 53-54) 
(2) 
นางมาแลง็เชียร์        เขากลืนเขม้เขา้ไปเล่มหน่ึง  ขอ้น้ีไม่ตอ้งสงสัย...  คุณไปรักษาเขา 15 
         วนั...  ซ่ึงดีมาก !... แต่เชา้วนัหน่ึงคุณไปบอกเขาวา่ “คุณดูบูรก ์ผมไม่
         เขา้ใจเลยวา่คุณเป็นโรคอะไรแน่”  
มาแลง็เชียร์        อา้ว !... กฉ็นัไม่รู้จริง ๆ น่ี !...  
นางมาแลง็เชียร์        ถา้ไม่รู้ก็บอกวา่... “เป็นเพราะเส้นประสาท” อา้ ! น่ีถา้ฉนัเป็นหมอละ
         ก ็!... 
มาแลง็เชียร์        เธอมีเล่ห์เหล่ียมดีทีเดียว !... 
(3) 
Madame Malingear   Il avait avalé une aiguille, sans s'en douter... Tu le traites                 
          quinze jours... Très bien !... ça marchait... Mais voilà qu'un beau 
          matin tu as la bêtise de lui dire: « Mon cher monsieur                 
          Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » 
Malingear         Dame !... quand on ne comprend pas !... 
Madame Malingear      Quand on ne comprend pas... on dit: « C'est nerveux !... » Ah!  si                                           
             j'étais médecin !... 
Malingear         Quel charlatan tu ferais !... 

(Labiche, 1991: 807) 
 

2) โกหกหลอกลวง 
   นางปลัง่  วิมะโลสถ กบั Blanche (บลอ็งช์) เป็นตวัละครท่ีแสดง

ลกัษณะนิสัยโกหกหลอกลวง  ซ่ึงปรากฏหลายตอนดว้ยกนั  ดงัเช่นท่ีโกหกครอบครัวฝ่ายชายหนุ่ม
วา่ลูกสาวของตนเรียนดนตรีกบัผูมี้ช่ือเสียงดา้น  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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(1) 
ผอ่ง  (พดูกบัปลัง่) บุตรสาวคุณใช่ไหม ? 
ปลัง่  ค่ะ ลกูสาวดิฉนั 
ผอ่ง  ดีดหีบเพลงเป็นดว้ย ดีมาก 
ปลัง่  เป็นศิษยค์รูฝร่ัง....ช่ือ มิสเตอร์อะไร ดิฉนักจ็าํช่ือไม่ได ้
หมอคาํ  (พดูกบัคนดู) เอะ๊ เล่นกนัท่าไรน่ี 
ผอ่ง  (พดูกบัคนดู) ดูอยูข่า้งจะมัง่มีมาก 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 74-75) 
(2) 
นางราตินวัส์         (พดูกบันางมาแลง็เชียร์) ลกูสาวของคุณใช่ไหม ?... 
นางมาแลง็เชียร์           ค่ะ  คุณผูห้ญิง  
นางราตินวัส์         (พดูป้อง) เฟรเดริกมีเหตุผลนะ...  เธอดีมาก ! (พูดเสียงดงั) เธอเป็น
          นกัดนตรีดว้ย  
นางมาแลง็เชียร์         เป็นลกูศิษยข์องนายดูเปซ์ 
มาแลง็เชียร์         (พดูป้อง  ประหลาดใจ) เอะ๊ !...  
นางราตินวัส์         อา้ !... นายดูเปซ์เป็นครูสอนหรือ ?... 
นางมาแลง็เชียร์         พวกเรากาํลงัคอยเขาอยู ่
(3) 
Madame Ratinois         à madame Malingear. C'est mademoiselle votre fille ?... 
Madame Malingear      Oui, madame. 
Madame Ratinois         à part. Frédéric a raison... elle est très bien ! (Haut.) Je vois que 
          Mademoiselle est musicienne. 
Madame Malingear      Elève de Duprez. 
Malingear         à part, étonné. Hein !... 
Madame Ratinois         Ah !... Duprez est son professeur ?...  
Madame Malingear       Nous l'attendons. 

(Labiche, 1991: 814) 

 
3) มีความรักและความห่วงใยต่อลูก 

   นางปลัง่  วมิะโลสถ กบั Blanche (บลอ็งช์) เป็นตวัละครท่ีรักและ
ห่วงใยลูก  จึงหาวิธีการโกหกหลอกลวงต่างๆเพื่อช่วยเหลือลูก แมจ้ะไม่ใช่การแสดงความรักท่ี
ถูกตอ้งกต็าม  ดงัท่ีเธอวางแผนการใชชี้วิตหลงัแต่งงานใหก้บัลูก  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี  
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(1) 
ปลัง่  เรามาลองพดูกนัถึงกิจการบา้นช่องขอลูกเราบา้งหรือคะ ? 
ผอ่ง  กดี็เหมือนกนั 
ปลัง่  ก่อนอ่ืนตอ้งหาเรือนใหอ้ยู ่
ผอ่ง  อยูท่ี่ในบา้นคุณกไ็ด ้ดิฉนัไม่รังเกียจเลย 
ปลัง่  ดิฉันกลวัพ่อฤกษจ์ะไม่พอใจ ผูช้ายบางคนมกัไม่ชอบอยูบ่า้นพอ่ตาแม่ยาย 
  ใหอ้ยูบ่า้นคุณกแ็ลว้กนั นางหนูของดิฉนัคงไม่รังเกียจเลย 
ผอ่ง  ไม่ดีดอกค่ะ  แม่มณีอาจจะรู้สึกไม่ใคร่สะดวกใจ 
ปลัง่  ถา้เช่นนั้น  กต็อ้งเช่าบา้นใหเ้ขาอยู ่สักสามพนับาทต่อปีกพ็อหาบา้นไดดี้ ๆ  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 130-131) 
(2) 
นางมาแลง็เชียร์         เรามาพดูกนัเร่ืองกิจการบา้นช่องของลกูเราบา้งดีไหมคะ ?... 
นางราตินวัส์         โอ ้! กดี็เหมือนกนั  
นางมาแลง็เชียร์         ตั้งแต่พรุ่งน้ี เราตอ้งหาอพาร์ทเมนตใ์หอ้ยู ่
นางราตินวัส์         อยูช่ั้นตรงกลางระหวา่งชั้นแรกกบัชั้นล่างดว้ยไหม ? 
นางมาแลง็เชียร์         โอ ้! ชั้นตรงกลางนั้นมนัตํ่าไป...  ควรเป็นชั้นสอง 
นางราตินวัส์         มนัสูงไปนะ  ชั้นสอง 
นางมาแลง็เชียร์         งั้นชั้นหน่ึงไหม ?... ราคาประมาณหา้ถึงหกพนัฟรังก ์
(ทั้งคู่นัง่ลง) 
นางราตินวัส์         เอาเป็นวา่หกพนัฟรังกดี์กวา่ 
(3)  
Madame Malingear      Voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation ?... 
Madame Ratinois         Oh ! bien volontiers. 
Madame Malingear      Dès demain, nous leur chercherons un appartement. 
Madame Ratinois         Un entresol ? 
Madame Malingear      Oh ! c'est bien bas, un entresol... Un second. 
Madame Ratinois         C'est bien haut, un second. 
Madame Malingear      Alors un premier ?... C'est une affaire de cinq à six mille francs. 
Elles s'asseyent. 
Madame Ratinois         Mettons six mille francs. 

(Labiche, 1991: 837) 
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   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนางปลั่ง  วิมะโลสถ กบั 
Blanche (บลอ็งช์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาท
ของการเป็นผูท่ี้ตบตาในเร่ืองฐานะของตนเอง  อนัทาํใหเ้กิดปมปัญหาหรือความขดัแยง้ในเร่ือง  

 
  3.5.1.2 หมอค า  วิมะโลสถ กบั Malingear (มาแลง็เชียร์) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นบิดาของฝ่ายหญิงสาว  ท่ีร่วมมือกบัภรรยา
ตบตาครอบครัวฝ่ายชายหนุ่มเร่ืองฐานะของครอบครัว  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  
ดงัน้ี 

1) มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
   หมอค า  วิมะโลสถ กบั Malingear (มาแลง็เชียร์) เป็นตวัละครท่ี

แสดงใหเ้ห็นว่ามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ดงัท่ีเขาปฏิเสธขอ้เสนอของภรรยาว่าควรท่ีจะรักษาผูป่้วย
ดว้ยการโกหกหลอกลวงวา่ตอ้งใชเ้วลาในการรักษานาน  แมว้า่ความจริงแลว้ผูป่้วยคนนั้นจะไม่ไดมี้
อาการป่วยแต่อยา่งใด  เพื่อใหไ้ดเ้งินค่ารักษาท่ีมากข้ึน  ดงัปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ปลัง่  คือเช่นน้ีเป็นตน้ เม่ือไรเคราะห์ดีมีคนไขใ้ห้ตรวจอาการ คุณก็ไปพูดตดั
  ประโยชน์ตวัเองเสียทุกคร้ัง  คุณมกัพดูเสียวา่ “ไม่มีอะไรมากมายนกั  อีก
  สองสามวนักห็าย” 
หมอคาํ  กจ็ะไปทาํใหค้นไขต้กใจเป็นประโยชน์อะไร ? 
ปลัง่  ท่าทางท่ีคุณวางถอ้ยคาํท่ีคุณพูด  ทาํให้รู้สึกวา่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรยิ่งไป
  กว่ารักษาแผลยุงกดั  หรือรักษาหนังเป่ือยนิดหน่อยเท่านั้น  ดิฉันเคยเห็น
  หมอหลายคน  ท่ีเป็นคนมีช่ือเสียง  มีผูนิ้ยมมาก  เขาประพฤติคนละอยา่ง
  กบัคุณทีเดียว  เม่ือไปตรวจอาการคนไข ้เขาไม่ไดต้ั้งใจไปรักษาให้หาย
  ภายในสองวนัเป็นอนัขาด เขามกัจะบอกทนัท่ีว่า “การรักษาจะตอ้งกิน
  เวลานาน, นาน มาก” แลว้กเ็รียกหมออีกคนหน่ึง ไปปรึกษากนั 
หมอคาํ  กเ็ป็นประโยชน์อะไรละ ? 
ปลัง่  เป็นการเอ้ือเฟ้ือแก่เพื่อนแพทย ์ซ่ึงเขาจะตอ้งทาํตอบแทนเราในวนัอ่ืนน่ะ 
  ซิคะ น่ีแหละเป็นวิธีท่ีจะมีคนมาหามาก ๆ  
หมอคาํ  ฉนัทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ตะขิดตะขวงใจนกั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 52-53) 
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(2) 
นางมาแลง็เชียร์         ถา้เกิดว่ามีคนไขม้าหาคุณ  คุณทาํให้เขาสบายใจโดยบอกว่า “ไม่มี
          อะไรมาก อีกสองสามวนักห็าย” 
มาแลง็เชียร์         ทาํใหค้นไขต้กใจไปทาํไม ? 
นางมาแลง็เชียร์         การท่ีคุณพูดเช่นนั้น  มนัเหมือนกบัว่าคุณรักษาแผลยุงกดัหรือรักษา
          ผิวหนังเป่ือยนิดหน่อยเท่านั้ น !...  ฉันเคยเห็นหมอหลายคนท่ีมี    
              ช่ือเสียง... เม่ือตรวจคนไข ้ เขาไม่ไดต้รวจแค่สองวนั  เขารีบบอก
          คนไขท้นัทีว่า  “ตอ้งใชเ้วลารักษานาน” แลว้ก็เรียกหมออีกคนหน่ึง
          ไปปรึกษากนั 
มาแลง็เชียร์         กเ็ป็นประโยชน์อะไรละ ?... 
นางมาแลง็เชียร์         เป็นการเอ้ือเฟ้ือแก่กัน  ซ่ึงเพื่อนของเขาก็จะตอบแทนเขาสัปดาห์
          ต่อไป... เห็นไหมวา่เขามีคนไขไ้ดอ้ยา่งไร ! 
มาแลง็เชียร์         (ลุกข้ึน) ฉนัไม่ทาํอยา่งนั้นเดด็ขาด !  
(3) 
Madame Malingear     Quand, par hasard, le ciel t'envoie un client, tu commences par le 
          rassurer... Tu lui dis: « Ce n'est rien ! c'est l'affaire de quelques 
          jours. » 
Malingear         Pourquoi effrayer ? 
Madame Malingear     Avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo, une 
          engelure !... Je connais plusieurs de tes confrères... de vrais        
                         médecins, ceux-là! quand ils approchent un malade, ce n'est pas 
          pour deux jours! Ils disent tout de suite: "Ce sera long, très long!" 
          Et ils appellent un de leurs collègues en consultation. 
Malingear         A quoi bon ?... 
Madame Malingear      C'est une politesse que celui-ci s'empresse de rendre la semaine  
          suivante... Voilà comment on se fait une clientèle ! 
Malingear         se levant. Quant à moi, jamais ! 

(Labiche, 1991: 807) 

 
2) ไม่มั่นใจในตนเอง 

   หมอค า  วิมะโลสถ กบั Malingear (มาแลง็เชียร์) เป็นตวัละครท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง  ดงัท่ีในตอนแรกว่าเขาคิดว่าการโกหกหลอกลวงเป็นการ
กระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม  แต่เม่ือถูกภรรยาพูดจาประชดประชนัเพื่อหวงัจะให้เขาเห็นดว้ยกบั
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การหลอกลวงผูอ่ื้น  เขาก็สูญเสียความมัน่ใจในส่ิงท่ีตนคิด  ทั้ ง ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   
จนหลงเช่ือตามความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งของภรรยา  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ปลัง่  คุณมีสายนาฬิกา ทองคาํสายเลก็อยูส่ายหน่ึงไม่ใช่หรือ 
หมอคาํ  ทาํไมล่ะ ? 
ปลัง่  มนัเลก็จ๋ิวนกั คุณออกอาย จึงไม่ใคร่ใช ้
หมอคาํ  ฉนัเห็นมนัแบบบางนกัต่างหาก 
ปลัง่  คุณไปหาสายใหม่มาแทน.....สายเข่ืองถนดัใจ  ทีสายน้ีคุณใส่อยา่งเปิดเผย
  ลบูคลาํไม่หยดุ 
หมอคาํ  กแ็ลว้อยา่งไรล่ะ ? 
ปลัง่  คุณเท่ียวบอกใคร ๆ เขาหรือวา่เป็นสายกะไหล่ ? 
หมอคาํ  กไ็ม่เห็นจาํเป็นอะไรท่ีจะไปบอกเขาเช่นน้ี 
ปลัง่  ยิง่กวา่นั้น คุณตั้งใจใหค้นอ่ืน ๆ นึกวา่เป็นทองแทด้ว้ย จริงไหม 
หมอคาํ  กเ็ขายิง่นึกวา่เป็นทองแทด้ว้ยกย็ิง่ดีน่ะสิ 
ปลัง่  นั้นกคื็อตบตาอยา่งหน่ึงนัน่เอง  คุณกไ็ม่ผิดอะไรกบัคนอ่ืน ๆ นั้นแหละลูก
  สาวเราน่ะ  มนัเปรียบเหมือนสายทองเลก็จ๋ิว.... ไม่สง่างดงามจบัตา แต่เป็น
  ทองแท.้... เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเขาต่ืนเตน้.... ในโลกน้ีทองแทม้นัมี
  นอ้ยนกั เพราะฉะนั้นขอให้ดิฉันมีโอกาสช่วยตบแต่งลูกสาวเราดว้ยของท่ี
  เทียมจริงบา้ง จะไดมี้คนชมเหมือนสายนาฬิกาของคุณ ตอ้งตบตาเขาบา้งสิ 
  คุณก ็
หมอคาํ  ท่ีจริงหล่อนพดูกช็อบกลอยูบ่า้ง (เลก็ออกทางซา้ย) 
(2) 
นางมาแลง็เชียร์         คุณจาํสายนาฬิกาทองคาํของนาฬิกาคุณไดไ้หม ? 
มาแลง็เชียร์         จาํได.้..  ทาํไม่ล่ะ ? 
นางมาแลง็เชียร์         มนัเล็กมาก...  คุณอาย...  จนคุณเก็บมนั...  คุณเก็บไวใ้นเส้ือกัก๊ 
          ของคุณ 
มาแลง็เชียร์         ฉนักลวัมนัหายต่างหาก 
นางมาแลง็เชียร์         โอ ้! ไม่ใช่หรอก...  คุณไม่อยากให้ใครเห็น !...  พอเราเปล่ียนสาย
          ใหม่ใหญ่กวา่เก่า... ทีน้ี...  คุณลูบคลาํมนัอยา่งเปิดเผย...  คุณภูมิใจกบั
          มนัมาก... 
มาแลง็เชียร์         บา้อะไรขนาดนั้น ! 
นางมาแลง็เชียร์         คุณบอกใครไหมวา่มนัเป็นสายนาฬิกาปลอม ! 
มาแลง็เชียร์         (อยา่งเร็ว) ชู่ว !...  เงียบไว ้!   



   164 

นางมาแลง็เชียร์         มันคือการตบตา !  ฉันก็ทําเหมือนคนอ่ืน ๆ !...  ลูกสาวคุณ... ก ็   
          เหมือนกบัสายนาฬิกาทองเล็ก ๆ เส้นนั้น... ดูราบเรียบ... ไม่มีใคร
          สนใจเธอ... ในโลกน้ีทองแทมี้นอ้ยนกั  เพราะฉะนั้นขอให้ดิฉันไดมี้
          โอกาสช่วยตบแต่งลูกสาวเราดว้ยของท่ีเหมือนจริงบา้ง... จะไดมี้คน
          ชมเหมือนสายนาฬิกาของคุณ 
มาแลง็เชียร์         (พดูป้อง)  ท่ีหล่อนพดูกเ็ป็นความจริงอยูบ่า้ง 
 (3) 
Madame Malingear      Te souviens-tu de cette petite chaîne d'or fin qui attachait ta montre ? 
Malingear         Oui... Eh bien ? 
Madame Malingear      Elle était si petite... si petite... que tu en avais honte... Tu la cachais 
          sous ton gilet. 
Malingear         Pour ne pas la perdre. 
Madame  Malingear    Oh ! non... pour ne pas la montrer!... Nous  l'avons remplacée par 
           une autre...énorme... La voici: tu la caresses... tu l'étales, tu en es 
           fier... 
Malingear          Quelle folie ! 
Madame Malingear       Mais tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation ! 
Malingear          vivement. Chut !... Tais-toi donc ! 
Madame Malingear       C'est de la poudre aux yeux ! Je t'y prends comme les autres !... Eh 
           bien, ta fille... c'est la petite chaîne d'or... bien simple, bien vraie, 
           bien modeste... Aussi personne n'y fait attention...  il y a si peu de 
           bijoutiers dans le monde !... Laisse-moi l'orner d'un peu de       
           clinquant, et aussitôt chacun l'admirera... (montrant la chaîne) 
           comme ton câble Ruolz. 
Malingear         à part. Il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit. 

 (Labiche, 1991: 818-819) 

 
3) โกหกหลอกลวง 

   หมอค า  วิมะโลสถ กบั Malingear (มาแลง็เชียร์) เป็นตวัละครท่ี
แสดงลกัษณะนิสัยโกหกหลอกลวง  ดงัท่ีเขาโกหกเร่ืองฐานะและหนา้ตาทางสังคมของครอบครัว  
ดว้ยการเรียกช่ือคนรับใช้ตาํแหน่งต่าง ๆ ในบา้นและการบอกว่ามีนัดรับประทานอาหารกบัผูมี้
ช่ือเสียงในสงัคม  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
ปลัง่  (พดูเบา ๆ กบัผวั) อยา่งไร ? เห็นประโยชน์ของการตบตาหรือยงั ?  
หมอคาํ  (พูดเบา ๆ ตอบเมีย) เก่งมาก  ฉันยอมเห็นตามหล่อนทีเดียว (พูดดัง)  
  แม่ปลัง่ ฉันจะไปส่งนายรตินันทน์ท่ีประตู หล่อนช่วยบอกหนูเล็กให้ใช้
  อา้ยจอนไปสั่งอา้ยจ๋ิวให้เอารถยนตค์นัปิดมาคอยไวที้เถอะ ฉันจะตอ้งไป
  กินข้าวกับเจ้าคุณและคุณหญิงประดิษฐราชการ - - เชิญทางน้ีขอรับ  
  (เดินนาํออกประตซูา้ยไป) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 106-107) 
(2) 
นางมาแลง็เชียร์        (พดูเบา ๆ กบัสามี) อยา่งไร ?  เห็นประโยชน์ของการตบตาหรือยงั ?...  
มาแลง็เชียร์        (พูดเบา ๆ กับภรรยา) น่าช่ืนชม !  ฉันยอมแล้ว ! (พูดเสียงดังกับ    
         ภรรยา) น่ีคุณ  บอกแม่บา้นให้ไปบอกคนใช ้ให้ไปบอกคนขบัรถมา้
         ให้เทียมมา้บรียองต์และมีร์ซา...  ฉันจะไปทานอาหารคํ่าท่ีคฤหาสน์
          ท่านดชัเชส ! 
(3) 
Madame Malingear      bas à son mari. Eh bien, la poudre aux yeux ?... 
Malingear        de même. C'est admirable ! Je suis converti ! (Très haut à sa femme.) 
         Chère bonne, priez la femme de chambre de dire au domestique de 
         dire au cocher d'atteler Brillante et Mirza...Je dîne chez la duchesse ! 

(Labiche, 1991: 828) 

 
4) มีความรักและความห่วงใยลูก 

   หมอค า  วิมะโลสถ กบั Malingear (มาแลง็เชียร์) เป็นตวัละครท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความรักและความห่วงใยต่อลูก  ดงัเม่ือเขาไดย้นิคาํครหานินทาเร่ืองความสัมพนัธ์
ของลูกสาวของเขากบัชายหนุ่มท่ีมาสอนดนตรีท่ีบา้น  เขาจึงตดัสินปกป้องช่ือเสียงของลูกสาวดว้ย
การพดูคุยกบัชายหนุ่มเร่ืองความสมัพนัธ์กบัลูกสาวอยา่งตรงไปตรงมา  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
หมอคาํ  ตามท่ีฉันกล่าวเม่ือก้ีน้ี คนอ่ืน ๆ มกัจะคอยระแวงคิดเห็นอะไรต่อมิอะไร
  ไปต่าง ๆ แลว้ก็พดูกนัไม่ใคร่เกรงใจใครดว้ยจึงเป็นหนา้ท่ีของบิดามารดา
  ผูมี้ลกูสาวท่ีจะตอ้งคิดอ่านตดัทางครหานินทาเสียใหส้ิ้นเชิง 
ปลัง่  (พดูเบา ๆ กบัสามี) ดีมาก 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 63-64) 
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(2) 
มาแลง็เชียร์         ฉันกล่าวไวเ้ม่ือสักครู่ว่าคนอ่ืน ๆ มักจะคอยตีความอะไรต่ออะไร
          อยา่งไม่รู้เร่ือง...  จึงเป็นหนา้ท่ีของพ่อและแม่ท่ีจะตอ้งหาทางลบขอ้
          ครหานินทาโดยมีคาํอธิบายอยา่งชดัเจน 
นางมาแลง็เชียร์         (พดูกบัสามี) ดีมาก !  
(3) 
Malingear        Je vous disais donc que le monde était prompt à interpréter les    
         démarches les plus naturelles, les plus innocentes... Mais il est de la 
         sagesse d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une 
         explication nette et franche. 
Madame Malingear      bas à son mari. Très bien ! 

(Labiche, 1991: 850) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของหมอค า  วิมะโลสถ กับ 

Malingear (มาแล็งเชียร์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของ 
ผูจ้าํยอมตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตบตาเก่ียวกบัเร่ืองฐานะครอบครัว  

 
  3.5.1.3 นางผ่อง  รตินันทน์ กบั Constance (กงสต็องซ์) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นมารดาของฝ่ายชายหนุ่ม  ท่ีเกรงว่าครอบครัว
ของตนจะมีฐานะไม่เทียบเท่าครอบครัวฝ่ายหญิง  จึงวางแผนตบตาครอบครัวฝ่ายหญิงเร่ืองฐานะ
ของครอบครัว  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) โกหกหลอกลวง 
   นางผ่อง  รตินันทน์ กบั Constance (กงสต็องซ์) เป็นตวัละครท่ีมี

นิสัยโกหกหลอกลวง  ดังท่ีได้โกหกหลอกเร่ืองเร่ืองฐานะของครอบครัว  เน่ืองจากเกรงว่า
ครอบครัวของเธอจะมีฐานะไม่คู่ควรกบัครอบครัวของฝ่ายหญิงสาว  และอาจส่งผลให้ลูกชายของ
เธอไม่ไดแ้ต่งงานกบัคนท่ีหลงรัก  โดยไดโ้กหกเร่ืองอาชีพของสามีเธอว่าประกอบอาชีพคา้ขาย
นํ้าตาล  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมัง่มี  ดงัปรากฏบทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ปลัง่  (พูดกบัผวั) คุณคะ  เราไม่ควรจะมารบกวนคุณรอดกบัคุณผ่องให้ชา้นาน
  เกินไป 
ผอ่ง  โธ่  อะไรคุณพดูเช่นนั้น ? 
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รอด  ผมไม่มีธุระอะไร - - - ผมงดการคา้ขายแลว้ 
หมอคาํ  คุณเป็นพอ่คา้หรือขอรับ 
ปลัง่  ขอประทานโทษ - - - ทาํอะไร ? 
รอด  ผมคา้ - - -  
ผอ่ง  คา้นํ้าตาล - - - หีบออ้ย รับเหมาส่งนํ้าตาลหลายแห่ง 
หมอคาํ  ออ้  ท่าทางกเ็ห็นจะเป็นพรรคเป็นผลดีอยูน่ะขอรับ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 124-125) 
(2) 
นางมาแลง็เชียร์         (พดูกบัสามี) ท่ีรัก  เราไม่ควรจะมารบกวนคุณราตินวัส์กบัภรรยาให้
          นานเกินไป 
นางราตินวัส์         เช่นอะไรคะ !...  
ราตินวัส์          ผมไม่มีธุระอะไร...  ผมไม่ไดค้า้ขายแลว้ ! 
มาแลง็เชียร์         คุณเป็นพอ่คา้หรือครับ ? 
ราตินวัส์          ครับ 
นางมาแลง็เชียร์         คา้ขายอะไรคะ ? 
ราตินวัส์          (อึดอดั) เอ่อ...  ผมคา้...  
นางราตินวัส์         (รีบตอบ) คา้ออ้ย...  สามีฉนัรับส่งนํ้าตาล   
มาแลง็เชียร์         อา้ ! เป็นอุตสาหกรรมชั้นดีเทียวครับ ! 
(3) 
Madame Malingear     à son mari. Mon ami, nous abusons des moments de M. et madame 
          Ratinois ! 
Madame Ratinois         Par exemple !... 
Ratinois          Je n'ai rien à faire... je suis retiré du commerce ! 
Malingear         Ah ! vous étiez dans le commerce ? 
Ratinois          Oui. 
Madame Malingear      Quelle partie ? 
Ratinois          embarrassé. Mais... j'étais... 
Madame Ratinois         vivement. Raffineur... Mon mari était raffineur. 
Malingear         Ah ! c'est de la haute industrie !  

(Labiche, 1991: 835) 
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2) มองคนจากภายนอก 
 นางผ่อง  รตินันทน์ กบั Constance (กงสต็องซ์) เป็นตวัละครท่ี

มองคนจากภายนอก  โดยไม่พิจารณาหาเหตุผลมาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนท่ีจะเช่ือตามส่ิงท่ีเห็น  
ดงัท่ีตดัสินว่าผูเ้ป็นอาของสามีตนเองนั้นเป็นคนท่ีไม่รู้จกัธรรมเนียมผูดี้และมารยาทบนโต๊ะอาหาร  
หากเชิญมาร่วมรับประทานอาหารกบัครอบครัวฝ่ายหญิงสาวอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง  แต่แทจ้ริง
แลว้ผูเ้ป็นอาคนนั้นมีฐานะรํ่ ารวยและรู้จกัธรรมเนียมการเขา้สังคมเป็นอย่างดี  บทบาทดงักล่าว
ปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
รอด  พดูถึงกุง้เผา เลยนึกถึงฟืน 
ผอ่ง  กแ็ลว้อยา่งไรล่ะ ? 
รอด  เลยนึกถึงอาคง 
ผอ่ง  กท็าํไมล่ะ ? 
รอด  ฉนัไดช้วนแกไวใ้หม้ากินขา้วกบัเราวนัน้ีดว้ย 
ผอ่ง  ตายจริง ไม่ไหวละ 
(ซุ่นฮั้วเห็นเขาคุยกนัเร่ืองอ่ืนเลยเล่ียงไปขา้งหลงัอีก) 
ฤกษ ์  ทาํไมไม่ไหวขอรับ ? 
ผอ่ง  จะใหม้านัง่ร่วมโตะ๊กบัพวกวมิะโลสถอยา่งไรได ้? 
ฤกษ ์  ชัว่ดีอะไรแกกเ็ป็นตานอ้ยของผม 
รอด  จริงอยู ่แต่แกไม่ใช่บุคคลท่ีจะเขา้สมาคมชั้นเรา ๆ ได ้- - - ขอ้สาํคญัคือแก
  ใชมี้ดส้อมไม่เป็นเลย ชอบเอามีดตกัถัว่เขียวใส่ปากเป็นตน้ 
ฤกษ ์  แต่ผมกย็งัเห็นไม่เป็นเหตุพอท่ีจะรังเกียจ 
รอด  น่ีแน่ลูก เราตอ้งตรองดูให้ดีหน่อย เสียแรงเราจดัหาดินเนอร์อยา่งหรูหรา
  ท่ีสุดแลว้ ไม่ควรท่ีจะปล่อยใหส่ิ้งไร หรือผูใ้ดมาทาํดินเนอร์อนันั้นเสียไป 
  ขอให้นึกดูให้ดีเถอะว่า ถา้ตาของลูกน่ะมาพบปลาอินทรียซ๊์อซขาวอย่าง
  ฝร่ังเศสประกอบเห็ดดาํเขา้แลว้ แกจะทาํอยา่งไร ? แกจะกินแกนอะไรเป็น 
  กจ็ะมานัง่ทาํหนา้เป็นลิงอยูน่ี่ ? 
ผอ่ง  พรุ่งน้ีเราจึงค่อยเชิญแกมากไ็ด ้

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 148-149) 
(2) 
ราตินวัส์  ฉนัไดเ้ชิญลุงโรแบรตม์าดว้ย!...  ต่างหูทาํใหน้ี้ทาํใหนึ้กถึงเขา 
นางราตินวัส์ เชิญเขามาหรือ ?  ไม่ไดน้ะ ! 
เฟรเดริก  ทาํไมล่ะครับ ?... 
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นางราตินวัส์ เราจะไหเ้ขามานัง่ร่วมโตะ๊กบัพวกมาแลง็เชียร์ไดอ้ยา่งไร ! 
หวัหนา้พนกังานของโรงแรม 
  พวกเขารําคาญฉนั ! 
(เขาเดินไปดูภาพวาด) 
เฟรเดริก  แต่เขาเป็นลุงของผม  เขาเป็นคนดีมาก! 
ราตินวัส์  จริงอยู ่ แต่เขาไม่ใช่คนท่ีจะอยูใ่นสมาคมของเราได.้..  ก่อนอ่ืนเขากินไม่
  เหมือนใคร...  เอากินอาหารโดยใชมี้ดใส่อาหารเขา้ปาก 
นางราตินวัส์ และเขาใชช้อ้นส้อมตกัอาหาร 
ราตินวัส์  และเขารินเหลา้องุ่นในซุป !  มนัอาจดีสาํหรับทอ้งแต่มองแลว้น่าเกลียด 
เฟรเดริก  แต่ยงัไม่เป็นเหตุผลเพียงพอท่ีจะรังเกียจ 
ราตินวัส์  ลองตรองดูนะว่ามีเหตุผลเพียงพอไหม ! เราจัดเล้ียงอาหารเย็นอย่างดี   
  ควรให้เขามาทาํลายงานน้ีหรือ ?...  ลองคิดดูวา่ลุงโรแบรตจ์ะทาํอะไรกบั
  ปลาคาร์ฟแม่นํ้ าไรน์ท่ีชอมบอรด์ ?  คงทาํเป็นเหมือนผกักะหลํ่าธรรมดา  
  ลกูตอ้งการใหเ้ป็นผกักะหลํ่าอยา่งน้ีหรือ ?... 
นางราตินวัส์ พรุ่งน้ีเราจึงค่อยเชิญแกมากไ็ด ้
(3) 
Ratinois  J'ai invité l'oncle Robert !... Les boucles d'oreilles m'y font penser. 
Madame Ratinois Lui ? C'est impossible ! 
Frédéric  Pourquoi ?... 
Madame Ratinois Nous ne pouvons pas le faire asseoir à la même table que les Malingear ! 
Le Maître d'Hôtel Je les gêne ! 
Il remonte au tableau. 
Frédéric  Mais c'est Mon oncle, un si brave homme ! 
Ratinois  Oui; mais il n'est pas de notre monde... D'abord il a une manière de  
  manger... il met son couteau dans sa bouche. 
Madame Ratinois Et il prend dans le plat avec sa fourchette. 
Ratinois  Et il verse le vin dans son bouillon ! Ça peut être bon pour l'estomac; 
  mais c'est horrible à l'oeil nu. 
Frédéric  Ce n'est pas une raison. 
Ratinois  Voyons, mon ami, raisonnons ! Ce n'est pas au moment où nous faisons 
  le sacrifice d'un magnifique dîner que nous allons le déparer ?... Car, 
  enfin, quelle figure veux-tu que fasse l'oncle Robert en face d'une carpe 
  du Rhin à la Chambord ? Il aura l'air d'un plat de choux! Veux-tu servir 
  un plat de choux ?... 
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Madame Ratinois  Nous l'inviterons pour demain. 
(Labiche, 1991: 842-843) 

 
3) มีความรักและความห่วงใยลูก 

   นางผ่อง  รตินันทน์ กบั Constance (กงสต็องซ์) เป็นตวัละครท่ีมี
ความรักและความห่วงใยต่อลูก ดงัเห็นไดจ้ากการพูดคุยกบัครอบครัวฝ่ายหญิงสาวเร่ืองการจดัหา
บา้นและส่ิงของต่าง ๆ สาํหรับการใชชี้วิตหลงัการแต่งงานของลูก  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ปลัง่  เรามาลองพดูกนัถึงกิจการบา้นช่องของลกูเราบา้งหรือคะ ? 
ผอ่ง  กดี็เหมือนกนั 
ปลัง่  ก่อนอ่ืนตอ้งหาเรือนใหอ้ยู ่
ผอ่ง  อยูท่ี่ในบา้นคุณกไ็ด ้ดิฉนัไม่รังเกียจเลย 
ปลัง่  ดิฉันกลวัพ่อฤกษจ์ะไม่พอใจ ผูช้ายบางคนมกัไม่ชอบอยูบ่า้นพอ่ตาแม่ยาย 
  ใหอ้ยูบ่า้นคุณกแ็ลว้กนั นางหนูของดิฉนัคงไม่รังเกียจเลย 
ผอ่ง  ไม่ดีดอกค่ะ  แม่มณีอาจจะรู้สึกไม่ใคร่สะดวกใจ 
ปลัง่  ถา้เช่นนั้น  ก็ตอ้งเช่าบา้นให้เขาอยู่  สักสามพนับาทต่อปี  ก็พอหาบา้น 
  ไดดี้ ๆ  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 130-131) 
(2) 
นางมาแลง็เชียร์         เรามาพดูกนัเร่ืองกิจการบา้นช่องของลกูเราบา้งดีไหม ?... 
นางราตินวัส์         โอ ้! กดี็เหมือนกนั 
นางมาแลง็เชียร์         ตั้งแต่พรุ่งน้ี เราตอ้งหาอพาร์ทเมนตใ์หอ้ยู ่
นางราตินวัส์         อยูช่ั้นตรงกลางระหวา่งชั้นแรกกบัชั้นล่างดว้ยไหม ? 
นางมาแลง็เชียร์         โอ ้! ชั้นตรงกลางนั้นมนัตํ่าไป...  ควรเป็นชั้นสอง 
นางราตินวัส์         มนัสูงไปนะ  ชั้นสอง 
นางมาแลง็เชียร์         งั้นชั้นหน่ึงไหม ?... ราคาประมาณหา้ถึงหกพนัฟรังก ์
 (ทั้งคู่นัง่ลง) 
นางราตินวัส์         เอาเป็นวา่หกพนัฟรังกดี์กวา่ 
(3) 
Madame Malingear      Voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation ?... 
Madame Ratinois         Oh ! bien volontiers. 
Madame Malingear      Dès demain, nous leur chercherons un appartement. 
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Madame Ratinois         Un entresol ? 
Madame Malingear       Oh ! c'est bien bas, un entresol... Un second. 
Madame Ratinois        C'est bien haut, un second. 
Madame Malingear      Alors un premier ?... C'est une affaire de cinq à six mille francs. 
Elles s'asseyent. 
Madame Ratinois         Mettons six mille francs. 

(Labiche, 1991: 837) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนางผ่อง  รตินันทน์ กบั 

Constance (กงสต็องซ์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของผูท่ี้ 
ไม่ยอมนอ้ยหนา้ในเร่ืองฐานะครอบครัว  จึงแสดงบทบาทของการตบตาเช่นเดียวกนั  

 
  3.5.1.4 นายรอด  รตินันทน์ กบั Ratinois (ราตินัวส์) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นบิดาของฝ่ายชายหนุ่ม  ท่ีร่วมมือกบัภรรยา
วางแผนตบตาครอบครัวฝ่ายหญิงสาวเร่ืองฐานะครอบครัว  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ี
สาํคญั  ดงัน้ี 

1) มองคนจากภายนอก 
   นายรอด  รตินันทน์ กบั Ratinois (ราตินัวส์) เป็นตวัละครท่ีมอง

คนจากภายนอก  โดยไม่รู้จกัใชว้ิจารณญาณหรือเหตุผลในการพิจารณาส่ิงท่ีเห็นหรือส่ิงท่ีไดย้ินให้
รอบคอบ  ดงัท่ีหลงเช่ือว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงสาวนั้นมีฐานะรํ่ ารวยและมีคนรับใชจ้าํนวนมาก  
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
ฤกษ ์  ผมไม่เคยรู้วา่หมอคาํเป็นเศรษฐีเลย 
รอด  เจา้น่ะหรือ ? จะไปเห็นหนอะไร ตามวัแต่มองดูแม่รูปงาม จนไม่มีเวลาดู
  อ่ืนหมด อยา่งพ่อน่ะสิไดเ้ห็นแขกยามของเขา  แต่งยนิูฟอร์มหรู สูงสักห้า
  ศอกหรือหกศอกไดอ้ยู ่

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 109) 
(2) 
เฟรเดริก  ผมไม่รู้มาก่อนเลย... 
ราตินวัส์  ฉนัเช่ือวา่...  เป็นนกัรัก !  เธอนะมวัแต่ดูสาวงาม...  แต่ฉนัมองเห็นแต่พวก
  คนซ้ือของท่ีสูงประมาณ 7 หรือ 8 ฟุต !  
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(3) 
Frédéric  Mais je n'ai pas remarqué... 
Ratinois  Je crois bien... un amoureux ! Tu n'as vu que la petite... Mais, moi, j'ai vu 
  le chasseur: un homme de sept à huit pieds ! 

(Labiche, 1991: 829) 

 
2) โกหกหลอกลวง 
 นายรอด  รตินันทน์ กบั Ratinois (ราตินัวส์) เป็นตวัละครท่ีมี

นิสัยโกหกหลอกลวง  ดงัเห็นไดจ้ากการเห็นดีเห็นงามกบัภรรยาเร่ืองการตบตาฐานะของครอบครัว
ด้วยการสั่งอาหารหรูจากโรงแรมมาเตรียมสําหรับเล้ียงอาหารเย็นแก่ครอบครัวฝ่ายหญิงสาว   
เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ครอบครัวของเขานั้นมีฐานะรํ่ารวยดงัท่ีไดอ้วดไว ้ ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
อยู ่  คนมาจากโฮเตล็แลว้เจา้ค่ะ 
รอด  เอะ๊  อะไรกนั 
ผอ่ง  ดิฉนัใหไ้ปตามมาเอง 
รอด  สาํหรับทาํไม ? 
ผอ่ง  กส็าํหรับหากบัขา้วเล้ียงเขาน่ะสิ 
รอด  ไหนวา่จะเล้ียงอยา่งท่ีเรากินธรรมดาอยา่งไรล่ะ ? 
ผอ่ง  พุทโธ่  คุณน่ี  เขาจะไดเ้ยาะเราตายเป็นไรล่ะ เสียแรงเขายอมถ่อมตวัมากิน
  ขา้วกบัเราทั้งที จะใหเ้ขามากินขา้วกบัแกงตม้ส้ม ตม้กะปิเปลือกแตงโมได้
  หรือ ? กต็อ้งมีกบัขา้วฝร่ังใหเ้ขากินสิคะ    
รอด  ถูกแลว้ (พูดกบัอยู)่ ไปเรียกคนโฮเต็ลมาน่ีเถอะ (อยูเ่ขา้โรงทางซ้าย) ตอ้ง
  ตบตาเขาสินะ ? 
(2) 
นางราตินวัส์ น่ีคุณ  เราจะจดังานอาหารคํ่าหรูหรา 
ราตินวัส์  (นัง่ลง) งานอาหารคํ่าหรูหรา... 
หวัหนา้พนกังานของโรงแรม 
  ก่ีคนครับ ?... 
นางราตินวัส์ หกคน 
ราตินวัส์  แต่คุณทําให้เกินไว้เป็นสิบสองคน...  เรารับแขกสําคัญ... คุณหมอ 
  มาแลง็เชียร์...  คุณเคยไดย้นิช่ือเขาบา้งใช่ไหม ? 
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หวัหนา้พนกังานของโรงแรม 
  ไม่เคยครับ 
ราตินวัส์  อา้ !  ท่ีจริงเขารักษาแต่บุคคลชั้นสูง ๆ 
(3) 
Madame Ratinois Monsieur, nous avons un dîner. 
Ratinois  assis. Un grand dîner... 
Le Maître d'Hôtel Combien de personnes ?... 
Madame Ratinois Nous sommes... six. 
Ratinois  Mais vous ferez comme pour douze... Nous recevons un personnage... le 
  docteur Malingear... dont vous avez sans doute entendu parler ? 
Le Maître d'Hôtel Non, monsieur. 
Ratinois  Ah ! après ça, il ne traite que les gens comme il faut. 
Le Maître d'Hôtel Voici ce que je proposerai à Madame: deux potages... bisques et potage à 
  la reine. 
Ratinois  Y a-t-il des truffes ?... 
Le Maître d'Hôtel Non, monsieur... Il n'y a pas de potages aux truffes. 
Ratinois  C'est dommage ! 

(Labiche, 1991: 841) 

 
3) มีความรักและความห่วงใยต่อลูก 
   นายรอด  รตินันทน์ กบั Ratinois (ราตินัวส์) 

เป็นตวัละครท่ีมีความรักและความห่วงใยต่อลูก  ดงัท่ีแสดงผ่านการพูดคุยกบัครอบครัวฝ่ายหญิง
สาว  เร่ืองการจดัตั้งกองทุนสาํหรับใหลู้กใชจ่้ายหลงัแต่งงาน  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
หมอคาํ  บดัน้ี  ผมขอพดูจาอะไรกบันายรตินนัทน์  สักสองสามคาํ  ไดไ้หม 
รอด  ไดสิ้ขอรับ 
หมอคาํ  ทาํความเขา้ใจกนัเร่ืองทุนรอนอะไรเสียทีเดียวจะดี 
รอด  ผมหวงัใจวา่  คงจะพดูกนัเป็นท่ีปรองดองได ้ เชิญมาในห้องเขียนหนงัสือ
  ของผมเถอะขอรับ (พาหมอคาํเขา้โรงไปทางซา้ย) 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 129-130) 
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(2) 
ราตินวัส์  ผมเห็นดว้ยกบัคุณเตม็ท่ี ! (พดูป้อง) เขาเรียกฉันวา่คุณราตินวัส์ ! เราคงได้
  คุยกนัแบบเป็นกนัเองสักวนัหน่ึง ! 
มาแลง็เชียร์ เราควรทาํความเขา้ใจกนัเร่ืองการจดัการเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  
ราตินวัส์  (พูดป้อง) การจัดการเร่ืองสินสอด (พูดเสียงดัง) ผมหวงัว่าเราคงไม่มี  
  ปัญหา  เชิญคุณเขา้ไปในหอ้งทาํงานของผมครับไดไ้หมครับ ?...  
มาแลง็เชียร์ เชิญครับ  คุณราตินวัส์ 
(3) 
Ratinois  Je suis tout à vous ! (A part.) Il m'a appelé Ratinois ! Si nous pouvions 
  nous tutoyer un jour ! 
Malingear  Nous avons à causer de nos petits arrangements. 
Ratinois  à part. De la dot! (Haut.) J'espère que nous n'aurons pas de difficulté. Si 
  vous voulez passer dans mon cabinet ?... 
Malingear Après vous, Ratinois. 

(Labiche, 1991: 837) 

  
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายรอด  รตินันทน์ กบั 

Ratinois (ราตินัวส์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของผูมี้ใจ 
คิดตบตาในเร่ืองฐานะครอบครัวเช่นเดียวกบัภรรยาของตน   

 
  3.5.1.5 นายคง  สง่าสิน กบั Robert (โรแบรต์) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นเป็นญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายชายท่ีสืบทราบว่าทั้ง
สองฝ่ายต่างกาํลงัตบตาเร่ืองฐานะทางครอบครัว  ดงันั้นจึงบอกใหท้ั้งสองฝ่ายพดูความจริงเพื่อเห็น
แก่ลูกท่ีมีความรักอยา่งจริงใจต่อกนั  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) มีความขยนั 
   นายคง  สง่าสิน กบั Robert (โรแบรต์) เป็นตวัละครท่ีมีความ

ขยนัในการทาํงาน  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
 

(1) 
คง  ช่างเถอะพ่อรอด ฉันผ่านมาทางน้ีก็เลยแวะเขา้มาถามข่าว ฉันจะมานัง่อยู่
  นานไม่ได ้มีธุระ บ่ายสามนาฬิกาเรือฟืนจะมาถึง 
รอด  อาละกช่็างมีธุระไม่หยดุหยอ่นเลย ไม่พกัผอ่นบา้งเลยหรือ ? 
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คง  ก็พกับา้งซิพ่อรอด แต่ตอ้งให้เสร็จธุระเสียก่อน ท่ีจริงฉันมนัเคยทาํงาน 
  มาก ๆ เสียแลว้ อยู่ว่าง ๆ ก็รําคาญ  ขอให้นึกดูเถอะ เม่ือฉันแรกเขา้มา 
  กรุงเทพฯ มีอฐัติดกระเป๋ามาเฟ้ืองสองไพเท่านั้นเอง ถา้ไม่ขยนัจริงๆ แลว้ 
  จะก่อร่างสร้างตวัไดถึ้งเพียงน้ีหรือ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 117-118) 
(2) 
ราตินวัส์  มีธุระยุง่ตลอด ไม่พกัผอ่นบา้งเลยหรือ ? 
โรแบรต ์  ไวพ้กัผ่อนภายหลงั...  ฉันมาปารีสโดยมีเงินติดกระเป๋ามาเพียง 12 ฟรังก ์ 
  ฉนัเร่ิมตน้สร้างตวัท่ีท่าเรือน้ี... 
(3) 
Ratinois  Toujours en affaires ! Vous ne vous reposerez donc jamais ? 
Robert  Le plus tard possible... Vois-tu, Ratinois, quand on est venu  à Paris avec 
  douze sous dans sa poche... et qu'on a commencé sur le port... car j'ai 
  commencé sur le port... 

(Labiche, 1991: 842-843) 

 
2) มีความรักต่อหลาน 

   นายคง  สง่าสิน กบั Robert (โรแบรต์) เป็นตวัละครท่ีมีความรัก
ต่อหลานเป็นอย่างมาก  ดงัท่ีเขาไดม้อบเงินทุนให้กบัหลานเพื่อนาํไปใช้เป็นค่าสินสอดสําหรับ
แต่งงาน  บทบาทดงักล่าวปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
คง  ขา้พเจา้นายคง สง่าสิน  พอ่คา้ฟืน  เม่ือแรกมากรุงเทพฯ มีอฐัติดตวัมา เฟ้ือง
                  สองไพ บดัน้ีจะใหทุ้นพนัชัง่ใหห้ลานชายแต่งงานกบัแม่สาวท่ีเขารัก 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 180) 
(2) 
โรแบรต ์  ถึงรอบของฉนับา้ง !... ขา้พเจา้นายโรแบรต ์ พอ่คา้ขายฟืน  มาปารีสโดยมี
  เงินติดตวัมาแค่ 12 ฟรังก์  ขอมอบเงินหน่ึงแสนฟรังก์เพื่อเป็นค่าสินสอด
  ใหก้บัหลานชายของฉนั ! 
(3) 
Robert  A mon tour !... Robert, marchand de bois, venu à Paris avec douze sous 
  dans sa poche, donne cent mille francs de dot à son neveu ! 

(Labiche, 1991: 854) 
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3) มีวจิารณญาณ 
   นายคง  สง่าสิน กบั Robert (โรแบรต์) เป็นตวัละครท่ีรู้จกั

พิจารณาและไตร่ตรองในส่ิงท่ีได้ยินมาก่อนท่ีจะเช่ือ  ดังท่ีเขาสืบเร่ืองพฤติกรรมตบตาของ
ครอบครัวฝ่ายชายหนุ่มสาวและครอบครัวฝ่ายหญิงสาวจากคนรับใช้ในบา้น  บทบาทดังกล่าว
ปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
คง  (ตวาด) หยดุ ฉนัอดกลั้นโทโสใหน้านแลว้ เหลือทนแลว้ ขอบอกใหท้ราบ
  วา่ ฉนัรู้เร่ืองตลอดแลว้ ในระหวา่งสิบหา้วนัท่ีล่วงมาน้ี ต่างคนต่างพยายาม
  ตบตากนั แข่งมัง่มีกนั  โกหกหลอกกนั 
รอดและคาํ เอะ๊  อะไร ? 
คง   ไม่ต้องเอ๊ะต้องอ๊ะ  ต่างคนต่างโกหกหลอกกัน  บอกว่าจะตั้ งกองทุน 
  กองสินจนเกินกวา่ท่ีตวัมีจริง ๆ ต่างคนต่างทาํเป็นคนมัง่มีเกินกวา่จริง 
รอด  แต่วา่ - - - 
คง  ไม่ตอ้งแต่ต่าอะไร  ฉนัสืบไดค้วามจากพวกคนใชรู้้เร่ืองตลอดแลว้ ไม่ตอ้ง
  เถียง - - - ฉนัเขา้ใจแลว้วา่ สมยัน้ีเป็นธรรมเนียมตอ้งตบตากนั  ต่างคนต่าง
  ประพฤติตวัเป็นลูกป๊ีบ พองข้ึนทุกที ในท่ีสุดก็เท่ากบัยอมสละความสุข
  ของลูกเพื่อรักษาหน้าท่ีของตวัเท่านั้น ฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแลว้ ลาที 
  (หนัหลงัจะเดินเขา้โรง) 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 175-176) 
(2) 
โรแบรต ์  ฉนัอดกลั้นมาสิบห้านาทีแลว้... ตอ้งเร่ิมแกไ้ข !... พวกเธอตบตากนั โกหก
  กนั  หลอกลวงกนั... 
ทั้งสองคน อะไรนะ ?...  
โรแบรต ์  ไม่ต้องหลอกลวงกัน  ต่างฝ่ายต่างสัญญาว่าจะให้สินสอดท่ีให้ไม่ได ้  
  จริงไหม ?...  แสดงท่าทางโอ่อ่ามีอนัจะกิน  ต่างฝ่ายต่างทาํตวัมัง่มีเกินกวา่
  ความจริง ! 
ราตินวัส์  แต่วา่... 
โรแบรต ์  ไม่มีแต่!... ฉันไดถ้ามพวกคนรับใชแ้ลว้  ฉันอยากรู้อะไรฉันถามคนใช.้..  
  มนัเป็นวิธีของฉนั ! 
ราตินวัส์  พวกคนใชบ้อกอะไรอาบา้ง ? 
โรแบรต ์  ก่อนอ่ืนฉันไดพ้บเจา้นิโกรในห้องครัว...  เจา้น่ีเดินไปมาในห้องครัว...   
  ท่ีสกปรก !  แลว้ฉันถามคนขบัรถให้เช่า  ถามเร่ืองละครอิตาลี !  พวก 
  ราตินวัส์กบัละครอิตาลี !  
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(3) 
Robert  Ah ! voilà un quart d'heure que je me retiens... il faut que ça parte !... 
  Vous cherchez, depuis quinze jours, à vous éblouir, à vous mentir, à 
  vous tromper... 
Tous deux Comment ?... 
Robert  Oui, à vous tromper, en vous promettant des dots que vous ne pouvez 
  pas donner. Est-ce vrai ?... En vous pavanant dans une existence, dans un 
  luxe qui n'est pas le vôtre ! 
Ratinois  Mais... 
Robert  Il n'y a pas de mais !... J'ai fait causer tes domestiques ! Quand je veux 
  savoir, je cause avec les domestiques... c'est mon système ! 
Ratinois  Qu'ont-ils pu vous dire ? 
Robert  D'abord, j'ai rencontré un nègre dans la cuisine... Un nègre qui traîne 
  dans une cuisine... c'est malpropre ! Et puis Monsieur a pris une voiture 
  au mois, une loge aux Italiens ! Ratinois aux Italiens ! 

(Labiche, 1991: 852) 

 
    จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายคง  สง่าสิน กับ 
Robert (โรแบรต์) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นบทบาทของผูท่ี้ยอมรับ
ความจริงและไม่คิดหาทางตบตาผูอ่ื้น 

 
  เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครสําคัญท่ีปรากฏใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา กับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง 
La Poudre aux Yeux ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษา
บทบาทของตวัละครสําคญัในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ืองตบตา  ให้เหมือนกบับทบาทของ 
ตวัละครสาํคญัท่ีปรากฏในบทละครบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

 
3.6 ตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 ตัวละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียร

เดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon แสดง
ใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 12  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและ 
       บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
หลวงจ าเนียร
เดินทาง 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
หลวงจ าเนียร
เดินทาง 

ตัวละครเร่ือง   
Le Voyage de 

Monsieur 
Perrichon 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Le Voyage de 

Monsieur 
Perrichon 

1 หลวงจ าเนียรวานิช พอ่คา้ Perrichon  
(เปริชอง) 

- 

2 นายแม้น 
เสลานนท์ 

รักนางสาวโสภา Armand  
Desroches   

(อาร์มองด ์เดโรเช่) 

- 

3 นายเนียน  เสาวรส รักนางสาวโสภา Daniel   Savary 
(ดาเนียล   ซาวาร่ี) 

- 

4 นางจ าเนียรวานิช - Madame 
Perrichon 

(มาดามเปริชอง) 

- 

5 นางสาวโสภา   
ศังขะวรรณ 

บุตรีหลวงจาํเนียร Henriette 
(อองเรียต) 

- 

6 นายพนัตรีหลวง 
รุกราญรณรงค์ 

นายทหารกองหนุน Le commandant 
Mathieu 

(พนัตรีมาธิเยอร์) 

- 

7 ขุนทุรวาท ี คนรู้จกักบั 
หลวงจาํเนียร 

Majorin  
(มาจอแร็ง) 

- 

8 ผู้รักษาทีพ่กั  
ณ ต าบลกะโรม 

- Un  aubergiste 
(คนดูแลท่ีพกั) 

- 
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ตารางที่ 12  แสดงตัวละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและ 
       บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon (ต่อ) 

ล าดับ ตัวละครเร่ือง 
หลวงจ าเนียร
เดินทาง 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
หลวงจ าเนียร
เดินทาง 

ตัวละครเร่ือง   
Le Voyage de 

Monsieur 
Perrichon 

อธิบายตัวละครเร่ือง 
Le Voyage de 

Monsieur 
Perrichon 

9 จัน คนใชข้อง 
หลวงจาํเนียร 

Jean  
(ชอง) 

Domestique  de  
Perrichon 

คนรับใชข้อง 
เปริชอง 

10 โจ้ คนใชข้อง 
หลวงรุกราญ 

Joseph  
(โชเซฟ) 

Domestique  du  
Commandant 

คนรับใชข้องพนัตรี 

11 คนขนของ มีสองคน Commissionnaires 

(คนขนของ 
หลายคน) 

- 

12 พนักงาน 
สถานีรถไฟ 

- Un  employé  de  
chemin  de  fer 

(พนกังาน 
ประจาํสถานี) 

- 

13 คนเดินทางทีส่ถานี
รถไฟอกี 5 - 6 คน 

- Voyageurs 
(คนเดินทาง 
หลายคน) 

- 

14 - - Un  guide 
(คนนาํเท่ียว) 

- 

  
 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว เ ร่ือง 

หลวงจ าเนียรเดินทาง ปรากฏตวัละครจาํนวน 13 ตวั  แต่บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง
Le Voyage de Monsieur Perrichon ปรากฏตวัละคร 14 ตวั โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
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เจา้อยู่หัวทรงตดัตวัละคร “Un guide” ซ่ึงเป็นคนนาํเท่ียวทะเลสาบนํ้ าแข็ง ลา  แมร์  เดอ  กลาส 
ออกไป  ทั้งน้ีการตดัตวัละครตวัน้ีออกไปส่งผลให้การดาํเนินเร่ืองกระชบัมากข้ึน  เน่ืองจากตวั
ละครตัวน้ีเป็นตัวละครรองท่ีไม่มีบทบาทต่อการดําเนินเร่ืองมากนัก  อน่ึงผูว้ิจัยนับตัวละคร 
“Commissionnaires” หรือในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว คือ “คนขนของ” เป็น 1 ตวั
ละคร  และนบั “Voyageurs” หรือในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว คือ “คนเดินทางที่สถานี
รถไฟอกี 5 – 6 คน” เป็น 1 ตวัละคร เน่ืองจากในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไม่ไดร้ะบุ
จาํนวนไวอ้ยา่งชดัเจน  ดงันั้นจึงยากท่ีจะวิเคราะห์ไดว้า่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ตดัหรือทรงเพิ่มจาํนวนตวัละครอยา่งไร 

 ด้านกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครพบว่าช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองตบตา  สามารถจดัอยูใ่นกลวิธีตั้งช่ือ 5 กลวิธี  ดงัน้ี 

  1.) การตั้งช่ือใหม่  ช่ือท่ีจดัอยู่ในกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ หลวงจ าเนียรวานิช  นาง
จ าเนียรวานิช  นางสาวโสภา  ศังขะวรรณ  ขุนทุรวาที   และจัน  ทั้งน้ีช่ือตวัละครขา้งตน้จดัอยู่ใน
กลวิธีการตั้งช่ือใหม่โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสปรากฏช่ือตวัละคร 

  2.) การตั้งช่ือโดยยดึเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่  

   นายแม้น  เสลานนท์ ซ่ึงจะสงัเกตไดว้า่เสียง /m/ จากช่ือ Armand  
Deroches (อาร์มองด์  เดโรเช่) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอด
เสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ม/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครใน
พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั  โดยเป็นเสียงนาสิกเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือ
ฐานริมฝีปาก 

   นายเนียน  เสาวรส ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียง /n/ จากช่ือ Daniel  
Savary (ดาเนียล  ซาวาร่ี) ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคท่ี์สองนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะ
เป็นเสียงเดียวกบัเสียง /น/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของช่ือตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็นเสียงนาสิกเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐาน 
ปุ่มเหงือก  และเม่ือถ่ายถอดเสียง /s/ ท่ีปรากฏเป็นเสียงพยญัชนะตน้ในพยางค์แรกของนามสกุล 
ตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  จะเป็นเสียงเดียวกบัเสียง /ส/ ท่ีปรากฏเป็นเสียง
พยญัชนะตน้ในพยางคแ์รกของนามสกุลตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  โดยเป็น
เสียงเสียดแทรกเหมือนกนัและเกิดจากฐานกรณ์เดียวกนัคือฐานปุ่มเหงือก  
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   โจ้ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าเสียงสระ /o/ จากช่ือ Joseph (โชเซฟ) ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงสระในพยางคแ์รกนั้น  เม่ือถ่ายถอดเสียงจะเป็นเสียงเดียวกบัเสียงสระ /o/ (โอ) ท่ี
ปรากฏเป็นเสียงสระของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั   

  3.) การตั้งช่ือโดยการแปล  ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธีน้ี ไดแ้ก่ นายพนัตรีหลวง
รุกราญรณรงค์  ผู้รักษาที่พัก ณ ต าบลกะโรม  คนขนของ  พนักงานสถานีรถไฟ  และคนเดินทางที่
สถานีรถไฟ 

  4.) การตั้งช่ือที่บ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือต าแหน่งของตัวละคร  ช่ือท่ีจดัอยู่
ในกลวิธีน้ี มีดงัน้ี 

    หลวงจ าเนียรวานิช ซ่ึงจะเห็นไดว้่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “วานิช” 
หรือในปัจจุบนัเขียนว่า “วาณิช” ซ่ึงมีความหมายว่าพ่อคา้หรือผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย  เป็นคาํท่ี 
บ่งบอกอาชีพของตวัละคร  และมีคาํว่า “หลวง” เป็นคาํท่ีบ่งบอกยศของตวัละคร  ทั้งน้ี Perrichon  
(เปริชอง) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอก
อาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

   นางจ าเนียรวานิช ซ่ึงจะเห็นได้ว่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “วานิช” 
หรือในปัจจุบนัเขียนว่า “วาณิช” ซ่ึงมีความหมายว่าพ่อคา้หรือผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย  เป็นคาํท่ี 
บ่งบอกอาชีพของตวัละคร  ทั้งน้ี Madame Perrichon (มาดามเปริชอง) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

   นายพันตรีหลวงรุกราญรณรงค์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าช่ือตวัละครมี 
คาํว่า “พนัตรี” เป็นคาํท่ีบ่งบอกอาชีพและยศของตวัละคร  และมีคาํว่า “หลวง” เป็นคาํท่ีบ่งบอกยศ
ของตวัละคร  ทั้งน้ี Le commandant Mathieu (พนัตรีมาธิเยอร์) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีมีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพและยศของตวัละครปรากฏเช่นกนั คือ 
คาํวา่ “Le commandant”  ซ่ึงมีความหมายวา่ยศพนัตรีของผูท่ี้ประกอบอาชีพทหาร 

   ขุนทุรวาที ซ่ึงจะเห็นได้ว่าช่ือตวัละครมีคาํว่า “ขุน” เป็นคาํท่ี 
บ่งบอกยศของตวัละคร  ทั้งน้ี Majorin (มาจอแร็ง) ซ่ึงเป็นช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นช่ือท่ีไม่มีคาํท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่ง 

  5.) การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตัวละคร ช่ือท่ีจดัอยูใ่นกลวิธี
น้ี มีดงัน้ี 
    นายเนียน  เสาวรส ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นช่ือตวัละครท่ีมีคาํแสดง

ความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “เนียน” โดยนายเนียน  เสาวรส  
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เป็นตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรมตบตาหลวงจาํเนียรวานิชไดอ้ยา่งแนบเนียน  โดยไม่มีใครในเร่ืองท่ี
สามารถจบัผดิได ้  

   นายพนัตรีหลวงรุกราญรณรงค์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นช่ือตวัละครท่ี
มีคาํแสดงความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “รุกราญ” โดยนาย 
พนัตรีหลวงรุกราญรณรงคเ์ป็นตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรมเขม้แขง็  ดุดนั  และหาเร่ืองผูอ่ื้นโดยการ
ทา้ดวล   แมว้่าการรุกราญหรือการหาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีสาเหตุมาจากการท่ีเขาถูกดูถูก  แต่คนท่ี
เป็นทหารเช่นเขากไ็ม่ควรไปหาเร่ืองดว้ยการทา้ดวลกบัพลเรือน 

   ขุนทุรวาที ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นช่ือตวัละครท่ีมีคาํแสดงความ
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครคือคาํว่า “ทุรวาที” โดยคาํว่า ‚ทุร‛ เป็นคาํ
นาํหนา้ศพัท ์ หมายความวา่   ชัว่, ยาก, ลาํบาก  และคาํวา่ ‚วาที‛ เป็นคาํนาม  หมายถึง ผูพ้ดู   ผูก้ล่าว  
ผูช้ี้แจง  ผูโ้ตแ้ยง้  ดงันั้นเม่ือนาํคาํวา่ ‚ทุร‛ มาสมาสกบัคาํว่า ‚วาที‛ จึงไดค้วามหมายว่า ผู้พูดในทาง
ร้าย  ซ่ึงตรงกบัลกัษณะนิสัยของขนุทุรวาที  ท่ีมกัพดูจาลบัหลงัผูอ่ื้นในทางท่ีทาํให้ผูอ่ื้นไดรั้บความ
เสียหาย   

 3.6.1 บทบาทของตัวละคร  
   เม่ือพิจารณาตารางแสดงตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur 
Perrichon ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบตวัละครท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง จาํนวน 3 ตวั
ละคร ได้แก่ หลวงจาํเนียรวานิช หรือ Perrichon (เปริชอง) นายแมน้  เสลานนท์ หรือ Armand  
Deroches (อาร์มองด ์ เดโรเช่)  และนายเนียน  เสาวรส หรือ Daniel  Savary (ดาเนียล  ซาวาร่ี)  ทั้งน้ี
เม่ือเปรียบเทียบบทบาทของตวัละคร  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครแต่ละตวัต่างแสดงบทบาท  พฤติกรรม  
และลกัษณะนิสยัในลกัษณะเดียวกนั  ดงัน้ี 

  3.6.1.1 หลวงจ าเนียรวานิช  กบั Perrichon (เปริชอง) 
   ตวัละครทั้งสองเป็นพ่อคา้ท่ีหลงตวัเอง  ไม่ชอบเป็นหน้ีบุญคุณ

ผูอ่ื้น  และชอบใหผู้อ่ื้นเห็นความสาํคญัของตน  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
1) ขีล้มื 

   หลวงจ าเนียรวานิช  กับ Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ี
แสดงพฤติกรรมหลง ๆ ลืม ๆ  ดงัท่ีเขาตามหาหมวก  ทั้งท่ีความจริงแลว้เขาลืมว่าเขาสวมหมวกอยู่
บนหวั  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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(1) 
หลวงจาํเนียร หมวกปานามาของฉนัล่ะ ... ท้ิงไวเ้สียในเรือแลว้ละกระมงั  (ตั้งท่าจะวิ่งไป  
  แต่นึกข้ึนออก)  ออ้ ! อยูบ่นหวัฉนัน้ีเอง !  (ถอดหมวกและเอาผา้ซบัเหง่ือ)
  แม่โวย้ !  ร้อนจริง !  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 10-11) 
(2) 
เปริชอง  หมวกปานามาของฉันละ ?...  มนัอยูใ่นรถมา้ ! (ทาํท่าจะออกไป แต่หยดุ) 
  อา้ ! ไม่ ! ฉนัถือมนัอยูท่ี่มือ พระเจา้ !...  ช่างร้อนจริง ๆ ! 
(3) 
Perrichon  Et mon panama ?... Il est resté dans le fiacre ! (Faisant un mouvement 
  pour sortir et s'arrêtant.) Ah ! non ! je l'ai à la main !... Dieu, que j'ai 
  chaud ! 

(Labiche, 1991: 659) 

 
2) ไม่มีมารยาท 
 หลวงจ าเนียรวานิช  กับ Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ี

แสดงพฤติกรรมไม่มีมารยาท  โดยเฉพาะเร่ืองมารยาททางสังคม  ดังท่ีเขาแทรกแถวเพื่อซ้ือ 
ตัว๋โดยสารรถไฟ  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร อา้ว !  เปิดไปแลว้ !  หมายว่าจะมาส่ง  แลว้ก็จะขอบใจสักคาํก็ไม่มี  แต่ก็
  ช่างเขาเถอะ  (เหลียวดูเห็นช่องขายตัว๋เปิดแลว้  และมีคนหา้หรือหกคนยืน
  เรียงเป็นแถวคอยซ้ือตัว๋)  เอ๊ะ !  เขาขายตัว๋แลว้ ! (วิ่งไปโดยด่วนจนโดนผู้
  ท่ียนืคอยอยู)่ 
ชายผูห้น่ึง แลว้กนั !  ระวงัหน่อยสินาย ! 
พนกังาน  (ดุหลวงจาํเนียร)  นายทาํไมไม่ไปเขา้เรียงตามลาํดบั  ไปเขา้ปลายแถวสิ !  
(หลวงจาํเนียรไปเขา้ปลายแถวตามลาํดบั) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 19) 
(2) 
เปริชอง  อา้ว  ไปซะแลว้ ! เขาไม่ไดข้อบใจฉนัสักคาํ ! แต่จริง ๆ แลว้  ฉนัเช่ือวา่เขา
  ชอบฉนั ! (สังเกตวา่ช่องขายตัว๋เปิดแลว้) อา้ ! เขาเปิดขายตัว๋แลว้ !... 
(มีคนต่อแถวอยูห่า้หรือหกคน) 
ผูโ้ดยสารคนหน่ึง ระวงัหน่อยสิคุณ ! 
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พนกังานขายตัว๋ (พดูกบันายเปริชอง) ไปเขา้แถวรอรอบของคุณ  ตรงโนน้ ! 
(3) 
Perrichon  Eh bien, il part ! il ne m'a seulement pas dit merci ! mais, au fond, je 
  crois qu'il m'aime ! (Apercevant le guichet ouvert.) Ah ! sapristi ! on 
  distribue les billets !... 
Il se précipite vers la balustrade et bouscule cinq ou six personnes qui font la queue. 
Un voyageur Faites donc attention, monsieur ! 
L'Employé à Perrichon. Prenez votre tour, vous, là-bas ! 

 (Labiche, 1991: 664) 

 
3) โอ้อวด 

   หลวงจ าเนียรวานิช  กับ Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ี
แสดงโออ้วดและอวดรู้  โดยเฉพาะเร่ืองการใช้ภาษาท่ีตนเองนั้นภาคภูมิใจว่าเป็นคนท่ีใช้ภาษา 
ได้อย่างสละสวย  ดังนั้ นเขาจึงพยายามแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าเขามีความสามารถด้านภาษา   
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร ประเด๋ียว  น่ีแน่ะลกู  เปิดสมุดออกจด (โสภาเตรียมสมุด) 
นางจาํเนียร เร่ิมแต่เด๋ียวน้ีเทียวหรือ 
หลวงจาํเนียร รายจ่าย  ค่าโดยสาร 25 บาท  ค่าบรรทุกของ 6 บาท  ค่ารางวลัคนขนของ 
  1 บาทถว้น 
โสภา  แลว้ค่ะ 
หลวงจาํเนียร พลิกไปอีกหน้าหน่ึง  ความเห็น  แม่นํ้ าเจ้าพระยา  ขอลาก่อน  อีก        
  กรุงเทพมหานคร ... เออน่ีหมวกพ่อไปไหน  ท่าจะเอาไปท้ิงไวเ้สียทาง
  โนน้แลว้  (ตั้งท่าจะไป) 
นางจาํเนียร หมวกอยูน่ี่  (ชูหมวกใหดู้) 
หลวงจาํเนียร ออ้  ดีแลว้  เขียนไปสิลูก  แม่นํ้าเจา้พระยาขอลาก่อน  อีกกรุงเทพมหานคร
  มหาสถาน ... (เสียงระฆัง  มีคนโดยสารหลายคนวิ่งผ่านไปเข้าโรง 
  ช่องกลาง) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 22-23) 
(2) 
เปริชอง        เด๋ียวก่อน...  อองเรียต  เปิดสมุดและจด 
นางเปริชอง       อีกแลว้ ! 
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นายเปริชอง       (บอกให้จด) ค่าใชจ่้าย :  ค่ารถมา้ สองฟรังก์...  ค่ารถไฟร้อยเจ็ดสิบ 
        ฟรังกห์า้ซองตีม...  ค่าคนขนของหน่ึงฟรังก ์
อองเรียต        จดแลว้ค่ะ ! 
เปริชอง           ชา้ก่อน ! ส่ิงท่ีน่าประทบัใจ ! 
นางเปริชอง       (พดูป้อง) เหลือทนจริง ๆ !  
เปริชอง        (บอกให้จด) ลาก่อนฝร่ังเศส...  ราชินีแห่งชาติทั้งหลาย !  (ชะงกั) เอ๊ะ
        หมวกปานามาของฉนัอยูไ่หน ?...  ฉนัน่าจะใส่มนัไวใ้นกระเป๋า ! 
(เขาจะวิง่ออกไป) 
นางเปริชอง       ไม่ !  มนัอยูน่ี่ ! 
เปริชอง         อา้ ! ใช่แลว้ ! (บอกใหจ้ดต่อ)  ลาก่อนฝร่ังเศส... ราชินี แห่งชาติ 
         ทั้งหลาย ! 
(3) 
Perrichon        Un instant... Henriette, prends ton carnet et écris. 
Madame Perrichon      Déjà ! 
Perrichon        dictant. Dépenses: fiacre, deux francs... chemin de fer, cent soixante-
        douze francs cinq centimes... facteur, un franc. 
Henriette        C'est fait ! 
Perrichon        Attends ! Impression ! 
Madame Perrichon       à part. Il est insupportable ! 
Perrichon        dictant. Adieu, France... reine des nations ! (S'interrompant.) Eh 
        bien, et mon panama ?... je l'aurai laissé aux bagages ! 
Il veut courir. 
Madame Perrichon       Mais non ! le voici ! 
Perrichon        Ah ! oui ! (Dictant.) Adieu, France... reine des nations ! 

(Labiche, 1991: 666) 

 
4) หลงตัวเอง 
 หลวงจ าเนียรวานิช  กับ Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ี

ลกัษณะนิสัยหลงตวัเอง  โดยชอบให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเองนั้นเป็นคนสาํคญัต่อชีวิต  ทั้งน้ีชายหนุ่มคน
หน่ึงซ่ึงเป็นคนไม่ดีสังเกตเห็นถึงลกัษณะนิสัยขอ้น้ีของเขา  จึงแกลง้ช่ืนชมความดีของเขาท่ีได้
ช่วยชีวิตเพื่อใหเ้ขาภาคภูมิใจและพึงพอใจ  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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(1) 
แมน้  (พดูกบัเนียน)  เป็นอยา่งไรบา้งเพื่อน 
เนียน  (พดูเบา ๆ)  ไม่ไดเ้ป็นอะไรจนนิดเดียว !  อยา่วิตก  (ลุกข้ึนนัง่แลว้พดูดงั)  
  คุณหลวงขอรับ  คุณไดช่้วยใหบุ้ตรไดก้ลบัไปเห็นหนา้มารดา 
หลวงจาํเนียร (พดูอยา่งต่ืนตวั) ขอ้น้ีกจ็ริงอยู ่! 
เนียน  ใหพ้ี่ชายไดก้ลบัไปเห็นหนา้นอ้งสาว ! 
หลวงจาํเนียร และช่วยใหบุ้รุษผูห้น่ึงไดอ้ยูท่าํประโยชน์แก่ชาติ 
เนียน  ถอ้ยคาํใด ๆ กไ็ม่มีเพียงพอท่ีจะใชส้าํหรับสรรเสริญบุญคุณขอ้น้ี ! 
หลวงจาํเนียร กจ็ริงอยู ่! 
เนียน  ไม่มีอะไรนอกจากนํ้าใจ ... เขา้ใจไหมขอรับ  นํ้าใจ ! 
หลวงจาํเนียร คุณเสาวรส ! ... ขอฉนัเรียกเธอวา่พอ่เนียนเถอะนะ 
เนียน  ขอรับ ! (ป้อง) ทีใครกที็ใครสิน่า ! 
หลวงจาํเนียร (เสียงเครือ) พ่อเนียน  สหายรัก  รักราวกบัลูก !  ถา้ไม่ไดฉ้ันแลว้  ป่านน้ี
  เธอก็จะเป็นแต่กอ้นเน้ือกับกระดูกอนัหักป่นจนไม่เป็นรูปกองอยู่ท่ีก้น 
  ลําธาร  เธอได้รอดชีวิตเพราะฉัน  ฉันมีบุญคุณแก่เธอหาท่ีสุดมิได ้       
  เพราะฉะนั้นจะไม่ลืมเลยจนวนัตาย 
เนียน  ผมกเ็หมือนกนั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 55-56) 
(2) 
อาร์มองด ์      (พดูกบัดาเนียล) เป็นอยา่งไรบา้งเพื่อน ? 
ดาเนียล       (พดูเบา ๆ) สบายดี ! ไม่ตอ้งห่วง ! (เขาลุกช้ึน) คุณเปริชอง  คุณเพิ่งจะ
       ไดช่้วยใหบุ้ตรกลบัไปเห็นหนา้มารดา...  
เปริชอง       (ท่าทางสง่างาม) กจ็ริงอยู ่! 
ดาเนียล       ใหพ้ี่ชายไดก้ลบัไปเห็นหนา้นอ้งสาว ! 
เปริชอง       และช่วยใหบุ้รุษผูห้น่ึงไดอ้ยูท่าํประโยชน์แก่สังคม 
ดาเนียล       ไม่มีถอ้ยคาํอนัใดท่ีจะสรรเสริญบุญคุณการช่วยเหลือในคร้ังน้ี 
เปริชอง       กจ็ริงอยู ่! 
ดาเนียล       มีแต่นํ้าใจ...  เขา้ใจไหมครับ  นํ้าใจ !  
เปริชอง       คุณดาเนียล !  ขอฉนัเรียกวา่ดาเนียลเฉย ๆ ดีกวา่... 
ดาเนียล       ครับ ! (พดูป้อง) ทีใครทีมนั ! 
เปริชอง       (เสียงสั่นเครือ) ดาเนียลสหายรัก ลูกชายของฉัน !...  ส่งมือของเธอมา   
       (จบัมือดาเนียล) ฉันรู้สึกสะเทือนใจมากท่ีสุดในชีวิต...  ถา้ไม่มีฉนั เธอ
       คงกลายเป็นกอ้นเน้ือกบักระดูกหักท่ีแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปอยูท่ี่กน้
       ลาํธาร...ฉนัมีบุญคุณต่อเธอ (แสดงท่าองอาจสง่างาม) ฉนัจะไม่ลืมเลย ! 
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ดาเนียล       ผมกจ็ะไม่ลืมเหมือนกนั ! 
(3) 
Armand       à Daniel. Comment vous trouvez-vous ? 
Daniel       bas. Très bien ! ne vous inquiétez pas ! (Il se lève.) Monsieur            
       Perrichon, vous venez de rendre un fils à sa mère... 
Perrichon       majestueusement. C'est vrai ! 
Daniel       Un frère à sa sœur ! 
Perrichon       Et un homme à la société. 
Daniel       Les paroles sont impuissantes pour reconnaître un tel service. 
Perrichon       C'est vrai ! 
Daniel       Il n'y a que le cœur... entendez-vous, le cœur ! 
Perrichon       Monsieur Daniel ! Non, laissez-moi vous appeler Daniel... 
Daniel       Comment donc ! (A part.). Chacun son tour ! 
Perrichon       ému. Daniel, mon ami, mon enfant! ... votre main. (Il lui prend la 
       main.) Je vous dois les plus douces émotions de ma vie... Sans moi, 
vous ne        seriez qu'une masse informe et repoussante, ensevelie sous les     
       frimas... Vous me devez  tout, tout ! (Avec noblesse.) Je ne l'oublierai 
       jamais ! 
Daniel       Ni moi ! 

(Labiche, 1991: 684) 

 
5) ไม่รู้จักส านึกบุญคุณผู้อืน่ 
 หลวงจ าเนียรวานิช  กบั Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ีไม่

รู้จกัสาํนึกบุญคุณผูอ่ื้น  โดยชายหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนดีไดช่้วยเหลือเขาหลายคร้ัง  แต่เขากลบัไม่
พอใจและรู้สึกวา่ตนเองถูกคนในครอบครัวลดบทบาทความสาํคญัลง  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร ความรู้สึกบุญคุณของเขาจะมีติดใจผมอยู่จนวนัตายทีเดียว  ถา้ตราบไร
  ดวงใจของหลวงจาํเนียรยงัเตน้อยูล่ะก็ ... แต่น่ีแน่ะคุณ  พูดกนัเฉพาะคุณ
  กับผมนะ  กิจการท่ีเพื่อนคุณได้กระทาํมาแล้วน่ะ  มันไม่สลักสําคัญ    
  มากมายเท่าท่ีภรรยากบับุตรผมเขาตีราคาดอกนะ 
เนียน  เอะ๊ ! 
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หลวงจาํเนียร ท่ีจริงออกจะเฟ่ืองกนัมากเกินไปสักหน่อย  แต่คุณก็ทราบอยูแ่ลว้วา่ผูห้ญิง
  เป็นอยา่งไร 
เนียน  แต่กน็ายแมน้เขาไดไ้ปช่วยดึงคุณหลวงไวไ้ม่ใหก้ล้ิงลงไปไม่ใช่หรือ 
หลวงจาํเนียร จริง  ผมไดก้ล้ิงลงไป ... แต่ผมเองไม่ไดเ้สียสติเลยจนขณะเดียว  ผมไดแ้ล
  เห็นตน้ไมอ้ยู่ตน้หน่ึงแลว้อยู่ตรงทางท่ีผมกล้ิงลงไป  และเม่ือสหายของ
  คุณไปถึง  ผมไดเ้กาะตน้ไมน้ั้นไวไ้ดแ้ลว้ 
เนียน  (ป้อง) พุทโธ่  พุทถงั !  น่ีอีกประเด๋ียวก็คงกลายเป็นแกช่วยตวัแกเองไป
  เป็นแน่เทียว 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 39-40) 
(2) 
เปริชอง  ความรู้สึกท่ีเขามีบุญคุณกบัผมจะติดตวัผมจนวนัตาย...  ตราบใด !... ท่ี
  หวัใจของนายเปริชองยงัเตน้อยู ่ แต่พดูกนัเฉพาะคุณกบัผมนะ  ท่ีเขาไดท้าํ
  มาแลว้น่ะ  มันไม่สําคญัมากมายเท่ากับท่ีภรรยากับบุตรสาวผมตีราคา 
  หรอก   
ดาเนียล  (ประหลาดใจ) เอะ๊ ! 
เปริชอง  ใช่  ท่ีจริงทั้งสองคนแสดงออกมากเกินไป  แต่คุณก็ทราบอยู่แลว้ว่าพวก
  ผูห้ญิงเป็นอยา่งไร !... 
ดาเนียล  แต่อาร์มองดเ์ขาไดไ้ปช่วยไม่ใหคุ้ณตกลงไป 
เปริชอง  ฉันตกลงไปก็จริง...  แต่ยงัมีสติตลอด...  ฉันไดเ้ห็นตน้สนและเกาะมนัไว้
  จนกระทัง่เพื่อนของคุณมาถึง 
ดาเนียล  (พดูป้อง) เด๋ียว ! กจ็ะกลายเป็นวา่แกไดช่้วยตวัแกเองคนเดียว  
(3) 
Perrichon  Ma reconnaissance ne finira qu'avec ma vie... Cà !... tant que le cœur de 
  Perrichon battra. Mais, entre nous, le service qu'il m'a rendu n'est pas 
  aussi grand que ma femme et ma fille veulent bien le dire. 
Daniel  étonné. Ah bah ! 
Perrichon  Oui. Elles se montent la tête. Mais, vous savez, les femmes !... 
Daniel  Cependant, quand Armand vous a arrêté, vous rouliez. 
Perrichon  Je roulais, c'est vrai... Mais, avec une présence d'esprit  étonnante... 
  j'avais aperçu un petit sapin après lequel  j'allais me cramponner; je le 
  tenais déjà quand votre ami est arrivé. 
Daniel  à part. Tiens, tiens ! vous allez voir qu'il s'est sauvé tout seul. 

(Labiche, 1991: 676) 
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6) ไม่ซ่ือสัตย์ 
 หลวงจ าเนียรวานิช  กับ Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ี

แสดงพฤติกรรมไม่ซ่ือสัตยด์ว้ยการพยายามซ่อนของท่ีเขาซ้ือมาจากเพื่อหลบเล่ียงการจ่ายค่าภาษี  
ทั้ง ๆ ท่ี เขาเองนั้นมีฐานะพอท่ีจะจ่ายค่าภาษีได ้ ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร เม่ือผมไปท่ีเมืองไทร  ผมได้ซ้ือกริชสามเล่ม ... สําหรับฝากอ้ายจัน 
  เล่มหน่ึง  ฝากอ้ายมั่นคนขับรถยนต์เล่มหน่ึง  และฝักเงินสําหรับฝาก 
  ท่านขนุเล่มหน่ึง 
ขนุทุรวาที (ป้อง)  แกเอาข้าพเจ้าไปเข้าประเภทเดียวกับลูกน้องของแกเสียแลว้ !  
  (พดูดงั) แลว้อยา่งไรล่ะขอรับ 
หลวงจาํเนียร เม่ือก่อนจะผา่นด่านภาษีสยาม  ผมเอาเหน็บซ่อนไวท่ี้เขม็ขดัขา้งในเส้ือ 
ขนุทุรวาที ทาํไม 
หลวงจาํเนียร เพราะผมไม่อยากจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมค่าเอาอาวุธมีคมเขา้มาน่ะสิ   
  แต่เป็นเคราะห์ร้ายจาํเพาะพอเขาตรวจ  อา้ยกริชเจา้กรรมก็ตกโป๊กลงมา
  เล่มหน่ึง 
ขนุทุรวาที แลว้อยา่งไร 
หลวงจาํเนียร เขากจ็บัตวัผมตรวจ  ไดก้ริชทั้งสามเล่ม ... เลยริบ เอาหมด 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 68) 
(2) 
เปริชอง  (นั่งลง) ตอนผ่านเมืองเจนีวา  ผมซ้ือนาฬิกาสามเรือน... ให้ชอง ให ้
  มาเกอเร็ตซ่ึงเป็นแม่ครัว... และใหคุ้ณเรือนหน่ึง  
มาจอแร็ง  (พูดป้อง) เขาเอาเราไปเทียบเท่ากับคนใช้ของเขา ! (พูดเสียงดัง)  แลว้  
  อยา่งไร ?   
เปริชอง  ก่อนถึงด่านศุลกากร  ผมใชเ้นคไทคลุมมนัไว.้.. 
มาจอแร็ง  ทาํไม ? 
เปริชอง  เพราะผมไม่อยากจ่ายภาษี  เขาถามผมว่า “มีอะไรตอ้งแสดงไหม ?”  ผม
  ตอบวา่ไม่มี  ผมรีบเดิน แต่นาฬิกาเจา้กรรมของคุณมนัดงั ต๊ิก ! ต๊ิก ! ต๊ิก ! 
มาจอแร็ง  แลว้อยา่งไร ? 
เปริชอง  แลว้อยา่งไรหรือ  เขากม็าจบัฉนั ... ยดึนาฬิกาไปหมด... 
(3) 
Perrichon  s'asseyant. En passant à Genève, j'ai acheté trois montres... une pour 
  Jean, une pour Marguerite, la cuisinière... et une pour toi, à répétition. 
Majorin  à part. Il me met après ses domestiques ! (Haut.) Enfin ? 
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Perrichon  Avant d'arriver à la douane française, je les avais fourrées dans ma    
  cravate... 
Majorin  Pourquoi ? 
Perrichon  Tiens ! je n'avais pas envie de payer les droits. On  me demande:               
  "Avez-vous quelque chose à déclarer ?" Je réponds non; je fais un     
  mouvement et voilà ta diablesse de montre qui sonne: dig dig dig ! 
Majorin  Eh bien ? 
Perrichon  Eh bien, j'ai été pincé... on a tout saisi... 

(Labiche, 1991: 690-691) 

 
7) ไม่รู้จักส านึกผดิต่อส่ิงทีต่นกระท า 
 หลวงจ าเนียรวานิช  กบั Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ีไม่

รู้จกัสํานึกในความผิดของตนเอง  โดยเม่ือเขาถูกจบัไดว้่าพยายามซ่อนของท่ีซ้ือมาเพื่อเล่ียงการ 
จ่ายค่าภาษี  แต่เขากลบัไม่ยอมรับผิด  และยงัต่อว่าเจา้หน้าท่ีด่านศุลกากรดว้ยถอ้ยคาํหยาบคาย   
ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร เม่ือก่อนจะผา่นด่านภาษีสยาม  ผมเอาเหน็บซ่อนไวท่ี้เขม็ขดัขา้งในเส้ือ 
ขนุทุรวาที ทาํไม 
หลวงจาํเนียร เพราะผมไม่อยากจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมค่าเอาอาวุธมีคมเขา้มาน่ะสิ   
  แต่เป็นเคราะห์ร้ายจาํเพาะพอเขาตรวจ  อา้ยกริชเจา้กรรมก็ตกโป๊กลงมา
  เล่มหน่ึง 
ขนุทุรวาที แลว้อยา่งไร 
หลวงจาํเนียร เขากจ็บัตวัผมตรวจ  ไดก้ริชทั้งสามเล่ม ... เลยริบเอาหมด 
ขนุทุรวาที อยา่งนั้นเทียวหรือขอรับ 
หลวงจาํเนียร ผมเถียงเสียคอเป็นเอ็นทีเดียว  เลยวิวาทกนัใหญ่  ลงทา้ยผมดาลโทสะ
  ข้ึนมา  พลั้งปากวา่เจา้พนกังานภาษีวา่  อา้ยอปัรีย ์ เขาตอบวา่แลว้คงจะได้
  เห็นกนั  ผมเสียใจมากท่ีไดไ้ปเกิดเหตุเช่นนั้นข้ึน  กริชท่ีผมจะเอามาฝาก
  ท่านขนุน่ะ  งามดว้ยนะ 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 68-69) 
(2) 
เปริชอง  ก่อนถึงด่านศุลกากร  ผมใชเ้นคไทคลุมมนัไว.้.. 
มาจอแร็ง  ทาํไม ? 
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เปริชอง  เพราะผมไม่อยากจ่ายภาษี  เขาถามผมว่า “มีอะไรตอ้งแสดงไหม ?”  ผม
  ตอบวา่ไม่มี  ผมรีบเดิน แต่นาฬิกาเจา้กรรมของคุณมนัดงั ต๊ิก ! ต๊ิก ! ต๊ิก ! 
มาจอแร็ง  แลว้อยา่งไร ? 
เปริชอง  แลว้อยา่งไรหรือ  เขากม็าจบัฉนั ... ยดึนาฬิกาไปหมด... 
มาจอแร็ง  แลว้อยา่งไร ? 
เปริชอง  ผมทาํให้เกิดเหตุการณ์แย่มาก !  ผมเถียงเขาและเรียกเขาว่า “ไอพ้วกเก็บ
  ภาษีเลวทราม”  เขาบอกผมว่าไดย้ินท่ีผมพูด...  ผมเสียใจท่ีเกิดเร่ืองข้ึน... 
  แต่นาฬิกามนัสวยมาก นาฬิกาท่ีจะเอามาฝากคุณ 
(3) 
Perrichon  Avant d'arriver à la douane française, je les avais fourrées dans ma   
  cravate... 
Majorin  Pourquoi ? 
Perrichon  Tiens ! je n'avais pas envie de payer les droits. On me demande:        
  "Avez-vous quelque chose à déclarer ?" Je réponds non; je fais un    
  mouvement et voilà ta diablesse de montre qui sonne: dig dig dig ! 
Majorin  Eh bien ? 
Perrichon  Eh bien, j'ai été pincé... on a tout saisi... 
Majorin  Comment ? 
Perrichon  J'ai eu une scène atroce ! J'ai appelé le douanier "méchant gabelou". Il 
  m'a dit que j'entendrais parler de lui... Je regrette beaucoup cet incident... 
  Elle était  charmante, ta montre. 

(Labiche, 1991: 690-691) 

 
8) ขีข้ลาด 
 หลวงจ าเนียรวานิช  กับ Perrichon (เปริชอง) เป็นตวัละครท่ี 

ข้ีขลาด โดยเม่ือนายทหารคนหน่ึงไดก้ลบัมาหาเขาเพื่อแสดงการขอโทษท่ีผิดนดัการดวลดาบ  และ
ขอโอกาสดวลดาบอีกคร้ังในเวลาบ่าย  เขาก็แสดงความข้ีขลาดดว้ยการยอมขอโทษทนัที  ซ่ึงเป็น
ท่าทีท่ีตรงกนัขา้มกบัตอนแรกท่ีเขาแสดงความกลา้หาญดว้ยการรับคาํทา้ดวลดาบ  โดยไม่เกรงกลวั
และไม่ยอมขอโทษต่อส่ิงท่ีตนเองไดเ้ขียนต่อว่านายทหารลงในสมุดเยี่ยมชมท่ีพกั  ทั้งน้ีเป็นเพราะ
เขาไดว้างแผนไวโ้ดยการเขียนจดหมายไปบอกตาํรวจให้มาระงบัเหตุการดวลในเวลาเท่ียง  ซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้ขาไม่ตอ้งดวลดาบและเขาเองก็ไม่ตอ้งอบัอายผูอ่ื้นเพราะเขาไดแ้สดงความเป็นสุภาพบุรุษ
และความเป็นลูกผูช้ายดว้ยการไปยงัสถานท่ีนดัดวลดาบแลว้  แต่การนดัหมายคร้ังใหม่น้ีเป็นส่ิงท่ี
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เหนือความคาดหมายของเขา  เขาจึงไม่ไดว้างแผนหลบเล่ียงไว ้ ดงันั้นเขาจึงแสดงท่าทางข้ีขลาด
ออกมา  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร ผมหวงัใจวา่คุณหลวงคงจะไม่ไดนึ้กวา่ผมรู้เห็นอะไรดว้ยเลยในการท่ีคุณ
  ถกูจบักมุอะไรคร้ังน้ี 
แมน้  ผมรับรองดว้ย  เพราะเม่ือแต่ก้ีน้ีเองคุณหลวงจาํเนียรยงัไดอ้อกปากอยูก่บั
  ผม  วา่เสียใจท่ีจะไม่ไดไ้ปพบกบัคุณหลวง 
รุกราญ  (พดูกบัหลวงจาํเนียร) ผมไม่ไดนึ้กสงสัยคุณหลวงเลยจนนิดเดียว 
หลวงจาํเนียร ขอบใจขอรับ 
จนั  (ป้อง) นายเรากเ็ก่งพอใชเ้ทียว  ใหต้ายสิ ! 
รุกราญ  คุณหลวงจะโปรดไปเด๋ียวน้ีหรือขอรับ 
หลวงจาํเนียร ขอรับ  น่ีเวลาเท่าไร 
รุกราญ  (ดูนาฬิกาแลว้ตอบ) เท่ียงแลว้ขอรับ  ถา้ไปเด๋ียวน้ีสักบ่ายหน่ึงนาฬิกากถึ็ง 
หลวงจาํเนียร (ป้อง) หน่ึงนาฬิกา !  ตาํรวจกจ็ะกลบัเสียหมดแลว้เท่านั้นเอง 
แมน้  อะไรขอรับ 
หลวงจาํเนียร คุณหลวงขอรับ  ผม ... เอ้อ ... ผมเห็นว่าผูท่ี้ประพฤติผิดไปแล้วยอม     
  สารภาพรับผดิกน็บัวา่ควรชมเหมือนกนั 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 95-96) 
(2) 
เปริชอง  ผมคิดว่าคุณคงจะให้ความยุติธรรม  โดยเช่ือว่าผมไม่ได้เก่ียวข้องกับ   
  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีใช่ไหม ? 
อาร์มองด ์ ใช่ครับ ! เม่ือสักครู่น้ีนายเปริชองยงัแสดงความเสียใจท่ีไม่ไดไ้ปพบกบัคุณ 
พนัตรีมาธิเยอร์ (พดูกบันายเปริชอง) ผมไม่เคยสงสัยเลยวา่คุณไม่เป็นคู่ต่อสู้ท่ีมีเกียรติ   
เปริชอง  (พดูเสียงดงั) ผมกห็วงัวา่จะเป็นเช่นนั้น 
ชอง  (ป้องปากพดู) ท่านคหบดีของเราเขม้แขง็มาก 
พนัตรีมาธิเยอร์ พยานของผมอยูท่ี่ประตแูลว้...  เราออกไปกนัเถอะ 
เปริชอง  ออกไปกนั ! 
พนัตรีมาธิเยอร์ (ดูนาฬิกา) ตอนน้ีเท่ียงวนัแลว้ 
เปริชอง  (พดูป้อง) เท่ียงวนัแลว้ !   
พนัตรีมาธิเยอร์ เราจะไปถึงท่ีนัน่เวลาบ่ายสองโมง 
เปริชอง  (พดูป้อง) บ่ายสองโมง ! พวกตาํรวจกก็ลบัไปหมดแลว้ 
อาร์มองด ์ เกิดอะไรข้ึนครับ ? 
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เปริชอง  คือผม... คือผม... ผมเห็นวา่มีบ่อยคร้ังท่ีพวกขนุนางบางคนประพฤติผิดไป
  แลว้ยอมสารภาพรับผดิ 
(3) 
Perrichon  Je pense, monsieur, que vous me rendrez la justice de croire que je suis 
  tout à fait étranger à l'incident qui vient de se produire ? 
Armand  Tout à fait ! car, à l'instant même Monsieur me manifestait ses regrets de 
  ne pouvoir se rencontrer avec vous. 
Le Commandant à Perrichon. Je n'ai jamais douté, monsieur, que vous ne fussiez un loyal 
  adversaire. 
Perrichon  avec hauteur. Je me plais à l'espérer, monsieur. 
Jean  à part. Il est très solide, le bourgeois. 
Le Commandant Mes témoins sont à la porte... Partons. 
Perrichon  Partons ! 
Le Commandant tirant sa montre. Il est midi. 
Perrichon  à part. Midi !... déjà ! 
Le Commandant Nous serons là-bas à deux heures. 
Perrichon  à part. Deux heures ! ils seront partis. 
Armand  Qu'avez-vous donc ? 
Perrichon  J'ai... j'ai... Messieurs, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque noblesse à 
  reconnaître ses torts. 

 (Labiche, 1991: 707) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ หลวงจ าเนียรวานิช กบั 

Perrichon (เปริชอง) พบว่าต่างเป็นตัวละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกัน คือ เป็นบทบาทของผูมี้
ขอ้บกพร่องหลายประการ  ซ่ึงส่งผลใหผู้ห้วงัผลประโยชน์หลอกจนเกือบจะทาํใหต้ดัสินใจผดิ  

 
  3.6.1.2 นายแม้น  เสลานนท์ กบั Armand  Deroches (อาร์มองด์  เดโรเช่) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นชายหนุ่มท่ีหวงัดีต่อครอบครัวของฝ่ายหญิง  
โดยไดช่้วยเหลือและช่วยชีวิตบิดาของฝ่ายหญิงดว้ยความเตม็ใจ  ทั้งน้ีตวัละครทั้งสองแสดงบทบาท
ท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
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1) มีความเป็นสุภาพบุรุษ 
 นายแม้น  เสลานนท์ กบั Armand  Deroches (อาร์มองด์   

เดโรเช่) เป็นตวัละครแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษ  ดงัท่ีเขายอมรับอยา่งตรงไปตรงมาต่อ
มารดาของหญิงสาวท่ีเขาหลงรักว่าแทจ้ริงแลว้การพบเจอกนัท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังนั้นไม่ใช่เหตุบงัเอิญ  
แต่เป็นเพราะเขาหลงรักลูกสาวของหล่อน  ดงันั้นเขาจึงเดินทางตามมา  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
แมน้  ผมจะคงแกลง้ทาํเป็นสบเหมาะเคราะห์ดีต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้  ผมจาํจะตอ้ง
  แสดงความจริงใจสาํหรับตวัคุณนายและสาํหรับบุตรีของคุณนายดว้ย 
นางจาํเนียร คืออยา่งไรคะ 
แมน้  ผมตอ้งขออภยันะขอรับ  ตั้งแต่วนัท่ีผมไดพ้บกบัแม่โสภาเป็นคร้ังแรก  ผม
  ไดมี้ความพอใจ  ติดใจอยา่งยิ่ง  ผมไดท้ราบข่าววา่คุณหลวงกบัครอบครัว
  จะมานคร  ผมกม็าบา้ง 
นางจาํเนียร น่ีแปลวา่คุณตามาเรามาฉะนั้นหรือคะ 
แมน้  ตามทุกฝีกา้วเทียวขอรับ  จะทาํอยา่งไรได ้... ผมมีความรัก 
นางจาํเนียร อะไรคุณ 
แมน้  ขอให้คุณแม่เช่ือเถอะ  ว่าความรักของผมเป็นไปโดยอาการอย่างสัมมา
  คารวะ  ไม่อุอะมะเท่อ  เป็นกิริยาอาการอันสมควรท่ีจะประพฤติต่อ 
  หญิงสาวผูท่ี้สมหวงัจะยกยอ่งเป็นภรรยาคู่ชีวิตของผมทีเดียว 
นางจาํเนียร (พูดป้องอยา่งดีใจ) ขอลูกสาวเรา !  คุณหลวงหรือก็ไม่อยูด่ว้ย !  (พูดดัง)  
  ดิฉันมีความยินดีและพอใจมาก !  เพราะกิริยามรรยาทของคุณ  สติปัญญา
  ของคุณ  และการท่ีคุณชอบกบัขุนภกัดี  ทั้งบุญคุณท่ีคุณไดมี้แก่ดิฉันและ
  ลูก  ทาํให้ดิฉันพอใจในตวัคุณมากทีเดียว  แต่เวลาน้ีคุณหลวงจาํเนียรยงั 
  ไม่อยู ่... ตอ้งขอผดัใหคุ้ณหลวงกลบัมาเสียก่อน ... 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 52-53) 
(2) 
อาร์มองด ์       ครับ คุณนาย  ผมไม่เล่นละครต่อไปดีกวา่  ผมขอบอกความจริงใหน้าย
        ทราบครับ  คุณกบัลกูสาวของคุณ  
นางเปริชอง       กบัลกูสาวของฉนั ! 
อาร์มองด ์       ยกโทษให้ผมไดไ้หมครับ ?  ตั้งแต่วนัท่ีผมไดพ้บเธอ  ผมพอใจและ
        ชอบเธอ...  ผมไดท้ราบข่าววา่พวกคุณจะเดินทางไปสวิสเซอร์แลนด.์..  
        ผมจึงตามมา 
นางเปริชอง       คุณตามพวกเรามาหรือ ?... 
อาร์มองด ์       ทุกฝีกา้ว...  จะทาํอยา่งไรได ้!...  ผมรัก... 
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นางเปริชอง       น่ีคุณ ! 
อาร์มองด ์       โอ ้! เช่ือผมเถอะ !  ผมรักอย่างมีสัมมาคารวะ  เป็นอาการท่ีสมควร
        ประพฤติต่อหญิงสาวท่ีผมตอ้งการยกยอ่งใหเ้ป็นภรรยา 
นางเปริชอง       (แสดงอาการดีใจ พดูป้อง) ขอแต่งงาน! และนายเปริชองไม่อยูต่อนน้ี ! 
        (พดูเสียงดงั) แน่นอนค่ะคุณ... ดิฉันพอใจมาก... เพราะกริยามารยาท... 
        การศึกษา... และการดูแลของคุณ... แต่นายเปริชองไม่อยู่... เขาไปท่ี
        ทะเลสาบ ลา แมร์ เดอ กลา๊ส...  เขาจะกลบัเร็ว ๆ น้ี...  
(3) 
Armand        Oui, madame, il ne m'est pas permis de jouer plus longtemps la  
        comédie du hasard; je vous dois la vérité, pour vous, pour            
        mademoiselle votre fille. 
Madame Perrichon       Ma fille ! 
Armand        Me pardonnerez-vous ? Le jour où je la vis, j'ai été touché, charmé... 
        J'ai appris que vous partiez pour la Suisse... et je suis parti. 
Madame Perrichon       Mais alors, vous nous suivez ?... 
Armand        Pas à pas... Que voulez-vous!...  j'aime... 
Madame Perrichon     Monsieur ! 
Armand        Oh ! rassurez-vous! j'aime avec tout le respect, toute la discrétion 
        qu'on doit à une jeune fille dont on serait heureux de faire sa femme. 
Madame Perrichon       perdant la tête, à part. Une demande en mariage ! et Perrichon qui 
        n'est pas là! (Haut.) Certainement, monsieur... je suis charmée... non, 
        flattée !... parce que vos manières... votre éducation... Pingley... le 
        service que vous nous avez rendu... mais M. Perrichon est sorti... 
        pour la mer de Glace... et aussitôt qu'il rentrera... 

(Labiche, 1991: 682) 

   
2) มีน า้ใจ 
 นายแม้น  เสลานนท์ กบั Armand  Deroches (อาร์มองด์   

เดโรเช่) เป็นตวัละครแสดงท่ีมีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น  ดงัท่ีเขาไดช่้วยบิดาของหญิงสาวไวห้ลายคร้ัง
ดว้ยกนั  ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากการตกลงไปในหุบเขาและช่วยไม่ใหถู้กฟ้องร้องขอ้หาหม่ิน
ประมาทเจา้พนกังาน  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
โสภา  เป็นเคราะห์ดีจริง ๆ ท่ีเผอิญคุณแมน้เธอไปทนั ... คุณพ่อจะตกลงไปท่ีใน
  หว้ยอยูแ่ลว้ ! 
นางจาํเนียร ท่ีไหน !  ตกลงไปแลว้ทีเดียวแหละค่ะ ... ดิฉันเห็นกล้ิงหลุน ๆ ราวกบั
  กอ้นหิน ... เลยร้องอึงกนัใหญ่ ! 
โสภา  เดชะบุญคุณแมน้อยูใ่กล ้ๆ  เธอกว็ิง่ไปทนั  โดดลงไปทนัที ... 
นางจาํเนียร อยา่งใจเยน็  กลา้หาญไม่คิดชีวิตทีเดียว ! (หนัไปพดูกบัแมน้) คุณมีบุญคุณ
  มาก  เพราะถา้ไม่ไดคุ้ณละกท่ี็ไหนคุณหลวงจะได ้... จะไดร้อดมา !   
                 (เอาผา้เชด็หนา้ซบันํ้าตาสะอ้ืน  เนียนแสดงกิริยาไม่พอใจ) 
แมน้  ท่ีจริงไม่ไดมี้อนัตรายอะไร ... คุณอยา่เศร้าโศกไปอีกเลยขอรับ ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 34) 

 
แมน้  ชา้ก่อนขอรับ !  บางทีผมจะพอช่วยคุณหลวงไดบ้า้ง 
หลวงจาํเนียร ช่วยไดอ้ยา่งไร ... เพื่อนรัก 
แมน้  ผมเป็นญาติสนิทกบัขา้ราชการผูใ้หญ่ผูห้น่ึงในกรมศุลกากร  ผมจะลองไป
  หาท่านผูน้ี้ดูก่อน  บางทีท่านจะช่วยพูดจาไกล่เกล่ียให้พนกังานด่านภาษี
  ถอนฟ้องเสียได ้
ขนุทุรวาที ผมเห็นวา่ดูออกจะลาํบากอยูล่ะกระมงั 
แมน้  ทาํไมท่านขนุ  เป็นแต่เพียงดาลโทสะชัว่คราว 
หลวงจาํเนียร ซ่ึงต่อมาผมกรู้็สึกเสียใจมาก 
แมน้  โปรดเอาหนงัสือนัน่ใหผ้มเอาไปดว้ยเถอะขอรับคุณหลวง  ผมหวงัใจวา่จะ
  พอจดัการใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยไปได ้ คุณหลวงอยา่วติกใหเ้กินไปเลยขอรับ 
หลวงจาํเนียร พอ่เนียน ! ... เอย๊  พอ่แมน้  เพื่อนรัก  ขอบใจ !  ขอบใจ ! (จบัมือ) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 74) 
(2) 
อองเรียต        ถา้คุณอาร์มองดไ์ปไม่ทนั...  คุณพอ่คงตกลงไปในผา... 
นางเปริชอง       เขาตกลงไปแลว้... ฉนัเห็นกล้ิงเป็นลกูกลม ๆ... เราร้องกนัใหญ่ !... 
อองเรียต        ดีท่ีคุณวิง่ไปทนั !... 
นางเปริชอง       อยา่งกลา้หาญ ไม่คิดชีวิต !...  คุณมีบุญคุณมาก  ถา้ไม่มีคุณ... สามีของ
        ฉนั...สามีสุดรักของฉนั... 
(หล่อนสะอ้ืนร้องไห)้ 
อาร์มองด ์       ไม่มีอนัตรายใด ๆ... ใจเยน็ ๆ ครับ ! 
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อาร์มองด ์ รอก่อน ! ผมอาจจะช่วยคุณได ้
ทุกคน  อยา่งไร ?  
เปริชอง  ช่วยไดอ้ยา่งไร ? เพื่อนฉนั... เพื่อนรักของฉนั ! 
อาร์มองด ์ (เดินไปหานายเปริชอง) ผมเป็นญาติสนิทกบัขา้ราชการผูใ้หญ่คนหน่ึงใน
  กรมศุลกากร...  ผมจะลองไปหาคน ๆ น้ี...  บางทีเขาอาจจะช่วยพูดจา 
  ไกล่เกล่ียใหพ้นกังานดา้นภาษีถอนฟ้องเสียได ้
มาจอแร็ง  ฉนัวา่ยากนะ ! 
อาร์มองด ์ ทาํไม ? เป็นเพียงบนัดาลโทสะชัว่ครู่... 
เปริชอง  ผมรู้สึกเสียใจมาก ! 
อาร์มองด ์ เอาจดหมายนัน่ใหผ้ม... ผมมีความหวงั... อยา่วติกกงัวลเลยคุณเปริชอง !  
เปริชอง  (ต้ืนตนัใจ  จับมือ ) อ้า ! ดาเนียล ! (นึกข้ึนได้) ไม่ใช่สิ  คุณอาร์มองด ์  
  ขอกอดหน่อย ! 
(3) 
Henriette        Et, sans M. Armand, qui venait d'arriver... mon père disparaissait 
        dans un précipice... 
Madame Perrichon       Il y était déjà... je le voyais rouler comme une boule... nous         
        poussions des cris!... 
Henriette        Alors, Monsieur s'est élancé !... 
Madame Perrichon       Avec un courage, un sang-froid !... Vous êtes notre sauveur... car, 
        sans vous, mon mari... mon pauvre ami... 
Elle éclate en sanglots. 
Armand        Il n'y a plus de danger... calmez-vous ! 

(Labiche, 1991: 672-673) 
 

Armand        Attendez! je puis peut-être vous tirer de là. 
Tous        Hein ? 
Perrichon        Vous! mon ami... mon bon ami ! 
Armand        allant à lui. Je suis lié assez intimement avec un employé supérieur 
        de l'administration des douanes... Je vais le voir...  peut-être pourra-t-
        on décider le douanier à retirer sa plainte. 
Majorin        Ca me paraît difficile ! 
Armand        Pourquoi ? Un moment de vivacité... 
Perrichon        Que je regrette ! 
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Armand        Donnez-moi ce papier... j'ai bon espoir... ne vous tourmentez pas, 
        mon brave monsieur Perrichon ! 
Perrichon        ému, lui prenant la main. Ah ! Daniel ! (se reprenant) non, Armand! 
        tenez, il faut que je vous embrasse ! 

(Labiche, 1991: 694) 

 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ นายแม้น  เสลานนท์ กบั 

Armand  Deroches (อาร์มองด์  เดโรเช่) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็น 
ตวัละครท่ีมีบทบาทเป็นคนดี  ไม่หวงัผลประโยชน์จากการช่วยเหลือผูอ่ื้น  จึงส่งผลให้สมหวงัใน
ความรัก  

 
  3.6.1.3 นายเนียน  เสาวรส กบั Daniel  Savary (ดาเนียล  ซาวาร่ี) 

 ตวัละครทั้งสองเป็นชายหนุ่มท่ีพยายามเอาชนะใจบิดาของฝ่าย
หญิงดว้ยการแกลง้ทาํดี  เพื่อหวงัให้บิดาของฝ่ายหญิงยกลูกสาวให้กบัตนเอง ทั้งน้ีตวัละครทั้งสอง
แสดงบทบาทท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1) เป็นคนหน้าไหว้หลงัหลอก 
 นายเนียน  เสาวรส กบั Daniel  Savary (ดาเนียล  ซาวาร่ี) เป็น

ตวัละครแสดงท่ีพูดต่อหนา้อย่างหน่ึง  ดงัเม่ืออยู่ต่อหนา้บิดาฝ่ายหญิงก็จะช่ืนชมท่ีไดช่้วยเหลือให้
เขารอดชีวิต  แต่พอลบัหลงัก็ต่อว่าลกัษณะนิสัยท่ีไม่ดีของบิดาฝ่ายหญิง  ว่าเป็นคนหยิ่ง  ชอบให้
ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเองนั้นเป็นคนสาํคญั  และเป็นคนไม่รู้จกัสาํนึกบุญคุณผูอ่ื้น  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     

 
(1) 
เนียน  การไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ืนเป็นลกัษณะอนัหน่ึงของคนหยิ่ง !  และหลวง
  จาํเนียรแกเป็นคนหยิ่งท่ีสุดคนหน่ึงในกรุงสยาม ... ตีราคาตวัเองสูงเหลือ
  ประมาณ !  เม่ือฉันไดส้ังเกตเห็นลกัษณะของแกเช่นนั้นแลว้  ฉนัจึงไดเ้ร่ิม
  ดาํเนินอุบายตรงกนัขา้มกบัท่ีเพื่อนดาํเนินมาทีเดียว 
แมน้  คืออยา่งไร 
เนียน  ฉันแกลง้ทาํไถลตกลงไปในซอกผา ... ซอกเล็กนิดเดียว  หาอนัตรายสัก
  เท่าข้ีเลบ็กไ็ม่มี 
แมน้  แกลง้หรือ 
เนียน  ก็แกลง้น่ะสิ !  เพื่อเปิดโอกาสให้ตาคนทาํรถแกไดช่้วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
  โดยไม่มีอนัตรายแก่ตวัแกเองเลย  เป็นอุบายเก่งมากอยู่ไม่ใช่หรือ  ตั้งแต่
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  นั้นมาฉันจึงเป็นท่ีรักใคร่ของตาหลวงจาํเนียร  เพราะเป็นพยานแห่งความ
  เก่งความกลา้หาญของแก  พอเม่ือไรแกแลเห็นฉันเขา้ตวัแกก็ผึ่ง  พุงแกก็
  พอง  และดูราวกบัจะมีหางนกยงูพุ่งออกมาแทนชายกระเบนเพื่อรําแพน
  ทีเดียว  ใหต้ายสิ !  ฉนัเป็นผูม้ดัใจแกไวไ้ด ้... เช่นเดียวกบัความเยอ่หยิง่มดั
  ใจปุถุชนไว ้ เม่ือไรฉันเห็นแกจะชา ๆ ไป  ฉันก็เป่าไฟให้ลุกข้ึนอีก ! ... 
  ฉนัเอาเร่ืองของแกไปลงหนงัสือพิมพสู์้ยอมเสียเงินใหห้นงัสือพิมพเ์ขาเป็น
  หลายสิบบาท ! 
แมน้  ออ้ !  แกน่ะเองหรือเป็นผูจ้ดัการเร่ืองนั้น 
เนียน  ก็แน่ล่ะสิ !  แลว้ก็พรุ่งน้ีฉันก็จะจดัการให้ช่างเขียนรูปหลวงจาํเนียรกบั
  ภูเขากะโรม  ฉันไดบ้อกกบัช่างเขาไวแ้ลว้ว่าขอให้เขียนภูเขาเล็ก ๆ  และ
  หลวงจาํเนียรใหต้วัเบอ้เร่อเทียว !  น่ีแหละเพื่อน  จาํไวใ้ห้ดี  แลว้ก็อยา่เล่า
  ให้ใครฟังเลยเทียวนะ  คนโดยมากท่ีจะรักใคร่เอ็นดูใคร ๆ  มกัจะไม่ใช่
  เพราะผูน้ั้นไดอุ้ปการะแก่ตน  ตรงกนัขา้ม  มกัเอน็ดูผูท่ี้ตนเป็นผูอุ้ปการะ!  

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 106-107) 
(2) 
ดาเนียล  นักปรัชญาคนหน่ึงกล่าวว่า...  การไม่รู้จักบุญคุณเป็นลกัษณะหน่ึงของ 
  คนหยิ่ง ! มนัเป็นส่ิงท่ีอยู่ในใจตลอดเวลา นายเปริชองเป็นเจ้าของโรง 
  ทาํรถท่ีไม่พึ่งพาใครในประเทศฝร่ังเศส !  ฉันสังเกตไดท้นัที...  ดงันั้นฉัน
  จึงปฏบติักบัเขาตรงกนัขา้มกบัท่ีเพื่อนทาํ 
อาร์มองด ์ อยา่งไร ? 
ดาเนียล  ฉนัแกลง้ทาํไถลตกลงไปในซอกผา...  ซอกเลก็ ๆ...  ไม่มีอนัตรายใด ๆ  
อาร์มองด ์ แกลง้หรือ ? 
ดาเนียล  นายไม่เขา้ใจหรือ ? ให้โอกาสเจา้ของโรงทาํรถไดช่้วยชีวิตคนโดยไม่มี
  อนัตรายแก่ตวัเองเลย  เป็นอุบายท่ีเก่งมาก ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มาฉันได้
  เป็นท่ีรักใคร่ของเขา  เป็นพยานในความกลา้หาญของเขา  เม่ือไรท่ีฉัน
  ปรากฏกาย  เขาจะภาคภูมิใจราวกบัวา่เขามีหางนกยงูท่ีชุดแต่งกายสง่างาม  
  ฉันมดัใจเขาได้...   เม่ือใดท่ีฉันเห็นเขาเยน็ชาไป  ฉันจะเป่าไฟให้โหม
  กระพือ... ฉนัเอาเร่ืองของเขาไปลง หนังสือพิมพ์. . . บรรทัดละสาม 
  ฟรังก ์! 
อาร์มองด ์ (พดูเบา ๆ) เป็นนายน่ะหรือท่ีทาํเร่ืองน้ี ?  
ดาเนียล  กฉ็นัน่ะซิ !  พรุ่งน้ีฉนัจะใหช่้างวาดภาพสีนํ้ามนั... เป็นรูปนายเปริชองกบั
  ยอดเขามงบล็อง !  ฉันขอให้เขาวาดภาพยอดเขาให้เล็ก ๆ  แต่วาดนาย 
  เปริชองให้ตวัใหญ่ ๆ !  เพื่อนจาํไวใ้ห้ดี... และรักษาความลบัน้ีไวด้ว้ย  
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  คนโดยมากไม่ไดช้อบเราเพราะเราบริการช่วยเหลือเขา  แต่เพราะเขาชอบ
  ท่ีจะไดช่้วยเหลือเราต่างหาก ! 
(3) 
Daniel  L'ingratitude est une variété de l'orgueil... "C'est l'indépendance du   
  cœur", a dit un aimable philosophe. Or, M. Perrichon est le carrossier        
  le plus indépendant de la carrosserie française! J'ai flairé cela tout de
  suite... Aussi ai-je suivi une marche tout à fait opposée à la vôtre. 
Armand  Laquelle ? 
Daniel  Je me suis laissé glisser... exprès! dans une petite crevasse... pas        
  méchante. 
Armand  Exprès ? 
Daniel  Vous ne comprenez pas ? Donner à un carrossier l'occasion de sauver 
  son semblable, sans danger pour lui, c'est un coup de maître! Aussi, 
  depuis ce jour, je suis sa joie, son triomphe, son fait d'armes! Dès  que
  je parais, sa figure s'épanouit, son estomac se gonfle, il lui pousse  
  des plumes de paon dans sa  redingote... Je le tiens! comme la vanité 
  tient l'homme... Quand il se refroidit, je le ranime, je le souffle... je   
  l'imprime dans le journal... à trois francs la ligne ! 
Armand  Ah bas. c'est vous ? 
Daniel  Parbleu ! Demain, je le fais peindre à l'huile... en tête à tête avec le mont 
  Blanc! J'ai demandé un tout petit mont Blanc et un immense Perrichon! 
  Enfin, mon ami, retenez bien ceci... et surtout gardez-moi le secret: les 
  hommes ne s'attachent point à nous en raison des services que nous leur 
  rendons, mais en raison de ceux qu'ils nous rendent ! 

(Labiche, 1991: 713) 

 
2) ชอบประจบประแจง 
 นายเนียน  เสาวรส กบั Daniel  Savary (ดาเนียล  ซาวาร่ี)  เป็น

ตวัละครท่ีชอบพูดจาประจบประแจงโดยมุ่งหวงัให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบัตวั  ดงัท่ีเขาไดจ้า้ง
หนงัสือพิมพใ์หล้งข่าวท่ีบิดาของฝ่ายหญิงช่วยชีวิตเขาจากการตกลงไปท่ีซอกผา  ทั้งท่ีความจริงแลว้
เขาแกลง้ตกลงไปเพื่อให้บิดาฝ่ายหญิงช่วยเหลือ  เพราะเขารู้ว่าบิดาฝ่ายหญิงชอบให้ผูอ่ื้นเห็นว่า
ตนเองเป็นคนสําคญั  และท่ีสําคญัการประจบประแจงของเขานั้นก็มีจุดประสงคเ์พื่อให้บิดาฝ่าย
หญิงยกลูกสาวใหก้บัตนเอง  ดงับทสนทนาต่อไปน้ี     
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(1) 
โสภา  (พดูสอดข้ึนมา) อุย๊  คุณพอ่คะ มีช่ือคุณพอ่อยูใ่นหนงัสือพิมพน่ี์แน่ะ 
หลวงจาํเนียร เอะ๊  มีช่ือพอ่ในหนงัสือพิมพห์รือ  เร่ืองอะไรกนั 
โสภา  อ่านเองสิคะ (ส่งหนังสือพิมพใ์ห้หลวงจาํเนียร) (อ่าน) มีผูส่้งข่าวมาจาก
  นครศรีธรรมราช  วา่ไดมี้เหตุการณ์อนัหน่ึงข้ึนท่ีตาํบลกะโรมซ่ึงอาจจะได้
  เป็นผลร้ายมาก  มีสุภาพบุรุษผูห้น่ึงช่ือนายเนียน  เสาวรส  ไดเ้ผอิญเดิน
  พลาดและพลดัตกลงไปในหุบผาลึกอนัหน่ึง  ซ่ึงคนเดินทางมกักลวันัก  
  เป็นเคราะห์ดีเผอิญหลวงจาํเนียรวานิชผูเ้ป็นผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดผูห้น่ึง
  ในหมู่พาณิชแห่งกรุงเทพฯ ได้อยู่ ณ ท่ีนั้ นดว้ย  ท่านหลวงจาํเนียรดว้ย
  ความกลา้หาญและมิไดห้วาดหวัน่ต่ออนัตรายซ่ึงอาจจะมีแก่ตวัท่านเองได้
  โจนลงไปหุบ  และเม่ือไดก้ระทาํความพยายามอยา่งมากมายน่าอศัจรรย์
  แลว้  จึงไดส้ามารถช่วยชีวิตนายเสาวรสไวไ้ด ้ กิจการอนัน่าสรรเสริญ
  อย่างยิ่งอนัน้ี  ได้ทาํให้บรรดามหาชนออกปากชมโดยทั่วไป  แต่ท่าน 
  หลวงจาํเนียรไดแ้สดงกิริยาอาการถ่อมตวัไม่ยอมรับคาํสรรเสริญเลย  แต่
  เราเช่ือว่าคนท่ีมีจิตเมตตาคงจะอดไม่ไดเ้ลยท่ีจะชมเชยท่านหลวงจาํเนียร
  ใหถึ้งขนาด  (อ่านแลว้นัง่ยิม้กร่ิม) 
เนียน  (ป้อง) ตอ้งยอมเสียเงินใหเ้ขาอยา่งแจง้ความเขาจึงไดรั้บลงให ้

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 70-71) 
(2) 
อองเรียต  (เปิดหนงัสือพิมพอ์่าน) น่ีไง  คุณพอ่ตกเป็นข่าวในหนงัสือพิมพ ์! 
เปริชอง  อะไร !  มีช่ือพอ่ในหนงัสือพิมพด์ว้ยหรือ ? 
อองเรียต  คุณพอ่อ่านดู... ตรงน้ี... 
(ใหห้นงัสือพิมพแ์ก่พอ่) 
เปริชอง  มาดูซิว่าเขาเขียนถึงพ่ออย่างไร ! (อ่านเสียงดัง) “เราเขียนถึงคุณจาก 
  ชามูนี...” 
ทุกคน  ไหน ไหน ! 
 (ทุกคนขยบัเขา้มาใกลน้ายเปริชอง) 
นายเปริชอง (อ่าน) เหตุการณ์ท่ีอาจจะกลายเป็นเร่ืองเศร้าเกิดข้ึนท่ีทะเลสาบลา แมร์ เดอ 
  กล๊าส...  นายดาเนียล... พลดัตกลงไปในหุบผาลึกท่ีคนเดินทางมกักลวักนั
  มาก  พยานท่ีเห็นเหตุการณ์คนหน่ึงเล่าว่านายเปริชอง (ซ่ึงยอมให้เราเอ่ย
  ช่ือได)้...” (พูด) อะไร ฉันยินยอมหรือ ! (อ่าน) นายเปริชอง  พ่อคา้ท่ีมี
  ช่ือเสียงแห่งกรุงปารีสและเป็นบิดาของครอบครัว   มีความกลา้หาญและ
  ไม่หวาดหวัน่ต่อภยัอนัตรายท่ีมีต่อตนเองไดโ้จนเขา้ไปในหุบผา...” (พดู) 
  จริงดว้ย “หลงัจาก ได้พยายามอย่างมากมายได้ช่วยดึงชายคนนั้ นออก 
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  มาได ้ นายเปริชองไดแ้สดงกริยาอาการถ่อมตนไม่ยอมรับคาํสรรเสริญ 
  ใด ๆ... คนทั้งประเทศต่างร่วมกบัพวกเราเพื่อร่วมสรรเสริญเขา” 
ทุกคน  อา้ ! 
ดาเนียล  (ป้อง) ตอ้งยอมจ่ายใหเ้ขาถึงบรรทดัละสามฟรังก ์!  
(3) 
Henriette  qui a ouvert un journal. Tiens, papa qui est dans le journal ! 
Perrichon  Comment ! je suis dans le journal ?  
Henriette  Lis toi-même... là... 
Elle lui donne le journal 
Perrichon  Vous allez voir que je suis tombé du jury! (Lisant.) "On nous écrit de 
  Chamouny..." 
Tous  Tiens ! 
Ils se rapprochent. 
Perrichon  lisant. "Un événement qui aurait pu avoir des suites déplorables vient 
  d'arriver à la mer de Glace... M. Daniel S... a fait un faux pas et a disparu 
  dans une de ces crevasses si redoutées des voyageurs. Un des témoins de 
  cette scène, M. Perrichon (qu'il nous permette de le nommer)..." (Parlé.) 
  Comment donc! si je le permets ! (Lisant.) "M. Perrichon, notable     
  commerçant de Paris et père de famille, n'écoutant que son courage, et au 
  mépris de sa propre vie, s'est élancé dans le gouffre..." (Parlé.) C'est 
  vrai! "Et, après des efforts inouïs, a été assez heureux pour en retirer son 
  compagnon. Un si admirable dévouement n'a été surpassé que par la 
  modestie de M. Perrichon, qui s'est dérobé aux félicitations de la foule 
  émue et attendrie... Les gens de cœur de tous les pays nous sauront gré 
  de leur signaler un pareil trait." 
Tous  Ah ! 
Daniel  à part. Trois francs la ligne ! 

(Labiche, 1991: 692) 

 
    จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนายเนียน  เสาวรส กับ 
Daniel  Savary (ดาเนียล  ซาวาร่ี) พบว่าต่างเป็นตวัละครท่ีแสดงบทบาทเดียวกนั คือ เป็นตวัละคร
ท่ีมีบทบาทของการเป็นคนไม่ดีและทาํทุกอยา่งเพื่อหวงัผลประโยชน ์
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  เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครสําคัญท่ีปรากฏใน 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon ขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้าอยู่หัวทรงรักษาบทบาทของตัวละครสําคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเ ร่ือง 
หลวงจ าเนียรเดินทาง  ใหเ้หมือนกบับทบาทของตวัละครสาํคญัท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส   

 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้นตวัละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 

ชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส โดยศึกษาเปรียบเทียบดา้นจาํนวนตวัละคร กลวิธีการตั้งช่ือตวัละคร  และบทบาทของ 
ตวัละคร  ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นทาํใหส้รุปผลการวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 

ดา้นจาํนวนตวัละครพบว่ามีทั้งการรักษา การเพิ่ม การตดัจาํนวนตวัละคร และการ
เปล่ียนเพศตวัละครให้ต่างจากตน้ฉบบั กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงคง
จาํนวนตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและล่ามดี  ให้มีจาํนวน
เท่ากบัในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทละครทั้งสองเร่ืองนั้นมีขนาด
สั้นและมีจาํนวนตวัละครไม่มากนกั  โดยตวัละครแต่ละตวัต่างมีบทบาทสําคญัท่ีช่วยให้เร่ืองราว
ดาํเนินไปอย่างมีเอกภาพจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนจาํนวนตวัละคร  นอกจากน้ีพระองค์
ทรงสร้างสรรค์ดา้นจาํวนตวัละครดว้ยการเพิ่มตวัละครให้มากกว่าบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสดงัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคัญ และเร่ืองวิไลเลอืกคู่  และ
ทรงตดัตวัละครของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสบางตวัออกไปจากพระราชนิพนธ์บทละคร
พดูชวนหวัเร่ืองตบตา  และเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  อีกทั้งยงัปรากฏการเปล่ียนเพศของตวัละคร  
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ด้านจาํนวนตวัละครด้วยการท่ีพระองค์ทรงคาํนึงถึงความ
เหมาะสมของจาํนวนตวัละคร  บทบาทของตวัละครต่อการดาํเนินเร่ืองท่ีกระชบั  และความสมจริง
ตามบริบทของสังคมไทย  ทั้งน้ีละครพูดชวนหัวเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ในสังคมไทย  
ดงันั้นการสร้างสรรคด์า้นจาํนวนตวัละครเพื่อใหเ้น้ือเร่ืองดาํเนินไปอยา่งกระชบัและชดัเจน  จึงเป็น
ส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครพูดจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์  เขา้ใจ
เร่ืองราวและเขา้ถึงอรรถรสของพระราชนิพนธ์ละครพดูชวนหวัไดดี้ยิง่ข้ึน 

ดา้นกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงใช้เพื่อ
สร้างสรรค์ช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสขา้งตน้  สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 13  แสดงจ านวนของการใช้กลวิธีการตั้งช่ือตัวละครแต่ละเร่ืองที่พระบาทสมเด็จพระ            
         มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุขนาฏกรรม
         ภาษาฝร่ังเศส 

กลวิธีการ
ตั้งช่ือ 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่ทรงสร้างสรรค์จาก 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

หมอ
จ าเป็น 

ล่ามด ี คดีส าคญั วไิล 
เลอืกคู่ 

ตบตา หลวง
จ าเนียร
เดินทาง 

รวม
จ านวน 

กลวิธีท่ี 1 - 1 - - - - 1 
กลวิธีท่ี 2 4 5 7 5 8 5 34 
กลวิธีท่ี 3 7 - 2 4 5 3 21 
กลวิธีท่ี 4 - 2 1 - - 5 8 
กลวิธีท่ี 5 2 - 6 2 1 4 15 
กลวิธีท่ี 6 1 - 1 2 1 3 8 

หมายเหตุ : กลวิธีท่ี 1 คือ การตั้งช่ือซํ้ากบัช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
กลวิธีท่ี 2 คือ การตั้งช่ือใหม่ 
กลวิธีท่ี 3 คือ การตั้งช่ือโดยยดึเคา้เสียงเดิมของช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศส 
กลวิธีท่ี 4 คือ การตั้งช่ือโดยการแปล 
กลวิธีท่ี 5 คือ การตั้งช่ือท่ีบ่งบอกอาชีพ  ยศ  หรือตาํแหน่งของตวัละคร 
กลวิธีท่ี 6 คือ การตั้งช่ือจากลกัษณะและพฤติกรรมของตวัละคร    
 
จากการวิเคราะห์การตั้งช่ือตวัละครแสดงให้เห็นพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัดา้นภาษาฝร่ังเศสและการละครเป็นอยา่งยิง่  โดยจะเห็นไดว้่าพระองคท์รง
เขา้ใจเร่ืองราวเป็นอยา่งดี  ทาํใหท้รงสามารถตั้งช่ือตวัละครไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่ือความหมาย  และ
สะทอ้นให้เห็นบุคลิกภาพของตวัละครนั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี  เขา้กบัสภาพสังคมไทย  และมีส่วน
สาํคญัท่ีช่วยให้คนไทยท่ีมีโอกาสศึกษาพระราชนิพนธ์ของพระองคเ์ขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน  ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัพบว่ากลวิธีการตั้งช่ือตวัละครท่ีพระองคท์รงใชม้ากท่ีสุดคือการตั้งช่ือใหม่  ส่วนกลวิธีการตั้ง
ช่ือตวัละครท่ีพระองคท์รงใชน้้อยท่ีสุดคือ การตั้งช่ือซํ้ ากบัช่ือตวัละครในบทละครสุขนาฏกรรม
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ภาษาฝร่ังเศส  ทั้งน้ีผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าพระองคท์รงคาํนึงถึงความเขา้ใจในพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัวของคนไทยเป็นหลกั  ดังนั้ นจึงทรงปรับเปล่ียนช่ือตวัละครจากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสดว้ยวิธีการต่าง ๆ กอปรกบัภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีออกเสียงยาก  และ
คนไทยไม่คุน้เคยกบัภาษาฝร่ังเศส  ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะคงช่ือตวัละครภาษาฝร่ังเศสไว ้ 

การวิเคราะห์ด้านการตั้ งช่ือตัวละครทําให้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านการ
สร้างสรรคช่ื์อตวัละครจากภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว  
อาทิ  การระบุช่ือตวัละคร  จะเห็นไดว้่าในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นมีตวัละครหลาย
ตวัท่ีผูแ้ต่งระบุเพียงช่ือตาํแหน่งหรืออาชีพ  ซ่ึงเป็นธรรมเนียมการเรียกช่ือของทางตะวนัตก  แต่
พระองคท์รงเขา้ใจขนบธรรมเนียมและค่านิยมของคนไทยท่ีมกัจะเรียกช่ือของคน ๆ นั้น  มากกว่า
การเรียกตาํแหน่งหรืออาชีพการทาํงาน  จึงทรงระบุช่ือของตวัละครไวอ้ย่างชดัเจน  นอกจากน้ียงั
พบว่าช่ือตัวละครท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ข้ึนจากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ด้วยกลวิ ธีการตั้ ง ช่ือโดยยึดเค้าเสียงเดิมของช่ือตัวละครใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยส่วนใหญ่พระองค์จะทรงเลือกใช้เสียงพยญัชนะตน้ท่ี
ปรากฏในช่ือตวัละครของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  มาถ่ายถอดเป็นเสียงพยญัชนะตน้
ของช่ือตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  นอกจากน้ีช่ือตวัละครท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคข้ึ์นจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  โดยส่วน
ใหญ่พระองคจ์ะทรงตดัให้เหลือเพียงคาํพยางคเ์ดียวหรือเป็นคาํเพียงคาํเดียวตามลกัษณะของคาํใน
ภาษาไทยท่ีเป็นคาํโดด อาทิ  ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น  พระองคท์รง
เปล่ียนช่ือ Léandre (เลออ็งร์) เป็นนายเหล่ียม  Sganarelle (สกานาแรล) เป็นตาสัง  Valère (วาแลร์) 
เป็นอา้ยเหลือ  Lucas (ลูกาส์) เป็นตน้ 

ในส่วนของช่ือตวัละครท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงระบุช่ือนั้น  
พระองคเ์ร่ิมระบุนามสกุลของตวัละครไวด้ว้ย  ทั้งน้ีการระบุนามสกุลของตวัละครน่าจะเป็นวิธีการ
หน่ึงในการสร้างความคุน้เคยในเร่ืองการเรียกช่ือและนามสกุลใหเ้กิดข้ึนสังคมไทย  เพราะคนไทย
ก่อนรัชสมยัของพระองคน์ั้นยงัไม่มีนามสกุล  มีเพียงแต่ช่ือเท่านั้น  ทั้งน้ีสมพร  เทพสิทธา (2546:  
11-12) ไดก้ล่าวถึงการประกาศใชพ้ระราชบญัญติันามสกุลในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัไวว้า่ 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติ
นามสกุลเม่ือ พ.ศ. 2456  พระราชดาํริกาํหนดให้คนไทยใชน้ามสกุลต่อทา้ยช่ือเป็นสกุลวงศ์
ของครอบครัวเช่นเดียวกบันานาอารยประเทศทั้งหลาย  นอกจากจะป้องกนัความสับสนใน
ส่วนบุคคลในกรณีท่ีมีช่ือซํ้ ากนัแลว้  สกุลวงศย์งัเป็นเคร่ืองช่วยให้คนในสกุลทาํความดี  เพื่อ
รักษาเกียรติของวงศส์กลุ  ไม่ทาํความชัว่ใหเ้ส่ือมเสีย    

  
นอกจากน้ีนามสกุลยงัมีคุณประโยชน์มากมายแก่ประชาชาติไทย  เป็นการแสดงออก

ทางวฒันธรรมของไทย  คนไทยแมว้่าจะแยกยา้ยถ่ินฐานไปอยูแ่ห่งใด  ก็สามารถสืบถามและทราบ
สกุลกนัได ้ ทาํให้รู้จกัพงศเ์ผา่เหล่ากอ  วงศาคณาญาติของแต่ละตระกูล  นบัตั้งแต่ราชตระกูล  เช้ือ
พระวงศ ์ ขา้ราชการ  ลงไปจนถึงคนสามญัธรรมดา  นอกจากพระองคจ์ะเป็นผูใ้ห้กาํเนิดริเร่ิมให้มี
นามสกุลแลว้  ยงัทรงพระราชทานใหแ้ก่ผูท่ี้มาขอดว้ย  การพระราชทานนามสกุลนอกจากจะดึงดูด
ในหมู่คณะเดียวกนัแลว้  ยงัแผข่ยายวงกวา้งออกไปจนถึงชนชาติอ่ืนท่ีเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  
เพื่อเป็นศกัด์ิศรีของครอบครัวของตน  พระองคท่์านก็ทรงใชค้วามพยายามแปลงภาษาต่างประเทศ
ให้เป็นศพัทส์าํเนียงไทย  และพระราชทานให้เป็นช่ือสกุลแก่ครอบครัวนั้น ๆ (ทวี  มุขธระโกษา, 
2506: 349, 351-352)   

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
สร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  ผูว้ิจัยพบว่าพระองค์ทรงระบุช่ือและ
นามสกุลของตวัละครไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีพระราชนิพนธ์หลงั พ.ศ. 2456  ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีพระองค์พยายามให้คนไทยคุน้เคยกับการใช้นามสกุล  หลงัการประกาศใช้พระราช 
บญัญติันามสกุลในปี พ.ศ. 2456  ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
คดีส าคัญ  วิไลเลอืกคู่  และตบตา  ซ่ึงพระราชนิพนธ์เม่ือ พ.ศ. 2460  และพระราชนิพนธ์บทละคร
พดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ซ่ึงพระราชนิพนธ์เม่ือ พ.ศ. 2461 

ดา้นช่ือของตวัละครนางเอกท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงตั้งช่ือนั้น  
เป็นช่ือท่ีมีความหมายท่ีดีและไพเราะ  อนัแสดงให้เห็นถึงความมีค่าและความงดงาม  ในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น ตวัละครนางเอกช่ือ “จินดา”  ซ่ึงหมายถึงความคิดหรือ
อีกความหมายหน่ึงคือแกว้มีค่า  ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  ตวัละคร
นางเอกช่ือ “วิไล” ซ่ึงหมายถึงความงาม  ในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา ตวัละคร
นางเอกช่ือ “มณี”  ซ่ึงหมายถึงแกว้หรือหินสีแดงท่ีมีค่า  และในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัว
เร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ตวัละครนางเอกช่ือ “โสภา”  ซ่ึงหมายถึงความงาม  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ว่าพระองคท์รงสร้างสรรคช่ื์อตวัละครให้เขา้กบัทศันคติในการตั้งช่ือของคนไทยท่ีมกัจะตั้งช่ือให ้
มีความหมายท่ีดีและมีความไพเราะ  นอกจากน้ียงัพบว่าตวัละครท่ีประกอบอาชีพคา้ขายหรือ 
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ทาํหน้าท่ีเป็นบริกร (บ๋อย) นั้นเป็นคนจีนมากกว่าคนไทย  ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าพระองคท์รงใส่ใจ
รายละเอียดของเร่ืองเพื่อใหเ้ขา้กบัความจริงในยคุสมยัของพระองค ์ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้อ่้าน
หรือผูช้มการแสดงละครสามารถจินตนาการและเขา้ถึงอรรถรสของเร่ืองไดอ้ย่างชดัเจน  เพราะ
สงัคมในสมยันั้นคนจีนท่ีเขา้มาในประเทศไทยมกัจะประกอบอาชีพคา้ขายและบริการ   

อน่ึงช่ือหรือนามสกลุของตวัละครท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตั้งข้ึน
นั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมให้วตัถุประสงค์ของความเป็นบทละครพูดชวนหัวนั้นชัดเจนข้ึน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่ือหรือนามสกุลท่ีเกิดจากกลวิธีการตั้ งจากลักษณะและพฤติกรรมของ 
ตวัละคร  ทั้งน้ีจะสงัเกตไดว้่าช่ือหรือนามสกุลท่ีพระองคท์รงตั้งดว้ยกลวิธีน้ีมีความหมายท่ีค่อนขา้ง
แตกต่างจากช่ือของคนทัว่ไปในสงัคม  เช่น ในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคญั  ท่ี
มีตวัละครตวัหน่ึงช่ือ นายเฉลียว  ฉลาดพูด  ซ่ึงนามสกุล “ฉลาดพูด” นั้น  เป็นนามสกุลท่ีแปลก 
จากคนทัว่ไปและมีส่วนสาํคญัท่ีช่วยเสริมความเป็นบทละครพดูชวนหวัใหโ้ดดเด่นข้ึน  ในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  ตัวละครช่ือ นายติ่ง  ชาญค านวณ  ซ่ึงนามสกุล  
“ชาญค านวณ” น้ีก็เป็นนามสกุลท่ีมีลกัษณะพิเศษและแตกต่างจากนามสกุลทัว่ไปของคนในสังคม
สมยันั้น  หรือในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ตวัละครช่ือ ขุนทุร
วาที  ซ่ึงช่ือ “ทุรวาที” น้ีเป็นช่ือท่ีมีความหมายไปในทางร้ายเพราะหมายถึงผูพู้ดในทางท่ีไม่ดี  
ดงันั้นช่ือตวัละครตวัน้ีจึงมีความพิเศษเพราะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากช่ือ  นามสกุล  หรือ
ช่ือตาํแหน่งทัว่ ๆ ไปในสังคมสมยันั้น  และเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยเสริมให้บทบาทของความเป็น 
บทละครพูดชวนหัวนั้นชดัเจนข้ึน  และท่ีสําคญัคือช่ือตวัละครท่ีพระองคท์รงตั้งดว้ยกลวิธีน้ีนั้น
สามารถท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านหรือผูช้มคาดเดาอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพ  อนัส่งผลต่อความเขา้ใจเร่ืองราว
ไดง่้ายยืง่ข้ึน 

การวิ เคราะห์บทบาทตัวละครสําคัญในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ผูว้ิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาบทบาทของตวัละครสําคญัใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไว ้ เช่นเดียวกับท่ีทรงรักษาโครงเร่ืองและแก่นเร่ืองของ 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัว่าพระองคท์รงพิจารณก่อน 
ท่ีจะทรงเลือกบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสมาสร้างสรรคเ์ป็นพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวว่าเร่ืองใดท่ีมีความเหมาะสมต่อคนไทย  เม่ือคนไทยไดศึ้กษาพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหวัเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ี  จะช่วยคนไทยสามารถเขา้ใจเร่ืองราวผา่นบทบาทและลกัษณะนิสัยของ
ตวัละครได้อย่างชัดเจน  ทาํให้ตระหนักถึงผลดีและผลเสียจากความประพฤติและลกัษณะนิสัย
ต่างๆ ผา่นตวัละคร  รวมถึงเขา้ใจเน้ือหาสาระและขอ้คิดต่าง ๆ ท่ีแฝงไวใ้นบทละคร   
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4. ฉากและสถานที ่
การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์เร่ือง 

บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นต้นฉบับ  ผูว้ิจัยจะ
วิเคราะห์เปรียบเทียบในดา้นการแบ่งองกแ์ละฉาก  และกลวิธีการสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ี 

การวิเคราะห์ดา้นการสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ีพบวา่มี 3 กลวิธี  ดงัน้ี 
 1. การตัด คือ วิธีการตดัฉากและสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสออกไป 
 2. การก าหนดขึน้ใหม่ คือ วิธีการระบุฉากและสถานท่ีข้ึนมาใหม่ใหแ้ตกต่างจากท่ี

ระบุไวใ้นบทละครสุขนาฏกรรมนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส   
 3. การปรับเปลี่ยน คือ วิธีการสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีในพระราชนิพนธ์ 

บทละครพูดชวนหัว  ดว้ยการคงฉากและสถานท่ีเดิมตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสไวเ้ป็นส่วนใหญ่  โดยมีบางส่วนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงตดั  ทรง
ปรับเปล่ียน  หรือทรงกาํหนดข้ึนใหม่  ในองกน์ั้น ๆ  รวมถึงการสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและความสัมพนัธ์กนักบัฉากและสถานท่ีในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส   

อน่ึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้นฉากและสถานท่ี  ผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตาราง
แสดงการเปรียบเทียบฉากและสถานท่ี ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกบั
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัตารางต่อไปน้ี  

 
4.1  การเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

หมอจ าเป็นกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui   
 ฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น

กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui  ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง  
      หมอจ าเป็นกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui   

หมอจ าเป็น Le Médecin Malgré Lui 

องก์ที ่1 : สถานท่ีคือทางเกวยีนในป่าแห่งหน่ึง   
รายละเอียด : ป่าน้ีเป็นท่ีเตียน ๆ คลา้ยป่าทางสระบุรี
และพระฉาย  และอยู่ไม่ห่างหมู่บา้นนัก  ขา้งซ้ายและ
เห็นบ้านตาสั ง เ ป็นเ รือนอย่างย่อม  ๆ   แ ต่มั่นคง
พอประมาณ  มีทางเดินทางหลงัเรือนได ้

ACTE PREMIER (5 Scène)  
องก์ที ่1 (5 ฉาก) : ไม่ปรากฏการระบุสถานท่ีในเร่ือง 

องก์ที ่2 : สถานท่ีคือในบา้นหม่ืนจาํเนียร 
รายละเอยีด : ในบา้นหม่ืนจาํเนียรเป็นเรือนฝากระดาน
อยา่งเก่า ๆ 

ACTE DEUX (5 Scène) 
องก์ที ่2 (5 ฉาก) : ไม่ปรากฏการระบุสถานท่ีในเร่ือง 

องก์ที่ 3 : สถานท่ีคือสวนริมบา้นหม่ืนจาํเนียรและใน
บา้นหม่ืนจาํเนียร 
รายละเอียด : สวนริมบา้นหม่ืนจาํเนียรเป็นสวนอย่าง
ไทย ๆ  มีทอ้งร่อง  ปลูกไมด้อกบา้งไมผ้ลบา้ง  ส่วน
บ้านหม่ืนจําเนียรเป็นเรือนฝากระดานอย่างเก่า ๆ 
(เหมือนองกท่ี์ 2) 

ACTE TROIS (11 Scène) 
องก์ที ่3 (5 ฉาก) : ไม่ปรากฏการระบุสถานท่ีในเร่ือง 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตดัการแบ่ง

ฉากในแต่ละองก์ตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  โดยทรงพระราช
นิพนธ์ใหบ้ทละครพดูชวนหวัแบ่งเป็นองก ์ โดยแต่ละองกไ์ม่ปรากฏการแบ่งฉากยอ่ย ๆ  

เ ม่ือวิ เคราะห์เปรียบเทียบด้านก ารสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ี  ผู ้วิจัยพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ีดว้ยกลวิธีการกาํหนด
ข้ึนใหม่  โดยในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui  แบ่งเป็น 3 องก ์ 
ไม่ระบุฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในเร่ือง  แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงระบุฉาก
และสถานท่ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น ทั้ง 3 องก์  ทั้งน้ีการระบุฉาก
และสถานท่ีในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น  นบัว่าเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคอ์นั
แสดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  เน่ืองจากการระบุฉาก
และสถานท่ีนั้นเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยให้ผูท่ี้ได้อ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 
คนไทย  สามารถจินตนาการถึงฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในเร่ืองได ้ นอกจากน้ีการระบุฉากและ
สถานท่ีในพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ียงัช่วยให้ผูท่ี้จะนาํพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีไปจดัแสดง  เขา้ใจและ
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สามารถสร้างฉากและสถานท่ีไดอ้ยา่งสมจริงตามบริบทของสังคมไทยในสมยันั้น  นอกจากน้ีการ
ระบุฉากและสถานท่ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองน้ียงัส่ือให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงตั้งพระทยัท่ีจะทาํให้คนไทยเขา้ใจในศิลปะการละครพูดอย่างแทจ้ริง  
เน่ืองจากศิลปะการละครพูดเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ท่ีพระองคท์รงนาํมาเผยแพร่ให้คน
ไทยไดรู้้จกัและในสมยันั้นคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัศิลปะการแสดงประเภทน้ี  ดงันั้นการ
ระบุฉากและสถานท่ีจึงเป็นส่ิงจาํเป็น  เพราะมีส่วนสาํคญัในการช่วยให้คนไทยเขา้ใจเร่ืองราวได้
ง่ายข้ึน 

 
4.2  การเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

ล่ามดีกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais  Tel Qu’on Le Parle  
 ฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง ล่ามดีกับ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais  Tel Qu’on Le Parle ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง  
      ล่ามดีกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais  Tel Qu’on Le Parle  

ล่ามดี L’Anglais  Tel Qu’on Le Parle 

องก์ที่ 1 : สถานท่ีคือห้องกลางโฮเต็ลสงขลา  เมือง
สงขลา 
รายละเอียด : ห้องกลางโฮเต็ลสงขลา  ขา้งขวามีประตู 
1 ประตู  ดา้นหลงัมีประตูอีก 1 ประตู  ดา้นซ้ายค่อนมา
ขา้งหน้าโรงมีประตู  ทางหลงัโรงมีโต๊ะยาว ๆ เป็นท่ี
เสมียนนัง่  มีราวกุญแจอยูใ่กล ้ๆ  ตามผนงัมีแจง้ความ
เวลารถไฟเดิน  แจง้ความขายของต่าง ๆ  ฯลฯ  ขา้งขวา
ค่อนมาทางหนา้โรงมีโต๊ะวางหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือ
เล่ม  กบัมีเคร่ืองโทรศพัท ์1 เคร่ือง 

ACTE PREMIER (9 Scène) : La scène est à Paris 
dans le vestibule d’un hotel meublé.   
À droite, une porte au premier plan. Une baie au fond 
donnant sur un  couloirs  d’entrée, avec sortie à 
gauche. Au premier plan, à gauche, une porte ; au 
second plan, une sorte  de comptoir en angle, avec un 
casier pour les clefs des chambres. Affiches de 
chemins de fer  illustrées, un peu partout. Horaires de 
trains et de bateau. Au premier plan, à droite, une 
table ; sur  la table, des journaux, des libres et un 
appareil  téléphonique. 
องก์ที่ 1 (9 ฉาก) : สถานท่ีคือห้องโถงของโรงแรมใน
กรุงปารีส 
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว 
                     เร่ืองล่ามดีกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais  Tel Qu’on Le  
      Parle (ต่อ)  

ล่ามดี L’Anglais  Tel Qu’on Le Parle 

 รายละเอยีด : ดา้นขวามีประตู 1 ประตูหนัหนา้ไปสู่หอ้ง
โ ถ ง   มี ท า ง อ อ ก ท า ง ซ้ า ย มื อ   ด้า น ห ลัง มี ป ร ะ ตู
อีก 1 ประตูอยูด่า้นซ้ายค่อนมาขา้งหนา้โรง  ทางหลงั
โรงมีโต๊ะยาว ๆ เป็นท่ีเสมียนนัง่  มีราวแขวนกุญแจอยู่
ใกล้ ๆ   ตามผนังมีประกาศแจ้งกําหนดการเวลา
รถไฟ  มีประกาศแจง้กาํหนดการเดินเรือ  ค่อนมาทาง
หน้าโรงมีโต๊ะวางหนัง สือพิมพ์และหนัง สือ   มี
โทรศพัท ์1 เคร่ือง 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงตดัการ

แบ่งฉากในแต่ละองกต์ามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  โดยทรงพระราช
นิพนธ์ใหบ้ทละครพดูชวนหวัแบ่งเป็นองก ์ โดยแต่ละองกไ์ม่ปรากฏการแบ่งฉากยอ่ย ๆ  

เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ี  ผูว้ิจัยพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานท่ีด้วยกลวิธีการ
ปรับเปล่ียน  โดยเม่ือพิจารณาสถานท่ีในองก์ท่ี 1 ของบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงระบุสถานท่ีท่ีปรากฏในองก์ท่ี 1 คลา้ยกบัสถานท่ีใน
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  กล่าวคือสถานท่ีขององกท่ี์ 1 ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสนั้นคือห้องโถงของโรงแรมในกรุงปารีส   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวก็ทรง
พระราชนิพนธ์ใหส้ถานท่ีในองกท่ี์ 1 คือ หอ้งกลางโฮเตล็สงขลา  เมืองสงขลา  จะเห็นไดว้่าสถานท่ี
ของทั้งบทละครทั้งสองเร่ืองนั้นต่างก็เกิดในโรงแรม  เพียงแต่คนละเมือง  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า
เหตุท่ีพระองคท์รงพระราชนิพนธ์สถานท่ีในเร่ืองให้เกิดท่ีเมืองสงขลา  เน่ืองจากเมืองสงขลาเป็น
เมืองท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัเมืองไทรบุรี  ซ่ึงเป็นเมืองการคา้ในการปกครองขององักฤษและมีชาว
องักฤษมาทาํงานอยูม่าก  ปัจจุบนัคือรัฐเกดะห์  ประเทศมาเลเซีย   ซ่ึงสมเหตุสมผลกบัเหตุการณ์ใน
เร่ืองท่ีพระองคพ์ระราชนิพนธ์ใหน้ายยอน  สมิท  ชาวองักฤษ  เดินทางมาจากไทรบุรีเพื่อมาตามหา
เบต็ตี  สมิท  ลูกสาวท่ีหนีมากบัริชาร์ด  ด๊ิกซนั  และไดเ้ขา้มาพกัท่ีโรงแรมในเมืองสงขลา  ประกอบ
กบัเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่เขา้ใจในภาษาองักฤษของคนท่ีทาํหน้าท่ีเป็นล่าม  
โดยในฉบบัของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเป็นความไม่เขา้ใจภาษาองักฤษของล่าม 
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ชาวฝร่ังเศส  ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของไทยนั้น  พระองคพ์ระราชนิพนธ์ให้ล่าม 
ชาวไทยไม่เขา้ใจภาษาองักฤษ  ซ่ึงคลา้ยกบัในบทละครภาษาฝร่ังเศส  จะเห็นไดว้่าพระองคพ์ระราช
นิพนธ์ดา้นสถานท่ีไดส้มเหตุสมผลกบัการดาํเนินเร่ือง  และทรงละเอียดรอบคอบในการพระราช
นิพนธ์ดา้นสถานท่ีใหมี้เหตุผลและสมัพนัธ์กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

อน่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของฉากในองกท่ี์ 1 ของบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้  
ผูว้ิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงทรงคงลักษณะของฉากท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  ประตูดา้นขวาของโรง  ประตูดา้นหลงั
ทางซ้ายของโรง  โต๊ะยาวท่ีนั่งของเสมียนทางหลงัโรง  ราวกุญแจอยู่ใกลโ้ต๊ะ  กาํหนดการรถไฟ 
(ตารางเวลารถไฟ) ทางหน้าโรงมีโต๊ะวางหนังสือพิมพ์และหนังสือ  และมีโทรศพัท์ 1 เคร่ือง  
อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดบางประการในการอธิบายฉาก  คือทรงตดั
ประกาศแจง้กาํหนดการเดินเรือออกไป  และทรงเพิ่มแจง้ความขายของต่าง ๆ เขา้มา  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะทรงเห็นวา่เหมาะสมและสมจริงกวา่ 

 
4.3  การเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

คดีส าคญักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 
 ฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญกบั 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง  
      คดีส าคญักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  

คดสี าคัญ Un Client Serieux 

องก์ที ่1 : สถานท่ีคือศาลมณฑลโลเลบุรี 
รายละเอียด  : ศาลมณฑลโลเลบุรี  มีบัลลังก์  ท่ีนั่ง 
จ่าศาล  โจทก์  จาํเลย  มา้คนฟัง  และคอกพยาน  ตาม
แบบศาลทัว่ ๆ ไป 

ACTE PREMIER : En chamber du conseil. 
Fauteuils et chaises de reps vert bouteille. Hautes 
boiseries de chêne montant à mi-hauteur des murs, au-
dessous d’un papier gros bleu oùs’éparpillent des 
fleurs de lys. Un feu de coke siffle dans l’âtre. 
L’huissier, seul, planté devant  une glace, noue sur sa 
nuque le ruban de son rabat. La porte s’ouvre. 
องก์ที ่1 : สถานท่ีคือหอ้งพกัในศาล  
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ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง  
      คดีส าคญักบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux (ต่อ) 

คดสี าคัญ Un Client Serieux 

 รายละเอียด : มีเก้าอ้ีเท้าแขนและเก้าอ้ีผา้ลายขวางสี
เขียวเหมือนขวด  มีโต๊ะทําจากไม้สูงคร่ึงหน่ึงของ
กาํแพง  ใตโ้ต๊ะมีกองกระดาษสีนํ้ าเงินขนาดใหญ่เรียง
รายไปด้วยดอกพลับพลึง  ไฟจากเตาผิงลุกโชติช่วง   
จ่าศาลยืนอยู่หน้ากระจกกําลังถอดริบบ้ินจากหลัง 
คอเส้ือ  ประตเูปิดออก 

 ACTE DEUX : La salle des Pas-Perdus au Palais de 
justice.  
Au long des murs  fleurant la fraîcheur de la pierre, 
des bancs de chêne que ferment des accoudoirs 
luisants.  Bourdonnement de ruche en travail. Un va-
et-vient confus de robes noires où tranchent les  
blancheurs des rabats et l’hermine des épitoges, et que 
fixent, de leurs yeux sans regard, les deux  nobles 
figures de marbre accroupies aux pieds de Berrier. 
องก์ที่ 2 : สถานท่ีคือห้องโถง ช่ือปาส-เปอดูส์ (Pas-
Perdus) ท่ีศาลปาเล่ส์  เดอ จูสตีส  (Palais de Justice) 
รายละเอียด  : ผนังห้องมีกล่ินหอมสดช่ืนของศิลา   
มา้นัง่ทาํจากไมส้นวางเรียงราย  ท่ีเทา้แขนของมา้นัง่มนั
แวววบั  มีเสียงอ้ืออึงในศาล ผูค้นใส่ชุดเส้ือครุยมีคอ
เส้ือสีขาวและผา้สะพายไหล่  มีรูปป้ันทาํจากหินอ่อน
สองตวัตั้งอยูห่นา้ศาล 

 ACTE TROIS : La 12 chambre correctionnelle. 
 Coup de sonnette. 
องก์ที ่3 : สถานท่ีคือหอ้งพิจารณาคดีท่ี 12 
รายละเอยีด : มีเสียงกระด่ิงดงัข้ึน 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นได้ว่าบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองน้ี  ไม่

ปรากฏการระบุการแบ่งฉากยอ่ย ๆ ในแต่ละองก ์ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ไม่ระบุการแบ่งฉากในแต่ละองกเ์ช่นเดียวกนั  
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เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ี  ผูว้ิจัยพบว่า
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ีดว้ยกลวิธีการตดั  โดย
พระองคท์รงตดัสถานท่ีรวมถึงทรงตดัฉากท่ีปรากฏในองกท่ี์สองและองกท่ี์สามของบทละครภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux ออก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชนิพนธ์
บทละครพูดเร่ืองคดีส าคัญ  โดยทรงระบุให้พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีเป็นบทละครพูดองก์เดียวและมี
เพียงฉากเดียว  ทั้งน้ีเหตุท่ีพระองคท์รงตดัองกท่ี์สองและองกท่ี์สามของบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  เน่ืองจากบทละครพดูเร่ืองน้ีเป็นบทละครพดูท่ีมีขนาดสั้น  เหตุการณ์ต่าง ๆ เรียงตามลาํดบั
เวลา  และสามารถสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึนภายในสถานท่ีเดียวได ้  จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียน
สถานท่ีหรือฉากใหม่  และท่ีสําคญัคือส่งผลให้ผูอ่้านและผูช้มการแสดงเขา้ใจเร่ืองราวไดดี้ยิ่งข้ึน 
การตดัฉากท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคัญ จึงเป็นส่ิงแสดงใหเ้ห็นถึง
พระอจัฉริยภาพดา้นการสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ียงัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคด์า้น
ฉากและสถานท่ีดว้ยกลวิธีการกาํหนดข้ึนใหม่  โดยเม่ือพิจารณาสถานท่ีในองกท่ี์ 1 ของบทละครทั้ง
สองเร่ืองขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าองคท์รงสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวข้ึนมาใหม่ให้แตกต่างจากองก์ท่ี 1 ของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีเป็นห้องพกั 
ในศาล  ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนเป็นห้องทาํงาน  แต่พระองคท์รงปรับเปล่ียนให้เหตุการณ์ในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ เกิดข้ึนในศาลมณฑลโลเลบุรี  ซ่ึงเป็นเมืองสมมติ   
และเม่ือพิจารณาการบรรยายรายละเอียดของฉากในองก์น้ีก็จะทราบว่าสถานท่ีขององก์น้ีเป็น 
ห้องพิจารณาคดีในศาล  เพราะมีบลัลงัก์  ท่ีนัง่จ่าศาล  โจทก์  จาํเลย  มา้นัง่คนฟัง  และคอกพยาน  
ส่วนองกท่ี์ 2 และองกท่ี์ 3 ผูว้ิจยัจดัอยูใ่นกลวิธีการตดั  ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
 

4.4  การเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง
วไิลเลอืกคู่กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacitiés du Capitaine Tic 

 ฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่
กบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacitiés du Capitaine Tic ปรากฏดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว     
                     เร่ืองวิไลเลือกคู่กับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacitiés du  
                  Capitaine Tic 

วไิลเลอืกคู่ Les Vivacitiés du Capitaine Tic 

องก์ที ่1 : สถานท่ีคือหอ้งในบา้นคุณหญิงเขียวประดิษฐ
ราชการ   
รายละเอียด : ห้องนั่งในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐ
ราชการ  (เวลาเชา้)  มีประตูขวาและซ้าย เปิดเขา้ไปใน
เรือนหรือเฉลียง  หนา้ต่างกลาง  มีโตะ๊เกา้อ้ีพอสมควร 

ACTE PREMIER (11 Scène) : Un salon chez 
madame de Guy-Robert.  
Un salon chez madame de Guy-Robert : porte  au 
fond; portes à droite et à gauche; une cheminée, 
chaises, un tabouret.  
องก์ที่ 1 (11 ฉาก) : สถานท่ีคือหอ้งรับแขกท่ีบา้นของ
นางกีย-์โรแบรต ์
รายละเอียด : ห้องรับแขกท่ีบา้นของนางกีย-์โรแบรต ์ 
มีประตูดา้นในและมีประตูทางดา้นซา้ยและดา้นขวา  มี
เตาผงิ  เกา้อ้ีและมา้นัง่ 

องก์ที่ 2 : สถานท่ีคือหอ้งรับแขกในบา้นคุณหญิงเขียว  
ประดิษฐราชการ  
รายละเอียด  : ห้อง รับแขกในบ้านคุณหญิงเ ขียว
ประดิษฐราชการ (เวลาคํ่าวนัรุ่งข้ึน)  มีประตูขวาและ
ซ้าย  กลางมีประตูเปิดออกไปเฉลียง  และต่อเฉลียงไป
แลเห็นสวนห้องมีเคร่ืองตกแต่งประดับประดาตาม
สมควร  เวลาน้ีเป็นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในห้อง
เปิดไฟฟ้า 

ACTE DEUX (13 Scène) : Un salon. 
Un salon : trois portes au fond, laissant voir un autre 
salon; girandoles; à droite, une cheminée; une porte à 

gauche.  
องก์ที ่2 (13 ฉาก) : สถานท่ีคือหอ้งรับแขก 
รายละเอียด : ห้องรับแขกมี 3 ประตูยู่ด้านใน ทาํให้
มองเห็นห้องรับแขกอีกห้องหน่ึง  มีเชิงเทียน  ทางขวา
มีเตาผงิ  ประตอูยูท่างซา้ย 

องก์ที ่3 : สถานท่ีคือหอ้งในบา้นคุณหญิงเขียวประดิษฐ
ราชการ   
รายละเอียด : ห้องนั่งในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐ
ราชการ (เวลากลางวนัวนัรุ่งข้ึน) มี ประตูขวาและซ้าย 
เปิดเขา้ไปในเรือนหรือเฉลียง  หน้าต่างกลาง  มีโต๊ะ
เกา้อ้ีพอสมควร  มีกระด่ิงวางบนโตะ๊ใบหน่ึง 

ACTE PREMIER (11 Scène) : Un salon chez 
madame de Guy-Robert.  
Un salon chez  madame de Guy-Robert : porte au 
fond; à gauche, une fenêtre; premier plan, une 
cheminée, une  sonnette; pendule, table, au milieu du 
théâtre; écritoire, plumes d’oie; à droite, un guéridon, 
une  autre sonnette; chaises, fauteuils. 
องก์ที่ 3 (12 ฉาก) : สถานท่ีคือหอ้งรับแขกท่ีบา้นของ
นางกีย ์-โรแบรต ์
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว     
                     เร่ืองวิไลเลือกคู่กับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacitiés du  
                     Capitaine Tic (ต่อ) 

วไิลเลอืกคู่ Les Vivacitiés du Capitaine Tic 

 รายละ เ อี ยด  : ห้ อ ง รั บ แ ข ก ท่ี บ้า น ข อ ง น า ง กี ย์- 
โรแบรต ์ มีประตูดา้นใน  หนา้ต่างอยูท่างซ้าย  มีเตาผิง  
กระด่ิง  นาฬิกาตั้ งบนพื้น  โต๊ะตรงกลางโรงละครมี
อุปกรณ์สําหรับเขียนหนังสือ  ปากกาขนนก  ทาง
ขวามือมีมา้นัง่กลม  กระด่ิงอีกอนัหน่ึง  เกา้อ้ี  และเกา้อ้ี
เทา้แขน 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงตดัการ

แบ่งฉากในแต่ละองกต์ามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  โดยทรงพระราช
นิพนธ์ใหบ้ทละครพดูชวนหวัแบ่งเป็นองก ์ โดยแต่ละองกไ์ม่ปรากฏการแบ่งฉากยอ่ย ๆ  

 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ี  ผูว้ิจัยพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานท่ีด้วยกลวิธีการ
ปรับเปล่ียน  โดยเม่ือพิจารณาสถานท่ีในองก์ท่ี 1 ของบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่า
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงทรงปรับเปล่ียนสถานท่ีในองกท่ี์ 1 กล่าวคือในองกท่ี์ 1 
ของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เหตุการณ์เกิดข้ึนในห้องรับแขกท่ีบา้นของนางกีย-์ 
โรแบรต ์ ผูเ้ป็นป้าของตวัละครเอก ส่วนเหตุการณ์ในองก์ท่ี 1 เกิดข้ึนในห้องนั่งในบา้นคุณหญิง
เขียว  ประดิษฐราชการ  ซ่ึงเป็นป้าของตวัละครเอกในเร่ืองเช่นกนั  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าห้องนัง่
ในบา้นคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการนั้นพระองคไ์ม่ไดท้รงหมายถึงห้องรับแขก  แต่น่าจะทรง
หมายถึงห้องทั่วไปท่ีมีท่ีนั่ง  เพราะในองก์ท่ี 2 ของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
วิไลเลือกคู่  พระองค์ทรงระบุสถานท่ีว่าห้องรับแขก  อย่างไรก็ตามสถานท่ีในองก์ท่ี 1 ทั้ งใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสและพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัของไทยนั้นก็มีลกัษณะ
เป็นห้องเช่นกัน  ในองก์ท่ี 2 พระองค์ทรงคงสถานท่ีตามสถานท่ีในบทละครภาษาฝร่ังเศสคือ
หอ้งรับแขก  ในองกท่ี์ 3 พระองคท์รงใชส้ถานท่ีเดียวกบัในองกท่ี์ 1 ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้่าทั้งสามองก์
ในบทละครสุขนาฏรรมภาษาฝร่ังเศสล้วนใช้ห้องรับแขกเป็นสถานท่ี  แต่ในพระราชนิพนธ์ 
บทละครพดูชวนหวัเร่ืองวิไลเลอืกคู่  พระองคท์รงระบุสถานท่ีในองกท่ี์ 1 และองกท่ี์ 3 เป็นหอ้งนัง่
ในบา้น  ส่วนสถานท่ีในองกท่ี์ 2 นั้นคือหอ้งรับแขก     
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 นอกจากน้ีส่ิงท่ีน่าสนใจประการสาํคญัคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงระบุช่วงเวลาท่ีเกิดเร่ืองเพิ่มเขา้ไปในแต่ละองก์ของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
วิไลเลือกคู่  โดยองก์ท่ี 1 เวลาเชา้  องก์ท่ี 2 เวลาคํ่าวนัรุ่งข้ึน  และองก์ท่ี 3 เวลากลางวนัวนัรุ่งข้ึน    
แต่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นไมไดร้ะบุเวลา  การท่ีพระองคท์รงกาํหนดเวลาท่ีเกิด
เร่ืองเขา้ไปนั้นแสดงให้เห็นว่าพระองคท์รงละเอียดรอบคอบเป็นอย่างสูง  พระองคท์รงใส่ใจใน
รายละเอียดและทรงตอ้งการใหผู้ท่ี้อ่านพระราชนิพนธ์ของพระองคร์วมถึงผูท่ี้จะนาํพระราชนิพนธ์
บทละครพดูชวนหวัเร่ืองน้ีไปจดัแสดงไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวโดยง่ายท่ีสุด  เพราะศิลปะการละครพดูเป็น
ศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ของไทยในสมยันั้นท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่เคยชิน   

 ในส่วนของฉากซ่ึงเป็นรายละเอียดในองกท่ี์ 1 นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงคงลกัษณะของฉากท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่  มีประตูทางดา้นซ้ายและดา้นขวา  มีเกา้อ้ี  แต่พระองคท์รงตดัประตูดา้นใน  เตาผิง  และ 
มา้นั่ง  ท่ีระบุในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  อาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งมีในฉาก  ทั้งน้ีการท่ีพระองคท์รงตดัเตาผิงออกไปและทรงเพิ่มหนา้ต่างกลางฉากเขา้มา
ในฉากของไทยนั้น  เป็นการปรับเปล่ียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ีของ
พระองคเ์พื่อให้เขา้กบับริบทของสังคมไทย  เพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน  ลกัษณะบา้นเรือน
ของไทยนั้นตอ้งมีหนา้ต่างเพื่อระบายอากาศ  อีกทั้งเตาผิงก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีในบา้น  เพราะเตาผงิถูก
สร้างข้ึนเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในบา้นซ่ึงเหมาะกบับา้นเรือนท่ีตั้งอยูใ่นประเทศเขตหนาวแถบ
ยโุรปหรืออเมริกา   

 นอกจากน้ีรายละเอียดของฉากในองกท่ี์ 2 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงคงจาํนวนประตูในห้องรับแขกให้มี 3 ประตู  เช่นเดียวกบัในฉากของบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  แต่พระองค์ทรงระบุรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  โดยพระองคท์รงระบุว่าประตูตรงกลางเป็นประตูสําหรับออกไปท่ีเฉลียง  และสามารถ
มองเห็นสวน  อีกทั้งทรงระบุในหอ้งมีเคร่ืองประดบัตกแต่งตามสมควร  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พระองค์
ทรงใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ และพระองคท์รงจินตนาการถึงความสวยงามของฉากเม่ือตอ้งนาํ
เร่ืองน้ีไปจดัแสดง  และท่ีสาํคญัพระองคท์รงคาํนึงถึงความเขา้ใจและจินตนาการของผูท่ี้มีโอกาส
อ่านหรือชมพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ี  จึงทรงระบุรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความชดัเจนมากยิ่งข้ึน  ทั้งน้ี
นอกจากจะทรงระบุรายละเอียดเพิ่มเติมแลว้  พระองคย์งัทรงตดัเชิงเทียนท่ีปรากฏในองกท่ี์ 2 ของ
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  และทรงระบุให้ในองก์ท่ี 2 ของพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่ นั้น เปิดไฟฟ้าในห้อง  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าพระองค์
ทรงสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ีดว้ยการคาํนึงถึงบริบทของสังคมไทย  เพราะประเทศไทยเร่ิมมี
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ไฟฟ้าใชค้ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2427  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 5)  
โดยมีใชใ้นราชสาํนกั  วงัเจา้นาย  และบา้นของผูมี้อนัจะกิน  แมจ้ะยงัไม่ทัว่ถึงก็ตาม  แต่ในรัชสมยั
ของพระองคน์ั้นเร่ิมมีไฟฟ้าใชม้ากข้ึน  และดว้ยบริบททางสังคมท่ีเหตุการณ์ในเร่ืองเกิดข้ึนในบา้น
ของคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ซ่ึงถือวา่เป็นตวัละครท่ีมีฐานะทางสงัคม  และคนท่ีมีฐานะทาง
สังคมก็น่าจะมีไฟฟ้าใชภ้ายในบา้น  ดงันั้นการท่ีบา้นของคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  มีไฟฟ้า
ใชจึ้งเป็นการสร้างสรรคท่ี์สมเหตุสมผล   

 รายละเอียดของฉากในองก์ท่ี 3 ของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
วิไลเลือกคู่ เป็นฉากเดียวกนักบัองกท่ี์ 1  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงคงอุปกรณ์
ประกอบฉากท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ได้แก่  ประตูทางด้านซ้ายและ
ดา้นขวา  เกา้อ้ี  แต่พระองคท์รงตดัประตูดา้นใน  เตาผงิ  นาฬิกาตั้งบนพื้น  กระด่ิงอนัหน่ึง  อุปกรณ์
เขียนหนงัสือ  ปากกาขนนก  มา้นัง่กลม  และเกา้อ้ีเทา้แขน  ท่ีระบุในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสออกไป  เหตุท่ีทรงตดัอุปกรณ์ประกอบฉากหลายอยา่งออกไปนั้นอาจเป็นเพราะทรงเห็นว่า
สถานท่ีในองกท่ี์ 1 กบัองกท่ี์ 3 นั้นเป็นสถานท่ีเดียวกนั  และระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์กห่็างกนัเพียง
สองวนั  ดงันั้นเพื่อความสมจริงก็ควรคงอุปกรณ์ประกอบฉากไวเ้หมือนองก์ท่ี 1  ซ่ึงแตกต่างจาก 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีองก์ท่ี 1 กับองก์ท่ี 3 เป็นสถานท่ีเดียวกนั  แต่ในองก์ท่ี 3  
มีอุปกรณ์ประกอบฉากเพิ่มเขา้มาหลายอยา่งเม่ือเทียบกบัในองกท่ี์ 1  นอกจากน้ีการท่ีพระองคท์รง
ตดัเตาผิงออกไปและทรงเพิ่มหน้าต่างกลางฉากเขา้มาในฉากของไทยนั้น  ก็เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์รายละเอียดของฉากในองก์ท่ี 1 ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  และการท่ีพระองคท์รงระบุให้มี
กระด่ิงใบเดียวในฉาก  แต่ในบทละครภาษาฝร่ังเศสมี 2 ใบนั้น  ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการช่วยเสริมให้
กระด่ิงใบน้ีมีนยัท่ีสาํคญัต่อเร่ืองมากยิง่ข้ึน  เพราะกระด่ิงเป็นอุปกรณ์สาํหรับเรียกคนรับใชแ้ละเป็น
เสียงสญัญาณสาํคญัท่ีส่ือใหต้วัละครระงบัความโกรธ  

 
4.5  การเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

ตบตากบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 
 ฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตากับ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว     
                     เร่ืองตบตากบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 

ตบตา La Poudre aux Yeux 

องก์ที่  1 : สถานท่ีคือห้องรับแขกในบ้านหมอคํา   
วิมะโลสถ  
รายละเอียด : ห้องรับแขกในบา้นหมอคาํ  วิมะโลสถ  
เป็นบ้านผู ้มีอันจะกินแต่ไม่ใช่มั่งมี   เคร่ืองเรือนมี 
ตบแต่งพอดูไดอ้ยา่งเรียบ ๆ  มีโต๊ะเขียนหนงัสืออยูริ่ม
หน้าต่างขา้งขวา  มีรูปติดผนังตามสมควร  และมีตั้ ง 
ขาหยัง่แผ่นหน่ึง  นอกนั้นเคร่ืองตบแต่งตามสมควร   
มีหีบเพลงตั้งขา้งซา้ยโรง  
 

ACTE PREMIER (12 Scène) : Un salon bourgeois 
chez Malingear.  
Un salon bourgeois chez Malingear : piano à gauche, 
bureau à droite, guéridon au milieu. 
องก์ที่ 1 (12 ฉาก) : สถานท่ีคือหอ้งรับแขกท่ีบา้นของ
นายมาแลง็เชียร์  ผูมี้อนัจะกิน 
รายละเอียด : ห้องรับแขกท่ีบา้นของนายมาแล็งเชียร์   
ผูมี้อนัจะกิน  มีเปียโนตั้งอยูท่างซ้าย  โต๊ะทาํงานตั้งอยู่
ทางขวา  มีมา้นัง่กลมอยูต่รงกลาง 

องก์ที ่2 : สถานท่ีคือเฉลียงในบา้นนายรอด  รตินนัทน์  
รายละเอียด : เฉลียงในบ้านนายรอด  รตินันทน์  มี
ทางเขา้ออก 2 ทาง คือ ทางซ้ายเป็นเฉลียงเดินหายเขา้
โรงไป  สมมุตว่าไปออกนอกบ้าน  ทางขวามีประตู   
สมมุตวา่เขา้ไปในเรือนดา้นหลงั เลยพนกัเฉลียงออกไป
ฉากหลงัเป็นสวนมีเคร่ืองตกแต่งพอสมควร   

ACTE DEUX (10 Scène) : Un salon chez Ratinois. 
Un salon chez Ratinois : cheminée et table à gauche, 
fenêtre et guéridon à droite. 
องก์ที่ 2 (10 ฉาก) : สถานท่ีคือหอ้งรับแขกท่ีบา้นของ
นายราตินวัส์ 
รายละเอียด  : ห้องรับแขกท่ีบ้านของนายราตินัวส์   
มีเตาผิงและโต๊ะอยูท่างซ้าย  หนา้ต่างและมา้นัง่กลมอยู่
ทางขวา   

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงตดัการ

แบ่งฉากในแต่ละองกต์ามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  โดยทรงพระราช
นิพนธ์ใหบ้ทละครพดูชวนหวัแบ่งเป็นองก ์ โดยแต่ละองกไ์ม่ปรากฏการแบ่งฉากยอ่ย ๆ  

เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ี  ผูว้ิจัยพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานท่ีด้วยกลวิธีการ
ปรับเปล่ียน  โดยเม่ือพิจารณาสถานท่ีในองก์ท่ี 1 ของบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทรงปรับเปล่ียนรายละเอียดของฉากในองก์ท่ี 1 
กล่าวคือสถานท่ีในองก์ท่ี 1 ของบทละครทั้งสองเร่ืองคือในห้องรับแขกในบา้นของครอบครัวฝ่าย
หญิง   เม่ือพิจารณาในส่วนรายละเอียดของฉากท่ีปรากฏในองก์ท่ี 1 ของบทละครทั้งสองเร่ือง  
ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงคงอุปกรณ์ประกอบฉากและตาํแหน่งการ
วางไวต้ามบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยมีเปียโน (หีบเพลง) อยูท่างซา้ยและโต๊ะทาํงาน
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ตั้งอยูท่างขวา  แต่ทรงตดัมา้นัง่กลมตั้งอยูก่ลางโรงท่ีปรากฏในบทละครภาษาฝร่ังเศสออกไป  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าไม่จาํเป็นตอ้งมีและไม่เขา้กบัห้องรับแขกในบา้นของคนไทย  นอกจากน้ี
องคป์ระกอบสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นพระอจัฉริยภาพดา้นการสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีจากบทละคร
ภาษาฝร่ังเศส คือ การอธิบายรายละเอียดของฉากเพิ่มเขา้ไป  โดยทรงระบุว่าหมอคาํ  วิมะโลสถ  
เป็นผูมี้อนัจะกิน  แต่ไม่ใช่มัง่มี  เคร่ืองเรือนในหอ้งมีตบแต่งอยา่งเรียบ ๆ ตามสมควร  มีรูปติดผนงั  
และมีขาตั้งหยัง่  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน  และช่วย
ให้ผูท่ี้จะนําพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีไปจดัแสดงเขา้ใจในรายละเอียดของฉากไดอ้ย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน   

 นอกจากน้ียงัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคฉ์าก
และสถานท่ีในองก์ท่ี 2 ดว้ยกลวิธีการกาํหนดข้ึนใหม่  ซ่ึงแตกต่างจากฉากและสถานท่ีในองก์ท่ี 2 
ของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทั้งน้ีเหตุท่ีพระองคพ์ระราชนิพนธ์ฉากและสถานท่ีในองก์
ท่ี 2 ให้แตกต่างจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  เป็นเพราะพระองคต์อ้งการให้ผูอ่้านและ
ผูช้มพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีเห็นถึงการตบตากนัของครอบครัววิมะโลสถและครอบครัวรตินันทน์
อยา่งชดัเจนท่ีสุด  แมแ้ต่เร่ืองของสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัทุกวนัยงัตอ้งตบตากนั  โดยยกขอ้อา้งมา
เป็นเหตุผลเพื่อหลอกอีกฝ่ายว่าห้องรับแขกปรับปรุงอยูแ่ละตอ้งนัง่ท่ีเฉลียงแทน  แต่ความจริงแลว้
เป็นเพราะกลวัอีกฝ่ายจะหาวา่มีฐานะยากจน 

 
4.6  การเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

หลวงจ าเนียรเดินทางกับบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur 
Perrichon 

 ฉากและสถานท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียร
เดินทางกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon ปรากฏ
ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว     
                     เร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de 
      Monsieur Perrichon 

หลวงจ าเนียรเดินทาง Le Voyage de Monsieur Perrichon 

องก์ที ่1 : สถานท่ีคือสถานีรถไฟหลวงสายใต ้ บางกอก
นอ้ย  

ACTE PREMIER (9 Scène) : La gare du chemin de 
fer de Lyon, à Paris.  
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว     
                    เร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de 
      Monsieur Perrichon (ต่อ) 

หลวงจ าเนียรเดินทาง Le Voyage de Monsieur Perrichon 

รายละเอยีด : ชานพกั  สถานีรถไฟหลวงสายใต ้
 

La gare du chemin de fer de Lyon, à Paris. Au fond, 
barrière ouvrant sur les salles d'attente. Au fond, à 
droite, guichet pour les billets. Au fond, à gauche, 
bancs, marchande de gâteaux; à gauche, marchande de 
livres. 
องก์ที่ 1 (9 ฉาก) : สถานท่ีคือสถานีรถไฟลา การ์ เดอ  
ลียง ท่ีกรุงปารีส 
รายละเอยีด : สถานีรถไฟ ลา การ์ เดอ ลียง  ท่ีกรุงปารีส  
ดา้นในมีท่ีกั้นสาํหรับเขา้ไปยงัห้องสําหรับให้ผูม้าพกัร
อรถไฟ  ดา้นในทางขวามีช่องจาํหน่ายตัว๋  ทางซา้ยมีมา้
นัง่  มีพอ่คา้ขายขนมเคก้และพอ่คา้ขายหนงัสือ 

องก์ที่ 2 : สถานท่ีคือห้องในเรือนพกั ณ ตาํบลกะโรม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภายหลงัองก์ท่ี 1 ประมาณ  
7 วนั)  
ร า ย ล ะ เ อี ย ด  : ท่ี พั ก ตํ า บ ล ก ะ โ ร ม   จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  เ ป็นห้องกลางในเ รือนท่ีพัก  
ด้านหลังขวามีประตูเปิดออกไปเฉลียง  ซ่ึงใช้เป็น
ทางเข้าออกของท่ีพักน้ี   ด้านหลังซ้ายมีหน้าต่าง  
ด้านซ้ายมีประตู  1 ประตู   ด้านขวามีหน้า ต่าง  2 
หนา้ต่าง  เคร่ืองแต่งหอ้งมีตามสมควร 

ACTE DEUX (10 Scène) : Un intérieur d'auberge au 
Montanvert, près de la mer de Glace.  
Un intérieur d'auberge au Montanvert, près de la  mer 
de Glace. Au fond, à droite, porte d'entrée; au fond, à 
gauche, fenêtre; vue de montagnes couvertes de neige; 
à gauche, porte et cheminée. A droite, table où est le 
livre des voyageurs, et porte. 
องก์ที่ 2 (10 ฉาก) : สถานท่ีคือภายในบา้นพกัท่ีมงตอง
แวร์  ใกลก้บัทะเลสาบนํ้าแขง็ ลา แมร์ เดอ กลา๊ส 
รายละเอียด  : ภายในบ้านพักท่ีมงตองแวร์  ใกล้กับ
ทะเลสาบนํ้ าแข็ง ลา แมร์ เดอ กลาส  ด้านในสุด
ทางขวามีประตู  ทางซ้ายมีหนา้ต่างมองเห็นทศันียภาพ
ท่ีมีหิมะปกคลุมภู เขา  ทางซ้ายมีประตูและเตาผิง  
ทางขวามีโตะ๊  และมีหนงัสือสาํหรับผูม้าพกัวางอยูห่น่ึง
เล่ม  มีประต ู
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบองก์และฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว     
                    เร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de 
      Monsieur Perrichon (ต่อ) 

หลวงจ าเนียรเดินทาง Le Voyage de Monsieur Perrichon 

องก์ที่ 3 : สถานท่ีคือห้องรับแขกในบา้นหลวงจาํเนียร
วานิช  กรุงเทพฯ  (ภายหลงัองกท่ี์ 2 ประมาณ 1 เดือน) 
รายละเอยีด : ไม่ปรากฏการระบุฉากในองกน้ี์ 
 

ACTE TROIS (13 Scène) : Un salon chez Perrichon, 
à Paris.  
Un salon chez Perrichon, à Paris. Cheminée au  fond; 
porte d'entrée dans l'angle à gauche; appartement dans 
l'angle à droite; salle à manger à gauche; au milieu, 
guéridon avec tapis; canapé à droite du guéridon. 
องก์ที่ 3 (13 ฉาก) : สถานท่ีคือหอ้งรับแขกท่ีบา้นของ
นายเปริชอง  ท่ีกรุงปารีส 
รายละเอียด  : ห้องรับแขกในบ้านของนายเปริชอง   
มีเตาผิงดา้นในของห้อง  ประตูทางเขา้ห้องอยู่ทางมุม 
ซา้ยมือ  หอ้งพกัอยูท่างมุมขวา  หอ้งรับประทานอาหาร
อยู่ทางซ้าย  ตรงกลางมีพรม  ม้านั่งกลม โซฟาอยู่
ทางขวาของมา้นัง่กลม 

องก์ที่ 4 : สถานท่ีคือห้องรับแขกในบา้นหลวงจาํเนียร
วานิช  กรุงเทพฯ 
รายละเอียด : ห้องรับแขกในบา้นหลวงจาํเนียรวานิช  
กรุงเทพฯ  แต่เป็นเวลากลางวนั (วนัรุ่งข้ึน)   
 

ACTE QUATRE (10 Scène) : Un jardin.  
Un jardin. Bancs, chaises, table rustique; à droite, un 
pavillon praticable.  
องก์ที ่4 (10 ฉาก) : สถานท่ีคือในสวน 
รายละเอียด : ในสวนมีมา้นั่ง  เกา้อ้ี  โต๊ะธรรมดาแบบ
พื้นบา้น  ทางขวามือมีศาลา 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงตดัการ

แบ่งฉากในแต่ละองกต์ามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสออกไป  โดยทรงพระราช
นิพนธ์ใหบ้ทละครพดูชวนหวัแบ่งเป็นองก ์ โดยแต่ละองกไ์ม่ปรากฏการแบ่งฉากยอ่ย ๆ  

 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ี  ผูว้ิจัยพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานท่ีด้วยกลวิ ธี 
การปรับเปล่ียน  ซ่ึงปรากฏในฉากและสถานท่ีขององกท่ี์ 1 - องกท่ี์ 3  โดยเม่ือพิจารณาสถานท่ีใน
องกท่ี์ 1 ของบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรง 
ระบุสถานท่ีท่ีปรากฏในองกท่ี์ 1 คลา้ยกบัสถานท่ีในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  กล่าวคือ
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สถานท่ีในองกท่ี์ 1 ในบทละครภาษาฝร่ังเศสนั้นคือสถานีรถไฟ  ลา  การ์  เดอ  ลียง  ซ่ึงเป็นสถานี
รถไฟสาํหรับเดินทางไปทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัก็
ทรงพระราชนิพนธ์ใหส้ถานท่ีในองกท่ี์ 1 คือ สถานีรถไฟหลวงสายใต ้ บางกอกนอ้ย  ซ่ึงเป็นสถานี
รถไฟสําหรับเดินทางไปทางภาคใตข้องประเทศไทย  จะเห็นไดว้่าพระองค์ทรงสร้างสรรคด์า้น
สถานท่ีในองก์ท่ี 1 ได้อย่างสมเหตุสมผล  และสถานท่ีท่ีปรากฏในองก์ท่ี 2 ของบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสคือภายในบา้นพกัท่ีมงตองแวร์  ใกลท้ะเลสาบนํ้ าแขง็ ลา แมร์ เดอ กล๊าส  
ซ่ึงเป็นภูเขานํ้ าแขง็ท่ีมีช่ือเสียงอยูท่างภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส  พระองคท์รงระบุให้สถานท่ีใน
องก์ท่ี 2 ของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองน้ี คือ ห้องในเรือนพกั ณ ตาํบลกะโรม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงตาํบลกะโรม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ตั้งอยูท่างภาคใตข้องประเทศ
ไทยและมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัคือนํ้ าตกกะโรม  ทั้งน้ีจะสังเกตไดว้่าพระองคพ์ระราชนิพนธ์
ดา้นสถานท่ีในองก์ท่ี 1 และองก์ท่ี 2 ไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานท่ีท่ีปรากฏในบทละคร
ภาษาฝร่ังเศส  แมจ้ะเป็นคนละสถานท่ีแต่กมี็ความสมัพนัธ์กนั 

 เม่ือพิจารณาดา้นสถานท่ีในองก์ท่ี 3 ของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงคงสถานท่ีตามบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไว ้ 
กล่าวคือสถานท่ีในองก์ท่ี 3 ของบทละครภาษาฝร่ังเศสคือห้องรับแขกท่ีบา้นของนายเปริชอง   
ส่วนสถานท่ีในองกท่ี์ 3 ของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว คือ ห้องรับแขกในบา้นของหลวง
จาํเนียรวานิช  ทั้งน้ีนายเปริชองและหลวงจาํเนียรวานิชเป็นตวัละครเดียวกนั  เพราะพระองคท์รง
แปลงนายเปริชองเป็นหลวงจําเนียรวานิช นอกจากน้ีพระองค์ทรงปรับเปล่ียนสถานท่ีจาก
ห้องรับแขกบา้นของนายเปริชองท่ีตั้งอยูใ่นกรุงปารีส  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศสเป็น
ห้องรับแขกในบา้นของหลวงจาํเนียรวานิชท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย  อนัแสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งและความสัมพนัธ์กนั  นอกจากน้ีส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นถึงพระอจัฉริยภาพดา้นการสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีอีกประการหน่ึงคือการท่ีพระองคท์รง
ระบุเวลาลงไปในการอธิบายฉากดงัท่ีปรากฏในองกท่ี์ 2 และองกท่ี์ 3 ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยให้
ผูอ่้านบทพระราชนิพนธ์และผูท่ี้จะนาํพระราชนิพนธ์ไปจดัแสดงเขา้ใจในบทละครและทราบเวลาท่ี
เกิดเหตุไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

 เม่ือพิจารณารายละเอียดของฉากในองกท่ี์ 1 ของบทละครทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงคงฉากไวต้ามบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  แต่
พระองคท์รงตดัรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏในบทละครภาษาฝร่ังเศสออกไป  และทรงระบุสั้น ๆ ว่า
ฉากในองกท่ี์ 1 คือชานพกั  สถานีรถไฟหลวงสายใต ้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเหตุท่ีพระองคท์รงตดั
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีระบุในองกท่ี์ 1 อาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าสถานีรถไฟของต่างประเทศและของ
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ประเทศไทยนั้นไม่เหมือนกนั  เม่ือพิจารณารายละเอียดของฉากในองก์ท่ี 2 ของบทละครทั้งสอง
เร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าองคท์รงคงลกัษณะของฉากตามบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสบางประการ
ไว ้ ไดแ้ก่  การระบุให้ดา้นในสุดทางขวาของฉากมีประตูและทางดา้นซ้ายมีหน้าต่างและมีประตู  
แต่พระองคท์รงตดัรายละเอียดหลายประการออกไป  ไดแ้ก่  หนา้ต่างทางซา้ยท่ีสามารถมองเห็นวิว
ท่ีมีหิมะปกคลุมภูเขา  เตาผงิไฟ  โต๊ะทางขวา  หนงัสือสาํหรับผูม้าพกั และประตูอีกบานหน่ึง  และ
ทรงระบุรายละเอียดของฉากในองกท่ี์ 2 ใหม่  โดยพระองคท์รงประตูดา้นหลงัทางขวาสามารถเปิด
ออกไปเจอเฉลียง  ซ่ึงใชเ้ป็นทางเขา้ออกของท่ีพกัน้ี  ดา้นขวามีหนา้ต่าง 2 บาน  และเคร่ืองแต่งหอ้ง
มีตามสมควร  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่เหตุท่ีพระองคท์รงเปล่ียนรายละเอียดต่าง ๆ ในองกท่ี์ 2 ใหต่้าง
จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเป็นเพราะพระองคท์รงตอ้งการสร้างฉากให้เขา้กบับริบท
ของสังคมไทย  ดงัเช่นการท่ีทรงตดัเตาผิงออกไป  และทรงระบุให้มีหน้าต่างเพิ่มเขา้มา 2 บาน  
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและหนา้ต่างเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อระบายอากาศและรับลม  อีกทั้ง
เตาผิงเป็นส่ิงท่ีสร้างความอบอุ่นภายในบา้นเรือนท่ีตั้งอยู่ในเขตหนาว  เพราะฉะนั้นเตาผิงจึงไม่
เหมาะสมกบับา้นเรือนของไทย  ดงัท่ีพระองคท์รงตดัเตาผิงออกไปในพระราชนิพนธ์บทละครพูด
ชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และตบตา  การท่ีทรงตดัหนา้ต่างท่ีมองเห็นวิวท่ีมีหิมะปกคลุมภูเขาออกไป
เป็นเพราะทรงพระราชนิพนธ์ให้สถานท่ีในองกท่ี์ 2 คือห้องในเรือนพกั ณ ตาํบลกะโรม  ซ่ึงเป็นท่ี
พกัของผูท่ี้ไปเท่ียวนํ้าตกกะโรม  เป็นตน้  นอกจากน้ีอาจกล่าวไดว้า่พระองคท์รงพระราชนิพนธ์ฉาก
และสถานท่ีในองกน้ี์ตามสถานท่ีจริง  เน่ืองจากก่อนหนา้ท่ีพระองคจ์ะทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเร่ืองน้ี  พระองคไ์ดเ้คยเสด็จพระราชดาํเนินไปประทบัแรม ณ นํ้ าตกกะโรม  เม่ือ พ.ศ. 
2460 (หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล 2521: 88)  และเม่ือพิจารณาฉากท่ีปรากฏในองกท่ี์ 3 ของบทละคร
ทั้งสองเร่ือง  ผูว้ิจยัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวมิไดท้รงระบุฉากในองก์น้ี  ซ่ึง
แตกต่างจากในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีระบุไวอ้ยา่งละเอียด  

 นอกจากน้ียงัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคฉ์าก
และสถานท่ีในองก์ท่ี 4 ดว้ยกลวิธีการกาํหนดข้ึนใหม่  ซ่ึงแตกต่างจากฉากและสถานท่ีในองก์ท่ี 4 
ของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงพระองคอ์าจทรงเห็นว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
องกท่ี์ 3 ของพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง ก็เกิดข้ึนในหอ้งรับแขก
ในบา้นของหลวงจาํเนียรวานิช  ประกอบกบัเหตุการณ์ในองก์ท่ี 4 ก็เป็นเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองจาก
องกท่ี์ 3  ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนฉากและสถานท่ีในเร่ือง  และการคงฉากและสถานท่ี
เดิมจากองก์ท่ี 3 ไว ้ ก็ไม่ไดท้าํให้เสียเอกภาพของเร่ืองแต่อยา่งใด  นอกจากน้ีส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
พระอจัฉริยภาพดา้นการสร้างสรรคฉ์ากและสถานท่ีคือการท่ีพระองคท์รงระบุเวลาลงไปในการ
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อธิบายฉากดว้ย  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยให้ผูอ่้านบทพระราชนิพนธ์และผูท่ี้จะนาํพระราชนิพนธ์
ไปจดัแสดงเขา้ใจเหตุการณ์และเวลาท่ีเกิดเหตุไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการแบ่งองก์และฉาก  ผูว้ิจัยพบว่าการแบ่งฉาก

ออกเป็นจํานวนมากในหน่ึงองก์ดังท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe 
Médecin Malgré Lui  เร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle  เร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic  
เร่ืองLa Poudre aux Yeux  และเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon นั้น  เป็นธรรมเนียมการ
แบ่งฉากของละครตะวนัตก  ท่ีจะข้ึนฉากใหม่เม่ือมีตวัละครใหม่เขา้มาแทรกในระหว่างการดาํเนิน
เร่ือง  โดยการข้ึนฉากใหม่ตามธรรมเนียมละครตะวนัตกไม่ใช่การบอกใหท้ราบวา่เปล่ียนสถานท่ีใน
เร่ือง  แต่การเปล่ียนสถานท่ีในเร่ืองคือการเปล่ียนองก์หรือข้ึนองก์ใหม่  ทั้งน้ีทุก ๆ ฉากจะช่วย
พฒันาเร่ืองและความคิดหลักในแต่ละองก์ให้ชัดเจนมากข้ึน  และในแต่ละองก์ก็จะมีนัยหรือ
ความคิดหลกัท่ีช่วยพฒันาและสนบัสนุนความคิดหลกัของเร่ืองต่ออีกทอดหน่ึง  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเคยศึกษาและทอดพระเนตรละครตะวนัตกเม่ือคร้ังท่ีพระองค์ทรง
ศึกษา ณ ประเทศองักฤษ  ทาํใหพ้ระองคท์รงรู้เร่ืองหลกัการแบ่งฉากเป็นอยา่งดี  ดงันั้นเม่ือพระองค์
ทรงนาํบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสมาสร้างสรรคเ์ป็นพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
ของไทย  พระองคจึ์งทรงตดัการแบ่งฉากจาํนวนมากในแต่ละองกอ์อก  เพราะทรงเห็นว่าเหตุการณ์
ทั้งหลายในเร่ืองต่างก็ดาํเนินสืบเน่ืองตามลาํดบัเวลา  และทุกเหตุการณ์ต่างเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนั  
และมีส่วนช่วยในการพฒันาความคิดหลกัของเร่ืองอยู่แลว้  ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งนํา 
ธรรมเนียมการแบ่งฉากแบบละครตะวนัตกเขา้มาระบุไวใ้นบทละครพูดของพระองค ์ เพราะมิได ้
ทําให้ เ สีย เ ร่ืองไปแต่อย่างใด  นอกจากน้ีคนไทยยังไม่ รู้จักศิลปะการละครพูดมากนัก   
การปรับเปล่ียนในช่วงท่ีทรงนําศิลปะการละครพูดมาเผยแพร่ในช่วงแรกเร่ิมนั้ นจึงเป็นส่ิงท่ี
เหมาะสม  ท่ีสาํคญัการท่ีทรงไม่ระบุเป็นฉากย่อย ๆ ยงัมีส่วนช่วยให้ผูท่ี้ไดอ่้านบทพระราชนิพนธ์
ละครพูด  และผูท่ี้ศึกษาบทพระราชนิพนธ์ละครพูดเพื่อนาํไปจดัแสดงนั้นเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน  
ไม่เกิดความสบัสน  และเกิดความต่อเน่ืองในการอ่าน  ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ถึงอรรถรสของเร่ืองราวไดม้าก
ยิ่งข้ึน  เพราะไม่ตอ้งเกิดการสะดุดระหว่างการอ่านท่ีตอ้งอ่านว่าฉากอะไร  ใครเขา้มาในฉาก  ใคร
ออกจากฉาก  และเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้คาํว่า “องก์” และ “ฉาก” ในสังคมไทยนั้นมีความหมาย 
ไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชนิพนธ์บทละครพดูโดย
ทรงตดัการแบ่งฉากในแต่ละองก์ออกไปนั้นไดก้ลายเป็นแบบแผนการแต่งบทละครพูดของไทย
สืบเน่ืองถึงปัจจุบนั  ดงัท่ีปรากฏในการเขียนบทละครเวทีในปัจจุบนั เช่น บทละครเร่ืองผู้บรรลุ  
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ฉาก 1 
เวลา  : แห่งการรอคอยการหลุดพน้ 
สถานท่ี  : ประตแูห่งการกา้วสู่โลกใบใหม่ 
ตวัละคร  : ผูเ้ป็นพระเจา้ และเดก็สาว 
 เสียงหยาดฝนโปรยและลมท่ีพดัมาเป็นระลอก f/I ตามดว้ยไฟบรรยากาศสีเทาอมฟ้า
ค่อย ๆ f/iครู่หน่ึง ไฟท่ีโคมเสาบริเวณมา้นัง่จึงค่อยสวา่งข้ึน เผยใหเ้ห็นร่างของเดก็สาวท่ีนัง่อยู่
เพียงลาํพงัอยา่งเงียบงนั  ไม่นานนกั ร่มคนัใหญ่ถูกหุบลงพร้อมกบัการมาถึงของใครบางคน  
ชายแปลกหน้าวยักลางคนผูเ้พียงผ่านมาหยุดยืนน่ิงอยู่ขา้งม้านั่งของเธอ  เด็กสาวรู้สึกตัว
หากแต่ไม่ไดแ้สดงอาการสนใจใดๆ  เธอแปลกใจเลก็นอ้ย  แต่เขากเ็ป็นเพียงคนแปลกหนา้ท่ี
เธอรู้วา่เขาผา่นมาและจะผา่นไปเท่านั้น  เธอจึงเพียงแค่เหลือบมองเขาและหยิบนาฬิกาข้ึนมา
นัง่ดูอีกคร้ังหน่ึง 
ผูเ้ป็นพระเจา้ : ทาํไมหนูถึงมานัง่อยูต่รงน้ีคนเดียว? 
เดก็สาว  : …… 
ผูเ้ป็นพระเจา้ : ฉนัขอนัง่หลบฝนบนมา้นัง่น่ีดว้ยคนไดห้รือเปล่า 
เดก็สาว  : (ไม่ตอบ แต่หยบิกระเป๋าท่ีวางอยูข่า้งตวัมาไวบ้นตกั) 
 ผูเ้ป็นพระเจ้าจึงเดินมานั่งท่ีมา้นั่งขา้งๆเด็กสาว  ทั้ งคู่นั่งอยู่ในความเงียบครู่หน่ึง   
ชายแปลกหนา้ลอบมองเดก็สาวดว้ยแววตาเอ้ือเอน็ดู  ขณะท่ีเดก็สาวนัง่มองหยาดฝนโปรยและ
คิดอะไรเพียงลาํพงั  ก่อนท่ีจะลุกข้ึน ยืน่มือออกไปรองนํ้าฝนเล่น 

(ณฐัภรณ์  สถิตวราทร, 2555: 1) 

 
ตัวอย่างบทละครข้างต้นเป็นบทละครท่ีนักศึกษา ภาควิชานาฏยสังคีต  คณะ 

อกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เขียนข้ึนเพื่อนํามาจดัแสดงในงานสารนิพนธ์ของตนเอง   
จะสังเกตไดว้่าในบทละครขา้งตน้นั้น  คาํว่า “ฉาก” มีความหมายเหมือนกบัคาํว่า “องก์”  และจะ 
ไม่มีการระบุฉากใหม่เม่ือมีตวัละครเขา้มาในฉาก  ซ่ึงเป็นการสืบทอดธรรมเนียมการแต่งบทละคร
ตามรูปแบบของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนั   

ผลการวิเคราะห์ดา้นกลวิธีการสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ีพบว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูท่รงใชก้ลวิธีในการสร้างสรรคด์า้นฉากและสถานท่ี 3 กลวิธี  ไดแ้ก่กลวิธีการ
ตดั  กลวิธีการกาํหนดข้ึนใหม่ และกลวิธีการปรับเปล่ียน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความกระชบั  เพื่อ
ความสมจริงจากการเปล่ียนยคุสมยัและสถานท่ีของฝร่ังเศสเป็นไทย  โดยพระองคท์รงคาํนึงถึง
บริบทของสังคมไทย  โดยเฉพาะด้านสภาพพื้นท่ี  วิถีชีวิต  และท่ีพกัอาศยั  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
พระองคท์รงรอบคอบในการพระราชนิพนธ์และทรงมีพระราชประสงคใ์หค้นไทยเขา้ใจและเขา้ถึง
อรรถรสของละครพูดได้โดยง่าย  โดยเฉพาะละครพูดชวนหัว (Comedy) เพราะละครพูดเป็น
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ศิลปะการแสดงเพื่อความบนัเทิงและเป็นการแสดงรูปแบบใหม่ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงตอ้งการถ่ายทอดและเผยแพร่ใหค้นไทยไดป้ระจกัษ ์   

นอกจากน้ีการระบุเวลาขณะเกิดเร่ืองเขา้ไปนั้นแสดงให้เห็นว่าพระองคท์รงละเอียด
รอบคอบอย่างยิ่ง  พระองคท์รงใส่พระทยัในรายละเอียดและมีพระราชประสงคท่ี์ให้ผูท่ี้ไดอ่้าน 
พระราชนิพนธ์ของพระองคร์วมถึงผูท่ี้จะนาํพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองน้ีไปจดัแสดง
ได้เขา้ใจเร่ืองราวได้ง่ายท่ีสุด  เพราะศิลปะละครพูดเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ของไทย 
ในสมยันั้นท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่เคยชิน  ดงันั้นการระบุเวลาจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้
คนไทยเขา้ใจศิลปะการละครพดูไดง่้ายและชดัเจนข้ึน  และท่ีสาํคญันอกจากพระองคจ์ะทรงอธิบาย
ฉากอย่างละเอียดแล้ว  พระองค์ยงัทรงวาดแผนผงัฉากของแต่ละองก์ไวด้้วย  ดังท่ีปรากฏใน 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี และเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงใส่ใจทุกรายละเอียดและทรงมีพระราชประสงค์ให้ผูท่ี้จะนําพระราชนิพนธ์ของ
พระองค์ไปจดัแสดงนั้นเขา้ใจการจดัวางฉากอย่างชัดเจน  ทั้ งน้ีอาจกล่าวได้ว่าพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดของพระองคน์ั้น  เป็นบทละครพร้อมท่ีจะนาํไปจดัแสดงไดทุ้กเม่ือ  ผูท่ี้ตอ้งการนาํไป
จดัแสดงนั้นเพียงแต่อ่านและทาํความเขา้ใจก็สามารถนาํไปจดัแสดงไดท้นัที  โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
วิเคราะห์ในเร่ืองสถานท่ีท่ีปรากฏในเร่ืองและรูปแบบการจดัวางฉาก  ซ่ึงทาํใหเ้ห็นว่าพระองคท์รง
ตั้งพระทยัในการเผยแพร่ศิลปะการละครพดูใหค้นไทยไดรู้้จกัอยา่งแทจ้ริง 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบองคป์ระกอบของเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้พบว่าพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจาอยู่หัวทรงรักษาโครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  และบทบาทของตัวละครใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นตน้ฉบบัไว ้ แต่ในขณะเดียวกนัไดท้รงสร้างสรรค ์
บทละครพูดเป็นภาษาไทยด้วยการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์ในเร่ืองบางประการ  
เพื่อให้มีเน้ือหาท่ีเขา้กบับริบททางวฒันธรรมและสังคมไทย  โดยเร่ืองท่ีทรงนาํมาสร้างสรรคน์ั้น
พระองคท์รงพิจารณาแลว้ว่ามีโครงเร่ืองและความคิดหลกัท่ีสามารถนาํมาสร้างสรรคแ์ละเขา้กบั
ความเขา้ใจของคนไทยได้  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพระองคท์รงมุ่งหวงัให้คนไทยเขา้ใจเร่ืองราวและ
สามารถรับอรรถรสจากการอ่านหรือการชมการแสดงละครพูดได้เป็นอย่างดี อนัแสดงให้เห็น 
พระอจัฉริยภาพแห่งการสร้างสรรคบ์ทละครพดูของพระองคไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั  

ดา้นจาํนวนตวัละครนั้นพระองคท์รงรักษาจาํนวนตวัละครในบทละครท่ีมีขนาดสั้น
และมีจาํนวนตวัละครไม่มากนกั  เน่ืองจากตวัละครแต่ละตวัต่างมีบทบาทสาํคญัท่ีช่วยให้เร่ืองราว
ดาํเนินไปอยา่งมีเอกภาพจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนจาํนวนตวัละคร  อยา่งไรก็ตามทรงตดั  
ทรงเพิ่มจาํนวนตวัละคร  และเปล่ียนเพศตวัละครซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการสร้างสรรคด์า้นจาํนวน
ตวัละครดว้ยการคาํนึงถึงความเหมาะสมของจาํนวนตวัละคร  บทบาทของตวัละครต่อการดาํเนิน
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เร่ืองท่ีกระชบั  และความสมจริงตามบริบทของสังคมไทย  ดา้นการตั้งช่ือตวัละครพบว่าพระองค์
พระองค์ทรงเขา้ใจเร่ืองราวได้อย่างดียิ่ง  จึงทาํให้ทรงสามารถตั้งช่ือตวัละครไดอ้ย่างเหมาะสม   
ส่ือความหมาย  และสะทอ้นให้เห็นบุคลิกภาพของตวัละครนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  เขา้กับสภาพ
สังคมไทย  ดงัเห็นไดจ้ากการระบุช่ือตวัละครแทนตาํแหน่งหนา้ท่ีของตวัละคร  และการสร้างสรรค์
ช่ือตวัละครให้เป็นคาํพยางคเ์ดียวหรือเป็นคาํเพียงคาํเดียวตามลักษณะของคาํในภาษาไทยท่ีเป็น 
คาํโดด  นอกจากน้ีการระบุนามสกุลของตวัละครยงัเป็นสะทอ้นใหเ้ห็นวิธีการสร้างความคุน้เคยใน
เร่ืองการเรียกช่ือและนามสกุลให้เกิดข้ึนสังคมไทย  และการระบุช่ือหรือนามสกุลท่ีเกิดจากกลวิธี
การตั้งจากลกัษณะและพฤติกรรมของตวัละครยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมให้วตัถุประสงค์ของ
ความเป็นบทละครพดูชวนหวันั้นชดัเจนข้ึน   

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบดา้นฉากและสถานท่ีพบว่าพระองคท์รงตดัการแบ่งฉาก
จาํนวนมากในแต่ละองก ์ ตามธรรมเนียมการแบ่งฉากแบบละครตะวนัตกออกไป  เพราะทรงเห็นว่า
เหตุการณ์ทั้งหลายในเร่ืองต่างก็ดาํเนินสืบเน่ืองตามลาํดับเวลา  และทุกเหตุการณ์ต่างเก่ียวโยง
สัมพนัธ์กนั  และมีส่วนช่วยในการพฒันาความคิดหลกัของเร่ืองอยู่แลว้  การปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน
นั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหค้าํว่า “องก”์ และ “ฉาก” ในสังคมไทยนั้นมีความหมายไม่แตกต่างกนัและ
ไดก้ลายเป็นแบบแผนการแต่งบทละครพดูของไทยสืบเน่ืองถึงปัจจุบนั  ในส่วนของการสร้างสรรค์
ดา้นฉากและสถานท่ีพบว่าพระองคท์รงใชก้ลวิธีการตดั  การกาํหนดข้ึนใหม่ และการปรับเปล่ียน  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความกระชบั  และเกิดความสมจริงดว้ยการเปล่ียนยคุสมยัและสถานท่ี
ของฝร่ังเศสเป็นไทย  และเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกลมกลืนกบับริบทของสังคมไทย  ซ่ึงเป็นส่วน
สาํคญัท่ีทาํให้คนไทยเขา้ใจและเขา้ถึงอรรถรสของพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวไดดี้ยิ่งข้ึน  
นอกจากน้ีการระบุเวลาและการท่ีพระองคท์รงวาดแผนผงัของฉากในพระราชนิพนธ์นั้นยงัสะทอ้น
ใหเ้ห็นพระราชประสงคใ์ห้ผูท่ี้จะนาํพระราชนิพนธ์ของพระองคไ์ปจดัแสดงสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าพระราชนิพนธ์ของพระองค์เป็นบทละครท่ีพร้อมจะนาํไปจดัแสดงได ้ 
ทุกเม่ือ   
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บทที่ 4 
 

วเิคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 
  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ไดรั้บการยกย่อง
เชิดชูว่าเป็น “บิดาแห่งการละครพูด” ดว้ยทรงนาํศิลปะการละครพูดเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย
เป็นพระองคแ์รก  และทรงสนบัสนุนกิจการละครพดูในดา้นต่าง ๆ ตลอดรัชสมยั  ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์ละครพดูไวก้ว่าหน่ึงร้อยเร่ือง  การร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะการละคร
พดู  และการท่ีทรงสนบัสนุนกิจการละครในฐานะผูจ้ดัการแสดง   

พระราชนิพนธ์ละครพูดแต่ละเร่ืองท่ีพระองคพ์ระราชนิพนธ์นั้นต่างก็สร้างอรรถรสท่ี
แตกต่างกัน  โดยมีทั้ งบทละครท่ีเป็นโศกนาฏกรรมท่ีสร้างความรู้สึกเศร้าโศก  และมีทั้ ง
สุขนาฏกรรมท่ีสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะ  ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นบทละครประเภทใดต่างก็สร้างความ
ประทบัใจแก่ผูอ่้านและผูท่ี้ไดมี้โอกาสชมการแสดงละครพูดจากพระราชนิพนธ์ของพระองคแ์ทบ
ทั้งส้ิน  โดยเฉพาะพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีเป็นศิลปะการแสดงท่ีสร้างความบนัเทิง
และอารมณ์ขนัแก่ผูอ่้านและผูช้ม  อนัแสดงถึงพระอจัฉริยภาพของพระองคใ์นดา้นการพระราช
นิพนธ์บทละครไดเ้ป็นอยา่งดี  อน่ึงเพื่อให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองของอารมณ์ขนั  ผูว้ิจยัขอนาํ
ขอ้มูลอนัเป็นความรู้เก่ียวกบัอารมณ์ขนัมาแสดงไวด้ว้ย  ทั้งน้ีอารมณ์ขนั คือ ความสามารถทาง
ปัญญาและอารมณ์ท่ีเห็นหรือสัมผสัไดถึ้งความตลกขบขนัในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมี
การหัวเราะเป็นพฤติกรรมท่ีคอยสนองอารมณ์ขนัและยงัเป็นพฤติกรรมตา้นเพื่อการผอ่นคลายหรือ
หาทางออกจากสภาวะความเครียดและความกดดนั   

 
เจตนา  นาควชัระ (2521: 41) กล่าวถึงลกัษณะของอารมณ์ขนัไวว้า่ 
 

 อารมณ์ขนัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นวสิัยของมนุษย ์ แต่การท่ีศิลปินจะแสดงออกซ่ึงอารมณ์ขนั
ในเชิงศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ กนันั้นเป็นส่ิงท่ีมีกระบวนวิธีการ  ซ่ึงศิลปินเองจาํตอ้งฝึกฝน
และพฒันา  ในบรรดาศิลปะแขนงต่าง ๆ  วรรณศิลป์อาจจะจดัไดว้า่เป็นประเภทของศิลปะท่ี
ส่ืออารมณ์ขนัไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
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กญัญรัตน์  เวชชศาสตร์ (ม.ป.ท.: 130) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอารมณ์ขนัไวว้่า
อารมณ์ขนัเป็นอารมณ์ท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นจากพฤติกรรมหรือกิริยาอาการท่ีทาํให้
ทราบว่าบุคคลผูน้ี้มีอารมณ์ขนัเกิดข้ึนแลว้นัน่ก็คือ  การหวัเราะ  อยา่งไรก็ตามผูท่ี้มีอารมณ์ขนันั้นก็
อาจไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงออกดว้ยการหัวเราะอย่างเดียวเสมอไป  แต่การท่ีมีอาการยิ้มท่ีดวงตา  
หรือตาเช่ือมเป็นประกาย  และการยิ้มท่ีมุมปากก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีอารมณ์ขนัเกิดข้ึนแลว้  
ความรู้สึกขาํขนัหรือตลกขบขนัท่ีเกิดข้ึนน้ี  นอกจากจะมีคาํท่ีใชก้นัว่าอารมณ์ขนัแลว้  บางคร้ังก็จะ
พบว่ามีผูใ้ชว้่าอารมณ์สํารวลดว้ย  คาํว่า “สํารวล” เป็นคาํท่ีมาจากภาษาเขมรว่า “สรวล” แปลว่า 
ขบขนั นัน่เอง  

ม.ล. ตุย้  ชุมสาย (2516: 138)  กล่าวถึงลกัษณะการเกิดอารมณ์ขนัไวว้า่ 
 

 ในมนัสมองไม่มีศูนยก์ารหัวเราะโดยเฉพาะเวลาคนมีอารมณ์สํารวลและหัวเราะ  
สมองทุกส่วนทาํงานร่วมกัน  และส่งกระแสประสาทไปยงักล้ามเน้ือทุกแห่งในร่างกาย   
แกลนด์ต่างๆได้รับการกระตุ้นให้ทํางานด้วยเช่นแกลนด์นํ้ าลายและแกลนด์นํ้ าตา  
เพราะฉะนั้นคนท่ีหัวเราะมาก ๆ บางทีนํ้ าลายหกยอ้ยและนํ้ าตาไหล  และบางทีก็ถึงปัสสาวะ
เลด็กมี็  ผลส่วนรวมหลงัจากการหัวเราะแลว้ก็คือ  การผอ่นคลายกลา้มเน้ือทั้งปวงและจึงเป็น
การผอ่นคลายทั้งร่างกายและจิตใจอยา่งดี 

 

จากความรู้เก่ียวกบัอารมณ์ขนัขา้งตน้  ทาํให้เห็นว่าอารมณ์ขนัเป็นอารมณ์ท่ีทาํให้
มนุษยเ์กิดการผ่อนคลายทางอารมณ์  โดยเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงพฤติกรรมหรือ
อากปักิริยา 

ทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ขนันั้นมีอยู่มาก  ทั้งทฤษฎีท่ีวิเคราะห์โดยนกัวิชาการชาวไทย
และชาวต่างประเทศ  อย่างไรก็ตามลกัษณะของอารมณ์ขนันั้นเป็นเร่ืองยากจะรวมลกัษณะไวไ้ด้
ทั้งหมด  และทุกทฤษฎีมกัจะมีส่วนท่ีคาบเก่ียวกนั  ทั้งน้ีจากความคิดของนกัปรัชญาทั้งหลายทาํให้
เกิดทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ขนัข้ึน  โดยทฤษฎีทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ประเภท (Elmer M. Blistein, 1993: 
563-564) ไดแ้ก่  

 1. คิดวา่อารมณ์ขนัเป็นการกา้วร้าว  ดูหม่ิน 
 2. คิดวา่อารมณ์ขนัเป็นส่ิงบริสุทธ์ิ  สนุกสนาน  และไม่มีอนัตราย 
จากความคิดทั้ง 2 ประเภทขา้งตน้  ทาํใหเ้กิดทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ขนั 3 ทฤษฎี  ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีว่าดว้ยความเหนือกว่าและการลดชั้น (Superiority  of  Degradation)

ทฤษฎีน้ีผูห้ัวเราะจะอยู่ในตาํแหน่งท่ีสูงกว่าและส่ิงท่ีถูกหัวเราะจะอยู่ในตาํแหน่งท่ีตํ่ากว่า  โดย
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ทฤษฎีน้ีสืบทอดมาจากความคิดของ โทมัส   ฮอบบ์ (Thomas  Hobbes)  ท่ีว่าความสนุกสนานเป็น
ตน้เหตุของการหัวเราะ  โดยเน้นถึงความรู้สึกถึงการได้รับชัยชนะท่ีผูห้ัวเราะรู้สึก  มนุษยจ์ะ
หวัเราะกบัความบกพร่องของผูอ่ื้น  โดยการเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของตนเอง  ทั้งน้ีครอบคลุม
ไปถึงการหัวเราะท่ีตงัใจจะทาํให้เกิดความอบัอายและมีผลในการแกไ้ข  ปรับปรุงตนเอง  ของผูท่ี้
ถูกหวัเราะ 

 2. ทฤษฎีว่าด้วยความไม่เหมาะสม  ความผิดหวงัจากส่ิงท่ีคาดหวงั  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ (Incongruity, Frustration of Expectation and 
Dissociation) ทฤษฎีน้ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง  แมจ้ะไม่เก่าเท่าทฤษฎีแรก  ฟิลิป  ซิดนีย์ 
(Phillip  Sidney)  กล่าวว่า  ความขบขนัมนัจะเกิดจากส่ิงท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกนั เบลส  พาสคาล 
(Blaise  Pascal) กล่าวว่า ไม่มีอะไรท่ีทาํใหค้นหัวเราะไดเ้ท่ากบัความไม่เหมือนอนัน่าประหลาด
ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักับส่ิงท่ีพบ  ผูท่ี้มีความเห็นตรงกับทฤษฎีน้ีได้แก่ ซิดนีย์  สมิธ (Sydney  
Smith)  และ วลิเลยีม  ฮาซลติต์ (William  Hazlitt) 

 3. ทฤษฎีน้ีว่าดว้ยความโล่งใจและการปล่อยวางจากการยบัย ั้งชัง่ใจ (Relief of 
Tension and Release from Inhibition) ทฤษฎีน้ีเป็นผลมาจากความคิดของ ซิกมันด์  ฟรอยด์ 
(Sigmund  Freud)  เร่ือง Wit and Its Relation to the Unconcious ท่ีกล่าวว่าการหวัเราะเป็นพลงั
ทางจิต (Physic Energy) ท่ีเป็นอิสระจากการสะกดกลั้น  ความคิดตอ้งห้ามมีแนวโนม้ไปในทาง
กา้วร้าวท่ีเกิดในจิตไร้สาํนึก (Unconcious)  และจะเกิดตามลาํดบัขั้น คือ ความสนุกสนานเกิดจาก
การประหยดัความยบัย ั้งชัง่ใจ  ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการหัวเราะเป็นสัญญาณท่ีแสดงว่าความพยายามได้
ส้ินสุดลงแลว้อย่างสมหวงั  ทาํให้เกิดความโล่งใจ  ผูท่ี้มีความคิดตามทฤษฎีน้ีไดแ้ก่ จอห์น  ดิวอี ้
(John  Dewey)   ชาร์ล เบอร์นาร์ด รีโนเวีย (Charles Bernard Renouvier)  และ ออกุสต์  เพนจอน 
(Auguste  Penjon) 

ม.ล.ตุย้  ชุมสาย (2516: 144-146) กล่าวถึงเง่ือนไขโครงสร้างของบทสํารวลและ
เง่ือนไขท่ีจะทาํใหเ้กิดอารมณ์สาํรวลไว ้ดงัน้ี 

 1. ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ในบทสาํรวลจะตอ้งถูกตอ้งและเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้แต่จะเขา้
มารวมหน่วยกนัเป็นกระสวนแบบนั้นไม่ได ้ภาษาจิตวิทยาเรียกว่ากระสวนไร้สารูป (Incongruous 
pattern) 

 2. กระสวนไร้สารูปตอ้งปรากฏข้ึนมาใหเ้ห็นทนัทีทนัใด  โดยผูอ่้านถูกลวงใหคิ้ด
ไปทางหน่ึงแลว้ถูกเบ้ียวให้มาเป็นอีกรูปหน่ึง  ถา้ผูอ่้านหรือผูฟั้งมองไม่เห็น  ไม่เขา้ใจ  หรือตอ้ง
อธิบาย  อารมณ์สาํรวลกไ็ม่เกิด 
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 3. อารมณ์สํารวลจะอ่อนลงทนัที  ถา้หากผูอ่้านหรือผูฟั้งเห็นล่วงหน้าไวก่้อนว่า  
กระสวนไร้สารูปมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  จะเป็นเพราะเดาไดห้รือเพราะไดย้นิไดฟั้งมาก่อนกแ็ลว้แต่ 

 4. การติดตามถอ้ยคาํในบทตลก  ตอ้งเป็นไปตามความหมายเชิงวตัถุนิสัยของ
ถอ้ยคาํนั้น ๆ  ถา้คิดให้ลึกซ้ึงลงไปเพื่อจะดูว่าเป็นไปตามเหตุผลหรือถูกตอ้งขอ้เท็จจริงหรือไม่
อารมณ์สาํรวลกไ็ม่เกิดข้ึน 

 5. เร่ืองท่ีเล่าให้ขนัหรือคาํพดูท่ีเร้าอารมณ์สาํรวลจะตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัความทุกข์
ยากเจ็บป่วยของใคร  หรือตาํหนิเหน็บแนมให้เกิดความเสียหายกบัคนในเน้ือเร่ือง  หรือทาํให้ผูฟั้ง
สะเทือนใจ 

 6. ถา้เง่ือนไขของโครงสร้างของบทสํารวลและเง่ือนไขท่ีจะทาํให้เกิดอารมณ์
สาํรวลตั้งแต่ขอ้ 1-5 มีคุณภาพเท่า ๆ กนัหมด  ทิศทางของความคิดของผูฟั้งตอนเร่ิมฟังเปล่ียนไป
มากเพียงใด  เม่ือตอนจบเร่ืองผูฟั้งกย็ิง่ขนัมากเพียงนั้น 

 7. คนฟังจะฟังบทสาํรวลให้ขนัจะตอ้งไม่โตแ้ยง้กบัเหตุผลท่ีเอามาพฒันาข้ึนเป็น
บทสาํรวล  แมจ้ะเป็นเหตุผลท่ีเหลวไหลไร้สารูปเพียงใดก็ตาม  นัน่คือตอ้งปล่อยอารมณ์ใหเ้ป็นเสรี  
ขยบัเสน้ใหต้ื้นข้ึนมา  พร้อมท่ีจะหวัเราะอยูก่่อนแลว้ 

 8. มีบทสํารวลเป็นอนัมากท่ีสร้างข้ึนจากภูมิหลงัทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินหรือ
บุคคลในทอ้งเร่ือง  ซ่ึงผูอ่้านผูฟั้งจะตอ้งทราบอยูก่่อนแลว้ 

 9. บทสาํรวลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสังคมปิดปากคนไวไ้ม่ให้พูดหรือกกักนัเสมอไม่ให้
คิด  ถา้ไดพ้ดูไดคิ้ดก็ทาํใหส้บายใจและครึกคร้ืนอารมณ์  เพราะฉะนั้นการพดูเร่ืองสัปดนแต่พองาม
และใหมี้แง่คิดนิดหน่อย  ไม่ถึงกบัโจ๋งคร่ึมหยาบโลน  จะตอ้งปลุกอารมณ์สาํรวลขนัไดเ้สมอ 

อน่ึงทฤษฎีอารมณ์ขนัอีกทฤษฎีหน่ึงซ่ึงมีการนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์วรรณกรรมหรือ
บทละครอยู่เสมอทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนัของ ริชาร์ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley 
Sheridan) เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกบักลวิธีสร้างอารมณ์ขนั นอกจากน้ี ริชาร์ด 
บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) ยงัเป็นนกัแต่งบทละครประเภทสุขนาฏกรรมท่ีมี
ช่ือเสียง  บทละครของเขาเป็นตน้แบบในการแต่งบทละครสุขนาฏกรรมท่ีสร้างอารมณ์ขนั  และส่ง
อิทธิพลต่อนกัประพนัธ์บทละครสุขนาฏกรรมคนอ่ืน ๆ ในทวีปยโุรป 

นันทกา   พลอยแกว้  (2521: 23-31)ไดศึ้กษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัของ ริชาร์ด 
บรินสล ีแชริแดน ไวท้ั้งส้ิน 7 กลวิธี  ไดแ้ก่ 

 1. ภาษาที่ใช้ในละคร กล่าวคือ เป็นการสร้างอารมณ์ขนัผ่านการใชภ้าษาท่ีปรากฏ
ในบทละคร  โดยผ่านทางคาํพูดและบทสนทนามากกว่าผ่านการกระทาํ  ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วย
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เปิดเผยพฤติกรรมของตวัละครต่อสายตาผูช้ม  นอกจากคาํพูดบทสนทนาท่ีคมคายและสละสลวย
ของตวัละครจะเปิดเผยพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยตวัละครให้ชดัเจนแลว้  คาํพูดและบทสนทนา
เหล่าน้ียงัเป็นท่ีมาของความขบขนั (Humour) ท่ีมีต่อตวัละคร 

 2. Dramatic Irony ทางภาษา กล่าวคือ เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการให้ 
ตวัละครพูดอย่างหน่ึงแต่ขอ้เท็จจริงเป็นอีกอย่างหน่ึงโดยตัวละครอ่ืนนั้ นไม่ทราบขอ้เท็จจริง   
แต่ผูอ่้านและผูช้มทราบขอ้เทจ็จริงอยูต่ลอดเวลา 

 3. Dramatic Irony ทางสถานการณ์ กล่าวคือ เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการ
ใชฉ้ากบงัตา  เช่น การกระซิบ  การพูดกบัคนดู  เป็นตน้ โดยเป็นวิธีการพลิกความคาดหมายใน
สถานการณ์ 

 4. การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตัวละคร กล่าวคือ เป็น
วิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีเกิดจากพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครท่ีแปลกหรือผิดปกติ อนั
ส่งผลใหเ้กิดอารมณ์ขนั  โดยสะทอ้นจากบทสนทนาและการกระทาํของตวัละคร 

 5. การเยาะเย้ยเสียดสี กล่าวคือ เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการเยาะเยย้และ
เสียดสีความบกพร่องของพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร   

 6. การใช้ท่าทางที่ขบขันของตัวละคร กล่าวคือ เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีเกิด
จากการแสดงกิริยาท่าทางของตวัละคร  ซ่ึงชวนใหเ้กิดอารมณ์ขนั  

 7. การใช้เคร่ืองแต่งกายที่น่าขบขัน กล่าวคือ เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีเกิดจาก
การแต่งกายท่ีผดิวิสยั 

เม่ือพิจารณากลวิธีการสร้างอารมณ์ของริชาร์ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley 
Sheridan) แลว้ ผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั
ท่ีปรากฏในบทละครพูดชวนหัวพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจาก 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส โดยบทสนทนาภาษาฝร่ังเศสท่ีผูว้ิจยันาํมาแสดงเปรียบเทียบ
กบับทสนทนาท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้น  อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในบทสนทนา
ช่วงเหตุการณ์เดียวกนั  เน่ืองจากเน้ือหาบางส่วนนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
เพิ่มเขา้มา  แต่เป็นบทสนทนาท่ีส่ือให้เห็นถึงกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัประเภทเดียวกัน ทั้งน้ี
อารมณ์ขนัท่ีเกิดข้ึนนั้นปรากฏทั้งจากคาํพูดและพฤติกรรมของตวัละครตวันั้นเอง (ทางตรง)  และ
จากคาํพูดหรือพฤติกรรมของตวัละครตวัอ่ืน (ทางออ้ม)  ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอตวัอยา่งบทสนทนา
ประกอบการวิเคราะห์ดา้นบทบาทของตวัละคร ดว้ยการกาํหนดใหห้มายเลข 
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หมายเลข (1) คอื บทสนทนาทีป่รากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว  
หมายเลข (2) คอื บทสนทนาทีผู้่วจัิยได้แปล   
หมายเลข (3) คอื บทสนทนาที่ปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรรมภาษาฝร่ังเศส 
 
การวิเคราะห์การสร้างอารมณ์ขนันั้น  ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์โดยจาํแนกเป็นกลวิธี ไดแ้ก่ 

ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทางสถานการณ์  การเสริมขยาย
จุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร  การเยาะเยย้เสียดสี  และการใชท่้าทางท่ีขบขนั
ของตวัละคร  ตามลาํดบั  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไม่พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการใชเ้คร่ืองแต่งกายท่ีน่าขบขนั  
จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครพดูชวนหวัท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสโดยใชท้ฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนั
ของ ริชาร์ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan)  ผูว้ิจยัพบกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั  
ดงัน้ี 

 
1. ภาษาทีใ่ช้ในละคร 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยภาษาท่ีใชใ้นละคร  ดงัน้ี 

1.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré  Lui 

 ภาษาท่ีใช้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré  Lui แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะบทสนทนาท่ี
สร้างอารมณ์ขนั  เพราะเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและมีส่วนสาํคญัท่ีช่วยเปิดเผยพฤติกรรมและลกัษณะ
นิสัยตวัละครให้ชดัเจน  ดงัเหตุการณ์ท่ียายมากบัตาสังกาํลงัทะเลาะกนัเร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความข้ีเกียจของตาสัง  โดยไม่ยอมหาเงินทองเขา้บา้นและไม่ยอมเล้ียงลูก  ซ่ึงตาสังก็เถียงอยา่งไม่มี
เหตุผล  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาในเหตุการณ์เดียวกัน  
อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ืองพบว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคด์า้นภาษาท่ีใชด้ว้ยการขยายความใหเ้กิดอารมณ์ขนัมากข้ึน
กวา่ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัท่ีทรงขยายความใหต้าสังเสียดสียายมาว่าถา้ไม่อยาก
หอบห้ิวลูกก็ใหว้างไวท่ี้พื้น  โดยการใชค้าํว่า “หอบห้ิว” ซ่ึงเป็นคาํกิริยาท่ีใชก้บัส่ิงของไม่ไดใ้ชก้บั
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บุคคล และคาํว่า “หอบห้ิว” น้ียงัเป็นคาํกริยาท่ีให้ภาพของคนท่ีถือของอย่างพะรุงพะรังเกินกาํลงั
ของตนเอง  ดงัปรากฏในบทสนทนา ดงัน้ี 

 
(1) 
ยายมา  กข็า้ล่ะ  จะใหข้า้เล้ียงลกูเตา้ของขา้ยงัไง ?  
ตาสัง  แกจะเล้ียงยงัไงกต็ามใจละซิ  ไม่ใช่ธุระของขา้น่ี 
ยายมา  โธ่ !  ลกูหรือกมี็ถึงส่ีคน  ต่ืนเชา้กต็อ้งหอบห้ิวพะรุงพะรัง 
ตาสัง  ก็แกเสือกไปหอบห้ิวมนัทาํไมเล่า  ทั้ งส่ีคนห้าคน  เม่ือแกไม่อยากหอบ
  อยากห้ิวกว็างมนัเสียกะพื้นกจ็ะแลว้กนั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 149-150) 
(2) 
มาร์ตีน  แลว้ตอนน้ี แกจะใหข้า้เล้ียงดูลกู ๆ อยา่งไร ? 
สกานาแรล กเ็ล้ียงตามท่ีแกพอใจ 
มาร์ตีน  ขา้ตอ้งอุม้ลกูส่ีคนไวท่ี้มือ 
สกานาแรล วางมนัไวบ้นพื้นกแ็ลว้กนั  
(3) 
Martine  Et que veux-tu, pendant ce temps, que je fasse avec  ma famille ? 
Sganarelle Tout ce qu’il te plaira.  
Martine  J’ai quatre pauvres petits enfants sur les bras. 
Sganarelle Mets-les à terre. 

      (Molière, 1999: 35) 
 

1.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle  

 ภาษาท่ีใช้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ือง ล่ามดีและบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง L’Anglais Tel Qu’on Le Parle  ปรากฏผา่นการนาํประเด็นเร่ือง
การส่ือสารคนละภาษามาเป็นส่วนสําคญัในการเปิดเผยพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยตวัละคร  ซ่ึง
ส่งผลทาํให้ผูอ่้านและผูช้มเขา้ถึงเร่ืองราวและอารมณ์ขนัมากยิ่งข้ึน  ดงัเหตุการณ์ท่ีตาํรวจส่ือสาร
ด้วยภาษาองักฤษกับชาวองักฤษไม่ได้เพราะไม่มีความรู้  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสนั้นก็เป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน  
อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ืองพบว่าพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคด์า้นภาษาท่ีใชด้ว้ยการขยายความใหเ้กิดอารมณ์ขนัมากข้ึน
กว่าในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดังท่ีขยายความให้นายตาํรวจไม่เขา้ใจคาํทกัทาย
ภาษาองักฤษซ่ึงจะตอ้งข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “How do you do ?” อนัมีความหมายว่า “สบายดีไหม?”  
แต่นายตาํรวจซ่ึงไม่รู้ภาษาองักฤษเม่ือไดฟั้งประโยคน้ีกจ็บัแต่เพียงเสียงคาํว่า “ฮาว” ไปเช่ือมโยงกบั
เสียงร้องของชา้ง  ดงัน้ี 
 

(1) 
นายตาํรวจ ออ้นาย ?  ตอ้งการอะไร ?  นายไม่ใช่ท่ีตอ้งการจะพบฉนั ?  นายน้ีพอใช้
  เทียวนะ  จะไปถึงโรงพกัหน่อยไม่ไดเ้ทียวหรือ ? 
สมิท  oh ! How do you do ?  
นายตาํรวจ ไม่ตอ้งเฮาฮาวอะไรละนาย  ฉันไม่ใช่ชา้ง !  นายควรจะไปท่ีโรงพกัจ่ึง 
  จะถกู 
สมิท  Beg pardon? 
นายตาํรวจ แลว้กนั ! พูดกนัไปคนละทางอยา่งไรเสียแลว้ — น่ีแน่ะ นายดูก็เป็นผูดี้  
  ถา้คราวหนา้นายตอ้งการพบฉนัละกไ็ปท่ีโรงพกัจะดี  ธรรมเนียมเมืองไทย
  เขาใชเ้ช่นนั้น 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 139-140) 
(2) 
นายตาํรวจ เออ ! เกิดอะไรข้ึน คุณตอ้งการพบฉนัหรือ  คุณไม่กลวัเลยนะ คุณน่าจะไป
  ท่ีโรงพกัหน่อยไม่ไดห้รือ 
ฮอกซนั  Yes ! 
นายตาํรวจ ไม่ตอ้งมา Yes หรอก มนัเป็นธรรมเนียม 
ฮอกซนั  Yes ! 
นายตาํรวจ ฉนัเห็นวา่คุณกเ็ป็นผูดี้  คราวหนา้คุณควรปรับตวัใหเ้ขา้กบัธรรมเนียมของ
  ประเทศน้ีนะ 
(3) 
L’inspecteur Hein! Qu’est-ce qu’il y a ? C’est ce monsieur qui me demande ! Eh  
  bien ! Vous n’avez pas peur. Vous ne pourriez pas vous dèranger pour 
  venir jusqu’au commissariat ? 
Hogson  Yes ! 
L’inspecteur Il n’y a pas de yes ! C’est l’usage. 
Hogson  Yes. 
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L’inspecteur  Je vois que vous êtes un homme bien élevé. Il faudra voir une autre fois 
  à vous conformer aux habitudes du pays. 

(Bernard, 2004: 105) 
 

1.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคญัและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 

 ภาษาท่ีใช้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญและบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  แสดงให้เห็นถึงลกัษณะบทสนทนาท่ีสร้าง
อารมณ์ขนั  โดยเป็นบทสนทนาท่ีนาํความประพฤติของคนไปเปรียบเทียบสัตว ์ ซ่ึงนายกบูไดต่้อว่า
จีนเก๊าวา่มีความประพฤติเหมือนหมาและไล่เรียงจาํนวนของหมาไปเร่ือย ๆ จนอธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
ตอ้งสั่งใหห้ยดุ  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนั
ในลกัษณะเดียวกนัและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกนั โดยลากูปีลไดต่้อว่าอลัเฟรดว่ามีความประพฤติ
เหมือนหมูและไล่เรียงจาํนวนของหมูไปเร่ือย ๆ จนอธิบดีผูพ้ิพากษาตอ้งบอกให้หยุด  ทั้งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคด์า้นภาษาท่ีใชด้ว้ยการปรับเปล่ียนเน้ือหาจากการนาํความประพฤติของคน
ไปเปรียบกบัหมู  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบในทางลบและเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนัในสงัคมฝร่ังเศส  เป็นการ
ต่อว่าดว้ยการนาํความประพฤติของคนไปเปรียบเทียบกบัหมา  ซ่ึงเป็นการต่อว่าท่ีมีความหมาย
ในทางลบและเป็นท่ีรับรู้ร่วมกันในสังคมไทย  อน่ึงหากพระองค์ย ังทรงรักษาเน้ือหาการ
เปรียบเทียบความประพฤติกับหมูไว ้ จะทาํให้บทสนทนาช่วงเหตุการณ์น้ีไม่เกิดอารมณ์ขัน  
เน่ืองจากสังคมไทยนั้นเปรียบความข้ีเกียจ  ความอว้น  และความสกปรกกับหมู  แต่ความเลว 
หรือลกัษณะความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมจะเปรียบกบัหมา  ดงัท่ีไทยมีสาํนวนว่า “หมาลอบกดั” 
เป็นตน้ 

 
(1) 
กบู  ไม่จริงเลย !  ช่างหนา้ดา้นมาพดูอวดดีกบัศาลได ้ ความประพฤติของตวัท่ี
  ทําต่อผู ้ท่ีไปกินท่ีโรงกุ๊กช๊อปของตัวน่ะ  หยาบคายเสียยิ่งกว่าความ     
  ประพฤติของหมาตวัหน่ึงกวา่นั้น—เลวกว่าหมา ๒ ตวั เลวกวา่หมา ๓ ตวั  
  เลวกวา่หมา ๔ ตวั  เลวกวา่หมา ๕ ตวั  เลวกวา่หมา— 
โลละ  หยุดที ! ถา้แกจะมานั่งใส่คะแนนหมาทีละตวั ๆ อยู่เช่นน้ี  พรุ่งน้ีก็ไม่จบ
  คดี 
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กบู  ผมไม่พดูอีกละขอรับ 
(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 187-188) 

(2) 
ลากปีูล  อลัเฟรด  แกช่างน่าอายมากท่ีพูดกับลูกค้าประจาํเช่นน้ี  หลงัจากท่ีแก  
  ประพฤติเหมือนหมูกบัลูกคา้เก่าแก่ท่ีสุด  เลวยิ่งกวา่หมูหน่ึงตวั  ฉนัวา่เลว
  กวา่หมู 2 ตวั เลวกวา่หมู 3 ตวั เลวกวา่หมู 4 ตวั เลวกวา่หมู 5 ตวั เลวกวา่… 
อธิบดีผูพ้ิพากษา อีกนานไหมจะจบเร่ืองขบวนหมูน่ี ?  ฉนับอกแลว้วา่ใหห้ยดุ 
ลากปีูล  ตกลง !  ผมไม่พดูอีกแลว้ 
(3)  
Lagoupille Vous devriez être honteux, monsieur Alfred, de parler de vos habitués, 
  après que vous vous êtes conduit comme un cochon avec votre plus 
  ancien client. Et encore cmme un cochon… c’est comme deux cochons 
  que je devrais dire !... comme trois cochons !... comme quatre cochons!... 
  comme cinq cochons… comme… 
Le President Ça va encore durer longtemps ce défilé de cochons ? Je vous ai déjà dit 
  de vous taire. 
Lagoupille C’est bon ! je le referme. 

(Courteline, 1990: 59) 

 
1.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic 
 ภาษาท่ีใช้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ 
บทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนั  ดังท่ีปรากฏในบทสนทนาท่ีนายร้อยเอกรัตน์บอกคุณหญิงเขียว  
ประดิษฐราชการ วา่ตนเองนั้นเลือกท่ีจะหามา้มาเล้ียงดีกวา่หาภรรยา  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั 
ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระ 
มงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัด้วยกลวิธีภาษาท่ีใช้ในละครตามท่ี
ปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี   
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(1) 
รัตน ์  บางทีจะเป็นได ้ แต่ผมไดคิ้ดไวว้า่จะหามา้มาเล้ียงงาม ๆ สัก ๒ ตวั  แต่ถา้
  ผมมีเมียเสียแลว้กจ็ะตอ้งงดการคิดเล้ียงมา้ 
คุณหญิงเขียว ฮือ ! - - - ท่ีจริงกน่็าเสียดาย ! 
รัตน ์  เสียดายอะไรขอรับ ! 
คุณหญิงเขียว เปล่าดอกหลาน - - ป้านึก ๆ ฝัน ๆ ไปเท่านั้น 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 168-169) 
(2) 
โอราซ  ผมได้จัดระเบียบชีวิตอีกรูปแบบหน่ึงแล้ว เงินจํานวน 33 ฟรังก์ 33  
  ซ็องตีมส์ ผมจะซ้ือมา้ไวข่ี้ไดส้องตวั แต่ถา้ผมมีภรรยา ผมจะไม่ไดเ้ล้ียงมา้ 
มาดาม เดอ กีย ์ ดูหลานจะชอบไม่ชอบเล้ียงภรรยามากกวา่ใช่ไหม ? เอาละ ไม่ตอ้งพดูกนั
  อีกแลว้ น่าเสียดาย ! 
โอราซ  เสียดายอะไร ? 
มาดาม เดอ กีย ์ เปล่า ไม่มีอะไร ! แค่ความคิด ! แค่ความฝัน ! 
(3) 
Horace  Et puis j'ai arrangé ma vie autrement... Avec mes trente-trois francs; 
  trente-trois centimes, j'aurai deux chevaux de selle... Si j'avais une    
  femme, il faudrait supprimer les chevaux... 
Madame de Guy Et tu aimes mieux supprimer la femme ?... Enfin, n'en parlons plus!... 
  C'est dommage ! 
Horace  Quoi donc ? 
Madame de Guy Oh! rien !... une idée !... un rêve !... 

(Labiche, 1991: 724) 

 
1.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 
 ภาษาท่ีใช้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ืองตบตาและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะบทสนทนาท่ีสร้าง
อารมณ์ขนั  ดงัท่ีปรากฏในเหตุการณ์ท่ีนายเฟ่ืองมาเก็บเงินค่าเฟอร์นิเจอร์จากหมอคาํ  วิมะโลสถ  
แต่หมอคาํเห็นวา่ราคาแพง  นายเฟ่ืองจึงตดัพอ้ว่าตนเองนั้นอุตส่าห์ช่วยเหลือดว้ยการยอมร่วมตบตา  
เป็นคนไขเ้ลขท่ี 17  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์
ขนัในลักษณะเดียวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน  เม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏใน 
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บทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้าง
อารมณ์ขนัด้วยกลวิธีภาษาท่ีใช้ในละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส   
ซ่ึงปรากฏผา่นการตดัพอ้ของนายเฟ่ืองหรือพนกังานร้านเฟอร์นิเจอร์  ดงัน้ี   

 
(1) 
หมอคาํ  เกา้อ้ีเลก็ตวัละ 70 บาท --- แพงเหลือเกิน 
เฟ่ือง  พุทโธ่  ยงัจะเก่ียงงอนอะไรหนกัหนาขอรับ  เสียแรงผมไดช่้วยเหลืออยา่ง
  เตม็ใจ 
หมอคาํ  ช่วยเหลืออยา่งไร 
เฟ่ือง  ผมยอมเป็นเลข 17 ใหคุ้ณแลว้ไม่ใช่หรือ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 98-99) 
 (2) 
มาแลง็เชียร์ เกา้อ้ีราคา 80 ! แพงเหลือเกิน ! 
ผูช้าย  อะไรนะ !  คุณมาต่อรองราคากบัผม…หลงัจากผมใหบ้ริการช่วยเหลือคุณ
  น่ีนะ ! 
มาแลง็เชียร์ บริการอะไร ? 
ผูช้าย  กห็มายเลข 17 !  ผมยอมเป็นหมายเลข 17 ใหคุ้ณ !   
(3) 
Malingear  Et les chaises quatre-vingts !...C'est exorbitant ! 
Le Monsieur Comment ! vous allez me marchander... après le service que je viens de 
  vous rendre ! 
Malingear Quel service ? 
Le Monsieur Eh bien, le numéro 17 ! Je suis votre petit 17 ! 

(Labiche, 1991: 823) 

 
1.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 ภาษาท่ีใชใ้นพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและ

บทละครสุขนาฏรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon แสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัดว้ยภาษาท่ีใชใ้นบทละคร  และยงัเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยเผยให้
เห็นลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตวัละคร  ดงัท่ีหลวงจาํเนียรวานิชอธิบายให้โสภาฟังถึงสาเหตุ
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ท่ีพาไปเท่ียวชา้กว่าท่ีรับปากไวเ้พราะรอจดัการธุรกิจและรอให้โสภาเรียนเสร็จก่อน  โดยเป็นการ
พูดด้วยภาษาท่ีทาํให้ตนเองดูดี  ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของหลวงจาํเนียรวานิช  ส่วนในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น  เป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกัน  ทั้ งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้ งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีภาษาท่ีใช้
ในละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
โสภา   (พูดกบับิดา) ท่ีจริงดิฉันก็ไม่ตั้งใจอะไรท่ีจะติเตียนคุณพ่อ  แต่คุณพ่อได้
  รับปากไวส้องปีแลว้วา่จะพาไปเท่ียวปักษใ์ต ้
หลวงจาํเนียร ลกูเอ๋ย  มนัเป็นความจาํเป็นอยูท่ี่พอ่จะตอ้งจดัการทรัพยส์มบติัใหเ้รียบร้อย
  เสียก่อน ... พ่อคา้อยา่งพ่อจะท้ิงงานการไปเสียง่าย ๆ ไม่ได ้ อีกประการ
  หน่ึงพ่อรอให้ลูกเสร็จการเล่าเรียนเสียก่อนแลว้จึงจะไดพ้าไปเท่ียวเปิดหู
  เปิดตาเหมือนใหธ้รรมชาติเป็นอาจารยส์อนต่อไป 
นางจาํเนียร กม็าแสดงปาฐกถาอยูก่ลางสถานีน่ีน่ะ  เป็นการเหมาะแลว้หรือคะ 
หลวงจาํเนียร ฉันไม่ไดแ้สดงปาฐกถา  ฉันสอนลูกเท่านั้น (ควกัสมุดเล่มยอ่ม ๆ ออกมา
  จากกระเป๋าเส้ือ) น่ีแน่ะสมุด  พอ่ซ้ือมาใหล้กู 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 12)  
(2) 
อองเรียต      (พูดกบัพ่อ) ดิฉันไม่ไดต้าํหนิ  แต่คุณพ่อรับปากไวก้ว่าสองปีแลว้ว่าจะ
      พามาเท่ียว 
นายเปริชอง     ลูกสาว  พ่อจาํเป็นตอ้งจดัการธุรกิจ  พ่อจะละท้ิงจากธุรกิจไม่ได ้ ยิ่งไป
      กว่านั้นพ่อจาํเป็นตอ้งรอให้ลูกเรียนจบ  จะไดใ้ห้ธรรมชาติเป็นครูฉาย
      รัศมีต่อหนา้ลกู 
นางเปริชอง     พอหรือยงั !  คุณจะพดูอยา่งน้ีไปอีกนานไหม 
นายเปริชอง     ทาํไม ?... 
นางเปริชอง     อุย๊ตาย !  น่ีคุณน่ะจะคงพดูเช่นน้ีต่อไปอีกสักเท่าไร 
นายเปริชอง     ทาํไม 
นางเปริชอง     คุณเล่นสาํนวนท่ีสถานีรถไฟ !  
นายเปริชอง     ฉันไม่ไดเ้ล่นสํานวน...  ฉันแค่พูดถึงความคิดในวยัเด็ก (หยิบสมุดจด
      จากกระเป๋าข้ึนมา) น่ีลกูสาว  น่ีคือสมุดจดท่ีพอ่ซ้ือมาใหล้กู 
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(3) 
Henriette      à son père. Sans reproches, voilá au moins deux ans que tu nous   
      promets ce voyage.     
Perrichon      Ma fille, il fallait que j’eusse vendu mon fonds… Un commerçant ne 
      se retire pas aussi facilement des affaires qu’une petite fille de son 
      pensionnat… D’ailleurs, j’attendais que ton education fût terminée 
      pour la completer en faisant rayonner devant toi le grand spectacle de 
      la nature ! 
Madame Perrichon    Ah çà ! est-ce que vous allez continuer comme ça ? … 
Perrichon      Quoi ?... 
Madame Perrichon     Vous faites des phrases dans une gare ! 
Perrichon      Je ne fais pas de phrases… j’élève les idées de l’enfant. (Tirant de sa 
      poche un petit carnet.) Tiens, ma fille, voice un carnet que j’ai acheté 
      pour toi.  

(Labiche, 1991: 659-660) 

 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยภาษาท่ีใช้ในละครท่ีปรากฏใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์าก 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบว่า 
แมพ้ระองค์ทรงรักษาลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาษาท่ีใช้ในละครตามท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมฝร่ังเศสไวเ้ป็นส่วนใหญ่กต็าม  แต่พระองคก์็ทรงสร้างสรรคล์กัษณะของการ
สร้างอารมณ์ขนัดว้ยภาษาท่ีใชใ้นละครให้มีความแตกต่างจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ดว้ยการขยายความบทสนทนาท่ีทรงตอ้งการสร้างอารมณ์ขนั  ซ่ึงส่งผลให้บทสนทนาตอนนั้น ๆ 
ก่อให้เกิดอารมณ์ขนัมากกว่าในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  นอกจากน้ียงัพบว่าพระองค์
ทรงสร้างสรรค์ลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาษาท่ีใช้ในละคร  โดยทรงปรับเปล่ียน
รายละเอียดในส่วนนั้นเพื่อใหเ้ขา้กบัความเขา้ใจของคนไทยและสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย  
ซ่ึงส่งผลใหค้นไทยเขา้ใจเน้ือหาและเขา้ถึงอรรถรสของบทละครพดูชวนหวัไดม้ากยิง่ข้ึน   
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2. Dramatic Irony ทางภาษา 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic Irony ทางภาษา  ดงัน้ี 

2.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui 

 Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น
และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui แสดงให้เห็นจากการให ้
ตวัละครพูดอย่างหน่ึงแต่ความจริงเป็นอีกอยา่งหน่ึง  ซ่ึงความจริงนั้นผูอ่้านและผูช้มทราบอยู่ก่อน
แลว้  แต่ตวัละครตวัอ่ืนซ่ึงอยู่ในฉากนั้นไม่ทราบ  จึงก่อให้เกิดความขบขนั  ดงัท่ียายมาบอกอา้ย
เหลือกบัอา้ยหลอว่าตาสังท่ีกาํลงัตดัฟืนอยูน่ั้นเป็นหมอวิเศษ  แต่หากจะใหต้าสังรับสารภาพว่าเป็น
หมอตอ้งตีจนเจียนตายถึงจะยอมรับ  เหตุการณ์น้ีสร้างอารมณ์ขนัเน่ืองจากผูอ่้านและผูช้มทราบว่า
ตาสังนั้นไม่ไดเ้ป็นหมอแต่อย่างใด  แต่ยายมาโกหกเพื่อจะแกแ้คน้ตาสังเท่านั้นโดยอา้ยเหลือและ
อา้ยหลอนั้นไม่ทราบว่ายายมาโกหกพวกตน  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็น
บทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
บทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
รักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic Irony ทางภาษาตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
ยายมา  ไม่ใช่ !  แกตดัฟืน  แกเป็นคนประหลาดละตาหมอคนน้ี  แกชอบทาํอะไร
  แปลก ๆ  รูปร่างท่าทางกไ็ม่สมเป็นหมอเลยทีเดียว  แต่งเน้ือแต่งตวัก็รุงรัง  
  แลว้ก็ชอบทาํเป็นโง่ไม่รู้สีสาอะไร  วิชาของแกน่ะมีมาก  แต่ไม่ค่อยจะ
  ขยายเลย 
อา้ยเหลือ  ชอบกลจริง 
ยายมา  ประหลาดเหลือเกินเทียวละคะ  แกบา้จนไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นได ้ บางทีถึง
  ตอ้งตีแกเสียเจียน ๆ ตาย  แกถึงจะรับวา่เป็นหมอ  เช่ือฉนัเถอะ  ถา้ตาหมอ
  แกไม่ยอมรับวา่ตวัแกเป็นหมอละก ็ อยา่รอเถียงกะแกใหเ้สียเวลาเลย 
  ทีเดียว  ฉวยไมตี้แกเสียจนแกรับจงได  ้ พวกชาวบา้นตามเหล่าน้ีเขาตอ้งทาํ
  กนัยงังั้นทั้งนั้นแหละ      
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อา้ยเหลือ  ฮือ !  ประหลาดจริงนะ ! 
(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 163) 

(2) 
มาร์ตีน  ไม่ใช่ เขาเป็นคนพิเศษ  ชอบแบบนั้น  เป็นคนแปลกชอบกล จนท่านไม่
  เช่ือวา่เขาเป็นอยา่งนั้น เขาใส่เส้ือผา้ประหลาดดูรุงรัง  เก็บงาํความรู้ ทุก ๆ 
  วนัจะใชพ้รสวรรคน้ี์ไปรักษาพยาบาลคน 
วาแลร์  ชอบกลจริง คนเก่ง ๆ มกัมีนิสัยประหลาด มีความรู้ผสมปนเปกบัความบา้
  ชอบกล 
มาร์ตีน  เขาบา้จนเหลือเช่ือ บางทีตอ้งตี  เขาจึงจะยอมรับว่าเป็นหมอ  ฉันเช่ือว่า
  ท่านไม่สามารถทาํให้เขายอมรับว่าเป็นหมอ อย่ารอเถียงให้เสียเวลา เอา
  ไมตี้เขาจนเขายอมรับใหจ้งได ้เราทาํอยา่งน้ีแหละ เม่ือเราตอ้งการให้เขามา
  รักษา   
วาแลร์  แปลกจริงนะ ! 
(3) 
Martine  Non, c’est un homme extraordinaire qui se plaît à cela, fantasque,  
  bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu’il est. Il va 
  vêtu d’une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, 
  tient sa science renfermée, et  ne fuit rien tant tous les jours que  
  d’exercer les merveilleux talents qu’il a eus du Ciel pour la médecine. 
Valère  C’est une chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du 
  caprice, quelque  petit grain de folie mêlé à leur science. 
Martine  La folie de celui-ci est plus grande qu’on ne peut croire : car elle va 
  parfois jusqu’à vouloir être battu pour  demeurer d’accord de sa  
  capacité : et je vous donne avis que vous n’en viendrez pas à bout, qu’il 
  n’avouera jamais qu’il est médecin, s’il se le met en fantaisie, que vous 
  ne preniez chacun un bâton, et ne le réduisiez, à force de coups, à vous 
  confesser à la fin ce qu’il vous cachera d’abord. C’est ainsi que nous en 
  usons, quand nous avons besoin de lui.  
Valère  Voilà une étrange folie ! 

        (Molière, 1999: 41-42) 
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2.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle 

 Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวเร่ืองล่ามดีและ
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle จะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ท่ี
นายจอนซ่ึงเป็นล่ามจาํเป็นนั้นอา้งกบัเสมียนว่าตนเองไดย้ินคนร้องเรียกให้ช่วยเป็นภาษารัสเซียจึง
ไปช่วย  ซ่ึงสร้างอรมณ์ขนัแก่ผูอ่้านและผูช้มเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากผูอ่้านและผูช้มทราบความจริงว่า
ความจริงแล้วจอนหนีไปเพราะไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้  ส่วนในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกันและอยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกัน  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้ งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic 
Irony ทางภาษาตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

   
(1) 
เสมียน  ล่าม !  เม่ือก้ีน้ีแกหายไปขา้งไหน ?  
จอน  เม่ือก้ีน้ีหรือ ? 
เสมียน  ฉนับอกแลว้ใหอ้ยูท่ี่น่ี 
จอน  อ๋อ ?  ฉนัเปิดหนีไป---- เอ๊ย !  ไม่ใช่ !  ฉนัไดย้นิใครร้องเป็นภาษารูเซีย  
  “ช่วยดว้ย”  ฉันก็รีบออกไป  แต่ท่ีจริงหูฉันเห็นจะเฟือนไปเพราะไม่พบ
  ใครเลย 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 138) 
 (2) 
เสมียน  (เขา้มาทางขวา) ล่าม !  เม่ือก้ีน้ีหายไปไหนมา ? 
อแูชน  เม่ือสักครู่หรือ ? 
เสมียน  ใช่ ฉนับอกใหอ้ยูท่ี่น่ีไง 
อแูชน  ฉนัรีบออกไปอยา่งเร็ว... ฉนัไดย้นิเสียงร้อง ช่วยดว้ย ! เป็นภาษาสเปน แต่
  ฉนัเขา้ใจผดิ  
(3) 
La caissière entrant par le deuxième plan droite. Interprête ! Où étiez-vous donc tout 
  à l’heure ? 
Eugène  Tout à l’heure ? 
La caissière Oui, je vous avais dit de ne pas quitter d’ici. 
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Eugène  J’étais parti précipitamment… j’avais entendu crier : au secours ! en 
  espagnol… mais je n’étais trompé, ce m’était pas ici. 

(Bernard, 2004: 104) 

 
2.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคญัและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 
 Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ 

และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  จะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนท่ี  
ขนุกินนรแมนทราบว่านายกบูยงัไม่มีทนาย  ขนุกินนรแมนซ่ึงตกลงกบันายเฉลียว  ฉลาดพดู  ไวว้่า
จะช่วยหาลูกความให้  จึงบอกนายกูบนายเฉลียว  ฉลาดพูด  เป็นทนายความท่ีเก่งและมีช่ือเสียง  
และยนือยูใ่กล ้ๆ ดงันั้นนายกบูจึงไม่ตอ้งไปหาทนายความท่ีอ่ืน  บทสนทนาน้ีสร้างความขบขนัเป็น
อยา่งยิง่  เพราะผูอ่้านและผูช้มทราบขอ้มูลอยูก่่อนแลว้ว่านายเฉลียว  ฉลาดพดู  เป็นทนายความท่ีไม่
มีลูกความและไม่ไดมี้ช่ือเสียง  แต่นายกูบไม่ทราบเร่ืองน้ีจึงหลงเช่ือขุนกินนรแมน  ส่วนในบท
ละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่น
เหตุการณ์เดียวกัน  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้ งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic 
Irony ทางภาษาตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
กินนร  (พดูป้องกบัเฉลียว) อยา่วิตก (เฉลียวไปนัง่เสียขา้งหน่ึงและแกลง้ทาํเป็นดู
  หนงัสือยุง่อยู ่ ขนุกินนรจึงพดูกบันายกบูต่อไป)  เออ  น่ีแน่  นายกบู  แกมี
  ทนายความแลว้หรือ ? 
กบู  ยงัไม่มีขอรับ  ตอ้งมีดว้ยหรือขอรับ ? 
กินนร  ถา้ไม่มีทนายแกติดตะรางไม่รู้ดว้ยนะ 
กบู  ตายโหง ! กท็นายน่ะเขาวา่จา้งกนัท่ีไหนล่ะขอรับ ? 
กินนร  เป็นเคราะห์ดีของแกแลว้  ไม่ตอ้งไปไหนไกล  เผอิญนายเฉลียว  ฉลาดพดู  
  เนติบณัฑิตผูมี้ช่ือเสียงอยูน่ี่แลว้ 
กบู  คนนั้นใช่ไหมขอรับ ? 
กินนร  นัน่แหละ – คุณฉลาดพดู  ผมขอนาํลูกความใหค้นหน่ึง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 169-170) 
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(2) 
จ่าศาล  (บาร์บเบอมอลกระทุง้สีขา้งของเขาเบา ๆ) ก็ได ้ไปทางนั้น ห้อง 12 เออ ! 
  แกมีทนายความหรือยงั ? 
ลากปีูล  ยงั  ฉนัยงัไม่มี   
จ่าศาล  แกตอ้งหาทนายความมาหน่ึงคน  
ลากปีูล  จริงหรือ ? 
จ่าศาล  มนัจาํเป็นอยา่งยิง่ 
ลากปีูล  แลว้มนัขายท่ีไหนละ ? 
จ่าศาล  โธ่เอ๊ย  นายโชคดีนะ น่ีคือคุณบาร์บเบอมอล เขาเป็นสุดยอดทนายท่ี 
  เจิดจรัสคนหน่ึงของศาลน้ี  
(3) 
L’huissier (auquel Barbemolle vient de lancer un discret coup de coude)  Ça va 
  bien. Par là, là 12e. -- Ah !... Vous avez un avocat ? 
Lagoupill e Non, j’en ai pas. 
L’huissier Il faut vous en procurer un. 
Lagoupille Vous croyez ? 
L’huissier C’est indispensable. 
Lagoupille Où qu’c’est que ça se vend ? 
L’huissier Ma foi, vous avez de la chance. Voici Me Barbemolle, une des lumières 
  du barreau. 

 (Courteline, 1990: 54) 

 
2.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes  Vivacités du Capitaine Tic 
 Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหวัเร่ืองวิไลเลอืกคู่ 

และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes  Vivacités du Capitaine Tic จะเห็นไดจ้าก
เหตุการณ์ตอนท่ีนายร้อยเอกรัตน์เรียกแบนออกมาเพื่อหวงัให้แบนช่วยพูดเขา้ขา้งเขา  แต่แบนไม่
ทราบจุดประสงคด์งักล่าวจึงพดูช่ืนชมนายต่ิงและนายดิศแทน  ทาํใหน้ายร้อยเอกรัตน์ไม่พอใจและ
ต่อว่าแบน  บทสนทนาในฉากน้ีเป็นบนสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัเน่ืองจากผูอ้่านและผูช้มทราบว่า
นายร้อยเอกรัตน์เคยสั่งใหแ้บนพดูจาช่ืนชมทุกคน  ซ่ึงแบนก็ทาํตาม  แต่นายร้อยเอกรัตน์กลบัลืมว่า
เคยบอกแบนเช่นนั้น  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์
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ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏใน 
บทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้าง
อารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic Irony ทางภาษาตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ดงัน้ี 

 
(1) 
รัตน ์  เอา้ ! น่ีแน่ะขอรับคุณป้า  ถามคนน้ีดูกไ็ด ้- - - น่ีแน่แบน  คนท่ีออกจาก
  หอ้งเม่ือก้ีน้ีน่ะ  เอง็เห็นเป็นอยา่งไร ? 
แบน  (พดูอยา่งระวงัตวั) ดีมากขอรับ  เป็นผูใ้หญ่ท่ีควร - - -  
รัตน ์  ไม่ใช่ !  อีกคนหน่ึงน่ะ - - - คนหนุ่มน่ะ 
แบน  อ๋อ ! ดีมาก  ขอรับ  ดีมาก 
คุณหญิงเขียว อยา่งไรล่ะพอ่รัตน์ ? 
รัตน ์  (พดูกบัแบน) อา้ยสันดาน !  อา้ยเดียรัจฉาน ! 
แบน  (พูดกับรัตน์) ก็ไหนคุณสั่งไวว้่าให้ผมแสดงกิริยาดีท่ีสุดต่อคนทั่วไป    
  อยา่งไรล่ะขอรับ 
รัตน ์  อา้ยกากมนุษย ์!  อา้ยบดัซบยิ่งกว่าควาย ! ไปเถอะ ขา้จะไปเปิดกระเป๋า
  ของขา้เอง (เขา้โรงไปทางประตูขวา) 
แบน  (พดูกบัคนดู) นายเป็นอะไรไปกไ็ม่รู้ได ้(เขา้โรงตามนายไป) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 189) 
 (2) 
โอราซ  น่ีไงแบร์กนารด ์คนของเรา !   
มาดาม เดอ กีย ์ (พดูเบา ๆ) หลานคิดอยา่งไรนะ ? น่ีคนรับใชข้องหลานนะ 
โอราซ  กป้็าบอกวา่คนแรกท่ีมาท่ีน่ี กแ็บกนารดน่ี์ไงครับ !   
แบร์กนารด ์ (เขา้มา) ผูก้องมีอะไรครับ 
โอราซ  แกคิดวา่เจา้คนท่ีเพิ่งออกไปเป็นอยา่งไร ? 
แบร์กนารด ์ นายเดซอมบวัส์หรือครับ ?  ดีมากครับ !  
มาดาม เดอ กีย ์ ไม่ใช่เขา  อีกคนหน่ึง...  คนท่ีหนุ่มกวา่น่ะเป็นยงัไง ? 
แบร์กนารด ์ อีกคนหรือครับ ?  โอ ้!  ดีมากครับ !  ดีมากครับ ! 
มาดาม เดอ กีย ์ (แสดงท่าทีวา่ชนะ)  ไง !...หลานเห็นหรือยงั !... 
โอราซ  (พดูเบา ๆ กบัแบร์นารด)์ ไอส้ัตว ์! ไอทุ้เรศ !  
แบร์กนารด ์ แต่ผูก้องสั่งผมไวเ้ม่ือเชา้น้ีวา่ใหบ้อกวา่ทุกอยา่งดีหมด 
โอราซ  ไอค้นแสนเลว !  แกจะตอ้งชอใชแ้น่ มาน่ี  มาแต่งตวัใหฉ้นั ! 
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(โอราซยนือยูท่างขวา) 
แบร์กนารด ์ (พดูกบัคนดู) ผูก้องคงเครียด 
(3) 
Horace  Tiens, c'est Bernard ! voilà notre homme !  
Madame de Guy bas. Y penses-tu ? ton domestique... 
Horace  Vous avez dit la première personne venue... Bernard !... 
Bernard  s'approchant. Capitaine ?... 
Horace  Comment trouves-tu ce monsieur qui sort d'ici ?... 
Bernard  M. Désambois ?... Oh ! charmant !  
Madame de Guy Non, l'autre... le plus jeune ?... 
Bernard  L'autre ?... Oh ! charmant ! charmant ! 
Madame de Guy triomphant. Là !... tu vois !... 
Horace  bas à Bernard. Animal ! brute !...  
Bernard  bas. Mais vous m'avez dit ce matin de trouver tout charmant. 
Horace  Triple bête ! tu vas me le payer. Allons, viens m'habiller ! 
Il reste à droite. 
Bernard  à part. Le capitaine a ses nerfs.   

(Labiche, 1991: 736) 

 
2.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 
 Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตาและ

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  จะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนท่ี 
หมอคาํและนางปลัง่กาํลงัพูดคุยกบันายฤกษ ์ รตินนัทน์  เพื่อสอบถามเก่ียวกบัความรู้สึกของนาย
ฤกษท่ี์มีต่อมณี  แต่เม่ือมณีโผล่ออกมาทั้งหมอคาํและนางปลัง่กเ็ฉไฉไปพดูเร่ืองโนต้เพลงท่ีนายฤกษ์
นาํมาให้มณี  เพื่อไม่ให้ลูกสาวรู้ความจริง  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็น 
บทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
บทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
รักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic Irony ทางภาษาตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
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(1) 
หมอคาํ  นายมีความเฉลียวฉลาดพอท่ีจะเขา้ใจไดแ้ลว้เป็นแน่เทียว  วา่การท่ีตวันาย
  มาบ่อย ๆ ท่ีบา้นท่ี...... (นางสาวมณี  วมิะโลสถ  ออกมาทางขวา  นางสาว
  มณีอายรุาว 18 หรือ 19  รูปงาม  กิริยามรรยาทดี  เป็นคนซ่ือและน่าเอน็ดู
  ดว้ยประการทั้งปวง  แต่งตวัดี  รู้จกัเลือกเคร่ืองแต่งตวั) 
ปลัง่  เพลงท่ีเอามาน่ี  เป็นเพลงเพราะดีหรือนายฤกษ ์
มณี  เพลงใหม่หรือคะ ?  ช่ืออะไร ? 
ฤกษ ์  เรียกวา่ “ความไฝ่ฝัน” 
หมอคาํ  (พดูต่อทนัควนั) ของแม่... 
ปลัง่  ถึงลูกนอ้ย 
มณี  อะไรเพลงช่ือ “ความไฝ่ฝันของแม่ถึงลกูนอ้ย” ?  ช่ือยาวจริง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 60-61) 
 (2) 
มาแลง็เชียร์    คุณเฟรเดริก คุณคงฉลาดพอท่ีจะเขา้ใจไดว้า่การมาท่ีบา้นบ่อย ๆ... 
แอมเมอลีน    (เขา้มาทางดา้นขวา) สวสัดีค่ะคุณพอ่ 
มาแลง็เชียร์    (พดูเบา ๆ) เงียบไว ้! ลกูสาวผมมา 
(เฟรเดริกลุกข้ึน)  
มาแลง็เชียร์    เพลงน้ีของใครกนั ? 
เฟรเดริก     ของชาวสวีเดนคนหน่ึง 
นางมาแลง็เชียร์    คุณเพิ่งบอกเราวา่เพลงน้ีเร้าอารมณ์ดีใช่ไหม ?... 
แอมเมอลีน    เพลงช่ือวา่อะไร ?   
เฟรเดริก     ความใฝ่ฝันคร้ังแรก 
มาแลง็เชียร์    (พดูอยา่งร่ืนเริง) จากแม่คนหน่ึง... 
มาแลง็เชียร์    (พดูอยา่งร่ืนเริงเหมือนกนั) ถึงลกูนอ้ย  
แอมเมอลีน    โอ ้! ช่ือเพลงยาวจงั ! 
(3) 
Malingear    Monsieur Frédéric, vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que 
     vos visites assidues, dans une maison... 
Emmeline    entrant de la droite.  Bonjour, papa ! 
Malingear    bas. Chut !..., ma fille !  
Frédéric se lève. 
Malingear    De qui est la musique ? 
Frédéric     D'un Suédois. 
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Madame Malingear   Vous nous disiez, monsieur, que cette romance faisait fureur ?... 
Emmeline    Comment s'appelle-t-elle ? 
Frédéric     Le Premier Soupir. 
Malingear    vivement.  D'une mère...  
Madame Malingear   de même.  Pour son enfant. 
Emmeline    Ah! que ce titre est long ! 

(Labiche, 1991: 809-810) 

 
2.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 Dramatic Irony ทางภาษาในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

หลวงจ าเนียรเดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur 
Perrichon  จะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีสถานีรถไฟ  โดยขนุทุรวาทีมาหาหลวงจาํเนียรวานิช
เพื่อยืมเงิน  แต่แสร้งบอกนางจาํเนียรวานิชว่าตนลาพกัร้อนเพื่อมาส่งหลวงจาํเนียรและนางจาํเนียร
วานิช  ซ่ึงนางจาํเนียรวานิชก็หลงเช่ือและกล่าวขอบใจขุนทุรวาทีท่ีมีนํ้ าใจ  ส่วนในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกันและอยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกัน  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้ งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic 
Irony ทางภาษาตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

   
(1) 
โสภา  อา้ว ท่านขนุทุรวาทีกม็าดว้ย 
นางจาํเนียร ท่านขนุทาํไมยงัไม่ไปกระทรวงหรือคะ 
ขนุทุรวาที ผมลาพกัวนัน้ีขอรับ ผมจะยอมให้คุณหลวงกบัคุณนายไปโดยไม่มาส่ง
  อยา่งไรได ้
นางจาํเนียร ท่านขนุมาส่งหรือคะ ดิฉนัขอบใจมากทีเดียว 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 16) 
(2) 
อองเรียต     น่ีไง  นายมาจอแร็ง ! 
มาจอแร็ง     (พดูกบัคนดู) น่ีไง พวกเขาอยูท่ี่น่ี ! 
นางเปริชอง    คุณ  ทาํไม่คุณไม่อยูท่ี่สาํนกังานของคุณ ?... 
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มาจอแร็ง     ผมลาหยุดพกัผ่อน  คุณนาย  ผมไม่อยากให้คุณเดินทางโดยไม่ได้มา
     กล่าวลา 
นางเปริชอง    อะไรกนั ! คุณมาดว้ยเหตุผลแค่น้ีหรือ  โอ ้! น่ารักจงั !  
(3) 
Henriette     Tiens, monsieur Majorin ! 
Majorin     à part.  Enfin, les voici ! 
Madame Perrichon    Vous ! comment n'êtes-vous pas à votre bureau ?... 
Majorin     J'ai demandé un congé, belle dame; je ne voulais pas vous laisser    
     partir sans vous faire mes adieux ! 
Madame Perrichon    Comment ! c'est pour cela que vous êtes venu ! Ah ! que c'est aimable! 

(Labiche, 1991: 662) 

 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย Dramatic Irony ทางภาษา ท่ี

ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  พบว่าพระองคท์รงรักษาลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic Irony ทาง
ภาษาตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมฝร่ังเศส ทั้งน้ีเน่ืองจากกลวิธีดงักล่าวเป็นกลวิธีท่ีทาํให้
ผูช้มมีฐานะท่ีอยู่เหนือตวัละคร จึงทราบความเป็นไปทุกอย่างในละครว่าความจริงคืออะไร หรือ
เป็นอยา่งไร แต่ตวัละครในเร่ืองไม่ทราบ 
 
3. Dramatic Irony ทางสถานการณ์ 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic Irony ทางสถานการณ์  
ดงัน้ี 

3.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui 

 Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
หมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui  แสดงใหเ้ห็น
จากการใชฉ้ากบงัตา  ซ่ึงในบทละครทั้งสองเร่ืองขา้งตน้นั้นปรากฏหลายคร้ัง  ดงัเช่นในเหตุการณ์ท่ี
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หาทางแกแ้คน้ตาสงัไดด้ว้ยการโกหกว่าตาสังเป็นหมอเทวดาและสามารถรักษาจินดาไดน้ั้น  ยายมา
ไดท้าํใหผู้อ่้านและชมรับรู้ความคิดน้ีดว้ยการใชฉ้ากบงัตา คือ การพดูกบัคนดู  โดยท่ีตวัละครตวัอ่ืน
ท่ีอยู่ในฉากนั้นไม่ทราบ  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้าง
อารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ี
ปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะ
การสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic Irony ทางสถานการณ์ตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
 

(1) 
ยายมา  (พดูทางคนดู) เออ !  เห็นจะไดก้าร  นึกทางแกเ้ผด็อีตาสังไดแ้ลว้ (พดูกบั
  อา้ยเหลือ) แหมถา้ยงังั้นละกแ็กมาน้ีดีทีเดียว  ท่ีน่ีมีคนเก่งท่ีสุดอยูค่นหน่ึง  
  เป็นหมอรักษาโรคต่าง ๆ  ดีนกั 
อา้ยเหลือ  ออ้ !  กอ็ยูท่ี่ไหนล่ะยะ ?  
ยายมา  อยูโ่น่นแน่ะคะ  แกไปตดัฟืนโป๊ก ๆ อยูโ่น่นแน่ะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 162) 
 (2) 
มาร์ตีน  (พดูทางคนดู) เออ ! สวรรคช่์วยใหฉ้นัคิดเร่ืองแกแ้คน้เจา้คนเกเรน้ีไดแ้ลว้ 
  (พูดเสียงดงั) แกมาพบส่ิงท่ีแกตอ้งการแลว้ ท่ีน่ีมีคนเก่งท่ีสุดของโลกท่ี
  รักษาโรคท่ีหมดทางรักษาแลว้ 
วาแลร์  ออ้ ! แลว้อยูท่ี่ไหนล่ะ ? 
มาร์ตีน  อยูโ่น่นแน่ะ  เขาตดัฟืนอยูโ่น่น 
(3) 
Martine  Elle dit ces premières lignes bas. Ah ! que le Ciel m’inspire une        
  admirable invention pour me venger de mon pendard. (Haut.) Vous ne 
  pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous       
  cherchez : et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du 
  monde pour les maladies désespérées. 
Valère  Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer ? 
Martine  Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s’amuse à 
  couper du bois. 

(Molière, 1999: 41) 
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3.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle 

 Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองล่ามดี
และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle ดงัเห็นไดใ้น
เหตุการณ์ตอนท่ีนายจอนไปรับโทรศพัทท่ี์คนองักฤษโทรมาท่ีโรงแรม  เขาไดใ้ชว้ิธีการหันมาพูด
กบัคนดูเพื่อเปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ีว่าเขาไม่สามารถแปลภาษาองักฤษไดแ้มแ้ต่คาํเดียว  โดยตวัละคร
ตวัอ่ืนนั้นไม่ทราบความจริงขอ้น้ี  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ี
สร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ี
ปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะ
การสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic Irony ทางสถานการณ์ตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
เสมียน  ก็ดีละ  ในเวลาน้ีท่ีจริงไม่ใคร่จะมีชาวต่างประเทศมา (กร่ิงท่ีเคร่ือง      
      โทรศพัท)์ ออ้โทรศพัท ์ (เสมียนไปฟังโทรศพัทอ์ยูค่รู่หน่ึง  แลว้จ่ึงหนัไป
  พูดกนัจอน)  เขาพูดมาจากเมืองไทร  (จอนยืนพิงโต๊ะของเสมียนเฉยอยู ่ 
  เสมียนจึงไปพดูใกล)้  อยา่งไรเล่า !  เขาพดูจากเมืองไทร ! พดูภาษาองักฤษ 
จอน  กถ็า้เขาเป็นคนองักฤษกค็งพดูภาษาองักฤษซิ 
เสมียน  กแ็กไปพดูกบัเขาซิ !  
จอน  (เดินไปโดยไม่ใคร่เตม็ใจ  และพดูสาย)  โหล !  -- โหล ! – (พดูกบัคนดู)  
  จบเทียว !  พดูภาษาองักฤษ ! (ฟังครู่หน่ึง  แลว้หนัไปพดูกบัคนดูอีก)  ไม่
  เขา้ใจจนคาํเดียว  ใหต้กนรกซิ !  (อีกครู่หน่ึงแลว้พดู)  เยส !  เยส ! (พดูกบั
  คนดู) ภาษาองักฤษแปลวา่  “จะ้” 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 132-133) 
(2) 
เสมียน  ก็ดี  ตอนน้ีไม่ค่อยจะมีชาวต่างประเทศมา (เสียงกร่ิงโทรศพัท์ดงั)  ออ้ 
  โทรศพัท ์!  (เสมียนไปท่ีโต๊ะทางขวา ฟังโทรศพัทอ์ยูค่รู่หน่ึง) มีคนโทรมา
  จากเมืองลอนดอน (อแูชนยืนพิงโต๊ะของเสมียน  ไม่เคล่ือนไหว  แลว้เดิน
  กลบัไปท่ีโต๊ะของตวัเอง) เขาโทรจากเมืองลอนดอน ! เขาพดูภาษาองักฤษ 
  นายกต็อ้งรับโทรศพัท ์! 
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อแูชน  (เดินไปช้า ๆ และยกหูโทรศัพท์) ฮัลโหล (พูดกับคนดูอย่างห่อเห่ียว)  
  จบกนั ! พวกองักฤษ ! (ฟังครู่หน่ึง หันไปพดูกบัคนดู) ฉนัไม่เขา้ใจอะไร
  เลย (พดูโทรศพัท์) Yes ! Yes ! (เงียบสักครู่หน่ึง ทาํท่าทางห่อเห่ียวกบั 
  คนดู พดูโทรศพัทอ์ยา่งห่อเห่ียว) Yes ! Yes ! 
(3) 
La caissieère Du reste nous n’avons pas beaucoup d’étrangers en ce moment.        
  (Sonnerie.) Tiens ! le téléphone. (Elle va jusqu’à la table de droite.  
  A l’appareil, après un silence,) On téléphone de Londres. (Eugène,   
  appuyé au comptoir ne bouge  pas. Regagnant son comptoir.)Et bien ! 
  On téléphone de Londres ! On téléphone en anglais. Allez à l’appareil ! 
Eugène  il va lentement à l’appareil et prend les recepteurs.  Allô !... (Au public, 
  avec désespoir,) Ça y est ! des Anglais ! (Un silence, Au public.) Je n’y 
  comprends rien, rien. (Dans l’appareil.) Yes ! Yes ! (Un silence : il fait 
  au public des gestes de désespoir. D’un air désespéré, dans le téléphone.) 
  Yes ! Yes ! 

(Bernard, 2004: 96-97) 

 
3.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคญัและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 
 Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

คดีส าคัญและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  ดงัเห็นไดใ้นเหตุการณ์
ตอนท่ีนายเฉลียว  ฉลาดพดู ไดโ้กหกต่อทุกคนในศาลว่านายกบูเป็นเจา้หนา้ท่ีสาํคญั  เป็นพ่อหมา้ย  
มีลูกวยัเยาวถึ์งห้าคนท่ีตอ้งเล้ียงดู  ตอ้งทาํงานตั้งแต่เชา้มืดยนัคํ่า  และยงัพูดจาเกินความจริงเพื่อให้
ศาลเห็นใจนายกูบ  แต่ขณะเดียวกันนายกูบเองก็ใช้วิธีการกระซิบพูดความจริงกับนายเฉลียว   
ฉลาดพูด  การกระซิบจึงเป็นการใช้ฉากบังตาวิธีหน่ึง  ซ่ึงคนท่ีอยู่ในศาลไม่ทราบความจริง  
นอกจากนายเฉลียว  นายกูบ และผูอ่้านหรือผูช้ม  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น
เป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขันในลักษณะเดียวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน   ทั้ ง น้ี 
เม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic Irony ทางสถานการณ์ 
ตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
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(1) 
เฉลียว  นายกบูจาํเลยผูน้ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีสาํคญัผูห้น่ึง 
กบู  (กระซิบดัง ๆ กับเฉลียว)  เปล่านะครับ !  ผมเป็นคนจุดโคมตามถนน  
          เท่านั้น ! 
เฉลียว  (พดูกบักบู)  อยา่อึงไปน่ะ ! (พดูกบัศาลต่อไป) จาํเลยเป็นผูมี้หนา้ท่ีอนัเป็น
  ประโยชน์แก่ประชาชนชาวเมืองโลเลบุรีน้ี  หาผูใ้ดเปรียบเสมอเหมือนได้
  ยาก  เปรียบเหมือนมคัคุเทศกผ์ูน้าํทางใหผู้ท่ี้สัญจรไปมา  เดินสู่เคหะสถาน
  ได้โดยไม่หลงทาง  แต่เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความ 
  เห็นแก่ตวัมาก  เพราะฉะนั้นโมหจริตจึงมืดมนไปดว้ยความริษยา  ไม่รู้สึก
  คุณประโยชน์ของผูอ่ื้น  และบุคคลอย่างเช่นจาํเลยน้ี  จึงมิไดมี้ผูแ้ลเห็น
  ความดีความชอบ  ขอใหศ้าลคาํนึงดูเถิดขอรับ  จาํเลยเป็นผูท่ี้สมควรไดรั้บ
  ความกรุณาของโลกมากกว่าท่ีจะตอ้งมาตกอยู่ในท่ีอบัอายเป็นจาํเลยใน
  ศาลเช่นน้ี  จาํเลยเป็นพอ่หมา้ย  มีบุตรนอ้ย ๆ อยูใ่นผา้ออ้มถึงหา้คน— 
กบู  (กระซิบ)  เมียผมยงัอยูน่ะครับ  แลว้ลกูผมกมี็คนเดียวเท่านั้น 
เฉลียว  (กระซิบ)  แกอยา่สอดสิน่า !  (พดูดงัต่อไป)  ลูกนอ้ยในผา้ออ้มทั้งหา้คนน้ี  
  จาํเลยจาํเป็นตอ้งหาเล้ียงอยู่คนเดียว  ประหน่ึงว่าเป็นทั้งบิดามารดาของ
  ทารก  เหตุฉะน้ีจาํเลยจึงตอ้งทาํงานตั้งแต่รุ่งจนคํ่าทุก ๆ วนัมิไดข้าด— 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 196-197) 
(2) 
บาร์บเบอมอล ผมขอเร่ิมเร่ืองโดยทนัทีและไม่ตอ้งมีอารัมภบทใด ๆ เร่ืองการฟ้องร้องท่ี
  ทาํใหเ้ราตอ้งมาอยูท่ี่ศาลน้ี  นายลากปีูลเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
ลากปีูล  (กระซิบ) ผมนะหรือ ? ผมเป็นคนจุดโคมไฟตามถนนเท่านั้นนะ 
จ่าศาล  เงียบ ๆ ! 
บาร์บเบอมอล จาํเลยเป็นหน่ึงในผูบ้ริหารท่ียิ่งใหญ่ท่ีทวีปยุโรปทั้ งทวีปตอ้งอิจฉาพวก
  เรา !  เขาทาํงานท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เขาตอ้งรับผิดชอบในตาํแหน่ง
  ท่ีมีแต่คุณงามความดี ไม่ใช่ตาํแหน่งท่ีมีเล่ห์เหล่ียมเลวร้าย โอ ้! เขาเป็น
  หมา้ยหลงัจากแต่งงานได ้15 เดือน มีบุตรตวันอ้ย ๆ ท่ีตอ้งไกวเปลเล้ียงดู
  ถึง 5 คน เขาทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างดี  ไม่เพียงแต่ตอ้งป้อนอาหารเขา้ปากลูก
  นอ้ยท่ีหิวโหย แต่ตอ้งคอยปกป้องดูแลคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย เขามุ่งทาํความดี 
  รับผดิชอบและซ่ือสัตยต่์อการงาน  น่ีคือชีวิตของคนเหล่าน้ีน่ะหรือ ?  ถาม
  คาํถามน้ีตอนรุ่งอรุณตอนเท่ียงวนัท่ีมีแดดร้อนจดั ตอนพลบคํ่า ถามคน
  เหล่าน้ีท่ีมีแต่หยดเหง่ือชุ่มโชกอยู่บนหน้าผากท่ีกม้หน้ากม้ตาทาํงาน !!! 
  แต่ท่านจะถามหามงกุฎอนัใดกบัวนัท่ีตอ้งทาํงานหนักเหล่าน้ี  แน่นอน  
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  อศัวินท่ีรับผิดชอบงานคนน้ีมองหาความเพลิดเพลิน ขอตกัตวงความสนุก
  จากละครตลกหรือละครร้องท่ีช่วยบรรเทาความเหน่ือยลา้ในสมองของเขา  
  กระจกแห่งเมืองนรกของเทพีแห่งการเตน้รํา เธอซีโคร (ผมเรียกวา่ มูแลง็ 
  เดอ ลา กาแลต็) สะทอ้นการเตน้รําเพื่อความบนัเทิงของคนงานท่ีเหน่ือยลา้
  ผูน้ี้  
(3) 
Barbemolle J’aborderai donc immédiatement et sans autre préambule la discussion 
  des griefs qui nous amènent à cette barre. M. Lagoupille est employé de 
  l’État. 
Lagoupille (bas) Moi ? Je suis lampiste ! 
L’huissier Chut ! chut ! 
Barbemolle Il appartient à l’une de ces grandes administrations que l’Europe entière 
  nous envie : au ministère des Affaires étrangères ! où il doit d’occuper 
  un poste de confiance non à de misérables intrigues, mais à ses mérites 
  personnels ! Ah ! c’est que resté veuf après quinze mois de mariage, 
  avec cinq enfants au berceau, il s’est imposé la mission, non seulement 
  de donner la becquée quotidienne à ces petites bouches affamées, mais 
  encore de prêcher d’exemple, à ces défenseurs de demain, l’amour du 
  bien, le culte du travail, la fidélité au devoir et aux institutions libérales 
  qui nous régissent ! Ce qu’est la vie de cet homme ? Demandez-le donc à 
  l’aurore ! Demandez-le au pesant soleil de midi ! Demandez-le au     
  crépuscule du soir, qui depuis tant d’années, chaque jour, voient perler la 
  sueur à ce front éternellement courbé sur la tâche !!! « Mais, direz-vous, 
  quel couronnement, à des journées si noblement remplies ? Sans doute, 
  ce chevalier du devoir, les yeux gorgés de volupté, puise dans les     
  obscénités du vaudeville et de l’opérette la détente qu’implore à grands 
  cris la lassitude de son cerveau ? Les glaces du pandemonium où règne 
  en souveraine Terpsichore (j’ai nommé le Moulin de la Galette), se  
  renvoient de reflets en reflets les chorégraphiques ébats de cet inlassable 
  travailleur  ? » Point !,,, Il se rend au café !!! A ce café du Pied qui    
  remue, si humble en sa tranquillité, qu’on le croirait échappé à un dizain 
  de l’auteur du Passant et de Severo Torelli.  

 (Courteline, 1990: 64) 
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3.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes  Vivacités du Capitaine Tic 

 Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
วิไลเลอืกคู่และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes  Vivacités du Capitaine Tic  ดงัเห็น
ไดใ้นเหตุการณ์ตอนท่ีนายร้อยเอกรัตน์พูดกบัคนดูว่าตนเองเลิกคิดเร่ืองมา้และหาเมียดีกว่า  เพราะ
ร้อยเอกรัตน์เห็นว่าวิไลโตข้ึนแลว้สวยและรู้สึกว่าชอบวิไลข้ึนมา  แต่วิไลไม่ทราบว่านายร้อยเอก
รัตน์พดูถึงตนเองอยู ่ ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์
ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏใน 
บทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้าง
อารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic Irony ทางสถานการณ์ตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

(1) 
รัตน ์  (พดูกบัคนดู) แม่วิไลน่ีเป็นสาวข้ึนแลว้สวยพอใช ้ แลว้ก็ชอบทหารดว้ย !  
  ถา้ไหน ๆ จะมีเมียแลว้ก ็- - - เห็นจะตอ้งลองทาบทามคุณป้าดูที - - - ตวัเรา
  เองก็กาํพร้า  วิไลก็กาํพร้า  คุณป้าแกใจดีไดรั้บมาเล้ียงไวท้ั้ง 2 คน  เคยรัก
  กนัฉนัพี่นอ้ง  ราวกบัร่วมบิดามารดากนั - - - ถา้ไดก้นักท่็าจะเหมาะอยู ่- - 
  เราเลิกความคิดหามา้ 2 ตวันัน่เสียกแ็ลว้ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 173-174) 
(2) 
โอราซ  (พดูกบัคนดูและเดินไปทางขวา) โอ ้! ญาติสาวคนน้ีน่ารัก และชอบทหาร
  ดว้ย คิดอยากจะแต่งงานแลว้ พูดเร่ืองน้ีกบัคุณป้าดีกว่า ฉันจะยกเลิกการ
  ซ้ือมา้สองตวั อยา่งน้ีกพ็อแลว้ ! 
(3) 
Horace  à part, et passant à droite. Sacrebleu ! elle est gentille, la petite cousine! 
  elle aime les militaires... et, si jamais je songe à me marier... Il faudra 
  que j'en parle à la tante... Je supprimerais les deux chevaux, voilà tout ! 

(Labiche, 1991: 728) 
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3.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 

 Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
ตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  ดงัเห็นไดใ้นเหตุการณ์
ตอนท่ีนายรอด  รตินันทน์  แกลง้ทาํเป็นคนไขไ้ปหาหมอคาํเพื่อจะสืบดูฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัววิมะโลสถ  นางปลัง่ก็ใชอุ้บายในการตบตานายรอด  โดยหาคนแกลง้มาทาํเป็นคนไขม้า
ใหห้มอคาํรักษา  ซ่ึงผูช้มกท็ราบดีวา่หมอคาํเป็นหมอท่ีไม่มีใครมารักษา  และยงัแสร้งเขียนจดหมาย
และให้คนท่ีเป็นแขกมาส่ง  โดยแสร้งว่ามาจากคุณหญิงท่านหน่ึงเพื่อตบตาว่าหมอคาํเป็นบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมาก  แมแ้ต่ผูมี้ช่ือเสียงในสังคมก็ยงัมารักษา  ในฉากน้ีจึงปรากฏการพลิกความหมายของ
สถานการณ์ตลอดเวลาและมีความชดัเจนมาก  เน่ืองจากมีการใชฉ้ากบงัตา คือ การพดูกบัคนดู  ส่วน
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและ
อยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic 
Irony ทางสถานการณ์ตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
(แขกยามคนหน่ึงแต่งตวัเป็นเทือกยนิูฟอร์ม  ออกทางซา้ย) 
หมอคาํ  (พดูกบัแขก) มาทาํไม? (พดูกบัคนดู)  มาจากท่ีไหนกไ็ม่รู้ 
แขก  มีคนถือหนงัสือมาจากคุณหญิงประดิษฐราชการ (ยืน่จดหมาย) 
หมอคาํ  ขอบใจ (รับจดหมาย  หันไปพูดกบัคนดู)  ยงัไม่เคยรู้จกัเลย (ฉีกซองอ่าน
  จดหมาย) 
รอด  (พดูกบัคนดู) ถึงกบัคุณหญิงมีจดหมายถึง  สาํคญัมาก 
หมอคาํ  (อ่านจดหมาย) “ถึงคุณหมอทราบ  ดิฉันรอดชีวิตคร้ังน้ีก็เพราะคุณ   
  จะตอบแทนเท่าไร ๆ กไ็ม่เพียงพอได ้ เพราะฉะนั้นดิฉนัขอส่งค่ากาํนลัมา
  ให้สองพนับาท  เพื่อเป็นของตอบแทนคุณเล็กน้อย” (เอาธนบตัรราคา 
  2000 บาท  ท่ีมากบัจดหมายนั้นใส่กระเป๋าแลว้หันไปเขียนหนังสือ 2 – 3 
  ตวัท่ีโตะ๊) 
รอด  (พูดกบัคนดู) ดูซิ  เงินสองพนับาทเอายดัใส่กระเป๋าหนา้เฉย  ราวกบัยี่สิบ
  บาท  แกคงเห็นไม่คณนาอะไรเลย 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 94-95) 
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(2) 
คนรับใช ้  (แต่งตวัในชุดคนรับใช ้เขา้มาจากดา้นใน) ท่านครับ ! 
มาแลง็เชียร์ อะไรกนั ? (พดูกบัคนดู) เจา้น่ีมาจากไหน ? 
ราตินวัส์  (พดูกบัคนดู) เขามีคนรับใชด้ว้ย ! 
คนรับใช ้  (ส่งจดหมายท่ีอยู่บนพานเงิน) เป็นจดหมายท่ีมีคนนาํมาจากท่านดชัเชส 
  เดอ มงเตอฟียสัโกน 
มาแลง็เชียร์ (รับจดหมาย ประหลาดใจมาก) สําหรับฉันหรือ !... (พดูกบัคนดู) ฉันไม่
  รู้จกั 
ราตินวัส์  (พดูกบัคนดู) เขารักษาพวกดชัเชสดว้ย !... 
มาแลง็เชียร์ (อ่านจดหมายและพูดกับคนดู) เอ๊ะ ลายมือเมียฉัน ! (พูดกับราตินัวส์)  
  ขออนุญาตอ่านนะ ? 
ราตินวัส์  เชิญครับ ! 
มาแลง็เชียร์ (อ่านใหค้นดูฟัง) “อ่านจดหมายน้ีเสียงดงั ๆ” (พดูกบัตนเอง) อา้ ! ตอ้งอ่าน
  เสียงดงั ! (อ่านเสียงดงั) “คุณหมอท่ีเคารพ ดิฉนัเป็นหน้ีชีวติต่อคุณหมอ...”  
ราตินวัส์  (พดูกบัคนดู) เอาละ ฉนัควรไวว้างใจผูช้ายคนน้ี 
มาแลง็เชียร์ (อ่านเสียงดงั) “ดิฉันไม่มีทางชดใชห้น้ีคุณไดห้มดเลย  ขออนุญาตส่งเงิน
  มาให้คุณจาํนวนส่ีพนัฟรังก์ เพื่อเป็นส่ิงแสดงความซาบซ้ึงบุญคุณของ
  ดิฉนั” 
ราตินวัส์  (พดูกบัคนดู) ส่ีพนัฟรังก ์!  แค่คร้ังเดียว ! 
(3) 
Un chasseur en grande livrée, entrant par le fond. Monsieur ! 
Malingear Qu'est-ce que c'est? (A part.) D'où sort-il, celui-là ? 
Ratinois  à part. Il a un chasseur ! 
Le chasseur présentant une lettre sur un plat d'argent. C'est une lettre qu'on apporte 
  de la part de madame la duchesse de Montefiascone. 
Malingear prenant la lettre, très étonné.  Pour moi !... (A part.) Je ne connais pas ! 
  Il se lève. 
Ratinois  à part. Il soigne des duchesses!... 
Malingear regardant la lettre et à part.  Tiens, l'écriture de ma femme!...  
  (A Ratinois.) Vous permettez ?... 
Ratinois  Faites donc ! 
Malingear à part, lisant. « Lis cette lettre tout haut." (Parlé.) Ah! il faut lire! (Lisant 
  très haut.) «Cher docteur, je vous dois la vie... » 
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Ratinois  à part. Eh bien, j'aurais confiance dans cet homme-là, moi. 
Malingear lisant. « Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de 
  vous envoyer ces quatre mille francs, comme un faible témoignage de 
  mon inaltérable gratitude.» 
Ratinois  à part. Quatre mille francs ! d'un seul coup !  

   (Labiche, 1991: 821) 

 
3.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 Dramatic Irony ทางสถานการณ์ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

หลวงจ าเนียรเดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur 
Perrichon  ดงัเห็นไดใ้นเหตุการณ์ตอนท่ีหลวงจาํเนียรวานิชจะไปดวลกระบ่ีหวายกบัหลวงรุกราญ
รณรงค์ตามคาํท้า  ซ่ึงหลวงจาํเนียรวานิชคิดว่าลูกและภรรยาจะร้องไห้เสียใจ  แต่ปรากฏว่า 
นางจาํเนียรวานิชและนางสาวโสภากลบัมีท่าทีเฉยเมย  อีกทั้งยงับอกให้หลวงจาํเนียรวานิชรีบไป  
ซ่ึงทาํให้หลวงจาํเนียรวานิชแปลกใจมากและแสดงความแปลกใจนั้นออกมาผ่านการสนทนากบั
ผูอ่้านและผูช้ม  ผูอ่้านและผูช้มจึงเกิดอารมณ์ขนัเน่ืองจากทราบว่านางจาํเนียรวานิชและนางสาว
โสภาไดเ้ขียนจดหมายไปแจง้ให้ตาํรวจมาระงบัเหตุการณ์ไวก่้อนแลว้  อีกทั้งยงับอกให้นายแมน้
ช่วยเหลืออีกทางหน่ึง  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้าง
อารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ี
ปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะ
การสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีDramatic Irony ทางสถานการณ์ตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร ช่างเถอะ! ฉันไม่อยากลํ่ าลาอะไร เด๋ียวก็จะร้องไห้กันพะอืดพะอม      
  เป็นธรรมดาผูห้ญิงอดยุง่ไม่ได ้(โสภาเดินผ่านหนา้ต่างช่องซ้าย ดา้นหลงั
  ถือกระเชา้ร้องเพลงหงิง ๆ ไปพลาง) 
หลวงจาํเนียร โสภา ! 
โสภา  (มายนืท่ีหนา้ต่าง) อะไรคะ 
หลวงจาํเนียร พอ่จะตอ้งลาไปก่อนละนะ 
โสภา  (ยิม้) ค่ะ 
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หลวงจาํเนียร อยา่ร้องห่มร้องไหไ้ปเลยนะลกู 
โสภา  เปล่าค่ะ ดิฉนัไม่ไดร้้องไห้เลย! ดิฉันจะไปเก็บดอกไมน้ะคะ  (เดินผา่นไป
  ทางขวาแลว้เลยหายเขา้โรง) 
หลวงจาํเนียร (ป้อง) อือ ! ดูไม่เห็นค่อยทุกขค์่อยร้อนอะไรเลยลกูเรา ! 
ขนุทุรวาที (ป้อง) ลูกเขาช่างรักพ่อจริงนะ  ให้ตายโหงสิ ! (นางจาํเนียรเดินผ่าน    
  หนา้ต่างช่องซา้ยดา้นหลงั  ถือบวัรดตน้ไม)้ 
หลวงจาํเนียร (ไปท่ีหนา้ต่าง) แม่ยีสุ่่น ฉนักาํลงัจะไปเด๋ียวน้ี 
นางจาํเนียร (หนา้เฉย ๆ) แลว้กลบัมาใหท้นักินขา้วกลางวนันะคะ (รดตน้ไม)้ 
หลวงจาํเนียร (ป้อง) ทาํหนา้เฉย ๆ ! ... หรือหล่อนจะส้ินรักเราแลว้ละกระมงั 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 91-92) 
(2) 
นายเปริชอง      ไม่ ! ฉนัไม่อยากเห็นฉากลาน้ี...  เด๋ียวจะร้องไหร้ะงม... แลว้จะมาเป้ือน
       เส้ือผา้ฉนั  ออกเดินทางกนัเถอะ ! (ไดย้นิเสียงร้องเพลงมาจากหลงัฉาก)  
       เป็นเสียงลูกสาวของฉนั ! 
อองเรียต       (ร้องเพลงเขา้มา มือถือกระป๋องรดนํ้ าตน้ไม)้ ทรา ลา ลา ! ทรา ลา ลา ! 
       (พดู) ออ้ คุณพอ่ท่ีรักน่ีเอง... 
นายเปริชอง      ใช่...  พ่อเอง...  พ่อจะเดินทางพร้อมกบัชายหนุ่มสองคนน้ี... ตอ้งไป
       แลว้... (กอดลกูสาวดว้ยอารมณ์เศร้า) ลาก่อนลกูรัก !... 
อองเรียต       (หน้าเฉย ๆ) ลาก่อนคุณพ่อ (ป้อง) ไม่มีอะไรตอ้งกลวัเลย  คุณแม่ได้
       แจ้งกับหัวหน้าตาํรวจไวแ้ลว้... ส่วนฉันก็บอกคุณอาร์มองด์ไวแ้ล้ว 
       (ออกไปรดนํ้าตน้ไม)้ 
นายเปริชอง      (เช็ดนํ้ าตาตนเองแลคิดว่าลูกสาวยงัอยู่ใกลต้นเอง) อย่าร้องไห้ไปเลย
       ลูก ! ถา้ลูกไม่ไดเ้ห็นหนา้พอ่อีก กนึ็กถึง... (หยดุพดู) อะไรกนั ! หล่อน
       ไปรดนํ้าตน้ไม ้! 
มาจอแร็ง       (ป้อง) ช่างเหลือเช่ือ ! แต่สมนํ้าหนา้ !  
นางเปริชอง      (เดินเขา้มาพร้อมถือดอกไม ้พดูกบัสามี) ท่ีรัก...เรามาตดัดอกดาลียสักนั
       ไหม ? 
นายเปริชอง      เมียฉนัเป็นอะไรไป ! 
นางเปริชอง      ฉนัเกบ็ดอกไมม้าใส่แจกนั 
นายเปริชอง      เชิญไปเก็บเถอะ !  ช่วงเวลาแบบน้ีฉันไม่ห้ามหรอก...ฉันไปล่ะนะ 
       กาโรลีน 
นางเปริชอง      (หนา้เฉย ๆ) โอ ้! คุณจะไปท่ีนัน่หรือ ? 
นายเปริชอง      ใช่... ฉนัจะ... ท่ีนัน่กบัชายหนุ่มสองคนน้ี 
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นางเปริชอง      เชิญค่ะ !  แลว้กลบัมาทานอาหารเยน็นะคะ 
นายเปริชองและมาจอแร็ง 
       อะไรกนั ?  
นายเปริชอง      (ป้อง) ทาํหนา้เฉย...  เมียไม่รักฉนัแลว้หรือ ? 
(3) 
Perrichon       Non ! je veux éviter cette scène... ce seraient des pleurs, des cris... 
       elles s'attacheraient à mes habits pour me retenir... Partons ! (On  
       entend chanter dans la coulisse.) Ma fille !   
Henriette       entrant en chantant, et un arrosoir à la main.  Tra la la ! tra la la ! 
       (Parlé.) Ah ! c'est toi, mon petit papa... 
Perrichon       Oui... tu vois... nous partons... avec ces deux messieurs... il le faut !... 
       (Il l'embrasse avec émotion.) Adieu ! 
Henriette       tranquillement. Adieu, papa. (A part.) Il n'y a rien à craindre, maman 
       a p  révenu le préfet de police... et moi, j'ai prévenu M. Armand. Elle 
       va arroser les fleurs. 
Perrichon       s'essuyant les yeux et la croyant près de lui.  Allons, ne pleure pas !... 
       Si tu ne me revois pas, songe... (S'arrêtant.) Tiens! elle arrose ! 
Majorin       à part. Ca me révolte! mais c'est bien fait ! 

 Madame Perrichon      entrant avec des fleurs à la main, à son mari. Mon ami... peut-on 
       couper quelques dahlias ? 
Perrichon       Ma femme !... 
Madame Perrichon      Je cueille un bouquet pour mes vases. 
Perrichon       Cueille !... dans un pareil moment, je n'ai rien à te refuser... Je vais 
       partir, Caroline. 
Madame Perrichon      tranquillement.  Ah ! tu vas là-bas ? 
Perrichon       Oui... je vais... là-bas, avec ces deux messieurs. 
Madame Perrichon      Allons ! tâche d'être revenu pour dîner. 
Perrichon et Majorin   Hein ? 
Perrichon       à part. Cette tranquillité... est-ce que ma femme ne m'aimerait pas ? 
Majorin       à part. Tous les Perrichon manquent de cœur! c'est bien fait ! 

(Labiche, 1991: 704-705) 
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 จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย Dramatic Irony ทางสถานการณ์ 
ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  พบว่าพระองคท์รงรักษาลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธี Dramatic Irony ทาง
สถานการณ์ตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมฝร่ังเศส ทั้งน้ี กลวิธีสร้างอารมณ์ขนัดงักล่าวเป็น
การให้ตวัละครตวัหน่ึงใช้กิริยาท่าทางในลกัษณะของการปิดบงัมิให้ตวัละครอ่ืนในเร่ืองทราบ
เร่ืองราวบางอยา่ง  แต่ในขณะเดียวกนักลบัทาํให้ผูดู้ผูช้มทราบเร่ืองราวนั้น  จึงทาํใหเ้กิดอารมณ์ขนั
ข้ึนได ้
 
4. การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตัวละคร 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรม
และลกัษณะนิสัยของตวัละคร  ดงัน้ี 

4.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin  Malgré Lui   

 การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง 
Le Médecin  Malgré Lui  แสดงใหเ้ห็นจากบทสนทนาของตวัละคร  ดงัท่ีปรากฏในคาํพดูของ
ตาสังท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นในลักษณะนิสัยของตนเองว่าเป็นคนเห็นแก่เงิน  เม่ือทราบว่า 
ถา้ตนเองยอมเป็นหมอก็จะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งงาม  จึงเตม็ใจท่ีจะโกหกว่าเป็นหมอวิเศษ  โดย
ไม่สนใจว่าคนไขจ้ะเป็นใครและมีอาการอยา่งไร  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้น
เป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนัในลักษณะเดียวกันและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน  ทั้ งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและ
ลกัษณะนิสัยของตวัละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  แต่ทรงสร้างสรรค์
โดยการขยายความเพื่อให้เผยให้เห็นพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครท่ีเด่นชดัยิ่งข้ึน  ดงัท่ี
ทรงระบุให้ตาสังทราบจากอา้ยเหลือว่าหากยอมรับว่าตนเองเป็นหมอจะไดร้างวลั  ตาสังจึงพูดว่า 
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ถา้เช่นนั้นจะให้ยอมรับว่าเป็นหมาก็ทาํได ้ ซ่ึงเป็นเผยให้เห็นลกัษณะนิสัยท่ีเห็นแก่เงินของตาสัง
อยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน  ดงัน้ี 

 
(1) 
อา้ยเหลือ  คนไขท่ี้ผมมาเชิญคุณไปรักษาคราวน้ีก็เป็นโรคประหลาด  แต่ผมเช่ือว่า
  คุณคงจะรักษาหายไดง่้าย ๆ  ทีเดียว  ยงัไง ๆ  คงจะไม่เป็นการเสียเวลา
  เปล่า  เพราะท่านหม่ืนจาํเนียรนายผมน่ะ  ท่านเป็นเศรษฐีท่านคงจะให้
  รางวลัคุณถึงขนาดเป็นแน่  
ตาสัง  ออ้ !  ถา้ฉนัไปกะแกละกฉ็นัคงจะไดรั้บประโยชน์จนเป็นท่ีพอใจของฉัน
  ทีเดียวหรือ ? 
อา้ยเหลือ  เป็นแน่ทีเดียวครับ 
ตาสัง  ถา้ยงังั้นละก็ฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็นหมอ  แต่แรกฉันลืมไป  พึ่งนึกข้ึนมา
  ออกเม่ือแกพดูถึงวา่ไดรั้บผลประโยชน์นัน่แหละ  ถา้พดูกนัใหน่้าฟังยงัง้ี 
  ละก็อย่าว่าแต่จะให้เป็นหมอเลย  ให้เป็นหมาก็เอา  ก็น่ีแน่ะใครเจ็บไป 
  ล่ะยะ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 179) 
(2) 
วาแลร์  คุณจะพึงพอใจกบัเรา คุณจะไดเ้งินตามท่ีคุณตอ้งการถา้คุณไปกบัเรา 
สกานาแรล ฉนัจะไดรั้บเงินตามท่ีฉนัตอ้งการ ? 
วาแลร์  แน่นอนทีเดียวครับ 
สกานาแรล อา้ ! ถา้อยา่งนั้นฉันยอมรับว่าฉันเป็นหมอ  ฉันลืมไปว่าเป็นหมอ เพิ่งนึก
  ข้ึนมาได ้มีปัญหาอะไร ? ตอ้งไปท่ีไหน ? 
(3) 
Valère  Enfin, Monsieur, vous aurez contentement avec nous ; et vous gagnerez 
  ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous 
  mener. 
Sganarelle Je gagnerai ce que je voudrai ? 
Valère  Oui. 
Sganarelle Ah ! je suis médecin, sans contredit : je l’avais oublié, mais je m’en 
  ressouviens. De quoi est-il question ? où faut-il se transporter ? 

(Molière, 1999: 50) 
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4.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละครพูดชวนหัวเร่ือง
L’Anglais Tel Qu’on Le Parle 

 การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครในพระราช
นิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองล่ามดีและบทละครพดูชวนหวัเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle 
เห็นไดใ้นเหตุการณ์ตอนท่ีนายจอนบอกตาํรวจถึงขอ้เดือดร้อนของนายยอน  สมิท  ซ่ึงเผยให้เห็น
พฤติกรรมโกหกไดอ้ยา่งชดัเจน  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ี
สร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ี
ปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะ
การสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร
ตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
นายตาํรวจ มาเท่ียวทาํไมตอ้งขอพบฉนัดว้ยเล่า ?  ดูไม่มีมูลเลย 
จอน  ประเด๋ียวซิขอรับ  -- --  คุณตอ้งใหผ้มมีเวลาแปลหน่อยซิ 
สมิท  Tell him that the young  man is confidential clerk to a merchant in   
  Penang, with connections both in Bangkok and Singgora. 
จอน  รู้แลว้ ! (พดูกบันายตาํรวจ) ทาํไมคนองักฤษท่ีมาเท่ียวสงขลา  จึงอยากพบ
  นายตาํรวจภูธรหรือขอรับ ! (เกาหัว) เพราะถูกขโมยเคร่ืองเพชร – อ๊ะ ! 
  ไม่ใช่  ถูกขโมยสมุดพก  (นึกเร่ืองออกแลว้ก็เลยพดูเร่ือย)  นายคนน้ีกาํลงั
  เดินข้ึนมาจากสถานีรถไฟ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 141) 
(2) 
นายตาํรวจ แค่มาเท่ียวแลว้ทาํไมตอ้งขอพบสารวตัรดว้ย ?   
อแูชน  ไม่ใช่... คอยก่อน.. ! คอยก่อน.. !  ตอ้งใหเ้วลาผมแปลหน่อย... 
ฮอกซนั  บอกเขาดว้ยว่าไอห้นุ่มคนนั้นเป็นคนฝร่ังเศส และเป็นเสมียนธนาคารท่ี
  ถนนเซนตเ์จมส์  
อแูชน  แน่นอน ! (พดูกบันายตาํรวจ) ทาํไมคนองักฤษท่ีเพิ่งจะมาถึงปารีสตอ้งการ
  พบสารวตัรขอรับ ? (ทาํท่าทางงง) แค่ถูกขโมยเพชรพลอย สมุดพก (เกิด
  ความคิดแยบยล) นัน่ไง นายคนน้ีกาํลงัลงมาจากรถด่วน  
(3) 
L’inspecteur  Et c’est pour ça qu’il fait chercher le commissaire ? 
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Eugène  Non… attendez !.. attendez ! Laissez-moi le temps de traduire… 
Hogson  Oh ! tell him also this youngman is a Frenchman and a clerk in a      
  banckinghouse of Saint James street. 
Eugène  Justement !... (A l’inspecteur.) Pourquoi un Anglais à peine arrivé à Paris 
  peut-il avoir besoin du commissaire ? (Embarrassé.) Pour un vol de 
  bijoux… de portefeuille… (Illuminé d’une idée subite.) Voilà. Monsieur 
  descend du rapide… 

(Bernard, 2004: 106) 

 
 นอกจากน้ีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครใน

พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองล่ามดี  ยงัปรากฏผา่นการการพดูภาษาไทยไม่ชดัของบ๋อยท่ี
เป็นคนจีน  ซ่ึงเป็นลกัษณะพฤติกรรมการพูดอนัเป็นจุดเด่นท่ีสร้างความขบขนัแก่ผูอ่้านและผูช้ม
ชาวไทย  โดยบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle  ผูแ้ต่งไม่ได้
สร้างความขบขนัจากพฤติกรรมเช่นน้ี  ดงัน้ี 

 
 (1) 
เสมียน  บ๋อย !  เจ๊กเก๊า (บ๋อยเขา้มาทางประตดูา้นหลงั) ล่ามทาํไมยงัไม่เห็นมา 
บ๋อย  อาบุญน่าหลือ  ล้ือลือเสียแลว้หลือ  อีวา่วงัน้ีนอ้งสาวของอีตาย  อีไปทาํศพ  
  อีใหค้งอ่ึงมาแทงอีอยูข่า้งนอก 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 130) 

 
4.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญและบทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

Un Client Serieux  
 การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครในพระราช

นิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคัญและบทละครพดูชวนหวัเร่ืองUn Client Serieux  เห็นได้
จากเหตุการณ์ตอนท่ีนายเฉลียว  ฉลาดพูด  ว่าความอนัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเด่นในพฤติกรรม
ของเขาท่ีเป็นคนช่างเจรจา  มีความสามารถในการโน้มน้าวใจคน  และมีเล่ห์เหล่ียม  โดยเขาได้
ช้ีแจงใหศ้าลฟังว่านายกูบไปท่ีร้านของจีนเก๊าและสั่งเคร่ืองด่ืมถึงเจด็อยา่ง  ทั้งท่ีจริงนายกูบสั่งเพียง
กาแฟแกว้เดียว  ส่วนในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสนั้นเป็นบทสนทนาท่ีสร้างอารมณ์ขนั
ในลกัษณะเดียวกนัและอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั  แต่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมและลกัษณะ
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นิสัยโกหกหลอกลวงและเจ้าเล่ห์ของลากูปีล  ซ่ึงเป็นลูกค้าร้านกาแฟ  ทั้ งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ 
บทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
รักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัย
ของตวัละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
 

(1) 
เฉลียว  ผมขอประทานช้ีแจงว่า  คาํท่ีจีนเก๊าเบิกในศาลว่าจาํเลยได้รับประทาน
  เคร่ืองด่ืมแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่จริง  ท่ีแทจ้าํเลยไดรั้บประทานถึงเจ็ด
  อยา่ง 
เก๊า  เจ๊กอยา่งยงัไล ? 
เฉลียว  ไม่ใช่หนา้ท่ีของแกจะมาตั้งกระทูถ้ามฉนั 
ประเคน  ท่ีจริงผมกอ็ยากทราบเหมือนกนั  วา่งอกออกเป็นเจด็อยา่งไดอ้ยา่งไร 
โลละ  จริง !  ศาลกอ็ยากทราบเหมือนกนั 
เฉลียว  ผมขออนุญาตช้ีแจง  ตามคาํให้การของพยานโจทกป์รากฏวา่พอจาํเลยเขา้
  ไปถึงโรงกุ๊กช๊อปเป็นเรียกกาแฟทีเดียว  บ๋อยก็นาํกาแฟมาให้ถว้ยหน่ึง  
  นํ้ านมโคหมอ้หน่ึง  นํ้ าตาล 5 กอ้น  นํ้ าเยน็คนโทหน่ึง  ถว้ยแกว้นํ้ าเยน็ 
  ถว้ยหน่ึง 
โลละ  เออ  กแ็ลว้อยา่งไรละ ? 
เฉลียว  จาํเลยก็เอานํ้ าตาลใส่ลงในกาสามกอ้น  และรับประทาน  น่ีเป็นเคร่ืองด่ืม
  อยา่งท่ี 1  คือเป็นอยา่งท่ีเรียกวา่กาแฟดาํ 
โลละ  เออ  ถูกละ 
เฉลียว  คราวน้ีจาํเลยรินนมโคเติมลงไป  ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองด่ืมอีกอยา่งหน่ึง  คือ
  กาแฟปนนมโค  น่ีเป็นเคร่ืองด่ืมอยา่งท่ี 2 
เก๊า  เอะ๊ !  ทาํไล— 
โลละ  อยา่อึง ! 
เฉลียว  พอด่ืมไปไดแ้ลว้สักคร่ึงถว้ย  จาํเลยเอานํ้ าเยน็เติมลงในกาแฟปนนม  น่ี
  กลายเป็นกาแฟเยน็เคร่ืองด่ืมอยา่งท่ี 3 
เก๊า  กาแฟเยง็ยงัไล— 
เฉลียว  การท่ีพยานโจทกพ์ดูสอดอยูเ่สมอเช่นน้ีเป็นการเหลือทน  ผมตอ้งขอความ
  กรุณาต่อศาล 
โลละ  เจ๊กเก๊า  อยา่สอดอีกต่อไป—ขอใหท้นายจาํเลยช้ีแจงต่อไป 
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เฉลียว  จาํเลยด่ืมกาแฟเยน็หมดถว้ยแลว้  ก็รินนมโคท่ีเหลืออยู่นั้นรับประทานน้ี
  เป็นเคร่ืองด่ืมอย่างท่ี 4  คราวน้ีจาํเลยเอานํ้ าตาลเติมลงไปอีกกอ้น 1 ใน 
  นมโค  และเอานํ้ าเติมดว้ย  ซ่ึงทาํให้เป็นหยั้นเต ้ เคร่ืองด่ืมอยา่งท่ี 5  เม่ือ
  ด่ืมหยั้นเตห้มดแลว้  รินนํ้ าลงไปในถว้ยแกว้  เอานํ้ าตาลท่ีเหลืออีกกอ้น 1 
  ใส่  เป็นนํ้ าหวาน  เคร่ืองด่ืมอย่างท่ี 6  ในท่ีสุด  รินนํ้ าเปล่ารับประทาน 
  ลา้งคอ  เป็นเคร่ืองด่ืมอยา่งท่ี 7 
โลละ  ชอบกล !  ชอบกล ! 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 192-193) 
(2) 
ลากปีูล  เจ้าคนโกหกน่าเกลียด พูดไดอ้ย่างไรว่าฉันด่ืมเคร่ืองด่ืมเพียงอย่างเดียว  
  ฉนัด่ืมถึงเจด็อยา่ง  
อลัเฟรด  เจด็อยา่งอยา่งไร ! 
ลากปีูล  ใช่ เจด็อยา่ง 
อลัเฟรด  ต่อสัปดาห์ 
ลากปีูล  ต่อวนั 
อลัเฟรด  แกลอ้เล่นตลก ไหนบอกมาซิ เคร่ืองด่ืมเจด็อยา่ง บอกมาใหดู้หน่อย  
อธิบดีผูพ้ิพากษา บอกมา 
ลากปีูล  ใตเ้ทา้ ง่าย ๆ ครับ ผมมาถึง สั่งกาแฟ เขาเสิร์ฟกาแฟหน่ึงแกว้ นํ้ าตาลสาม
  กอ้น นํ้าหน่ึงคนโท เหลา้คอนยคัหน่ึงถว้ยเลก็ 
อธิบดีผูพ้ิพากษา ถกูตอ้ง เป็นเคร่ืองด่ืมของคุณ  
ลากปีูล  ถกูตอ้ง เป็นเคร่ืองด่ืมของผม 
อลัเฟรด  ถึงตรงน้ี ถกูตอ้งอยู ่ 
ลากปีูล  ผมด่ืมกาแฟคร่ึงหน่ึงและเติมนํ้ าลงในถว้ยกาแฟ ทาํให้กลายเป็นมาซา 
  กร็อง กลายเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทท่ีสอง 
อลัเฟรด  อะไรนะ ? อะไรนะ ?  
อธิบดีผูพ้ิพากษา ใหเ้ขาพดูต่อ 
ลากปีูล  ในกาแฟเยน็ ผมใส่เหลา้ลงไป กลายเป็นเคร่ืองด่ืมโฟเรีย 
อลัเฟรด  โอ ้! แต่...  
บาร์บเบอมอล โจทกพ์ดูแทรกตลอดเวลา  ผมทนไม่ได ้ ผมขอความกรุณาต่อศาลให ้
  ลกูความของผมไดอ้ธิบาย 
ลากปีูล  ผมหยิบนํ้ าตาลกอ้นท่ีสองและใส่ให้ละลายในนํ้ า กลายเป็นนํ้ าหวานหน่ึง
  แกว้ ในแกว้นํ้ าหวาน ผมรินเหลา้คอนยกัลงไปกลายเป็นเหลา้กร็อก เม่ือ
  ด่ีมเหลา้กร็อกหมด ผมด่ืมคอนยกั  ท่ีเหลือกลายเป็นเหลา้แชมเปญอยา่งดี 
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(3) 
Lagoupille Ensuite, c’est un sale menteur. Comment qu’y dit. Je prends une       
  consomation ? J’en prends sept. 
Alfred  Sept ! 
Lagoupille Oui, sept ! 
Alfred  Par semaine. 
Lagoupille Par jour. 
Alfred  Vous vous fichez du monde. Citez-les donc un peu, vos sept             
  consommations. Non, mais citez-les donc, qu’on voie. 
Le President Repondez. 
Lagoupille Monsieur, c’est bien simple. J’arrive et je demande un café. Bon ! on me 
  sert un verre de café, trois morceaux de sucre, un carafe d’eau et un  
  carafon de cognac. 
Le President Ça vous fait une consommation. 
Lagoupille Ca me fait une consommation. 
Alfred  Jusqu’ici nous sommes d’accord 
Lagoupille Bon ! je bois la moitié de mon café et je comble le vide avec de l’eau., ça 
  me fait un mazagran. Deuxième consommation. 
Alfred  Quoi ? quoi ? 
Le President Laissez-parler le prévenu. 
Lagoupille Dans mon magagran, je mets de l’eau-de-vie, ça me fait un floria. 
Alfred  Ah ! ça mais… 
Barbemolle Ces interruptions continuelles sont insupportables. Je supplie la partie 
  civile de laisser mon client s’expliquer. 
Lagoupille Bon ! Je prends mon deuxième morceau de sucre et je le mets à fondre 
  dans l’eau, ça me fait un verre d’eau sucrée. Dans mon verre d’eau  
  sucrée, je reverse du cognac, ça me fait un grog. Mon grog bu, je  
  m’appuie un peu de cognac pur : ça me fait une fine champagne. 

(Courteline, 1990: 62-63) 

 
  นอกจากน้ีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละครใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคญั  ยงัปรากฏผา่นการพดูภาษาไทยไม่ชดัและการไม่
เขา้ใจภาษาไทยของจีนเก๊า  ซ่ึงเป็นจุดเด่นประการหน่ึงท่ีสร้างความขบขนัแก่ผูอ่้านและผูช้ม  
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนท่ีจีนเก๊าตอบคาํถามของพระโลละศาสตร์ราชสภาบดี โดยบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux  ผูแ้ต่งไม่ไดส้ร้างความขบขนัจากลกัษณะและ
พฤติกรรมเช่นน้ี   ดงัน้ี 
 

(1) 
โลละ  ขอ้นั้นเป็นท่ีเขา้ใจกนัอยูแ่ลว้—เจ๊กเก๊า  เขา้คอก  (จีนเก๊าเขา้ไปยืนในคอก
  พยาน)  แกช่ือไร ? 
เก๊า  ช่ือเก๊าขอลบั 
โลละ  นามสกลุ ? 
เก๊า  ไม่มีขอลบั 
โลละ  นามแซ่กไ็ด ้ แซ่อะไร ? 
เก๊า  แซ่จูขอลบั 
โลละ  ชาติอะไร 
เก๊า  แตจ๋ิ้ว 
โลละ  สังกดัใคร ? 
เก๊า  ไม่ไล่กดัใคขอลบั 
โลละ  ในบงัคบัรัฐบาลไหน ? 
เก๊า  ไม่ลูข้อลบั 
โลละ  อุวะ !—เอาเถอะ  ฉนัจะจดวา่บงัคบัสยามนะ ? 
เก๊า  ไม่ไดบ้งัคบัสิหยามขอลบั  กาํนนัโมบ้งัคบักิผม 
โลละ  เออ !  เขา้ใจแลว้  อาชีพอะไร ? 
เก๊า  อาไม่ไลช่ือชีพ  อาช่ือบุ๊น 
โลละ  ไม่ใช่ !  แกทาํอะไรกิน 
เก๊า  อ๋อ !  ผมมีโลงกุ๊กช๊อปขอลบั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 186-187) 

 
4.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic 
 การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครในพระราช

นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes 
Vivacités du Capitaine Tic  ปรากฏในเหตุการณ์เดียวกนั  ดงัเห็นไดจ้ากคาํพดูและพฤติกรรมของ
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นายดิศท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของเขาท่ีเป็นคนท่ีดีแต่พูด  พอนาย
ร้อยเอกรัตน์ข้ึนเสียงเพื่อจะเอาเร่ือง  ตนเองก็แสดงความกลวัดว้ยการไปแอบอยูห่ลงัคุณหญิงเขียว
ซ่ึงเป็นผูห้ญิงมีอายุ  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเสริม
ขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

  
 (1) 
ดิศ  เหลือเกินนกั ! ผมเห็นวา่ - - - 
รัตน ์  (เสียงดงั) อยา่มายุง่กบัเขาดว้ยหน่อยเลย ! 
ดิศ  (เล่ียงไปแอบหลงัคุณหญิง) เปล่า !  ผมไม่ไดพ้ดูกบัคุณเลย ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 225) 
(2) 
เดซอมบวัส์ น่าเคืองใจนกั และเหมือนกบัคนท่ีคอยบงัคบั... 
โอราซ  (พดูกบันายเดซอมบวัส์) อยา่มายุง่กบัฉนันะนาย !... มิฉะนั้น !...   
เดซอมบวัส์ (เปล่ียนท่ีอยา่งรวดเร็ว) ฉนัไม่ไดพ้ดูกบัแก  
(3) 
Désambois C'est révoltant ! et, comme tuteur... 
Horace  à Désambois.  Laissez moi tranquille, vous !... ou sinon !... 
Désambois changeant vivement de place.  Je ne vous parle pas. 

(Labiche, 1991: 760) 

 
4.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 
 การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครในพระราช

นิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux 
Yeux  ปรากฏใหเ้ห็นจากคาํพดูโตต้อบกนัของหมอคาํและนางปลัง่ท่ีเผยใหเ้ห็นถึงลกัษณะนิสัยของ
นางปลัง่ท่ีเตม็ไปดว้ยเล่ห์เหล่ียมอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละคร
ทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนั
ด้วยกลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละครตามท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
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(1) 
หมอคาํ  น่ีแน่ะแม่ปลัง่  ขอใหอ้ธิบายใหฉ้นัฟังหน่อยเถอะวา่แปลวา่กระไรกนั 
ปลัง่  อะไรคะ 
หมอคาํ  กค็วามประพฤติของหล่อนน่ะสิ  ทาํไมอวดออกฟุ้ งไปอยา่งนั้น  ทาํไมตอ้ง
  ไปบอกเขาวา่ฝร่ังมงัค่าอะไรมาเป็นครูสอนลกูสาวเราดีดหีบเพลง ? 
ปลัง่  จะใหดิ้ฉนัไปบอกเขาวา่เป็นลกูศิษยห์ลวงเจนฉะนั้นหรือ? 
หมอคาํ  กเ็ป็นเช่นนั้น  เสียหายอะไร ? 
ปลัง่  จะสู้ครูฝร่ังไดห้รือ ? 
หมอคาํ  แลว้รูปนั่นอีก  ทาํไมไปอวดกบัเขาว่าลูกสาวเราเขียนเม่ือรู้อยู่แลว้ว่าเป็น
  ฝีมือพระสรลกัษณ์  ท่ีฉนัซ้ือท่ีร้านหลวงงานวดั 
ปลัง่  กพ็ระสรลกัษณ์อยากลืมเซ็นช่ือไวท้าํไมล่ะคะ ? 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 82-83) 
(2) 
มาแลง็เชียร์   น่ีแน่ะ ! พดูกนัสองคนนะ!... ฉนัไม่มีถอ้ยคาํหวาน ๆ อะไรจะพดู ฉนัหวงั
    วา่เธอจะอธิบายใหฉ้นัฟังหน่อย 
นางมาแลง็เชียร์   อะไรคะ ? 
มาแลง็เชียร์   เออ กเ็ร่ืองทาํโออ้วดของเธอไง ! ทาํไมตอ้งบอกเขาวา่นายดูเปรซ เป็นครู
    ของลกูสาวเรา... เราไม่รู้จกัเขาเลย !  
นางมาแลง็เชียร์   น่าจะประกาศวา่ลกูสาวของเราเป็นลูกศิษยข์องนายกลูโม ผูมี้ช่ือเสียง ! 
มาแลง็เชียร์   ไม่จาํเป็นตอ้งตั้งช่ือครูให้ลูกสาวก็ได.้..  เหมือนกบัภาพวาดท่ีเธอทึกทกั
    วา่เป็นภาพวาดของแอมเมอลีน ! 
นางมาแลง็เชียร์   แลว้เป็นอยา่งไร ?  
มาแลง็เชียร์   มนัเป็นภาพวาดของลอมบิเนต ์! 
นางมาแลง็เชียร์   เขาไม่ไดเ้ซ็นช่ือไวน่ี้ 
 (3) 
Malingear      Ah çà ! à nous deux !... Je n'ai pas de dessert à disposer, moi... et   
       j'espère que tu vas m'expliquer... 
Madame Malingear   Quoi donc ? 
Malingear      Eh bien, mais... tes gasconnades! Pourquoi aller dire à cette dame que 
       Duprez est le professeur de ta fille... Nous ne le connaissons même  
       pas ! 
Madame Malingear   Il fallait peut-être la dénoncer comme élève de M. Glumeau... de  
       l'illustre  M. Glumeau ! 
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Malingear       Il n'est pas nécessaire de nommer son professeur... C'est comme ce 
       tableau que tu attribues à Emmeline ! 
Madame Malingear    Eh bien ? 
Malingear      Mais c'est un Lambinet ! 
Madame Malingear     Il n'est pas signé. 

     (Labiche, 1991: 817-818) 

 
4.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครในพระราช

นิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง
Le Voyage de Monsieur Perrichon  เห็นไดจ้ากคาํพดูโออ้วดตนเองของหลวงจาํเนียรวานิช  ซ่ึง
เผยให้เห็นจุดเด่นในลกัษณะนิสัยของหลวงจาํเนียรวานิชว่าเป็นตวัละครท่ีหลงตวัเองว่าเป็นคน
สาํคญัและชอบให้ผูอ่ื้นยกยอ่ง  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  
พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการ
เสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละคร ตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
หลวงจาํเนียร (เสียงเครือ) พอ่เนียน  สหายรัก  รักราวกบัลูก! ถา้ไม่ไดฉ้นัแลว้ ป่านน้ี เธอ
  ก็จะเป็นแต่กอ้นเน้ือกบักระดูกอนัหักป่นจนไม่เป็นรูปกองอยูท่ี่กน้ลาํธาร  
  เธอไดร้อดชีวิตเพราะฉัน  ฉันมีบุญคุณแก่เธอหาท่ีสุดมิได ้ เพราะฉะนั้น
  ฉนัจะไม่ลืมเลยจนวนัตาย 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 56) 
(2) 
นายเปริชอง (เสียงสั่นเครือ) ดาเนียล  เพื่อนรัก !... ยืน่มือมาหน่อย (จบัมือดาเนียล) ฉัน
  มีบุญคุณต่อนายอยา่งสุดซ้ึงในชีวิต...  ถา้ไม่มีฉนั  นายคงไม่เป็นรูปร่างอยู่
  ท่ีกน้ลาํธาร ฉนัมีบุญคุญต่อนายทั้งหมด (ท่าทางสง่างาม) ฉนัจะไม่ลืมเลย ! 
(3) 
Perrichon  ému. Daniel, mon ami, mon enfant ! ... votre main. (Il lui prend la main.) 
  Je vous dois les plus douces émotions de ma vie... Sans moi, vous ne 
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  seriez qu'une masse informe et repoussante, ensevelie sous les frimas... 
  Vous me devez tout, tout! (Avec noblesse.) Je ne l'oublierai jamais ! 

(Labiche, 1991: 684) 

 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรม

และลกัษณะนิสัยของตวัละครท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบั 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบว่าพระองคท์รงรักษาลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย
กลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครตามท่ีปรากฏในบทละคร
สุขนาฏกรรมฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่  อยา่งไรก็ตามในบางเหตุการณ์นั้นพระองคท์รงสร้างสรรคใ์ห้
เกิดอารมณ์ขนัมากข้ึนดว้ยการขยายความในบทสนทนา  เพื่อให้เผยให้เห็นพฤติกรรมและลกัษณะ
นิสัยของตวัละครท่ีเด่นชดัยิง่ข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่าประเด็นการพดูภาษาไทยไม่ชดัเจนของคนจีน
เป็นประเด็นหน่ึงท่ีพระองค์ทรงสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อให้พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของ
พระองคเ์กิดอารมณ์ขนัยิ่งกว่าในบทละครสุขนาฏรรมภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเขา้
พระราชหฤทยัในกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีส่งผลต่อการเกิดอารมณ์ขนัของคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  
ทั้งน้ีการแปลงตวัละครใหเ้ป็นคนจีนนั้น  พระองคท์รงสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัของพระองค์
ท่ีคนจีนเร่ิมเขา้มาประเทศไทยมากข้ึน โดยมกัจะประกอบกิจการคา้ขายและการบริการต่าง ๆ อีกทั้ง
การสร้างอารมณ์ขนัจากการพูดภาษาไทยไม่ชดัของคนจีนยงัสะทอ้นให้เห็นว่าคนไทยในสมยันั้น 
ยงัไม่คุน้เคยกบัลกัษณะการพดูของคนจีนท่ีพดูภาษาไทยไม่ชดัเจน  เม่ือไดย้นิจึงเกิดอารมณ์ขนั 
 
5. การเยาะเย้ยเสียดสี 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเยาะเยย้เสียดสี  ดงัน้ี 

5.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui 

 การเยาะเยย้เสียดสีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและ 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin Malgré Lui  แสดงให้เห็นจากการพูด 
เยาะเยย้เสียดสีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมอนัเป็นขอ้บกพร่องของตวัละครตวัอ่ืน  ดงัท่ีตาสังพูด
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เสียดสียายมาว่าอยากจะให้ยายมาเป็นใบเ้หมือนจินดาบา้ง  ตนเองจะไดไ้ม่ตอ้งรู้สึกรําคาญ  เพราะ
ยายมาเป็นคนท่ีพูดมากและต่อว่าเก่ง  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสอง
เร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย
กลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
ตาสัง  ฮึ ! พิลึกจริง ๆ อ้ายการท่ีจะมีเมียเป็นใบ้  ผมไม่เห็นขดัขวางอะไรเลย 
  นิดเดียว  จะกลบัดีไปเสียอีก  เรานึกจะพูดอะไรก็จะได้พูดไดข้า้งเดียว 
  ไม่ตอ้งฟังเมียเถียงให้รําคาญ  ถา้เมียผมเป็นโรคยงัง้ีมัง่ละก็ผมรักษาให ้
  เตะเทียว 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 203) 
(2) 
สกานาแรล มีเจา้โง่คนไหนล่ะท่ีไม่ตอ้งการใหเ้มียเป็นใบ ้ สวรรคโ์ปรดถา้เมียผมเป็น
  ใบไ้ด ้! ผมไม่รักษาหล่อนแน่ 
(3) 
Sganarelle Et qui est ce sot-là, qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Plût à 
  Dieu que la mienne eût cette maladie ! je me garderais bien de la vouloir 
  guérir. 

(Molière, 1999: 59-61) 

 
5.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic 
 การเยาะเยย้เสียดสีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และ 

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic    ปรากฏในเหตุการณ์ท่ี
นายร้อยเอกรัตน์ไม่พอใจนายดิศ  ฉมงัคิด  ท่ีชอบพูดโออ้วดถึงการเป็นนักปราชญ์ของนายต่ิง  
ชาญคาํนวณ  นายร้อยเอกรัตน์จึงพูดเสียดสีนายต่ิงว่าเลขานุการของสถิติพยากรณ์สมาคมท่ีนายต่ิง
ดาํรงตาํแหน่งอยู่นั้น  เป็นตาํแหน่งท่ีมีความสําคญัมาก  แต่ความจริงแลว้เป็นตาํแหน่งท่ีไม่ไดมี้
ความสําคญัต่อประเทศแต่อย่างใด  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสอง
เร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย
กลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
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(1) 
รัตน ์  ผมจะขอถามไดไ้หมวา่ผูท่ี้จะมาขอแต่งงานกบันอ้งผมน้ี  มีอาชีพอยา่งไร ? 
ดิศ  อ๋อ  ในเวลาน้ีไม่มีอะไรเป็นอาชีพโดยแน่นอนนกั - - - แต่วา่เขาเป็นคน  
  - - - เออ้ - - -  
รัตน ์  มีหลกัฐาน  ฉะนั้นหรือ ? 
ดิศ  ขอรับ - - - เขาพอใจในทางวิทยาศาสตร์ - - - ชอบศึกษาวิชาอยา่งสูง ๆ  
  ลึก ๆ ! 
รัตน ์  อือ !  ทั้งสูงทั้งลึกเทียวหรือขอรับ ?  ชอบกล ! 
ดิศ  ในเวลาน้ี  แมอ้ายุเพียง 29 ปี  ก็ไดรั้บตาํแหน่งเป็นถึงเลขานุการของสถิติ
  พยากรณ์สมาคม - - - ท่ีบางบวัทอง 
รัตน ์  แม่โวย้ !  เป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญัมากทีเดียว ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 176-177) 
(2) 
โอราซ  ไม่ไดอ้ยากรู้อยากเห็นนะ แต่ขอถามหน่อยว่าคนท่ีจะมาเป็นญาติของผม
  คนน้ีมีอาชีพอะไร 
เดซอมบวัส์ อ๋อ เขายงัไม่มีอาชีพโดยแน่นอน แต่วา่เขาเป็นคนท่ี.....  
โอราซ  เอาจริงเอาจงั ? 
เดซอมบวัส์ ใช่...เขาสนใจดา้นวทิยาศาสตร์...ชอบศึกษามาก 
โอราซ  โอ ้! 
เดซอมบวัส์ แค่อายุ 29 ปี  มาจ๊ิสได้รับตาํแหน่งเป็นเลขานุการของสมาคมสถิติ      
  พยากรณ์...ท่ีวีเยอร์ซง 
โอราซ  โอโ้ฮ ! ตาํแหน่งสาํคญัมากนะ ! 
(3) 
Horace  Peut-on, sans indiscrétion, demander quelle est la profession de mon 
  futur cousin ? 
Désambois Mon Dieu, il n'en a pas positivement... c'est un homme... 
Horace  Sérieux ?... 
Désambois Oui... qui s'occupe de sciences... d'études transcendantes ! 
Horace  Ah ! 
Désambois A vingt-neuf ans, M. Magis vient d'être promu à la dignité de secrétaire 
  de la Société de statistique... de Vierzon... 
Horace  Fichtre ! c'est un beau grade ! 

(Labiche, 1991: 729-730) 
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5.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 

 การเยาะเย ้ยเสียดสีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ืองตบตาและ 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  ปรากฏในเหตุการณ์ท่ีหมอคาํพดูจา
เชิงเสียดสีถึงความฉลาดอนัประกอบดว้ยเล่ห์เหล่ียมท่ีแพรวพราวของนางปลัง่  หลงัจากท่ีนางปลัง่ 
ตบตาครอบครัวฝ่ายชายหนุ่มดว้ยการเขียนลาํดบัของคนไขท่ี้มาให้หมอคาํรักษา  เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าหมอคาํเป็นหมอท่ีมีช่ือเสียง  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  
พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการ
เยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
เลก็  มีผูม้าหาคุณหมอ  วา่จะขอใหต้รวจโรค 
ปลัง่  ดีแลว้  แต่ตอ้งรอเขา้มาตามลาํดบัเลข  จะให้เขา้มาก่อนผูท่ี้มีเลขตํ่ากว่า
  ไม่ได ้ (เขียนเลขในกระดาษ  ยื่นส่งให้เลก็)  เอา้เอาไปให้เขา --- เลข 16  
  บอกใหเ้ขาคอยก่อนนะ ถา้คุณหมอพบไดจ้ะให้ไปตามเขา้มา (เลก็กลบัเขา้
  โรงทางซา้ย) 
หมอคาํ  (พดูกบัคนดู) เมียขา้พเจา้เก่งจริง ๆ ใหต้ายสิ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 77-78) 
(2) 
อเลก็ซองดรีน     (เขา้มาหา ท่าทางประหลาดใจมาก) นายท่าน มีลกูคา้มาหาค่ะ 
มาแลง็เชียร์, นางมาแลง็เชียร์, แอมเมอลีน 
      (พดูกบัคนดู) คุณพอ่แน่ ๆ ! 
(ทุกคนลุกข้ึน) 
นางมาแลง็เชียร์     ลกูคา้ ! มีอะไรเป็นพิเศษหรือ ?... 
อเลก็ซองดรีน     คุณนายคะ เป็นคร้ังแรกท่ี... 
นางมาแลง็เชียร์     (อยา่งร่าเริง) ท่ีนายคนน้ีมาท่ีน่ีใช่ไหม ? ดี ! ใหเ้ขาคอยรอบของเขา เรา
      ไม่ให้เขาแซงคิวคนท่ีมาคอยก่อน (เขียนบนกระดาษ ท่ีโต๊ะทาํงาน) ให้
      เขาคอยรอบของเขาหมายเลย 16 (อเลก็ซองดรีนออกไป)  
มาแลง็เชียร์     (พดูกบัคนดู) หล่อนช่างมีความกลา้เหลือเกินเมียฉนัน่ี ! 
(3) 
Alexandrine     entrant, très étonnée. Monsieur, on vous demande; c'est un client. 
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Malingear  Madame Malingear, Emmeline  
      à part.  Le père ! 
On se lève.  
Madame Malingear    Un client ! Qu'y a-t-il d'extraordinaire ?... 
Alexandrine     Dame !... c'est la première fois... 
Madame Malingear    vivement. Que ce monsieur vient ici ?... C'est bien! Qu'il prenne son 
      tour. On ne peut le faire passer avant les personnes qui attendent... 
      (Ecrivant sur un papier, au bureau.) Donnez-lui son tour... le numéro 
      16. Alexandrine sort. 
Malingear     à part. A-t-elle de l'aplomb, ma femme ! 

  (Labiche, 1991: 815) 

 
5.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 การเยาะเยย้เสียดสีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียร

เดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon   
ดงัเหตุการณ์ท่ีนายแมน้พูดเสียดสีลกัษณะนิสัยของหลวงจาํเนียรวานิชว่าเป็นคนโง่และบา้เพราะ 
ไม่รู้จกัสํานึกในบุญคุณของคนอ่ืน  โดยเฉพาะบุญคุณของนายเนียนท่ีไดช่้วยเหลือไวห้ลายคร้ัง  
ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏ 
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1) 
เนียน  เช่ือฉนัเถอะ  ฉันรู้จกัโลกดีกวา่แก  และรู้เท่าถึงการณ์มากกวา่ !  ก่อนท่ีจะ
  ทาํคุณให้แก่ผูใ้ดควรท่ีจะพิจารณาให้รู้แน่เสียก่อน  ว่าคน ๆ นั้นไม่ใช่คน
  โง่แกมบอ 
แมน้  เพราะเหตุไร 
เนียน  เพราะคนโง่ไม่สามารถท่ีจะทรงไวซ่ึ้งภาระอนัหนักท่ีเรียกว่ากตญัํูคือ
  ความรู้บุญคุณของผูท่ี้อุปการะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 104-105) 
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(2) 
ดาเนียล      เช่ือฉัน... ฉันรู้จกัดีกวา่แกและรู้จกัทั้งหมด... ก่อนช่วยเหลือใครควรดูให้ดี
  ก่อนวา่คนนั้นไม่ใช่คนโง่ 
อาร์มองด ์ ทาํไม ? 
ดาเนียล      เพราะคนโง่ไม่สามารถสนบัสนุนใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเรียกวา่การนึกบุญคุณ  
  เขามีความไม่ใส่ใจผูอ่ื้นซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของความโง่ 
 (3) 

 Daniel   Croyez-moi... j'ai vécu plus que vous, et dans un monde... plus avancé! 
    Avant d'obliger un homme, assurez-vous bien d'abord que cet homme 
                   n'est pas un imbécile. 

Armand    Pourquoi ? 
Daniel    Parce qu'un imbécile est incapable de supporter longtemps cette  charge 
    écrasante qu'on appelle la reconnaissance; il y a même des gens d'esprit 
    qui sont d'une constitution si délicate!... c'est la première fois... 

  (Labiche, 1991: 712) 

 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการเยาะเยย้เสียดสีท่ีปรากฏใน 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์าก
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบว่า
พระองคท์รงรักษาลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมฝร่ังเศส ทั้งน้ีอารมณ์ขนัท่ีเกิดข้ึนเป็นอารมณ์ขนัท่ีเกิดจากการท่ีตวัละครตวั
หน่ึงนําเอาข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมของตัวละครตัวอ่ืนมาพูดกระทบหรือเสียดสีอย่าง
ตรงไปตรงมากบัตวัละครอ่ืนและผูช้มละครทราบ แต่ตวัละครท่ีถูกเสียดสีนั้นกลบัไม่ทราบว่าตน
กาํลงัถูกพดูถึงและไม่รู้สึกวา่พฤติกรรมของตนนั้นผดิปกติ 
 
6. การใช้ท่าทางทีข่บขันของตัวละคร 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสกับบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการใชท่้าทางท่ีขบขนัของตวัละคร  
ดงัน้ี 
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6.1 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin malgré lui 

 การใช้ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ือง
หมอจ าเป็นและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Médecin malgré lui  แสดงใหเ้ห็นจาก
ลกัษณะท่าทางและพฤติกรรมของตวัละครอนัส่งผลให้เกิดอารมณ์ขนั  ดงัลกัษณะท่าทางของหม่ืน
จาํเนียรท่ีกระเถิบหนีอา้ยหลอ  เน่ืองจากอา้ยหลอไม่รู้ตวัว่าในขณะท่ีตนเองกาํลงัต่อว่าภรรยานั้น  
ตนเองเคาะเทา้หม่ืนจาํเนียรไปพร้อมกนั  และเม่ือหม่ืนจาํเนียรกระเถิบหนี  อา้ยหลอก็กระเถิบไป
เคาะตามโดยท่ีไม่รู้ตวั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการใช้
ท่าทางท่ีขบขันของตัวละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  แต่ทรง
ปรับเปล่ียนจากการให้ตวัละครผลกัหน้าอกดังท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏรรมภาษาฝร่ังเศส   
เป็นการเคาะเทา้แทน  ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าพระองคท์รงสร้างสรรคใ์ห้เขา้กบับริบทของสังคมไทย 
ท่ีคนรับใชม้กัจะนัง่กบัพื้น  ดงันั้นการให้อา้ยหลอซ่ึงนัง่กบัพื้นและใชมื้อเคาะเทา้หม่ืนจาํเนียรจึงมี
ความสมเหตุสมผลกบับริบทของสงัคมไทย  ดงัน้ี 

 
(1) 
อา้ยหลอ  (พดูพลางมือเคาะท่ีตีนหม่ืนจาํเนียรพลาง)  น่ีแน่แม่กล่ิน  แกน่ะมนัพดูมาก
  เหลือเกินนกั  คุณนายท่านไม่อยากฟังแกพดูเลยทีเดียว  (หม่ืนจาํเนียรถอย
  หนี  อา้ยหลอก็กระเถิบตามเคาะตีนอีก)  แกไม่ควรจะมาพูดเพอ้เจ้อใน
  เร่ืองท่ีนอกหนา้ท่ีของแก  แกมีหนา้ท่ีแต่จะให้นมลูกท่านกิน  ไม่ใช่หนา้ท่ี
  จะมาสอนคุณนาย  คุณนายท่านควรจะรู้ดีกว่าแกว่า  ท่านควรจะจดัการ
  อยา่งไรใหเ้ป็นประโยชน์ท่ีสุดแก่ลกูสาวท่าน 
หม่ืนจาํเนียร พอทีเถอะวะ  พอที  (กระเถิบหนี) 
อา้ยหลอ  (กระเถิบตามและตีตีนนายอีก)  ไม่ไดข้อรับ  ผมตอ้งสั่งสอนเมียผม  มนัไม่
  ควรจะล่วงเกินใตเ้ทา้เลย (ทุบตีนนายตมูใหญ่) 
หม่ืนจาํเนียร อุย ! เลิกที ๆ ช่างเถอะ  ไม่ตอ้งสั่งสอนเมียเอง็อีกละ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 189-190) 
(2) 
ลกูาส์  (พูดพลาง เอามือเคาะท่ีหน้าอกของเชรอนต์) ให้ตายซิ  เงียบซะ แกมีแต่
  ตอ้งเห็นดว้ย นายท่านฟังแกพูด แต่ท่านรู้ว่าตอ้งท าอะไร  แกมีหน้าท่ีให้
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  นมลกูกิน ไม่ใช่หนา้ท่ีมาใหเ้หตุผล  นายท่านเป็นพอ่และรู้ดีวา่ควรจะ 
  จดัการอยา่งไร 
เชรอนต ์  เบา ๆ  เบา ๆ   
ลกูาส์  นายครับ  ผมตอ้งการสั่งสอนเมียผมสักเลก็นอ้ยและสอนใหม้นัเคารพท่าน 
(3) 
Lucas  En disant ceci, il frappe sur la poitrine à Géronte. Morgué ! tais-toi, t’es 
  cune impartinante. Monsieu n’a que faire de tes discours, et il sait ce 
  qu’il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant, sans tant faire la 
  raisonneuse. Monsieu est le père de sa fille, et il est bon et sage pour voir 
  ce qu’il faut. 
Géronte  Tout doux ! oh ! tout doux ! 
Lucas  Monsieu, je veux un peu la mortifier, et li apprendre lerespect qu’alle 
  vous doit. 

   (Molière, 1999: 55-56) 

 
6.2 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดีและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle 
 การใช้ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

ล่ามดีและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองL’Anglais Tel Qu’on Le Parle  เห็นไดจ้าก
ลกัษณะท่าทางตกใจของนายจอน  เพราะนายจอนเองนั้นมาทาํหน้าท่ีล่ามดว้ยความจาํเป็นและ
ความเห็นแก่เงิน  นายจอนไม่มีความสามารถดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ  เม่ือยอน  สมิท  มาทกั
นายจอนจึงแสดงท่าทางตกใจ  รีบหันหมวกท่ีมีคาํว่าล่ามไปท่ีดา้นหลงั  และรีบหาโอกาสหนีไป  
ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่ัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏใน
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

 
(1)  
(ยอนสมิทเขา้มาทางประตูดา้นหลงั  ใส่หมวกสักหลาดสีเทา  ถือกระเป๋ามาวางท่ีโต๊ะขา้งขาว  
แลว้จ่ึงไปพดูกบัจอน) 
สมิท  Is this the hotel Songkhla  ? 
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จอน  (ตกใจ) เยส !  เยส !  (หนัหมวกกลบัหลงั  เพื่อมิใหฝ้ร่ังเห็นตวัหนงัสือท่ี
  หนา้หมวก)  
สมิท  I want to ask the manager whether a young fellow and a girl have been 
  here. 
จอน  เยส !  เยส !  (ถอยหลงัไปจนถึงประตซูา้ยแลว้เลยหนีออกไป)  
สมิท  Hullo ! What’s the matter with that fellow  ? I  must try and get hold of 
  an interpreter. They say there is one here who could speak English.   
  Interpreter ! Interpreter ! 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 134-135) 
(2) 
(อูแชนยืนเทา้แขนท่ีเกา้อ้ีเคาร์เตอร์  มองไปทางซ้าย  ฮอกซันเขา้มาทางขวา  วางกระเป๋าและ 
ผา้ห่มสาํหรับเดินทางบนเกา้อ้ี  เดินเขา้ไปหาอแูชนท่ีกาํลงัยนืหนัหลงัและมองไม่เห็นเขา) 
ฮอกซนั  ท่ีน่ีคือโรงแรมเดอ โคโลญใช่ไหม 
อแูชน  (หนักลบัมามอง)  ใช่ ! ใช่ ! 
(อแูชนหนัหมวกกลบัหลงัเพื่อไม่ใหค้นองักฤษคนน้ีเห็นคาํวา่ “ล่าม”) 
ฮอกซนั  เออ  ผมอยากจะถามเจา้ของโรงแรมว่ามีแขกเป็นชายหนุ่มกบัหญิงสาว
  ไหมมาพกับา้งไหม 
อแูชน  ใช่ ! ใช่ ! 
(เขาถอยออกไปจนถึงประตดูา้นซา้ยและหลบออกไป)  
ฮอกซนั  (ยืนอยู่ดา้นหน้าเวที)  เกิดอะไรข้ึนกบัเขา ?  ฉันจะพูดกบัล่าม... เขาไป
  ไหน ? (เดินเขา้ไปดา้นในของเวที) ล่าม ! ล่าม !  
(3) 
 (Il s’est accoudé au comptoir et regarde vers la guache. Hogson arrive par le fond à droite. 
Il va poser sa valise et son plaid sur une chaise a gauche de la table de droite. Il s’approche 
ensuite d’Eugène qui ne l’a pas vu et continue à lui tourner le dos.) 
Hogson  Is it here hôtel de Cologne ? 
Eugène  se retournant. Yes ! Yes ! 
(Il retourne sa casquette sur sa tête de façon que l’inscription « Interpreter » ne soit pas vue 
de l’Anglais.) 
Hogson  Very well. I want to ask the landlady if she has not received a young 
  gentleman and a lady. 
Eugène  Yes ! Yes ! 
(Il recule jusqu’à la porte de gauche, premier plan, et disparaît.) 
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Hogson  à l’avant-scène  What is the matter with him ? I shall speak to the  
  Interpreter. Where is he ?... (Gagnant le fond.) Interpreter ! Interpreter ! 

(Bernard, 2004: 99-100) 

 
6.3 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคญัและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองUn Client Serieux 
 การใช้ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

คดีส าคัญ เห็นไดจ้ากลกัษณะท่าทางของตาทุย้ท่ีชอบหลบัในระหว่างการพิจารณาคดี  และเม่ือถูก
ปลุกกต็กใจเรียกช่ือตวัเอง  ทั้งน้ีในบทละครสุขนาฏรรมภาษาฝร่ังเศสไม่ปรากฏเหตุการณ์ในตอนน้ี  
เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเพิ่มตวัละครตวัน้ีข้ึนมาดว้ยพระองคเ์อง  ดงัน้ี 

  
(1) 
โลละ  เออ  จริง !  ท่านขนุกินนร  นกัการอยูไ่หน ? 
กินนร  นัง่อยูท่ี่มา้โน่นขอรับ 
โลละ  ทาํไรอยู ่? 
กินนร  โงกอยูข่อรับ (เรียก) ตาทุย้ !  ตาทุย้ !    
ตาทุย้  (ตกใจต่ืน  ลุกไปตะโกนท่ีประตูศาล)  นายทุย้ !  นายทุย้ ! 
กินนร  นัน่แกเรียกใคร ? 
ตาทุย้  เรียกพยานครับ 
กินนร  กแ็กเองไม่ใช่หรือช่ือทุย้ ? 
ตาทุย้  ครับ  ผมเอง 
กินนร  กฉ็นัเรียกแกน่ะสิ ! 
ตาทุย้  ออ้ !  ยงังั้นดอกหรือครับ ?  ท่านขนุจะตอ้งประสงคอ์ะไร ? 
    (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 202) 

 
6.4 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่และบทละครสุขนาฏกรรม

ภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic 
 การใช้ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

วิไลเลอืกคู่และบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLes Vivacités du Capitaine Tic  เห็นได้
จากลกัษณะท่าทางของวิไลท่ีสั่นกระด่ิงเพื่อเตือนสติเวลาร้อยเอกรัตน์เกิดความโมโห  เพราะ 
เม่ือร้อยเอกรัตน์ไดย้ินเสียงกระด่ิง  ร้อยเอกรัตน์ก็ทาํตวัเป็นปกติเหมือนไม่มีความโกรธเกิดข้ึน   



285 

 

ซ่ึงทาํให้นายดิศท่ีพยายามพูดย ัว่ยุอยูน่ั้นเกิดความแปลกใจ  และนายจอนซ่ึงเป็นคนรับใช้ก็ออกมา
เพราะนึกว่าเจา้นายสั่นกระด่ิงเรียกตนเอง  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้ง
สองเร่ือง  พบวา่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย
กลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
   

(1) 
รัตน ์  (ลุกข้ึน  ตบโต๊ะ  และพูดเสียงดงั) ให้ตายโหงสิ !  คุณน่ี - - - (วิไลจบั   
                 กระด่ิงสั่น  จอนออกมาทางซ้าย  รัตน์ก็สะดุ้งและหันไปพูดกับคนดู)  
  กระด่ิง !  พอเหมาะทีเดียว ! (หันไปพูดกบัดิศอย่างยิ้มแยม้)  แลว้ก็อะไร 
  อีกล่ะขอรับ ?  คุณน่ีเป็นคนละเอียดลออมาก  ผมฟังเพลินทีเดียว ! (นัง่ลง
  เรียบร้อยตามเดิม)  ขอนํ้าชาถว้ยเถอะจอน 
ดิศ  (พดูกบัคนดู)  หมายวา่จะระเบิดอยูแ่ลว้เทียว  อยา่งไรกลบัสงบไปอีกได ้

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 238) 
(2) 
โอราซ  (ลุกข้ึนและทุบโต๊ะ) ฉิบหายสิ ! พอแลว้แก  ฉันจะ... (ลูซีลจบักระด่ิงมา
  สั่น) (พูดกบัคนดู) กระด่ิง !... ทนัเวลาพอดี ! (สุภาพมาก) เชิญพูดต่อเลย
  คุณเดซอมบวัส์ ! 
เดซอมบวัส์ (ป้องปาก) ฉนัสับสนในตวัเขาเหลือเกิน  
(3) 
Horace  se levant et frappant sur la table.  Sapredié ! assez, monsieur, je vais... 
  (Lucile prend la sonnette et sonne en remontant. A part.) La sonnette !... 
  Il était temps ! (Très aimable.) Continuez donc, cher monsieur          
  Désambois ! 
Désambois à part. J’ai cru que çallait venir. 

(Labiche, 1991: 769) 

 
6.5 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษา

ฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux 
 การใช้ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

ตบตาและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLa Poudre aux Yeux  เห็นไดจ้ากลกัษณะ
ท่าทางของหมอคาํท่ีแสดงอาการกลืนไม่เขา้คายไม่ออก  อนัเป็นผลจากการนางปลัง่โออ้วดว่า 
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ลูกสาวของตนเรียนดนตรีกบัครูฝร่ัง  นางผอ่งจึงถามหมอคาํว่ารูปท่ีอยูข่า้งฝาว่ามณีเป็นคนวาดดว้ย
หรือไม่  หมอคาํก็แสดงอาการไม่กลา้ตอบคาํถามเพราะกลวัจะไปขดัการพดูตบตาของภรรยา  ทั้งน้ี
เม่ือเปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจ้าอยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัด้วยกลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 

  
(1) 
ผอ่ง  (พดูกบัหมอคาํ) ออ้  บุตรสาวคุณเขียนรูปดว้ยหรือคะ ? 
หมอคาํ  (ออกอึกอกั) นัน่แหละขอรับ....คุณถามแม่ปลัง่ดูเถอะขอรับ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 75) 
(2) 
นางราตินวัส์  (พดูกบัมาแลง็เชียร์) อา้ ! ลกูสาววาดภาพดว้ยหรือ ?  
มาแลง็เชียร์  (รู้สึกเขินอาย) ครับ... ดูเหมือนวา่... ขอเชิญถามภรรยาของผมดีกวา่ 
(3) 
Madame Ratinois    à Malingear. Ah ! Mademoiselle peint aussi ? 
Malingear  embarrassé. Oui... il paraît... Demandez à ma femme. 

    (Labiche, 1991: 814-815) 

 
6.6 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางและบทละคร

สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur Perrichon 
 การใช้ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ือง 

หลวงจ าเนียรเดินทางและบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองLe Voyage de Monsieur 
Perrichon  เห็นไดจ้ากลกัษณะท่าทางวุ่นวายของหลวงจาํเนียรวานิชก่อนเดินทางไปเท่ียวมณฑล
นครศรีธรรมราช ซ่ึงหลวงจาํเนียรวานิชแสดงท่าทางวุน่วายดว้ยการจดัการเร่ืองตัว๋เดินทาง สัมภาระ  
บอกให้ภรรยาและลูกทาํโน่นทาํน่ี  และลืมแมก้ระทัง่หมวกท่ีอยู่บนศีรษะของตนเอง  ทั้งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบบทสนทนาท่ีปรากฏในบทละครทั้งสองเร่ือง  พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจ้าอยู่หัวทรงรักษาลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัด้วยกลวิธีการเยาะเยย้เสียดสีตามท่ีปรากฏใน 
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ดงัน้ี 
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(1) 
หลวงจาํเนียร มาทางน้ี ! ... ระวงัอยา่ใหพ้ลดัพรากกนัไดน้ะ  ประเด๋ียวจะหากนัไม่พบอีก 
  ... ของขนมาแลว้หรือ (ดูไปทางขวา)  ออ้ ! มาโน่นแลว้ ออ้ น่ีใครเป็นผูเ้อา
  ร่มมา 
โสภา  ดิฉนัค่ะ 
หลวงจาํเนียร เส้ือฝนเอามาแลว้หรือ 
นางจาํเนียร เอามาแลว้ค่ะ 
หลวงจาํเนียร หมวกปานามาของฉนัล่ะ ... ท้ิงไวเ้สียในเรือแลว้ละกระมงั (ตั้งท่าจะวิ่งไป 
  แต่นึกข้ึนออก) ออ้ ! อยูบ่นหวัฉนัน่ีเอง ! (ถอดหมวกละเอาผา้ซบัเหง่ือ)  
  แม่โวย้ ! ร้อนจริง ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 11) 
(2) 
นายเปริชอง    มาทางน้ี !... อย่าแยกกนั ! เด๋ียวจะไม่เจอกนั... กระเป๋าอยู่ท่ีไหน ?... 
     (มองทางขวา) ดีมาก ! ใครถือร่มไว ้?... 
อองเรียต     ลกูค่ะ คุณพอ่ 
นายเปริชอง    แลว้ถุงนอนล่ะ ?... เส้ือคลุมกนัหนาวล่ะ ?... 
นางเปริชอง    อยูน่ี่ ! 
นายเปริชอง    หมวกปานามาของฉันละ ?...  มนัอยู่ในรถมา้ ! (ทาํท่าจะออกไป  แต่
     หยดุ) อา้ ! ไม่ ! ฉนัถือมนัอยูท่ี่มือ !... พระเจา้  ช่างร้อนจริง ๆ ! 
(3) 
Perrichon     Par ici !... ne nous quittons pas ! nous ne pourrions plus nous          
     retrouver... Où sont nos bagages ?... (Regardant à droite; à la         
     cantonade.) Ah très bien ! Qui est-ce qui a les parapluies ?... 
Henriette     Moi, papa. 
Perrichon     Et le sac de nuit ?... les manteaux ?... 
Madame Perrichon    Les voici ! 
Perrichon     Et mon panama ?... Il est resté dans le fiacre ! (Faisant un mouvement 
     pour sortir et s'arrêtant.) Ah ! non ! je l'ai à la main !... Dieu, que j'ai 
     chaud ! 

(Labiche, 1991: 659) 

 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการใชท่้าทางท่ีขบขนัของตวัละคร

ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
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สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  พบว่าพระองคท์รงรักษาลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการใชท้่าทางท่ีขบขนั
ของตวัละครตามท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมฝร่ังเศสไว ้ อย่างไรก็ตามพบว่าพระองคท์รง
สร้างสรรคป์รับเปล่ียนรายละเอียดของท่าทางท่ีสร้างอารมณ์ขนับางประการ  เพื่อใหเ้ขา้กบับริบท
ของสังคมไทย  นอกจากน้ียงัพบว่าพระองค์ทรงเขา้ใจลกัษณะการสร้างอารมณ์ขนัด้วยการใช้
ท่าทางท่ีขบขนัของตวัละครเป็นอย่างดี  ด้วยเหตุน้ีแมบ้ทละครเร่ืองใดท่ีพระองค์ทรงเพิ่มเติม 
ตวัละครข้ึนมาใหม่ พระองคก์ย็งัคงใชก้ลวิธีดงักล่าวสร้างสรรคใ์หต้วัละครเหล่าน้ีมีบทบาทดว้ยการ
แสดงท่าทางท่ีทาํใหเ้กิดความขบขนั 

การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง
อารมณ์ขนัของ ริชาร์ด บรินสลี แชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) ดงักล่าวขา้งตน้  สามารถ
สรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางที่  20 แสดงกลวิ ธีการสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวที่                   
          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรม 
          ภาษาฝร่ังเศส 
พระราช
นิพนธ์ 

บทละครพูด
ชวนหัว 

กลวธีิการสร้างอารมณ์ที่ปรากฏในบทละครพูดชวนหัวทีพ่ระบาทสมเดจ็ 
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาที่ใช้ 
ในละคร 

Dramatic  
Irony   

ทางภาษา 

Dramatic  
Irony  ทาง
สถานการณ์ 

การเสริม
ขยายจุดเด่น
ในพฤติกรรม
และลกัษณะ
นิสัยของ 
ตัวละคร 

การ 
เยาะเย้ย
เสียดสี 

การใช้
ท่าทางที่
ขบขันของ 
ตัวละคร 

หมอจ าเป็น / / / / / / 

ล่ามดี / / / / - / 

คดสี าคญั / / / / - / 

วไิลเลอืกคู่ / / / / / / 

ตบตา / / / / / / 

หลวงจ าเนียร
เดนิทาง 

/ / / / / / 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  

พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 6 กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  
Dramatic Irony ทางสถานการณ์  การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร  
การเยาะเยย้เสียดสี  และการใชท่้าทางท่ีขบขนัของตวัละคร 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี  พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 5 
กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทางสถานการณ์   
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การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร  และการใชท่้าทางท่ีขบขนัของ 
ตวัละคร 

พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองคดีส าคญั  พบวา่มีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 5 
กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทางสถานการณ์   
การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร  และการใชท่้าทางท่ีขบขนัของ 
ตวัละคร 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลอืกคู่  พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 
6 กลวิธี  ไดแ้ก่  ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทางสถานการณ์  
การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยตวัละคร  การเยาะเยย้เสียดสี  และการใชท่้าทาง
ท่ีขบขนัของตวัละคร 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา  พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 6 
กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทางสถานการณ์   
การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยตวัละคร  การเยาะเยย้เสียดสี  และการใชท่้าทาง
ท่ีขบขนัของตวัละคร 

พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  พบว่ามีกลวิธีการสร้าง
อารมณ์ขนั 6 กลวิธี ไดแ้ก่  ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทาง
สถานการณ์  การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยตวัละคร  การเยาะเยย้เสียดสี  และ
การใชท่้าทางท่ีขบขนัของตวัละคร 

อน่ึงจากการวิเคราะห์การสร้างอารมณ์ขนัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด  
ชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสเปรียบเทียบกบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบว่าพระองคมี์พระปรีชาสามารถ
ดา้นภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศสเป็นอยา่งดีและทรงเขา้ใจในอารมณ์ขนัของบทละครตน้ฉบบัอยา่ง
ลึกซ้ึง จึงทาํให้พระองคย์งัคงใชก้ลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนักบับทละครตน้ฉบบั
ภาษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่  นอกจากน้ีในการเลือกเร่ืองท่ีจะนาํมาสร้างสรรคเ์ป็นพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัว  พระองคก์็ทรงมีวิจารณญานในการเลือกเร่ืองท่ีเหมาะกบัคนไทยและเห็นว่า
คนไทยสามารถท่ีจะเขา้ถึงความขบขนัตามกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีเกิดข้ึนตามบทละครตน้ฉบบั
ได ้ อนัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดว้า่พระองคท์รงมีพระอจัริยภาพอยา่งสูงยิง่ในดา้นการละคร  

นอกจากน้ีในบางบทสนทนาท่ีแสดงให้เห็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยภาษาท่ีใช้
ในละคร  การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร  และการใชท่้าทางท่ี
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ขบขนัของตวัละคร  พบว่าพระองคท์รงสร้างสรรคด์ว้ยการขยายความบทสนทนาท่ีทรงตอ้งการ
สร้างอารมณ์ขนัและทรงปรับเปล่ียนเน้ือหาบางประการเพื่อให้เขา้กบัความเขา้ใจของคนไทยและ
สอดคลอ้งกบับริบททางสงัคมไทย  ซ่ึงส่งผลใหบ้ทสนทนาตอนนั้น ๆ ก่อใหเ้กิดอารมณ์ขนัมากกว่า
ในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  และช่วยคนไทยเขา้ใจเน้ือหาและเขา้ถึงอรรถรสของ 
บทละครพดูชวนหวัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีในการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยกลวิธีการเสริมขยายจุดเด่นใน
พฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละครนั้น  จะพบว่าตวัละครท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ให้แสดงถึงความขบขนัดว้ยกลวิธีน้ีมกัจะเป็นตวัละครท่ีเป็นคนจีน  
ดงัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง ล่ามดี  และพระราชนิพนธ์บทละครพูด 
ชวนหวัเร่ืองคดีส าคญั  ซ่ึงการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพของสังคมไทยในสมยันั้นท่ีมีคนจีนอพยพมา
อาศยัในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก  และคนไทยก็ยงัคุน้เคยกบักิริยาท่าทางและลกัษณะการพูด
ของคนจีนท่ีมกัจะพูดภาษาไทยไม่ชัดเจน  และส่งเสียงดงั  ดังนั้นพระองค์จึงทรงนําจุดเด่นใน
ลกัษณะดงักล่าวมาใชใ้นพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเพื่อใหเ้กิดอารมณ์ขนัมากยิง่ข้ึน 

จากจํานวนกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์                
บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบว่าพระองคท์รงสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการวิธีการสร้างภาษาท่ีใช้
ในละครใหเ้กิดอารมณ์ขนัมากท่ีสุด  ลาํดบัรองลงมาเป็นวิธีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและ
ลกัษณะนิสัยของตวัละคร  และลาํดบัท่ีสามคือวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย  Dramatic Irony ทาง
สถานการณ์ (การพลิกความหมายของสถานการณ์)  ผลการวิเคราะห์น้ีสอดคลอ้งกบัวิธีการสร้าง
อารมณ์ขนัท่ีปรากฏในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสท่ีผูแ้ต่งจะสร้างอารมณ์ขนัผา่นลกัษณะ
การใชภ้าษาในบทละครเป็นหลกั  และยงัสอดคลอ้งกบัลกัษณะความเป็นบทละครพดูชวนหวัท่ีโดย
ส่วนใหญ่มกัจะสร้างอารมณ์ขนัจากภาษาในละคร  นอกจากน้ีการเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรม
และลกัษณะนิสัยของตวัละคร  และวิธีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ย Dramatic Irony ทางสถานการณ์ 
(การพลิกความหมายของสถานการณ์) นั้นก็เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขนัท่ีสาํคญั  เพราะเป็นวิธีการ
สร้างอารมณ์ขนัผา่นการแสดงพฤติกรรมท่ีตลกขบขนัของตวัละคร  ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในฐานะของ
ผูด้าํเนินเร่ือง   

อน่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเขา้ใจลกัษณะของการสร้างอารมณ์
ขนัในบทละครพูดชวนหัวเป็นอย่างดี  จึงทาํให้เห็นพระอจัฉริยภาพในการสร้างสรรค์พระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวไดอ้ย่างน่าสนใจ  โดยมีทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินบนัเทิงใจและ
ไดรั้บแง่มุมต่าง ๆ ท่ีกระตุน้ให้เกิดความคิด  ซ่ึงทรงพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรคใ์ห้เกิด
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ความผสมกลมกลืนกนัไดอ้ย่างดี  ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของ
พระองคน์ั้นไดรั้บความนิยมและยงัคงไดรั้บการสืบทอดถึงปัจจุบนั      
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บทที่ 5   
 

วเิคราะห์แนวคดิทีป่รากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวทีพ่ระบาทสมเด็จพระ 
มงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 

  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงนาํศิลปะการละครพูดเขา้มาเผยแพร่ให ้

คนไทยได้รู้จัก  โดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงในรูปแบบใหม่ 
ท่ีแพร่หลายในสังคมตะวนัตก  และทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ละครพูดเป็นส่ือในการอบรม
ประชาชน  ดงันั้นพระราชนิพนธ์ท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการของพระองคเ์องหรือพระราชนิพนธ์ท่ีทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครภาษาต่างประเทศ  ต่างก็มีแนวคิดแฝงไวเ้พื่อใหผู้อ่้านและผูช้มสามารถเกิด
การเรียนรู้และนําไปปรับใช้ในชีวิตของตนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระราชนิพนธ์ท่ีทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครภาษาต่างประเทศ  ท่ีแสดงให้เห็นว่าพระองคท์รงเลือกเร่ืองท่ีมีแนวคิดท่ี
สามารถนาํมาปรับใชก้บัคนไทยและการดาํรงอยูใ่นสภาพสงัคมไทยได ้   

แนวคิด หมายถึง ความคิดท่ีมีแนวทางปฏิบติั   เพื่อใหบุ้คคลในสังคมมีแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัไปในทางเดียวกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 645) ทั้งน้ีการพิจารณาแนวคิดของ
บุคคลหรือผูแ้ต่งท่ีส่ือผ่านวรรณคดีสามารถศึกษาได้จากตวัละคร บทสนทนาระหว่างตวัละคร 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง (บุญยงค ์  เกศเทศ, 2536: 5-6) 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสก็เป็นบทละครประเภทหน่ึงท่ีปรากฏแนวคิด
ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงแนวคิดท่ีปรากฏนั้นมีทั้ง
ท่ีปรากฏโดยตรงผา่นพฤติกรรมท่ีดีงามของตวัละคร อนัทาํให้ผูอ่้านหรือผูช้มละครเห็นประโยชน์
ของการปฏิบติัตามแนวคิดนั้นๆและนาํไปประพฤติปฏิบติั นอกจากน้ียงัปรากฏแนวคิดโดยออ้ม
ผา่นพฤติกรรมท่ีชวนตลกขบขนัอนัมีลกัษณะของการยัว่ลอ้หรือเสียดสีของตวัละคร เน่ืองจากเป็น
บทละครชวนหวั อยา่งไรกต็ามพฤติกรรมท่ีตลกขบขนัของตวัละครน้ีเองกเ็ป็นส่ิงท่ีแสดงแนวคิดให้
ผูอ่้านผูช้มละครไดต้ระหนกัเก่ียวกบัแนวคิดนั้น ๆ ในแง่ท่ีเป็นเคร่ืองเตือนใจหรือแสดงใหเ้ห็นโทษ
ของการตระหนกัหรือไม่ปฏิบติัตามแนวคิดในเร่ืองนั้น ๆ อนัจะทาํใหผู้อ่้านหรือผูด้ชมละครไดคิ้ด
และเห็นประโยชน์ของแนวคิดชดัเจนข้ึน การแสดงแนวคิดโดยออ้มผ่านพฤติกรรมท่ีตลกขบขนั
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ของตวัละครน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของตวัละครในบทละคร
พูดร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจาอยู่หัว : การวิเคราะห์ดว้ยอริยสัจส่ี 
(ชลธิชา หอมฟุ้ ง, 2544:181) ซ่ึงพบว่าตวัละครท่ีแกปั้ญหาไม่สอดคลอ้งกบัอริยสัจส่ีนั้นส่วนหน่ึง
เพราะเป็นงานเขียนประเภทชวนหัวหรือเร่ืองตลกขบขันท่ีจะไม่สอนแง่คิดต่างๆโดยตรง 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจึงทรงสร้างสรรคต์วัละครให้เลือกแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ 
ต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความวุน่วายตามมา อยา่งไรกต็ามผูอ่้านผูช้มละครกส็ามารถรับแนวคิดหรือขอ้คิด
จากเร่ืองได ้ เพราะไดเ้ห็นผลจากการกระทาํของตวัละครวา่ก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งไร  

การวิเคราะห์แนวคิดท่ีปราฏกในบทพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวนั้น  ผูว้ิจยัใช้
การวิเคราะห์ทั้งจากพฤติกรรม บทสนทนาของตวัละคร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ือง ซ่ึง
สามารถวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
 
1. แนวคดิเร่ืองบทบาทหน้าที่ 

มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสังคม ดงันั้นแลว้การท่ีจะอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุขส่วนหน่ึง
ตอ้งเกิดจากการท่ีทุกคนรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีแห่งตน ในทางตรงกนัขา้มหากมนุษยล์ะเลยหรือไม่
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีแห่งตนยอ่มทาํใหส้งัคมเกิดความวุน่วาย  

บทบาท หมายถึง การทาํตามหน้าท่ีท่ีกาํหนดไว ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 649) 
นอกจากน้ีแลว้บทบาทยงัพิจารณาความหมายตามสังคมวิทยาได ้2 นัย กล่าวคือ นัยแรกบทบาท
หมายถึงตาํแหน่งทางสังคมท่ีมีช่ือเรียกต่าง ๆ ซ่ึงแสดงลกัษณะโดยคุณสมบติัและกิจกรรมของ
บุคคลท่ีครองตาํแหน่งนั้น และนัยท่ีสองบทบาทเป็นวิธีแสดงพฤติกรรมของบุคคลว่าควรปฏิบติั
อยา่งไรต่อกนั(คณาจารยภ์าควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2544: 227) ซ่ึงบทบาทนยัท่ีสองนั้น
มีความหมายสอดคลอ้งกบัคาํว่าหน้าท่ี ทั้งน้ี หน้าท่ี หมายถึง กิจท่ีจะตอ้งทาํดว้ยความรับผิดชอบ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1289)  ดงันั้นแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการวิเคราะห์น้ีจึง
เป็นแนวคิดในทางสังคมวิทยานั่นเอง โดยวิเคราะห์จากหน้าท่ีท่ีตวัละครตอ้งรับผิดชอบและการ
ประกอบกิจต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีนั้น ๆ  แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีท่ีปรากฏในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส มีดงัน้ี 
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1.1 บทบาทหน้าทีด้่านครอบครัว 
ครอบครัว หมายถึง สถาบนัพื้นฐานของสังคมท่ีประกอบดว้ยสามีภรรยาและ

หมายความรวมถึงลูกดว้ย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 230) นอกจากน้ีแลว้ในแง่ของสังคมวิทยาได้
อธิบายความหมายของครอบครัวสรุปไดว้่า ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีสําคญัท่ีสุดของสังคม เป็น
หน่วยยอ่ยของสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์และร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นสถาบนัท่ีคงทนท่ีสุด มนุษย์
ทุกคนตอ้งอยู่ในสถาบนัครอบครัว เน่ืองจากเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรก  ท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งพบเจอ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่เติบโต และมีครอบครัวแยกออกมา  ครอบครัวจะใหต้าํแหน่ง ช่ือ และสกุล
ซ่ึงเป็นเคร่ืองบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจนกําหนดสิทธิหน้าท่ีท่ีสมาชิกมีต่อกันและต่อ
สังคม  ครอบครัวเป็นสถาบนัแห่งแรกและแห่งสาํคญัของสงัคมในการกาํหนดพฤติกรรมของมนุษย์
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผน   (สุพตัรา  สุภาพ,2540:26)  

ดงันั้นบทบาทหนา้ดา้นครอบครัว จึงเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีและกิจต่างๆของบุคคล
ท่ีมีความผกูพนักนัทางสายเลือดและมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา และ
พี่นอ้ง เป็นตน้  บทบาทหนา้ท่ีดา้นครอบครัวท่ีปรากฏมีดงัน้ี 

1.1.1 บทบาทหน้าทีข่องสามี 
  สามี คือ ผูน้าํครอบครัว  ซ่ึงสังคมไทยมองว่าสามีคือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีดูแล

ครอบครัว  โดยเฉพาะเร่ืองการทาํมาหากินและการหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว  เปรียบเสมือน 
ชา้งเทา้หนา้ในการนาํพาครอบครัวไปสู่ความสาํเร็จ  ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบบทบาทหนา้ท่ีของสามีปรากฏในพระราชนิพนธ์ชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น  

  พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ปรากฏบทบาทของ
สามีผา่นการสนทนาระหว่างตาสังและยายมา  โดยยายมาไดท้ะเลาะกบัตาสังและกล่าวตดัพอ้ต่อว่า
ตาสังผูเ้ป็นสามีท่ีข้ีเกียจและไม่รู้จกัทาํมาหากิน  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นบทบาทของสามีท่ีไม่ควร
ประพฤติ  เพราะผูเ้ป็นสามีควรทาํตวัเป็นผูน้าํครอบครัวท่ีดี  ขยนัขนัแขง็  และรู้จกัทาํมาหากิน  ดงัท่ี
ปรากฏในบทสนทนาต่อไปน้ี 

 
ยายมา  รู้ง้ีขา้กไ็ม่ปรารถนาเอาแกเป็นผวัหรอก 
ตาสัง  รู้ง้ีละกไ็ม่ปรารถนาเอาแกเป็นเมียเหมือนกนัแหละ 
ยายมา  ชะชะ !  คนอยา่งแกน่ะ  เป็นอยา่งเคราะห์ดีเหลือเกินทีเดียวท่ีไดค้นอยา่ง
  ขา้เป็นเมีย 
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ตาสัง  เฮอ้แกไม่ตอ้งพูดอวดดีไปนักหรอก  เขารู้หรอกว่าแกน่ะมีผวัจนตวัสั่น  
  ท่ีมาไดเ้สียกบัขา้น่ะเป็นเคราะห์ดีของแกนา  ไม่ยงังั้นป่านน้ีก็ยงัอดแหง
  อยูน่ัน่เอง 
ยายมา  ถา้ขา้ไม่ไดผ้วัเสียเลยก็ยงัจะดีกว่า  น่ีอะไรมีผวักะเขาคนหน่ึงก็ออกเป็น
  ปานน้ี  ข้ีเกียจสันหลงัยาว  งานการไม่รู้จกัทาํ  กินแต่ขา้ว  เปลืองเปล่า ๆ  
  จนจะหมดยุง้หมดฉาง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 147-148)  

 
  นอกจากน้ีบทสนทนาระหว่างยายมาและตาสังยงัแสดงให้เห็นบทบาทท่ี

ไม่ควรประพฤติของสามีในการปัดความรับผดิชอบเร่ืองการดูแลลูกใหแ้ก่ภรรยาเพียงฝ่ายเดียว  ซ่ึง
สามีท่ีประพฤติตนเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นผูท่ี้ไม่มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง 

 
ยายมา  อา้ยแกน่ะมนักดี็แต่เล่นกะกินเหลา้น่ะแหละ  ตั้งแต่เชา้ชัว่เยน็ 
ตาสัง  กดี็ซิ  ขา้สบายของขา้ยงังั้นน่ี 
ยายมา  กข็า้ล่ะ  จะใหข้า้เล้ียงลกูเตา้ของขา้ยงัไง ? 
ตาสัง  แกจะเล้ียงยงัไงกต็ามใจละซิ  ไม่ใช่ธุระของขา้น่ี 
ยายมา  โธ่ !  ลกูหรือกมี็ถึงส่ีคน  ต่ืนเชา้ข้ึนกต็อ้งหอบห้ิวพะรุงพะรัง 
ตาสัง  ก็แกเสือกไปหอบห้ิวมนัทาํไมเล่า  ทั้ งส่ีคนห้าคน  เม่ือแกไม่อยากหอบ
  อยากห้ิวกว็างมนัเสียกะพื้นกจ็ะแลว้กนั 
ยายมา  แลว้อา้ยลูกหรืออด ๆ อยาก ๆ  เสียงแต่ร้องขอขา้วกินแหละ  แลว้กไ็ม่รู้จะ
  ไปหาขา้วท่ีไหนมาใหกิ้นใหพ้อกนั 
ตาสัง  ก็ให้มนักินขนมเสียมัง่ไม่ไดห้รือ ?  น่ีแน่ะขอให้แกเขา้ใจเสียหน่อยเถอะ
  ว่าตวัขา้น่ะ  ถา้ขา้ไดกิ้นอ่ิมหนาํสําราญแลว้ละก็ขา้ก็อยากแต่จะเห็นคนท่ี
  หนา้ตาเบิกบานเท่านั้นแหละ  น่ีแกละกดี็แต่ปากจดั หนวกหูจะตาย 
ยายมา  เด๋ียวน้ีน่ะแกจะให้ขา้เช่ือหรือว่าเราน่ะจะบริบูรณ์อยู่ได้เช่นแต่ก่อนหา 
  ยงัไง ?  ตาข้ีเมา ! 
ตาสัง  เอะ๊ !  อยา่ใหม้นัหนกัไปนกันะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 149-150) 

 
  ตาสังยงัแสดงให้เห็นบทบาทของสามีท่ีกระทาํต่อภรรยาโดยมิชอบ  ดว้ย

การนาํไมม้าตียายมา  เน่ืองจากยายมาพูดให้ตนรู้สึกไม่พอใจ  การทาํร้ายร่างกายภรรยาเช่นน้ีเป็น
พฤติกรรมท่ีไม่ควรประพฤติของสามี 
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ตาสัง  ตายนะ !  ตายนะ ! (ยายมากลบัด่าใหญ่  ตาสังออกเคือง  ไปฉวยไมอ้อกมา
  ตียายมา) 
ยายมา  โอย !  โอย !  ช่วยดว้ย ! 
ตาสัง  ยงัง้ีแหละมนัถึงจะพอใจแก (ตีอีก) 
ยายมา  ตา !  ตา !  หยดุที !  โอย !  ช่วยดว้ย ! (ผูใ้หญ่บา้นหงวิง่เขา้มา) 
ผูใ้หญ่   เฮย้ ๆ !  อยา่น่า ๆ  หยดุก่อน  พทุโธ่หมอน่ีระยาํเสียแสนชาติเทียวนา อะไร
  ตีเมียไดน่ี้พอ่เอ๋ย 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 152-153) 

 
  จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสามีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 

บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสพบว่าบทบาทหนา้ท่ีของสามีนั้น  ควรเป็นผูท่ี้รู้จกัทาํมาหากิน  มีความ
ขยนัขนัแขง็ในการดูแลครอบครัว  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  นอกจากน้ีในชีวิตสมรสย่อม
ตอ้งมีการกระทบกระทัง่เป็นธรรมดาแต่ผูเ้ป็นสามีควรมีความอดทน  พดูจากนัดว้ยความเป็นเหตุผล  
และท่ีสาํคญัคือไม่ควรทาํร้ายร่างกายภรรยาไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดกต็าม   
 

1.1.2 บทบาทหน้าทีข่องภรรยา 
  ภรรยา คือ บุคคลท่ีเป็นคู่ชีวิตของสามี  สังคมไทยมกัเปรียบภรรยาเป็นดัง่

ชา้งเทา้หลงั  ท่ีมีหนา้ท่ีคอยสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจใหค้นในครอบครัว  คอยดูแลสามีและบุคคล
ในครอบครัวในดา้นการใชชี้วิต  และบริหารจดัการและดูแลกิจการงานครัวเรือน  เพื่อความสุข 
ของครอบครัว  ทั้ งน้ีจากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจัยพบ 
บทบาทหนา้ท่ีของภรรยาปรากฏดงัน้ี 

  พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางปรากฏ
บทบาทหนา้ท่ีของภรรยา  ท่ีตอ้งมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อสามีอยา่งจริงแทผ้า่นตวัละครนาง
จาํเนียรวานิช  ซ่ึงปรากฏอยูใ่นบทสนทนาท่ีกล่าวถึงการเลือกคู่ครองใหแ้ก่โสภาผูเ้ป็นลูกสาว  โดย
ท่ีหลวงจาํเนียรวานิชมีความพึงพอใจในตวันายเนียน บุคคลท่ีตนได้เคยช่วยชีวิตไวเ้ป็นพิเศษ  
ในขณะท่ีนายแมน้ผูเ้คยช่วยชีวิตหลวงจาํเนียรวานิชกลบัทาํให้หลวงจาํเนียรวานิชรู้สึกว่าเป็นเจา้
บุญคุณ  นางจาํเนียรวานิชจึงพดูเตือนสติหลวงจาํเนียรอยา่งตรงไปตรงมา  ทั้งน้ีการพดูเตือนสติของ
ภรรยาท่ีมีต่อสามีแสดงใหเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของภรรยาท่ีมุ่งหวงัใหส้ามีประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร 
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หลวงจาํเนียร ฉันก็บอกไม่ถูกแท ้... เป็นแต่ฉันเห็นว่าเขา ... พูดกนัโดยย่อฉันชอบเขา 
  น่ะแหละ 
นางจาํเนียร แต่อีกคนหน่ึงน่ะเขาเป็นผูท่ี้ช่วยคุณใหพ้น้อนัตรายไม่ใช่หรือ 
หลวงจาํเนียร เขาไดช่้วยชีวติฉนั !  ไป ๆ มา ๆ  มนักว็นมาอีเร่ืองน้ีรํ่ าไปนัน่แหละ ! 
นางจาํเนียร คุณก็เห็นเขามีขอ้บกพร่องในขอ้ใดบา้งหรือ  สกุลเขาก็ดี  หลกัฐานเขาก็
  มัน่คง ... 
หลวงจาํเนียร พุทโธ่ !  ก็ฉันได้บอกเม่ือไรว่าเห็นเขาบกพร่องอะไร ... เป็นแต่ฉันไม่
  อยากไดเ้ขาเป็นลกูเขยเท่านั้น 
นางจาํเนียร หมดท่าเขา้  กด็นัเอาด้ือ ๆ เช่นนั้นเอง ! 
หลวงจาํเนียร ฉนัรู้สึกวา่เขามีวางท่าออกจะจองหองไม่นอ้ย 
นางจาํเนียร ใครคะ ! 
หลวงจาํเนียร นายเสลานนท์น่ะสิ !  เขาทาํท่าเป็นเจา้บุญนายคุณ ... ดูเหมือนคอยทวง
  บุญคุณอยูไ่ม่รู้จกัหยดุหยอ่นเลย 
นางจาํเนียร ดิฉนัยงัไม่ไดย้นิเขาเอ่ยถึงเร่ืองนั้นเลยจนคร้ังเดียว 
หลวงจาํเนียร ฉันรู้แลว้วา่เขาไม่ไดเ้อ่ย  แต่ท่าทางของเขาน่ะ !  เขาทาํทีเหมือนจะให้ฉัน
  เขา้ใจวา่ ... ฮ่ือ !  ถา้ไม่ไดผ้มคุณกจ็อดเสียแลว้ !  ทาํท่าทางอวดดีเช่นน้ี  จะ
  ไม่ใหร้ําคาญอยา่งไร  ส่วนพอ่เนียนนั้นหรือ ... 
นางจาํเนียร ตรงกนัขา้มทีเดียว !  นายเนียนพูดอยู่วนัยงัค ํ่าว่า  ถา้ไม่ไดคุ้ณหลวงละก ็
  ผมจอดเสียแลว้ ! ... ขอ้นั้นทาํให้คุณรู้สึกต่ืนตวั  เพราะฉะนั้นคุณจึงไดรั้ก
  นายเนียน 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 63-64) 

 
  ในทา้ยท่ีสุดหลงัจากความจริงปรากฏว่านายเนียนนั้นออกอุบายเพื่อทาํให้

หลวงจาํเนียรวานิชมีความพึงพอใจในตน  ผา่นความหลงตวัเองของหลวงจาํเนียรวานิชเอง  หลวง
จาํเนียรวานิชจึงไดเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีนางจาํเนียรคอยเตือนสติตนเองมาตลอด  และยอมรับในความ
ปรารถนาดีของภรรยา 

 
หลวงจาํเนียร ฉนัตอ้งขอบใจหล่อน 
นางจาํเนียร ทาํไมคะ 
หลวงจาํเนียร ฉนัตกอยูใ่นหุบแห่งความหลง  หล่อนเป็นผูช่้วยฉนัใหร้อดข้ึนมาได ้  
  เพราะฉะนั้นฉนัขอบใจ ! (จบัมือข้ึนไปจูบ) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 110) 
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  จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของภรรยาท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสพบว่าบทบาทหนา้ท่ีของภรรยานั้น  คือผูท่ี้คอยเตือนสติสามีเม่ือเห็นว่า
สามีมีความคิดเห็นหรือกระทาํการบางอยา่งไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

 
 1.1.3 บทบาทหน้าทีข่องพ่อแม่ 
  พอ่และแม่ คือ บุคคลท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบในการเล้ียงดูและดูแลลูกให้

เจริญเติบโต  ทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  มอบความรักความอบอุ่น  รวมถึงการประพฤติ
ปฏิบติัตนเพื่อเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กบัลูก  จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ผูว้ิจยัพบวา่บทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่  มีดงัน้ี 

  ผูเ้ป็นพ่อแม่ยอ่มมีความรัก  ความเอาใจใส่  และความหวงัดีต่อลูกของตน
ในทุกทาง  ไม่มีพ่อแม่คนใดปรารถนาใหลู้กของตนตอ้งพบกบัความลาํบากยากแคน้  หม่ืนจาํเนียร 
ผูซ่ึ้งเป็นตวัละครในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็น ก็เช่นเดียวกนั  เม่ือถึงเวลา
ท่ีจินดาผูเ้ป็นลูกสาวจะตอ้งออกเรือน  ในฐานะของความเป็นพ่อย่อมปรารถนาให้ลูกของตนได้
แต่งงานกบัชายท่ีมีฐานะ สามารถเล้ียงดูลูกสาวของตนให้มีความสุขสบายต่อไป  ไม่ตอ้งการให้
แต่งงานกบัชายท่ีมีฐานะยากจน  ดงับทสนทนาท่ีหม่ืนจาํเนียรแสดงความเห็นต่อนายเหล่ียมผูเ้ป็น
ชายคนรักของจินดาดงัต่อไปน้ี 

 
หม่ืนจาํเนียร เม่ือมนัเกิดมีอนัเป็นข้ึนอยา่งน้ีแลว้  ใครเขาจะมาพอใจเป็นผวั  คนท่ีไม่ใบ้
  มีถมไป  แลว้ก็อีกอยา่งหน่ึง  เม่ือก่อนท่ีแม่จินดาจะเจ็บน่ะ  ขา้ก็ไดจ้ดัการ
  จะให้หล่อนมีผวัอยูแ่ลว้  หล่อนพอใจหรือ  เปล่าทั้งเร่ือง  หล่อนไม่พอใจ
  เลยจนนิดเดียว 
กล่ิน  จริงเจา้ค่ะ  เธอไม่พอใจเพราะเธอไม่รักคุณห่อเลยจนนิดเดียว  รับประทาน
  โทษเถอะเจา้ค่ะ  ทาํไมคุณนายถึงไม่พอใจยกใหก้ะคุณเหล่ียมท่ีแลเห็นกนั
  อยูแ่ลว้  วา่คุณจินดามีความพอใจอยูม่าก  ถา้คุณเป็นเหล่ียมแลว้ละกท่ี็ไหน
  เลยคุณจินดาจะคดัคา้นในการท่ีคุณนายจะยกให้แลว้ดิฉันเช่ือดว้ยว่าคุณ
  เหล่ียมจะรับรองได้ดีทั้ งคุณจินดาเป็นใบ้อยู่ยงัง้ีแหละ  ธรรมดาคนท่ีมี
  ความรักกนัจริงแลว้  ถึงจะเกิดมีอนัจะเป็นข้ึนยงัไงกค็งไม่หายรักกนั 
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หม่ืนจาํเนียร นายเหล่ียมคนน้ีมนัไม่ใช่คนท่ีสมควรกะลูกสาวขา้  อะไรจนออกกรอบ  
  แทบจะตอ้งขอทานเขากินละ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 186-187) 

 
  ดังท่ีได้กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ว่าบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่นั้นคือการให้

ความรัก เอาใจใส่ และปรารถนาดีต่อลูก  ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าบทบาทหน้าท่ีเหล่าน้ีปรากฏในพระราช
นิพนธ์ละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา อีกเร่ืองหน่ึง  โดยผ่านการแสดงออกของนายรอด  รตินันทน์  
และนางผอ่ง   รตินนัทน์  ผูเ้ป็นพ่อและแม่ของนายฤกษ ์ รตินนัทน์  ทั้งน้ีนายรอด  รตินนัทน์  และ
นางผอ่ง   รตินนัทน์  เขา้ใจผิดว่าครอบครัวของนางสาวมณี  วิมะโลสถ  ผูเ้ป็นหญิงสาวท่ีนายฤกษ์  
รตินันทน์  หมายปองนั้ นมีฐานะดีกว่าตน  จึงยอมกระทาํทุกอย่างให้ครอบครัวของตนดูมั่งมี
ทดัเทียมอีกฝ่ายหน่ึง เน่ืองจากกลวัว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับลูกชายของตน แมก้ารกระทาํเหล่านั้น
จะต้องแลกกับความเดือดร้อนก็ตาม  ทั้ งน้ีการกระทาํของนายรอด  รตินันทน์  และนางผ่อง   
รตินนัทน์  ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหลู้กสมปรารถนาของผูเ้ป็นพอ่แม่ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ฤกษ ์  (ลุกข้ึน) ถา้คุณพอ่ไม่มีธุระจะใชผ้มอีกละก ็ผมขอลาไปเท่ียวสักครู่หน่ึง 
รอด  เอารถยนต์ไปก็เอาเถอะลูก ไหน ๆ ก็เช่าแลว้ ใช้เสียให้เข็ดดีกว่าท้ิงไว ้
  เปล่า ๆ ลกูเอาไปขบัเท่ียวเล่นดีกวา่ เผือ่จะไดพ้บเขาบา้ง 
ฤกษ ์  ขอบใจครับ ผมลาที (เขา้โรงทางซา้ย) 
ผอ่ง  ดิฉนักจ็ะตอ้งไปเขียนหนงัสือถึงช่างตดัเส้ือ 
รอด  น่ีเม่ือไรจะงดการฉิบหายกนัเสียที ? 
ผอ่ง   เม่ือคุณไม่อยากให้ลูกชายไดเ้มียก็ตามใจคุณ แต่ดิฉันมีหนา้ท่ีจะตอ้งช่วย
  ลกูโดยเตม็สติปัญญา (สะบดัหนา้เดินเขา้โรงทางขวา)  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 115-116) 

 
  บทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีแสดงถึงความรักและความหวงัดีต่อลูกท่ี

ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทางนั้น  ปรากฏผ่านถอ้ยคาํ
ของโสภาผูเ้ป็นลูกท่ีกล่าวถึงความรักความหวงัดีของแม่นั้นยงับ่งบอกถึงความรู้สึกของลูกท่ีรับรู้ถึง
ความรักและหวงัดีของผูเ้ป็นแม่ได ้  จากการท่ีนางจาํเนียรวานิชแสดงความประสงคท่ี์จะยกโสภา
ใหแ้ก่นายแมน้  ผูท่ี้ตนเลง็เห็นแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีดีพร้อมใหม้าเป็นผูดู้แลลูกสาวต่อไป 

 



301 

 

แมน้  จะเป็นประโยชน์อะไร  คุณหลวงท่านไดต้ั้งใจไวเ้สียแลว้วา่  จะยกหล่อน
  ใหแ้ก่นายเนียน 
โสภา  นายเนียนน่ะหรือ  ดิฉนัไม่ชอบเขาเลย ! 
แมน้  (ดีใจ) ออ้ ! 
โสภา  คุณแม่กไ็ม่ชอบ  คุณแม่ไม่ไดเ้ห็นตามคุณพอ่เลย  คุณแม่รู้สึกบุญคุณ   
  คุณแม่รักคุณมาก  เม่ือก้ีน้ีเองคุณแม่ยงัไดพ้ดูอยูว่า่  นายแมน้เขาเป็นคนซ่ือ  
  เป็นคนใจดีมาก  แม่รักเขามากท่ีสุด  เพราะฉะนั้นแม่เตม็ใจท่ีจะยกส่ิงท่ีแม่
  รักยิง่กวา่ส่ิงอ่ืนใหแ้ก่นายแมน้ทีเดียว 
แมน้  ส่ิงท่ีคุณแม่รักยิง่กวา่ส่ิงอ่ืนกค็งจะเป็นตวัหล่อนน่ะสิ 
โสภา  ดิฉนักเ็ขา้ใจวา่เช่นนั้นแหละค่ะ (หวัเราะ) 
แมน้  แม่โสภา  ฉนัขอบใจหล่อน ! 
โสภา  คุณขอบใจคุณแม่จึงจะถกู 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 102) 

 
  บทบาทหน้าท่ีของการเป็นพ่อแม่นั้น  นอกจากการเล้ียงดู  ให้ความรัก

และความเอาใจใส่ลูกแลว้  ยงัรวมไปถึงการปกป้องลูกจากส่ิงไม่ดีทั้งปวง  ซ่ึงความไม่ดีประการ
หน่ึงท่ีผูเ้ป็นพ่อแม่ไม่พึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนกบัลูกของตนคือคาํครหานินทา  ดงัท่ีปรากฏในความ
ตอนหน่ึงจากพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา ซ่ึงเกิดจากการท่ีหมอคาํผูเ้ป็นพ่อได้
ทราบว่ามีการโจษจนักนัถึงเร่ืองท่ีนายฤกษ์ไปมาหาสู่ลูกสาวของตนเป็นประจาํจึงตอ้งการท่ีจะ 
ตดัทางครหานินทาเหล่านั้น 

 
หมอคาํ  ตามท่ีฉันกล่าวเม่ือก้ีน้ี คนอ่ืน ๆ มกัจะคอยระแวงคิดเห็นอะไรต่อมิอะไร
  ไปต่าง ๆ แลว้กพ็ดูกนัไม่ใคร่เกรงใจใครดว้ย  จึงเป็นหนา้ท่ีของบิดามารดา
  ผูมี้ลกูสาวท่ีจะตอ้งคิดอ่านตดัทางครหานินทาเสียใหส้ิ้นเชิง 
ปลัง่  (พดูเบา ๆ กบัสามี) ดีมาก 
หมอคาํ  ฉนัขอใหน้ายฤกษพ์ดูจาตรง ๆ ใหส้มควรแก่ลกูผูดี้เถอะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 63-64) 

 
  แมว้่าการให้ความรักและการเอาใจใส่ต่อลูกในดา้นการเลือกคู่ครองจะ

เป็นส่ิงท่ีบทบาทหน้าท่ีของผูเ้ป็นพ่อแม่ท่ีควรประพฤติ  แต่หากไม่รู้จกัความพอดีก็อาจส่งผลเสีย 
ต่อลูกได้  ดังท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเ ร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง   
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หลวงจาํเนียรวานิชไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของพอ่ท่ีไม่เหมาะสม  คือการใชสิ้ทธ์ิความเป็นพอ่ใน
การตดัสินความคิดเห็นตามใจของตน  โดยไม่คาํนึงถึงความคิดเห็นของคนในครอบครัว  ดงัท่ี
ปรากฏในบทสนทนาตอนท่ีมีชายหนุ่มมาสู่ขอโสภาผูเ้ป็นลูกสาวพร้อมกนัถึงสองคน  คนหน่ึงคือ
นายแมน้ เสลานนท์  ผูมี้บุญคุณต่อหลวงจาํเนียร เน่ืองจากเคยช่วยชีวิตหลวงจาํเนียรไว ้ ส่วนอีกคน
หน่ึงคือนายเนียน เสาวรส  ผูท่ี้ยกย่องว่าหลวงจาํเนียรคือผูช่้วยชีวิตของตน  โสภาจาํเป็นตอ้งเลือก
ใครคนใดคนหน่ึงเพื่อมาเป็นคู่ครองของตน  เร่ิมแรกหลวงจาํเนียรวานิชเปิดโอกาสให้โสภา 
เลือกคู่ครองด้วยตนเอง  แต่เม่ือโสภาเลือกนายแม้นซ่ึงเป็นคนท่ีหลวงจาํเนียรวานิชไม่พึงใจ   
หลวงจาํเนียรวานิชกลบัใชสิ้ทธ์ิของความเป็นพ่ออย่างไม่ถูกตอ้ง  นั่นคือการไม่ยอมรับการเลือก
ของลูกสาว  แมว้่าในตอนแรกไดแ้สดงความประสงค์ท่ีจะให้สิทธ์ิในการเลือกแก่ลูกแลว้ก็ตาม   
ซ่ึงความประพฤติเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชอ้าํนาจและผา่นบทบาทของความเป็นพ่อในทางท่ีผิด
และไร้เหตุผล 

 
หลวงจาํเนียร พอ่ตอ้งการใหล้กูเลือกเองจริง ๆ นะลกู 
นางจาํเนียร ตามใจลกูเองทีเดียว  พดูไปเถอะ 
โสภา  กเ็ม่ือคุณพอ่คุณแม่จะใหดิ้ฉนัเลือกเองใหไ้ด ้ ดิฉนักข็อเลือกนายแมน้ 
นางจาํเนียร อยา่งไรล่ะคุณ 
หลวงจาํเนียร แมน้หรือ  กพ็อ่เนียนทาํไมไม่เลือก 
โสภา  คุณแมน้เธอไดช่้วยชีวติคุณพอ่ไม่ใช่หรือคะ 
หลวงจาํเนียร (โกรธ) เอาอีก !  เอาอีก !  เบ่ือเตม็ทีแลว้นะใหต้ายโหงสิ ! 
นางจาํเนียร คุณเห็นไหม  เขาเลือกทนัที  ไม่ไดอ้ ํ้าอ้ึงเลยเทียว 
หลวงจาํเนียร ขอโทษเถอะแม่ยี่สุ่น  แต่ฉันผูเ้ป็นบิดาจะยอมสละอาํนาจของตนไม่ได ้ 
  ฉนัจะตอ้งไตร่ตรองและสืบสวนดูถึงหลกัฐานของผูท่ี้จะมาเป็นลูกเขยของ
  เราต่อไปอีกก่อน 
นางจาํเนียร (พดูกบัผวั) คุณหลวงจาํเนียร  คุณประพฤติตามแบบอา้ยฮัน่แลว้รู้ไหม 
หลวงจาํเนียร ทาํไม 
นางจาํเนียร คืนคาํน่ะซี !  สัญญาเป็นเศษกระดาษไปเสียแลว้ ! 
หลวงจาํเนียร แม่ยีสุ่่น ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 66-67) 

 
  จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 

บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
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สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสพบว่าบทบาทหนา้ท่ีของพ่อแม่นั้น  คือผูท่ี้มอบความรัก  เอาใจใส่  และ
มอบความหวงัดีแก่ลูกในทุกวิถีทาง  ไม่อยากให้ลูกพบเจอกบัความลาํบาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
การแต่งงาน  ท่ีมุ่งหวงัใหลู้กไดแ้ต่งงานกบัคนท่ีมีฐานะเพื่อความสุขสบาย  อยา่งไรก็ตามผูท่ี้เป็นพ่อ
และแม่ก็ไม่ควรการบีบบงัคบัและฝืนใจลูกในการเลือกคู่ครอง  แมว้่าคนท่ีลูกเลือกนั้นจะมีฐานะไม่
เท่าเทียมกบัคนท่ีผูเ้ป็นพ่อและแม่อยากจะให้ลูกเลือกเพื่อความสุขสบายในการใชชี้วิต  นอกจากน้ี
บทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของพอ่แม่อีกประการหน่ึงคือการปกป้องลูกจากส่ิงไม่ดีทั้งปวง 

 
 1.1.4 บทบาทหน้าทีข่องลูก 
  บทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่คือมอบความรักและดูแลเอาใจใส่ลูก  ดังนั้น

บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ป็นลูกจึงสมควรท่ีจะตอบแทนพ่อแม่ดว้ยการประพฤติตนให้พ่อแม่มีความสุข
สมกบัท่ีท่านไดม้อบทุกส่ิงทุกอยา่งใหแ้ก่ลูก  จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ผูว้ิจยัพบบทบาทหนา้ท่ีของลูก  ดงัน้ี 

  บทบาทของโสภ าใ นพระ ราชนิพนธ์บทละ ครพูดชวนหัว เ ร่ือง 
หลวงจ าเนียรเดินทาง  แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของลูกท่ีประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  
เพื่อให้พ่อแม่มีความสุข  และแสดงให้เห็นถึงความกตญัํูกตเวที  ซ่ึงเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีลูกพึง
กระทาํต่อพ่อและแม่  ดงัท่ีหลวงจาํเนียรวานิชและนางจาํเนียรวานิชให้โอกาสโสภาเลือกแต่งงาน
กบันายแมน้หรือนายเนียน  แต่โสภาปฏิเสธโอกาสนั้นและบอกหลวงจาํเนียรวานิชและนางจาํเนียร
วานิชว่าจะเลือกแต่งงานกบัคนท่ีพ่อแม่เห็นชอบว่า  คาํตอบของโสภาเช่นน้ีอาจทาํตวัเองไม่พบกบั
ความสุขในชีวิตการแต่งงานถา้คนท่ีพ่อและแม่เลือกมาให้นั้นไม่ใช่เน้ือคู่ท่ีเขา้กันได้  แต่ก็เป็น
คาํตอบท่ีแฝงไวด้ว้ยความรัก  ความซ่ือสัตย ์ การเช่ือฟัง  และความกตญัํูต่อผูเ้ป็นพอ่และแม่ 

 
นางจาํเนียร เวลาน้ีลูกมีอายุสมควรท่ีจะออกเหยา้ออกเรือนไปได้แล้ว  เวลาน้ีมี 
  ชายหนุ่มอยู่สองคนท่ีปรารถนาจะมาสู่ขอตัวของลูก ... ทั้ งสองคนน้ี   
  คุณพ่อกับแม่ชอบเท่า ๆ กนั ... แต่ไม่อยากจะฝ่าฝืนความพอใจของลูก  
  เพราะฉะนั้นไดต้กลงกนัวา่  ยอมใหล้กูเลือกตามใจ 
โสภา  อยา่งนั้นหรือคะคุณแม่ 
หลวงจาํเนียร ตามใจลกูทีเดียว 
นางจาํเนียร ชายหนุ่มคนหน่ึง คือ นายแมน้  เสลานนท ์
โสภา  ออ้ ! (กม้หนา้) 
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หลวงจาํเนียร อยา่พดูนาํนะแม่ยีสุ่่น ! 
นางจาํเนียร อีกคนหน่ึงคือนายเนียน  เสาวรส 
หลวงจาํเนียร ซ่ึงเป็นคนเฉลียวฉลาด  มรรยาทงาม  มีความไหวพริบ  และซ่ึงพ่อตอ้งขอ
  บอกตามจริงใจวา่พอ่ชอบมากทีเดียว 
นางจาํเนียร กน่ี็ใครนาํล่ะน่ี 
หลวงจาํเนียร ฉันไม่ไดน้าํ !  เป็นแต่กล่าวความจริงเท่านั้น ! (พูดกับโสภา) ลูกไดรู้้แลว้
  เช่นน้ี  กเ็ลือกสิ ! 
โสภา  ดิฉันกระดากเต็มที ... เอาเถอะค่ะ  สุดแทแ้ต่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นชอบก็
  แลว้กนั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 65-66) 

 
  อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าท่ีของลูกในทางท่ีไม่เหมาะสมก็ปรากฏ

เช่นเดียวกนั  ดงัในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี  ปรากฏการกระทาํของลูกท่ี
ประพฤติตนไม่เหมาะสมจากตวัละครเบ็ตตี   ผูเ้ป็นลูกสาวของยอน  สมิท  ซ่ึงหนีไปกบัด๊ิกซัน   
ผูเ้ป็นชายหนุ่มท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงานกนั  การกระทาํของเบ็ตตีในคร้ังน้ีทาํให้ผูเ้ป็นพ่อแม่รู้สึกเสียใจ  
สร้างความอับอาย  และสร้างความกังวลให้แก่พวกท่านเป็นอย่างมาก  ยงัเป็นตวัอย่างในการ
ประพฤติตนตามบทบาทหน้าท่ีของความเป็นลูกท่ีไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างให้แก่พี่น้องและหญิง
สาวทุกคนอีกดว้ย  นัน่คือการหนีตามผูช้ายไปทั้งท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงานกนัตามประเพณี 

 
สมิท  Better !  Are  you  still  my  daughter ?  Have  you  no thought  for  the  
  anxiety  and  sorrow  you  are  causing  your  mother - -  (หนัไปพดูกบั
  นายตาํรวจ  ซ่ึงกาํลงัจะสอดพดู) Don’t  interrupt,  sir ! - -  (พดูกบัลูกสาว)  
  Have  you  considered  what  a  bad  example  you  are  setting  to  your  
  sisters  by  your  shameless  conduct ?  Have  you  considered - -  (พดูกบั
  นายตาํรวจอีก)  I  say !  I  asked  you  not  to  interrupt !  - - -  (พดูกบั 
  ลกูสาว)  Think  of  the  consequences  of  your  misconduct ! 
นายตาํรวจ น่ีแน่นาย  รู้ไหมว่านายมวัพูดเสียเวลาเปล่า ๆ  นายนึกหรือว่าฉันมีเวลา 
  วา่งเปล่าสาํหรับฟังนายเทศนาโปรดผูร้้าย 
สมิท  Think  of  it,  sir !  Isn’t  it  scandalous ?  I  have  got  five  daughters,  
  and  this  girl - - -  my  second  daughter,  sir,  called  Betty - - -  has  run  
  away  with  that  young  man  - - -  (ช้ีด๊ิกซนั) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 152-153) 
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  จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของลูกท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสพบว่าบทบาทหน้าท่ีของลูกนั้ น คือ การประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม  เพื่อให้พ่อแม่มีความสุข  มีความกตญัํูกตเวทีต่อพ่อและแม่  อย่างไรก็ตามบทบาท
หนา้ท่ีของลูกในทางท่ีไม่เหมาะสมก็ปรากฏเช่นเดียวกนั  คือการหนีตามชายผูเ้ป็นท่ีรักไปโดยท่ียงั
ไม่ไดแ้ต่งงานกนัตามประเพณี  ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีทาํใหพ้อ่แม่เสียใจ 

 
1.2 บทบาทหน้าทีด้่านสังคม 
 บทบาทหน้าท่ีดา้นสังคม คือ การปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนัและอาศยัอยู่ร่วมในสังคมเดียวกนั เช่น สังคมการดาํเนินชีวิต สังคมการทาํงาน หรือ
สังคมชุมชน เป็นตน้  บทบาทหนา้ท่ีดา้นสงัคมท่ีปรากฏมีดงัน้ี 

1.2.1 บทบาทหน้าทีข่องเพือ่น 
  เพื่อน คือ คนท่ีใชชี้วิตหรือดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมเดียวกบัเรา เพื่อนคือผูท่ี้

คบหากบัเราในลกัษณะท่ีเราเป็นอยู ่ เป็นการคบหากนัโดยมีมิตรภาพและความจริงใจต่อกนั  เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิ  จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัท่ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบบทบาท
หนา้ท่ีของเพื่อน  ดงัน้ี   

  พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน  ผ่านตวัละครนายแมน้  เสลานนท ์ และนายเนียน  เสาวรส บทบาท
ของเพื่อนท่ีดีท่ีปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีคือการมีความซ่ือสัตย์และจริงใจต่อเพื่อน   
ไม่กล่าวถึงเพื่อนในทางไม่ดี   ดงับทสนทนาระหว่างหลวงจาํเนียรวานิชกบันายเนียน  เสาวรส   
ท่ีกล่าวถึงนายแมน้  เสลานนท์  แมว้่าในขณะนั้นนายเนียน  เสาวรส  และนายแมน้  เสลานนท ์  
จะเป็นคู่แข่งกนัเพราะตามจีบนางสาวโสภา  ศงัขะวรรณ  แต่นายเนียน  เสาวรส  ก็กล่าวถึงเพื่อน
ในทางท่ีดี   

หลวงจาํเนียร สบายแลว้  ไดพ้กัผ่อนสบายแลว้  เพราะฉะนั้นเป็นอนัจะไปดูนํ้ าตกได้
  ตามท่ีกาํหนดไวเ้ดิม  ออ้กส็หายของคุณไปไหนล่ะ 
เนียน  พึ่งออกไปขา้งนอกเด๋ียวน้ีเองขอรับ 
หลวงจาํเนียร เขาเป็นคนเก่งพอใช ้ พวกผูห้ญิง ๆ ออกจะชอบเขามากทีเดียว 
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เนียน  ถา้ยิ่งไดคุ้น้เคยมาก ๆ ข้ึนก็จะยิ่งชอบมากข้ึนอีก  เป็นคนท่ีสุจริตจริง ๆ !  
  อ่อนโยน  ซ่ือตรง  และรู้จกัเสง่ียมเจียมตวั 
หลวงจาํเนียร ดีมาก ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 38-39) 

 
  บทบาทหนา้ท่ีของเพื่อนท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
พบว่าบทบาทหนา้ท่ีของเพื่อนนั้น  คือการแสดงความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจต่อกนั  ไม่พูดจาลบัหลงั
ในทางท่ีทาํใหเ้พื่อนเส่ือมเสีย 

 
1.2.2 บทบาทหน้าทีข่องเจ้านาย 

  เจ้านาย คือ บุคคลท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้กครองสถานท่ีและคน 
ใต้บังคบับัญชาของตน  ดังนั้ นเจ้านายคือบุคคลท่ีอยู่ในสังคมการทาํงานเดียวกับเรา จากการ
วิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบบทบาทหนา้ท่ีของเจา้นาย  ดงัน้ี 
  

  พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองวไิลเลอืกคู่  ไดมี้การแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูเ้ป็นเจา้นายคือนายร้อยเอกรัตน์และแบนผูเ้ป็นทหารรับใชอ้ยูต่ลอด
ทั้งเร่ือง  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการประพฤติตนตามบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นเจา้นายท่ีดี  ซ่ึงบทบาท
หน้าท่ีการเป็นเจา้นายของนายร้อยเอกรัตน์คือการเห็นคุณค่าในตวัของแบนซ่ึงเป็นทหารรับใช ้  
มีความเมตตาต่อแบนอย่างจริงใจ  ดงันั้นเม่ือนายร้อยเอกรัตน์ทราบว่าแบนกาํลงัประสบกบัความ
ทุกข์ร้อนเร่ืองแม่ของเขา  นายร้อยเอกรัตน์จึงตดัสินใจท่ีจะช่วยเหลือแบนในทนัที  การท่ีนาย 
ร้อยเอกรัตน์แสดงความมีนํ้ าใจต่อแบนในคร้ังน้ีนบัเป็นการประพฤติตนตามบทบาทหนา้ท่ีของการ
เป็นเจา้นายท่ีดีประการหน่ึงจึงทาํใหแ้บนมีความจงรักภกัดีต่อนายร้อยเอกรัตน์ไม่เส่ือมคลาย 

 
แบน  ผมขอบใจละขอรับ  แต่ผมขอถามวา่ถา้ผมตอ้งการอะไรคุณยอมใหต้ามใจ
  ผมเทียวหรือ ? 
รัตน ์  เออ ! ตามใจทุกอยา่ง  ขอแต่เพียงอยา่ใหเ้อง็ไปเสียจากขา้ละกเ็ป็นแลว้กนั 
แบน  ถา้เช่นนั้นก็ดีละขอรับ  เวลาน้ีแม่ผมป่วยอยู ่ และผมก็ไม่มีเงินพอท่ีจะใช้
  ในการรักษาพยาบาล --- 
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 รัตน ์  ไม่ตอ้งวิตกอีกต่อไป ขา้รับเป็นธุระเอง !  พาขา้ไปเยี่ยมแม่เอ็งหน่อยเถอะ 
  แลว้ขา้จะไดค้ะเนไดว้า่จะช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร 

 แบน  คุณใจดีเหลือเกิน  จนผมไม่รู้จะตอบอยา่งไร 
รัตน ์  ไม่ต้องตอบว่ากระไร  ไปเรียกรถมาเตรียมไวเ้ถอะ  เออ  แล้วก็อ้าย 
  กล่องลาวใบเลก็นัน่น่ะ  หยบิเตรียมไวด้ว้ย  ขา้จะเอาไปใหแ้ม่เอง็ 
แบน   อะไรคุณขอรับ ! 
รัตน์   ไม่ตอ้งเถียง ! ไม่ใช่ของเขา้อะไรของเอง็  ไปทาํตามคาํสั่ง 
แบน  พทุโธ่ ! กคุ็ณใจดีเช่นน้ีไม่ใหผ้มรักอยา่งไร ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 192) 

 
  ตวัละครหลวงรุกราญรณรงคจ์ากพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ือง 

หลวงจ าเนียรเดินทาง  ก็เป็นอีกตวัละครหน่ึงท่ีแสดงบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ป็นเจา้นายท่ีดี  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการบอกให้โจผู้เ้ป็นคนรับใชส่้งจดหมายถึงตนเม่ือคร้ังท่ีตนจะเดินทางไปยงัเมืองนคร  เพื่อ
จะไดท้ราบถึงสารทุกขสุ์ขดิบของเขา  ซ่ึงบทสนทนาในตอนน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความห่วงใยท่ี 
หลวงรุกราญรณรงค์มีต่อโจไ้ดอ้ย่างจริงใจ  ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีของเจา้นายเช่นน้ีทาํให้โจมี้ความ 
นบัถือและเคารพในหลวงรุกราญรณรงคเ์ช่นเดียวกนั 

 
รุกราญ  แลว้เขียนหนงัสือไปถึงขา้ท่ีเมืองนครบ้างนะ  บอกไปให้ทราบดว้ยว่าเอ็ง
  อยูเ่ป็นสุขสบายอยูห่รืออยา่งไร 
โจ ้  ขอรับ  คุณเมตตาผมมาก ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 21) 

 
  บทบาทหนา้ท่ีของเจา้นายท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั

ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
พบว่าบทบาทหนา้ท่ีของเจา้นายนั้น  คือการการเห็นคุณค่าในตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือคนรับใช ้ 
มีความเมตตาจริงใจ  มีนํ้ าใจ  และมีความห่วงใย  ซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของเจา้นายท่ีควรประพฤติ 

 
1.2.3 บทบาทหน้าทีข่องคนรับใช้ 

  คนรับใชคื้อผูท่ี้ทาํหน้าท่ีตามคาํสั่งของเจา้นายหรือผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้น
แลว้คนรับใชจึ้งเป็นคนท่ีอยู่ในสังคมการทาํงานเดียวกบัเจา้นาย  จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์
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บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  บทบาทหนา้ท่ีของคนรับใชป้รากฏ  ดงัน้ี  

  พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  อา้ยเหลือและอา้ย
หลอซ่ึงเป็นคนรับใชใ้นบา้นของหม่ืนจาํเนียร  ไดแ้สดงให้เห็นถึงบทบาทหนา้ท่ีของคนรับใช้
ประการแรกคือการรับใชผู้เ้ป็นเจา้นายอย่างเต็มกาํลงั  ซ่ึงปรากฏในตอนท่ีอา้ยเหลือและอา้ยหลอ
ตอ้งออกตามหาหมอเพื่อมารักษาจินดาตามคาํสั่งของหม่ืนจาํเนียร  นอกจากการปฏิบติัตามหนา้ท่ี
แลว้การแสดงความเห็นของอา้ยเหลือท่ีมีต่อเร่ืองการแต่งงานของจินดานั้นยงัแสดงให้เห็นถึง
แนวคิดตามคาํกล่าวท่ีวา่ “นายดีเป็นศรีแก่ตวั” อีกดว้ย 

 
อา้ยหลอ  เฮย้ !  อา้ยกนัน่ะออกเบ่ือเหลือเกินเทียว  อา้ยการท่ีตอ้งเท่ียวเดินหาหมอ
  ออกรอบบา้นรอบเมืองยงัง้ี 
อา้ยเหลือ  ก็จะทาํยงัไงได ้ นายท่านสั่ง  อา้ยเรามนัเป็นบ่าวก็ตอ้งทาํตาม  แลว้อีก
  อยา่งหน่ึงถา้จะว่าไปตามจริง  เราก็ควรจะตอ้งอยากให้คุณนายจินดาหาย
  เจบ็เหมือนกนั  ถา้การท่ีแต่งงานน่ะสาํเร็จไปได ้ พวกเรากค็งไดรั้บ  
  ผลประโยชน์ดว้ย  คุณห่อน่ะเธอใจดีจะตาย  ถา้ไดม้าเป็นลูกเขยคุณนายละ
  ก็พวกเราก็เร่ียมละ  ขออะไรขอได้เทียว  ท่ีจริงน่ะคุณจินดาก็รักอยู่กะ 
  คุณเหล่ียม  แต่เด๋ียวน้ีคุณนายแกไม่ยอมยกให ้ กนันึกวา่คงเก่ียวดว้ยเร่ืองน้ี
  ดว้ย  คุณนายจินดาถึงไดเ้จบ็เอาใหญ่โต 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 160) 

 
  บทบาทหน้าท่ีของคนรับใช้ประการท่ีสองท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 

บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหมอจ าเป็นอีกประการหน่ึง  คือการท่ีคนรับใชมี้ความประสงคดี์ต่อผูเ้ป็น
เจา้นาย  ปรารถนาใหเ้จา้นายมีความสุข  ซ่ึงพบในบทสนทนาระหวา่งหม่ืนจาํเนียรผูเ้ป็นเจา้นายและ
กล่ินผูเ้ป็นคนรับใชซ่ึ้งมีหน้าท่ีในการดูแลจินดาท่ีกล่าวถึงการรักษาจินดาจากโรคประหลาดและ 
การแต่งงานของเธอ  แมถ้อ้ยคาํของกล่ินจะตรงไปตรงมาจนเกินไปบา้ง  หากแต่ก็แสดงให้เห็นถึง
ความจริงใจและเลง็เห็นถึงความสุขของผูเ้ป็นเจา้นายเป็นสาํคญั 

 
กล่ิน  ดิฉันยงัขอยืนยนัอยู่นั่นเองว่า  ถา้ข้ึนช่ือว่าเป็นหมอยาละก็เป็นรักษาคุณ
  จินดาไม่หายไดเ้ป็นแน่  ถา้จะใหห้ายจริง ๆ ละกห็าผวัใหเ้ธอนัน่แหละเป็น
  หายละ  ผูห้ญิงสาว ๆ น่ะไม่วา่เจบ็เป็นอะไร  ถา้พอมีผวัละเป็นหายทั้งนั้น 
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หม่ืนจาํเนียร  เม่ือมนัเกิดมีอนัเป็นข้ึนอยา่งน้ีแลว้  ใครเขาจะมาพอใจเป็นผวั  คนท่ีไม่ใบ้
  มีถมไป  แลว้ก็อีกอยา่งหน่ึง  เม่ือก่อนท่ีแม่จินดาจะเจ็บน่ะ  ขา้ก็ไดจ้ดัการ
  จะให้หล่อนมีผวัอยูแ่ลว้  หล่อนพอใจหรือ  เปล่าทั้งเร่ือง  หล่อนไม่พอใจ
  เลยจนนิดเดียว 
กล่ิน   แต่ดิฉันไดย้ินเขาว่ากนัว่าการมีผวัมีเมีย  ถา้จะให้ย ัง่ยืนจริงแลว้ก็  ความ
  พอใจดีกว่าทรัพยสิ์นเงินทองมาก  ฝ่ายพ่อแม่ก็คอยแต่จะถามไปแหละว่า  
  เขามีเงินไหม  ถา้มีเงินแลว้ละก็จะเป็นใชไ้ด ้ ไม่ตอ้งไต่ตอ้งถามตวัลูกเอง
  เลย  ลูกจะพอใจหรือไม่พอใจก็ช่าง  ขอแต่ให้ไดเ้งินไวเ้ป็นแลว้กนั  ท่ีจริง
  ไม่เห็นใจเดก็มนัมัง่เลย  ในโลกน้ีความสุขหายากกวา่เงินนะเจา้คะ  แลว้อีก
  ประการหน่ึงดิฉันเคยไดย้ินท่านผูใ้หญ่ท่านกล่าวว่า  ปลูกเรือนให้ตามใจ 
  ผูอ้ยู ่ ทาํอู่ใหต้ามใจผูน้อน 
หม่ืนจาํเนียร  นายเหล่ียมคนน้ีมนัไม่ใช่คนท่ีสมควรกะลูกสาวขา้  อะไรจนออกกรอบ  
  แทบจะตอ้งขอทานเขากินละ 
กล่ิน   คุณเหล่ียมเธอมีลุงมั่งมีอยู่คนหน่ึงนะเจ้าคะ  ดูเหมือนเธอจะเป็นผูรั้บ 
  มรดกดว้ย 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 186-187) 

 
  พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏ

บทบาทหนา้ท่ีของคนรับใชท่ี้มีความประสงคดี์และห่วงใยผูเ้ป็นเจา้นาย  เช่นเดียวกบัท่ีปรากฏใน 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ดงัในตอนท่ีหลวงรุกราญรณรงค์ตอ้งการ
เดินทางไปยงัเมืองนครศรีธรรมราชดว้ยเหตุผลท่ีวา่ตอ้งการตดัขาดตนเองจากแม่นิดผูเ้ป็นคนรักและ
เป็นตน้เหตุแห่งความเดือดร้อนจากการสร้างหน้ีสินให้แก่ตน  ในฐานะของคนรับใช ้ โจจึ้งแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเตือนสติหลวงรุกราญรณรงคอ์ยา่งตรงไปตรงมา  แมรู้้ว่าการเตือนของตนนั้นอาจ
ทาํใหห้ลวงรุกราญรณรงคไ์ม่พอใจกต็ามที 

 
รุกราญ  โจ ้ เอง็เขา้ใจดีแลว้นะ 
โจ ้  ขอรับประทานโทษเถอะขอรับ  แต่การท่ีคุณจะไปคร้ังน้ีกไ็ม่เห็นเป็น 
  ประโยชน์อะไร 
รุกราญ   ทาํไมวะ  
โจ ้  กพ็อกลบัมากค็งจะตอ้งดีกนัตามเดิมอีกเท่านั้น 
รุกราญ   อุวะ ! 
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โจ ้  เพราะฉะนั้ นอย่าพรากกันเสียเลยจะดีกว่า  การกลับดีกันทุก ๆ คราว   
  คุณมกัจะตอ้งลงทุนมาก ๆ อยู ่
รุกราญ    แต่คร้ังน้ีเป็นแน่นอนละวะ !  แม่นิดไดป้ระพฤติตนไม่สมควรท่ีขา้ได ้
  เมตตากรุณามามากมาย 
โจ ้  และแทจ้ริงกไ็ดท้าํใหคุ้ณตอ้งเดือดร้อนเป็นอนัมาก  เพราะไปเท่ียว    
  สุรุ่ยสุร่ายทาํหน้ีรุงรังไวร้อบขา้ง  เม่ือเชา้น้ีเองก็มีคนมาทวงหน้ี  ถา้เช่นน้ี
  คุณลงแจง้ความในหนงัสือพิมพเ์สียละกจ็ะดีเทียวขอรับ 
รุกราญ  กระทรวงกลาโหมจะขนาบเอาแย่   อีกประการหน่ึงถา้ถูกหล่อนลงตอบ
  เอาบา้งก็จะไม่สู้เขา้ทีนัก  เอาเถอะ  เอ็งบอกผดัพวกเจา้หน้ีไวเ้ถอะว่าขา้
  กลบัมาจะจดัการชาํระหน้ีใหเ้รียบร้อย 
โจ ้  ขอรับ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 20-21) 

 
  บทบาทหน้าท่ีของคนรับใช้ท่ีดีมิไดจ้าํกดัเพียงการประพฤติตนต่อหน้า

เจา้นายเท่านั้น  หากยงัหมายรวมถึงส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ป็นเจา้นายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวใดก็
ตาม  ดงัท่ีเห็นไดจ้ากบทสนทนาระหวา่งนายดิศ  ฉมงัคิด  และแบน  ในพระราชนิพนธ์บทละครพดู 
ชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  เม่ือดิศตอ้งการทราบเร่ืองเส่ือมเสียของนายร้อยเอกรัตน์ผูเ้ป็นเจา้นายของ
แบนโดยการพยายามติดสินบน  แต่แบนก็ไดป้ระพฤติตนตามบทบาทคนรับใชท่ี้ดีคือการไม่ยอม 
พูดถึงเจา้นายในทางเส่ือมเสีย  ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีนายร้อยเอกรัตน์ประพฤติตนเป็นคนดี  
และอีกส่วนหน่ึงคือความจงรักภกัดีของแบนท่ีมีต่อนายร้อยเอกรัตน์ไม่ว่าต่อหน้าหรือลบัหลงั   
ถึงแมว้า่ดิศจะใชเ้งินมาเป็นส่ิงล่อใจกต็ามที  บทสนทนาในส่วนน้ีจึงทาํใหป้ระจกัษว์่าความสัมพนัธ์
จากบทบาทของเจา้นายและคนรับใชท่ี้ดีมีคุณค่ากวา่ทรัพยสิ์นเงินทองใด ๆ  

 
ดิศ  ฉันชอบนายแกมาก  เขาเป็นคนสนุก  เฮฮา  แต่บางทีจะเป็นคนฉุนเฉียว 
  สักหน่อยกระมงั  
แบน  นายผมหรือขอรับ ? ใจเยน็ราวกบัพระ ! 
ดิศ  ฉันนึกแลว้ทีเดียว ! ขอ้ท่ีฉันชอบในส่วนตวันายของแกน่ะคือรูปร่างของ
  เขา  ดูมีสง่า  ดูเป็นคนเก๋อยูน่ะ 
แบน  ในขอ้นั้นเห็นจะไม่แพใ้ครละขอรับ 
ดิศ   เห็นจะมีผูห้ญิงติดแยะละสิ ? 
แบน   นายผมน่ะหรือขอรับ ? 
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ดิศ  ก็อย่างนั้นน่ะสิ  ไหนเล่าให้ฉันฟังบา้งทีหรือ ถึงเร่ืองผูห้ญิงท่ีนายแกเคย
  เก่ียวขอ้งดว้ย 
แบน  นายผมน่ะหรือขอรับเป็นเจา้ชู ้? ตรงกนัขา้มเทียว พวกนายทหารเขาเรียก
  นายผมวา่ผูห้ญิงทั้งนั้น  ความท่ีเรียบร้อยน่ะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 210-211) 

 
  บทบาทหน้าท่ีของคนรับใช้ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 

ชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสทาํให้เห็นว่าบทบาทหน้าท่ีของคนรับใช้นั้น  คือการรับใช้ผูเ้ป็นเจ้านายอย่างสุดความ 
สามารถ  มีความประสงค์ดีและจริงใจต่อผูเ้ป็นเจ้านาย  มีความห่วงใยปรารถนาให้เจ้านายมี
ความสุข  และไม่วา่กล่าวเจา้นายในทางท่ีเส่ือมเสีย 

 
1.2.4 บทบาทหน้าทีข่องผู้ปกครอง 

  คาํว่า “ผู ้ปกครอง” ในท่ีน้ีหมายถึงผู ้ท่ีมีต ําแหน่งหน้าท่ีในการดูแล
ปกครองผูอ่ื้น  เพื่อใหป้ระพฤติปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูป้กครองจึงมีฐานะเป็นหวัหนา้ชุมชน
นั่นเอง จากการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ปรากฏบทบาทหน้าท่ีของ
ผูป้กครอง  ดงัน้ี     

  บทบาทหน้า ท่ีของผู ้ปกครองปรากฏผ่านตัวละครผู ้ใหญ่บ้านหง   
ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ผูใ้หญ่บา้นหงเป็นผูใ้หญ่บา้น  ซ่ึงเป็น
ตาํแหน่งในส่วนการปกครองสมาชิกในหมู่บา้น  การทาํหนา้ท่ีของผูใ้หญ่หงในการห้ามปรามและ
ระงบัเหตุทะเลาะเบาะแวง้ของตาสังและยายมา  ซ่ึงเป็นลูกบา้นนั้น  แสดงให้เห็นถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของผูป้กครองไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ยายมา  ตา !  ตา !  หยดุที !  โอย !  ช่วยดว้ย ! 
(ผูใ้หญ่บา้นหงวิง่เขา้มา) 
ผูใ้หญ่  เฮ้ย ๆ !  อย่าน่า ๆ  หยุดก่อน  พุทโธ่หมอน่ีระยาํเสียแสนชาติเทียวนา  
  อะไรตีเมียไดน่ี้พอ่เอ๋ย 
ยายมา  กฉ็นัอยากใหเ้ขาตีละ  แกจะทาํไม 
ผูใ้หญ่  ถา้ยงังั้นในส่วนตวัฉนักเ็ตม็ใจยอมดว้ย 
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ยายมา  กน่ี็แกเขา้มาเก่ียวดว้ยทาํไม ? 
ผูใ้หญ่  ฉนัเขา้ใจผดิไป  หมายวา่แม่มาเรียกใหช่้วย 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 153) 

 
  บทบาทหน้าท่ีของผูป้กครองท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 

ชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศสพบวา่บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองนั้น  คือการสอดส่องและดูแลความประพฤติของลูกบา้น
หรือผูท่ี้อยูใ่ตก้ารปกครอง  เม่ือมีเหตุการณ์ในทางท่ีไม่ดีเกิดข้ึน  ผูป้กครองตอ้งหาวิธีการและเขา้ไป
จดัการระงบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 
ผลการวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด

ชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบว่ามีบทบาทหนา้ท่ีของบุคคลหลายสถานภาพ มีทั้งบทบาทหนา้ท่ีดา้นครอบครัว 
ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ีของสามี  บทบาทหนา้ท่ีของภรรยา  บทบาทหนา้ท่ีของพ่อแม่  บทบาทหนา้ท่ี
ของลูก  และบทบาทหน้าท่ีดา้นสังคม ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ีของเพื่อน  บทบาทหนา้ท่ีของเจา้นาย  
บทบาทหนา้ท่ีของคนรับใช ้ และบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแนวคิดเร่ืองบทบาท
หนา้ท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวนั้นสะทอ้นผา่นบทบาทของตวัละครเป็นหลกั  ซ่ึงปรากฏทั้งบทบาทหนา้ท่ีท่ี
แสดงผ่านพฤติกรรมของตวัละครโดยตรง  โดยเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีมีความเหมาะสม  ควรนาํไป
ประพฤติและปฏิบติั  และยงัปรากฏการแสดงบทบาทหนา้ท่ีโดยออ้ม กล่าวคือ เป็นการแสดงใหเ้ห็น
โทษของการไม่ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีแห่งตน ซ่ึงทาํให้ผูอ่้านผูช้มละครได้ตระหนักว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  และไม่ควรนาํไปประพฤติและปฏิบติั   

บทบาทหนา้ท่ีท่ีปรากฏในบทละครพดูชวนหวัจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้นั้น  ปรากฏทั้งบทบาทหนา้ท่ีดา้นครอบครัวและดา้นสังคม 
จึงแสดงใหเ้ห็นว่าการปฏิบติัตามหนา้ท่ีเป็นส่ิงสาํคญัและไม่ควรละเลย แมแ้ต่ในสถาบนัท่ีเลก็ท่ีสุด
คือสถาบนัครอบครัว ทุกคนท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกนัต่างก็ตอ้งรู้บทบาทและหนา้ท่ีแห่งตนจึงจะ
ทาํให้ครอบครัวเกิดความสุขสงบ และเม่ือครอบครัวทุกครอบครัวเกิดความสุขสงบยอ่มก่อให้เกิด
สังคมท่ีสุขสงบตามมา สําหรับบทบาทหน้าท่ีดา้นสังคมนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกคนท่ีอยู่
ร่วมกนัในสงัคมเดียวกนัต่างกต็อ้งมีส่วนรับผดิชอบในบทบาทของตนเอง  หากทุกคนตระหนกัและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถึงพร้อมยอ่มทาํใหส้ังคมปราศจากความวุ่นวาย  ดงันั้นจึงแสดงให้
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เห็นว่าแนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีเป็นแนวคิดท่ีสําคญัท่ีทุกคนควรปฏิบติัตาม ทั้งน้ีทบาทหน้าท่ี   
ต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นจากบทพระราชนิพนธ์นั้น ผูอ่้านหรือผูช้มการแสดงละครจากพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัสามารถนาํไปเป็นขอ้คิดหรือขอ้เตือนใจ  เพื่อนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี  
อีกทั้งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นพระราชประสงคข์องพระองคใ์ชศิ้ลปะการละครเป็นเคร่ืองมือในการอบรม
สัง่สอนประชาชนในทางหน่ึง 

 
 

2. แนวคดิเร่ืองคุณธรรมและความประพฤติ 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 263) ความ

ประพฤติ หมายถึง ความเป็นไปอนัเก่ียวดว้ยการกระทาํหรือปฏิบติัตน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 
709) ดังนั้นแลว้แนวคิดเร่ืองคุณธรรมและความประพฤติจึงเป็นแนวคิดเก่ียวกับการท่ีตวัละคร
กระทาํหรือปฏิบติัตนไปในทางท่ีดี อนัทาํให้ผูอ่้านผูช้มละครเห็นแนวคิดผ่านทั้งความคิด การ
กระทาํ บทสนทนาหรือสถานการณ์ต่างๆ ในทางตรงกันขา้มแนวคิดเร่ืองคุณธรรมและความ
ประพฤติยงัมีนยัถึงบุคคลท่ีละเลยหรือขาดการปฏิบติัตนอนัก่อใหเ้กิดคุณงามความดี  แต่กลบัปฏิบติั
ตนไปในทางเส่ือมท่ีก่อให้เกิดโทษกบัทั้งตนเองและผูอ่ื้น ทั้งน้ีแนวคิดเร่ืองคุณธรรมและความ
ประพฤติท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส มีดงัน้ี 

 
2.1 ความกตัญญูรู้คุณ 
 กตญัํู หมายถึง (ผู)้ รู้อุปการะท่ีท่านทาํให,้ ผูรู้้คุณท่าน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 

6) ความกตญัํูรู้คุณเป็นคุณธรรมและความประพฤติท่ีเหมาะสมเพราะเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือในสงัคมไทยท่ีมกัมีคาํสอนจากผูใ้หญ่ว่าใหรู้้จกักตญัํูรู้คุณต่อบุพการีและผูท่ี้
ช่วยเหลือเราในยามท่ีเดือดร้อน ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่ ปรากฏ
คุณธรรมดา้นความกตญัํูผา่นนายร้อยเอกรัตน ์ติกะเสน ท่ีแสดงความกตญัํูรู้คุณต่อพลทหารแบน 
ดว้ยการรับมาเป็นทหารรับใช ้เน่ืองจากพลทหารแบนไดช่้วยชีวิตร้อยเอกรัตน ์  ติกะเสน จากการรบ
ท่ีเชียงแสน 
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คุณหญิงเขียว อะไรไม่มี กร็บเง้ียวท่ีเชียงแสนอยา่งไรล่ะ 
รัตน ์  เป็นการปราบโจรเลก็นอ้ยเท่านั้น 
คุณหญิงเขียว แต่พอ่รัตน์ไดมี้บาดเจบ็ดว้ยไม่ใช่หรือ ? 
รัตน ์  นิดหน่อยขอรับ เผอิญเป็นเคราะห์ดีแบนเขาไปช่วยผมทนั หาไม่ก็จะไดมี้
  ช่ือผมในราชกิจจาแผนกข่าวตาย 
คุณหญิงเขียว แบนอะไร ? 
รัตน ์  พลทหารแบน คนใชข้องผม ผมไดพ้าเอามาน่ีดว้ย ผมรู้สึกว่าเขามีบุญคุณ
  แก่ผมมาก เพราะไดช่้วยชีวติผม ผมรู้สึกวา่เป็นเสมือนสหายมากกวา่คนใช ้
คุณหญิงเขียว กค็วรแลว้ ! เป็นคนดีมาก 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 172-173) 

 
 นอกจากน้ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  ยงัปรากฏการ

แสดงความกตัญํูรู้คุณของพลทหารแบน  ท่ีนําเงินค่าทาํขวัญท่ีได้รับจากนายร้อยเอกรัตน์   
ติกะเสน  ไปใหแ้ม่ท่ีกาํลงัไม่สบาย 

 
แบน  ขอรับ  คุณท่านใจดีเหลือเกิน  ท่านทราบว่าแม่ผมป่วย ๆ ไข ้ๆ อยู่  ท่าน
  อุตส่าห์ไปเยี่ยมถึงบ้าน ให้กล่องเงินใบหน่ึง และให้เงินอีก ๒๐๐ บาท 
  สําหรับค่าหมอและค่ายา ผมเรียนท่านแล้วว่ามากเกินไป แต่คุณท่าน 
  ไม่ยอม ท่านวา่ตอ้งทาํขวญัใหเ้พียงพอ 
วิไล  ทาํขวญัใคร 
แบน  ทาํขวญัผมขอรับ ทีแรกท่านจะให้เงินแก่ผมเอง แต่ผมไม่รับประทาน  
  ผมขอให้แม่แทน เพราะแก่แลว้ทาํมาหากินอะไรเองไม่ได ้ผมยงัมีแรง 
  รับใชท่้านได ้

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 229) 

 
 การแสดงความกตัญํู รู้ คุณในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหั วเ ร่ือง 

หลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏผา่นบทบาทของนางจาํเนียรวานิชและนางสาวโสภา  ศงัขะวรรณ  ท่ี
แสดงความขอบคุณและสาํนึกในบุญคุณของนายแมน้  เสลานนท ์ ท่ีไดช่้วยชีวิตหลวงจาํเนียรวานิช
จากการตกลงไปในหุบเขา 
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โสภา  เป็นเคราะห์ดีจริง ๆ ท่ีเผอิญคุณแมน้เธอไปทนั ... คุณพ่อจะตกลงไปท่ีใน
  หว้ยอยูแ่ลว้ ! 
นางจาํเนียร ท่ีไหน !  ตกลงไปแลว้ทีเดียวแหละค่ะ ... ดิฉันเห็นกล้ิงหลุน ๆ ราวกบั
  กอ้นหิน ... เลยร้องอึงกนัใหญ่ ! 
โสภา  เดชะบุญคุณแมน้อยูใ่กล ้ๆ เธอกว็ิง่ไปทนั  โดดลงไปทนัที ... 
นางจาํเนียร อยา่งใจเยน็  กลา้หาญไม่คิดชีวิตทีเดียว ! (หนัไปพดูกบัแมน้) คุณมีบุญคุณ
  มาก  เพราะถา้ไม่ไดคุ้ณละก็  ท่ีไหนคุณหลวงจะได ้... จะไดร้อดมา ! (เอา
  ผา้เชด็หนา้ซบันํ้าตาสะอ้ืน  เนียนแสดงกิริยาไม่พอใจ) 
แมน้  ท่ีจริงไม่ไดมี้อนัตรายอะไร ... คุณอยา่เศร้าโศกไปอีกเลยขอรับ ! 
นางจาํเนียร (สะอ้ืนพลางพูดพลาง)  ไม่ใช่เศร้าโศก  เป็นแต่สบายใจจนกลั้นนํ้ าตา 
  ไม่ได ้!  (พดูกบัผวั)  คราวน้ีคุณจะเขด็การติดเดือยท่ีรองเทา้หรือยงั  ถา้รัก
  ลกูรักเมียละกข็อเลิกเดือยเสียทีเถอะ 
โสภา  (พูดกบัแมน้) ดิฉันก็ตอ้งขอขอบใจคุณบา้ง  และดิฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย
  จนตลอดชีวิตทีเดียว ! 
แมน้  ฉนัปล้ืมใจจนมิรู้ท่ีจะตอบประการใด 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 34) 

   
2.2 ความขยนัหมั่นเพยีร 
 ความขยนัหมัน่เพียรเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้มีความเจริญกา้วหน้าและ

ประสบความสาํเร็จในชีวิต  ในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา  ปรากฏการแสดงให้
เห็นถึงคุณประโยชน์ของความขยนัหมัน่เพียรท่ีส่งผลใหส้ร้างเน้ือสร้างตวัได ้ ผา่นอาคง  ซ่ึงมีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงแมจ้ะเป็นพ่อคา้ท่ีมิไดมี้กิจการท่ีสาํคญัใหญ่โตก็ตาม  แต่
อาคงก็รักรักและภูมิใจในอาชีพของตน  ทาํให้สามารถตั้ งตัวได้และเป็นผูมี้ความสุข  ความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพ  จึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จและความสุขในชีวิต   

 
คง  ช่างเถอะพ่อรอด  ฉันผา่นมาทางน้ีก็เลยแวะเขา้มาถามข่าว ฉันจะมานัง่อยู่
  นานไม่ได ้ มีธุระ  บ่ายสามนาฬิกาเรือฟืนจะมาถึง 
รอด  อาละกช่็างมีธุระไม่หยดุหยอ่นเลย  ไม่พกัผอ่นบา้งเลยหรือ ? 
คง  ก็พกับา้งซิพ่อรอด  แต่ตอ้งให้เสร็จธุระเสียก่อน  ท่ีจริงฉันมนัเคยทาํงาน
  มาก ๆ เสียแลว้  อยูว่า่ง ๆ กร็ําคาญขอใหนึ้กดูเถอะ เม่ือฉนัแรกเขา้มา 
  กรุงเทพฯ  มีอฐัติดกระเป๋ามาเฟ้ืองสองไพเท่านั้นเอง  ถา้ไม่ขยนัจริงๆ แลว้
  จะก่อร่างสร้างตวัไดถึ้งเพียงน้ีหรือ ? 
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รอด  ก็ดีแลว้อา ไม่มีใครเถียงว่าอาเก่งมาก  แต่เม่ือไดก่้อร้างสร้างตวัข้ึนมาได้
  จนถึงเพียงน้ีแลว้  ดูกถึ็งเวลาท่ีจะหาความสุขบา้งแลว้ 
คง  อาก็มีความสุขอยูแ่ลว้  ไม่ลาํบากอะไร  งานมีทาํอยูต่ราบไร ก็สบายตราบ
  นั้น  การท่ีเป็นพอ่คา้ฟืนไม่เห็นเป็นของท่ีน่าอบัอายอะไร 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 117-118) 

 
2.3 ความมีสัมมาคารวะ 
 สัมมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนบนอบ เช่น พูดกบัผูใ้หญ่ตอ้งมีสัมมาคารวะ 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1211)  ความมีสัมมาคารวะเป็นคาํสอนท่ีคนในสังคมไทยไดรั้บการ
ปลูกฝังมาตั้งแต่วยัเยาว ์ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนเรียบร้อย  มีความสุภาพอ่อนน้อม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กตอ้งแสดงความมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่  ความมีสัมมาคารวะจึงเป็น 
ความประพฤติท่ีเหมาะสมเพราะเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของความดีท่ีปรากฏอยู่ในบุคคลท่ี
ประพฤติเช่นน้ี  ทั้งน้ีนายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  ซ่ึงเป็นตวัละครสาํคญัในพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  ไดแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นคนมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่  ซ่ึงเป็นส่ิง 
ท่ีควรประพฤติ  ดงัท่ีนายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  ไดถ้ามวิไลว่าคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ   
อยูท่ี่ใด  เพราะร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  จะลาคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ตามธรรมเนียมไปลา
มาไหว ้ อนัเป็นการแสดงความเคารพตามมารยาทของไทย 

 
รัตน ์  (พดูอยา่งรักษากิริยา) ขอโทษเถอะหล่อน น่ีคุณป้าอยูไ่หน ? 
วิไล  ท่านวา่ท่านจะไปเขียนหนงัสือ 
รัตน ์  ฉนัจะตอ้งไปลาท่าน 
วิไล  ไม่ตอ้งลากไ็ด ้
รัตน ์  ไม่ได ้ประเด๋ียวท่านจะวา่ไดว้า่ไปไม่ลามาไม่ไหว ้

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 231) 

 
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองตบตา  ปรากฏการแสดงให้เห็นถึงการมี

สัมมาคารวะผ่านตวัละครนายฤกษ์  รตินันทน์  ท่ีแสดงความมีสัมมาคารวะดว้ยการไหวห้มอคาํ   
วิมะโลสถ  และนางปลัง่  วิมะโลสถ  ซ่ึงเป็นพ่อและแม่ของหญิงสาวท่ีตนรัก  ส่งผลให้นายฤกษ์
ไดรั้บความเมตตาและความเอน็ดู 
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หมอคาํ  ไม่เป็นไร น่ีกถึ็งเวลาท่ีเขาจะมาอยูแ่ลว้ 
(นายฤกษ์ รตินันทน์ ออกทางซ้าย นายฤกษ์อายุราว ๒๔ มีกิริยาเรียบร้อยเป็นผูดี้ แต่งตัว
เรียบร้อย) 
ฤกษ ์  (คาํนบั) คุณหมอสบายอยูห่รือขอรับ (ยกมือไหวน้างปลัง่) คุณปลัง่ผมไหว ้
ปลัง่  ไหวพ้ระเถอะพอ่ (พดูกบัสามีเบา ๆ) พดูกบัเขานะคุณ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 59) 

 
2.4 ความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ซ่ือสัตย ์หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 402) ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต คือ การมีความซ่ือตรง มีความสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในพระราช
นิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา ปรากฏการแสดงความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นบทบาทของหมอคาํ   
วิมะโลสถ ท่ีรักษาคนไขด้ว้ยความสัตยจ์ริงตามจรรยาบรรณของแพทย ์   

  
ปลัง่  คือเช่นน้ีเป็นตน้  เม่ือไรเคราะห์ดีมีคนไขใ้ห้ตรวจอาการ คุณก็ไปพูดตดั
  ประโยชน์ตวัเองเสียทุกคร้ัง  คุณมกัพดูเสียวา่ “ไม่มีอะไรมากมายนกั  อีก
  สองสามวนักห็าย” 
หมอคาํ  กจ็ะไปทาํใหค้นไขต้กใจเป็นประโยชน์อะไร ? 
ปลัง่  ท่าทางท่ีคุณวางถอ้ยคาํท่ีคุณพูด  ทาํให้รู้สึกวา่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรยิ่งไป
  กว่ารักษาแผลยุงกดั  หรือรักษาหนังเป่ือยนิดหน่อยเท่านั้น ดิฉันเคยเห็น
  หมอหลายคน  ท่ีเป็นคนมีช่ือเสียง  มีผูนิ้ยมมาก เขาประพฤติคนละอยา่ง
  กบัคุณทีเดียว  เม่ือไปตรวจอาการคนไข ้ เขาไม่ไดต้ั้งใจไปรักษาให้หาย
  ภายในสองวนัเป็นอนัขาด  เขามกัจะบอกทนัท่ีว่า “การรักษาจะตอ้งกิน
  เวลานาน, นาน มาก” แลว้กเ็รียกหมออีกคนหน่ึงไปปรึกษากนั 
หมอคาํ  กเ็ป็นประโยชน์อะไรละ ? 
ปลัง่  เป็นการเอ้ือเฟ้ือแก่เพื่อนแพทย ์ ซ่ึงเขาจะตอ้งทาํตอบแทนเราในวนัอ่ืนน่ะ
  ซิคะ  น่ีแหละเป็นวิธีท่ีจะมีคนมาหามาก ๆ  
หมอคาํ  ฉนัทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ ตะขิดตะขวงใจนกั 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 52-53) 
 

 อน่ึงบุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัในทางไม่ซ่ือสัตยห์รือไม่ซ่ือตรง  ยอ่มจะเกิดผลเสีย
ต่อตนเอง  ดงัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  โดยหลวง
จาํเนียรวานิชถูกจบัเน่ืองจากหลบเล่ียงการเสียภาษี 
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หลวงจาํเนียร เม่ือก่อนจะผา่นด่านภาษีสยาม  ผมเอาเหน็บซ่อนไวท่ี้เขม็ขดัขา้งในเส้ือ 
ขนุทุรวาที ทาํไม 
หลวงจาํเนียร เพราะผมไม่อยากจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมค่าเอาอาวธุมีคมเขา้มาน่ะสิ  แต่
  เป็นเคราะห์ร้ายจาํเพาะพอเขาตรวจ  อา้ยกริชเจา้กรรมก็ตกโป๊กลงมาเล่ม
  หน่ึง 
ขนุทุรวาที แลว้อยา่งไร 
หลวงจาํเนียร เขากจ็บัตวัผมตรวจ  ไดก้ริชทั้งสามเล่ม ... เลยริบเอาหมด 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 68) 

 
2.5 การมีวิจารณญาณในการฟัง 
 การมีวิจารณญาณในการฟัง คือ การท่ีผูฟั้งพยายามวิเคราะห์ว่าผูพู้ดมีจุดมุ่งหมาย

และกลวิธีการพูดอย่างไร  พร้อมกบัแยกแยะว่าขอ้ความส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง  ส่วนใดเป็นความ
คิดเห็น  เพื่อประเมินความน่าเช่ือถือดว้ยเกณฑท่ี์ต่างกนัออกไป (จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  และบาหยนั  
อ่ิมสาํราญ, บรรณาธิการ, 2548: 84)  ในการฟังเร่ืองใด ๆ ก็ตาม  ผูฟั้งตอ้งคิดพิจารณาไตร่ตรองให้
รอบคอบโดยการใช้ปัญญาความรู้และเหตุผลประกอบการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือ  ซ่ึงถือความ
ประพฤติท่ีเหมาะควร  การมีวิจารณญาณในการฟังปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
เร่ืองวิไลเลือกคู่  ผ่านตวัละครคุณหญิงเขียว   ประดิษฐราชการ  ท่ีไดฟั้งเร่ืองราวท่ีนายดิศ  ฉมงัคิด  
ใส่ร้ายนายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  ว่าเป็นคนเจา้ชู้  คุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ก็ไม่ไดเ้ช่ือ
ในทนัที  แต่ไดใ้ชว้ิจารณญาณในการฟังดว้ยการเรียกนายจอน  ซ่ึงเป็นคนรับใชม้าสอบถามความ
ก่อนตดัสินใจเช่ือ 

   
คุณหญิงเขียว น่ีแน่ะจอน  เจา้ก็ไดอ้ยู่กบัขา้มานานแลว้  และขา้ก็ไดเ้ล้ียงดูอย่างดีไม่ใช่
  หรือ ? 
จอน  ขอรับ 
คุณหญิงเขียว ถา้เช่นนั้นขา้จะถามอะไรขอใหต้อบจริง ๆ หน่อย เม่ือวานซืนน้ีเจา้ไดเ้ห็น
  คุณรัตน์ออกไปจากบา้นน้ีพร้อมกบัแบนหรือ ? 
จอน  ขอรับ 
คุณหญิงเขียว แบนถืออะไรไปดว้ยหรือเปล่า ? 
จอน  เห็นนายแบนถือกล่องลาวเงินห่อผา้ไปดว้ยขอรับ 
คุณหญิงเขียว ดูท่าทางเขาซ่อนเอาไปหรือ ? 
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จอน  เม่ือเขาเห็นผมแลดูเขากเ็อาผา้ปิดกล่องใหมิ้ดขอรับ 
คุณหญิงเขียว ไดย้นิเขาพดูกนัวา่กระไรบา้งหรือเปล่า ? 
จอน  ไดย้ินคุณรัตน์ว่า “น่ีพอเห็นกล่องน่ีเขา้คงกะก๊ิวกา้วใหญ่ละสินะ !” แลว้
  นายแบนหวัเราะและตอบวา่ “คุณใจดีเหลือเกิน !” 
ดิศ  พอละกระมงัขอรับ คุณหญิง 
คุณหญิงเขียว พอแลว้ ! - - -  ไปเถอะจอน (จอนเขา้โรงทางซา้ย) 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 221-222) 

 
2.6 ความประหยัดมธัยสัถ์ 
 ประหยดั หมายถึง ใชจ่้ายแต่พอควรแก่ฐานะ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 713)  

มธัยสัถ ์หมายถึง ใชจ่้ายอย่างประหยดั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 898)  ดงันั้นความประหยดั
มธัยสัถ ์คือ การรู้จกัออมเงินและรู้จกัใชจ่้ายเฉพาะส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินชีวิต  ในพระราช
นิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  ปรากฏความประหยดัมธัยสัถอ์นัเป็นความประพฤติท่ี
เหมาะสม  ผ่านบทสนทนาของนายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  ท่ีกล่าวถึงว่าตนเองไดเ้ก็บหอมรอมริบ
เงินเดือนไดจ้าํนวนหน่ึง  เพราะในระหว่างรับราชการนั้นตนเองใชเ้งินอยา่งประหยดั  และวางแผน
ดา้นการเงินไวว้า่วา่จะนาํเงินท่ีเกบ็ไวน้ั้นฝากธนาคารและฝากไวก้บัคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  
ผูเ้ป็นป้า   

 
คุณหญิงเขียว พอ่รัตน์เห็นจะยนิดีละสิท่ีไดย้า้ยกลบัมารับราชการในกรุงเสียทีหน่ึง 
รัตน ์  ขอรับ  ไดก้ลบัเขา้มาเสียทีกดี็ ! ไม่อยา่งนั้นจะหูป่าตาเถ่ือนนกั อีกประการ
  หน่ึงผมก็คิดถึงบา้นจะไดม้าอยูบ่า้นเสียสักทีหน่ึง ท่ีจริงอยูห่ัวเมืองก็ดีไป
  อย่างหน่ึง ท่ีใชเ้งินไม่ใคร่เปลือง ผมจึงอุตส่าห์เก็บเงินเดือนไวไ้ดถึ้งพนั
  สองร้อย - - - 
คุณหญิงเขียว ใชเ้สียหกเดือนกค็งหมด ! ป้ารู้ดอก คนหนุ่ม ๆ น่ะ - - -  
รัตน ์  ผมกไ็ดคิ้ดหนา้คิดหลงัตลอดแลว้นะขอรับ และผมไดต้กลงใจวา่ - -  
คุณหญิงเขียว วา่อยา่งไรพอ่รัตน์ ? 
รัตน ์  วา่ผมจะนาํเงินท่ีเกบ็ไวไ้ดน้ี้ฝากคลงัออมสินเสียทีเดียว ส่วนเงินเดือนท่ีผม
  จะไดรั้บผมจะนาํมาฝากคุณป้าไวทุ้ก ๆ เดือนและจะขอรับไปใชแ้ต่จาํเพาะ
  วนัหน่ึง ๆ เท่านั้น 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 167) 
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 บุคคลใดหากไม่รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ ไม่รู้จกัออมเงิน  และไม่รู้จกัวางแผนการใช้
จ่ายกจ็ะเกิดผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต  ซ่ึงส่งผลเสียต่อตนเองและครอบครัว  ดงัท่ีปรากฏในพระ
ราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ท่ียายมาไดต่้อว่าตาสังว่าเป็นคนข้ีเกียจ  ไม่รู้จกัทาํ
มาหากิน  และใชจ่้ายเงินอยา่งฟุ่ มเฟือยโดยเฉพาะกบัเหลา้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์  จนเป็นเหตุ
ใหไ้ม่มีเงินมาจุนเจือครอบครัว   

 
ยายมา  ถา้ขา้ไม่ไดผ้วัเสียเลยก็ยงัจะดีกว่า  น่ีอะไรมีผวักะเขาคนหน่ึงก็ออกเป็น
  ปานน้ี  ข้ีเกียจสันหลงัยาว  งานการไม่รู้จกัทาํ  กินแต่ขา้วเปลืองเปล่า ๆ  
  จนจะหมดยุง้หมดฉาง 
ตาสัง  แกน่ีแหละตอแหลจริง ๆ เทียว 
ยายมา  ตอแหลยงัไง 
ตาสัง  แกวา่ขา้กินแต่ขา้ว 
ยายมา  กห็รือไม่จริงล่ะ 
ตาสัง  ไม่จริง  เหลา้ขา้กกิ็น 
ยายมา  แลว้สมบติัพสัถานอะไรท่ีเป็นของในบา้นมีอยูเ่ท่าไร  แกกเ็กบ็ขายเสียทีละ
  ส่ิงสองส่ิง  สาํหรับจะเอาเงินไปเล่นกะไปซ้ือเหลา้กิน  จนเรือนเตียนแลว้น่ี 
ตาสัง  เตียนกดี็ไปน่ะซิ  ไม่ตอ้งกวาดบ่อย ๆ  
ยายมา  จนชั้นท่ีนอนหมอนมุง้กแ็ทบหมด 
ตาสัง  กย็ิง่ดี  นอนไม่สบายจะไดต่ื้นเชา้ ๆ  
ยายมา  อา้ยแกน่ะมนักดี็แต่เล่นกะกินเหลา้น่ะแหละ  ตั้งแต่เชา้ชัว่เยน็ 
ตาสัง  กดี็ซิ  ขา้สบายของขา้ยงังั้นน่ี 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 147-149) 

 
 นอกจากน้ีในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา  ยงัปรากฏการใชจ่้าย

โดยไม่คาํนึงถึงฐานะของตนเอง  จนเป็นเหตุให้ครอบครัวเดือดร้อนโดยไม่จาํเป็น  อนัเป็นผลจาก
การโกหกหลอกลวงเร่ืองฐานะทางการเงินของครอบครัวว่ามัง่คัง่ร่ํารวย  ดงัท่ีนายรอด   รตินนัทน์  
และนางผอ่ง  รตินนัทน์  ปรึกษาเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจาํเป็นอนัเป็นเหตุมาจากการตบตาเร่ือง
ฐานะของครอบครัว 
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รอด  ตั้งแต่ไปรู้จกักบัหมอคาํเขา้แลว้  ตอ้งใชเ้งินเปลืองกว่าท่ีเคยมาแต่ก่อน ๆ 
  มาก  เม่ือก่อนน้ีไปไหนข้ึนรถรางก็พอ - - - หรืออย่างดีก็เช่ารถมา้ชัว่วนั
  หน่ึงเด๋ียวน้ีตอ้งเช่ารถยนตไ์วใ้ชค้นัหน่ึง 
ผอ่ง  ท่ีจริงกไ็ม่ควรเสียดาย  เราตอ้งช่วยกูห้นา้ลกูชายเราหน่อย 
รอด  ถกูแลว้ - -  เม่ือวานซืนน้ี  เม่ือเขามีงานเกบ็เงินใหส้ภากาชาด สัมพนัธมิตร  
  พอ่เตรียมไวว้า่จะซ้ือท่ีนัง่เกา้อ้ีปลีก  แม่เจา้เขากบ็อกวา่ตอ้งซ้ือบ๊อกซ์ 
  เพราะพวกหมอคาํเขาจะไปนั่งบ๊อกซ์  เลยโดนเขา้ถึง ๓๐ บาท – ไปสอง
  คราว ๖๐ บาท อยูข่า้งจะหนกัมืออยูห่น่อย 
ผอ่ง  เป็นการกศุล  ไม่เห็นน่าเสียดายเงินเลย 
รอด  จริง แต่สําหรับไปฟังร้องเพลงหรือดูละครท่ีไม่เขา้ใจภาษา คร้ังละ ๓๐ 
  บาท  ออกจะเป็นอยูน่ะหล่อน 
ผอ่ง  กคุ็ณอยากไม่เขา้ใจทาํไมล่ะ ? 
รอด  กห็ล่อนเขา้ใจหรือ ? หล่อนกค็อยแต่ผสมตบมือไปกบัคนอ่ืนเท่านั้น   
  สาํหรับใหค้นอ่ืน ๆ สาํคญัวา่เขา้ใจ 
ผอ่ง  ดิฉนัตบมือชอบเพลงของเขาไม่ไดห้รือ ? 
รอด  ถา้เช่นนั้นในเวลาเขาร้องหล่อนหลบัตาทาํไม ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 112-113) 

 
2.7 การควบคุมอารมณ์ 
 การควบคุมอารมณ์ คือ การรู้จกัวิธีการระงบัความโกรธและความฉุนเฉียวท่ีเกิดข้ึน

ในจิตใจ  การรู้จกัควบคุมอารมณ์เป็นคุณสมบติัท่ีดีประการหน่ึง  เพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าเป็น
คนท่ีรู้จกัอดทนอดกลั้น  ซ่ึงผูท่ี้ปฏิบติัเช่นน้ีได ้ มกัจะไดรั้บการช่ืนชมจากบุคคลรอบขา้ง  ทั้งน้ีการ
ควบคุมอารมณ์ปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองวิไลเลอืกคู่  ผา่นตวัละครร้อยเอก
รัตน์  ติกะเสน  ท่ีเป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสัยอารมณ์ร้อนและฉุนเฉียวง่าย  ซ่ึงนายดิศ  ฉมงัคิด   
รู้ถึงขอ้บกพร่องเร่ืองน้ี  จึงพยายามพูดจาย ัว่ยุให้นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  บนัดาลโทสะต่อหนา้
คนอ่ืน  แต่ดว้ยความช่วยเหลือของวิไลดว้ยการสั่นกระด่ิงเพื่อเป็นสัญญาณบอกใหร้ะงบัความโกรธ  
นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  จึงไม่แสดงอาการหุนหันพลนัแล่นให้เห็นและส่งผลให้คุณหญิงเขียว  
ประดิษฐราชการ  ช่ืนชมนายร้อยเอกรัตน์วา่เป็นคนท่ีมีความอดกลั้น 
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รัตน ์  (โกรธ) พูดอปัมงคลต่าง ๆ พอแลว้  ไม่เห็นมีอะไรนอกจากมานั่งด่า ! 
  ขอให้เลือกเอาว่าจะเดินออกไปทางประตูดี ๆ หรือจะไปทางหน้าต่าง ? 
  (ลุกเดินไปทางดิศ) ถ้าจะไปทางหน้าต่างก็จะได้ - - -  (วิไลสั่นกระด่ิง  
  จอนออกมาทางซ้าย  รัตน์ชะงกั แลว้หัวเราะกา้ก ๆ แลว้คาํนบัดิศและพูด
  อยา่งอ่อนหวาน) คุณรอบคอบดีมากผมขอบใจ ! 
วิไล  ขอนํ้าชาถว้ยเถอะ  จอน (จอนเขา้โรงไปเอานํ้าชาอีกถว้ยหน่ึง) 
ดิศ  (พดูกบัคนดู  อยา่งประหลาดใจ) เอะ๊ ! น่ีอยา่งไรกนั ? 
รัตน ์  ผมฟังคุณละกเ็พลินจริง ๆ ! (ไปนัง่เรียบร้อย และหนัไปพดูกบัคนดู) เขา้ใจ
  แลว้  ตาครูจะย ัว่ใหฉุ้นเท่านั้นเอง ! (นัง่ยิม้เร่ือย) 
ดิศ  (พูดเป็นเชิงปลอบวิไล) ฉันสงสารหล่อนจริง ๆ ! หวงัใจว่าหล่อนจะไม่
  ตอ้งเสียใจภายในเร็ววนันัก (ดูรัตน์และพูดกบัคนดู) ยิ้มเร่ือย พิลึก ! (พูด
  กบัวไิล) การมีผวัผดิเป็นความทุกขอ์ยา่งร้ายกาจสาํหรับหญิงสาว 
วิไล  เอะ๊ ! คุณครูน่ีอยา่งไร ? 
ดิศ  ฉันไดเ้คยเห็นมานักกว่านักแลว้ เห็นหญิงท่ีมีผวัผิดตอ้งนั่งเอานํ้ าตาเช็ด 
  หวัเข่า ! เพราะหลงรักผูช้ายชาติชัว่ ท่ีไม่ควรจะเรียกวา่มนุษย ์! 
รัตน ์  ดีมาก ! (ยิม้เร่ือย) 
ดิศ  (พดูกบัคนดู) ไม่ยกัฉุน ! พิลึก ! 
คุณหญิงเขียว (พดูกบัคนดู) พอ่รัตน์ช่างอดกลั้นไดม้ากจริง ๆ ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 239-241) 

 
 อน่ึงบุคคลใดหากไม่รู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง  ย่อมเกิดผลเสียต่อตนเองและได้

รับคาํตาํหนิติเตียนจากคนรอบข้าง  ดังท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง  
คดีส าคัญ  ท่ีตาสังทะเลาะกบัยายมาและไม่รู้จกัระงบัโทสะของตน  จนเผลอทาํร้ายร่างกายยายมา  
ซ่ึงส่งผลให้ตาสังถูกผูใ้หญ่หงมองว่าเป็นคนเลว  และเป็นสาเหตุให้ยายมาผูกใจเจ็บจนหาทาง 
แกแ้คน้ภายหลงั 

 
ผูใ้หญ่  เฮ้ย ๆ !  อย่าน่า ๆ  หยุดก่อน  พุทโธ่หมอน่ีระยาํเสียแสนชาติเทียวนา  
  อะไรตีเมียไดน่ี้พอ่เอ๋ย 
ยายมา  น่ีจะทาํยงัไงถึงจะใหแ้กคิดกลบัตวัไดเ้สียสักที 
ตาสัง  น่ีแน่ะยาย  แกก็รู้อยูแ่ลว้วา่ขา้น่ะเป็นคนกลั้นโทโสไม่ค่อยจะได ้ แลว้กถึ็ง
  ยงัไง ๆ  แขนขา้ยงัมีกาํลงัพอท่ีจะเล่นงานแกไดเ้จบ็ ๆ นะ 
ยายมา  ไม่ตอ้งขู่  ขา้ไม่ไดห้วาดเสียวเลย 
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ตาสัง  อา้ยหวาดนะยงัไม่รู้  แต่เสียวนะอาจจะเป็นไปได ้ บางทีจะถึงเจบ็กไ็ด ้
ยายมา  เออ !  เออ !  ขา้ไม่กลวัแกหรอก 
ตาสัง  เอ๋ !  อีนางน่ีประเด๋ียวน้ีแหละ 
ยายมา  แหม ๆ  น่ากลวัจริง  ฮะ ๆ  ฮะ ๆ ! 
ตาสัง  ประเด๋ียวน้ีไดต้บหนา้หนั 
ยายมา  อา้ยข้ีเมา ! 
ตาสัง  เอ๋ !  อีน่ีกาํเริบใหญ่เสียแลว้ 
ยายมา  อา้ยข้ีเกียจ  ! 
ตาสัง  ตายนะ !  ตายนะ ! (ยายมากลบัด่าใหญ่  ตาสังออกเคือง ไปฉวยไมอ้อกมา
  ตียายมา) 
ยายมา  โอย !  โอย !  ช่วยดว้ย ! 
ตาสัง  ยงัง้ีแหละมนัถึงจะพอใจแก (ตีอีก) 
ยายมา  ตา !  ตา !  หยดุที !  โอย !  ช่วยดว้ย ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 151-153) 

 
 นอกจากน้ีการไม่รู้จกัควบคุมอารมณ์ยงัปรากฏใหเ้ห็นในพระราชนิพนธ์บทละคร

พดูชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ  โดยจีนเก๊าไม่พอใจท่ีนายกูบมาสร้างความเดือดร้อนในร้านของตน  จีน
เก๊าจึงผลกันายกูบเพื่อให้ออกไปจากร้าน  นายกูบโมโหจึงต่อยจีนเก๊า  ซ่ึงส่งผลให้จีนเก๊าฟ้องร้อง
เรียกค่าทาํขวญัจากนายกบูจนถึงขั้นตอ้งข้ึนศาล 

 
เก๊า  อยา่งน้ีขอลบั  ผมจิทงทางอยา่งไลไล่  กิผมกว็า่กะอากบูวา่ใหอี้ไปกิงกาแฟ
  ท่ีอ่ืงเถอะ  ขืงมากิงท่ีอัว๊อีก  อัว๊จะฉิบหายตายหอง  กิผมก็ไปจบับ่าอากูบ
  แลว้อากบูกโ็กธ  อีวา่อีไม่ไป—ไม่ไป  อีติโกงเอด็ติโลลัน่ติหลาก  กิผมไล่
  อีไป  อีกเ็ลยเอากาํป้ังตุย๊เป้งเกว้ตาพอมแพม ! 
โลละ  เม่ือจาํเลยตุย๊—เอย๊—ต่อยแกน่ะ  มีใครเห็นบา้งหรือเปล่า ? 
เก๊า  ป่าวขอลบั (เฉลียวหัวเราะ) ล้ือหัวเราะทาํไล ?  ใคจิเห็งอีตุ๊ยไล่  เพาะอีทาํ
  คงไปหมกเล้ียวน่ีนอ ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 190-191) 

 
 การไม่รู้จกัควบคุมอารมณ์ยงัปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

หลวงจ าเนียรเดินทาง  ผา่นตวัละครหลวงจาํเนียรวานิชท่ีทะเลาะกบัพนกังานด่านภาษีเพราะถูกจบั
ไดว้า่พยายามจะนาํกริชเขา้มาในประเทศดว้ยเล่ียงการเสียภาษี  หลวงจาํเนียรวานิชไดต่้อวา่พนกังาน
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ด่านภาษีดว้ยถอ้ยคาํท่ีหยาบคายและผลกัอกพนักงานด่านภาษี  ทั้ง ๆ ท่ีตนเองนั้นเป็นฝ่ายกระทาํ
ความผิด  พนักงานด่านภาษีจึงฟ้องร้องต่อศาลขอ้หาทาํร้ายร่างกาย  ผลเสียของการไม่รู้จกัระงบั
โทสะของหลวงจาํเนียรวานิชในคร้ังน้ี  ทาํให้หลวงจาํเนียรวานิชเส่ือมเสียช่ือเสียงและอาจจะตอ้ง
ติดคุกถึงสามเดือน 

 
นางจาํเนียร หนงัสืออะไรคะ 
หลวงจาํเนียร หนงัสือส่ง  คาํฟ้องของกรมอยัการหาวา่ฉันทาํร้ายเจา้พนกังานในเวลาทาํ
  การตามหนา้ท่ี  และหมายใหไ้ปแกค้ดีท่ีศาลโปริสภา 
แมน้  เร่ืองอะไรกนัขอรับหลวงจาํเนียร : ฉนัไดเ้กิดมีปากเสียงกนัข้ึนกบัเจา้ 
  พนกังานด่านภาษีท่ีพรมแดนต่อแดนเมืองไทรกบัสงขลา  เขาจบักริชท่ีฉัน
  เอาเขา้มา จากเมืองไทร ... ฉันดาลโทสะข้ึนมาก็ไดก้ล่าวคาํหยาบ  เรียก
  พนักงานภาษีว่า อา้ยคนอปัรีย ์ กากมนุษย ์!  แลว้เถียงกนัไปเถียงกนัมา  
  ฉนักผ็ลกัเอาเขานิดเดียวเท่านั้น 
ขนุทุรวาที ไม่ไดก้ารนะขอรับ  ออกจะร้ายแรงมาก 
หลวงจาํเนียร เอะ๊ !  อยา่งไรกนั 
ขนุทุรวาที ประทุษร้ายเจา้พนกังานในเวลาท่ีกระทาํการตามหนา้ท่ี  อาจจะตอ้งมีโทษ
  จาํถึงสามเดือน 
คนอ่ืน ๆ  ตายจริง ! 
หลวงจาํเนียร ตะรางเทียวหรือ  พุทโธ่ !  เสียแรงไดรั้กษาช่ือเสียงดี  ไม่มีด่างพร้อยมาจน
  อายุถึงห้าสิบแลว้  จะตอ้งไปติดตะรางเพราะดาลโทสะครู่เดียวเท่านั้น ! 
  (กม้หนา้) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 72-73) 

 
2.8 การขอโทษและการให้อภัย 
 ขอโทษ หมายถึง ขอให้ยกเวน้โทษ, ใชเ้ป็นคาํสุภาพเม่ือรู้สึกว่าจะล่วงเกินผูอ่ื้น 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 177)  ใหอ้ภยั หมายถึง ยกโทษให,้ ไม่ถือโทษ (ราชบณัฑิตยสถาน,2556: 
1358)  การขอโทษและการให้อภยัเป็นมารยาทอนัดีงามท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูก้ระทาํ  และเป็นความ
ประพฤติท่ีบุคคลทัว่ไปนั้นยกย่องช่ืนชม  ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ  
ปรากฏการแสดงการขอโทษจากตวัละครตาสังท่ีกล่าวขอโทษยายมา  เน่ืองจากตาสังไดท้าํร้าย
ร่างกายยายมาเพราะบนัดาลโทสะ  ซ่ึงเป็นความประพฤติท่ีเหมาะสม  แมว้่าต่อมายายมาจะหาทาง 
แกแ้คน้เพราะผกูใจเจบ็  แต่ยายมากม็าแสดงการขอโทษตาสงัเช่นเดียวกนัในภายหลงั 
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ตาสัง  อะไรจะโกรธข้ึงกนัไปถึงไหนเทียว ? 
ยายมา  ไม่รู้ 
ตาสัง  เถอะน่า !  ดีกนัเสียดีกวา่ 
ยายมา  ไม่ดี  ขา้ยงัอยากโกรธอยูน่ี่ 
ตาสัง  ฮา้ย !  อะไรยงังั้น 
ยายมา  ยงังั้นซิ  จะทาํไมขา้ล่ะ ? 
ตาสัง  โธ่ !  แม่มา 
ยายมา  ไม่ยอม  แกทาํกะขา้น่ะมนัเหลือเกินนกั 
ตาสัง  เอา้ ๆ  เอาเถอะฉนัขอโทษหล่อนละ  แม่มาจ๋าขอโทษทีเถอะ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 157-158) 

   
 การขอโทษและการให้อภยัยงัปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองวิไลเลือกคู่  

โดยนายร้อยเอกรัตน์   ติกะเสน  ไดก้ล่าวขอโทษพลทหารแบน  เน่ืองจากนายร้อยเอกรัตน์โมโหจน
เตะพลทหารแบน  ซ่ึงพลทหารแบนก็ให้อภยันายร้อยเอกรัตน์   ติกะเสน  เพราะนายร้อยเอกรัตน์   
ติกะเสน  ไดใ้ห้ค่าทาํขวญัพลทหารแบน  เพื่อนาํไปรักษาอาการป่วยของแม่  ทั้งน้ีการขอโทษและ
การใหอ้ภยัคร้ังน้ียงัแสดงทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นของบุคคลทั้งสองดว้ย  
  

รัตน ์  ตายจริง ! ตีนไวไปนิดหน่ึง - - - ไปเตะอา้ยแบนเขา้ ! ไม่พอท่ีเลย ! แต่
  กาํลงัฉุน มนัพดู รี ๆ ขวาง ๆ ตีนกล็ดัไปโดยไม่ทนัรู้ตวั ! ชัว่จริง ๆ เราน่ีไม่
  ควรจะไปทาํมนัเลย เสียแรงมนัรักเราเป็นหนกัหนา 
(แบนออกมาทางประตขูวา ท่าทางเสียใจ) 
แบน  คุณขอรับ - - - 
รัตน ์  แบน - - - น่ีแน่เพื่อนเอ๋ย - - - 
แบน  พุทโธ่ ๆ ! ผมอยู่กบัคุณมาก็ชา้นานแลว้ ไม่เคยถูกเช่นน้ีเลย ! อยา่งมากก็
  เพียงแต่ถกูโขกหวัเท่านั้น 
รัตน ์  น่ีแน่แบน ขา้เสียใจจริง ๆ - - - และขอโทษเถอะ ! พอไหม ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 191) 
 

 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  หลวงจาํเนียรวานิช
ได้กล่าวขอโทษท่ีได้ไปเขียนถอ้ยคาํต่อว่าหลวงรุกราญรณรงค์ในสมุดเยี่ยมชมท่ีบา้นพกัตาํบล 
กะโรม  และเขียนจดหมายไปบอกผูรั้กษาท่ีพกัเพื่อให้ลบถอ้ยคาํเหล่านั้นออก  ซ่ึงหลวงรุกราญ
รณรงคก์ใ็หอ้ภยั 
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รุกราญ  (เสียงดงั) ผมขอถามวา่  เป็นคาํแสดงความเสียใจหรือขอโทษ 
หลวงจาํเนียร (ออ้มแอม้) ก ็... ก ็... ทั้งสองประการและขอรับ 
รุกราญ  ขอให้คุณเขา้ใจว่า  คุณไดไ้ปเขียนประจานไวโ้ทนโท่ในสมุดท่ีกะโรมว่า  
  หลวงรุกราญเป็นคนทะล่ึงบอ้ง 
หลวงจาํเนียร ผมถอนคาํ !  ถอนทีเดียวคุณหลวง 
รุกราญ  กถ็อนแต่ท่ีน่ีน่ะสิ  ส่วนในสมุดท่ีกะโรมจะวา่อยา่งไรกนั ! 
หลวงจาํเนียร ผมรับรองวา่จะมีจดหมายไปถึงผูรั้กษาท่ีพกัใหจ้ดัการขดูถอ้ยคาํนั้นเสีย 
รุกราญ  ตอ้งขดูทั้งสองบรรทดันะ 
หลวงจาํเนียร ขอรับ  ทั้งสองบรรทดั 
รุกราญ  ถา้เช่นนั้นผมกพ็อใจ (ยิม้และจบัมือกบัหลวงจาํเนียร) เอาเป็นอโหสิกนันะ
  ขอรับ 
หลวงจาํเนียร ยนิดีทีเดียว ! 
รุกราญ  ผมลาที (เขา้โรงทางประตูขวา) 
จนั  (ไหว)้ ผมยนิดีท่ีเป็นการปรองดองกนัไปแลว้ 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 98) 

 
 นอกจากน้ีการขอโทษและการให้อภยัยงัปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด

ชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง อีกตอนหน่ึง  โดยนายเนียน  เสารส  ไดก้ล่าวขอโทษหลวง
จาํเนียรวานิช  หลงัจากถูกจบัไดว้่าใชอุ้บายหลอกหลวงจาํเนียรวานิชและแอบต่อว่าหลวงจาํเนียร 
วานิชลบัหลงั  ทั้งน้ีนายเนียน  เสาวรส  ก็แสดงความสํานึกผิดและกล่าวขอโทษต่อหลวงจาํเนียร 
วานิช  ซ่ึงหลวงจาํเนียรวานิชกใ็หอ้ภยั 

 
หลวงจาํเนียร เออ  พ่อเนียน  ฉันตอ้งขอบใจ  ในการท่ีแกคิดไวว้า่จะเขียนรูปภูเขาเลก็ ๆ  
  และหลวงจาํเนียรใหต้วัเบอ้เร่อ  เสียค่าจา้งเขาเท่าไรขอใหบ้อกใหฉ้นั 
  ทราบดว้ย  จะไดส่้งเงินไปใชใ้ห้  แลว้ส่งรูปนัน่มาให้ฉันนะ  ฉันจะเอาไว้
  เป็นเคร่ืองเตือนสติตวัฉันเองไม่ให้ลืมวา่ตวัของฉันเป็นคนโง่แกมบอและ
  เป็นคนหยิง่ท่ีสุดในกรุงสยาม ! 
เนียน  ผมขออภยัเสียทีเถอะขอรับ !  ผมพลาดไปแลว้  อยา่กระทืบซํ้ าอีกเลย 
หลวงจาํเนียร พลาดจริง ๆ หรือ  หรือจะแกลง้ทาํพลาดอย่างเช่นท่ีกะโรมอีก  เสียใจ 
  จริง ๆ หรือเป็นอุบายอะไรอีก 
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เนียน  ไม่ใช่อุบายขอรับ  เสียใจจริง ๆ  ผมขออภยัและขอลา  ผมขอรับรองดว้ยวา่  
  เร่ืองราวทั้งปวงผมจะไม่ใหแ้พร่หลายไปเลย 
หลวงจาํเนียร ขอบใจ !  ขอบใจ !   

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 109-110) 

 
2.9 ความไม่รักนวลสงวนตัว   
 ความไม่รักนวลสงวนตวัเป็นความประพฤติของหญิงสาวท่ีไม่เหมาะสม  เพราะ

เป็นการทาํใหต้นเองและครอบครัวเส่ือมเสียช่ือเสียง  ความประพฤติเช่นน้ีปรากฏในพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ท่ีจินดาไดห้ลบหนีไปกบันายเหล่ียม  เพราะหม่ืนจาํเนียรไม่
ยอมใหจิ้นดาแต่งงานกบันายเหล่ียม  เน่ืองจากเห็นวา่นายเหล่ียมนั้นยากจน   

 
อา้ยหลอ  คุณจินดาขอรับ  เปิดไปแลว้ 
หม่ืนจาํเนียร หา ?  อะไรเปิดไปไหน ?  
อา้ยหลอ  ไปไหนผมจะไปทราบหรือขอรับ  ไปกะนายเหล่ียมน่ะซิขอรับ 
หม่ืนจาํเนียร อะ๊ !  แน่หรือ ? 
อา้ยหลอ  แน่ซิขอรับ  กน็ายเหล่ียมมนัปลอมตวัเป็นแขกลูกศิษยพ์อ่หมอนัน่ยงัไงล่ะ
  ขอรับ 
หม่ืนจาํเนียร (ตบอก)  ตาย ๆ  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 252-253) 

 
 นอกจากน้ีความไม่รักนวลสงวนตวัยงัปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 

ชวนหัวเร่ืองล่ามดี  ท่ีเบต็ตี  สมิท  ไดต้ดัสินใจหนีมากบัริชาร์ด  ด๊ิกซนั  เพราะยอน  สมิท  ไม่ยอม
ให้เบ็ตตี  สมิท  ไดแ้ต่งงานกบัชายท่ีตนรัก  เพราะยอน  สมิท  เห็นว่าริชาร์ด  ด๊ิกซนั  มีฐานะท่ีไม่
มัน่คงและไม่สามารถดูแลเบต็ตีได ้

 
เบต็ตี  คุณพี่ (หวัเราะ) ฉนัออกกระดาก ! ถา้เราไดแ้ต่งงานกนัเสียก่อนก็จะดี  เรา
  พากนัหนีมาเช่นน้ี  ดูไม่สมควรเลย 
ด๊ิกซนั  จะเป็นอะไรไปหล่อน !  แลว้เราพากนัไปหากงสุลใหเ้ขาแต่งงานใหเ้ราก็
  แลว้กนั  แต่ถา้เราไม่พากนัมาเสียเช่นน้ี  พอ่หล่อนกค็งไม่ตกลงเป็นแน่ 
เบต็ตี  กถ็า้หากนายหา้งของเธอตกลง—How do you say “make you a partner ?” 
ด๊ิกซนั  ใหถื้อหุน้ 
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เบต็ตี  ใหถื้อหุน้—นัน่แหละพอ่กย็อมใหฉ้นัแต่งงานกบัเธอ 
ด๊ิกซนั  ฉนัรู้แลว้  แต่นายหา้งขอผดัไว ้ เขาวา่ใหร้ออีก ๓ เดือน  พอ่หล่อนก ็
  อยากจะใหฉ้นัรอจนกวา่จะไดเ้ป็นผูถื้อหุน้  เราจึงตอ้งพากนัมาอยา่งน้ี 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 128) 

 
2.10 การใช้ค าพูด   
 การพดูเป็นการส่ือสารท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของผูพ้ดูไดอ้ยา่งชดัเจน  การพดูโดยใช้

คาํพูดท่ีเหมาะสมเป็นลกัษณะของการพูดท่ีควรประพฤติปฏิบติั  แต่หากเป็นการใช้คาํพูดท่ีไม่
เหมาะสมยอ่มทาํให้ผูฟั้งเกิดความรู้สึกไม่พึงปรารถนา  ทั้งน้ีการใชค้าํพูดท่ีไม่เหมาะสมปรากฏใน 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ  คือการพูดหยาบคาย  ซ่ึงเป็นคาํท่ีส่ือถึงความ 
ไม่สุภาพและส่ือความหมายในแง่ท่ีไม่ดี  ดงัท่ีจีนเก๊าและนายกูบทะเลาะและต่อว่ากนัดว้ยถอ้ยคาํ 
ท่ีหยาบคายในศาล  ซ่ึงเป็นการไม่ให้เกียรติสถานท่ีและแสดงให้เห็นความไม่มีมารยาทของผูพู้ด
พระโลละศาสตร์ราชสภาบดีซ่ึงเป็นอธิบดีผูพ้ิพากษาตอ้งสัง่ใหท้ั้งสองคนเงียบ 

 
เก๊า  (เม่ือผา่นนายกบู) อา้ยลิยาํ ! อา้ยหนา้ส้งตีง ! 
กบู  อุวะ ! อา้ยเจ๊กอปัรีย ์ อยูดี่ ๆ กด่็าใหไ้ด ้
โลละ  หยดุ ! หยดุทนัที !  แกมาด่ากนัในศาลน้ีไดห้รือ ? ในท่ีน้ีมีฉนัคนเดียวท่ีมี
  อาํนาจกล่าวคาํผรุสวาทได ้
เก๊า  ใตเ้ทา้ลีมาก  อา้ยกบูมงัเตมทีขอลบั  ปากมงักิงข้ี— 
โลละ  หยดุ !  ฉนัไม่อยากฟังเสียงแกอีก  จนกวา่ฉนัจะถามแกในคอกพยาน ! 
กบู  (ยกมือไหว)้ เออ ! เจา้ประคุณ ! ขนาบมนัเสียบา้งจึงจะดี 
โลละ  ฉนับอกวา่ใหแ้กหยดุพดูแลว้ไม่ใช่หรือ ? 
เก๊า  อา้ยชากหมามงักมี็แต่เห่า— 
โลละ  บอกวา่ไม่ใหพ้ดู !  นกัการ ! 
ตาทุย้  ขอรับ 
โลละ  ต่อไปน้ีถา้ใครพดูไล่ออกไปจากศาล 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 181-183) 

 
 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา  ปรากฏการพดูท่ีไม่เหมาะสม  โดย

เป็นการพดูโกหกหลอกลวงและการพดูโออ้วด  เพื่อใหผู้อ่ื้นเห็นว่าตนเองนั้นเป็นคนท่ีมีฐานะมัง่คัง่
และเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม  แต่เม่ือความจริงปรากฏ  ผูท่ี้ประพฤติตนเช่นน้ีก็ไดรั้บความ 
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อบัอาย  ซ่ึงเป็นผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและทาํให้ผูท่ี้หลงเช่ือเสียความรู้สึกเพราะถูกหลอกลวง  
ดงัท่ีอาคงมาบอกทุกคนว่าเขาทราบความจริงทั้งหมดว่าต่างฝ่ายต่างกาํลงัตบตาหลอกลวงกนัอยู ่  
ซ่ึงทาํใหฝ่้ายครอบครัววิมะโลสถและฝ่ายครอบครัวรตินนัทน์ต่างรู้สึกอบัอายเม่ือความจริงปรากฏ 

 
คง  ไม่ตอ้งแต่ต่าอะไร  ฉันสืบไดค้วามจากพวกคนใช้รู้เร่ืองตลอดแลว้  ไม่
  ตอ้งเถียง - - - ฉนัเขา้ใจแลว้วา่ สมยัน้ีเป็นธรรมเนียมตอ้งตบตากนั ต่างคน
  ต่างประพฤติตวัเป็นลกูป๊ีบ  พองข้ึนทุกที  ในท่ีสุดกเ็ท่ากบัยอมสละ 
  ความสุขของลกูเพื่อรักษาหนา้ท่ีของตวัเท่านั้น  ฉนัไม่มีอะไรจะพดูอีกแลว้  
  ลาที (หนัหลงัจะเดินเขา้โรง) 
รอด  อาคง  ชา้ก่อน  อาเป็นคนท่ีไม่รู้จกัประพฤติอย่างแผนท่ีเรียกว่า “สมบติั
  ผูดี้” อาไม่รู้จกัพูดยอใคร  แต่อาเป็นคนท่ีสุจริตจริง ๆ  เพราะฉะนั้นฉัน
  ไหวด้ว้ยความเคารพจริง ๆ (ไหว)้ ฉนัรับวา่ฉนัผดิ 
หมอคาํ  ผมเห็นดว้ย (ไหวบ้า้ง) ผมเองกผ็ดิไม่นอ้ยกวา่ 
รอด  ฉนัไม่รู้จะกล่าวถอ้ยคาํอยา่งไรใหอ้าเห็นใจวา่  ฉนันบัถืออาปานใด  เพราะ
  อาไดเ้ตือนให้ฉันรู้สึกตวัว่า บิดาควรคิดถึงความสุขของบุตรมากกว่าของ
  ตวัเอง  เพราะฉะนั้น  ฉนัขอกล่าวโดยจริงใจวา่ - - - วา่ - - - อือ - - - เชิญอยู่
  กินขา้วดว้ยกนัเถอะอา 
คง  (ยิม้) ขอบใจพอ่รอด  แต่ฉนัมนัคนบา้นนอกขอกนา  ไม่รู้จกักิริยาผูดี้ 
  สมยัใหม่  ถา้ไปนัง่กินโตะ๊ร่วมกบัคนสาํคญัอยา่งเช่นท่านหมอ - - -  
หมอคาํ  ผมขอโทษที  อยา่ขยี้อีกไม่ไดห้รือขอรับ ? (คง หวัเราะ)  
(ผอ่ง ปลัง่ แม่มณีและฤกษ ์กลบัออกมาทางขวา) 
ผอ่ง  คุณสนทนากนัจบแลว้หรือ 
รอด  หล่อนมากดี็แลว้  เชิญมาทางน้ี 
หมอคาํ  แม่ปลัง่กเ็หมือนกนั  เชิญมาทางน้ี 
ปลัง่  อะไรกนั ? 
รอด  หล่อนมีความผดิมาก  เยอ่หยิง่เหลือเกิน  แต่กเ็ป็นธรรมดาคนสมยัน้ี 
หมอคาํ  ฟุ้ งซ่าน หนาใหญ่ คิดแต่จะตบตากนั 
รอด  พองตวัราวกบัลกูป๊ีบ 
หมอคาํ  ไม่ตอ้งเหลียวดูความสุขของลูก  ดีแต่เห็นแก่ตวั (ทั้งผอ่งและปลัง่ตกตะลึง
  อยูค่รู่หน่ึง) 
ปลัง่   น่ีอะไรกนั ? 
ผอ่ง  ขอใหอ้ธิบายหน่อย 
รอด  แปลวา่อาคงรู้ความลบัของเราหมดแลว้ 
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หมอคาํ  และความลบัของเรากรู้็แลว้เหมือนกนั 
รอด  เพราะฉะนั้นเลิกตบตากนัเสียทีดีกวา่  ขา้พเจา้ นายรอด รตินนัทน์ เดิมเป็น
  พอ่คา้จนัอบั - - - ไม่มีโรงหีบสักโรงเดียว 
หมอคาํกบัปลัง่ อะ๊  เช่นนั้นหรือ ? 
ผอ่ง  คุณ อะไร - - - ? 
รอด  ขอทีเถอะ  อยา่สอนฉนัอีกเลย  ฉนัข้ีเกียจปดอีก 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 176-179) 

 
 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏการพดูท่ีไม่

เหมาะสม  โดยเป็นการพูดแลว้คืนคาํ  ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่ซ่ือสัตยท์างวาจา  ผูท่ี้
ประพฤติดว้ยการพูดแลว้คืนคาํมกัจะถูกลดความน่าเช่ือถือ  ดงัท่ีหลวงจาํเนียรวานิชไดใ้ห้นางสาว
โสภา  ศงัขะวรรณ  เลือกชายท่ีจะแต่งงานดว้ยตนเอง  แต่เม่ือนางสาวโสภา  ศงัขะวรรณ  เลือก 
ชายหนุ่มท่ีหลวงจาํเนียรวานิชไม่ตอ้งการให้เลือก  หลวงจาํเนียรวานิชก็แสดงความไม่พอใจและ
บ่ายเบ่ียงท่ีจะตกลงตามท่ีตนเองเคยเคยพูดไว้  ซ่ึงทาํให้ผูฟั้งเสียความรู้สึกและรู้สึกผิดหวัง 
ในตวัหลวงจาํเนียรวานิช 

 
หลวงจาํเนียร พอ่ตอ้งการใหล้กูเลือกเองจริง ๆ นะลกู 
นางจาํเนียร ตามใจลกูเองทีเดียว  พดูไปเถอะ 
โสภา  กเ็ม่ือคุณพอ่คุณแม่จะใหดิ้ฉนัเลือกเองใหไ้ด ้ ดิฉนักข็อเลือกนายแมน้ 
นางจาํเนียร อยา่งไรล่ะคุณ 
หลวงจาํเนียร แมน้หรือ  กพ็อ่เนียนทาํไมไม่เลือก 
โสภา  คุณแมน้เธอไดช่้วยชีวติคุณพอ่ไม่ใช่หรือคะ 
หลวงจาํเนียร (โกรธ)  เอาอีก !  เอาอีก !  เบ่ือเตม็ทีแลว้นะใหต้ายโหงสิ !  
นางจาํเนียร คุณเห็นไหม  เขาเลือกทนัที  ไม่ไดอ้ ํ้าอ้ึงเลยเทียว 
หลวงจาํเนียร ขอโทษเถอะแม่ยี่สุ่น  แต่ฉันผูเ้ป็นบิดาจะยอมสละอาํนาจของตนไม่ได ้ 
  ฉนัจะตอ้งไตร่ตรองและสืบสวนดูถึงหลกัฐานของผูท่ี้จะมาเป็นลูกเขยของ
  เราต่อไปอีกก่อน 
นางจาํเนียร (พดูกบัผวั) คุณหลวงจาํเนียร  คุณประพฤติตามแบบอา้ยฮัน่แลว้รู้ไหม 
หลวงจาํเนียร ทาํไม 
นางจาํเนียร คืนคาํน่ะซี !  สัญญาเป็นเศษกระดาษไปเสียแลว้ ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 66-67)   
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2.11 การต่อแถว 
 การต่อแถว คือ การเรียงตามลาํดบัของผูท่ี้มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  เพื่อแสดงให้

เห็นว่าผูใ้ดมาก่อนหรือมาหลงั  การต่อแถวเป็นวิถีประชาอนัเป็นความประพฤติท่ีสําคญัประการ
หน่ึง  เพราะเป็นส่ิงช่วยควบคุมคนในสังคมใหอ้ยูใ่นระเบียบ  หากผูใ้ดฝ่าฝืนก็จะถูกคนในสังคมต่อ
วา่และตาํหนิ   

 พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง ปรากฏสถานการณ์
การต่อแถว  อนัเป็นหน่ึงในความประพฤติท่ีควรมีในสังคม  ผา่นตวัละครหลวงจาํเนียรวานิช  โดย
หลวงจาํเนียรวานิชมีความประสงค์จะซ้ือตัว๋รถไฟ  แต่หลวงจาํเนียรวานิชกลบัไม่ยอมต่อแถว  
หลวงจาํเนียรวานิชจึงถูกผูท่ี้กาํลงัต่อแถวตาํหนิความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว 

 
หลวงจาํเนียร อา้ว !  เปิดไปแลว้ !  หมายว่าจะมาส่ง  แลว้ก็จะขอบใจสักคาํก็ไม่มี  แต่ก็
  ช่างเขาเถอะ (เหลียวดูเห็นช่องขายตัว๋เปิดแลว้  และมีคนห้าหรือหกคนยืน
  เรียงเป็นแถวคอยซ้ือตัว๋)  เอ๊ะ !  เขาขายตัว๋แลว้ !  (วิ่งไปโดยด่วนจนโดน 
  ผูท่ี้ยนืคอยอยู)่ 
ชายผูห้น่ึง แลว้กนั !  ระวงัหน่อยสินาย ! 
พนกังาน  (ดุหลวงจาํเนียร)  นายทาํไมไม่ไปเขา้เรียงตามลาํดบั ไปเขา้ปลายแถวสิ !  
(หลวงจาํเนียรไปเขา้ปลายแถวตามลาํดบั) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 19) 

 
2.12 การมอบสินน า้ใจ 
 การมอบสินนํ้ าใจ คือ การแสดงความตอบแทนการบริการของผูใ้ห้บริการ  โดย 

ผูไ้ดรั้บบริการมกัจะมอบเป็นเงินหรือส่ิงของตอบแทน  การมอบสินนํ้ าใจเป็นความประพฤติท่ี
เหมาะสมประการหน่ึง  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมีนํ้าใจและการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่  

 การมอบสินนํ้าใจปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองหลวงจ าเนียร
เดินทาง  โดยหลวงจาํเนียรวานิชไดม้อบสินนํ้าใจใหแ้ก่คนท่ีมาช่วยขนสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
ของหลวงจาํเนียรวานิชและครอบครัว 

 
คนขนของ ขา้วของผมขนข้ึนหมดแลว้  ผมหวงัใจวา่นายจะไม่ลืมผม 
หลวงจาํเนียร ไม่ลืม  ไม่ลืม  รอประเด๋ียวเถอะ  (หันไปพูดกบัภรรยาและบุตรี)  จะควร
  ใหส้ักเท่าไรดี  สลึงหน่ึงหรือ 
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นางจาํเนียร สองสลึง 
โสภา  ใหเ้สียบาทหน่ึงทีเดียวดีกวา่ 
หลวงจาํเนียร ตกลง !  (ควกัเงินบาทยื่นให้คนขนของ)  เอา้ !  น่ีแน่ะ (คนขนของไหว ้ 
  รับเงิน  แลว้เขา้โรงทางซา้ย) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 22) 

  
แนวคิดเร่ืองคุณธรรมและความประพฤติท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูด 

ชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษา
ฝร่ังเศส  ไดแ้ก่ ความกตญัํูรู้คุณ  ความขยนัหมัน่เพียร  ความมีสัมมาคารวะ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  
การมีวิจารณญาณในการฟัง  ความประหยดัมธัยสัถ ์ การควบคุมอารมณ์  การขอโทษและการให้
อภยั  ความไม่รักนวลสงวนตวั  การใชค้าํพดู  การต่อแถว  และการมอบสินนํ้าใจ   

แนวคิดดงักล่าวท่ีปรากฏนั้นส่วนหน่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนา และส่วนหน่ึงเป็นแนวการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อความเป็นอารยะ คุณธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธศาสนานั้นแสดงให้เห็นพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจ้าอยู่หัวท่ีทรงสร้างสรรค์เหตุการณ์ต่างๆท่ีมีความผสมกลมกลืนแนวคิดของต่างชาติจาก 
บทละครต้นฉบับให้มีความสอดคล้องกับวิถีแห่งความเป็นไทย ซ่ึงแนวคิดท่ีสอดคล้องกับ
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ แนวคดิเร่ืองความกตัญญูซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัทิศหก ท่ีมีการ
กล่าวถึงการตอบแทนคุณของผูท่ี้มีบุญคุณกบัตนเอง แนวคดิเร่ืองความขยนัหมั่นเพยีรสอดคลอ้งกบั
หลกัอทิธิบาท 4 ในขอ้วริิยะคือความขยนัหมัน่เพียรในการกอปรกิจทั้งปวง แนวคิดเร่ืองการมีสัมมา
คาระสอดคลอ้งกบัหลกัทศพธิราชธรรมในขอ้มัททวะ คือความอ่อนโยน คารพผูอ่ื้น มีสัมมาคารวะ
และใหเ้กียรติผูอ่ื้น แนวคิดเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตสอดคลอ้งกบัหลกัฆราวาสธรรม 4 ในขอ้สัจจะ 
คือความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง แนวคิดเร่ืองการมีวิจารณญาณในการฟังสอดคลอ้งกบัหลักกาลามสูตรท่ี
สอนไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดโดยง่าย แนวคดิเร่ืองความประหยัดมัธยัสถ์สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมโภคอาทิยะ
ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีสอนเก่ียวกับการใช้จ่าย แนวคิดเร่ืองการควบคุมอารมณ์สอดคลอ้งกับหลกั
ทศพธิราชธรรมในขอ้อกัโกธะคือความไม่โกรธ แนวคิดเร่ืองความไม่รักนวลสงวนตวัสอดคลอ้งกบั
หลักศีล 5 ขอ้ 3 ท่ีว่า การประพฤติผิดในกาม แนวคิดเร่ืองการใช้ค าพูด สอดคลอ้งกบั สังคหวัตถุ 4 
เร่ืองปิยวาจา ท่ีกล่าวเก่ียวกบัการพูดจาดว้ยคาํท่ีไพเราะ พูดดว้ยความจริงใจ ไม่พูดเพอ้เจอ้ส่อเสียด 
และยงัสอดคลอ้งกบัศีล 5 ในขอ้ 2 คือไม่พูดเท็จ นอกจากแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแลว้ แนวคิดส่วนหน่ึงยงัเป็นแนวคิดหรือแนวการปฏิบติัของการอยู่ร่วมกนัใน
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สังคม ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองการขอโทษและการใหอ้ภยั แนวคิดเร่ืองการต่อแถว และแนวคิดเร่ืองการ
มอบสินนํ้าใจ  

แนวคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคข์องมนุษยไ์ด้
อยา่งชดัเจน  และยงัสะทอ้นให้เห็นผลดีของการมีคุณธรรมและความประพฤติท่ีเหมาะสม  รวมถึง
ขอ้เสียของการไม่มีคุณธรรมและประพฤติตนไม่เหมาะสมดว้ย  และท่ีสําคญัยงัเป็นขอ้เตือนใจ
ใหแ้ก่ผูอ่้านและผูช้มการแสดงละครพดูจากพระราชนิพนธ์ของพระองคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงอาจกล่าว
ไดว้า่บทละครพดูชวนหวัท่ีพระองคเ์ลือกมาสร้างสรรคน์ั้น  พระองคท์รงใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัเพื่อ
การอบรมสัง่สอนประชาชนไดอี้กทางหน่ึง 
 
 
3. แนวคดิเกีย่วกบัอาชีพต่าง ๆ  

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ปรากฏอาชีพของตวัละครหลากหลายอาชีพ  
โดยในแต่ละอาชีพนั้นต่างสะทอ้นให้เห็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละอาชีพ  ซ่ึงปรากฏทั้งลกัษณะ 
อนัควรยกยอ่งสรรเสริญและลกัษณะท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความบกพร่องต่ออาชีพของตน  ทั้งน้ีใน 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์าก
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ปรากฏแนวคิดเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ  ดงัน้ี 

3.1 อาชีพล่าม 
 ล่าม คือ อาชีพท่ีแปลคาํพูดของฝ่ายหน่ึงให้อีกฝ่ายหน่ึงไดเ้ขา้ใจ  โดยเป็นอาชีพท่ี

จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาท่ีใชเ้ป็นประจาํเป็นอยา่งดี  ในพระราชนิพนธ์
บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี  สะทอ้นให้เห็นลกัษณะอนัเป็นขอ้บกพร่องของผูท่ี้ประกอบอาชีพ
ล่าม  ผา่นตวัละครนายจอนท่ีรับเป็นล่ามทั้งท่ีตนเองไม่มีความสามารถดา้นภาษา  แต่เห็นว่าเป็นงาน
ท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูง  จึงตดัสินใจทาํงานน้ีแทนเพื่อนท่ีเป็นล่ามตวัจริงชัว่คราว  ทั้งน้ีเม่ือตอ้ง
เผชิญสถานการณ์ท่ีตอ้งแปลภาษา  นายจอนก็แสดงให้เห็นถึงการไม่มีจรรยาบรรณดว้ยการหนีไป  
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่มีความรับผดิชอบต่ออาชีพของตน  ดงัน้ี   

 
สมิท  Is this the hotel Songkhla  ? 
จอน  (ตกใจ) เยส !  เยส !  (หนัหมวกกลบัหลงั  เพื่อมิใหฝ้ร่ังเห็นตวัหนงัสือท่ี
  หนา้หมวก)  
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สมิท  I want to ask the manager whether a young fellow and a girl have been 
  here. 
จอน  เยส !  เยส !  (ถอยหลงัไปจนถึงประตซูา้ยแลว้เลยหนีออกไป)  
สมิท  Hullo ! What’s the matter with that fellow  ? I  must try and get hold of 
  an interpreter. They say there is one here who could speak English.   
  Interpreter ! Interpreter ! 

 (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 134-135) 

 
3.2 อาชีพผู้พพิากษา 
 ผูพ้ิพากษา หมายถึง ผูมี้อาํนาจและหนา้ท่ีในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในศาล 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 785)  โดยทาํหนา้ท่ีควบคุมและดาํเนินการพิจารณาคดีความท่ีมีการ
ฟ้องร้องว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา  ทั้งน้ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ  
ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นการประกอบอาชีพผูพ้ิพากษาอยา่งมีจรรยาบรรณ  ผา่นตวัละครพระโลละศาสตร์
ราชสภาบดี  ซ่ึงเป็นอธิบดีผูพ้ิพากษาในเร่ือง  โดยทาํหน้าท่ีควบคุมการพิจารณาคดีและการ
ดาํเนินคดีใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย  ดงัน้ี  

 
โลละ  เม่ือพิจารณาคร้ังก่อน  จาํเลยให้การภาคเสธไวเ้พราะฉะนั้นจะตอ้งฟัง 
  พยานฝ่ายโจทก ์ ท่านขนุประเคนจะเบิกใคร ? 
ประเคน  ผมขอรับประทานเบิกจีนเก๊า  ผูเ้ป็นเจา้ทุกขใ์นคดีน้ี 
โลละ  เรียกจีนเก๊า 
ตาทุย้  จีนเก๊า !  
(จีนเก๊าเขา้มาสู่ศาล) 
เก๊า  (เม่ือผา่นนายกบู)  อา้ยลิยาํ !  อา้ยหนา้ส้งตีง ! 
กบู  อุวะ !  อา้ยเจ๊กอปัรีย ์ อยูดี่ ๆ กด่็าใหไ้ด ้
โลละ  หยดุ !  หยดุทนัที !  แกมาด่ากนัในศาลน้ีไดห้รือ ?  ในท่ีน้ีมีฉนัคนเดียวท่ีมี  
  อาํนาจกล่าวคาํผรุสวาทได ้
เก๊า  ใตเ้ทา้ลีมาก  อา้ยกบูมงัเตมทีขอลบั  ปากมงักิงข้ี— 
โลละ  หยดุ !  ฉนัไม่อยากฟังเสียงแกอีก  จนกวา่ฉนัจะถามแกในคอกพยาน ! 
กบู  ยกมือไหว)้  เออ !  เจา้ประคุณ !  ขนาบมนัเสียบา้งจึงจะดี 
โลละ  ฉนับอกวา่ใหแ้กหยดุพดูแลว้ไม่ใช่หรือ ? 
เก๊า  อา้ยชากหมามงักมี็แต่เห่า— 
โลละ  บอกวา่ไม่ใหพ้ดู !  นกัการ ! 
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ตาทุย้  ขอรับ 
โลละ  ต่อไปน้ีถา้ใครพดูไล่ออกไปจากศาล 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 181-183) 

 
 นอกจากน้ีพระโลละศาสตร์ราชสภาบดียงัแสดงให้เห็นว่าเป็นผูท่ี้ตดัสินคดีความ

ดว้ยความยุติธรรมและตรงไปตรงมา  ดงัท่ีตดัสินให้ฝ่ายจาํเลยไม่มีความผิดเพราะถูกฝ่ายโจทก์ใช้
กาํลงัประทุษร้ายร่างกายก่อน  ดงันั้นฝ่ายจาํเลยจึงตอ้งป้องกนัตวั 

 
โลละ  (อ่านต่อ) “แต่ตามทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าจาํเลยไดป้ระพฤติอยา่งไรให้
  เป็นท่ีรําคาญแก่สาธารณชน  คือไม่ได้แสดงกิริยาหรือกล่าววาจาไม่    
  สมควรอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีทาํให้สาธารณชนเดือดร้อน  และไม่ไดแ้สดง
  วาจาหรือกิ ริยาลามกอนาจารต่อหน้าธารกํานัลจนสักอย่าง เ ดียว            
  เพราะฉะนั้นในการท่ีจีนเก๊าไดพ้ยายามขบัไล่จาํเลยโดยใชก้าํลงัผลกัไส
  นับว่าจีนเก๊าใชอ้าํนาจเกินกว่าท่ีกฎหมายอนุญาตหรือกฎปกครองทอ้งท่ี
  ยอมใหใ้ชไ้ด ้ ดงัน้ีจึงเห็นวา่  การท่ีนายกบูจาํเลยไดใ้ชก้าํหมดัป้องกนัตวั 
  นั้น  มีสาเหตุเพียงพออยู ่ จึงพร้อมกนัพิพากษาช้ีขาดวา่  นายกบูจาํเลยไม่มี
  ความผดิตามคาํหาของโจทก ์ ใหป้ล่อยตวันายกบูจาํเลยไป” 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 214-215) 

 
3.3 อาชีพครู 
 ครู หมายถึง ผูส้ั่งสอนศิษย,์ ผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย ์(ราชบณัฑิตยสถาน, 

2556: 235)  ครูคือผูน้าํทางสว่างมาสู่ลูกศิษยผ์่านการอบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการและ 
การดาํเนินชีวิต  จากคาํกล่าวท่ีว่า “ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ”  สะทอ้นให้เห็นความมุ่งหวงัท่ีคน 
ในสังคมมีต่ออาชีพครู  คือการเป็นตวัอย่างท่ีดี  ดงันั้นหน้าท่ีของครูจึงมิใช่เพียงการให้ความรู้แก่
ผูอ่ื้นเท่านั้น  หากยงัรวมไปถึงการประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่คนในสังคมอีกด้วย   
  พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  ปรากฏตวัละครท่ีประกอบ
อาชีพครูคือนายดิศ ฉมงัคิด  ซ่ึงเป็นครูของวิไล  ทั้งน้ีจากเหตุการณ์ในเร่ืองพบว่านายดิศมีความ
ประพฤติท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงขดักบัจรรยาบรรณความเป็นครูหลายประการ ไดแ้ก่ การกล่าวถึงอาชีพ
ทหารโดยใชว้าจาแสดงการดูถูกดูแคลน  การพูดจาโกหกหลอกลวงผูอ่ื้นเพื่อนาํคนเหล่านั้นมาใช้
เป็นเคร่ืองมือของตน  การพยายามติดสินบนผูอ่ื้น  และยงัใช้วาจาย ัว่ยุให้ผูอ่ื้นเกิดโทสะ  ซ่ึง
ทา้ยท่ีสุดเม่ือความจริงปรากฏนายดิศกถู็กขบัไล่ออกจากบา้นของวิไล   
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รัตน ์  ผมฟังคุณละกเ็พลินจริง ๆ ! (ไปนัง่เรียบร้อย และหนัไปพดูกบัคนดู) เขา้ใจ
  แลว้ตาครูจะย ัว่ใหฉุ้นเท่านั้นเอง ! (นัง่ยิม้เร่ือย) 
ดิศ  (พูดเป็นเชิงปลอบวิไล) ฉันสงสารหล่อนจริง ๆ ! หวงัใจว่าหล่อนจะไม่
  ตอ้งเสียใจภายในเร็ววนันกั (ดูรัตน์และพดูกบัคนดู) ยิม้เร่ือยพิลึก ! (พดูกบั
  วิไล) การมีผวัผดิเป็นความทุกขอ์ยา่งร้ายกาจสาํหรับหญิงสาว 
วิไล  เอะ๊ ! คุณครูน่ีอยา่งไร ? 
ดิศ  ฉันไดเ้คยเห็นมานักกว่านักแลว้ เห็นหญิงท่ีมีผวัผิดตอ้งนั่งเอานํ้ าตาเช็ด 
  หวัเข่า !  เพราะหลงรักผูช้ายชาติชัว่ ท่ีไม่ควรจะเรียกวา่มนุษย ์! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 240) 

 
3.4 อาชีพทหาร 
 ทหาร หมายถึง ผูมี้อาชีพในเร่ืองรบ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 548)  ทหารคือ

อาชีพท่ีสําคญัของทุกประเทศ  ทาํหน้าท่ีปกป้องประเทศชาติจากการรุกรานของศตัรูและปกป้อง
ดูแลคนในประเทศไม่ให้เกิดอนัตรายใด ๆ  ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองวิไลเลือกคู่  
ปรากฏการแสดงการทาํหน้าท่ีทหารของนายร้อยเอกรัตน์   ติกะเสน  ท่ีตอ้งไปประจาํอยู่บริเวณ
มณฑลพายพัซ่ึงเป็นหัวเมืองของประเทศไทยสมยันั้น  เพื่อปกป้องประเทศ  และไดมี้การสู้รบกบั
ฝ่ายเง้ียวซ่ึงเป็นโจรเขา้มาปลน้ทรัพยส์มบติัท่ีบริเวณเชียงแสน  โดยการต่อสู้คร้ังนั้นนายร้อยเอก
รัตน์   ติกะเสน  ไดรั้บบาดเจบ็  ทั้งน้ีการทาํหนา้ท่ีของนายร้อยเอกรัตน์   ติกะเสน  เป็นส่วนสาํคญัท่ี
แสดงให้เห็นถึงการเสียสละทุ่มเทของผูท่ี้ประกอบอาชีพทหาร  เพื่อธาํรงรักษาประเทศและปกป้อง
คนภายในประเทศจากภยัอนัตรายต่าง ๆ 

  
คุณหญิงเขียว เร่ืองการรบทพัจบัศึกทาํไมไม่เล่าไปบา้งเล่าพอ่รัตน์  
วิไล  จริงนะคุณพี่ เล่าไปบา้งสิ 
รัตน ์  ท่ีจริงกไ็ม่มีอะไรจะเล่าดว้ยกนัแหละ 
คุณหญิงเขียว อะไรไม่มี กร็บเง้ียวท่ีเชียงแสนอยา่งไรล่ะ 
รัตน ์  เป็นการปราบโจรเลก็นอ้ยเท่านั้น 
คุณหญิงเขียว แต่พอ่รัตน์ไดมี้บาดเจบ็ดว้ยไม่ใช่หรือ ? 
รัตน ์  นิดหน่อยขอรับ เผอิญเป็นเคราะห์ดีแบนเขาไปช่วยผมทนั  หาไม่กจ็ะไดมี้
  ช่ือผมในราชกิจจาแผนกข่าวตาย 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 172) 
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 นอกจากน้ีเม่ือนายดิศ  ฉมงัคิด  พดูจาดูถูกอาชีพทหาร  นายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  
กแ็สดงความไม่พอใจ  ทั้งน้ีการแสดงความไม่พอใจต่อคาํพดูของนายดิศ  ฉมงัคิด  เป็นการแสดงให้
เห็นถึงความรักในอาชีพของตนเอง  ไม่ยอมใหใ้ครมากล่าวถึงอาชีพของตนเองในทางท่ีเสียหาย  ซ่ึง
เป็นลกัษณะอนัควรประพฤติของผูท่ี้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ 

 
ดิศ  ผมจะขอพูดอะไรตรง ๆ สักอย่างหน่ึง  จริงอยู่ผมก็ไม่รังเกียจทหาร - - - 
  ผมยอมวา่มีอยูก่ไ็ม่ขดัขวางอะไรในส่วนตวัผม - - -  
รัตน ์  (พดูแกมประชด) คุณมีความกรุณาต่อทหารมาก ! 
ดิศ  หามิได ้ผมยอมรับว่า ทหารเป็นของท่ียงัตอ้งมีอยูส่ําหรับเป็นของสง่าใน
  บา้นเมือง เช่นใชใ้นการแห่นาํตามเสดจ็  เป็นตน้ เพราะคนเรายงัรู้สึกฝังอยู่
  ในใจเป็นมรดกติดมาแต่โบราณ  วา่เป็นพระมหากษตัริยต์อ้งมีคนถืออาวุธ
  ประดบัพระเกียรติยศ  แต่ถา้จะพิจารณาดูโดยฐานนกัปราชญแ์ลว้ ก็น่าจะ
  ตอ้งรู้สึกวา่ดูมีประโยชน์นอ้ยเตม็ทีในการท่ีรวบรวมชายฉกรรจเ์หล่าน้ี  ได้
  จดัแบ่งเป็นกอง ๆ เรียกวา่ กองร้อย กองพนั กรม และกองพล 
รัตน ์  (พดูกบัคนดู) กวนโทโสจริง ๆ อีตาครูน่ี 
ดิศ  การท่ีจดัแบ่งเช่นนั้นกเ็ป็นการสะดวกดีสาํหรับการควบคุม  แต่นกัปราชญ์
  และผูมี้หลกัฐานยอ่มจะตั้งปัญหาอยูว่า่ การท่ีเสียเวลาวางระเบียบการ   
  เหล่าน้ี และเสียเงินแผน่ดินปีละหลายลา้นสาํหรับเล้ียงคนท่ีไม่ทาํ 
  ประโยชน์ใหบ้งัเกิดแก่ชาติบา้นเมืองเลยเช่นน้ี  เป็นประโยชน์อยา่งไร ? 
รัตน์   (เตม็กลั้น) จะใหผ้มตอบหรือ ? 
ดิศ  ถา้ตอบไดก้โ็ปรดตอบหน่อยสิ 
รัตน ์  (พดูเสียงดงั) กองทพัมีไวส้าํหรับรักษาหมอ้ขา้วของนกัปราชญน์ะสิ ! 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 178-179) 

 
3.5 อาชีพแพทย์ 
 แพทย์ คือ ผู ้ท่ีมีหน้าท่ีวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย  สั่งยา  และให้การรักษาทาง 

อายุรกรรมและศัลยกรรมในความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์  เป็นอาชีพท่ีมี
ความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของผูป่้วย  เพราะหากแพทยว์ินิจฉัยและให้การรักษาอาการเจ็บป่วย
ผิดพลาด  อาจทาํให้ผูท่ี้เจ็บป่วยนั้นเสียชีวิตได ้ ทั้งน้ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
ตบตา  สะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะอนัควรยกยอ่งสรรเสริญผูท่ี้ประกอบอาชีพแพทยอ์ยา่งมีจรรยาบรรณ  
ผา่นตวัละครหมอคาํ  วิมะโลสถ  ท่ีรักษาอาการเจ็บป่วยของผูป่้วยอยา่งตรงไปตรงมา  ไม่แสวงหา
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ผลประโยชน์จากอาการเจบ็ป่วยของผูป่้วย  แมว้่าตนเองจะเป็นแพทยท่ี์ไม่ค่อยมีผูป่้วยมารักษาและ
ถูกภรรยายใุหห้าผลประโยชน์จากผูป่้วย  ดงัน้ี        

 
ปลัง่  ท่าทางท่ีคุณวางถอ้ยคาํท่ีคุณพูด  ทาํให้รู้สึกวา่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรยิ่งไป
  กว่ารักษาแผลยุงกดั  หรือรักษาหนังเป่ือยนิดหน่อยเท่านั้น ดิฉันเคยเห็น
  หมอหลายคน  ท่ีเป็นคนมีช่ือเสียง  มีผูนิ้ยมมาก เขาประพฤติคนละอยา่ง
  กบัคุณทีเดียว  เม่ือไปตรวจอาการคนไข ้ เขาไม่ไดต้ั้งใจไปรักษาให้หาย
  ภายในสองวนัเป็นอนัขาด  เขามกัจะบอกทนัท่ีว่า “การรักษาจะตอ้งกิน
  เวลานาน, นาน มาก” แลว้กเ็รียกหมออีกคนหน่ึงไปปรึกษากนั 
หมอคาํ  กเ็ป็นประโยชน์อะไรละ ? 
ปลัง่  เป็นการเอ้ือเฟ้ือแก่เพื่อนแพทย ์ ซ่ึงเขาจะตอ้งทาํตอบแทนเราในวนัอ่ืนน่ะ
  ซิคะ  น่ีแหละเป็นวิธีท่ีจะมีคนมาหามาก ๆ  
หมอคาํ  ฉนัทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ ตะขิดตะขวงใจนกั 
ปลัง่  ฮือ ก็เพราะคุณซ่ือเหลือเกินเช่นน้ีน่ะสิ, จึงมีผูห้าไปรักษาน้อยลงทุกที   
  จนลงทา้ยเหลืออยูค่นเดียว...... 
หมอคาํ  หลวงนคร  เพ่ือนบา้นของเรา 
ปลัง่  ก็นั่นนะสิคะ คุณหลวงนครไดก้ลืนเข็มเขา้ไปเล่มหน่ึง ขอ้น้ีไม่มีขอ้สงสัย คุณไป

   รักษาอยู่ ๑๕ วนั...... นั่นก็เป็นการดีอยู่แลว้ แต่อยู่ดี ๆ วนัหน่ึงคุณไพล่ไปบอกเขา 

   ซ่ือ ๆ วา่ “คุณหลวงขอรับ, ผมแลไม่เห็นเลยวา่ คุณเป็นอะไรแน่” 

หมอคาํ  กฉ็นัแลไม่เห็นจริง ๆ จะใหฉ้นับอกวา่กระไรล่ะ ? 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 52-53) 

 
3.6 อาชีพผู้ให้บริการ 
 ผูใ้ห้บริการคือผูท้าํหน้าท่ีช่วยเหลือและดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ   

ในพระราชนิพนธ์บทละครชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะของผูใ้ห้บริการท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน  โดยตวัอย่างแรกเป็นการแสดงลกัษณะของผูท่ี้
ประกอบอาชีพให้บริการท่ีไม่เหมาะสม  เพราะเป็นการให้บริการดว้ยการพูดจาอยา่งไร้ไมตรีและ 
เสียมารยาท  รวมถึงไม่มีความสุภาพต่อผูใ้ช้บริการ  ดังจะเห็นได้จากบทสนทนาท่ีขุนทุรวาที 
ถามพนักงานประจาํสถานีรถไฟถึงตารางเวลา  นอกจากพนักงานสถานีรถไฟซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ  
จะไม่ใหค้าํตอบแลว้  ยงัพดูเป็นเชิงต่อวา่ขนุทุรวาที   
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ขนุทุรวาที  กนั  เอ๊ะ !  ตาหลวงทาํไมแกยงัไม่มาอีกหนอ  (เห็นคนขนของผูห้น่ึงเดิน
  ผา่นมา  จ่ึงถาม)  น่ีแน่แก  รถไฟไปเพชรบุรีออกเวลาไรกนั 
คนขนของ  (ตอบอยา่งกระชาก) กถ็ามพนกังานเขาสิ ! (เดินเลยไปทางซา้ย) 
ขนุทุรวาที  ขอบใจ ... อา้ยฉิบหาย ! (หันไปพดูกบัพนกังานรถไฟท่ีเดินผา่นมา)  น่ีแน่
  นาย  รถไฟไปเพชรบุรีออกเวลาไร 
พนกังาน   ตารางมีปิดอยู่โน่น !  อ่านเองไม่ไดห้รือ  หรือตาบอด  หรืออ่านหนังสือ 
  ไม่เป็น (ยนืพิงอยูริ่มช่องท่ีขายตัว๋) 
ขนุทุรวาที (พดูป้อง) เออ !  คนท่ีสถานีน้ีเขาช่างกิริยาดีจริงนะ !  ดีละแกไม่มาออฟฟิศ
  ฉนับา้งกแ็ลว้ไป (เดินเขา้โรงไปทางซา้ย) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 9-10) 

 
 ในขณะเดียวกนัลกัษณะของผูใ้ห้บริการท่ีดีนั้น  ปรากฏผ่านบทบาทของผูรั้กษา 

ท่ีพกัท่ีตาํบลกะโรมซ่ึงปฏิบติัตนอย่างสุภาพเรียบร้อย พูดจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมต่อ 
นางจาํเนียรวานิชซ่ึงเป็นผูม้าใชบ้ริการ  ซ่ึงใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ 

 
นางจาํเนียร (พดูกบัผูรั้กษาสถานท่ี) มีหอ้งวา่งไหมจ๊ะ 
ผูรั้กษา   มีขอรับ 
นางจาํเนียร (พดูกบัสามี)  คุณคะ  ไปพกัเสียครู่หน่ึงก่อนแลว้จึงค่อยไปต่อไป 
ผูรั้กษา  เชิญทางน้ีขอรับ  (นาํทางเขา้ไปทางประตูซา้ย)  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 35) 
 

แนวคิดเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
พบว่าแนวคิดเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ปรากฏผ่านตวัละครท่ีประกอบอาชีพล่าม  อาชีพผูพ้ิพากษา  
อาชีพครู  อาชีพทหาร  อาชีพแพทย ์ และอาชีพผูใ้ห้บริการ  โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลดีของ
การปฏิบติัอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ  และผลเสียของการปฏิบติัอาชีพดว้ยความบกพร่องและขาด
จรรยาบรรณ 

แนวคิดเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
สะทอ้นให้เห็นแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีตอ้งการให้ผูอ่้าน
ทราบถึงขอ้ดีและประโยชน์จากการประกอบอาชีพด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจรรยาบรรณ   
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ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างสรรคส์ังคมไทยให้เจริญงอกงามบนพื้นฐานของความซ่ือสัตยต่์อ
อาชีพของตนเอง 
 
 
4. แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นสุภาพบุรุษ 

สุภาพบุรุษ หมายถึง ชายท่ีมีกิริยาวาจาเรียบร้อย  รู้กาลเทศะ  และมีคุณธรรม 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556 :1245)  ความเป็นสุภาพบุรุษเป็นความประพฤติท่ีดีและควรประพฤติให้
เป็นนิสัย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือชายไทยทุกคน  ท่ีควรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเป็นสุภาพบุรุษ  จากการ
วิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ผูว้ิจยัพบแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นสภาพบุรุษ
จากบทบาทของตวัละครเอกในแต่ละเร่ือง  ดงัน้ี 

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอเป็น  พบว่าสุภาพบุรุษนั้นคือคนท่ีรู้จกั
สาํนึกในความผดิและพร้อมแสดงความขอโทษ  ดงัท่ีนายเหล่ียมรู้ตวัว่าการพาจินดาหนีไปจากบา้น
นั้นเป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง  นายเหล่ียมจึงพาจินดามากราบขอโทษหม่ืนจาํเนียร  และกราบขอ
จินดาจากหม่ืนจาํเนียร 

 
เหล่ียม  ผมพาแม่จินดามาคืนให้กะคุณพ่อ  เพราะตกลงกนัทั้งสองคนวา่ไม่ควรจะ
  ทาํใหคุ้ณพอ่ไดค้วามเดือดเน้ือร้อนใจ  จะเป็นกรรมต่อไปภายหนา้  ผมไม่
  คิดลกัพาลกูสาวคุณพอ่อีกละขอรับ  ผมจะกราบเทา้ขอต่อคุณพอ่แต่โดยดี 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 196-197) 

  
นอกจากน้ีความเป็นสุภาพบุรุษท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง

หมอจ าเป็น  คือการไม่ฉวยโอกาสแตะตอ้งตวัหญิงสาวและพูดจาโอโ้ลมในเชิงชูส้าว โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่คือการกระทาํต่อหญิงสาวท่ีเป็นภรรยาผูอ่ื้น  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  ดงัท่ีตาสังไดก้ระทาํ
ต่อนางกล่ินซ่ึงเป็นภรรยาของอา้ยหลอ  ซ่ึงส่งผลใหอ้า้ยหลอไม่พอใจเป็นอยา่งมาก     

 
ตาสัง  ออ้ !  ฉันไม่ทราบ  ฉันมีความยินดีดว้ยกะแกท่ีแกไดเ้มียดีเช่นแม่กล่ินน่ี 
  (ยื่นมือไปทางอา้ยหลอ  อา้ยหลอเขา้ใจว่าจะจบัมือกบัตน  ยื่นมือออกมา
  เพื่อรับคาํนบั  ตาสังกลบัลอดใตแ้ขนอา้ยหลอไป  จบัเอามือนางกล่ิน) 
อา้ยหลอ  (ผลกัตาสังแลว้ยนืขวางหนา้อีก)  อยา่ใหม้นัหนกันกัซิครับ 
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ตาสัง  ฉันก็มีความตั้งใจ  แต่จะแสดงความยินดีดว้ยกบัแกในการท่ีมีเมียรูปงาม
  นามเพราะ  และเฉลียวฉลาดเช่นแม่กล่ินน้ี (ทาํท่าจะจบัมือคาํนบั  แต่พอ
  อา้ยหลอยืน่มือมาเพื่อจะรับกล็อดไปจบัตวันางกล่ินเหมือนอยา่งก่อนอีก) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 196-197) 

 
พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองตบตา  นายฤกษไ์ดแ้สดงความเป็นสุภาพบุรุษ  

ผา่นการตอบคาํถามของหมอคาํ  วิมะโลสถ  ผูเ้ป็นพ่อของนางสาวมณี  วิมะโลสถ  และเปิดเผยถึง
ความรักท่ีมีนางสาวมณี  วิมะโลสถ  อยา่งจริงใจและตรงไปตรงมา  

 
หมอคาํ  ฉนัขอใหน้ายฤกษพ์ดูจาตรง ๆ ใหส้มควรแก่ลกูผูดี้เถอะ 
ฤกษ ์  ผมตอ้งขอขอบใจคุณท่ีไดช้ี้แจงใหผ้มฟังโดยถ่ีถว้นและประกอบดว้ยความ
  กรุณาเช่นน้ี และผมขอบอกตามตรงว่า ท่ีไม่ไดป้ริปากข้ึนก่อนในเร่ืองน้ี
  ก็เพราะความเกรงใจเหลือเกิน บดัน้ี คุณไดอ้นุญาตให้ผมพูดโดยจริงใจ
แลว้    ผมก็จะสารภาพโดยตรงว่า ผมมีความรักแม่มณี  และถา้ผมไดห้ล่อนไป
  เป็นคู่ครองแลว้ กจ็ะยนิดียิง่กวา่ไดส้มบติัใด ๆ ในโลกน้ี 
หมอคาํ  ดีมาก ฉันขอบใจท่ีนายฤกษ์ไดพู้ดกบัฉันตรง ๆ เช่นน้ี เม่ือไดท้ราบความ
  ประสงคสุ์จริตของนายฤกษแ์ลว้เช่นน้ี ฉนักจ็ะไดถ้ามขอ้ความอะไร 
  บางอยา่งไดถ้นดั 
ฤกษ ์  ถามถึงสกุลและอาชีพหรือขอรับ ? ผมยินดีท่ีจะบอกให้ทราบ ตวัผมเอง
  เป็นทนายความ  

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2506: 64-65) 

 
แนวคิดเก่ียวกับความเป็นสุภาพบุรุษในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง  

หลวงจ าเนียรเดินทาง  พบว่าปรากฏผ่านการตวัละครเอกอย่างนายแมน้  เสลานนท์  ท่ีไดแ้สดง
ความจริงใจและยอมรับอยา่งตรงไปตรงมาต่อหนา้นางจาํเนียรวานิช  ว่าตวันายแมน้  เสลานนท ์ ได้
แอบเดินทางตามมาเพราะหลงรักนางสาวโสภา  ศงัขะวรรณ  ซ่ึงเป็นลูกสาวของนางจาํเนียรวานิช 

 
แมน้  ผมจะคงแกลง้ทาํเป็นสบเหมาะเคราะห์ดีต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้  ผมจาํจะตอ้ง
  แสดงความจริงใจสาํหรับตวัคุณนายและสาํหรับบุตรีของคุณนายดว้ย 
นางจาํเนียร คืออยา่งไรคะ 
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แมน้  ผมตอ้งขออภยันะขอรับ  ตั้งแต่วนัท่ีผมไดพ้บกบัแม่โสภาเป็นคร้ังแรก  ผม
  ไดมี้ความพอใจ  ติดใจอยา่งยิ่ง  ผมไดท้ราบข่าววา่คุณหลวงกบัครอบครัว
  จะมานคร  ผมกม็าบา้ง 
นางจาํเนียร น่ีแปลวา่คุณตามาเรามาฉะนั้นหรือคะ 
แมน้  ตามทุกฝีกา้วเทียวขอรับ  จะทาํอยา่งไรได ้... ผมมีความรัก 
นางจาํเนียร อะไรคุณ 
แมน้  ขอให้คุณแม่เ ช่ือเถอะ  ว่าความรักของผมเป็นไปโดยอาการอย่าง 
  สัมมาคารวะ  ไม่อุอะมะเท่อ  เป็นกิริยาอาการอนัสมควรท่ีจะประพฤติต่อ
  หญิงสาวผูท่ี้สมหวงัจะยกยอ่งเป็นภรรยาคู่ชีวิตของผมทีเดียว 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 52-53) 

 
นอกจากน้ีแนวคิดเร่ืองความเป็นสุภาพบุรุษในพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ือง

หลวงจ าเนียรเดินทาง ยงัปรากฏผ่านการตกลงแข่งขนัเพื่อพิชิตใจหญิงสาวกบัฝ่ายตรงขา้มอย่าง
สุภาพบุรุษ  คือไม่ใชก้าํลงั  ไม่พดูจาต่อวา่ลบัหลงั  และถา้ตอ้งเป็นฝ่ายพา่ยแพก้ต็อ้งยอมรับแต่โดยดี  
ไม่คิดหาทางแกแ้คน้กนั   

 
แมน้  (หวัเราะ) ตกลงเป็นแข่งขนักนันะ 
เนียน  อย่างนั้นซิ ! แข่งขนักนัในระหว่างมิตร  ถา้แกชนะฉันก็จะยอมแพโ้ดยดี
  ทีเดียว ... ถา้ฉันชนะ  แกก็ตอ้งอย่าอาฆาตจองเวรต่อไป  สัญญากนัอย่าง
  นั้นนะ   
แมน้  เอาเป็นตกลง 
เนียน  มาจบัมือกนัเสียก่อนท่ีจะเร่ิมต่อสู้กนั 
แมน้  และเม่ือแพช้นะกนัแลว้กจ็บัมือกนัอีก (จบัมือกนั) 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 25) 

 
การวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับความเป็นสุภาพบุรุษท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 

บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์จากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบว่าความเป็นสุภาพบุรุษนั้นคือการรู้จกัสาํนึกในความผิดและพร้อม
แสดงความขอโทษ  การไม่ฉวยโอกาสแตะตอ้งตวัหญิงสาวและพูดจาโอโ้ลมในเชิงชู้สาว  การ
แสดงความจริงใจและยอมรับในส่ิงท่ีตนเองมุ่งหวงัอยา่งตรงไปตรงมา  โดยเฉพาะการสารภาพเร่ือง
ความรักต่อหนา้ผูเ้ป็นบิดาและมารดาของฝ่ายผูห้ญิง  นอกจากน้ีเม่ือเกิดการแข่งขนัตอ้งกระทาํการ
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แข่งขนัอยา่งสุภาพบุรุษ คือ ไม่ใชก้าํลงัในการตดัสินปัญหา  ไม่พดูจาต่อว่าลบัหลงัอีกฝ่าย  และตอ้ง
รู้แพ ้ รู้ชนะ  และรู้อภยั  ไม่คิดหาทางแกแ้คน้ 

แนวคิดดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นนยัสาํคญัท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ช้ีนาํให้เห็นถึงขอ้ดีของการประพฤติปฏิบติัอย่างเป็นสุภาพบุรุษ  และยงัทรงช้ีนาํให้เห็นถึงขอ้เสีย
ของการไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษแก่ประชาชนของพระองค ์ ผ่านความประพฤติของตวัละครใน
พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวั 
 
 
5. แนวคดิเร่ืองการเลอืกคู่ครอง 

คู่ครอง หมายถึง หญิงและชายท่ีอยูร่่วมกนัฉนัผวัเมีย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 265) 
การเลือกคู่ครองคือการตดัสินใจท่ีสําคญัคร้ังหน่ึงในชีวิต  เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของชีวิตคู่เป็นการ
เลือกคนท่ีจะมาใชชี้วิตหลงัการสมรสร่วมกนั  มาร่วมสร้างครอบครัวใหม่  ถา้เลือกคู่ครองท่ีดีก็
เท่ากบัชีวิตประสบความสําเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง  อย่างไรก็ตามการตดัสินใจเลือกคู่ครองท่ีเกิดข้ึน 
ในสังคมไทยนั้น  ในอดีตผูท่ี้เป็นพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่จะเป็นผูเ้ลือกคู่ครองให้กบัลูก  แต่ต่อมา 
ชายและหญิงเร่ิมมีบทบาทในการเลือกคู่ครองดว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน  โดยพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่จะ 
มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา   

การเลือกคู่ครองท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ใช่ว่าจะเกิดข้ึน
จากการตดัสินใจของผูท่ี้จะเป็นเจา้บ่าวและผูท่ี้จะเป็นเจา้สาวเท่านั้น  หากแต่ยงัมีองคป์ระกอบและ
ปัจจัยอีกหลายประการ  ดังเช่นคาํนึงถึงปัจจัยเร่ืองฐานะของผูท่ี้จะมาใช้ชีวิตสมรสและความ 
พึงพอใจของบิดามารดาหรือญาติผูใ้หญ่  ซ่ึงหากบิดามารดาหรือญาติผูใ้หญ่เป็นคนใจกวา้ง  ยอมให้
ผูท่ี้กาํลังจะแต่งงานเพราะว่ารักกันได้ตัดสินใจเองก็จะเป็นเร่ืองง่าย  แต่หากไม่พึงพอใจก็จะ 
แสดงความไม่พอใจในตวัของผูท่ี้จะมาขอแต่งงานกบัลูกหรือหลานฝ่ายตน  และบางคร้ังบิดามารดา
หรือญาติผูใ้หญ่คาํนึงถึงฐานะทางการเงินหรือช่ือเสียงเกียรติยศก็อาจจะยกลูกหรือหลานของตนเอง
ให้แต่งงานกบัผูท่ี้ตนเองตอ้งการ  หรือท่ีสังคมไทยเรียกว่า “คลุมถุงชน” จากการวิเคราะห์ 
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์าก
บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  พบวา่มีแนวคิดเร่ืองการเลือกคู่ครอง  ดงัน้ี 
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5.1 การเลอืกคู่ครองโดยการคลุมถุงชน 
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหมอจ าเป็น  ปรากฏการเลือกคู่ครองใน

ลกัษณะคลุมถุงชน ผ่านบทสนทนาระหว่างจินดากบัหม่ืนจาํเนียร  โดยจินดาแสดงความไม่พอใจ
หม่ืนจาํเนียรท่ีจะยกตนให้กบันายห่อ  ซ่ึงเป็นชายท่ีหม่ืนจาํเนียรพึงพอใจเพราะมีฐานะท่ีมัน่คง   
แต่จินดานั้นไม่ไดรั้กนายห่อ  จินดารักและอยากแต่งงานกบันายเหล่ียมมากกวา่ 

    
จินดา  เม่ือดิฉันพูดไดย้งัง้ีแลว้  ดิฉันจะตอ้งขอบอกคุณพ่อให้รู้ไวว้่าดิฉันจะไม่
  ยอมมีผัวอ่ืนนอกจากนายเหล่ียม  และในการท่ีคุณพ่อคิดจะยกให้ 
  นายห่อน่ะ  อยา่คิดอีกต่อไปเลย 
หม่ืนจาํเนียร เอะ๊............. 
จินดา  ดิฉนัจะไม่ยอมเปล่ียนความคิดเลยทีเดียว 
หม่ืนจาํเนียร อะไรจะ................ 
จินดา  ถึงอธิบายเท่าไรดิฉนักไ็ม่ยอมเช่ือฟังเป็นอนัขาด 
หม่ืนจาํเนียร กถ็า้วา่................... 
จินดา  คุณพอ่จะพดูยงัไง ๆ  ดิฉนักไ็ม่ขอฟัง  เพราะยงังั้นพดูไปกเ็สียเวลาเปล่า 
หม่ืนจาํเนียร ถา้ยงังั้น............ 
จินดา  จะเอาอาํนาจมาข่มข่ีดิฉนัใหดิ้ฉนัเป็นเมีย  คนท่ีดิฉนัไม่รักน่ะเป็นไม่ไดล้ะ
  นะเจา้คะ 
หม่ืนจาํเนียร ไม่ใช่  พอ่หมายวา่............. 
จินดา  คุณพอ่จะพดูไปกเ็สียเวลาเปล่า 
หม่ืนจาํเนียร กจ็ะ.................... 
จินดา  ดิฉนัเหลือท่ีจะยอมใหก้ดข่ีไดอี้กต่อไปแลว้ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 244-245) 

 
5.2 การเลอืกคู่ครองด้วยตัวเองทีไ่ด้รับความยนิยอมจากผู้ใหญ่ 
 การเลือกคู่ครองในลกัษณะน้ีเป็นการให้สิทธ์ิในการตดัสินใจเลือกคู่ครองแก่ลูก 

โดยใหลู้กไดเ้ลือกคนท่ีตนเองพอใจและอยากใชชี้วิตร่วมดว้ยมาเป็นคู่ครอง แต่อยา่งไรก็ตามคู่ครอง
ท่ีลูกเลือกกต็อ้งไดรั้บความยนิยอมจากพ่อแม่หรือผูใ้หญ่ การเลือกคู่ครองในลกัษณะดงักล่าวพบใน
เร่ืองต่อไปน้ี 
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พระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเร่ืองวไิลเลอืกคู่  ปรากฏการเลือกคู่ครองดว้ยการให้
ญาติผูใ้หญ่เป็นผูร่้วมพิจารณาโดยพิจารณาเลือกคู่ครองจากกิริยามารยาทและการศึกษา  ดังท่ี
คุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  พูดถึงนายต่ิง  ชาญคาํนวณ  ซ่ึงมาสู่ขอวิไล  ว่าเป็นคนท่ีมี
กิริยามารยาทดีและเป็นนกัปราชญท่ี์มีความรู้ 

 
คุณหญิงเขียว นายชาญคาํนวณเขาเป็นคนดีมาก ป้าเห็นวา่เหมาะทีเดียว ท่ีจะ - - - 
รัตน ์  ทาํไมตอ้งเร่งร้อนนกัดว้ยล่ะขอรับ ? ผมแลไม่เห็นเลยวา่ทาํไมคุณป้าจึงได้
  เร่งรัดใหแ้ม่วไิลรีบออกเหยา้ออกเรือนไปเสียนกั 
วิไล  ดิฉันประพฤติให้เป็นท่ีไม่พอใจคุณป้าอยา่งไร จึงไดอ้ยากให้ดิฉันไปเสีย
  ใหพ้น้เร็ว ๆ 
คุณหญิงเขียว (พดูกบัคนดู) เอ๊ะ ! น่ีอะไรกนั ? (พดูกบัหลาน) ป้าเห็นวา่เขาเป็นคนดีจริง 
  ขอ้สาํคญัเขาเป็นนกัปราชญ ์! 
รัตน ์  ฉลาดคาํนวณแม่หมา้ยท่ีตะพานเหลก็ 
คุณหญิงเขียว ป้าเห็นวา่นายชาญคาํนวณเป็นคนท่ีมีกิริยามารยาทดีมาก และเช่ือวา่ใคร ๆ 
  กค็งจะเห็นเป็นคนดีมากทีเดียว 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 188) 

 
 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองหลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏการเลือก

คู่ครองดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูจ้ะตอ้งเลือกนั้นตดัสินใจดว้ยตนเอง  ดงัท่ีหลวงจาํเนียรวานิชและ
นางจาํเนียรวานิชไดใ้ห้โสภามีสิทธ์ิในการเลือกคู่ชีวิตของตนเอง ตามสํานวน “ปลูกเรือนตามใจ 
ผูอ้ยู ่ ผกูอู่ตามใจผูน้อน” 

 
นางจาํเนียร นัง่ลงก่อนลกู (โสภานัง่ตามสมควร) คุณพอ่กบัแม่มีเร่ืองอะไรท่ีจะตอ้งพดู
  กบัลกูอยา่งจริงใจ 
โสภา  อะไรคะ 
นางจาํเนียร เวลาน้ีลูกมีอายุสมควรท่ีจะออกเหยา้ออกเรือนไปไดแ้ลว้  เวลาน้ีมีชาย
  หนุ่มอยู่สองคนท่ีปรารถนาจะมาสู่ขอตวัของลูก ... ทั้งสองคนน้ี  คุณพ่อ
  กบัแม่ชอบเท่า ๆ กนั ... แต่ไม่อยากจะฝ่าฝืนความพอใจของลกู   
  เพราะฉะนั้นไดต้กลงกนัวา่  ยอมใหล้กูเลือกตามใจ 
โสภา  อยา่งนั้นหรือคะคุณแม่ 
หลวงจาํเนียร ตามใจลกูทีเดียว 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 65) 
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 อย่างไรก็ตามแมโ้สภาจะเลือกคนท่ีตนตอ้งการแต่งงานดว้ย  แต่ทา้ยสุดแลว้คนท่ี
โสภาเลือกนั้นไม่เป็นท่ีพอใจของหลวงจาํเนียรวานิชซ่ึงเป็นบิดา  หลวงจาํเนียรวานิชจึงยงัไม่
ยินยอมให้แต่งงานกนั  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเลือกคู่ครองนั้นตอ้งไดรั้บการยินยอมบนพื้นฐาน
ความพึงพอใจของบิดาและมารดาดว้ย 

 
โสภา  กเ็ม่ือคุณพอ่คุณแม่จะใหดิ้ฉนัเลือกเองใหไ้ด ้ ดิฉนักข็อเลือกนายแมน้ 
นางจาํเนียร อยา่งไรล่ะคุณ 
หลวงจาํเนียร แมน้หรือ  กพ็อ่เนียนทาํไมไม่เลือก 
โสภา  คุณแมน้เธอไดช่้วยชีวติคุณพอ่ไม่ใช่หรือคะ 
หลวงจาํเนียร (โกรธ) เอาอีก !  เอาอีก ! เบ่ือเตม็ทีแลว้นะใหต้ายโหงสิ ! 
นางจาํเนียร คุณเห็นไหม  เขาเลือกทนัที  ไม่ไดอ้ ํ้าอ้ึงเลยเทียว 
หลวงจาํเนียร ขอโทษเถอะแม่ยี่สุ่น  แต่ฉันผูเ้ป็นบิดาจะยอมสละอาํนาจของตนไม่ได ้ 
  ฉนัจะตอ้งไตร่ตรองและสืบสวนดูถึงหลกัฐานของผูท่ี้จะมาเป็นลูกเขยของ
  เราต่อไปอีกก่อน 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 66-67) 

 
แนวคิดเร่ืองการเลือกคู่ครองท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส
พบว่าการเลือกคู่ครองท่ีปรากฏนั้นมีทั้งการท่ีพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่เลือกคู่ครองใหด้ว้ยเหตุผลเร่ือง
ฐานะของอีกฝ่ายท่ีมัน่คง  และมีการให้สิทธ์ิฝ่ายชายหรือฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเลือกคู่ครองดว้ย
ตนเอง  แต่ตอ้งไดรั้บการยินยอมจากพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่  ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  ทั้งน้ี
แนวคิดเร่ืองดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นทศันคติในการเลือกคู่ครองของคนในสังคมไทยในรัชสมยัของ
พระองคท่ี์เปล่ียนไป  แมว้่าจะยงัคงปรากฏแนวคิดเร่ืองการคลุมถุงชนอยูบ่า้ง  แต่ผูท่ี้ตอ้งใชชี้วิตคู่มี
สิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการคลุมถุงชนและมีโอกาสในการเลือกคู่ครองดว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
แลว้ในเร่ืองท่ีปรากฏการคลุมถุงชนนั้นตวัละครจะกล่าวถึงความไม่น่ายินดีหรือโทษของการเลือก
คู่ครองดว้ยวิธีการดงักล่าว แนวคิดท่ีแสดงผา่นตวัละครจึงแสดงให้เห็นทศันะของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีทรงไม่เห็นดว้ยกบัการเลือกคู่ครองแบบคลุมถุงชน ในดา้นการเลือก
คู่ครองดว้ยตนเองแต่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากพ่อแม่นั้นแสดงให้เห็นทศันะของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวในด้านการเช่ือฟังคาํสั่งสอนของพ่อแม่ หรือกล่าวได้ว่าให้ฟังคาํของ  
“ผูท่ี้อาบนํ้าร้อนมาก่อน” นัน่เอง 
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6. แนวคดิเร่ืองการแสวงหาความรู้ 
การแสวงหาหาความรู้เป็นพื้นฐานดา้นการศึกษาท่ีสาํคญัต่อบุคคลและส่วนรวม  ซ่ึงใน

ปัจจุบันนั้ นอาจกล่าวได้ว่าการเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลานั้ นเป็นส่ิงสําคญั  เพราะ
การศึกษาเป็นพื้นฐานปัจจยัหน่ึงในการดาํรงชีวิต  ผูท่ี้มีการศึกษาจะเป็นผูท่ี้สังคมให้การยอมรับ  
และยิ่งมีโอกาสศึกษาในระดบัสูงมากเท่าไร  โอกาสเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานและความเจริญ
ดา้นคุณภาพชีวิตก็สูงข้ึนตามไปด้วย  ทั้งน้ีการแสวงหาความรู้เป็นวิธีการพฒันาตนเองท่ีสําคญั
ประการหน่ึงของมนุษย ์ ดงันั้นมนุษยจึ์งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเป็นอยา่งยิง่  ทั้งน้ีการแสวงหา
ความรู้มีหลากหลายวิธีท่ีสามารถทาํได ้ อีกทั้งความรู้ในโลกน้ีกมี็หลายศาสตร์ใหศึ้กษา   

พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
สร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ปรากฏแนวคิดเร่ืองการแสวงหาความรู้  ดงัน้ี 

 
6.1 การแสวงหาความรู้ด้านภาษา 
 สังคมไทยมักจะยกย่องและให้ความสําคัญกับผูท่ี้มีความสามารถทางภาษา  

โดยเฉพาะภาษาองักฤษ  เพราะภาษาองักฤษไดรั้บการยกย่องว่าเป็นภาษามาตรฐานหรือสากล 
ท่ีสามารถใชส่ื้อสารกบัคนไดท้ัว่โลก   

 พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองคดีส าคัญ  ปรากฏการใชป้ระโยชน์จาก
ความรู้ทางภาษาองักฤษของตาสังท่ีพอจะรู้ศพัท์ภาษาองักฤษอยู่บา้ง  เพราะเคยไปทาํงานท่ีบา้น 
ของฝร่ัง  ตาสังไดใ้ชค้วามรู้ทางภาษาองักฤษท่ีไม่ไดถู้กตอ้งนกั  ไปหลอกหม่ืนจาํเนียรว่าตนเองนั้น
เป็นหมอท่ีมีความสามารถ  ซ่ึงหม่ืนจาํเนียรก็เช่ือเพราะเห็นว่าตาสังสามารถพูดภาษาองักฤษได ้ 
ทั้งน้ีการใชภ้าษาองักฤษของตาสังแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของความรู้  โดยเฉพาะความรู้ใน
ภาษาต่างประเทศ  ท่ีมกัจะไดรั้บความเช่ือถือจากคนรอบขา้ง  

 
ตาสัง  ถา้ยงังั้นกอ็ธิบายใหคุ้ณเขา้ใจยากอยูห่น่อย  ตามตาํราฝร่ังเขาอธิบายวา่  โซ
  ดาแยส๊แป๋นกบันาโคไดไปโดนกนัเขา้  ก็เกิดเป็นไตเช่นเอแจมมิเหน็ดข้ึน  
  เลยเกิดเป็นซิงโกนาอ๊ิสป๊ิกจนลงปลายเลยกลายเป็นแดมฟู  น่ีแหละมนั
  เช่นน้ี 
หม่ืนจาํเนียร แหม !  เสียใจจริงท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือฝร่ังมัง่ 
กล่ิน  น่ีแหละ  ความรู้มากยงัง้ีถึงจะน่านบัถือ 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2511: 207) 
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 นอกจากน้ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ืองล่ามดี  ยงัปรากฏประโยชน์
ของการมีความรู้ภาษาองักฤษ  โดยจะสังเกตไดว้่าผูท่ี้ประกอบอาชีพล่าม  ซ่ึงตอ้งมีความรู้ทาง
ภาษาองักฤษนั้น  เป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากคนทัว่ไปและไดรั้บค่าตอบแทนสูง 

 
(บ๋อยหยบิหมวกแก๊บใหน้ายจอน  ท่ีหนา้หมวกมีหนงัสือองักฤษวา่ “Interpreter”) 
บ๋อย  (ช้ีหนงัสือองักฤษ)  องักิด ! 
จอน  เขาอ่านวา่กระไร 
บ๋อย  อัว๊ไม่ลู ้ (ออกไปทางซา้ย) 
จอน  อัว๊กไ็ม่รู้ !  (ใส่หมวก)  คงหมายความวา่ล่ามแน่ละ !  ฮือ !  อา้ย 
  ภาษาองักฤษเราหรือมนัก็รู้น้อยใจหายเทียว  ถึงภาษาฝร่ังเศส  เยอรมนั
  อะไรมันก็รู้ปาน ๆ กันอีกนั่นแหละ  อา้ยภาษาในโลกน้ีท่ีเราไม่รู้มันมี  
                มากกวา่ท่ีเรารู้มากเทียว ! (หวัเราะ) ล่ามเก่งพิลึกละเรา !  เม่ือทิดบุญวาน
  ให้มาแทนตวัวนัน้ี  เกือบจะไม่ตกลงแลว้ทีเดียว  แต่เสียออ้นวอนไม่ได ้ 
  แลว้กก็ารท่ีจะหางานอะไรท่ีไดค่้าจา้งถึงวนัละ ๓ บาทกย็ากอยู ่!  ทิดบุญ
  ว่าบางวนัไม่มีชาวต่างประเทศมาเลย  หวงัใจว่าวนัน้ีก็จะปัดตลอดจะได้
  รอดตวัไปวนัหน่ึง 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2512: 131-132) 

 
6.2 การศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียน 
 การศึกษาหาความรู้จากนอกหอ้งเรียนเป็นการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีผูศึ้กษาสามารถ

ศึกษาได้ด้วยการเห็นและสัมผสักับสถานท่ีจริง  ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเร่ือง 
หลวงจ าเนียรเดินทาง  ปรากฏแนวทางการศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียน ผา่นบทสนทนาของ
หลวงจาํเนียรวานิช  ท่ีสอนนางสาวโสภา  ศงัขะวรรณ  วา่การเดินทางไปเท่ียวยงัภาคใตข้องประเทศ
ไทยคร้ังน้ี  เป็นการพาไปเปิดหูเปิดตาและศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติและสถานท่ีจริง  ไม่ใช่การ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

 
หลวงจาํเนียร ลกูเอ๋ย  มนัเป็นความจาํเป็นอยูท่ี่พอ่จะตอ้งจดัการทรัพยส์มบติัใหเ้รียบร้อย
  เสียก่อน ... พ่อคา้อย่างพ่อจะท้ิงงานการไปเสียง่ายๆ ไม่ได ้ อีกประการ
  หน่ึงพ่อรอให้ลูกเสร็จการเล่าเรียนเสียก่อนแลว้จึงจะไดพ้าไปเท่ียวเปิดหู
  เปิดตาเหมือนใหธ้รรมชาติเป็นอาจารยส์อนต่อไป 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2529: 12) 
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จากการวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองการแสวงหาความรู้ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดชวนหัวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศส  พบว่าแนวคิดเร่ืองการศึกษาหาความรู้ท่ีปรากฏนั้น  ไดแ้ก่  การแสวงหาความรู้ดา้น
ภาษาและการศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียน ทั้ งน้ีแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนว
พระราชดาํริดา้นการศึกษาของพระองค์ท่ีทรงมุ่งหวงัจะพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทดัเทียม
นานาอารยประเทศดว้ยการศึกษา  ดงัเห็นไดจ้ากพระราชดาํริท่ีเก่ียวกบัการศึกษาว่า “การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถใชพ้ฒันาประเทศชาติบา้นเมืองได ้ หากทุกคนในชาติร่วมมือกนัเสริมสร้าง
การศึกษาให้เจริญกา้วหนา้  ความเจริญวฒันาของประเทศจะมาถึงไดใ้นเวลาอนัใกล”้ (สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 201) นอกจากน้ีแนวพระราชดาํริดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีทรงตอ้งการใชก้ารศึกษาเพื่อพฒันาคนในชาติไทย ยงัสะทอ้นให้เห็น
ผา่นพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาท่ีทรงพระราชทาน เช่น การตราพระราชบญัญติัประถมศึกษา 
การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ และการประกาศจดัการมูลศึกษาของทวยราษฎร์ การก่อตั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นตน้   

 
อน่ึงส่ิงท่ีไดรั้บจากพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระองคท์รงสร้างสรรคจ์าก

บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ใช่ว่าจะเป็นบทละครพูดชวนหัวท่ีเน้นความขบขนัเพียง 
ด้านเดียว  หากแต่พระองค์ทรงเลือกสร้างสรรค์บทละครภาษาฝร่ังเศสท่ีทรงวินิจฉัยแล้วว่า 
มีทั้งความขบขนัและมีแนวคิดท่ีสามารถนาํมาใชก้บัคนไทยและสังคมไทยได ้ ทั้งน้ีจากแนวคิด 
เร่ืองการแสวงหาความรู้ท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ีพระองคท์รงสร้างสรรค์
จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสอาจกล่าวไดว้่าพระองคท์รงใชพ้ระราชนิพนธ์บทละครเป็น
อีกเคร่ืองมือหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์ให้คนในประเทศเห็นความสําคญัของการศึกษา  เพื่อการ
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

จากการวิเคราะห์พบว่าหลายแนวคิดเป็นแนวคิดท่ีมีอยู่ในสังคมมาตั้งแต่อดีต ดงัเช่น
แนวคิดเร่ืองคุณธรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ความกตญัํู ความซ่ือสัตย ์ความขยนั ความประหยดั เป็นตน้ แม้
แนวคิดดงักล่าวจะมีมาในสังคมไทยแลว้ แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงกระตุน้
เตือนให้คนไทยตระหนักและไม่ละเลยท่ีจะปฏิบติัตามแนวคิดดงักล่าว นอกจากน้ีแลว้ยงัมีหลาย
แนวคิดท่ีเป็นแนวคิดใหม่สาํหรับคนไทยในรัชสมยัของพระองค ์ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บ
อิทธิพลมาจากตะวนัตก พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงนาํแนวคิดดงักล่าวมาแสดง
ให้เห็นผ่านบทพระราชนิพนธ์เพื่อตอ้งการให้ความรู้กบัคนไทยให้สามารถปฏิบติัตนเพื่อแสดง
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ความเป็นอารยะ แนวคิดดงักล่าวเช่น แนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี แนวคิดเร่ืองความเป็นสุภาพบุรุษ 
แนวคิดเร่ืองการเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และท่ีสําคัญคือแนวคิดด้านการศึกษาหาความรู้ ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทศัน์อนักลา้งไกลว่าต่อไปภายหน้า
ภาษาองักฤษจกัเป็นภาษาท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญัยิ่ง จึงทรงแสดงให้เห็นผา่นบทพระราชนิพนธ์
วา่ภาษาองักฤษนั้นมีความสาํคญัมากเพียงใด ฉะนั้นแลว้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจึง
ทรงใชก้ารละครเผยแพร่แนวคิดต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนรู้จกัรักษาคุณธรรมและความประพฤติอนัดี
งาม และเพื่อให้ประชาชนมีความทนัสมยั รู้ว่าภายนอกประเทศตนนั้นผูค้นมีแนวคิดและแนวการ
ปฏิบติัเช่นไร การท่ีทรงใชล้ะครซ่ึงเป็นส่ือบนัเทิงรูปแบบหน่ึงเผยแพร่แนวคิดต่างๆนั้นจะทาํให้
ประชาชนไดรั้บรู้แนวคิดอนัหลากหลายดว้ยตนเองโดยปราศจากการบงัคบั นอกจากน้ีละครยงัเป็น
การจาํลองชีวิตของคนให้เห็นอย่างเด่นชดั  ประชาชนจึงสามารถเช่ือมโยงละครสู่ชีวิตจริงได ้การ
สอดแทรกแนวคิดผา่นละครนั้นจึงเป็นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์แนวคิดต่าง ๆ ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และไปสู่ประชาชนคร้ังละมากๆ แม้ว่าการแสดงละครจะยงัไม่เขา้ถึงประชาชนทุกภาคส่วน  
แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัมีแนวพระราชดาํริในการนาํละครไปแสดงตามหวัเมือง 
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู ้ขององค์กรหรือหน่วยงานนําแนวคิดต่างๆไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่คน 
ในปกครองของตนเองต่อไป 

ผลการวิ เคราะห์แนวคิดท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว ท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  
ซ่ึงปรากฏแนวคิดดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้มาแลว้นั้น  เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นพระอจัฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ในการใชพ้ระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัเป็นส่ือ
เพื่ออบรมสั่งสอนพสกนิกรชาวไทย  ดงัเห็นไดจ้ากขอ้คิดและขอ้เตือนใจต่าง ๆ การแสดงให้เห็น
ผลดีของการมีคุณธรรมและความประพฤติท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นลกัษณะอนัพึงประสงคข์องมนุษย ์ 
ขอ้เสียของการไม่มีคุณธรรมและประพฤติตนไม่เหมาะสม  รวมถึงแนวพระราชดาํริในการสั่งสอน
ประชาชนให้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  นอกจากน้ียงัสะทอ้นเห็นไดว้่า
พระองคท์รงมุ่งหวงัจะพฒันาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองทดัเทียมนานาอารยประเทศดว้ยการศึกษา  ซ่ึง
แนวคิดต่าง ๆ นั้นต่างสะทอ้นให้เห็นว่าพระองคมี์พระราชประสงคท่ี์จะสร้างคนไทยใหเ้ป็นคนท่ีมี
คุณภาพ  สร้างประเทศชาติให้เจริญทดัเทียมนานาอารยประเทศ  และท่ีสําคญัสารประโยชน์จาก
แนวคิดต่าง ๆ นั้นเป็นเคร่ืองประเทืองสติปัญญาท่ีช่วยใหผู้อ่้านไดข้ดัเกลาตนเอง   
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการสร้างสรรค ์
พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจากบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  จ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่  หมอจ าเป็น  ล่ามดี  คดีส าคญั  วิไลเลือกคู่  ตบตา  
และหลวงจ าเนียรเดินทาง  ในดา้นองคป์ระกอบของเร่ือง  ไดแ้ก่  โครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  ตวัละคร  
ฉากและสถานท่ี  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน และวิเคราะห์แนวคิดท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ 
บทละครพูดชวนหัวท่ีพระองค์ทรงสร้างสรรค์จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส ผลการ
วิเคราะห์สรุปได ้ ดงัน้ี 

 
1. สรุปผลการวจิัย 

1.1 โครงเร่ือง 
  การเปรียบเทียบดา้นโครงเร่ืองพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวยงั
ทรงรักษาโครงเร่ืองของบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นตน้ฉบบัไว  ้ แต่ได้ทรง
สร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพดูเป็นภาษาไทยดว้ยการปรับเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์
บางประการ  เพื่อใหเ้ขา้กบับริบททางวฒันธรรมและสังคมไทย  อนัท าใหเ้ห็นว่าพระองคท์รงมุ่งให้
หวงัใหค้นไทยเขา้ใจเร่ืองราวและสามารถรับอรรถรสจากการอ่านและการชมการแสดงละครพดูได้
อยา่งดีเป็นส าคญั   
 

1.2 แก่นเร่ือง 
 การเปรียบเทียบดา้นแก่นเร่ืองพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวยงั

ทรงรักษาแก่นเร่ืองของบทละครตน้ฉบบัไว ้ ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงพิจารณาก่อนท่ีจะสร้างสรรค์
เป็นบทละครพดูชวนหวัภาษาไทยแลว้วา่บทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ืองใดมีลกัษณะแก่น
เร่ืองหรือความคิดหลกัของเร่ืองท่ีเป็นสากล อนัเป็นประโยชน์แก่ชีวิต  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคนไทย
สามารถเขา้ถึงและสามารถท าความเขา้ใจไดไ้ม่ยาก  
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1.3 ตัวละคร 
 1.3.1 จ านวนตัวละคร 

   การเปรียบเทียบดา้นจ านวนตวัละครพบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่ัวทรงคงจ านวนตวัละครให้เท่ากบัตน้ฉบบัในบางเร่ืองและทรงสร้างสรรคจ์ านวนตวัละคร
ดว้ยการเพิ่มและการตดัจ านวนตวัละครจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  รวมถึงการเปล่ียน
เพศของตวัละครในบางเร่ืองดว้ย  ทั้งน้ีในบทละครท่ีพระองค์ทรงคงจ านวนตวัละครพบว่าเป็น 
บทละครท่ีมีขนาดสั้นและมีจ านวนตวัละครไม่มากนกั  โดยตวัละครแต่ละตวัต่างมีบทบาทส าคญัท่ี
ช่วยให้เร่ืองราวด าเนินไปอย่างมีเอกภาพจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนจ านวนตวัละคร   
ส่วนในบทละครบางเร่ืองท่ีพระองค์ทรงสร้างสรรค์ด้วยการเพิ่ม  การตดั  และการเปล่ียนเพศ 
ตวัละครนั้น  ท าใหเ้ห็นไดว้า่พระองคท์รงค านึงถึงความเหมาะสมของจ านวนตวัละคร  บทบาทของ
ตัวละครซ่ึงมีผลต่อการด าเนินเร่ืองเพื่อให้เกิดความกระชับ และความสมจริงตามบริบทของ
สังคมไทย  อน่ึงเน่ืองจากละครพูดชวนหัวเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ในสังคมไทยใน
ช่วงเวลานั้น  ดงันั้นการสร้างสรรคด์า้นจ านวนตวัละครเพื่อให้เน้ือเร่ืองด าเนินไปอยา่งกระชบัและ 
มีความเหมาะสมและสามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน  จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหผู้อ่้าน
และผูช้มการแสดงละครพดูจากพระราชนิพนธ์ของพระองค ์ เขา้ใจเร่ืองราวและเขา้ถึงอรรถรสของ
พระราชนิพนธ์ละครพดูชวนหวัไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.3.2 การตั้งช่ือตัวละคร 
   ดา้นการตั้งช่ือตวัละครพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
เขา้ใจเร่ืองราวเป็นอยา่งดี  ท าใหท้รงสามารถตั้งช่ือตวัละครไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่ือความหมาย  และ
สะทอ้นใหเ้ห็นบุคลิกภาพของตวัละครนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งยงัเขา้กบัสภาพสังคมไทย  ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีช่วยให้คนไทยท่ีมีโอกาสศึกษาพระราชนิพนธ์ของพระองคส์ามารถเขา้ใจเร่ืองราวได้
ง่ายข้ึน  ผู ้วิจัยพบว่ากลวิธีการตั้ งช่ือตัวละครท่ีพระองค์ทรงใช้มากท่ีสุดคือการตั้ ง ช่ือใหม่   
ส่วนกลวิธีการตั้งช่ือตวัละครท่ีพระองคท์รงใชน้อ้ยท่ีสุดคือ การตั้งช่ือซ ้ ากบัช่ือตวัละครในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  ทั้ งน้ีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพระองค์ค  านึงการท่ีจะตอ้งท าให ้
คนไทยเกิดความเขา้ใจในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวเป็นหลกั  ดงันั้นจึงทรงปรับเปล่ียน 
ช่ือตวัละครจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสดว้ยวิธีการต่าง ๆ กอปรกบัภาษาฝร่ังเศสเป็น
ภาษาท่ีออกเสียงยาก  และคนไทยไม่คุ ้นเคยกับภาษาฝร่ังเศส  ดังนั้ นจึงเป็นการยากท่ีจะคง 
ช่ือตวัละครภาษาฝร่ังเศสไว ้ 
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  1.3.3 บทบาทของตัวละคร 
   การเปรียบเทียบดา้นบทบาทของตวัละครพบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัวทรงรักษาบทบาทของตวัละครส าคญัในบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสไว ้ ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงพิจารณาก่อนแลว้ว่าบทบาทของตวัละครท่ีปรากฏในบทละครแต่ละ
เร่ืองนั้นเป็นบทบาทของความเป็นมนุษยท่ี์สามารถปรากฏไดใ้นทุกสังคม เช่น ความรักของพ่อแม่ท่ี
มีต่อลูก และความเห็นแก่ได้หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ ดังนั้ นจึงเป็นส่ิงท่ีคนไทย
สามารถจะรับรู้หรือขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่าย  และทราบถึงผลดีและผลเสียจากความประพฤติและ
ลกัษณะนิสยัต่างๆผา่นบทบาทของตวัละครไดอ้ยา่งดี อนัมีผลต่อการกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด
ท่ีจะปรับปรุงหรือขดัเกลาตนเองใหเ้ป็นคนดีของสงัคม  

 
1.4 ฉากและสถานที ่
 1.4.1 การแบ่งองก์และฉาก 
  การเปรียบเทียบด้านการแบ่งองก์และฉากพบว่าพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงตดัการแบ่งฉากจ านวนมากในแต่ละองก์ออก  เพราะทรงเห็นว่าเหตุการณ์
ทั้งหลายในเร่ืองต่างก็ด าเนินสืบเน่ืองตามล าดบัเวลา  และทุกเหตุการณ์ต่างเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนั  
และมีส่วนช่วยในการพฒันาความคิดหลกัของเร่ืองอยูแ่ลว้  ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งน าธรรม
เนียมการแบ่งฉากแบบละครตะวนัตกเขา้มาระบุไวใ้นพระราชนิพนธ์บทละครพูดของพระองค ์ 
และส่ิงส าคญัของการสร้างฉากของพระองคก์็คือการท่ีทรงไม่ระบุเป็นฉากย่อย ๆ ซ่ึงนบัว่ามีส่วน
ช่วยใหผู้ท่ี้ไดศึ้กษาบทพระราชนิพนธ์ละครพดูสามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายและเขา้ถึงอรรถรสของ
เร่ืองราวไดม้ากยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีตดัการแบ่งฉากในแต่ละองก์ออกไปนั้นไดก้ลายมาเป็นแบบแผนของ
การแต่งบทละครพดูของไทยสืบต่อมาถึงปัจจุบนั  

 1.4.2 การสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานที่ 
  การ เป รี ยบ เ ที ยบด้ า นก า รส ร้ า งสรรค์ฉ ากและสถ าน ท่ีพบว่ า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงใช้กลวิธีในการสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานท่ี  
3 กลวิธี  ไดแ้ก่กลวิธีการตดั  กลวิธีการก าหนดข้ึนใหม่ และกลวิธีการปรับเปล่ียน  โดยมีพระราช
ประสงคท่ี์สร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดความกระชบั  เกิดความสมจริงโดยทรงเปล่ียนยคุสมยัและสถานท่ี
ของฝร่ังเศสใหเ้ป็นไทย  ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงค านึงถึงบริบทของสังคมไทยเป็นหลกั  โดยเฉพาะ
ด้านสภาพพื้นท่ี  วิถีชีวิต  และท่ีพกัอาศัย  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความละเอียด
รอบคอบในการพระราชนิพนธ์และทรงมีตั้งพระราชหฤทยัท่ีจะให้คนไทยสามารถติดตามเร่ืองราว
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเขา้ถึงอรรถรสของศิลปะการละครพดูเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งดี 
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1.5 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 
 การวิเคราะห์ดา้นกลวิธีกาสร้างอารมณ์ขนัโดยใชท้ฤษฎีการสร้างอารมณ์ขนัของ  

ริชาร์ด บรินสล ีแชริแดน (Richard Brinsley Sheridan) พบว่าพระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัท่ี
มีการใชก้ลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 6 กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร Dramatic Irony ทางภาษา 
Dramatic Irony ทางสถานการณ์ การเสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร 
การเยาะเยย้เสียดสี และการใชท่้าทางท่ีขบขนัของตวัละครนั้น มี 4 เร่ืองคือ เร่ืองหมอจ าเป็น วิไล
เลอืกคู่ ตบตา และหลวงจ าเนียรเดินทาง  และพระราชนิพนธ์ท่ีมีการใชก้ลวิธีในการสร้างอารมณ์ขนั
5 กลวิธี ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นละคร  Dramatic Irony ทางภาษา  Dramatic Irony ทางสถานการณ์  การ
เสริมขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของตวัละคร  และการใช้ท่าทางท่ีขบขนัของ 
ตวัละครนั้น มี 2 เร่ือง คือเร่ืองล่ามดี และคดีส าคญั 

 การสร้างสรรคก์ลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วันั้นท าใหเ้ห็นไดว้่าพระองคท์รงเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ
หรือจัดเจนทั้ งภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศสอย่างดียิ่ง ซ่ึงเป็นพระอจัฉริยภาพของการถ่ายทอด 
บทละครจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงหากไม่เคยทราบว่าบทละคร
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีมาจากฝร่ังเศสก็จะตอ้งคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีพระองคพ์ระราชนิพนธ์ข้ึนเอง นอกจากน้ี
พระองค์ยงัทรงมีความเขา้พระราชหฤทยัเก่ียวกบัเร่ืองของอารมณ์ขนัท่ีปรากฏในบทละครของ
ฝร่ังเศสแต่ละเร่ืองซ่ึงเป็นตน้ฉบบัไดอ้ย่างดี  ดงัจะเห็นไดว้่าทรงรักษารูปแบบของกลวิธีการสร้าง
อารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกนักบับทละครตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกนั 
ก็พบว่าพระองคท์รงสร้างสรรคด์ว้ยการขยายความบทสนทนาท่ีทรงตอ้งการสร้างอารมณ์ขนั   และ
ทรงปรับเปล่ียนเน้ือหาบางประการเพื่อให้เขา้กบัความเขา้ใจของคนไทยและสอดคลอ้งกบับริบท
ทางสังคมไทย  ซ่ึงส่งผลให้บทสนทนาตอนนั้ น ๆ ก่อให้เกิดอารมณ์ขนัมากกว่าในบทละคร
สุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส  และช่วยคนไทยเขา้ใจเน้ือหาและเขา้ถึงอรรถรสของบทละครพูด 
ชวนหวัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 
1.6 แนวคดิ 
 การวิเคราะห์ด้านแนวคิดท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสรรคจ์ากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
พบแนวคิดต่าง ๆ 6 แนวคิด ดงัน้ี 

 
 



355 

 

 1.6.1 แนวคดิเร่ืองบทบาทหน้าที่  
  แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีแบ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ 

บทบาทหน้าท่ีของสามี  บทบาทหน้าท่ีของภรรยา  บทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่  และบทบาทหน้าท่ี
ของลูก  และบทบาทหน้าท่ีดา้นสังคม ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ีของเพื่อน  บทบาทหนา้ท่ีของเจา้นาย  
บทบาทหน้าท่ีของคนรับใช้  และบทบาทหน้าท่ีของผูป้กครอง  ซ่ึงปรากฏจากพฤติกรรมของ 
ตวัละครทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  ทั้งน้ีบทบาทดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นทั้งบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมและไม่เหมาะสมดว้ย  

 1.6.2 แนวคดิเร่ืองคุณธรรมและความประพฤติ  
  แนวคิดเร่ืองคุณธรรมและความประพฤติ ไดแ้ก่ ความกตญัญูรู้คุณ  ความ

ขยนัหมัน่เพียร  ความมีสัมมาคารวะ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  การมีวิจารณญาณในการฟัง  ความ
ประหยดัมธัยสัถ ์ การควบคุมอารมณ์  การขอโทษและการใหอ้ภยั  ความไม่รักนวลสงวนตวั  การ
ใชค้  าพูด  การต่อแถว  และการมอบสินน ้ าใจ  ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าวท่ีปรากฏนั้นมีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและเป็นแนวการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อความเป็นอารยะ  

 1.6.3 แนวคดิเกีย่วกบัอาชีพต่าง ๆ   
  แนวคิดเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาชีพล่าม  อาชีพผูพ้ิพากษา  อาชีพครู  

อาชีพทหาร  อาชีพแพทย ์ และอาชีพผูใ้ห้บริการ  แนวคิดดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงผลดีของการ
ปฏิบติัอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ  และผลเสียของการปฏิบติัอาชีพด้วยความบกพร่องและขาด
จรรยาบรรณ 

 1.6.4 แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นสุภาพบุรุษ  
  แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นสุภาพบุรุษ ไดแ้ก่ การรู้จกัส านึกในความผดิและ

พร้อมแสดงความขอโทษ  การไม่ฉวยโอกาสแตะตอ้งตวัหญิงสาวและพูดจาโอโ้ลมในเชิงชูส้าว  
การแสดงความจริงใจและยอมรับในส่ิงท่ีตนเองมุ่งหวงัอยา่งตรงไปตรงมา  นอกจากน้ีเม่ือเกิดการ
แข่งขนัตอ้งกระท าการแข่งขนัอยา่งสุภาพบุรุษ คือ ไม่ใชก้ าลงัในการตดัสินปัญหา  ไม่พูดจาต่อว่า
ลบัหลงัอีกฝ่าย  และตอ้งรู้แพ ้ รู้ชนะ  และรู้อภยั  ไม่คิดหาทางแกแ้คน้  ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าวสะทอ้น
ใหเ้ห็นนยัส าคญัท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงช้ีน าใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของการประพฤติ
ปฏิบติัอย่างเป็นสุภาพบุรุษ  และเห็นขอ้เสียของการท่ีไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ  เพื่อให้ประชาชน
ของพระองคเ์กิดความตระหนกัในเร่ืองดงักล่าวไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 1.6.5 แนวคดิเร่ืองการเลอืกคู่ครอง  
  แนวคิดเร่ืองการเลือกคู่ครองมีทั้งการท่ีพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่เลือกคู่ครอง

ให้ดว้ยเหตุผลเร่ืองฐานะของอีกฝ่ายท่ีมัน่คง  และมีการให้สิทธ์ิฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเลือกคู่ครอง
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ดว้ยตนเอง  แต่ตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  ทั้งน้ี
แนวคิดเร่ืองดงักล่าว  สะทอ้นให้เห็นทศันคติในการเลือกคู่ครองของคนในสังคมไทยในรัชสมยั
ของพระองคท่ี์เปล่ียนไป 

 1.6.6 แนวคดิเร่ืองการแสวงหาความรู้  
  แนวคิดเร่ืองการแสวงหาความรู้ ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้ดา้นภาษาและ

การศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียน แนวคิดดังกล่าวน้ีสะทอ้นให้เห็นแนวพระราชด าริด้าน
การศึกษาของพระองคท่ี์ทรงมุ่งหวงัจะพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทดัเทียมนานาอารยประเทศ
ดว้ยการศึกษา 
 
 
2. อภิปรายผล 
  การเปรียบเทียบการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมของฝร่ังเศสท าให้เห็นว่าการท่ี
พระองคท์รงเป็นผูมี้พระอจัฉริยภาพทางดา้นภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทยและดา้นการละครเป็น
อย่างดีนั้น  เป็นส่ิงท่ีมาจากการหลอมรวมความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมาเป็น
เวลานาน  กอปรกับพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทั้งในการพระราชนิพนธ์บทละครพูดด้วย
พระองคเ์อง  ทรงสามารถแสดงเป็นตวัละครต่าง ๆ  ทรงเป็นผูก้  ากบัการแสดง  เป็นผูจ้ดัการแสดง
ตลอดจนทรงสามารถวิจารณ์ละครไดด้ว้ยนั้น  นบัวา่เป็นผลดีท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการเผยแพร่
ศิลปะการละครพดูใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย  ซ่ึงในขณะนั้น
ศิลปะการแสดงละครพูดเป็นส่ิงบนัเทิงรูปแบบใหม่ท่ีคนไทยยงัไม่รู้จกัคุน้เคย  ดงันั้นการท่ีทรง
เลือกละครพดูประเภทชวนหัวของฝร่ังเศสมาเผยแพร่ก็เพื่อจะไดเ้ห็นแบบอยา่งอนัเป็นตน้แบบของ
ละครพูดประเภทน้ีในต่างประเทศ  ซ่ึงในท่ีน้ีคือการทรงแปลอย่างดดัแปลงบทละครสุขนาฏกรรม
ภาษาฝร่ังเศสให้เป็นภาษาไทย  โดยพระองคท์รงพิจารณาเลือกบทละครท่ีมีโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น
และการด าเนินเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทละครนั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองกนั  และท่ีส าคญัทรงมุ่งเน้น
เฉพาะบทละครชวนหวัประเภท Comedy of Manners ซ่ึงเป็นบทละครท่ีสะทอ้นอารมณ์ขนัจากการ
น าเสนอขอ้บกพร่องของลกัษณะนิสัย  พฤติกรรม  และมารยาททางสังคมของมนุษย ์  เพื่อให้คน
ไทยเขา้ใจและรับรู้ได้โดยง่าย  จึงนับได้ว่าการสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระองค์
ก่อให้เกิดผลดีคือการท าให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแก่ผูใ้ฝ่ใจในการจะแต่งบทละครพูดประเภทน้ีเพราะ 
ท าให้เห็นแนวทางว่าจะแต่งบทละครประเภทน้ีอย่างไร จะสร้างสรรคด์ว้ยกลวิธีใดจึงจะท าให้เกิด
อารมณ์ขนั  นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดผลดีแก่ผูรั้บ คือ ผูอ่้านผูช้มละครดว้ย  เพราะท าใหเ้กิดการเรียนรู้
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และเกิดความคุน้เคยกบัส่ิงบนัเทิงในรูปแบบใหม่  ในขณะเดียวกนัก็สามารถรับสารอนัเป็นแนวคิด
ท่ีแฝงไวอ้ยา่งแยบคายไปพร้อมกบัการเกิดอารมณ์ขนัดว้ย 

การสร้างสรรคบ์ทละครพูดชวนหวัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวจึงเป็นส่ิง
ท่ีมีคุณค่าอนัก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่ง ทั้งน้ีการท่ีทรงมี
ความเช่ียวชาญและเป็นผูจ้ดัเจนดา้นการละครพูดซ่ึงเป็นศิลปะท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยตาจากการท่ี  
ไดช้มการแสดง  อากปักิริยาท่าทาง  สีหน้า  ค  าพูด  ตลอดจนฉากท่ีสร้างบรรยากาศ เป็นตน้นั้น  
ยอ่มสามารถสร้างให้เกิดความประทบัใจหรือเป็นส่ิงท่ีอยู่ในความทรงจ าไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี
การท่ีพระองค์ทรงเขา้พระราชหฤทยัดีว่า “ละครเป็นโลกสมมติ” ท่ีมีความสมจริงหรือมีความ
ใกลเ้คียงกบัชีวิตความเป็นไปของมนุษยท่ี์คนทั้งหลายสามารถรับรู้เร่ืองราว ขอ้คิด จากพฤติกรรม
ของตวัละคร  ทั้งท่ีเป็นไปในทางท่ีดีและไม่ดีไดอ้ย่างรวดเร็วนั้น  เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูดู้ผูช้มสามารถ
ยอ้นมาดูตวัเองไดว้า่มีส่ิงใดท่ีดีหรือยงัมีขอ้บกพร่องท่ีควรตอ้งแกไ้ข  และมีเหตุการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ท่ีดีและไม่ดีในสังคมบา้ง  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหพ้ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงน าคุณค่า
ของส่ิงท่ีมีอยู่ในละครดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นพระราชประสงคใ์นการท่ีทรงใชล้ะครเป็นเคร่ืองมือ 
ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีพระราชประสงคจ์ะให้ประชาชนไดรั้บรู้และท าความ
เขา้ใจกบัเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไปดว้ย  พระราชนิพนธ์ละครชวนหัวของพระองค์
จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอบรมประชาชนให้สามารถขดัเกลาตนเองโดยทางออ้ม
ไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งน้ีผูดู้ผูช้มหรือประชาชนทั้งหลายสามารถจะรับรู้หรือซึมซบัสารต่าง ๆ ท่ีพระองค์
มีพระราชประสงคจ์ะส่ือสารไดโ้ดยไม่รู้ตวั  การสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนในพระราชนิพนธ์บทละคร
ชวนหัวดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอนัเกิดจากอารมณ์ขนัท่ีเกิดจาก
การยัว่ลอ้หรือเสียดสีบุคคลหรือเหตุการณ์ในสงัคม  ละครชวนหวัจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือสัจจะหรือ
ความจริงบางประการซ่ึงผูดู้ผูช้มสามารถหวัเราะหรือขบขนัไดเ้พราะมิไดเ้อาตวัเองเขา้ไปผกูพนั ทั้ง
ยงัสามารถรับรู้เร่ืองไดโ้ดยไม่เกิดความกระทบกระเทือนใจมากเท่าการท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
มาบอกข้อบกพร่องของตนให้ทราบโดยตรง  ด้วยเหตุน้ีละครพูดชวนหัวของพระองค์จึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์และส่ือนยับางประการไปสู่ประชาชนไดใ้นวงกวา้ง 
การสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
จึงนบัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างคนไทยใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  อนัจะช่วยใหส้ามารถ
พฒันาชาติบา้นเมืองให้มีความเจริญกา้วไปสู่ความเป็นสากลทดัเทียมนานาอารยประเทศไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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3. ข้อเสนอแนะ 
การสร้างสรรคพ์ระราชนิพนธ์บทละครพดูชวนหวัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยู่หัวจากบทละครภาษาฝร่ังเศสเป็นหัวขอ้การศึกษาท่ีน่าสนใจ  แสดงให้เห็นพระอจัฉริยภาพ
ของพระองคไ์ดอ้ย่างเป็นท่ีประจกัษช์ดัเจน  ผูว้ิจยัใคร่เสนอแนะให้ผูท่ี้สนใจศึกษาพระราชนิพนธ์
บทละครของพระองค ์ ศึกษาบทละครพดูท่ีพระองคท์รงสร้างสรรคจ์ากบทละครภาษาต่างประเทศ
เร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์แก่แวดวงวิชาการและขยายความรู้สู่คนไทยรุ่นหลงัต่อไป  
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Le  Médecin  Malgré  Lui   
  

สกานาแรลมีปากเสียงและไดท้ าร้ายร่างกายมาร์ตีน  ผูเ้ป็นภรรยา  มาร์ตีนรู้สึกโกรธ
แคน้และเก็บความแคน้น้ีไว ้ วนัหน่ึงวาแลร์และลูกาส์ได้รับค าสั่งจากเชรอนต์ซ่ึงเป็นเจ้านาย   
ให้ตามหาแพทยท่ี์มีความสามารถสูง  เพื่อไปรักษาอาการใบข้องลูแซนด์  ซ่ึงเป็นลูกของเชรอนต์  
มาร์ตีนเห็นวา่เป็นโอกาสในการแกแ้คน้จึงโกหกวาแลร์และลูกาส์ว่าสกานาแรลเป็นแพทยท่ี์เก่งมาก  
รักษาได้ทุกโรค  แต่ไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวเองเป็นแพทย์  ต้องโดนทุบตีก่อนจึงจะยอมรับ   
เม่ือสกานาแรลกลบัมาท่ีบา้น  วาแลร์และลูกาส์ไดทุ้บตีจนสกานาแรลตอ้งยอมรับวา่ตนเองเป็นหมอ   
เม่ือสกานาแรลเดินทางถึงท่ีบ้านเชรอนต์  สกานาแรลได้อธิบายอาการป่วยของลูแซนด์เป็น
ภาษาอังกฤษท่ีไม่ได้ศัพท์  เพื่อให้เชรอนต์เช่ือและรักษาอาการเป็นใบ้ของลูแซนด์ด้วยการ 
ให้ทานเหลา้องุ่นผสมกบัขนมปัง  ซ่ึงเป็นอาหารส าหรับฝึกนกแกว้ให้พดู  แต่ในความเป็นจริงแลว้ 
ลูแซนดน์ั้นรักอยูก่บัเลออ็งร์  แต่เชรอนตจ์ะใหเ้ธอแต่งงานกบัคนอ่ืน  ดงันั้นเธอจึงแกลง้เป็นใบ ้  
ในขณะเลออ็งร์ไดแ้อบเขา้มาในบา้นและเล่าความจริงทุกอยา่งใหส้กานาแรลฟัง  สกานาแรลรับปาก
ว่าจะช่วยเหลือเลออ็งร์แลกกบัค่าตอบแทน  โดยท่ีสกานาแรลให้เลออ็งร์ปลอมตวัเป็นเภสัชกรและ
บอกเชรอนตว์า่ชายคนน้ีเป็นผูช่้วยของเขา  เลออ็งร์ไดแ้อบพาลูแซนดห์นีออกจากบา้น  เม่ือเชรอนต์
ทราบความจริงจึงให้วาแลร์และลูกาส์จบัตวัสกานาแรลเพื่อน าไปฟ้องศาล  ในขณะนั้นเองมาร์ตีน
ไดเ้ดินทางมาท่ีบา้นเชรอนต ์ และไดย้อมรับความผิดว่าเป็นเพราะเธอแคน้สกานาแรลจึงโกหกว่า
สกานาแรลเป็นแพทย ์ และระหว่างท่ีมาร์ตีนออ้นวอนเชรอนต์ให้เปล่ียนจากโทษแขวนคอเป็น
เฆ่ียนตีสกานาแรลอยูน่ั้น  เลออ็งร์ก็ไดพ้าลูแซนด์กลบัมาและบอกว่าตนเองนั้นไดรั้บมรดกจากลุง  
เชรอนตจึ์งยอมใหเ้ลออ็งร์กบัลูแซนดแ์ต่งงานกนัและปล่อยตวัสกานาแรล 
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L’Anglais  Tel  Qu’on  Le  Parle 
  

จูเลียง  ซิกองเดล  ชายหนุ่มชาวองักฤษ  ไดพ้าเบ็ตตีหนีออกจากบา้นเพราะฮอกซัน   
ผูเ้ป็นพ่อของเบต็ตี  ไม่ยอมใหเ้ขาทั้งสองทั้งสองแต่งงานกนัเน่ืองจากจูเลียงยงัไม่ไดรั้บการตอบรับ
ให้เป็นผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทั  จูเลียงและเบ็ตต้ีไดม้าเช่าห้องพกัท่ีโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงปารีส  
ซ่ึงในวนันั้นเป็นล่ามประจ าโรงแรมติดธุระและไดว้านอูแชนมาบอกเสมียนท่ีโรงแรม  แต่เสมียน
ของโรงแรมเขา้ใจวา่อูแชนเป็นล่ามท่ีมาท าหนา้ท่ีแทน  อูแชนซ่ึงไม่มีความรู้ภาษาองักฤษเห็นวา่เป็น
งานท่ีไดร้ายไดดี้และเห็นวา่ท าแค่วนัเดียวเท่านั้น  ไม่น่าจะมีคนต่างชาติมาติดต่อสกัเท่าไร  อูแชนจึง
โกหกว่าตนเป็นล่าม  ในวนันั้นฮอกซนัไดม้าตามหาเบต็ตีท่ีโรงแรม  อูแชนรู้ตวัว่าไม่สามารถแปล
ไดจึ้งหาโอกาสหลบหนีไป  ฮอกซนัไดบ้อกเสมียนว่าเขาตอ้งการให้ตามต ารวจมายงัโรงแรมเพื่อ
ช่วยเหลือเขา  เม่ือต ารวจมาถึง  อูแชนก็กลบัมายงัโรงแรมอีกคร้ังและแกต้วัว่าตนเองไดย้นิเสียงร้อง
ขอความช่วยเหลือเป็นภาษาสเปน  ตนเองจึงรีบวิ่งออกไปดู  เม่ืออูแชนไม่สามารถเล่ียงภาระหนา้ท่ี
ล่ามได ้ เขาจึงแปลความในส่ิงท่ีฮอกซนัตอ้งการดว้ยเร่ืองท่ีตนเองแต่งข้ึนว่าฮอกซนัมาตามหาโจรท่ี
ขโมยสมุดพกของเขา  และเม่ือฮอกซนัหยบิรูปจูเลียงและเบต็ตีมาใหต้  ารวจดู  อูแชนก็บอกต ารวจว่า
นั่นคือรูปของคนร้าย  ต ารวจจึงออกไปสืบหาตวัของจูเลียงและเบ็ตตี  ต่อมาเม่ือจูเลียงกลบัมายงั
โรงแรมหลงัจากไดอ้อกไปติดต่อธุระ  จูเลียงก็ไดพ้บกบัอูแชน  เม่ืออูแชนไดส้นทนากบัจูเลียงจึง
ทราบว่าจูเลียงสามารถพูดภาษาองักฤษได ้ อูแชนจึงขอให้จูเลียงช่วยพูดกบัชาวองักฤษผูห้น่ึงซ่ึงก็
คือฮอกซนั  อูแชนก็รับปากว่าจะช่วยเหลือ  แต่เม่ือจูเลียงไดเ้ห็นฮอกซนัและทราบว่าคนท่ีตนตอ้ง
สนทนาดว้ยคือฮอกซนั  จูเลียงกรี็บวิ่งหนีไปแต่กถู็กต ารวจจบัตวัไวไ้ด ้ เม่ือต ารวจพาตวัจูเลียงเขา้มา
ในห้องโถงของโรงแรม  เบ็ตตีก็ออกมาและตกใจท่ีเห็นจูเลียงโดนจบั  จูเลียงและเบ็ตตีพยายาม
อธิบายความจริงใหต้  ารวจฟังแต่ต ารวจกย็งัไม่เช่ือ  จนกระทัง่มีโทรศพัทเ์ขา้มาท่ีโรงแรมเพื่อแจง้แก่
จูเลียงว่าเขาไดรั้บการอนุมติัใหเ้ป็นผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทั  ฮอกซนัจึงยอมยกเบต็ตีให้และบอกให้
ต ารวจปล่อยตวัจูเลียงไป  ต ารวจรู้สึกงงกบัเหตุการณ์น้ีมาก  อูแชนจึงอธิบายอย่างคนท่ีไม่รู้ว่าเป็น
ธรรมเนียมของชาวองักฤษท่ีเม่ือจบัตวัคนร้ายได ้ เจา้ทุกขจ์ะปล่อยตวัคนร้ายและยกลูกสาวให ้
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บาร์บเบอมอลเป็นทนายความท่ีไม่ค่อยมีผูใ้ดมาจา้งให้ว่าความ  วนัหน่ึงลากูปีลได้
เดินทางมาท่ีศาลเพราะมีนัดพิจารณาคดีท่ีถูกอลัเฟรดฟ้องร้องขอ้หาท าร้ายร่างกาย  จ่าศาลและ 
บาร์บเบอมอลเห็นว่าลากปีูลยงัไม่มีทนายความ  จ่าศาลจึงช่วยเหลือบาร์บเบอมอลดว้ยการโฆษณา
โอ้อวดความสามารถในการว่าความของบาร์บเบอมอลให้ลากูปีลทราบ  ลากูปีลเ ช่ือว่า 
บาร์บเบอมอลสามารถช่วยเขาได้จึงว่าจ้างบาร์บเบอมอล  บาร์บเบอมอลบอกว่าตนเองเป็น
ทนายความท่ีมีความสามารถ  จึงเรียกค่าทนายความในราคาแพง  แต่ก็แสร้งพดูว่าตนเองนั้นใจดีจึง
ลดราคาใหก้บัลากปีูล  เม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงราคากนัไดจึ้งเดินทางเขา้สู่หอ้งพิจารณาคดี  ฝ่ายอยัการ
และอลัเฟรดซ่ึงเป็นโจทก์ของคดีน้ี  ไดใ้ห้การว่าลากูปีลซ่ึงเป็นพนกังานเปิดไฟตามทอ้งถนนนั้น
เป็นลูกคา้ประจ าท่ีร้านกาแฟของเขา  ทุกวนัลากูปีลจะสั่งกาแฟกินเพียงแกว้เดียว  แต่ลากูปีลเป็น 
คนท่ีชอบท าอะไรตามใจตนเองและสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกคา้คนอ่ืน ๆ จนท าให้ลูกคา้ 
ในร้านของเขาไม่ค่อยเขา้ร้าน  เขาจึงต่อว่าแต่กลบัถูกลากูปีลท าร้ายร่างกาย  เขาจึงตอ้งฟ้องร้องเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหาย  บาร์บเบอมอลในฐานะทนายความของจ าเลยจึงแกต่้างดว้ยถอ้ยค าท่ีโกหกและ
แสดงถึงความฉลาดแกมโกงว่าลากูปีลเป็นพนักงานของรัฐท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอย่างดีเลิศ  ชีวิตของ 
ลากูปีลนั้นเป็นหมา้ยและตอ้งเล้ียงดูลูกถึงห้าคน  ซ่ึงความจริงแลว้ไม่ใช่เช่นนั้น  และให้การต่อไป
ว่าลากูปีลไปท่ีร้านกาแฟทุกวนัก็เพื่อพกัผ่อนและอ่านหนงัสือพิมพ ์ นอกจากน้ีทุก ๆ วนันั้นไดส้ั่ง
เคร่ืองด่ืมถึงเจด็อยา่ง  แต่ท่ีจริงคือแลว้เคร่ืองด่ืมทั้งเจด็อยา่งนั้นเป็นส่วนผสมและขั้นตอนของกาแฟ
เยน็  อีกทั้งสาเหตุท่ีลากูปีลตอ้งท าร้ายร่างกายอลัเฟรดก็เป็นเพราะถูกอลัเฟรดต่อว่าและจบัตวัไว ้  
ลากปีูลจึงตอ้งท าร้ายร่างกายเพื่อป้องกนัตวั  จากนั้นอยัการฝ่ายอลัเฟรดกไ็ดก้ล่าวโตแ้ยง้  ซ่ึงในขณะ
นั้นเองจ่าศาลไดน้ าหนงัสือราชการด่วนมาใหอ้ยัการ  ทั้งน้ีหนงัสือราชการระบุว่าอยัการคนปัจจุบนั
ถูกสัง่ยา้ยและมีการแต่งตั้งใหบ้าร์บเบอมอลท าหนา้ท่ีอยัการแทน  เม่ืออยัการไดอ่้านหนงัสือราชการ
เขาก็ออกจากศาลไปทนัทีทั้งท่ียงัพิจารณาคดีไม่เสร็จ  เม่ือไม่มีอยัการคดีก็ไม่สามารถพิจารณาได ้  
บาร์บเบอมอลจึงฉวยโอกาสท าหนา้ท่ีอยัการของคดีในทนัที  บาร์บเบอมอลไดเ้ปล่ียนบทบาทของ
ตนเองจากการแกต้วัให้ฝ่ายลากปีูลเป็นการฟ้องร้องและกล่าวหาลากปีูลว่ากระท าความผดิ  โดยเขา
ได้แก้ต่างการว่าความของทนายฝ่ายลากูปีลว่าโกหก  ทั้ งท่ีความจริงแล้วการแก้ไขค าพูดของ 
ตวัเขาเอง  ลากปีูลเห็นวา่ตวัเองก าลงัจะแพค้ดีจึงเรียกร้องเงินค่าจา้งคืน  แต่บาร์บเบอมอลบอกว่าให้
ไปเรียกร้องกับทนายความฝ่ายจ าเลย  ตอนน้ีตวัเขาเป็นอยัการไม่ใช่ทนายความของฝ่ายจ าเลย   
ในท่ีสุดอธิบดีผูพ้ิพากษาจึงตดัสินใหล้ากปีูลชดใชเ้งินแก่อลัเฟรด      
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โอราซ  ต๊ิก  เป็นทหารท่ีไปประจ าการท่ีประเทศจีนกว่าสิบปี  วนัหน่ึงเขาไดก้ลบัมาท่ี
กรุงปารีสพร้อมกบัแบร์กนารด ์ ซ่ึงเป็นทหารรับใช ้ และมีโอกาสมาเยี่ยมมาดาม เดอ กีย-์โรแบรต ์ 
ซ่ึงเป็นป้า  โอราซ  ต๊ิก  ได้พบกับลูซีล  หลานสาวของมาดาม เดอ กีย-์โรแบรต์  และทั้งสองก ็
ตกหลุมรักกนั  แต่ทวา่ในขณะนั้นลูซีลไดรั้บการทาบทามจากเดซอมบวัส์  ผูเ้ป็นครู  เพื่อใหแ้ต่งงาน
กับเซแลสแต็ง   มาจ๊ิส  ผู ้ประกอบอาชีพเลขานุการของส านักงานสถิติ   เดซอมบัวส์เป็น 
คนท่ีไม่ลุ่มหลงกบัความเป็นนกัวิชาการและมกัดูถูกอาชีพทหารจึงท าให้ไม่ลงรอยกบัโอราซ  ต๊ิก  
วนัหน่ึงเดซอมบวัส์ไดพ้าเซแลสแต็ง  มาจ๊ิส  มาท่ีบา้นของมาดาม เดอ กีย-์โรแบรต์  เซแลสแต็ง  
มาจ๊ิส  ไดแ้นะน าตนเองวา่เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้  ไม่ชอบการเท่ียวเตร่  ด่ืมแต่น ้ าเปล่า  และยงั
เขียนหนงัสือสถิติพยากรณ์ศาสตร์  โดยเขารู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดค้น้ควา้เร่ืองจ านวนตวัเพล้ียในนาขา้ว
และจ านวนผูห้ญิงท่ีเป็นหมา้ยท่ีเดินขา้มสะพาน  อย่างไรก็ตามโอราซ  ต๊ิก  และลูซีลมองว่าเป็น 
เร่ืองท่ีไร้ประโยชน์  โอราซ   ต๊ิก  และลูซีลไดส้ารภาพต่อมาดาม เดอ กีย-์โรแบรต์  ว่าเขาทั้งคู่ 
รักกนั  มาดาม เดอ กีย-์โรแบรต ์ จึงไดแ้จง้ต่อเดซอมบวัส์ว่าตอ้งการยกเลิกการแต่งงานของลูซีล  
แต่เดซอมบวัส์นั้นไม่ยอมเพราะเขาหวงัในมรดกท่ีลูซีลไดรั้บจากญาติและเกรงว่าตนเองจะเสีย
ประโยชน์ในการคบหากับนักวิชาการอย่างเซแลสแต็ง   มาจ๊ิส  เดซอมบวัส์จึงตดัสินบอกแขก 
ท่ีมาร่วมงานเล้ียงท่ีบา้นมาดาม เดอ กีย-์โรแบรต ์วา่เซแลสแตง็  มาจ๊ิส  ก าลงัจะแต่งงานกบัลูซีล  ซ่ึง
ท าให้โอราซ  ต๊ิก  ไม่พอใจเป็นอยา่งมากจนเตะเซแลสแตง็  มาจ๊ิส  ลม้ลง  หลงัจากนั้นเซแลสแต็ง  
มาจ๊ิส  ได้เล่าให้มาดาม เดอ กีย-์โรแบรต์ และลูซีลฟังว่าเขาได้สืบทราบว่าบาดแผลท่ีแขนของ 
โอราซ  ต๊ิก นั้ นเกิดจากการดวลดาบโดยมีสาเหตุมาจากการแย่งผูห้ญิง  ลูซีลหลงเช่ือตามท่ี 
เซแลสแต็ง  มาจ๊ิส ไดเ้ล่าให้ฟัง  ลูซีลจึงบอกเลิกกบัโอราซ  ต๊ิก  ซ่ึงท าให้โอราซ  ต๊ิก  เสียใจเป็น
อย่างมาก  อยา่งไรก็ตามมาดาม เดอ กีย-์โรแบรต ์นั้นไม่เช่ือตามท่ีเซแลสแต็ง   มาจ๊ิส บอก  เธอจึง
สอบถามความจริงจากแบร์กนารด์   แบร์กนาร์ดจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าบาดแผลท่ีเห็นนั้นเกิดจาก
การท่ีโอราซ  ต๊ิก  เอาดาบมาเฉือนแขนตวัเองเพื่อชดเชยความผิดท่ีโมโหและเผลอเตะแบร์กนารด ์ 
เม่ือลูซีลทราบความจริงจึงเขา้ไปงอ้โอราซ  ต๊ิก  และทั้งสองก็ขบัไล่เซแลสแตง็  มาจ๊ิส  ให้ออกไป 
จากบา้น 
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มาแลง็เชียร์เป็นแพทยท่ี์ไม่ค่อยมีใครมารักษา  วนัหน่ึงเขาไดย้นิคนไขข้องเขานินทาว่า
แอมเมอลีน  ลูกสาวของเขา  ก าลงัจะแต่งงานกบัเฟรเดริก  ซ่ึงเป็นครูสอนดนตรีให้แก่แอมเมอลีน  
มาแลง็เชียร์เล่าใหบ้ลอ็งช ์ ซ่ึงเป็นภรรยาไดฟั้ง  มาแลง็เชียร์และบลอ็งชจึ์งตดัสินใจเรียกเฟรเดริกมา
คุยถึงความรู้สึกท่ีมีต่อแอมเมอลีน  และเฟรเดริกก็ยอมรับว่ารักอยู่กบัแอมเมอลีน  และไดเ้ล่าว่า
แทจ้ริงแลว้เขาเป็นทนายความแต่ไม่ค่อยมีใครว่าจา้งว่าความ  ส่วนนายราตินวัส์และกงสตอ็งซ์  ซ่ึง
เป็นพ่อและแม่ของเขานั้นประกอบกิจการคา้ขาย  ทั้งน้ีมาแล็งเชียร์และบล็องช์ก็พอใจเฟรเดริก
เช่นกนั จึงยนิยอมท่ีจะยกแอมเมอลีนหั้   เม่ือเฟรเดริกกลบัไป  แอมเมอลีนไดแ้อบเล่าใหม้าแลง็เชียร์
และบล็องช์ฟังว่านายราตินัวส์และกงสต็องซ์จะแอบมาดูตวัแอมเมอลีนดว้ยการหลอกว่าจะมา 
ขอเช่าตึกและแกลง้ป่วยมาใหม้าแลง็เชียร์รักษา  มาแลง็เชียร์และบลอ็งชเ์ขา้ใจว่าครอบครัวของฝ่าย
เฟรเดริกนั้นมีฐานะท่ีร ่ ารวยและเกรงว่าครอบครัวของตนเองจะมีฐานะไม่คู่ควรและกลวัถูกดูถูก   
จึงตบตาว่านายมาแล็งเชียร์เป็นแพทยท่ี์ไม่ค่อยว่างเพราะมีคนมารักษามาก  อีกทั้งยงัตบตาว่ามี 
คนรับใชท่ี้บา้นจ านวนหลายคน  ทั้งท่ีมีเพียงคนเดียว  ทั้งน้ีการตบตาเกิดข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นว่า
ครอบครัวของตนเองนั้นกมี็ฐานะท่ีมัง่คัง่เช่นกนั  และทา้ยท่ีสุดนายราตินวัส์และกงสตอ็งซ์กไ็ดบ้อก
ความจริงว่าตอ้งการมาดูตวัเพื่อสู่ขอแอมเมอลีน  ทั้งน้ีฝ่ายมาแล็งเชียร์และบล็องช์ก็ขอเวลาในการ
ตดัสินใจก่อน  การตบตาของมาแลง็เชียร์และบลอ็งชน์ั้นท าใหน้ายราตินวัส์และกงสตอ็งซ์เช่ืออยา่ง
สนิทใจว่าครอบครัวฝ่ายผูห้ญิงนั้นมีฐานะท่ีร ่ ารวย  และคิดว่าครอบครัวของตนเองนั้นมีฐานะท่ี 
ไม่คู่ควรกบัฝ่ายหญิง  ในระหว่างรอค าตอบจากฝ่ายหญิงนั้นโรแบรต ์ ซ่ึงเป็นอาของนายราตินวัส์
ไดม้าเยีย่มท่ีบา้นและยนิดีจะช่วยเหลือเร่ืองงานแต่งงาน  แต่ดว้ยความเกรงใจนายราตินวัส์จึงปฏิเสธ
ขอ้เสนอ  วนัหน่ึงครอบครัวฝ่ายหญิงไดเ้ดินทางมาท่ีบา้นของฝ่ายชายโดยไม่ไดน้ดัล่วงหนา้เพื่อมา
ตอบรับการสู่ขอ  นายราตินวัส์และกงสต็องซ์จึงตบตาครอบครัวฝ่ายหญิงเพราะเกรงว่าจะมีฐานะ 
ไม่คู่ควร  ดว้ยการแกต้วัวา่หอ้งรับแขกนั้นยงัจดัไม่เสร็จเพราะเคร่ืองตกแต่งท่ีสั่งไวย้งัไม่มาส่ง  จึงมี
เคร่ืองเรือนน้อยช้ิน  จากนั้นนายราตินัวส์และกงสต็องซ์จึงชวนให้มาแล็งเชียร์และบล็องช์มา
รับประทานอาหารเยน็แบบเป็นกนัเองท่ีบา้น  ก่อนจะแยกยา้ยกนัพอ่และแม่ของทั้งสองฝ่ายจึงพดูคุย
ถึงเร่ืองเงินทองและขา้วของเคร่ืองใชส้ าหรับลูก ๆ ท่ีก าลงัจะแต่งงานกนั  โดยต่างฝ่ายต่างเกทบัว่า
จะตอ้งเตรียมเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีเพื่อให้สมฐานะทางบา้น  ในระหว่างช่วงเวลาท่ีแยกกนันั้นฝ่ายนาย 
ราตินวัส์และกงสตอ็งซ์ไดต้บตาครอบครัวฝ่ายหญิงดว้ยการจา้งพอ่ครัวจากโรงแรมใหม้าปรุงอาหาร
และไดจ้า้งคนรับใชท่ี้เป็นนิโกรจากเพื่อนบา้นเพื่อมาท าหน้าท่ีบริกร  นอกจากน้ีนายราตินัวส์ได้
ปรึกษากบักงสต็องซ์ว่าจะเชิญโรแบรต ์ ผูเ้ป็นอามาร่วมรับประทานอาหารดว้ย  แต่กงสต็องซ์ไม่
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เห็นดว้ยเพราะเห็นว่าโรแบรตเ์ป็นคนไม่มีมารยาท  เกรงว่าจะท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง  เม่ือถึงเวลา
รับประทานอาหารเยน็ทั้งสองฝ่ายต่างตบตากนัดว้ยชุดแต่งกายท่ีหรูหราเพื่อบ่งบอกว่าฝ่ายของ
ตนเองนั้นมีฐานะท่ีร ่ ารวย  ทั้งน้ีก่อนการรับประทานอาหารพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายก็ไดพู้ดคุย
เร่ืองการจดัตั้งกองทุนส าหรับคู่สมรสใหม่และเร่ืองค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีพ่อและแม่ของคู่สมรสใหม่
ตอ้งช่วยจดัเตรียมไวใ้ห ้ ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายต่างตกลงเร่ืองค่าใชจ่้ายโดยไม่คิดถึงฐานะทางการเงินของ
ตนเอง  เพราะคิดเพียงว่าจะตอ้งตบตาอีกฝ่ายไม่ใหรู้้ความจริงเร่ืองฐานะ  และทา้ยท่ีสุดต่างฝ่ายต่าง
เก่ียงกนัท่ีจะจ่ายดว้ยเหตุผลว่าต่างฝ่ายต่างรู้ตวัว่าไม่ไดมี้ฐานะร ่ ารวยอย่างท่ีตบตา  การเก่ียงกนั 
ในคร้ังน้ีน ามาสู่การทะเลาะกนั  ทา้ยท่ีสุดพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายก็บอกเลิกกนัและกล่าวหาว่า 
อีกฝ่ายอาจจะก าลงัหลอกลวง  ในขณะนั้นโรแบรตไ์ดม้าท่ีบา้นของฝ่ายชายและบอกแก่ทั้งสองฝ่าย
วา่เขาทราบความจริงจาดกคนรับใชว้า่ทั้งสองฝ่ายต่างก าลงัตบตากนัวา่ฝ่ายของตนนั้นเป็นครอบครัว
ท่ีมีฐานะร ่ ารวย  แต่ความจริงแลว้ไม่ใช่เช่นนั้น  และการบอกเลิกกนัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าทั้งสอง
ฝ่ายไม่เห็นแก่ลูกของตนเอง  ในท่ีสุดทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับความจริงและแสดงความจริงใจดว้ย
การเล่าความจริงให้แต่ละฝ่ายไดฟั้ง  ทั้งน้ีโรแบรตก์็ไดม้อบเงินให้กบัเฟรเดริกและแอมเมอลีนเพื่อ
น าไปเร่ิมตน้การใชชี้วิตคู่  และทั้งสองฝ่ายกรั็บประทานอาหารเยน็ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
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Le Voyage  de  Monsieur  Perrichon 
 

นายเปริชองวางแผนจะพานางเปริชองและอองเรียต  ซ่ึงเป็นภรรยาและลูกสาว  
เดินทางไปเท่ียวภูเขาน ้ าแข็งลา แมร์ เดอ กล๊าส ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ในขณะท่ีทั้งสามคน
ก าลงัรอข้ึนรถไฟท่ีสถานีรถไฟลียงนั้น  ดาเนียล  ซาวาร่ี  และอาร์มองด์  เดโรเช่  ซ่ึงเป็นเพื่อนกนั
นั้นไดห้ลงรักอองเรียต  ทั้งสองคนจึงตกลงกนัว่าจะแอบตามครอบครัวนายเปริชองไปดว้ย  และ 
ในระหว่างท่ีตามไปนั้นจะต่อสู้กนัอยา่งสุภาพบุรุษเพื่อพิชิตใจอองเรียต  เม่ือไปถึงท่ีพกัในหมู่บา้น 
มงตองแวร์  บริเวณภูเขาน ้ าแข็งลา แมร์ เดอ กลาส  นายเปริชองไดใ้ส่เดือยท่ีรองเทา้และไปข่ีมา้  
เม่ือมา้ถูกเดือยท่ีรองเทา้ของนายเปริชองเก่ียวจึงเกิดอาการตกใจยืนสองขา  ท าให้นายเปริชอง 
ตกจากม้าและหล่นลงไปในหุบเขา  แต่อาร์มองด์  เดโรเช่  ได้ช่วยชีวิตนายเปริชองไวไ้ด้ทัน   
นางเปริชองและอองเรียตแสดงความขอบคุณต่ออาร์มองด ์ เดโรเช่  เป็นอยา่งมาก  แต่นายเปริชอง
กลบัรู้สึกไม่พอใจ  เพราะเขานั้นมีลกัษณะนิสัยท่ีชอบให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเองส าคญัและไม่ชอบการ
เป็นหน้ีบุญคุณผูอ่ื้น  ซ่ึงดาเนียล  ซาวาร่ี  สงัเกตเห็นลกัษณะนิสยัเช่นน้ีของนายเปริชอง  เขาจึงแกลง้
กล่นลงไปในหลุมต้ืน ๆ เพื่อใหน้ายเปริชองช่วยเหลือเขา  จากนั้นเขาก็ยกยอ่งสรรเสริญนายเปริชอง
ต่อหนา้ทุกคน  ซ่ึงท าใหน้ายเปริชองรู้สึกภาคภูมิใจและชอบดาเนียล  ซาวาร่ี  เป็นอยา่งมาก  เม่ือนาย
เปริชองและครอบครัวกลบัมายงับา้นพกัในกรุงปารีส  นางเปริชองไดบ้อกว่าอาร์มองด์  เดโรเช่   
มายอมรับว่าหลงรักอองเรียตและอยากจะขอแต่งงาน  ส่วนนายเปริชองก็บอกว่าดาเนียล  ซาวาร่ี  
บอกว่ารักอองเรียต และอยากจะแต่งงานด้วยเช่นกัน  ทั้ งสองคนจึงให้อองเรียตเป็นฝ่ายเลือก   
ซ่ึงอองเรียตก็เลือกอาร์มองด์  เดโรเช่  ท าให้นายเปริชองรู้สึกไม่พอใจเพราะเขาเองนั้นไม่ชอบ 
อาร์มองด์  เดโรเช่  เขาจึงอา้งว่าขอสืบถึงฐานะความเป็นอยู่ของอาร์มองด์  เดโรเช่  ก่อน  ในเวลา
ต่อมาอาร์มองด์  เดโรเช่  ได้ช่วยเหลือนายเปริชองบอีกสองคร้ัง  คือช่วยให้นายเปริชองไม่ถูก
ด าเนินคดีขอ้หาหม่ินประมาทเจา้หนา้ท่ีศุลกากร  เพราะในระหว่างการเดินทางขากลบั  นายเปริชอง
ไดแ้อบซ่อนนาฬิกาไวเ้พื่อหลบเล่ียงการเสียภาษี  เม่ือถูกจบัไดเ้ขากลบัต่อว่าเจา้หนา้ท่ีศุลกากรดว้ย
ถอ้ยค าท่ีหยาบคาย  นอกจากน้ียงัได้ช่วยให้นายเปริชองไม่ตอ้งไปดวลดาบกับพนัตรีมาธิเยอร์  
หลงัจากท่ีพนัตรีมาธิเยอร์ไดเ้ดินทางมาทา้นายเปริชองดวลดาบเพื่อกูศ้กัด์ิศรี  เพราะพนัตรีมาธิเยอร์
มองว่าเขาถูกนายเปริชองดูหม่ินดว้ยการเขียนขอ้ความต่อว่าเขาในสมุดเยี่ยมชมบา้นพกัในหมู่บา้น
มงตองแวร์  การช่วยเหลือของอาร์มองด์  เดโรเช่  ท าให้นางเปริชองและอองเรียตชอบเขาเป็น 
อย่างมาก  แต่นายเปริชองกลบัยิ่งเกลียดเพราะอาร์มองด์  เดโรเช่  ท าให้นายเปริชองรู้สึกว่าเป็น 
หน้ีบุญคุณมากยิ่งข้ึน  ต่อมาดาเนียล  ซาวาร่ี  ได้แอบพูดคุยกับอาร์มองด์  เดโรเช่  ท่ีบา้นของ 
นายเปริชอง  และเผยความจริงให้ฟังว่าเขานั้นแกลง้ตกหลุมเพื่อให้นายเปริชองช่วยเหลือ  จากนั้น
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เขากค็อยช่ืนชมนายเปริชอง   เพื่อใหน้ายเปริชองรู้สึกว่าตวัเองเป็นคนส าคญั  เพราะนายเปริชองนั้น
เป็นคนท่ีหยิ่ง  ชอบให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเองนั้ นเป็นคนส าคัญ  และเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณผูอ่ื้น   
ซ่ึงในขณะท่ีดาเนียล  ซาวาร่ี  ก าลงัต่อว่านายเปริชองนั้น  นายเปริชองไดแ้อบไดย้ินจึงไดท้ราบ
ความจริงทั้งหมด  ท าใหเ้ขารู้ความจริงวา่ดาเนียล  ซาวาร่ีเป็นคนหนา้ไหวห้ลงัหลอก  อีกทั้งยงัท าให้
เขารู้สึกส านึกในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยท่ีไม่ดีของเขา  ดงันั้นนายเปริชองจึงยกอองเรียตใหก้บั
อาร์มองด ์ เดโรเช่ 
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หมอจ าเป็น 
 

ตาสังกบัยายมาเป็นคู่สามีภรรยากนั  เขาทั้งสองทะเลาะกนัจนกระทัง่ตาสังเผลอทุบตี
ยายมา  ซ่ึงตังเองก็รู้สึกผิดและกล่าวขอโทษยายมา  แต่ยายมาแม้ว่าจะบอกว่าให้อภัยตาสัง 
แต่ไดเ้ก็บความแคน้ไวใ้นใจ  วนัหน่ึงอา้ยเหลือกบัอา้ยหลอไดเ้ดินทางมาตามหาหมอวิเศษเพื่อจะ 
พาไปรักษาจินดา  ซ่ึงป่วยเป็นใบ ้ ยายมาเห็นเป็นโอกาสแก้แคน้ตาสัง  จึงโกหกอา้ยเหลือและ 
อา้ยหลอว่าตาสังเป็นหมอวิเศษแต่ไม่ค่อยจะยอมรับ  ตอ้งทุบตีจนเจียนตายก่อนจึงจะยอมรับ   
เม่ืออา้ยเหลือและอา้ยหลอพบตาสังก็ไดทุ้บตีตาสังจนตาสังตอ้งยอมรับว่าเป็นหมอโดยไม่ทราบ
เหตุผล  อา้ยเหลือและอา้ยหลอพาตาสังมายงับา้นของหม่ืนจ าเนียร  เม่ือตาสังทราบว่าหม่ืนจ าเนียร
จะให้รางวลัตอบแทนอย่างงามและเขาเห็นว่าการแกลง้ยอมรับว่าเป็นหมอสามารถสร้างรายไดใ้ห้
ตนเองได้  เขาจึงสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตนเองด้วยการวินิจฉัยอาการป่วยของจินดาเป็น
ภาษาองักฤษท่ีเขาพูดอย่างผิด ๆ ถูก ๆ เพราะเขาเคยท างานเป็นคนใช้ท่ีบา้นของหมอฝร่ัง  และ 
จ าค  าภาษาองักฤษท่ีหมอพูดไดนิ้ดหน่อยแต่ไม่รู้เร่ือง  ตาสังบอกให้หม่ืนจ าเนียรรักษาอาการป่วย
ของจินดาดว้ยการใหกิ้นขา้วคลุกไข่  โดยใหเ้หตุผลว่านกขนุทองก็ฝึกพดูดว้ยวิธีการน้ี  แต่ความจริง
แลว้จินดานั้นแกลง้เป็นใบเ้พราะไม่พอใจท่ีหม่ืนจ าเนียรไม่ให้เธอคบหากบันายเหล่ียมแต่จะให้
แต่งงานกบันายห่อ  ชายหนุ่มท่ีหม่ืนจ าเนียรหามาให้  ในระหว่างนั้นนายเหล่ียมไดแ้อบมาท่ีบา้น
หม่ืนจ าเนียรและไดพ้บกบัตาสัง  นายเหล่ียมจึงไดเ้ล่าความจริงให้ตาสังฟัง  ตาสังตกลงจะช่วยให ้
นายเหล่ียมสมหวงัในความรักเพื่อแลกกบัค่าตอบแทน  ตาสังจึงให้นายเหล่ียมปลอมตวัเป็นแขก
และบอกหม่ืนจ าเนียรแขกคนน้ีว่าเป็นผูช่้วยของเขา  ต่อมานายเหล่ียมก็พาจินดาหลบหนีไป   
เม่ือหม่ืนจ าเนียรทราบความจริงกโ็กรธมากและใหอ้า้ยเหลือกบัอา้ยหลอจบัตวัตาสงัไวเ้พื่อส่งต ารวจ  
ในขณะนั้นเองยายมาไดเ้ดินทางมาท่ีบา้นหม่ืนจ าเนียร  เม่ือเห็นตาสังถูกจบัก็รู้สึกเสียใจและยอมรับ
วา่เป็นเพราะตนเองท่ีโกหกวา่ตาสงัเป็นหมอวิเศษ  ในขณะท่ียายมาออ้นวอนใหห้ม่ืนจ าเนียรยกโทษ
ให้ตาสัง  นายเหล่ียมก็ไดพ้าจินดากลบัมาท่ีบา้นเพื่อขอโทษท่ีตนเองพาจินดาหนีไปและไดบ้อก
หม่ืนจ าเนียรว่าตนเองไดรั้บมรดกจากลุงแลว้  หม่ืนจ าเนียรจึงยอมยกจินดาให้และปล่อยตวัตาสัง 
กลบับา้นพร้อมกบัยายมา         
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ล่ามด ี
 

ริชาร์ด  ด๊ิกซนั  ไดพ้าเบ็ตตี  สมิท  หนีออกจากบา้นและเช่าห้องพกัท่ีโรงแรมสงขลา
เพราะยอน  สมิท  ซ่ึงเป็นพ่อของเบ็ตตี  ไม่ยอมให้เขาทั้งสองแต่งงานกนัเพราะริชาร์ด  ด๊ิกซัน   
ยงัไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  ในวนันั้นล่ามประจ าโรงแรมติดธุระงานศพของนอ้งสาว  เขาจึง
วานให้นายจอนซ่ึงไม่มีความรู้ทางภาษาองักฤษมาท าหนา้ท่ีแทน  นายจอนรับท่ีจะท างานน้ีเพราะ
เห็นวา่เป็นงานท่ีมีรายไดต่้อวนัท่ีดีและคิดวา่ไม่น่าจะมีฝร่ังมาเขา้พกั  ถึงมีเขาก็ค่อยหาทางหลบเล่ียง  
ในขณะท่ีริชาร์ด  ด๊ิกซนั  ออกไปส่งโทรเลขและติดต่อธุระขา้งนอก  ยอน  สมิท ไดม้าตามหาเขา
และเบ็ตตีท่ีโรงแรม  นายจอนเห็นยอน สมิท  ก็หลบหนีไป  ยอน  สมิท พยายามส่ือสารกบัเสมียน
ประจ าโรงแรม  แต่ต่างคนต่างไม่เขา้ใจกนัอยูน่าน  จนกระทัง่ยอน  สมิท  บอกใหไ้ปตามต ารวจมา  
เม่ือต ารวจมาถึง  นายจอนก็กลบัมาท่ีโรงแรมอีกคร้ังและโกหกว่าตนเองไดย้ินเสียงร้องขอความ
ช่วยเหลือเป็นภาษารัสเซียจึงออกไปดู  ต ารวจบอกให้นายจอนแปลส่ิงท่ียอน  สมิท  ตอ้งการ   
นายจอนไม่สามารถเล่ียงสถานการณ์นั้นได ้ เขาจึงโกหกต ารวจว่ายอน  สมิท  ถูกโจรขโมยสมุดพก  
ส่วนรูปท่ียอน  สมิท  ยื่นมาให้ต  ารวจนั้นคือรูปคนร้าย  แต่ความจริงแลว้คือรูปของริชาร์ด  ด๊ิกซนั   
และเบ็ตตี  จากนั้ นต ารวจจึงออกไปตามหาตัวคนร้าย  และยอน  สมิท  จึงเข้าพักท่ีโรงแรม   
ในระหว่างนั้นริชาร์ด  ด๊ิกซัน  ไดก้ลบัมาท่ีโรงแรมและไดพ้บกบันายจอน  เม่ือนายจอนทราบว่า 
ริชาร์ด   ด๊ิกซนั  สามารถพดูภาษาองักฤษและภาษาไทยได ้ เขาจึงขอร้องให้ริชาร์ด  ด๊ิกซนั  ช่วยท า
หนา้ท่ีล่ามส่ือสารกบัยอน  สมิท  แทนเขา  แต่เม่ือริชาร์ด  ด๊ิกซนั  เห็นยอน  สมิท  ริชาร์ด  ด๊ิกซัน   
ก็รีบวิ่งหนีไป  อย่างไรก็ตามต ารวจก็จบัตวัริชาร์ด  ด๊ิกซัน  ไวไ้ดท่ี้หน้าโรงแรมและพาตวัเขา้มา 
ในโรงแรม  ในเวลานั้นเบต็ตีก็ไดล้งมาจากห้องพกัพอดี  ต  ารวจจึงจบัตวัเบต็ตีไวพ้ร้อมกนั  ริชาร์ด  
ด๊ิกซัน  และเบ็ตตีรู้สึกตกใจมากท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้าย  ส่วนยอน  สมิท  นั้ นก็ตกใจ
เช่นเดียวกนั  ทั้งสามคนพยายามอธิบายความจริงใหต้  ารวจฟัง  แต่ต ารวจก็ไม่เช่ือ  ในขณะนั้นมีคน
โทรศพัท์เขา้มาท่ีโรงแรมเพื่อบอกข่าวแก่ริชาร์ด  ด๊ิกซัน  ว่าเขาไดรั้บการอนุมติัให้เป็นผูถื้อหุ้น
บริษทั  เม่ือยอน   สมิท  ทราบความเช่นนั้นจึงบอกให้ต ารวจปล่อยทั้งสองคนไปและยอมยกเบ็ตตี
ให้ริชาร์ด  ด๊ิกซัน  ต ารวจเองรู้สึกงงกบัเหตุการณ์น้ีมาก  นายจอนจึงอธิบายให้ต  ารวจฟังว่าเป็น
ธรรมเนียมของคนองักฤษท่ีเม่ือจบัคนร้ายจะยกลูกสาวใหก้บัคนร้ายและไดง้านท าจากยอน  สมิท     
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นายเฉลียว  ฉลาดพดู  เป็นทนายความท่ีความสามารถในการพดูเป็นอยา่งยิง่แต่ไม่ค่อย
มีใครมาจา้งให้ว่าความ  วนัหน่ึงนายกูบไดเ้ดินทางมายงัศาลเพราะมีนดัพิจารณาคดีในขอ้หาท่ีเขา 
ท าร้ายร่างกายจีนเก๊า  ซ่ึงเป็นเจ้าของร้าน  ขุนกินนรแมนซ่ึงเป็นจ่าศาลเห็นว่านายกูบยงัไม่มี
ทนายความ  เขาจึงแอบตกลงกบันายเฉลียว  ฉลาดพูด  ว่าจะช่วยเหลือให้นายกูบจา้งใหเ้ขาว่าความ
ให้  ขุนกินนรแมนไดคุ้ยโมโ้ออ้วดถึงความสามารถของนายเฉลียว  ฉลาดพูด  จนนายกูบเช่ือและ
ว่าจ้างนายเฉลียว  ฉลาดพูด  ในตอนแรกทั้งสองฝ่ายต่างตกลงราคากันไม่ได้เพราะนายเฉลียว   
ฉลาดพดู  เรียกค่าจา้งว่าความจ านวนหา้ร้อย  โดยให้เหตุผลว่าเขาเองคนท่ีเก่งมาก  แต่ก็ท าทีว่าเป็น
คนใจดีจึงลดราใหเ้หลือยีสิ่บบาท  อยา่งไรก็ตามนายกบูก็ยงัเห็นว่าราคาแพงเกินท่ีจะจ่าย  สุดทา้ยจึง
ตกลงกนัไดใ้นราคาสิบบาท  ก่อนจะเร่ิมการพิจารณาคดี  ขุนประเคนคดีในฐานะของอยัการได ้
แจง้แก่พระโลละศาสตร์ราชสภาบดี  ซ่ึงเป็นอธิบดีผูพ้ิพากษาว่าจะมีหนงัสือราชกิจจานุเบกษามาถึง
วนัน้ี  พระโลละศาสตร์ราชสภาบดีจึงให้ตาทุย้ซ่ึงเป็นนักการประจ าศาลไปตามเร่ือง  ตาทุย้จึงได้
วานให้บุตรชายไปรอรับหนงัสือราชกิจจานุเบกษาท่ีสถานีรถไฟ  ทั้งน้ีขุนประเคนคดีไดสื้บทราบ 
มาว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษาท่ีจะมาถึงวนัน้ีอาจเป็นการปลดตวัเขาออกจากต าแหน่งอยัการ   
เพราะก่อนหน้าน้ีเขาถูกนายเฉลียว  ฉลาดพูด  แอบเขียนบทความต่อว่าการท าหน้าท่ีของเขา 
ลงในหนังสือพิมพจ์นท าให้เขาหมดความน่าเช่ือถือ  เม่ือเร่ิมการพิจารณาคดี  ขุนประเคนคดีและ 
จีนเก๊าไดเ้ล่าให้ศาลฟังว่านายกูบเป็นลูกคา้ประจ าท่ีร้าน  โดยทุก ๆ วนันายกูบจะสั่งกาแฟกินเพียง 
แกว้เดียว  แต่นายกูบนั้นเป็นคนท่ีท าอะไรตามใจตนเองและชอบรบกวนและสร้างความเดือดร้อน
ใหก้บัลูกคา้คนอ่ืน ๆ เช่น เอากระดานหมากรุกท่ีลูกคา้เล่นกนัอยูม่ารองนัง่  เป็นตน้  ส่งผลใหลู้กคา้
ไม่เขา้ร้านอีก  จีนเก๊าจึงได้ตกัเตือน  แต่นายกูบไม่พอใจจึงชกเบา้ตาของจีนเก๊า  จีนเก๊าจึงตอ้ง
ฟ้องร้องขอ้หาท าร้ายร่างกายและเรียกร้องค่าท าขวญัจ านวนห้านร้อยบาท  จากนั้นนายเฉลียว   
ฉลาดพดู  จึงแกต่้างใหน้ายกบูดว้ยการโกหกหลอกลวงวา่นายกบูเป็นคนท่ีน่าสงสารมาก  เพราะเป็น
เจา้หนา้ท่ีท่ีส าคญัของรัฐ  นายกูบนั้นเป็นหมา้ยและตอ้งเล้ียงดูลูกตวัเล็ก ๆ ถึงห้าคน  แต่ความจริง
แลว้นายกูบเป็นเพียงคนจุดโคมไฟตามถนนและไม่ไดเ้ป็นหมา้ยแต่อย่างใด  นอกจากน้ีนายเฉลียว  
ฉลาดพดู  ยงัแกต่้างดว้ยถอ้ยค าท่ีโกหกหลอกลวงต่อไปว่านายกบูไปท่ีร้านจีนเก๊าก็เพื่อพกัผอ่นและ
ทุกคร้ังก็สั่งเคร่ืองด่ืมถึงเจ็ดอยา่ง  ไม่ใช่อยา่งเดียวอยา่งท่ีจีนเก๊าไดบ้อก  แต่ความจริงแลว้เคร่ืองด่ืม
ทั้งเจ็ดอย่างนั้นเป็นเพียงส่วนผสมของกาแฟเยน็  นอกจากน้ีการท่ีตอ้งท าร้ายร่างกายจีนเก๊าก็เป็น
เพราะตอ้งป้องกนัตวัจากการโดนจีนเก๊าผลกั  ข่มเหง  และรังแก  ในขณะท่ีนายเฉลียว   ฉลาดพูด  
ก าลงัแกต่้างให้จีนเก๊าอยู่นั้น  ตาทุย้ก็น าหนังสือราชกิจจานุเบกษามา  เม่ือขุนประเคนคดีไดอ่้าน
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ขอ้ความในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา  เขาก็บอกว่าตวัเขาถูกสั่งยา้ยและไม่ไดเ้ป็นอยัการของศาลน้ี
อีกต่อไป  ส่วนผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีแทนคือนายเฉลียว  ฉลาดพดู  จากนั้นขนุปะเคนคดีก็เดินออกจาก
ศาลไปทนัทีทั้งท่ีคดียงัพิจารณาไม่เสร็จ  เม่ือเป็นเช่นน้ีนายเฉลียว  ฉลาดพูด  จึงอาสาท าหน้าท่ี
อยัการตามค าสั่งแต่งตั้งทนัที  โดยเขาไดใ้ช้ความคิดอนัฉลาดแกมโกงและความมีวาทศิลป์ของ
ตนเอง  จบัผิดค าพูดของทนายความฝ่ายจ าเลยซ่ึงก็คือตวัของเขาเองและกล่าวหานายกูบเพื่อให้
ได้รับโทษ  นายกูบเห็นการเปล่ียนบทบาทของนายเฉลียว  ฉลาดพูด  และคิดว่าคงจะแพค้ดี 
จึงเรียกร้องเงินค่าจา้งคืน  แต่นายเฉลียว  ฉลาดพูด  บอกว่าให้ไปเอาคืนจากทนายความ  ซ่ึงไม่ใช่ 
ตวัเขาเพราะเขาคืออยัการ  ทา้ยท่ีสุดพระโลละศาสตร์ราชสภาบดีก็ตดัสินให้นายกูบไม่มีความผิด
เพราะเห็นการชกจีนเก๊าเป็นเพราะต้องป้องกันจากการถูกจีนเก๊าผลักและขบัไล่ออกจากร้าน   
ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายไดอ้นุญาต            
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ร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  เป็นทหารท่ีประจ าการอยูม่ณฑลพายพักวา่สิบปี  วนัหน่ึงเขาได้
เดินทางกลบัมายงักรุงเทพมหานครพร้อมกบัพลทหารแบน  ซ่ึงเป็นทหารรับใชท่ี้สนิทกนั  ร้อยเอก
รัตน์  ติกะเสนไดเ้ดินทางมาเยีย่มคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ผูเ้ป็นป้า  และท าใหเ้ขาไดพ้บกบั
วิไล  หลานสาวของคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ซ่ึงร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  ก็หลงรักในทนัที  
อย่างไรก็ตามวิไลนั้นได้รับการทาบทามจากนายดิศ  ฉมงัคิด  ผูเ้ป็นครู  ให้แต่งงานกับนายต่ิง   
ชาญค านวณ  นักปราชญ์ผูมี้ความสามารถด้านการค านวณ  ดังท่ีเขาเช่ียวชาญด้านการค านวณ
จ านวนเพล้ียในนาข้าวและค านวณจ านวนแม่หม้ายท่ีเดินข้ามสะพานเหล็ก  แต่ร้อยเอกรัตน์     
ติกะเสน  และวิไลมองวา่เป็นการค านวณในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์  ร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  และวิไล  
ตดัสินใจบอกคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ว่าเขาทั้งสองรักกันและตอ้งการจะแต่งงานกัน  
คุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  จึงตั้งใจจะเขียนจดหมายไปบอกนายต่ิง  ชาญค านวณ  ว่าขอยกเลิก
การแต่งงาน  แต่ก็รู้สึกเกรงใจจึงไม่ไดเ้ขียนและไดว้านนายดิศ  ฉมงัคิด  บอกยกเลิกการแต่งงาน
แทน  แต่นายดิศ  ฉมงัคิด  ตอบปฏิเสธเพราะตวัเขาเป็นผูลุ่้มหลงในความเป็นนักปราชญ์  และ 
เกรงวา่ถา้บอกนายต่ิง   ชาญค านวณ  จะท าใหสู้ญเสียโอกาสในการใกลชิ้ดกบัผูมี้ความรู้  อีกทั้งอาจ 
ท าใหเ้ขาไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากวิไล  เน่ืองจากวิไลเพิ่งไดรั้บมรดกจากยา่  ดงันั้นนายดิศ  ฉมงัคิด  
จึงโกหกแขกท่ีมางานเล้ียงท่ีบา้นของคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ว่านายต่ิง  ชาญค านวณ   
และวิไล  ก าลงัจะแต่งงานกนั  ซ่ึงท าให้นายร้อยเอกรัตน์   ติกะเสน  ไม่พอใจเป็นอย่างมากและ 
ได้ถกเถียงกับนายดิศ  ฉมงัคิด  จนเผลอท าผลกันายดิศ  ฉมงัคิด  ลม้ลงท่ีพื้น  วนัหน่ึงนายดิศ   
ฉมงัคิด  ไดม้าท่ีบา้นของคุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  และไดเ้ล่าว่าร้ายต่อนายร้อยเอกร้อยรัตน์  
ติกะเสน  วา่เป็นคนเจา้ชูม้ากเน่ืองจากนายดิศ  ฉมงัคิด  ไดสื้บทราบจากคนรับใชว้่านายร้อยเอกรัตน์  
ติกะเสน  ไดแ้อบน ากล่องลาวเงินไปให้ผูห้ญิงอ่ืน  วิไลเช่ือในค าพูดของนายดิศ  ฉมงัคิด  เธอจึง
บอกเลิกกบันายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  แต่คุณหญิงเขียว  ประดิษฐราชการ  ยงัไม่ปักใจเช่ือเธอจึง
เรียกพลทหารแบนมาสอบถามความจริง  และพลทหารแบนก็ไดบ้อกว่านายร้อยเอกรัตน์  ติกะเสน  
น ากล่องลาวเงินไปให้แม่ของพลทหารแบน  เพื่อเป็นของเยี่ยมไขแ้ละเพื่อเป็นค่าท าขวญัในการท่ี
อารมณ์ร้อนจนเผลอเตะพลทหารแบนเพราะพลทหารแบนพดูจาไม่เขา้หู  เม่ือวิไลไดฟั้งความจริงก็
เขา้ไปงอ้นายร้อยรัตน์  ติกะเสน  และทั้งสองคนกไ็ดช่้วยกนัขบัไล่นายดิศ  ฉมงัคิด  ออกจากบา้นไป 
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ตบตา 
 

นายฤกษ์  รตินันทน์  เป็นครูสอนดนตรีให้กบันางสาวมณี  วิมะโลสถ  ลูกสาวของ
หมอค า  วิมะโลสถ  หมอซ่ึงค่อยมีใครมารักษา  กบันางปลัง่  วิมะโลสถ  วนัหน่ึงหมอค าและ 
นางปลัง่ไดเ้รียกนายฤกษม์าพูดคุยถึงความรู้สึกท่ีมีต่อนางสาวมณี  นายฤกษไ์ดบ้อกว่าแทจ้ริงแลว้
เขาประกอบอาชีพเป็นทนายความ  แต่ไม่ค่อยมีใครจา้งว่าความและเขาเองก็ยอมรับว่ารักนางสาว
มณี  และจะให้พ่อและแม่มาสู่ขอ  ส่วนหมอค าและนางปลัง่นั้ นก็บอกว่าพอใจในตวันายฤกษ์
เช่นกัน  เม่ือนายฤกษ์กลับไป  นางสาวมณีได้แอบเล่าให้หมอค าและนางปลั่งฟังว่านายรอด   
รตินันทน์  และนางผ่อง  รตินันทน์  ผูเ้ป็นพ่อและแม่ของนายฤกษ์  จะมาดูตวั  โดยท าทีว่าจะมา 
ขอเช่าตึกและจะแกลง้ป่วยเพื่อมาใหห้มอค าช่วยรักษา  เม่ือนายรอดและนางผอ่งมาถึง  หมอค าและ
นางปลัง่เขา้ใจว่าครอบครัว รตินนัทน์มีฐานะท่ีร ่ ารวยและเกรงว่าจะถูกมองว่าครอบครัวของตนเอง
จะมีฐานะไม่เทียบเทียม  จึงไดว้างแผนตบตาครอบครัวรตินันทน์  โดยไดซ้ื้อสร้อยปลอมมาใส่  
สร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าหมอค าเป็นหมอท่ีมีช่ือเสียงและมีคนไขม้ารักษาต่อวนัเป็นจ านวนมาก  
และคนไขน้ั้นก็มีแต่คนท่ีมีฐานะร ่ ารวย    นอกจากน้ียงัอา้งว่าเคร่ืองเรือนท่ีบา้นนั้นมีมากแต่ส่งไป
ซ่อมอยู่  อีกทั้งยงัสร้างสถานการณ์ให้ครอบครัวรตินันทน์เช่ือว่าครอบครัววิมะโลสถมีคนรับใช้
หลายคนอีกดว้ย  จากนั้นนายรอดและนางผ่องจึงเปิดเผยความจริงว่าแทจ้ริงแลว้ตอ้งการมาดูหนา้ 
ว่าท่ีลูกสะใภแ้ละตอ้งการมาสู่ขอ  ซ่ึงหมอค าและนางปลัง่ก็บอกว่าจะให้ค  าตอบภายในสิบห้าวนั  
การตบตาของหมอค าและนางปลัง่ท าให้ฝ่ายครอบครัวรตินันทน์เช่ืออย่างสนิทใจว่าครอบครัว 
วิมะโลสถมีฐานะท่ีร ่ ารวย  และคิดว่าลูกชายของตนนั้นคงไม่มีหวงัเพราะครอบครัวของตนเองมี
ฐานะไม่คู่ควรกบัฝ่ายหญิง  ในระหว่างนั้นอาคงซ่ึงท าอาชีพคา้ขายฟืนและเป็นอาของนายรอดได้
แวะมาเยี่ยมเยียนท่ีบา้น  และไดท้ราบข่าวว่านายฤกษน์ั้นไดใ้ห้นายรอดและนางผอ่งไปสู่ขอผูห้ญิง
คนหน่ึง  อาคงจึงรับอาสาจะช่วยเหลือเร่ืองค่าใชจ่้ายเพื่อหลานชายคนน้ี  อยา่งไรก็ตามก็ปฏิเสธดว้ย
ความเกรงใจและไดน้ดัอาคงให้มารับประทานเยน็ร่วมกนัในวนันั้น  ซ่ึงในวนัเดียวกนันั้นเองหมอ
ค าและนางปลัง่ก็เดินทางมาท่ีบา้นนายรอดและนางผ่องโดยไม่ไดน้ัดหมายเพื่อมาตอบรับค าขอ
แต่งงาน  นายรอดและนางผอ่งจึงตบตาเร่ืองฐานะดว้ยการอา้งวา่หอ้งรับแขกไม่พร้อมตอ้นรับเพราะ
เคร่ืองเรือนท่ีสั่งไวย้งัไม่มาส่ง  อีกทั้งยงัโกหกเร่ืองอาชีพว่าประกอบอาชีพคา้ขายน ้ าตาล  หีบออ้ย  
และรับเหมาส่งน ้ าตาลหลายแห่ง  แต่ความจริงแลว้คา้ขายจนัอบั  จากนั้นนายรอดจึงได้เชิญให้
ครอบครัวรตินนัทน์มารับประทานอาหารเยน็อยา่งเป็นกนัเองท่ีบา้น  ซ่ึงก่อนท่ีจะแยกยา้ยกนัไปนั้น
นายรอดและหมอค าก็ไดพ้ดูคุยถึงเร่ืองการตั้งกองทุนส าหรับลูก ๆ ท่ีก าลงัจะแต่งงานกนั  ซ่ึงตกลง
กนัในจ านวนเงินหา้หม่ืนบาท  ส่วนนางปลัง่และนางผอ่งไดพ้ดูคุยกนัถึงเร่ืองค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
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เตรียมให้ส าหรับคู่แต่งงานใหม่  ทั้งน้ีนางปลัง่และนางผ่องต่างกลวัว่าอีกฝ่ายจะรู้ความจริงว่าถูก 
ตบตาจึงพยายามเก่ียงกนัท่ีจะให้คู่แต่งงานใหม่มาอยู่ท่ีบา้น  สุดทา้ยจึงตกลงท่ีจะเช่าบา้นให้อยู ่ 
นอกจากน้ีก็พูดถึงเร่ืองค่าเส้ือผา้  ค่ารถยนตแ์ละค่าจา้งคนขบั  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมเป็นเงิน
จ านวนหน่ึงหม่ืนสองพนับาท  ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายวิตกกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายแต่ไม่แสดงให้อีกฝ่ายรับรู้
เพราะเกรงว่าจะถูกจับได้ว่าก าลงัตบตาเร่ืองฐานะครอบครัว  ในระหว่างช่วงเวลาเตรียมงาน
รับประทานอาหารเยน็ นายรอดและนางผ่องไดจ้า้งพ่อครัวจากโรงแรมมาปรุงอาหารและขอยืม 
คนรับใชจ้ากบา้นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่มาท าหน้าท่ีบริกร  เพื่อเป็นการตบตาครอบครัววิมะโลสถ  
นอกจากน้ีนายรอดและนางผ่องยงัไดข้อเล่ือนนัดรับประทานอาหารเยน็กบัอาคง  เพราะเกรงว่า 
ถา้ให้อาคงมาร่วมรับประทานอาหารกบัครอบครัววิมะโลสถ  อาจไดรั้บความอบัอายเพราะอาคง
เป็นคนไม่รู้จกัมารยาทในการรับประทานอาหาร  เม่ือถึงเวลารับประทานอาหารเยน็ทั้งสองฝ่ายต่าง
แต่งตวักนัอย่างเป็นทางการเพื่อตบตาเร่ืองฐานะ  แต่ก่อนจะเร่ิมรับประทานอาหารเยน็  นางปลัง่
และนางผ่องไดพู้ดคุยเร่ืองค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ อนัน ามาสู่จ านวนเงินท่ีเพิ่มมากข้ึน  ส่วนหมอค าและ 
นายรอดต่างก็ยงัคงแสดงการตบตาเร่ืองฐานะดว้ยการตกลงกนัว่าจะเพิ่มเงินในกองทุน  ซ่ึงทั้งสอง
ฝ่ายต่างก็อวดความร ่ ารวยดว้ยการเพิ่มจ านวนเงินในกองทุนให้มากข้ึนเร่ือย ๆ จนเกิดการโตเ้ถียง
และเก่ียงกนัว่าใครจะเป็นฝ่ายจ่ายเงิน  เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าตนเองนั้นไม่มีเงิน  เม่ือต่างฝ่ายต่าง
เก่ียงกันก็เกิดขอ้สงสัยซ่ึงกนัและกันในเร่ืองฐานะและกล่าวหาว่าอีกฝ่ายก าลงัโกหกหลอกลวง 
จนต่างฝ่ายต่างบอกเลิกกนั  ในขณะนั้นเองอาคงไดม้าท่ีบา้นและไดย้ินเร่ืองราวทั้งหมด  อาคงจึง
บอกความจริงใหท้ั้งสองฝ่ายฟังวา่เขาไดสื้บเร่ืองราวจากคนรับใชแ้ละทราบความจริงทั้งหมดแลว้ว่า
ทั้ งสองฝ่ายต่างตบตากันอยู่  อีกทั้งยงัไม่สนใจความรู้สึกของลูกตนเอง  สุดทา้ยทั้ งสองฝ่ายจึง
ยอมรับความจริงและเล่าความจริงใหก้นัและกนัฟัง  ส่วนอาคงก็บอกว่าจะมอบเงินจ านวนหน่ึงพนั
ชัง่ใหคู่้แต่งงานใหม่  จากนั้นทั้งหมดกไ็ดร่้วมกนัรับประทานอาหารเยน็อยา่งมีความสุข  
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หลวงจ าเนียรเดินทาง 
 

หลวงจ าเนียรวานิชได้พานางจ าเนียรวานิชและนางสาวโสภา  ซ่ึงเป็นภรรยาและ 
ลูกสาว  เดินทางไปเท่ียวน ้ าตกกะโรม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในระหว่างท่ีอยูส่ถานีรถไฟหลวง
สายใต ้ บางกอกนอ้ย  นายแมน้  เสลานนท ์ และนายเนียน  เสาวรส  ไดต้ดัสินใจท่ีจะแอบเดินทาง
ติดตามหลวงจ าเนียรวานิชไปดว้ย  เพราะทั้งสองคนนั้นต่างหลงรักนางสาวโสภา  และทั้งสองคน
ต่างกใ็หค้  ามัน่สญัญากนัว่าจะต่อสู้กนัอยา่งสุภาพบุรุษ  เม่ือถึงบา้นพกัท่ีน ้ าตกกะโรม  หลวงจ าเนียร
วานิชไดติ้ดเดือยท่ีรองเทา้และออกไปข่ีมา้  เม่ือคมเดือยท่ีรองเทา้โดนตวัมา้  มา้จึงเกิดอาการตกใจ  
ส่งผลให้หลวงจ าเนียรวานิชตกจากหลงัมา้และกล้ิงลงไปในหุบเขา  แต่โชคยงัดีท่ีนายแมน้ได้
ช่วยชีวิตหลวงจ าเนียรไวไ้ดท้นั  ซ่ึงท าให้นางจ าเนียรวานิชและนางสาวโสภาประทบัใจและรู้สึก
ขอบคุณนายแมน้เป็นอยา่งมาก  แต่หลวงจ าเนียรวานิชนั้นเป็นคนหยิง่  ชอบใหผู้อ่ื้นเห็นความส าคญั
ของตน  อีกทั้งยงัไม่รู้จกัส านึกในบุญคุณคนอ่ืน  เขาจึงรู้สึกไม่พอใจท่ีนายแมน้ไดช่้วยเหลือเขา  
นายเนียนสังเกตเห็นลกัษณะนิสัยเช่นน้ีของหลวงจ าเนียรวานิช  นายเนียนจึงแกลง้ตกลงไปหลุม 
ต้ืน ๆ เพื่อให้หลวงจ าเนียรวานิชช่วยเหลือ  และพูดจาช่ืนชมในคุณความดีของหลวงจ าเนียรวานิช
ให้ทุกคนไดฟั้ง  ซ่ึงส่งผลให้หลวงจ าเนียรวานิชพอใจในตวัของนายเนียนเป็นอย่างมาก  เม่ือกลบั
มาถึงกรุงเทพมหานคร  หลวงจ าเนียรวานิชและนางจ าเนียรวานิชไดเ้ล่าให้โสภาฟังว่ามีคนมาขอ
แต่งงานจ านวนสองคนและตอ้งการใหโ้สภาเลือก  โดยคนแรกคือนายแมน้ส่วนอีกคนคือนายเนียน  
โสภาไดเ้ลือกนายแมน้เพราะนายแมน้ไดช่้วยชีวิตหลวงจ าเนียรวานิช  ซ่ึงท าใหห้ลวงจ าเนียรวานิช
รู้สึกไม่พอใจจึงผดัผ่อนว่ายงัไม่ให้แต่งงานเพราะขอสืบเร่ืองฐานะของนายแมน้ก่อน  หลงัจากนั้น
นายแม้นและนายเนียนได้มาหาหลวงจ าเนียรวานิชท่ีบ้าน  โดยนายเนียนได้ให้ซ้ือพื้นท่ีใน
หนงัสือพิมพเ์พื่อลงข่าวท่ีหลวงจ าเนียรวานิชช่วยชีวิตเขาท่ีกะโรม  ซ่ึงยิง่ส่งผลใหน้ายเนียนเป็นท่ีรัก
ของหลวงจ าเนียรวานิชมากยิ่งข้ึน  ส่วนนายแมน้นั้นไดช่้วยเหลือหลวงจ าเนียรวานิชอีกสองคร้ัง  
คร้ังแรกคือช่วยให้หลวงจ าเนียรวานิชไม่โดนเจ้าหน้าท่ีภาษีฟ้องร้องในข้อหาหม่ินประมาท  
เน่ืองจากหลวงจ าเนียรวานิชไดแ้อบน ากริชซ่อนไวเ้พื่อหลบเล่ียงการเสียภาษี  แต่ถูกเจา้หนา้ท่ีจบัได ้ 
หลวงจ าเนียรวานิชจึงด่าว่าเจา้หนา้ท่ีภาษีดว้ยถอ้ยค าหยาบคาย  อีกคร้ังหน่ึงคือตอนท่ีหลวงรุกราญ
รณรงคม์าทา้ดวลกระบ่ีหวายกบัหลวงจ าเนียรวานิช  เพราะไม่พอใจท่ีหลวงจ าเนียรวานิชไดเ้ขียน
ถอ้ยค าด่าทอหลวงรุกราญรณรงคใ์นสมุดเยี่ยมท่ีพกั ณ ต าบลกะโรม  โดยนายแมน้ให้ต ารวจมาจบั
หลวงรุกราญรณรงค์ก่อนท่ีจะเกิดการดวลข้ึน  เพราะหลวงรุกราญรณรงค์ติดหน้ีธนาคารของ 
นายแมน้อยู่  ทั้งน้ีการช่วยเหลือของนายแมน้ยิ่งท าให้นางจ าเนียรวานิชและนางสาวโสภาพอใจ 
ในตวันายแมน้มากยิ่งข้ึน  แต่กลบัเพิ่มความโกรธแคน้ให้หลวงจ าเนียรวานิช  เพราะเขาไม่ชอบ
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ความรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณนายแมน้  ต่อมานายเนียนกบันายแมน้ไดคุ้ยกนัท่ีบา้นของหลวงจ าเนียร 
วานิช  โดยนายเนียนไดเ้ล่าใหน้ายแมน้ฟังวา่เขาแกลง้ตกลงไปในหลุมต้ืนเพื่อใหห้ลวงจ าเนียรวานิช
ช่วยชีวิตเขา  จากนั้นเขาก็คอยช่ืนชมหลวงจ าเนียรวานิช  ดงันั้นหลวงจ าเนียรวานิชจึงชอบเขา  
เพราะหลวงจ าเนียรวานิชนั้นเป็นคนโง่และบา้  ไม่รู้จกัส านึกบุญคุณผูอ่ื้น  หยิ่ง  และชอบให้ผูอ่ื้น
เห็นความส าคญัของตน  ซ่ึงในขณะท่ีนายเนียนสารภาพกบันายแมน้นั้น  หลวงจ าเนียรวานิชได ้
แอบฟังอยู่ดา้นหลงั  ค  าพูดของนายเนียนนั้นท าให้หลวงจ าเนียรวานิชทราบความจริงว่านายเนียน 
มีนิสัยหน้าไหวห้ลงัหลอก  นอกจากน้ีค าพูดของนายเนียนยงัไดเ้ตือนสติหลวงจ าเนียรวานิชให้
ทราบขอ้บกพร่องของตนเอง  หลวงจ าเนียรวานิชจึงขอโทษนายแมน้และตดัสินใจยกโสภาให้กบั
นายแมน้    
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