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วิท ยานิ พ นธ์ น้ ี มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ วิเ คราะห์ การสร้ างสรรค์พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพูด ชวนหัว ที่
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงสร้ า งสรรค์จ ากบทละครสุ ข นาฏกรรมภาษาฝรั่ ง เศส ในด้า น
องค์ประกอบของเรื่ อง การสร้างอารมณ์ขนั และแนวคิดของเรื่ อง ผลการวิจยั ด้านโครงเรื่ องและด้านแก่นเรื่ อง
พบว่าพระองค์ทรงรักษาโครงเรื่ องและแก่นเรื่ องของบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสไว้ แต่ทรงปรับเปลี่ยน
รายละเอียดบางประการเพื่อให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย ด้านจานวนตัวละครพบว่าพระองค์ทรงปรับเปลี่ยน
จานวนตัวละครด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ การรักษาจานวนตัวละคร การเพิ่มจานวนตัวละคร และการตัดจานวนตัวละคร
ด้านกลวิธีการตั้งชื่ อตัวละครพบ 6 กลวิธี ได้แก่ การตั้งชื่ อ ซ้ ากับ ชื่ อ ตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษา
ฝรั่ งเศส การตั้งชื่ อใหม่ การตั้งชื่ อโดยยึดเค้าเสี ยงเดิ มของชื่ อตัวละครในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส
การตั้งชื่อโดยการแปล การตั้งชื่อที่บ่งบอกอาชีพ ยศ หรื อตาแหน่ งของตัวละคร และการตั้งชื่อจากลักษณะและ
พฤติกรรมของตัวละคร ด้านบทบาทของตัวละครพบว่าพระองค์ทรงรั กษาบทบาทของตัวละครตามบทละคร
สุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ด้านฉากและสถานที่พบว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ดว้ ย 3 กลวิธี ได้แก่ การตัด การ
กาหนดขึ้ นใหม่ และการปรั บ เปลี่ ยน ด้านการวิเคราะห์ การสร้ างอารมณ์ ข นั พบว่าพระองค์ท รงใช้กลวิธี การ
สร้างสรรค์ดา้ นอารมณ์ขนั 6 กลวิธี ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในละคร ตัวละครพูดตรงข้ามกับความจริ ง การใช้ฉากบังตา
การเสริ มขยายจุดเด่นในพฤติกรรมและลักษณะนิ สัยของตัวละคร การเยาะเย้ยเสี ยดสี และการใช้ท่าทางที่ขบขัน
ของตัวละคร โดยพบว่าพระองค์ทรงสร้ างสรรค์ดว้ ยการขยายความบทสนทนาที่ทรงต้องการสร้ างอารมณ์ขนั
เพื่อให้เข้ากับความเข้าใจของคนไทยและความสอดคล้องกับบริ บททางสังคมไทย ซึ่ งส่ งผลให้บทสนทนาตอน
นั้น ๆ ก่อให้เกิ ดอารมณ์ขนั มากกว่าในบทละครสุ ขนาฏกรรมภาษาฝรั่ งเศส และด้านแนวคิดปรากฏ 6 แนวคิด
ได้แก่ แนวคิ ดเรื่ องบทบาทหน้าที่ แนวคิดเรื่ องเรื่ องคุณธรรมและความประพฤติ แนวคิดเกี่ ยวกับอาชี พต่าง ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นสุ ภาพบุรุษ แนวคิดเรื่ องการเลือกคู่ครอง และแนวคิดเรื่ องการแสวงหาความรู้
ผลการวิจยั การสร้างสรรค์บทละครดังกล่าวทาให้เห็นพระอัจฉริ ยภาพอันสู งยิง่ ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่าทรงเป็ นผูม้ ีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และการละคร จึงทรงสามารถ
สร้างสรรค์บทละครให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทย โดยคานึงถึงการสื่ อความที่จะทาให้คนไทยเกิดความเข้าใจใน
เนื้ อหาและเข้าถึงศิลปะของการละครพูด ซึ่ งเป็ นศิลปะการแสดงรู ปแบบใหม่ที่พระองค์ทรงนามาเผยแพร่ ให้
ประชาชนชาวไทยได้รู้จกั นอกจากนี้ยงั ทรงใช้ละครเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์สิ่งที่พระองค์
ทรงมีพระราชประสงค์จะให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเรื่ องต่าง ๆ บางประการ ตลอดจนทรงใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการอบรมสั่งสอนประชาชนด้วย
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากพระราชนิ พนธ์ บ ทละครพู ด ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขอกราบแทบฝ่ าพระบาทด้วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
เป็ นล้นพ้น
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ เป็ นผลงานวิจยั ที่จะสาเร็ จไม่ได้ถา้ ไม่ได้รับคาปรึ กษาและความกรุ ณา
จากรองศาสตราจารย์กัญญรั ต น์ เวชชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ขอขอบพระคุ ณ
อาจารย์เป็ นอย่างสู งที่สละเวลาอันมีค่า คอยให้คาปรึ กษาและถ่ายทอดความรู ้ ตลอดจนตรวจแก้
วิทยานิ พนธ์ดว้ ยความเอาใจใส่ และที่สาคัญคือกาลังใจที่อาจารย์ได้มอบให้น้ นั เป็ นแรงผลักดัน
สาคัญที่ทาให้มุ่งมัน่ ตั้งใจทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้สาเร็ จ
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุ บ ล เทศทอง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิ ต วิงวอน ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร.สุ มาลี
ลิ้มประเสริ ฐ กรรมการตรวจสอบวิท ยานิ พนธ์ ที่ได้ก รุ ณาให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอกราบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์วีรฉัตร วรรณดี ที่ กรุ ณาให้คาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ได้สง่ั สอนวิชาความรู ้และมอบโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู ้เพื่อเพิม่ ประสบการณ์ชีวิตจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ กาลังใจ คาสั่งสอน และความรักที่ท่านมอบ
ให้น้ นั มีค่ามากเกินกว่าจะทดแทนได้
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา และอาจารย์ Michel Rochat ที่ให้
ความกรุ ณาตรวจสอบและแก้ไขการแปลบทละครภาษาฝรั่งเศสให้มีความสมบูรณ์
ขอขอบคุณอาจารย์ชลธิ ชา หอมฟุ้ ง และอาจารย์จตุพร บุญประเสริ ฐ ที่ให้คาแนะนา
และให้ความช่วยเหลือเสมอมา
ขอบคุณน้ าหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มชื่นจากมิตรไมตรี ของทุกท่านที่ได้รู้จกั
ขอบคุณโชคชะตาที่นาพาอุปสรรคเข้ามาให้เข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตที่แท้จริ ง
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